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Vasárnap Budapesten 
látták a bujkáló madocsai 

csendűrguilkost
A Paskál-malomnál bujkál: rendőrök hajszolják

Pécs, juriíus 17,
(A Hétfői Ngpló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap harmadik napja a leg
nagyobb apparátussal, a legszélesebb kör
ben folyt a nyomozás a Dunántúl déli ré
szén az akasztófa árnyékából megszökött 
madocsai cscndőrgyilkos kézrekeritésére.

A nyomozó hatóságok megállapították, 
hogy Márkus Szabó József

régóta készült a szűkösre
é« egyik ismerősének azt emlitette, hogy a 
határon keresztül

Jugoszláviába akar szökni.
A hatóságok megtették a szükséges intéz

kedéseket, értesítették a jugoszláv csendőr
séget és rendőrséget, ahonnan már választ 
is kaptak, hogy

minden előkészületet megtettek a csend
őrgyilkos elfogására a határon túl is.
Értesítést kaptak a dráuamcnti magyar 

határőrségek is, hogy fokozott figyelemmel 
őrködjenek, mert minden valószínűség sze
rint arra menekül a csendőrgyilkos.

Vasárnapra már Somogy, Tolna és Ba
ranya vármegye csendőrsége is bekapcsoló
dott a nyomozásba, nagyszámú csendőr
legénység a Mecsek hegységet kutatja út, 
mert az a gyanú is felmerült, hogy

a hegység erdőiben keres oltalmat a 
menekülő fegyenc.

A csendőrség vasárnap dijat tűzött ki a 
csendőrgyilkos fejére, közhírré tették, hogy

száz pengő jutalmat kap az, aki nyom- 
ravezeti a hatóságokat.

Márkus Szabó József már egyszer meg
szökött a fogházból, amikor két és fel hó
napra ítélték, mert édesanyját súlyosan in- 
zultálta.

Annakidején a dunafőldvári fogházból 
szökött meg

és két és félhónapi bujdosás után sikerült 
cshk kértrekeriteni.

Vasárnap a késő esti órákban
újabb fordulat állott be a nyomozás

ban.
A mohácsi rendőrség értesitette a szekszárdi 
ügyészséget, hogy a csendőrgyilkosnak 
egyik rabtársa, Kovács Sándor, aki időköz
ben büntetését kitöltve kiszabadult,

az egyik dunaparti kocsmában, vasár
nap délután találkozott a szökésben 

levő gyilkossal.
Azonnal rendőrért ment, de mire visszaér
tek,

a szökött fcgyenc elmenekült.
Az a gyanú, hogy a Dunán csónakon evez 
lifté. Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka 

háromszáz csendőrrel átkutatják a 
Szckszárd közelében lévő szálkái erdőt, 

mert lehetségesnek tartják, hogy idemene
kült.

A Paskál malomnál 
Is látták a gyilkost

A madocsai csendőrgyilkos nyomozásának 
ügyébe vasárnap délután a budapesti fő
kapitányság is bekapcsolódott. A rendőrség 
központi ügyeletén Salgó Lajos Egresi-utón 
lakó fuvaros bejelentette, hogy Benedek Já
nos volt fogházőr Paskál-malomban lévő 
kocsmájába vasárnap délután egy fiatalem
ber tért be, aki félliter bort kért. A bort a 
kocsma előtt álló társának vitte ki, akiben

_________ ____________wsa—....  ...........................

Gömbös vasárnap Sopronban 
a királykérdésről, külpolitiká

járól, Mussolini és Hitler 
találkozásáról beszélt

Beigazolódott az én külpolitikám! — Ma nincs
itt az ideje a királykérdés megvitatásának!

Sopron, junius 17.
Hétfői Napló kiküldött tudósítójának te

lefonjelentése.) Gömbös Gyula miniszterelnök 
közel háromnapos soproni programjának ki
emelkedő és az egész magyar közvéleményt 
érdeklő eseménye vasárnap zajlott le, amikor 
az első napok zártkörű mozzanatai utón Hcrr- 
mann Miksa, a kerület képviselőjének beszá
moló gyűlésén

többezernyi közönség elölt Ismertette ter
veit és szándékait.

A kisdiák, aki Sopronban nevelkedett, aki 
a város ösztöndíjával ment a katonaiskolába, 
visszatért a városba, ahová gyermekkorának 
emlékei fűzik — mint miniszterelnök.

Vasárnap már reggel 9 órakor megkezdő
dött a miniszterelnök programja.

A RdÁ-őcrf-nevclőlntézet záróünnepélyén és 
díjkiosztásán vett részt, majd 10 órakor vitéz 
Simon Elemér főispán kíséretében a színház 
épület elé érkezett, ahol fogadta

a frontharcos szövetség elnökségének je
lentkezését,

akiknek nevében TakáchTolvay ny. altábor
nagy üdvözölte a minis z te relnö köt. Sokan jöt-

a személylelrás után a csendőrgyllkost | 
vélték felismerni. J

A felismerés úgy történt, hogy a kocsmá- 
ros épjicn kinézett az ajtón és látta az ut
cán várakozó embert. De nemcsak a kocs- 
máros nézett ki, hanem néhány vendége is. 
Ezek úgy találták, hogy

az utcán várakozó ember hasonlít a 
madocsai csendőrgyilkosra. 

Benedek néhány gyanakodó vendégével 
együtt kisietett az utcára. Mikor a bort vá
sárló fiatalember és kint várakozó társa 
észrevették, hogy a kocsmáros és a vendé
gek kifelé jönnek,

futásnak eredtek.
Pár percig tartó hajsza következett, de

tek el Burgenlandból és csaknem testületileg 
megjelent a megyei katolikus papság.

Rövid pihenő után fél 11 órakor kezdődön 
a nagygyűlés, amelyen többek közt jelen volt 
Hómon Bálint kultuszminiszter, Sztranyav- 
szky Sándor, az egységespárt elnöke és Antal 
István min. tanácsos, sajtófőnök. Óriási tö
meg lepte el a színház előtti térséget és ami
kor a miniszterelnök megjelent a színházépü
let erkélyén, óriási taps és éljenzés zúgott fel.

Vitéz Simon Elemér főispán üdvözölte né
hány meleg szóval a miniszterelnököl, majd 
Herrmann Miksa tartotta meg beszámoló be
szédét.

GÖMBÖS GYULA MINISZTERELNÖK 
emelkedett ezután szólásra, de percekig nem 
tudott szóhoz jutni a viharos tapstól és él
jenzéstől.

— Amikor átvettem a kormányt — mon
dotta — szirtek között ingott az ország hajója. 
Én azt mondottam, a nemzetnek nagy elhiva
tottsága van a Kárpátok medencéjében. Itt 
egyedül a magyar nemzet az, amely államot 
lúd alkotni. Bármilyen szomorú is legyen a 
jelen,

Mérettük ezt • rögöt 

a menekülők bevették magukat a ma
lom körülötti kukoricásba, ahol az

után elvesztették őket szemeik elől.
A kocsmáros már nem üldözhette ókét 

tovább, mert vissza kellett menni az üz
letébe, hanem megbízta Salgó Lajost, hogy 
siessen a főkapitányságra és legyen beje
lentést.

A főkapitányságon meghallgatták a fuva
ros bejelentését, aki Benedek János helyett 
jött be a jelentést megtenni.

Detektiveket és rendőröket küldtek ki 
a Paskál-malomhoz, akik most átkutat

ják a környéket 
az állítólagos csendőrgyilkos után.

Ha ugyan tényleg ö volt? ...

— A ceruza és papiros gazdaságpolitikáját 
akarjuk folytatni — folytatta, — ma lejárt a 
görögtüzes politika ideje. Amikor azt mon
dom, hogy nem szabad bizalmatlannak lenni, 
azért teszem, mert reménységre és hitre van 
szükség. Az ellenkező tendenciával szemben 
arra az álláspontra kellett helyezkednem, hogy

bármilyen szegények Is legyünk, nem ad
juk el egy tál lencséért függetlenségünket 

éa törekvéseinket,
hanem megkeressük a helyes utat a külpoli
tikában és a gazdasági politikában. Az ellen
zéki politika erős bírálattal illette külföldi uta
zásaimat. ma azonban a velencei tárgyalás,

Hitler és Mussolini találkozása utZn azt 
merem mondani, hogv beigazolódott az én 

külpolitikám.
— Azért utaztam külföldre, mert a magyar 

agrárfelesleget cl kell adni Németországnak, 
Olaszországnak és Ausztriának, nehogy még 
lejjebb süllyedjen nz ár. Azt, hogy a búzát lé
nyegesen jobban jegyzik, mint tavaly, ne a 
tőzsde érdemének tudják be, hanem annak, 
hogy termésünket sikerült elhelyezni.

Mentein 'barátokat kercsnj, yagy kezűt



2 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1934 junius 18.

szorítani barátokkal, hogy vegyenek tőlünk, 
hiszen a politikában nőm helyei az érzrtgót.

— N<ni in inebctlcm mániáié, mint Berlin 
és Róma felé, omellcll azonban nem hanya

golom c) se Londont, ne Párizst, 
mert n magyar bókól kínál ó» barátokat keres, 
de miódig ezzel ál előfeltétellel: teljes igaz
ságszolgáltatás ós teljes egyenjogúság.

A miniszterelnök ezután nagy érdeklődés 
mellett a Itirálykérdést telte szóvá:

— Ma nincs Itt az Ideje ■ klrályMrdés 
Mégs itatásának — hangoztatta. — A nem

zet élni akar és meg akar erősödni.
— Ha átéltük a inai nehéz Időket, akkor 

majd beszélhetünk erről a kérdésről Semmi
féle filynn megoldóénak, amely hasznára vart 
a Mmrctnek, nem fogolt útjában állni. Most 
ideiglenességről beszélni nein lehat. A nem
zet sorait meggyengitcnl nein engedem, mert 
a nemzet érdeke mindenekfelett való. Ugyan
ig*

a nemzett kisebbségi kérdésbe se engedek 
belföldi vonatkozásban másnak, mint ma

gamnak befolyást
és itt Sopronban, a németség városában lelcn- 
tem ki, nem Ismerek el más német kisebb
ségi vezért, mint azt, akit a törvényeink is 
erre jogositnnok és ez a magyar miniszter
elnök.

— Azt mondót Is ngy szónok a felsőházban, 
a régi és hz uj világ között most kell dönte
nünk abban, hogy melyik Irányban menjünk. 
A válaszom:

régi alapokon uj eszmékkel uj Magyar
ország felé törekszünk!

„Róma nélkül Európában 
nem lehet történelmet csinálni**

Mussolini újból tisztázta a láthatárt
Milánó, Junius 17.

A vasárnapi olasz lapok még mindig ve
zetőhelyen foglalkoznak Mussolini és Hit
ler velencei tanácskozásainak eredményei
vel él annak kihatásaival. Az egész olasz 
snjfó Cgyönlctíi abban a megállapításban, 
hogy

a velencei találkozó kihatásai lényege
sen hozzájárulnak az európai helyset 

tiiiztázódásához.
A Giornale d'ltalia szerint Mussolini és 

Hitler tanácskozásai elsősorban az olasz
német politikában éreztetik majd hatásukat. 
Az osztrák problémái a nemzetközi bonyodal-. 
inakat előidéző helyzetéből még nem lehe
tett teljesen kiszabadítani és ért a problé
mát megoldani, azonban a velencei megbe
szélések erre vonatkozó eredményei hozzá
járulhatnak ahhoz, hogy

a német-osztrák feszültség enyhítésének 
lehetőségeit megtalálják.

A vendéglősök a kocsmák meg
szüntetését követelik a kormánytól 
A kocsmárosok nagy megdöbbenéssel fogadták 
a vendéglösipar „testvérgyílkos** tervét

A Budapesti Szállodások és Vendéglősök 
Tpnrlestületo nz elmúlt napokban beadványt 
nvujlolt be a kereskedelmi miniszterhez s 
ebben azt kéri, hogy „fontos gazdasági és 
idegenforgalmi okokból"

szüntesse meg a magyar kocsmaipart 
és pedig Budapesten minden útmenetnólküli 
kihalási rendszerrel, vidéken pedig hnt-tiz 
év múlva bekövetkezendő vendéglős! átmi-

Szűnni nem akaró éljenzés éa taps viharzott 
fel a miniszterelnök beszédének befejezése 
után.

A gyűlés után a miniszterelnök és kísérete 
Sopron város szükkörü ebédjén vett részt, 
majd fél három óra felé Gömböt Gyula mi
niszterelnök és kisérett autón Nagycenkit 
mentek át, ahol a miniszterelnök néhány SZÓ 
kíséretében

megkoszorúzta gróf Széchenyi István 
sírját.

Ezután a község főterén, a Széchenyi-szo- 
bornó! öttör József, a kerület képviselője tar
totta meg beszámolóját, majd Gömbös Gyula 
miniszterelnök beszélt.

A beszámoló után
a mlnkzterefalik autón visszatért a fővá

rosba,
míg a kíséretében levő képviselőket Östör Jó
zsef látta vendégül teára soproni lakásán és 
onnan a délután félhét órakor Induló vonattal 
tértek vissza a képviselők és a kiséret többi 
tagjai Budapestre.

Gömbös Gyula miniszterelnök elutazása 
előtt

meleg szavakkal fejezte ki elismerését 
vitéz Simon Elemér főispánnak

a közel háromnapos ott tartózkodása alatt ta
pasztaltak felett és hogy a program minta
szerű megrendezésével alkalmat adott arra, 
hogy teljességgel megismerhesse a „Hilség vá 
rosrf"-nak — ahol gyermekkorát töltötte — 
virágzó intézményeit és hazafias polgárságát.

Herczeg Jenő.

Ez már csak azért is fontos, mert a né
met-osztrák feszültség súlyos belpolitikai 
bonyodalmakat támaszt Ausztriában és ki
hatással volt a német-olasz viszonyra is. 
Olaszország és Németország a velencei ta
nácskozások után, amikor is a két állam
férfi őszintén megvilágította álláspontját, a 
legsürgősebben megteszik azokat a lépése
ket, amelyek alkalmasak arra, hogy Ausz
triában a normális politikai viszonyok visz- 
szatérjenek és kötelezve érzik magukat, 
hogy közösen vizsgálják meg az ezirányu 
feladatokat.

A Popoto d'Itatta többek között a követ
kezőket irja: A velencei találkozó egyike 
volt azoknak a jelentőségteBés nemzetközi 
eseményeknek, amelyek évről-évre Európa 
sorsát döntő mértékben irányítják.

Mussolini újból tisztázta a láthatárt.
Olaszország védelmezi meg Európában fiz 
egyiittmiiködés politikáját. Róma nélkül 
Európában nem lehet történelmet csinálni.

nösitéssel.
A budapesti Ipartestület vezetői beadvá

nyukban kifejtik, hogy a vendégipart an
nak idején egyoldalú kormányintézkedések
kel hibásan rendezték s a bekövetkezett 
gazdasági válság nyomása alatt a kávé
házak, kifőzök, kocsmák legyűrték a nehéz 
vértezett) vendéglősöket, amelynek a nívója 
immár süllyedésnek indult; holott idegen-

forgalmi szempontokból szükség van a Jó- 
hírnevű vendéglős-iparra.

Előrelátható, hogy a beadványnak, 
amelyről ma még csak a budapesti vendég
ipari beavatottak tudnak, az egész országban 
nagy visszhangja lesz s különösen az érde
kelt koeamároMúg táborában fog

nagy konsternációt okozni.
Ezen feltevésünket igazolja az ország 

legnagyobb kocsmaipari érdekeltségénél,, a 
Budapesti Koctmdrosok Ipartársulatánál 
beszerzett Információnk, amely Igy hangzik:

— A vendéglősök lépése egyszerűen pél
dátlan ai egész magyar Ipar tÖbbévstázados 
történetében, mert bármely megpróbáltatá
sok is érték az országot, egyik céhnek sem 
jutott eszébe, a másik elpusztítására gon
dolni. A tervezett „testvérgyilkosiágbór1 
azonban aligha lesz valami, mert a kormány 
nem fog egyetlen Iparág kedvéért sem egy 
másikat megszűnfetni, különösen pedig nem 
a kocsmaipart, amely szabad Ipar lévén: 
nemcsak a rokkantaknak, hanem a leépített 
magyar középosztálynak is egyre jobban ke
resett elhelyezkedési terrénuma ...

— Ami viszont az idegenforgalmi érdeke
ket illeti, itt is ellenkezőleg áll a dolog. Az 
idegenek nem a francia, angol vagy olasz 
kosztra kiváncsiak, ha eljönnek hozzánk, 
hanem a paprikás csirkére, túrós csuszára s 
a kizárólag magyar ételekre. Ehhez pedig 
nem kell képesített szakács, hanem Jó ma
gyar háziasszony... És még egy: olcsó 
árak. A kis rezsivel s önmaga dolgozó kocs- 
máros sokkal olcsóbban főzhet. Mi tehát a 
beadvánnyal szemben

Holnap tárgyalja a járásbíróság 
az első Welser-pert

Az ufpestl csónakház leégése a bíróság előtt
A pünkösd hétfőjén 

leégett újpesti Weiser- 
féle csónakház ügyében 
keletkezett perek közül 
az első és talán legszo- 
katlanabban holnap,

kedden boa ítéletet 
a budapesti Járásbírósá
gon dr. Madocsay Emi!

járásbiró. Az ügy előzménye az, hogy Héthelyi 
László a Wefser-féle csónakháx tulajdonosától, 
a Dunavötgyi Csónakházak és Ktshajócpitö 
Rf .461 kétpárevezős csónakok vásqrpjt. éppep 
pünkösd hétfőjén,

• tüavész kllöréée előtt mindössze néhány 
érával.

Megállapodott a céggel, hogy részletekben fizeti 
a csónak árát és abban is megállapodtak, hogy 
nem a túlzsúfolt Weüer-féle csónakházban, ha
nem

a szomszédos Olimpia-telepen
fogják garazsirozni Héthelyi László uj csónak
ját.

Héthelyi éppen ezért nagyon megdöbbent, 
amikor a részvénytársaság öt néhány nappal

Az eltűnt váci szépségkirálynő

Rejtélyes módon eltűnt Schwe/ger Allce,
A budapesti rendőrség egy váci fiatal úri- 

lány rejtélyes eltűnése ügyében nyomot. 
Schtoeiger Sándor hajóskapitány, aki Vá
cott a Ulátyde király-utca 9. síámu hátban 
lakik, néhány nappal ezelőtt kétségbeeset
ten panaszolta el a váci kapitányságon, 
hogy huszonegyévé* Ali cd nevű leánya el
tűnt. Váco’t jól ismerik az érettségizett 
Szép, fiatal urilányt, aki többször első dijat 
nyert Szépségversenyeken. A váci kapitány
ság detektivjei fölkutatták az egész várost 
és Vác környékét, de

nem akadtak a nyomára.
Tegnap azután váratlan fordulat követ

kezett be. Schweiger Sándor levelet kapott 
a lányától. Budapestről küldte Schurciger 
Allce a levelet:

— Meguntam az egyhangú életet, meg
untam a jólétet — Irta —, ezért elhatároz
tam, hogy Budapestre Jövök éa itt foglalko
zás után nézek. Találtam la már állást, 

tievelőnfi lettem egy országgyűlési kép
viselő családjánál.

a képviselő nevét nem irhalom meg, csak 
annyit, hogy a Soroksárl-ut 62. számú ház
ban laknak.

A hajóskapitány azonnal fi váci kapitány
ságra sietett, közölte, hogy levelet kapott, 
mire a váci kapitányság a budapesti főkapi
tányságra telefonált. Innen detektívet küld
tek ki a Soroksári-ulra, ahol azonban meg
lepetés érte:

a Sorokaárl-ul 82. számú háa a Helyi
érdekű Vaaut végállomásának épülete.
A Budapestről érkezett levél most még 

Köllakasos VILLÁBAN 
Méw-utcí lft. sz. Alatt roodorn kSzpontl fűté- 
«. 7 szobás laM* ai&aa.

Irtató*; ii-Ml.

NÉPITÉLET
A Hétfői Napló jubileumi regény

rejtvény vei senyének
8. sz. szelvénye

1984. VI. 18.
Vágia ki és őrizze meg 1! j

■ kocsmák részére az egy tál magyar©* 
étel főzésének engedélyezését fogjuk 

kérni,
mert a vendéglői árak a terhek következté
ben oly magasak, hogy azt maholnap nem- 
csak a belföldiek, hanem az idegenek étin 
tudják megfizetni. Az idegenforgalmi érdek 
Is mellettünk szól tehát.

Ma még nem lehet tehát megítélni, hogy 
mi lesz a beadvány sorsa, de annyi bizo
nyos, hogy a nagyobb számmai levő kocs- 
márosság aligha fogja tétlenül nézni, hogy 
kihalása ítéljék. Erre vall az az előkészület 
is, hogy a kocsmárosság budapesti vezetői 
Szent István hetére

országos kocsniáros kongresszus 
összehívását vették programmra s ezen a 
kongresszuson egyéb ipari ügyek tárgya
lásán kivül tiltakozni fognak a vendéglős- 
ség „testvérgyílkos" indítványa ellen is.

Dollár óc fontra szólósélogleveleket és kötvényeket UU1IUI C» lUllllu pengd ellenében vcrz és elad, vala
mint ezekre kölcsönt folyósít Barnabank, Budapest V., 
Nádor-utca 26. Tőzsdével szemben. Telefon: 213-16, 104-3,

a tűzvész után értesítette, hogy a Weiserben 
porráégett az ő csónakja ia.

A cég közölte vele azt Is. hogy most nem tud 
neki hasonló csónakot szállítani és ha lenne is 
csónakja, nem garazsirozhatná azt az Olimpia
telepen, mert ott

kell a hely azoknak, akik csónakház nélkül 
maradtak,

mert leégett a Weiser.
Héthelyi, hogy jogait érvényesítse, beperelte 

a részvénytársaságot. Az ügyben már tartott 
egy tárgyalást dr. Madocsay járásbiró. Az al
peres cég azzal védekezett, hogy nem tehet ar
ról, hogy elégett a csónak éa ezt

„ártatlanság! bizonyítvánnyal" tudja MM- 
nyitanl.

A felperes szerint felelős a részvénytársaság 
a csónak pusztulásáért.

A biróság kötelezte a céget, hogy a holnap 
tartandó tárgyaláson mutassa be sz „ártatlan
ság! bizonyítványt" és

terjessze elő a bizonyítékait
arra vonatkozólag is. hogy lehetetlenlóg ha
sonló csónakot szállítani. A nagy érdeklődéssel 
kisért perben holnap valőszinflleg iMÍdtét ií 
hoz a járásbiró.

titokzatos levele
a vád szépségk/rálynő 

rejtélyesebbé tette az ügyet. Vasárnap óta
a detektívek mindenfelé keresik Schweiger 
Alicet.

Ötvenötezer 
pengős lopás 

Appel Hermán kereskedő vasárnap érte fel
jelentést tett ismeretlen tettesek ellen, akik 
Király-utca 19. szám alatt lévő, Berkovict Sá
muel lakásában bérelt irodahelyiségéből 

ftö.OflO pengőt tartalmazó kézitáskáját el
lopták.

Berkovics. akit a detektívek Szintén kihallgat
tak, azt vallotta, hogy néhány napig Wlesel 
Ignác csehszlovák kereskedő lakott nála, akt 
vasárnap reggel váratlanul eltávozott és szom
szédok állítása szerint

nagyobb kézitáskát vitt magával.
Lehetséges, hogv Wíeae’, aki nyomtalanul el
tűnt. ebben a kézitáskában vitte magával a 
pénzt. A rendőrség szcmélylelrásók Myomán 
keresi. W leseit.

Keszler Gézáné szül. Engclman Zsófia 
felesége. Béla és Árpád fia, valamint a 
gyászhaborult rokonság összetört szívvel 
jelerttlk, hogy

KESZLER GÉZA
KávépŐrkOldotulajdonoa

73 éves korában váratlanul elhunyt.
Temetése Junius 18-án hétfőn d. «. 

X* órakor a rákoskeresztúri Izr. teme
tőben.
(Készvétlátogatások mellőaéaát kérjük.)
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Vallásháború Győr megyében 
Elkeseredett harc a nagybácsai plébános és hívei 
kSzOtt — 300 katolikus hivő bejelentette, hogy áttér 

a református hitre
Győr, junius 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Különös esemény tartja izgalom
ban egész Győr megye lakosságát.

A Kisduna mentén fekvő Nagybácsa köz
ségben junius nyolcadikén uj római katoli
kus kántortanitót választottak, mert a köz
ség régi, öreg kántora nyugalomba vonult. 
Nyolcán pályáztak az állásra, ezek között 
volt Lantos Ferenc, Luncz János dr. köz
ségi plébános dazdasszmnyának öccse.

A plébános nagyon szerette volna, ha 
Lantost választják meg kántortanltó- 

nak,
mert amint azt többször mondta a falu
siaknak, az ő gazdasszonya és annak öccse, 
Lantos Ferenc hadiárvák és amikor apju
kat elvesztették, határozta el a plébános, 
hogy gondjaiba veszi a két testvért.

A községben nem nézték jószemmel, 
hogy a plébános hevesen korteskedik 

az egyik jelölt mellett, 
különben is sokkal népszerűbb volt a falu
ban az állásnak egy másik pályázója: 
Miklósi Pál. A kilenc nappal ezelőtt tartott 
kántortanitóválasztást óriási érdeklődés 
előzte meg, titkos szavazással leadta voksát 
a falunak csaknem valamennyi római ka
tolikus lakosa és

tekintélyes többséggel megválasztották 
a népszerU Miklósi Pált kántortanitó- 

nak.
A plébános azonban nem nyugodott bele 
abba, hogy jelöltje megbukott. Petícióval 
támadta meg a választást és azzal indokolta 
meg felebbezését, hogy részben a szavazás
nál megsértették a titkosságot, részben pe
dig

Miklósi kortesei etették és itatták a vá
lasztókat.

Hamarosan megjött az egyházi hatóság dön- 
sése: helyt adtak a plébános petíciójának 
és uj választást Írtak ki.

A másodszor megtartott szavazáson 
egy szótöbbséggel kántortanitóvá vá

lasztották Lantos Ferencet, 
a plébános gazdasszonyának öccsét. Amikor 
A J^pssM. dt.a. eztx ,ua/ósqpos /orron;
gás tört ki a faluban. Izgatott, felbolygatott 
hangyaboly képét mutatta az egész község, 
az emberek mindenütt azt tárgyalták, hogy 
a plébános nem hirdette ki, mint ahogy kö
teles lett volna huszonnégy órával a válasz
tás előtt, hogy szavazás lesz és igy a lakos
ság legnagyobb része nem is tudott a vá
lasztásról és sokan azért nem adhatták le 
voksukat, mert a határban dolgoztak. Végre

a nagybácsai katolikus lakosok elhatároz
ták, hogy újabb petícióval támadják meg a 
választást és

most már egyenesen a hercegprímáshoz 
fordulnak.

Hétszáz választó közül ötszáz csatlakozott 
a fellebbezőkhöz. Megírták a hercegprímás
nak. hogy dr. Luncz plébános eljárása miatt 
veszélyben forog az egész egyházközség 
nyugalma. Néhány nap múlva bebizonyo
sodott, hogy ebben valóban igazuk is volt, 

a faluban ugyanis körmenet volt, ame
lyet az uj kántortanitóval elégedetlenke

dők megzavartak.
Különösen bántotta őket, hogy a plébános 
a választás utáni napon már beiktatta ál
lásába Lantost. A nagybácsai körmeneten 
röpcédulák tömegét dobálták az elégedet
lenkedők a tömeg közé és ezeken

a röpcédulákon támadták és becsmérel
ték Luncz plébánost és az uj kántor

tanítót.
A plébános a csendörséghez fordult segít

ségért, ami újabb nagy izgalmat okozott a 
faluban. Az izgalom valóságos forrongássá 
fajult, amikor

a csendőrség a nyomozás eredménye
képpen a röpcédulák dobálása miatt 
tizenöt falusi fiatalembert őrizetbe vett. 
Több mint százfőnyi tömeg vonult a 
csendőrőrszoba elé, kiáltoztak, fenye
getőztek és követelték az őrizetbe vet

tek szabadonbocsátását.
Estére el is bocsátották a csendőrök az őri
zetbe veiteket.

Most megérkezett Nagybácsára a herceg
prímás döntése: a legfelsőbb egyházi ható
ság elutasitotte a lakosság petícióját. Ami
kor a falu népe erről értesült,

háromszáz helybeli katolikus férfi és 
nő nagy tömegben a plébánia elé vo
nult. Dr. Luncz plébános azt hitte, 
hogy őt akarják megtámadni és ismét 
a csendőrség segítségét vette igénybe.

Mire a csendőrök kivonultak, hogy szét
oszlassák a tömeget, kiderült, hogy a meg
jelenteknek békés céljuk van: be akarják 
jelenteni, hogy kilépnek, a római katolikus 
egyházból és áttérnek a református vallásra. 
\ plébános kénytelen volt tudomásul venni 
n bejelentéseket.

A faluban természetesen még mindig nem 
higgadtak le a kedélyek, sőt az izgalom át
terjedt a környékre is és

az egész megye kalolikusságát élénken 
foglalkoztatja a nagybácsai vallás

háború.

Elsőosztályu érdemkeresztet kapott 
deVogue márki és Jutila finn 

földmivelésügyi miniszter
Hétfőn ünnepélyes záróüléssel ér véget
a nemzetközi mezőgazdasági kongresszus

A nemzetközi mezőgazdasági kongresszus 
tulajdonképpen már szombaton véget ért, 
amikor az egyes szakosztályok befejezték 
üléseiket. Vasárnap a szövegező bizottság 
de Vogue márki elnökletével ülést tartott és

Premiert pénteken, junius 22-én

Jegyváltás a* »ls6 1O 
•lőadásra mttkatdödött

összeegyeztette az egyes szakosztályok 
határozati javaslatainak szövegét.

A kongresszus résztvevői közül többen 
meg sem várták a hétfői záróülést, hanem 
visszautaztak hazájukba. A kongresszusi ta
gok egy másik csoportja vasárnap délelőtt 
a Főrum-mozgóképszinházban megtekintette 
a Hungária cimü ismeretterjesztő filmet, 
amely Magyarország természeti szépségeit, 
iparát és mezőgazdaságát mutatja be.

A vasárnap eseménye volt még az a ban
kett, amelyet Kállay Miklós földmivelés
ügyi miniszter adott a Nemzeti Kaszinóbán 
a kongresszus tagjainak tiszteletére. A ban
ketten

a földmivelésügyi miniszter átadta a 
kormányzó kitüntetését,

az I. osztályú érdemrendet de Vogue márki
nak, a kongresszus elnökének és Jutila 
finn földmivelésügyi miniszternek. A ban
ketten több felszólalás hangzott el. Hétfőn 
(innepies záróüléssel fejeződik be a négy
napos mezőgazdasági kongresszus.

TÁJÉKOZTATÓ
a margitszigeti

PALATINUS-PARK
PALATÍNUS-SZÁLLODA

Egyágyas szoba penzióval.. 14.— P-től
Kétágyas szoba penzióval.. 26.—P-től

MARGARÉTA-SZÁLLODA
Egyágyas szoba penzióval.. 11.— P-től
Kétágyas szoba penzióval.. 20.— P-től 

DALIA-SZÁLLODA
(a közeit napokban nyílik meg)

Egyágyas szoba penzióval.. 10.— P-től
Kétágyas szoba penzióval.. 20.— P-től

SZANATÓRIUM
Egyágyas szoba penzióval 
és gyógy tényezőkkel ......... 18.— P-től
Kétágyas szoba penzióval 
és gyógytényezőkkel .........  35.— P-től

SZENTMARGITSZIGETI 
GYÓGYFÜRDŐBEN

Kádfürdő ................................... 1-60 P
Ugyanez 26-os autobusz-térti- 
jegy és szigeti belépővel......... 1.90 P

Üzemeiről
PALATÍNUS-ÉTTEREM

Menü............................3.— P és 5.— P
ASTORIA-PAVILLON

Menü........................... 3.— P és 5.— P
PALATÍNUS kávéházi terraszon

Kávé, tea, fagylalt stb............... 1.— P
PALATÍNUS éttermi terraszon
(ötórai tea, tánc)

Kávé, tea, fagylalt stb................ 1.40 P
POLO-CUKRASZDABAN
(ötórai tea, tánc) 

Kávé, tea, fagylalt stb...............  1.40 P
POLO-BAR nyitva ette 9 órától

4 ..Polo'-ban esti garden party-k 
rendezését vállaltuk

CSARDA, polgári árak 
SÖRÖZŐ, söröző-árak

A szállodák és szanatórium vendége! »xigoti bolópöórt és a strandfürdő 
használatáért nem fixáinak. - 14 napos itt tartózkodásnál SO% vasúti 
kedvezmény. - A Palatínus 1.- pengős fogyasztási Jegy a Szigetre 
való belépésre és a Palatínus-üzemekben - a Polo kivételével — 1.— pengő értékű 
fogyasztásra logoslt. (Kapható délután 3 órától a h/dvámnál, a 26-os autóbuszon, 

szürketaxin és vizl-taxin). 3.— pengős fogyasztás! légy egész nap érvényes.
KÖZLEKEDÉS

AUTÓBUSZ- 
ÁTSZÁLLÓJEGY

a város bármely részéről...... —.32 P
MOTORHAJÓ (vlxl-taxl)

Palatínus fogyasztási jeggyel 1.40 P 
InduldűelörMér, Eskü-tér. budai Lánchídfő, Markó-u.

26-os AUTÓBUSZON
Palatínus fogyasztási jeggyel.. 1.20 P
térti jeggyel ............................... 1.40 P

SZÜRKETAXI VITELDIJA
az autó szigeti belépőjével egy üt t
kis kocsi 3 személyig................ 2.50 P
nagy kocsi 5 személyig.............3.60 P

Ezen kedvezményes áron szürketaxi a következő állomásokról indul: Apponyi-tér, Vörös- 
marty-tér. Vigadó-tér, Nemzeti Színház. Calvin-lér. Széli Kálmán-tér, Krisztina-lér, Döbrentei- 
tér, Gellért-tér. Az egypengös Palatínus fogyasztási jegyek a soffőrök utján beszerezhetők. 
A Palatínus-Park közoont! telefonta: 20-6-20 « Astorla-Pavlllon aszlalrendelés: 17-1-84

Lopás miatt letartóztatták 
a Vízmüvek volt főmér
nökét, Naszvadi Lajost

Keresd az asszonyt... mondotta a letört em
ber, mikor megkérdezték, hogyan jutott lejtőre

Elegánsan Öltözőit* 
angolbajuszos férfit ki
sértek tegnap a rend
őrök a főkapitányság 
bűnügyi osztályának 
folyosóján: a lopási
ügyek egyik referense 
elé állították. A jómeg- 
jelenésü, elegáns férfit,

Naszvadi Lajos mérnököt lopás miatt állí
tották elő.

Naszvadi Lajos a Péterfy Sándor-utca 17. 
számú házban lakott albérleti lakásban. A 
lakásból eltűnt a főbérlő két kabátja, mire 
följelentést tett a rendőrségen. Megindult a 
nyomozás és Naszvadi Lajos került gya
núba. Előállították a főkapitányságra, ahol 
rövidesen

beismerte, hogy ő lopta el a holmikat 
és zálogházba tette.

Mikor kihallgatták, kiderüli, hogy igen 
jó családból származik, az apja nagy állású

tisztviselő volt, ö maga külföldön végezte 
tanulmányait, megszerezte a mérnöki diplo
mát és egyidőben

a székesfővárosi vízmüvek főmérnöke 
volt.

Tehetséges, kitűnő mérnöknek ismerték; 
mindenki azt hitte, nagy karrier áll előtte, 
de egyik napról a másikra letört, 

rossz társaságba keveredett, 
bűnügyi botrányok központjába került a 
neve, ott kellett hagynia a hivatalát, úgy
hogy Lassan elzüllött és végül kabátot lo
pott.

Amikor a kihallgatás során feltárult a 
múltja, megkérdezték tőle, mi az oka an
nak, hogy elzüllött.

— Keresd az asszonyt... — válaszolta 
rezignált hangon Naszvadi Lajos, vállát vq- 
nogalta, azután lemondóan legyintett a ke
zével.

A lejtőre jutott volt főmérnököt letartóz
tatták és átadják az ügyészségnek.

Leleplezték
Prohászka Ottokár szobrát

Az egész ország hódolt a szegények 
és árvák püspökének emléke előtt

Megkapó ünnepség keretében leplezték le 
vasárnap a Főro/gí-parkban Prohászka Ot
tokár szobrát. A kora délelőtti órákban disz- 
ruhás rendőrök, fronthacosok és a hatósá
gok diszhuszárjai állottak őrséget a nem- 
zetiszinü lepellel borított hatalmas bronz
szobor körül.

Wolff Károly tartotta az ünnepi beszé
det.

Beszéde közben lehullott a hatalmas bronz
szoborról a lepel és előtűnt a hét esztendő
vel ezelőtt elhunyt püspök ércbe öntött 
alakja.

— Minél jobban támadni fogja az em
beri lelket a hitetlenség, annál gigászibb 

lesz Prohászka nagysága
és ha a nemzetek meg fogják ismerni mü
veit, az egész emberiség egyetemes értéke 
lesz.

A nagyhatásu szónoklat után Liber Endre 
a főváros nevében átvette a szobrot és rö
vid beszédben méltatta Prohászka Ottokár 
nagyságát.

Ezután a különböző testületek és közű- 
letek képviselői megkoszorúzták a szobrot.

Jegyek kaphatók:
a cirkusz pénztáránál
(telefón: 18-3-35)
a Vígszínház jegypénztáránál
(telefon: 15-3-44)
ée a városi jegyirodákban

Helyárak OO fillértől 
P 6.BO-ig

Hetenklnt 8 délutáni előadást 
csütörtökön, szombaton és vasár

nap lél 4 órakor 

olcsó helyárakkal
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mm manna 15.000 gangos bútorai 
miatt teiieionleiiM a Bútorcsarnok 

szovolnezet vezetőséget
Csattssai es Mieisortessat vádoiláK a szövetkezetei

Dr. Janovkh Tibor büntetőtörvényszéki 
egyMbtrt tárgyalta ö*v. Pálfy Dáritelné, éífiJ. 
StMHtt Stefánia éa Keppich Miksa bűnügyét. 
Páifyné tagadta bűnösségét.

— A pénzt nőm én, hanem a főpineérek 
vitték át — mondta. — ők is rendelkoztefe da
lét a pénéíel. Az én keremhét sohasem folyt 
be a feljelentők pénze közül egyiké sem,

Keppich Miksa hasonlóan védekezik — azt 

hangoztatta, hogy ő sem vett át senkitől som 
pénzt és senkit sem tévesztett üteg.

A törvényszék sok tenut MBgriott ki éa 
köztük természetesen a sértetteket is. A káro
góit kávéházi alkalmazottak szomorúan párt*- 
■<ell»l>. hoty utölsé néMny u.< 
veszeti él a MoecH-Hvétláí Bérlőlnék kérfrt. 
A törvényszék Ítéletét kedden hirdeti ki Janó- 
vich biró.

A főváros egyik legelőkelőbb lakbérért* 
dezési vállalatának, a Butormömok Szövet
kezeinek Ügyel mrt« foglntkoztatják ti ha* 
lóságokat. A nzövelkerct rövid idővel ez
előtt csődbe jutott, mert a leromlott gazda* 
'ági viszonyok között semmi remény nem 
volt arra, hogy az. évek folyamán folgyil- 
léfrtlelt adósságait valaha Is rendezni tudja. 
.Mikor az JOKSz kötelékébe tartozó Bútor
csarnok Szövetkezet csődügye nyilvános
ságra jutott, egy ismert pesti lakberendező
vállalat, a Prcisz 7'estvérek ügyvédjük, dt. 
Boros Ferenc utján a szövetkezel löbb ve
zetője ellen

caaláa és hllchértéa büntette miatt fel
jelentést adtak be a budapesti főkapi

tányságon.
K fdjrlénlésben előadták, hogy a szövői
kétől vezetősége jól tudta, hogy a szövet
kézét Aletőskrptelen és ennek bejelentése 
elkérÜlheléllen, mégis

A Földhitelbank
„saját" részvényvásárlásai
1.200,000 peng# veszteség érte a bankot ebben az 
ügyben, a melyet kedden tárgyal a törvényszék

hitelbe kitölttetett tutorokat sáluk 
Rökk Marika számára.

Rökk Marika és édesapja ugyanis a Bú
torcsarnok Siővet keiéinél

tizenötezer pengő értékű lakberendezést 
rendeli.

A szövetkezét a butofok egy részét, egy 
szalongarniturát 1650 pengőért a PtéiSzék- 
nél csináltatta meg. k garnitúra vételára 
körül keletkezett anyagi differenciák miatt 
adták azután be a feljelentést, amelyet ké
sőbb

hat másik budapesti vállalat feljelen
tése követeti,

amit szintén a ButorcSamok Siővetkezel
vezetőségének tagjai ellen tettek-

Az ügyheti a Butoretornok StOvetkezet 
veíetfl tisztviselőit kihallga11áltf de Mind* 
nyáján olMfflcrtták maguktól a felelősséget-

Negyvenezer pengőt követel 
az ápolónő, akit elütött autójával 

az egyetemi tanár felesége
Engel Károlyné halálos aufógázolása 
ügyében holnap mond ítéletet a Kúria

Megdöbbentő szenzá
ciót kellett annakidején 
ar a belvárosi traglkas- 
végli aufágázölás, ami
kor dr. E rt g e I Károly 
egyetemi tanár feleség© a 
Kígyó-utcában autójával 
felszaladt a járdára és két 
embert elgázolt. Az egyik 
áldozát: MáCSkáSsy
Miklós banktisztviselő

• helyszínen meghalt.
M másik: Schiiitdt Éva ápolónő réndfcivtil súlyo
san megsérült. MacskŐssy hátramaradottjai 50 
ezer pengő kártérítésért pert indítottak Enget 
professzor és felesége ellen, de ezt a pert

jogerőseit elvesztették.
Engelnét közben a büntetőbíróságok a gázo

lásért SUlifos pénzbüntetéssel sújtották.
Ezután Schmidt Éva indított Engelék elten 

kártérítési pert. Afra való hivatkozással, hogy 
a gázolás kÖVelkeátébeh síerzett sérülése 

súlyosan Idegbeteggé éa életfogytiglan mun
kaképtelenné 

tétté, 40.000 pengőt követett az egyetemi pro
fesszortól és feleségétől.

Elsőtökön dr. Hankobszky Dezső fötvéM’* 
széki biró 1293 pengő gyógykezeltetést költsé
get és a tényleges munkaképtelenség idejére, 
hat hónapra, havi 154 pengőt Ítélt meg az ápo
lónő javára, a

40.000 pengős követelést azonban élutáhfí- 
fottá 

és a perköltségek fttetéséte Schmidt Évát kő
tele ite.

Fellebbezés folytán a tábla OSzu/ald tttftítcsé 
cáak annyiban változtatta meg az ítéletet, hogy 
az 1298 pengő gyógykezeltetés! költséget

10M pengőre mértékclfe.
Az ügy, újabb fellebbezés folytán, a Kúria 

első számú polgári tanácsa, a' JuhdSi-ttMén 
elé került, amely dr. Jakab feüfial biró elnök
lete alatt

holnap hoz végső Ítéletet 
az ügyben.

A Földhitelbank bukásával kapcsolatosan 
sóroíatos polgári és büntetőperek Indultak 
még, amelyek közül széles körben nagy 
érdeklődéssel kísérik a junius hó 10-iki tár
gyalást, a irt el yen a törvényszék Czermnrtn 
tinácsa előli tisztázódik a vád, hogy

jrtgoaun vásárolhatott és udhtilott-e Ba
ját részvényt a Földhitelbank.

Ilyen eljárást még nem folytatott le és 
nem is tárgyalt a budapesti királyi tör- 
Wwytték, mert ilyen vád még magyar 
pénzintézettel nemben nem merüli fel.

A részvény árfolyamok alátámasztására 
ugyan megfelelő módon és eszközökké) 
interveniálnak HZ intézetek, de ezt vagy 
leányvállalataikkal, vagy harmadik szemé
lyek által végeztetik el.

A kereskedelmi törvény 161. §-a alapján 
emellek A vádat a Földhitelbank felelős lé- 
nyerői ellen, akik előterjesztéseikben a 
vizsgálat folyamán azzal védekeztek, hogy

Az áruló fénykép
Abban a pillanatban készült a tolvajtól 
a fénykép, mikor ellopta a kerékpárt

Miskolc, junius 17.
fá Hétfői Napló tudósítójától.) Nem minden

napi körülmények között fogtak cl Miskolcon 
egy kerékpártolvajt.

Rőtet Pál nyolcadik gimnazista, aki a na
pokban fényképezőgépet kapott ajándékba, ké
szülékével h hzéchcr.yi-utcában próbapillanat- 
felvételeket készített az utcáról. Közben arra 
lelt figyelmes, hogy egy kapu előtt

nagy csődület támad
é« rendőrt hívnak. Odament és éppen akkor 
éri oda, •mikor Nagy Imre kifutóflu Birvt mő* 
telte 4 a rendőrnek, hogy mialatt bent volt 
• hátban,

ellopták ■ kerékpárját.

Pálíy Dániel államtitkár özvegyének 
óvadéksikkasztási ügye

A Mocca-kávéház alkalmazottainak elveszett óva- 
dék&ért vonták felelősségre özv. Pálíy Dánielnél

Tlrénöt évvé! ezelőtt kezdett .szerepelni fő
ként az iparos mozgalmakban Pálld Dániel, 
ákl al egyik ellenforradalmi kormányban rö
vid ideig Államtitkár is volt. Pálfy Dániel né 
hány évvel ezelőtt meghall és Özvegye most 

egy bonyodalmas óva dék sikk astlásl ügy 
vádlottjaként került a bíróság elé.

özv. Pálfy Dánielné a múlt év tavaszén 
kibérelte ar Ertaébet-körut és Dob utca sar
kán üresen álló Mocca-kávéházat. Az üzlethez■ dán c s a Ic a 
vilin itnz 1

Vlí, nap, Üdülőt. Nemnetkőri Hrmőlet, 
••ne, tánc, tiport. EIIAMa minden árbán 
— ösóazon a kívánsága •rerlnt. Éa tnlrt- 
düttutt jó! FelvIlAgoaitAa 6a prnepekttisok: 
Kurkointnlwtion Klagenfurt, Krum* 
pendorl, Mnrla WtirtM, PÜrt« 
feÍAch. ReUnltz, VelOa.

a „saját részvények ét** átáptőkétesidltltáá 
céljftlra szerezték be.

Erinek élleflé siöl « a vád ttttlnt, hogy 
a bukás időpontjában és közvetlen azelőtt 
nagy méhtiyiiág „Mját r4át vényt" adtak 
el az úgynevezett

„Ml" Btátaláról,
•mely siámlán • részvényüzleteket vezették 
és amelyért

dr. Mnpera Ferenc kezességet vállalt, 
de irtirtt Utóbb ki dér ült ttegfeiélö f W Hetét 
nyújtani ném tudott.

A saját részvényvásárlási számlán kb.
1,200.000  pengő Vefizteftég 

mutatkötott káttifltokkrtl égyíltt.
A keddi tátgyAláSóh kihttllgát ják dr. 

Páüpera Féféncét, Xaln bajait, Wellisch 
Alfréd tgnrgatósdgi Ingókat, továbbá Ktausá 
Simont, dr. Portat Errtőt, /tévőn Púit, 
Fur.hs Endrét és még több volt földhitel* 
banki főtiszMsélát.

Roser azonnal közölte a rendőrrel, hogy 
egyik feltétele éppen ahhöf késrtif, 

amikor a ház élólt vitiakl, VftlólZlnüleg a tol
vaj, felszállt a kerékpárra. A filmet a rendőr
ségen kidolgozták és a képen a bicikli mellett 
valóban ott állott a tolvaj, akit

abban a pllanatban örökített meg a fény
kép.

amikor kezét rátette a kormányra.
A detektívek a képen a tolvajban Révész Ist

ván napszátnoli Ismertéit fel, aki hasonló bűn- 
cíekkméhték fhiátt többször volt elitélve. Rö
videsen elfogták Révészt, aki bevallotta bűnét. 
Még több kefékpárlöpári li beismert.

kevés péóM Volt és ugy segített magán, hogy 
tgéia sereg óvadékos alkalmazottat szerződ
tetett. A kávéházba fektetett tőkéje Fátfynénak 
odavcáiclt, de odavetett jié alknltnflzóttak 
ávadékja is, mert ezt a pénzt is felhasználta. 
At ővádíkílkkáiMíokhll «! flgyétMég vftdjii 
szerint segítségére volt Keppich Miksa is, aki 
ellen az ügyészség szintén vádat emelt.

Balázs Andor trafikos azért tett feljelentést, 
mert Pálfvné a trafikbérlct cimén 570 pengőt 
vett ót tőle, noha akkor már közvetlenül a 
kilakoltatás elölt állt és azt elhallgatta előtte. 
A Discontó Bank Rt. két tételben összesért 
♦500 pengőt fizetett ki Pálfynénuk, ez a pénz 
A fftpincérék óvadéka lett Volna, de Pálfyrtá 
est Is más célra használta fel. Ezenkívül még

MM aHaíBBátatt lett telMlmWat óvattk- 
•IkltMHdá irttalt.

hanausek-stonner
LtÁNYNÍVÍLOéS TANÍTÓ INTÉZtTS
Mirt. I. Wetbbttrtgaaáe 10.is

étivel. ip.nMv4.sst, Urt«-s.^ kvrw.ofc

Az ozorai tanítónő sósavas oltásai
A „paciensek" hálálkodva nientegették a ktirttzsló tanárnőt

Szekazárd, jutiius 17, 
(A Hétfői Napló tudósit ójától.) Ritka érde- 

kességü ügyet tárgyalt a szekszárdi ügyészaég 
tVandf-tanácsa. Ruzsinszky Irén 53 éves ozorai 
tanítónő őllótt vádlöllkcrit a törvényszék előtt, 
aki á vádirat szerint Rácz hívőn iá éves űző
ről ttiagántáhulöval és égy fiatalkorú társával 
éjyutt

ff® rriidbell súlyos testi sértést követett el 
dfyfflóddfi, Tiógy a hoízdjá forduló betegeket 
valamilyen oltással kezelték éá értitek követ* 
kéziében á paélensek nyolc ttapctn túl gyógvtiló 
sérüléseket szenvedtek.

A szokatlan gyógymód felkeltette a tamási

EleKiromos
MOveh 

villamos gyakorló 
konyhólóban 
V., Honvéd uoca 22.

szám alatt
a botőzési idényre való tekintettel 

minden

Meiii,pi!iiielieii
délelőtt 10 érdi kezdéttel 

a villamos tűzhelyén való főzéfi- 
siitésen kívül

A részvétéi díjtalan.
•

Részletes telvI14gosltált 
a liénvéduccai kiállítás nyújt. 

(Téleton t 80-4-00.)
•

A kiállítás 
a nyári idény alatt nyitva 
d. e. 8 órától d. u. 3 óráig. 

járási orsos (igye)mít, nhi áronnál jelentést 
tett a szolgabirónak, ez vímótií eaeadőri Nyo
mozást inditolt Ruzsinszky Irén élten. A flyó- 
mozás folyamán megállápitásf nyert, hógy Rü- 
zsitteiky és két társa

füstölgő sósutotdattnl dttőttMc be « hozzá
juk forrttttókaL

Riteklhsihy Iréh a tárgyéHs fólyaMH *«»! 
védéhezett, hogy az Orvosságot egv biidáiterii 
orvosisrherőíétől kapta hasihálafi utasftáéMl 
együtt és ő a használati utasítás érlelmébétt 
kezelte a betegeket, a kezelésért azonban pénzt 
nem fogadott el.

Az elhangzott tahnvaliórnásoli legnagyobb 
meglepetésre egybchangZóflh állították, hogy- á 
kézéit betegék az óltAíoktÖi legtiágyóMttéfcbéít 

ftéggyőgyultált.
Ugyanígy vallottak maguk a Sértették f«. áklk 
nem kívánták a tanítónő megbüntetését, mért, 
miht mondották,
egészségükéi, Sőt sok etetben életüket bö*

a tűnhetik
Ruzsinszku Irénnek.

A lörvériyJíéh a vizígólat kiegészítését ren
delte él és a tárgyalást elrtapdíta.

Fábián Béla nyilatkozata
A kis t>ártok felttifiO kiszárí
tása a tóvárosi bizottságokból

Al üj f.'ívúrosi törvéftv 
uiApjart ujja kdtíft 
kltanl 1 f6«Aro.l Mibil- 
■A^okat. Ft-
lene fOpolgármegter job
ban áll volna ezl a Iáját 
h.lűlkörébeti lebonyoli* 
tűm, <la o nblna eil a 
pArlotra. Már Ir.bb kdn- 
ferthdlíl taroltak «bttt> 
at llktbín a Vf|t« a .tmrbalon tartott pírt- 
kBil érirk«et«trr>

v*«k« HsaieAllltottAk a hliotl.ígok tagjai- 
nak névsorát.

Eklídr robbant ki, bort a ilatV KtHÓ* »«>*• 
<»»»! t íltMuigóM d tUtib
fHrtttikitt. LuslilyUíbMii Írtalellí tt al li» 
a FOmftÜe" Ncmlell Dnhökltla hittől, Mttelf. 
n«k

.Kyellen bliottaáal taasAk sem jololí.
A Hu,n, Ndflt nunkitilria bénáit errtl A 
kérdésről a pírt vezérével, dr. Fábián Béla 
omzáiivüié.l képvíHiatel, aki a mailemet 
inondotta:

— MóbdhAIOIrt. höfcV (SAnyArOíh tt«tl fii#- 
ködését az autonómia. Most, amikor a bizott- 
lógóknak újra jelentősége volíte, h pártok

együttes CMvel felvágták a Mattfáégákból 
as én négy lagbál állá pdHÓMáf.

Nem beszélek arról, hogy a tlsenhftéá bízott* 
kógbáh nem kaptunk hftlyet, tlé fnég a pénz- 
Ügyi bizottságból is kiltágylak minkét, ahol 
pedig őz általuk ősetedlifíoii Huta sffrtnt is 
hely illette volna meg pártomat. A helyzetét 
legjobban megvilAgiijfl, hogy például k fWtit- 
haréóSólt ftyölc tágból álló pártjá a fcifŐttál- 
gokban

tizenhat helyet kapott, 
az én h/gy tnybél állő ptiftolhrutlt Hfri
sem Ittitattnk, helyesebben felnjáhMlák d HP 
f/nzdasági és hfitma»Hődést bizötUágokat, ami
ket azonban mi nem fogadtunk cl. Meg kell 
ftllnpitanom, hogy más tzám<itási. kulcsol ál- 
kálváriák a biMlllágákbAA, Mint át ÍJMMl" 
Aél.
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Férje halálának éulordulólán 
méreggel megölte magát 
dr. Ungár Gyuláné, a bankárok 
egykori orvosának özvegye

Vasárnapra virradó éjszaka a Park-sza
natóriumban meghalt Ungár Gyula dr. or
vos hatvankétesztendős özvegye. Méreg 
ölte meg: öngyilkosságot követett el.

Ungár Gyula dr. a régi Budapest egyik 
legismertebb belgyógyász-specialistája volt, 
páciensei főként a bankárvilágból kerültek 
ki. Szép vagyont gyűjtött, a Zuglóban, a 
Columbus-utcában gyönyörű villát épített, 
a házaspár a legnagyobb harmóniában élt, 
«gy gyermekük van, Ungár László, aki az 
egyik legnagyobb németországi gyógyszer
gyár budapesti képviselője.

Ungár Gyula dr. tavaly váratlanul meg
halt. özvegye, aki rajongásig szerelte, ettől 
a naptól kezdve

vigasztalhatatlan volt, 
valósággal búskomorságba esett. Mindig az 
uráról beszélt... az ura után vágyódott... 
Hozzájárult a lelki bajhoz, hogy pár hó
nappal ezelőtt

betegség támadta meg, romlani kezdett 
a hallása

és hiába kezeltette magát a legjobb orvo
sokkal, nem tudlak segíteni rajta, az utóbbi 
időben már majdnem megsiketült.

Kedden volt egy esztendeje, hogy az ura 
meghalt:

az évforduló reggelén, mikor a szoba
lány benyitott a hálószobájába, meg
döbbenve látta, hogy Ungár Gyuláné 
halottsápadt arccal, eszméletlenül fek

szik az ágyában.
Azonnal orvost hívtak hozzá, aki meg

állapította, hogy nagy adag veronállal meg
mérgezte magát. Búcsúlevelet is találtak az 
éjjeliszekrényén: azt irta benne, nem tud 
az ura nélkül élni, utánamegy, azonkívül a 
betegsége is nagyon elkeserítette.

Ungernét a mentők akkor azonnal a 
Park-szanatóriumba vitték, de már nem 
volt segítség, vasárnap éjszaka meghalt.

fix segélyt neki. Ezután ismét nagy vihar tört 
ki és csak akkor lett csend, amikor Bittner sze
mé Ige sen is felszólalt.

— Kínos nekem, hogy saját ügyemben kel
lett felszólalnom, — mondotta. — De meg kell 
mondanom, hogy életemet áldoztam a szak
máért és engem nem állíthatnak egy sorba 
más tegélgkérökkel.

Inkább a Dunának megyek, de nem viselem 
el a csúszás-mászást és könyörgést,

— mondotta sírá'ba csukló hangon. — Arra 
kérem a közgyűlést, hogy vagy legyen méltá
nyos velem szemben, vagy utasítsa el teljesen 
kérésemet.

Flmondta, hogy Kozma Jenő képviselő ■ 
igazgatói állást 

ajánlott fel neki a községi élcliniszerüzcmnél, 
de ezt ö nem fogadta el, mert a közüzem szem
ben áll a hentest párossággal. Megerősítette ezt 
felszólalásában

l’setty Béla országgyűlési képviselő
is. Végül is úgy döntöttek, hogy a kérdést le
vették napirendről azzal, hogy az ipartestület 
elöljárósága fog méltányos segélyeket kiutalni 

A költségvetés egyhangú elfogadása és a 
napirend többi pontjainak letátgyalása után, 
egyhangúlag megválasztották Mojtó Endrét al- 
elnökké, Huszák Bélát pedig az ipartestületi 
szék elnökévé.

ct nafuHxufi&z

Hatszoros gyilkosság vádjával 
áll ma bíróság elé Gábor Béla 

miskolci magántisztviselő

A Dréhr-űgsrben megidézték 
tanúkihallgatásra Zava- 
dovszky Alfréd legfőbb 
számvevőszéki elnököt

Újból kihallgatják Ripka Ferencet és Krausz Simont

Hat mezőcsátí gazdát lövetett agyon 1919-ben
Miskolc, junius 17.

(A Hét föl Napló tudó
sítójától.) A miskolci tör
vényszék nagyszabású 
bűnügy főlárgyalását kez
di meg ma, hétfőn. Gádor, 
Béla volt miskolci ma
gántisztviselő kerül a vád
lottak padjára, akit 

hatszoros gyilkosság
gal vádol az ügyészség, 

mert a vádirat szerint parancsára 1919 július
ban Mezöcsát határában kivégeztek hat mező- 

5,sáti gazdát, akiket ellenforradalmársággal gya- 
‘ntÍMtottalu.’'* ”..... ..

Gádor Béla a kommün alatt politikai meg
bízott volt egy munkászászlóaljnál. A zászló
alj júliusban Mezöcsát mellett tartotta a tiszai 
védelmi vonalat, amikor julius közepe táján 
Gádor azt az értesítést kapta, hogy Mczőcsáton 
ellenforradalmi megmozdulás készül. Bcsugás 
alapján

hat mczőcsáti gazdát elfogatott.
Az ellenforradalmársággal gyanúsított polgá
rok tagadták azt a vádat, hogy összejátszottak 
volna a románokkal és az ellenségnek titkos 
jeleket adtak volna 
dulatairól. Másnap 
egy katonai osztag

.1 az ellenségnek titkos 
le a vörös hadsereg moz- 
a letartóztatott embereket 
kivitte a Mezőcsál-tiszake-

szí határba és ott, miután
megásatták velük a sírjukat, agyonlőtték 

őket.
A kommün után a kivégzés miatt két volt 

vörös katonát a miskolci törvényszék halálra 
ítélt és közülük egyiket, Bak Dénesi ki is vé
gezték, a többiek kegyelmet kaptak. A vádlot
tak annak idején a miskolci törvényszék előtt 
azzal védekeztek, hogy

Gádor Béla parancsára követték el véres 
tettüket.

Gádort nem sikerült elfogni, mert Bécsbe me
nekült. Ez év márciusában, tizenöt évi távoliét 
után haza akart jönni és ekkor a határon a 
vámőrség letartóztatta és beszállították a mis
kolci ügyészség fogházába.

Bűnügyében azóta folyt a vizsgálat, amely
nek során Gádor ismételten áitatlanságát han
goztatta. Védelmére azt hozta fel, hogy a vö
röskatonáknak csupán arra adott parancsot, 
hogy az elfogott ellenforradalmárokat szállít
sák be Miskolcra a vádbiztosságra.

A főtárgyalást Miskolcon és környékén igen 
nagy érdeklődés előzi meg. A bíróság kilenc
ven tanul fog kihallgatni és a tárgyalás három 
napig tart. Tanúként kihallgatják azokat a 
volt vöröskatonákat, akiket ebben az ügyben 
életfogytiglani fegyházra Ítéltek. Ezeket a váci 
(egyházból szállították vasárnap Miskolcra.

A Dréhr-ügyben ina. 
hétfőn, Horváth Árpád 
szobrászművész szob
raival 'kapcsolatos vád 
kerül tárgyalásra, ked
den Bory Jenő szob
rászművész két bam- 
bino-szobráról lesz szó, 
szerdán

ügyét 
zárt

Nagy viharok a hentesek vasárnapi 
közgyűlésén Bittner János 
felsőházi tag kegy dija körül

Az ipartestület Oroszországból visszaérkezett 
elnöke bejelentette, hogy Budapestre jönnek 
a szovjet kereskedelmi delegátusai

Viharos közgyűlést 
tartott vasárnap a Buda
pesti Hentesek Ipartes- 
tülete. Koch Gyula elnök 
bestédében beszámolt ar
ról, hogy tegnap este ér
kezett haza Oroszország
ból, ahol hivatalosan 
tárgyalt exportkérdések
ben. Elmondotta, hogy

Oroszország sok tekintetben nagy ipari fejlő
dést mutat. Beszámolt arról, hogy

van remény magyar husncmücknek Orosz
országba exportálására.

Három hét múlva szovjet-orosz gazdasági bi
zottság jön Pestre, hogy ebben az ügyben tár
gyaljon. Ismertette ezután nz ipartcstület múlt 
évi működését. Bejelentette, hogy a Községi 
Élclmiszerüzem is belépett az ipartestület tag
jai közé, 1100 pengő tagdijat fizet, aminek 
nagyrészét beteg knrtórsak gyógyítására fog
ják fordítani. Bállá Miklós felszólalásában a

költségvetés egyes passzusait kifogásolta. Be
szédénél, amikor azt mondta, hogy az ipartes- 
tülct anyagi fellendülése nem a mai vezetőség 
érdeme, indulatos közbekiáltások hangzottak 
el, majd

szokatlanul heves vihar
tombolt percekig a teremben.

Ezután sor került a napirend legérdekesebb 
és legmegdöbbentőbb pontjának tárgyalására: 
Bittner János felsőházi tag, az ipartestület volt 
elnöke tönkrement, súlyos anyagi helyzetben 
van és az idős ember, aki több, mint harminc 
évig vezette a szakma ügyeit,

rászorult az ipartestület segélyére.
Heves vita volt, hogy előre megállapított ösz- 

szeggel vágj- időről-időre segélyezzék-e a nyo
morgó felsőházi tagot. A vita közben óriási vi
harok törlek ki. az ipartestületi ellenzék ÜJB 

hevesen támadta a jelenlegi vezetőséget. 
Kollár Gábor, a husiparosok elnöke azt indít
ványozta, hogy ne legyen Bittnerrcl szemben 
kicsinyes az ipartcstület, egy évre biztosilson

a hamis menekült-kiadások
tárgyalják, amelyet valószínűleg 
gyaláson fognak elbírálni.

Jövő pénteken aztán
újból izgalmas nap lesz.

Az úgynevezett 28.000 pengős 
tárgyalásra. Vass -József halála- után bizo
nyos dolgok fedezésére GO.000 pengőt utalt 
ki a minisztertanács. Ebből az összegből 
28.000 pengői Vass József fivérének, Vass 
János székesfehérvári asztalosmester adós
ságainak rendezésére szántak. A vád sze
rint Dréhr Imre

ezt nz összeg?t rendeltetésétől elvonva, 
saját céljaira használta fel.

Pénteken hallgatta ki a törvényszék ezzel

tár-

a vádponttal kapcsolatosan Zavadovszky 
Alfrédet, a legfőbb állami számvevőszék el
nökét és az államtitkári fegyelmi bíróság 
tagjait, Barcza Istvánt, Jakabb Oszkárt és 
Darányi Kálmán államtitkárokat. Pénte
ken újból kihallgatják Ripka Ferenc ny. 
főpolgármestert, Krausz Simont, Halász La
jos volt bankárt, id. Szacclláry Györgyöt 
és másokat. Ha ezeknek a tanuknak a ki
hallgatásával a törvényszék pénteken nem 
végezne, akkor szombaton folytatják ennek 
a vádpontnak a tárgyalását.

Az apró vádpontokkal kapcsolatosan 
még egyszer kihallgatják majd Ripka Fe
rencet és Krausz Simont. Az eddigi tervek 
szerint a Dréhr-ügy tanúinak kihallgatásá
val junius 27-ig végeznek. Juliin? 2tj-ára 
tervezi a törvényszék a vád- és védőbeszé
det, 29-én ünnep lesz és

nz. ítéletet nz eddigi tervek szerint jn- 
nius 30-án hirdetik ki.

A Töreky-tanács julius elsején megkezdi 
szabadságál, ha csak valamelyik vádpont
tal kapcsolatosan nem rendelik cl a bizo
nyítás kiegészítését és emiatt nem nyúlik 
el a tárgyalás még egy-két nappal

Eltűnt Kiss Ernőné, a 
javadalmi őrség helyettes 
parancsnokának felesége

A fiatal uriasszony eltávozott kőbányai 
lakásukról, otthonhagyta két kisgyerme
két és azóta nyomaveszett

Cserhalmi 
javadalmi 
jelent a 
hogy

felesége 
körülmények között eltűnt kőbányai la

kásukról.
Kiss Ernőék Kőbányán a Szál- 
számú házban laknak. A java
helyettes parancsnoka előadta,

Kiss Ernő, a székesfővárosi 
őrség helyettes parancsnoka meg- 
főkapitánysúgon és bejelentette,

érlheletlen módon, rejtélyes

Cserhalmi 
/rfs-utca 1G. 
dalmi őrség 
hogy mialatt ő hivatalában dolgozott, a fe
lesége eltávozott a lakásból, mire ő haza
tért, csak a személyzetet találta otthon,

a felesége otthonhagyta két szép kis
gyermekét, nekik sem mondotta meg, 
hová megy s azóta nem adott magáról

élctjell, nyomtalanul eltűnt ...
A rendőrség a bejelentés alapján nyom

ban széleskörű nyomozást indított. Mini a 
legtöbb eltűnési ügyben szokás, elsősorban 
abból a feltevésből indullak ki, hogy a fia
tal uriasszonyt talán valami baleset érte, 
azonnal érdeklődtek a mentőknél, az összes 
budapesti kórházakban hogy megtudják, 
nem kerüll-e cserhalmi Kiss Ernöné mint 
ismeretlen beteg valamelyik kórházba. A 
nyomozásnak ez a része rövidesen befeje
ződött:

Kiss Ernőnél nem találták meg a kór
házakban.

A rendőrség most más, különféle irányban 
keresi a nyomtalanul eltűnt Kiss Ernőnél, 
hogy tisztázza a rejtélyes eltűnés hátterét.

* A Pucc• •Kibővült a Rudas-gyógyfürdő 
rádiumos kádfürdő-osztálya 
A Juveutus rádiumforrás által táplált gyógyosztály forgalma az utolsó hónapokban 
oly nagy mértékben fokozódott, hogy annak kibővítése vált szükségessé. A bőví
tési munkálatok befejeződtek és az uj modern kádakat az Igazgatóság a mai 

nappal forgalomba helyezte.

takard

mosogat
■as
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A francia miniszterelnök 
londoni útja

Párizs, január 17.
éA Hétfői Napló tudósítójától.) Barthou 

francia külügyminiszter londoni utjának 
időpontját séglcg megállapították. Bnrlhou

Jullus nyolcadikén délután utazik el 
Párizsból,

kilencedikén és tizedikén Londonban tár* 
gyal MacDonald angol miniszterelnökkel és 
az angol kormány más tagjaival. Tizedikén 
este utazik vissza Párizsba.

— Slocklnger Triesztben. Triesztből je
lentik; A legközelebbi napokban Triesztbe 
érkezik Stockinger osztrák kereskedelem* 
ügyi miniszter és Schűllcr meghatalmazott 
miniszter, továbbá az osztrák szakminisz* 
♦ériumok főliszlviselőiböl összeállított nagy
számú bizottság. Az osztrák személyiségek 
tanulmányozni akarják a trieszti kikötő 
berendezéséi és érintkezésbe lépnek majd 
a trieszti kereskedelmi, ipari és hajózási 
körökkel, az osztrák szabadkikölö létesíté
sével kapcsolatos feladatok megbeszélésére. 
A bizottság elutazása után rövidesen kine
vezik majd az első trieszti osztrák főkon
zuli. Triesztben úgy tudják, hogy az első 
főkonzul Sleldle dr., osztrák szövetségi 
propaganda-kormánybiztos lesz.

— Francia-német tárgyalás a németek 
fegyverkezési követeléseiről. Párizsból je
lentik: A Barthou és Ribbentrop német meg
bízott közötti megbeszélés a francia lupok 
szerint Németország fegyverkezési követe
lései körül forgott. Barthou ragaszkodott 
ahhoz, hogy Németország térjen vissza a 
Népszövetségbe és a leszerelési értekezletre.

— A lengyel miniszterelnök átvette ■ bel
ügyi tárcát is. Varsóból jelentik: A lengyel 
köztársaság elnökének megbízásából Koz- 
loivszkl miniszterelnök látja most el n belügyi 
tárcát Is.

— Felavatták a Hősök Emlékművét 
(jyöngyöaoroszin. Egerből jelentik: Gyön- 
gyösoroszi községben vasárnap ünnepélyes 
külsőségek között avatták fel a Hősök Em
lékművet, Magúin Adorján prépost-plébá
nos ünnepi miséje után Csclényl Pál és dr. 
Felró Kálmán országgyűlési képviselők 
mondtak ünnepi beszédet.

— Arany diplomát kapott az Alföld leg
öregebb orvosa. Békésgyuláról jelentik: Va
sárnap délelőtt a vármegyeházán nagy ün
nepség keretében dr. Balogh Ernő egyetemi 
tanár a Pázmány Péter tudományegyetem 
arany diplomáját nyújtotta át Zöldi János 
dr. vármegyei tiszti főorvosnak, orvossá 
avatásának ötvenéves évfordulóján. Az Or- 
vosszővetség nevében dr. Verebéig Tibor, 
az Orvosszövetség aranykoszorujót adta át 
az iinnepcltnck.

— Kardosa Géza debreceni színigazgató ün
neplése. Egerből jelentik; Eger város közön
sége meleg ünneplésben részesiletlo Kardost 
Géza debreceni színigazgatót abból az alkalom
ból, hogy társulatával tiz esztendeje szerepel 
Egerben. A debreceni színtársulat vasárnap 
délelőtt ünnepélyesen megkoszorúzta Gárdonyi 
Géza sírjál, este pedig az Írónak Az öreg te
kintetes cimü darabját játszották cl. A második 
felvonás után a város vezetősége felment a 
színpadra, ahol Tratt Géza polgármester ildvö* 
zölte a színigazgatót és átnyújtotta a város 
czüslkoszorujál. Az egri hírlapírók nevében 
dr. Kapor Elemér szerkesztő üdvözölte a szín
igazgatót akit n közönség is meleg ünneplés
ben részesített.

— öngyilkos lett egy szabómeater. Sátor- 
aljaulhelyről jelentik: Vajda László sátoralja
újhelyi szabómester anyagi bajai miatt ollójá
val szivenszurta magút. Kórházba szállít itták, 
ahol rövid szenvedés után meghall.

— Tiltakozás Gyulán az OTI elhelyezése 
miatt. Hékésgyuláról jelentik: Vasárnap kilenc 
tiltakozó gyűlés volt Békéspyidún, mert az 
Órzrdgos társadalombiztosító Intézet gyulai 
központját Békéscsabára akarják áthelyezni, 
noha 150 000 pengő költséggel csak nemrégen 
építettek n városban helyiséget az OTI híva 
tálai számára. A gyűlések határozatait m» 
küldöttség hozza fői Budapestre n belügy
miniszternek.

— Félig agyonverlek egy gazdát. Győrből 
jelentik: Kóny község halárában Dömötör
Ferenc gazdát tegnap este hátulról megtá
madta régi ellensége, Lefenyei József gazda 
és kapával úgy összeverte, hogy Dömötört 
életveszélyes állapotban vitték kórházba. 
A vizsgálat folyik.

— Ilalálrnlőtt a lugköotdulban egy kislány. 
Győrből jelentik: Dunakilili községben Rlahó 
Gizella kétéves Margit nevű leánya beleesett 
a forró higkőoldatlal telt fazékba és abban 
valós.’ggnl megfőtt. Mire kihúzták, halott volt.

— ün-yll* os lett a kerskrmétl színház volt 
lgj’«,?«tó|a. Ptlrlosy Pál. n kecskeméti szilihez 
volt Igazgatója vasárnap Kaposvárott Ezredév- 
utc-í lakásán fchikaszh Ita magát. Teltét még 
idejekorán észrevették, levágták a kötélről és 
beszállították a kaposvári kórházba. Állapota 
válságos

- - Fogházörökhtlz bilincselve szállítottak 
Bndapestre rjry rabot. Ptkérayulóról jelentik: 
A gyulai ügyé'zség fruliérából kél fogházőr
höz bilincselve szállították vasárnap Buda 
nettre Tímár 1‘lvánl. aki nemrégen a mennye 
írtét kibontva szökött meg a budapesti gyüj* 
töfogházbóL

vasírnap MartűztalMk
a lírlgyiikossaggal gyanú
sított z. nagy Kíimánníi

Hónapokon át álnéven bu|kált Debrecen környékén
Debrecen, junius 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
(lése. A sorozatos arzéngyilkosságok ügyében 
dr. Reinetzberger Jenő vizsgálóbíró

tizennyolc bulla exhumálását rendelte el.
Megállapították, hogy mindegyik holttestben 

nagyobb mennyiségű arzén található.
Ennek következtében

hét gyanúsítottat letartóztattak,
inig a nyolcadik gyanúsított, Z. Nagy Kál
mánná, csak hosszas hajsza után került a 
rendőrség kezére.

A nyomozás megállapította, hogy az asszony 
tiz év elölt

arzénnel pusztította el jómódú férjét.
Amikor Z. Nagy Kálmánná tudomást szerzett 
arról, hogy keresik, elmenekült és hónapokig 
bujkált álnév alatt a környéken. Ugyancsak 
álnév alatt szerződött cl egy közeli gazdaságba 
urasági cselédnek. A személyleirás után

csendőrök felismerték én vasárnap dél

msrukuttnl lerfionsnv ao gengourl
Legújabb dlvatazövetekböl rendelhető remekszabAsu férfiöltöny vagy 
felöltő többszöri próbával, elegáns kivitelben. Minden öndlcséreMol 
tartózkodunk. Megelégedett vevőink ezrei többet mondanak! Szolid 

és becsületes kiszolgálás, a vevő érdekében.
Ruhakereskedelml Vállalat, Ferenc-könit 39., I. emelet

— Szovjetoroszorezág felé irányul az an
gol hadianyagexport. Londonból jelentik: 
angol hadianyagkivitel nagy rekordot ért 
el. öt hónap alatt ötven millió pengő értékű 
hadianyagot .szállítottak külföldre, ennek 
kétharmadrészét Szovjetoroszországba.

— Stern Samu nagy beszéde az Izraelita 
hitközség közgyűlésén. Vasárnap tartotta köz
gyűlését a Pesti Izraelita Hitközség képviselő
testülete. Stern Samu elnöki megnyitójában 
megemlékezett a hitközség halottasról. Nagy 
együttérzéssel beszélt a németországi zsidóság 
megpróbáltatásairól, ismertette a magyar
országi zsidóság helyzetét, különjjen az ifjú
ság elhelyezkedésének problémáit. Beszámolt 
az elöljáróság intézkedéseiről a most divatba 
jött, ládtási mozgalmak ellensúlyozására. Kö
szönettel emlékezett meg Baltazár Dezső re
formátus püspöknek a fíoldmark-teremben 
tartott előadásáról. Üdvözölte a különböző 
zsidó egyesületeket. Bejelentette, hogy a kul
tuszminiszter kiadta már a rendeletet, amely 
egybehívja a magyar zsidóság uj országos 
gyűlését. Ezután fölszólaltak: Gál Jenő, Sán
dor Pál és Vázsonyi János képviselők és még 
többen. Végül a választmány uj tagjává vá
lasztották Fiirst György igazgatót.

— Elgázolt a motorosvonat kél földművest. 
Egerből jelentik: Vasárnap délután a Kálká- 
polna és Heves közölt közlekedő motorosvo- 
nat elgázolta Veres Mátyás 63 éves földművest 
és annak 33 éves Aln.iér nevű flát. Veret Má
tyást súlyos sérülésekkel az egri irgalmasok 
kórházába szállították, mig fiának sérülései 
húsz napon belül gyógyulnak.

— Rászakadt a kocsisain egy hároméves kis
lányra. Egerből jelentik: Egerben a Barlako- 
vlcs-utca egyik házában a kocsiszín rászakadt 
az ott tartózkodó Gazsó Margit hároméves kis
lányra. A lezuhanó gerendák oly súlyosan meg
sértették a gyermeket, hogy sérüléseibe néhány 
órán lfelül belehalt. A rendőrség vizsgálatot 
indított annak megállapító?ára, hogy terhel-e 
valakit felelősség n balesetért.

— Esredűnnep Pécsett. Pécsről jelentik: 
Pécs város volt két háziezredének, a 19-cs és 
52-es ezrednek emlékét ünnepelték vasárnap 
a Széchényi-tércn. Vitéz Tolnay Imre pápai 
kamarás mondotta nz c.mlékbeazédet, utána 
bankett volt, nhot dr. Frankó Zoltán pécsi 
ügyvéd beszélt, Wertz Henrik altábornagy pe
dig a kormányzót köszöntötte fel.

— Balesetei okozott ■ járdnteklám. A Nép- 
sr/n/iriz-utcúban a járdára egy vállalat reklám
feliratot festett. Vasárnap reggel olajjal mos
ták fel ezt a föliratol. Éppen arra ment Antal 
Pálné laknritónö, elcsúszott és a bokáját törte. 
A ni?ntők a kórházba vitték.

— Fé!n»llllópcngős kölcsönt vess fel Deb
recen vámsa. Debrecenből jelentik: Debre
cen város vezetősége elhatározta, hogy a 
Hortobágyon előkelő külföldi vadászok szá
mára vadászszállót építtet. Ugyancsak 
lervbc vették a híres debreceni hőforrás 
inelleti egy gyógyszálló felépítését is. A l>e- 
ruházások céljaira a város mintegy félmillió
pengő kölcsönt szándékszik felvenni.

—- Sertéspestis pusziit Mátészalkán. Debre- 
recenbőt jelentik: Mátészalkán súlyos sertés
pestis ütött ki, úgyhogy a hatóságok zárlatot 
rendeltek el. A mátészalkai sertéseket nem le
het beszállítani Debrecenbe és a hatóságok 
cgyultnl megtiltották n jövöhetl mátészalkai 
scrtésvús'r megtartását is. Remélhető, hogy az 
< rélvcs ellenintézkedés megteszi s hatását és 
a zárlatot már a jövő héten fel lőhet oldani.

— Debrecen tiltakozik az osztrák tűzifa át
vétele ellen. Debrecenből Jelenük: A debreceni 
kereskedelmi és iparkamara Seutina Jenő el
nökletével gyűlést tartott, amelyen élesen ál- 
Sást fogl »lt a szövetkezetek állami támogatásá
val szemben. A tárgysorozatban szerepelt még 
az o’zlr. k tűzifa kérdése Is. A gyfllés elhatá
rozta, lmgy memorandumban kéri a kormányt, 
ne kényszerítse a Tiszántúlt a ráeső osztrák 
türlfnmcnnyiség átvételire, mert a tiszántúli 
községek és városok más oldalról olcsóbban 
tudják beszerezni a tftxifát.

után letartóztatták az asszonyt,
aki mindeddig makacsul tagadja a bűnösségét. 

Egyébként a bünpörben érdekes fordulatot 
jelent a védelem uj állásfoglalása. A védelem 
szerint nem kell a gyilkosokat keresni, mert 
az a körülmény, hogy az exhumált holttestek
ben nagymennyiségű arzént találtak,

nem döntő bizonyíték.
Dr. Aczél Jenő ügyvéd szerint a Körös vize 

áradáskor állugozza a talajt és behordja a sir- 
gödrökbe azt az arzént .amellyel a koporsók 
külső oldalát szokták bemázolni. Azonkívül a 
halotti koszorúk virágai is jelentékeny meny- 
nyiségü arzént tartalmaznak, bizonyításként 
a védő

ellen-exhumálást javasol,
a javaslat következtében fel fognak bontani 
néhány olyan sírt, amelyeknek halottas termé
szetes halállal hunytak ti. A védő szerint az 
előbb említett okokból ezekben a holttestekben 
is nagymennyiségű arzént fognék találni. A 
védőnek ez az inditvínya esetleg uj fordulatot 
adhat a bünpernek.

— Friedrlch-gyülés Székesfehérvárt. Va
sárnap délelőtt kétezer főnyi közönség je
lenlétében a székesfehérvári Árpád-moziban 
nagygyűlést tartott a keresztény ellenzéki 
Friedrich Port. Dr. Weisz Konrád és Neu- 
gebauer Lajos után Friedrich István beszélt 
és hangsúlyozta, hogy a Dréhr-iiggyel kap
csolatos parlamenti interpellációjánál nem 
akart folyamatban lévő tárgyalásba bele
avatkozni. A magyar védőügyvéd és a jog
kereső nép érdekében szólalt fel. Sürgette, 
hogy világosságot derítsenek a borházakkal 
kapcsolatos ügyekre is, majd hangsúlyozta, 
hogy a kormánynak elő kell készítenie a 
jogfolytonosságot.

— Borzalmas vasúti alogutrobbanás Fran
ciaországban. Párizsból jelentik: Hpinat 
mellett a vasúti alagút átkutatásánál felrob
bant egy akna. Négy munkás szörnyethalt, 
heten súlyosan megsebesültek.

— Elraboltak a macedón forradalmárok 
egy operaénekest. Szófiából jelentik: A ma
cedón forradalmi terrorszervezet és a csend
őrök között éles tűzharc fejlődött ki. A ma
cedón csoport három tagja és vezére elesett. 
A forradalmárok elleni razziák során elő
került egy híres operaénekes, akit a forra
dalmárok elraboltak és két évig fogvatar- 
tottak.

— Az Iparegycsűlet közgyűlésén konsta
tálták a gazdasági javulást. Az Országos 
Iparegyesület ma tartotta közgyűlését. Tol- 
nay Kornél v. b. t. t., elnök konstatálta, 
hogy a gazdasági élet terén javulás mutat
kozik. Az egyesület diszaranyérmét a Fél
ten és Gutlleaume kábelgyár kapta. Felszó
laltak: Zala Zsigmond, Hausivirth Ödön, 
Görgey István és Ranschburg Pál.

— Népszerű nyári háztartási tanfolyamok. 
Az Iskolánklvüli Népművelési Bizottság, a 
Knth. Háziasszonyok Or«z. Szövetségével kar
öltve, a Székesfőváros Gázmüvei VI., Vilmos 
császár ul 3. sz. a. helyiségeiben hathetes nyári 
gyakorlati bemutató főzőtanfolyamokat ren
dez, a finom polgári konyha étrendjéből, fő
leg háztartási alkalmazottak részére. Az első 
tanfolyam Junius 27-én kezdődik, a következő 
tanfolyam pedig augusztus elején, mindenkor 
szerdán és csütörtökön d. u. 5—7 óra között. 
A beiratási díj 3,— P, tandíj- és élelmiszer- 
hozzájárulás nincs, díjtalan kóstoló. Jelent
kezni lehet: t. Iskolánklvüli Népművelési Bi
zottságnál, IV., Szép-u. 5. sz.; 2. Knth. Házi
asszonyok Orsz. Szövetségében, Vili., Mária-u. 
7 sz.; 3. Székesfőváros Gázmüvei bemutató
helyiségeiben, VL, Vilmos császár-ut 3., I. em.

— Megjelent a Kallós-kompasz 1984—85. év
folyamának első része. Kallós János szerkesz
tésében mos? jelent meg a Kallós-féle gazda- 
tági, pénzügyi és tőzsdei kompasf ehő része, 
amely az összes közölelek, a TÉBE. a Buda
pesti Áru- és Értéktőzsde, az Értékpapirkeres- 
dők Egyesülete, az Értéküzleli egyezmény, n 
budapesti bankok, takarékpénztárak és szövet
kezetek legújabb adatait tartalmazza az 1032-m 
és 1933-as mérlegekkel, valamint az utolsó 
békeév aranyniérlcgét. A kompasz a Pesti 
Tőzsde kiadásában Jelent meg. A kompasz 
mind a négy kőidének ára 60 pengő.

— Súlyos srereneeétlenaég sulydobáa közben. 
Győrből Jelentik: A csornai levente játszótéren 
ma délelőtt Kényt Dezső tlzenhároméves diák 
súlyt dobolt. A hatkilós súly Kit György váltó, 
kezelő ötéves János nevű fiának fejére esett 
és a gyermekei életveszélyesen megsebesítette.

— A Schmoll-Paata lehelclszerüen kenődik, 
gazdasígos, tehát olcsó. Tartós, mély fénvt 
ad. UJ cipőt ápoljunk mingyád Schmoil- 
Pasiéval.

— Ha jól éa olcsón akar ruháskodni, ko- 
réssé fel a ..Divatszabóságot*', Erzsébcl-körut
1., 1. em.. ahol elegáns férfiöltönyöket mérték 
után rendelhet kétszeri próbával 40.— és 50.— 
pengőért, a legdivatosabb szövetekből és sza
bással. Garancia 40 év óta fennálló, közismert 
és megbízható cég.

A törpe Zoli súlyos 
balesete

Súlyos baleset érte vasárnap délben Zolit, 
az európaszerte népszerű törpe artistát. A 
Newyork-kávéház ruhatárában hirtelen 
rosszul lett s mielőtt segítségére siethettek 
volna,

elvágódott és esés közben homlokcsont
törést szenvedett.

A mentők bekötözték az eszméletlen ar
tista súlyosan vérző fejsebét és a Fasor* 
szanatóriumba szállították. i . j

Kedden tárgyalják 
a honvédorvos bflnpörét, 

aki tiltott műtétet hajtott végre 
Földes Piroskán

Debrecen, junius 17.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonje

lentése.) Nagy érdeklődés és izgalom előzi 
meg azt a bünpört .amelynek vádlottja dr. 
Marosi Imre honvédorvos. A pert kedden 
délelőtt 10 órakor kezdi tárgyalni a debre
ceni honvédtörvényszék.

Mint ismeretes, a honvédorvos Földesi 
Piroska háztartási alkalmazotton tiltott mű
tétet hajtott végre. A műtét után a leány 
rosszul lett, majd

néhány nap múlva meghalt.
A nyomozás megállapította, hogy FÖldesi 
Piroska

a műtét következtében vesztette el éle
tét.

A katonai ügyészség azonnal megindította az 
eljárást a honvédorvos ellen, akit halált 
okozó testisértés cimcn helyezett vád alá.

— A Nemzeti Pénzváltó vezetőinek bűn
pőre a táblán. A tábla most tárgyalta azt a 
bünpert, amelynek vádlottéi Hádinger 
Adolf, a bukott Nemzeti Pénzváltó Rt. ügy
vezető alelnöke, Nádas Lipót vezérigazgató 
és Szily Stcin János aligazgató voltak. A 
törvényszék Hádinger Adolfot másfél évi 
börtönre Ítélte, mig Nádas Lipótot és Szily 
Stein Jánost felmentette. A tábla megvál
toztatta a törvényszék ítéletét, Hádinger 
bWteff sét* WriöVh!' ftn«t<r'ftí; .VrftfáWpedig 
egy évi és nyolc hónapi börtönre ítélte, mig 
Szily Stein János felmentő ítéletét helyben 
hagyta.

— Hearst beutazási engedélyt kapóit 
Franciaországba. Parisból jelentik: Hearst 
amerikai ujságfejedelmct négy évvel ezelőtt 
kiutasították Franciaországból, mert nyil
vánosságra hozta a francia-angol titkos 
flottaegyezményt. Most beutazási engedélyt 
kapott Hearst Franciaországba.

— Felakasztotta magát egy háztartásbeli al
kalmazott. Győrből Jelentik: Wietinger Terét 
tizenötéves soproni háztartási alkalmazott ma 
délután gazdájának lakásában egy szegre fel
akasztotta magát és mire megtalálták, halott 
volt.

— Katolikus asszony hagyatékából épült a 
ma felavatott rákosszentmlhályl evangélikus 
templom. Rákosszentmihály uj evangélikus 
templomát vasárnap szentelte fel Raffay Sán
dor püspök. Érdekes, hogy a templom Zielman 
János volt egyházfelügyelő katolikus vallásu 
özvegyének hagyatékából épült.

— A német-francia kereskedelmi egyezmény. 
Párisből jelentik: Közzétették a Német
országba irányuló francia kivitel szabályozósá
ról szóló megegyezést. A fizetések a német bi
rodalmi bank és n párisi francia-német keres
kedelmi hivatal utján történnek. A francia 
kormány még egyszer vizsgálat tárgyává fogja 
tenni a kérdést.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kajvin-tér 5.
— BaJcsy-Zslilnszky Endre beszámoló-gyű

lése. Sárospatakról jelentik: Vitéz Bajcsy-Zsl- 
lintzky Endre vasárnap tartotta Sárospatakon 
képviselői beszámoló gyűlését. Rick Ödön nyi
totta meg a gyűlést, utána Bajcsy-Zsilinszky 
tartotta meg beszámolóját. Azt hangoztatta, 
hogy nem vagyunk és nem leszünk semmiféle 
idegen eszmeáramlat követői, Kossuth és Rá
kóczi elképzelései nyomán kell berendezni nz 
államot, a múltban is az volt minden bajnak 
az eredendő oka, hogy idegen minták után 
mentünk. Hangoztatta, hogy egy évtized óta 
egyre jobban nyílik az agrárolló és a buta ára 
akkor emelkedik, amikor a föld népének nincs 
semmije. Az ország nem tud ennyi proletárt 
eltartani, sok volna ez még Franciaországnak 
is. Ennek a népnek n«m telik arra sem, hogy 
gyermekeit iskolába járassa. A nagyhatású be
szédet esto ünnepi bankett kivette.

O Az Első Magyar Gyapjuntoaó- és Finom* 
posztógyár Rt. 65-ík rendes közgyűlésén a tár
saság megfelelő tartalékolások és nz értékcsök
kenési alap 140.000 pengős Javadalmazása mel
lett — a múlt évrfil áthozott rl .407.20 pengő 
betudásával — 62.459.2fl pe\gö nyereséget
mutatott ki, mely jövő évi száml\a vitetett át.
0 A Hazat Fésü:4onó és Szövőgyár Bt. 

Igazgatósága elhatározta, hogy a f. hó 28-án 
tartandó XII. évi rendes közgyűlésnek Indít
ványozni fogja az 1933. üzletévbtn elért P 
22.014.16 nyereségnek nz elÖ2Ö 2 évben elért 
nyereséggel együtt az 1934. évre való átvitelét. 
Az Igy átviendő összeg P 76.421.82-t tesz ki.

— Mértékutáni férfiöltöny 40 pengpért. Leg
újabb divatszövetekbő! remekszabásu férfi
öltöny kétszeri próbával, elegáns kivitelben. 
Szolid és becsületes kiszolgálás. Rdhakeree* 
kedelml vállalat, Ferene-körut 39., X, efl|.
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. , I.
Horthy Mik! őt kormány tő ma, hétfőn 

tartja születésnapját. A várbeli helyőrségi 
templomban Háti látván tábori püspök fid- 
laadó szentmisét celebrál és szózatot intéz 
híveihez. Hivatalos ünnepség nem lesz, a 
kormányzó családi körben tölti szüellés- 
napját.

II.
Párizsból Írják a Kis napló nak: Khuen- 

Héderváry Sándor gróf meghatalmazott mi’ 
niszter, Magyarország párizsi követe a Rue 
Berryn lévő követségi palotában fogadó, 
délutánt adott a sajtó számára. A francia 
sajtó reprezentánsai és a Párizsban élő ma- 
gyár újságírók voltak a vendégei. A követ 
a feleségével együtt fogadta a vendégeket.

Hl.
Budapesti férfiak borotválkozó titezrei! Vi

gyázat, sorsdöntő órák következnek! Rövi
desen eldől: borotválkozhatunk-e vasárnap? 
Azt hiszem, nem kell közelebbről magya
rázni, mit jelent a vasárnapi borotválkozás 
problémája. Szombaton este megborotvál- 
kozni (miután félóráig vártunk a zsúfolt 
borbélyüzletben), azután vasárnap este bo
rostás állal beülni a színházba, vagy vasár
nap kószálni a városban, hogy találjunk 
egy jólelkü dug-borbélyt, aki a tilalom elle
nére borotvál, vagy jobb esetben föl rendel ni 
a lakásra a hűséges borbélyt és drukkolni 
reggel nyolctól délig, hogy jön-e ... Hát ezt 
a problémát végre mégis meg akarják ol
dani. A borbélymesterek körében akció in
dult, hogy függesszék föl a vasárnapi mun
kaszünetet, vasárnap délig dolgozzanak a 
borbélyok és cserébe hétfőn délelőtt tartsa
nak zárva. Ezernyolcszáz borbélymühely 
van Budapesten, a mesterek fele munka
párti, a másik fele szünetpárti. Most nagy 
palotaforradalom dúl a borbélyok között, 
folyik a vita és a harc és a kérdés eldöntése 
rövidesen az illetékes minisztérium elé ke
rül. A Kisnapló minden tisztelete a szünet
párti borbélymestereknek (érdektelenek is 
vagyunk, mert a klubunkban vasárnap is 
rendesen borotválkozhatunk), de a borot
válkozó tizezrek nevében ezennel a munka
párt mellé szavazl

IV.
. .Londonból írják -a Kisnaplónak: A ma
gyar művészek kiállításának sikere a meg
nyitás napja óta egyre fokozódik. A Rond 
Streeten a Knoedler-galéria előtt állandóan 
az autók hossza sora áll. London legelőke
lőbb társaságának tagjai látogatják a kiállí
tást. A kritikusok és az angol művészek az 
elragadtatás hangján beszélnek a magyar 
művészekről. Nemcsak művészi, de társa- 
sági eseménye a kiállítás Londonnak. Mrs. 
Boynton, aki fáradhatatlan odaadással pro
pagálta a magyar művészek kiállítását, a 
Claridge Hotelben, cocktail-partyt adott a 
magyar művészek tiszteletére.

V.
Az idei nyár legfényesebb, legremekebb 

nyári ünnepe a szolnoki müvésztelep garden 
partyja lesz. Csupa fény, csupa szín, csupa 
hangulat... a leghíresebb budapesti prima
donnák szolgálják ki a vendégeket a kerti 
bárban.

VI.
Negyvenéves érettségi találkozó volt ma 

Dohnányi Ernő villájában. A kiváló művész 
negyven esztendővel ezelőtt érettségizett a 
pozsonyi főgimnáziumban. Egykori osztály
társai most nála tartották az érettségi talál
kozót.

VU.
A Hungária Automobil Club vasárnap 

Cslllagturát rendezett Párádra. Kőzet száz 
autó és motorkerékpár nevezeti be a túrára. 
Résztvett a túrán József Ferenc kir. herceg, 
Festetlek Pál gróf, ifj. Dajkovich István dr. 
és még sok ismert sportember.

Vili.
Szép ünnepség volt vasárnap a Rendőr* 

tiszti Atlétikai Club óbudai szék házában. 
Ferenczy Tibor főkapitányt megválasztották 
a RÁC elnökévé. Vasárnap díszközgyűlést 
tartottak és a főkapiányt beiktatták az el
nöki székbe. Ferenczy Tibor nagyhatású el
nöki beszédet tartott.

IX.
A kultuszminisztérium Lady Chilston- 

alapof gondozó tanácsa a magyar művészeti 
sorsjáték céljára megvásárolta Törzsök Ká
roly, a kiváló fiatal szobráét Szendergés c. 
müvét, amely a Nemzeti Szálán tárlatán 
nagy sikert aratott. Érdekes, hogy Törzsök 
Károly annakidején a tragikus véget ért 
Zemplén Gézánérót mintázott egy szobrot, 
amelynek volt a címe: Szenvedés Ezt a 
szobrot egy Budapesten vendégeskedő in
diai hölgy megvásárolta és magával vitte 
Bombayba.

X.
Huszár-ünnepség lesz szombaton a budai 

Várban, a Bethlen István-filámnn. A volt 
császári és királyi í. huszárezred, o brassói 
huszárok emlékművét leplezik le. József fő
herceg tartja az emlékbeszédet.

Rendőri nyomozás a kivégzett 
Cserny Józsefnél talált 
nagyértékii gyűrű körül

Hová lett lovag Beer Vilmosné brllllánsgyürüje
A proletárdiktatúra alatti rémségek, a 

Lenín-fiuk emléke kisért egy feljelentés kö
rül, amelyet lovag Beer Vilmosné telt a fő
kapitányságon egy nagyértékii gyűrű miatt.

A kommün után, mikor a rendőrség ösz- 
szefogdosta a terroristákat, hurokra került

Cserny József, a Lenln-fluk hírhedt 
parancsnoka,

akinek a vezényletével a proletárdiktatúra 
alatt, a Bcrffhpdny-palotában és a Mozdony- 
utcában az cilenforradalmár-hazafiak egész 
sorát gyilkolták le vadóllatias kegyetlenség
gel. Cserny Józsefet és néhány terrorista 
társát a gyilkosságok miatt halálra Ítélték 
és a Margit-kŐniti fogház udvarán felakasz
tották őket.

Cserny Józsefnél, amikor elfogták, külön
féle értéktárgyakat találtak, a többi között

— Autós hajsza után elfogták Rehák 
Vilit, a bires zsebmetszőt. Vasárnap reggel

kiáltott föl egy fiatal
asszony, hogy ellopták 
a tárcáját. Nagy zűr
zavar keletkezett és a 
közben állók látták, 
hogy három férfi futás
nak ered. Bagl István 
autófuvarozó, akinek a

kocsija éppen ott állt, felugrott az autójába, 
üldözőbe vette őket és a járókelők segít
ségével mind a hármat elfogta. Rehák Vil
mos fodrászsegéd, a híres zsebinetsző volt 
az egyik tolvaj, két társa pedig Friedmann 
Miksa piaci árus és Pataki Lajos keres
kedősegéd. Letartóztatták őket.

— Max Baer, az uj férflldeál. Az ameri
kai filmproducerek rájöttek, hogy a szép, 
édeskés férfltipus már nem tetszik a közön
ségnek, a hölgyeket a férfias férfi érdekli. 
A Metro-Goldwyn-Mayer filmgyár már meg
találta az uj férfiideált, Max Baer szemé
lyében. A bokszoló csoda, aki nemrégiben 
kÁütöite..^dimeKnű/:t, .most pedig . Carnerá- 
tól elvette a világbajnoki címet, már tavaly 
szerződtették és eljátszatták vele az Erős 
férfi — gyönge nő cimü film főszerepét. A 
filmet csak jövőre akarták forgalomba 
hozni, de most a nagy győzelem aktuálissá 
tette a dolgot; a filmet már a jövő héten 
bemutatja a Royal Apolló.

— Halálosvégü kocsmai verekedés. Nagy
kanizsáról jelentik: Hegedűs György föld
műves és Halász József géplakatossegéd 
tegnap este kocsmában kártyázás közben 
összeszólalkoztak, majd a kocsma udvarán 
összeverekedtek. A verekedés hevében Ha
lász előrántotta kését és felhasitotta Hege
dűs hasát. A földművest a nagykanizsai 
közkórházba szállították, ahol néhány óra 
múlva meghalt, mig a gyilkos géplakatos
segédet a rendőrség letartóztatta.

— Agyongázolt a villamos egy Ismeretlen 
embert. Kispesten a 43-as jelzésű villamos el
gázolt egy harminc év körüli, munkáskülsejü 
férfit, aki a síneken keresztbe feküdt. A vil
lamos kerekei teljesen szétzúzták a szeren
csétlen ember koponyáját, úgyhogy a mentők 
már csak a beállott halált konstatálhatták. 
Személyazonosságát mindeddig nem sikerült 
kideríteni. A rendőrség nyomozást Indított an
nak megállapítására, hogy öngyilkosság, vagy 
baleset történt-e.

— Súlyos motorkcrékpárbaleset a tiszafttld- 
vári országúton. Szolnokról jelentik: Renkö 
László tizenhároroéves tiszaföldvári géplaka- 
toslanonc a tiszaföldvári országúton motor
kerékpárjával az egyik kanyarodénál neki
futott egy határkőnek. Renkö lezuhant a gép
ről ■ teljesen összezúzta magát. Koponya
töréssel és agyrázkódással életveszélyes álla
potban a szolnoki kórházba szállították.

— öngyilkos lett, mert elmulatta pénzét. 
Dombóvárról jelentik: Kalamár József görcsö- 
nyíl földműves szombat este a kocsmában el
mulatta megtakarított néniét. Másnap, amikor 
ezt bevallotta feleségének, az asszony ingerült 
szemrehányásokat telt neki, amiért az elkese
redett ember a pajtában felakasztotta magát. 
A rendőrség az ügyben nyomozás Indított.

— Érdekli valami diszkrét dolog? Forduljon 
bizalommal Héczey Pál magánnyomozó irodá
jából, Eszterházy-utcn 25. Telefon: 345—66.

— Autóbusz Bécstől a Balatonig. Az Ausz
triából Magyarország felé Irányuló Idegenfor
galomnak uj eseménye van. Autóbuszjárat in
dul Junius végén az osztrák fővárosból a Ba
latonhoz. Az uj bécsi autóbusz Sopron—Sár- 
vár—Sümeg és Tapolca érintésével Keszthelyig 
fog közlekedni. A bnlatoni szállodák az uj 
autóbuszvonaltól jelentős forgalmat várnak.

Neműit Bank Su. •». engedélye
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Ha jól és olcsón akar 
ruházkodnl, 

keresse fel László Sándor urlszabósáoát 
Erzsébef-körul 1.1. em.. ahol mérték után 
rendelhet remek szabású férfiöltönyt 
2 próbával 40. 60 és 60 pengőért leg

újabb szöveteinkből.

egy ötezer pengő értékű brilliánsgyürüt: 
ez a gyűrű lovag Beer Vilmosné tulaj
dona volt, a kommün alatti rémidőben 

vette el tőle a terroristák vezére.
Lovag Beer Vilmosné visszakövetelte a 

gyűrűt, meg is kapta és a nagyértékii ékszer 
Beerné egyik megbízottjához került.

Esztendőkkel ezelőtt történt mindez és 
most azután bonyodalmak keletkeztek a 
gyűrű körül. A megbízott — állítólag 
Beerné engedélyével — elzálogosította az 
ékszert, amelyet azután a késedelmes ka
matfizetések miatt elárvereztek. Lovag 
Beer Vilmosné most

panaszt tett a főkapitányságon 
és rendőri nyomozással igyekeznek tisztázni 
a gyűrű sorsát és azt: történt-e valami sza
bálytalanság az ékszer körül.

— Kalapácsos gyilkosság Ausztriában. 
Bécsből jelentik: Oberlehner György steeri 
földbirtokos szombaton nagyösszegü pénzt 
inkasszált adósaitól. Két szolgája, Hammer 
Ferenc és Schindler János este belopóztak 
szobájába, megtámadták, kalapáccsal szét
verték a fejét, azután magukhoz vették a 
pénzt és elmenekültek. A rendőrség elfogta 
és letartóztatta őket.

— Három szenzációs házasság a film
világban. A fiimpropagandairoda jól dol
gozik. Rövid pár nap alatt három szen
zációs filmházasságot kürtői széjjel a vi
lágban. Lilian Harvey Willy Fritsch’se} 
kötött házasságot Amerikában, Eggerth 
Mártát Jan Kiepura Spalatóban eljegyezte; 
ugyancsak eljegyzésüket ünnepelték Magda 
Schneider és Wolf Albach Retti.

— Megtámadták a rendőrt. Suhajda Lajos 
kereskedősegédet, akit lopással gyanúsítottak, 
Józan Lajos rendőröm isler vasárnap hajnal
ban elő akarta állítani. A Gólya-utcában jár
tak, amikor Suhajda megmakacsolta magát, 
nem akart menni, ütni-rugni kezdte a rendőrt 
és hangos botrányt rendezett. Éppen arra ment 
Molnár István szobafestő a feleségével. Mol
nárok nem tudták, mi rőt van wó és ahelyett; 
hogy a rendőrnek segítettek volna, rútómadtak 
és szidalmazták. A hajnali járókelők összeve
rődtek, mig végül mind a rendőr ellen fordul
tak, aki végül is szorongatott helyzetében 
kénytelen volt kardot rántani. Molnár ki akarta 
csavarni a rendőr kezéből a kardot és közben 
könnyebben megsebesült. A mentők a Rókus- 
kórházba vitték. A rendőrnek végül sikerült 
Suhajdát előállítani. Molnár és felesége ellen 
megindították az eljárást

— A kocsmai politizálás vége: állkapocs- 
ugrasztó pofon. Ar üllöi-ut 62. számú házban 
lévő kocsmában Nonn Ferenc volt vendéglős 
és Haraszti Sándor hentcssegéd politizálás 
közben összekaptak. A politizálás vége az lett, 
hogy Nonn olyan hatalmas pofont mért Ha
raszti arcára, hogy az állkapcsa kiugrott a he
lyéről. A mentők kórházba vitték, ahol helyre- 
Igazították a kiugrott állkapcsot. A harcias 
Nonn Ferenc ellen eljárás indult.

— Elmarad Piccard professzor uj sztratosz
féra útja? Rriisszelböl jelentik: Piccard pro
fesszor. a szraloszféra hőse, mint ismeretes, uj 
mngasrepülés előkészületeit végzi. A sztratosz- 
férarepiilést az őszre tervezte, erre az útra 
feleségét ir magával akarta vinni. Plceardné, 
aki aszlrologusnő, horoszkópot állított össze 
magának és megállapította, hogy a sztratoszféra- 
repülés az ő/szel szerencsétlenséggel fog vég
ződni. Érdekes, hogy a kitűnő természettudós 
Piccard hitelt adott felesége jóslatának és 
egyelőre elállt a sztratoszférarepülésiöl.

— Orgazdaságért letartóztattak egy szerelőt. 
Stern Sándor 29 éves szerelő ellen orgazdaság 
és lopás miatt körözőlevelet adott ki a törvény
szék. Sternt vasárnap a Rákóczl-uton egy de
tektív felismerte és elfogta. A főkapitányságon 
letartóztatták.

— Megalakult vasárnap a magyar leké- 
zők egyesület?. A Millenáris sportpálya 
klubházában vasárnap délelőtt mintegy 
negyven férfi és nyolc-tiz nő jött össze, 
akik egy-ecy korsó sör mellett megalakí
tották a MATESz-l, azaz a Magyar Teke
játékosok Szövetségét. Kát no kg Bedő Sán
dor képviselőt választották elnökké, gróf 
Percnyi Józsefet és dr. Berkes Róbertét 
társelnökké. Az ügyvezető-elnök Pártly 
Mihály Elemér, aki „civilben" a Vakok In
tézetének főintézője, nagy beszédet mon
dott „a kuglijáték nemzetközi jelentőségé"- 
röl. Lelkes hangulatban „a magyar teke
sport dicsőségét" hirdetve oszlottak szét

— Kitüntetés. Az Orsz Ipnregyesület Klepa 
(Klfinbergcr) Pál modern ékszerkereskedő 
cégei n hazai származású Iparcikkek pártolása 
ét terjesztése révén szerzett érdemeiért «z 
egyesületi dlszéremmcl tüntette ki.

A Frutti csak
Stühmer névvel 

valódi. *
Újra meleg az Idő

A Meteorológiai Inté
zet jelenti vasárnap:

Középeurópa nyugati 
felén az idő csendes, 
keleti felén azonban 
még mindig élénk észa
ki és északkeleti lég
áramlatok uralkodnak. 
Az időjárás jellege túl

nyomóan derült, csak a Balkán keleti ré
szén esős.

Hazánknak tisztántuli területein az észak
keleti szél szintén erős. Tegnap még egyes 
helyeken, főleg a Dunántúl, volt jelenték
telen eső, ma reggelre azonban az idő túl
nyomóan derültre fordult. A hőmérséklet 
tegnap országszerte 19—21 fokra emelke
dett, ma éjjel pedig a nyugati megyékben 
6—7, keleten azonban csak 10—11 fokra 
süllyedt.

Budapesten 17-én délben 
a hómérséklet 20 Celsius fok, 

a tengerszintre átszámított légnyomás 767 
mm, emelkedő irányzatú................

V&rliatő időjárás n következő 24 órára: 
Keleti és délkeleti légáramlás. Kevés 
felbő. A hőmérséklet nappal tovább 
emelkedik, éjjel azonban még az átla

gon aluli marad.

— Letartóztatták a széplányt, aki ran
devún meglopott egy Ügyvédet. Franyó 
Hona huszonháromévcs volt ügyvédi irodai 
irodakisasszony tegnap egy kávéházban 
megismerkedett egy ügyvéddel. Az elegáns 
szép fiatal leány együtt vacsorázott az ügy
véddel cs meghívta őt a lakására. Az ügy
véd később észrevette, hogy eltűnt a tár
cája, amelyben hatvan pengő volt. A kel
lemetlenül végződő randevú után rendőrt 
hivott, aki a tiltakozó Franyó Ilonát elő
állította a főkapitányságra. Megállapítot
ták, hogy lopás miatt már büntetve volt. 
Letartóztatták és átadták az ügyészségnek,

— Súlyos szerencsétlenség a morton- 
vásári Iparvasut vonalán. Martonvásárrót 
a közeli Erdőhát-pusitára iparvasut vezet. 
Tegnap este huszonnégy' munkás az ipar
vasút egyik hajtúnyán indult hazafelé. Ma
guk hajtották a kocsit, amely egv kanyaró
dónál kiugrott és felborult. Két munkás 
súlyosan megsebesült, a többi apróbb sé
rülések árán tiszta meg a szerencsétlen
séget. A csendőrség vizsgálatot indított, 
hogy megállapítsa, ki felelős a balesetért.

— Ssacharlncscmpészéaért elítéltek egy asz- 
azonyt. Debrecenből jelentik: A debreceni tör
vényszék szombaton tárgyalta Deutsch Frida 
budapesti magánzónő bünpörét, aki ellen az 
ügyészség szacharincscmpészct miatt emelt vá
dat. A rendkívül elegáns asszonyt Debrecen
ben fogták el. A debreceni törvényszék 2S00 
pengő pénzbüntetésre ítélte el az elegáns sza
charincsempész.

— A perzsa sah tárgyalásai Ankarában. 
Ankarából jelentik: Vasárnap délben nagy 
díszszemle volt a perzsa sah tiszteletére. A 
két államfő tanácskozásaival összefüggésben 
jól értesüli helyen azt állítják, hogy szóha- 
kerüll egy török-perzsa kalonnl egyezmény 
megkötésének ügye. Politikai körökben cá
folják, hogy a sah és Kemal tanácskozásá
nak különösebb célja van.

— A Rózsahegyi iskola vlzsgaelőadáaa. A 
Terézkőrull Színpadon vizsgáztak vasárnap a 
Rózsahegyi szlnllskola növendékei. Pár percet 
operett és drámai jelenetekben mutatták be 
képességüket az Iskola végzett növendékei, 
akik között Erdős Ilona, Széli Richárd, Rata 
Erzsi és Halmos Piroska tűntek ki. A vizsga 
után mindjárt szerződési is kaplak a jövő 
szezónra, részint a Magyar Színházhoz, részint 
pedig a Terézköruti Színpadhoz.
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A Hétfői Napló 1OOO pengős rejtvény-regénye
Pályázati feltételek 18. (ápr. 30), 19. (május 7), 20. (május 14) és 21. (május 22) számainkban

ügyész: Különben erőteljes ember volt a 
meggyilkolt, ugyebár? És még nagyon sokáig 
éllielett volna?

Professzor: Ellenkezőleg. A megejtett bon
colás alkalmával meglepetésszerűen állapí
tottam meg, hogy az áldozati erős asztmá
ban, előrehaladott szivelzsiroso-lásban szen
vedett.

Mikor a professzor idáig jutott, Hál Benő 
védő meglepetten kapta fel a fejól és gyor
san jegyezni kezdett.

A főügyész viszont beszüntette a további 
kérdéseket.

A védő kérdés
'Annál gyorsabban kezdeti azonban kér

dezni az ügyvéd.
Védő: Kérem professzor ur, méttózéassóx 

válaszolni arra, hogy a szerencsétlen áldo
zatot csakis igen magns feszültségű áram
mal lehetelt-e meggyilkolni?

Professzor: Védő urnák ez a kérdése két
féleképen érthető. Az egyik kérdésre az a vá
laszom, Kolb Józsefet erős fesz&ktségü áram
mal ölték meg. Ugyanakkor azonban meg 
kell jegyeznem, betegsége miatt a feltétlen, 
azonnali haláltokozó nagyfeszültségű áram 
nélkül, sokkal kisebb feszültségű árammal 
is meg lehetett volna ölni őt. Egy kis villany
rázkódással járó ijedtség is elegendő lehe
tett volna ahhoz, hogy Kolb József, a szív
bajos ember a szivéhez kapjon és holtan 
terüljön el a .kapuban.

Elnök: Ügyész urnák van még valami 
kérdése?

ügyész: Nincs.
Elnök: Védő ur?
Védő: Nekem sincs.
Elnök (a szakértőhöz): Megvizsgálta pro

fesszor ur a vádlott elmeállapotát is?
Professzor: igen, alapos vizsgálatnak ve

tettem alá, nemcsak magam, hanem még 
két orvostársam is. Pontosan megvizsgáltuk 
az idegállapotát és kriminálpszichológiai 
szempontból is vizsgálat tárgyává leltük 
fiziológiai berendezéséi, idegállapotát, maga
tartását és szellemi fejlettségét.

Elnök: Mit tapasztalt a vizsgálat során?
Professzor: Egyöntetűen állapítottuk meg, 

hogy a vádlott teljesen épelméjű, sem most, 
sem a telt elkövetésekor elmezavarban nem 
szenvedett. Megállapítottuk, hogy szellemi 
fejlettsége meglehetősen magas, erkölcsi ér
zéke kifejlett. Szavahihető. Feltehető tehát, 
hogy amint maga is állítja, évek óla készült 
a gyilkosságra. A bosszúért való lihegés, a 
gyilkosságra való készülődés előidézheted 
ugyan nála szánté kóros ingerlékenységet és 
idegelváltozásokat, ezek azonban elméjére 
nem voltak kóros behatással.

Elnök: Miből méllóztatik erre következ
tetni?

Professzor: Ez már abból is következtet
hető. ahogyan a gyilkosság tervét kidolgozta, 
kifinomult lelkére és intelligenciájára vall, 
hogy nem akar semmiféle gyilkoló szerszá
mot közvetlenül 'kézbevenni és ezért bizta 
a nagyfeszültségű áramra, meglehetősen tá
vol az ellenféltől, a gyilkosság végrehij- 
lását.

Elnök: Köszönöm. A törvényszéki orvos
szakértői vélemény előterjesztetvén, azt hi
szem a bizonyítási eljárást be is fejezhetjük.

Hap lármával Jön egy 
váratlan tanú

Bogár főügyész már készüli is, hogy szó- 
lásra emelkedjék.

Hófehér zsebkendőjével a evikkerét lö- 
rölgclle. Alakja kiegyenesedett. Előbb kö
rültekintett a teremben. Szeme átfutott a 
hallgatóságon, aztán tiszteletteljesen fordí
totta fejét a birói pulpitus felé, majd lete
kintett a vádlottra és összevillant a szeme 
Bál Benővel, — akinek orreimpái és ajka 
reszketett az idegességtől — megköszörülte 
torkát, mély lélegzetet vett.

Ebben a pillanatban azonban zavar tá
madt.

A tárgyalóterem ajtaja felé irányult az 
Összes emberek figyelme.

Kívülről, az előszobából izgatott szóvál
tás. zűrzavaros lárma hangja hallatszott.

Mintha valaki nekiesett volna az njtónak.
A kilincs erőszakosan megmozdult és az 

ajtó két szárnya megrózkódott.
A főügyész összeráncolt homlokkal, aj

kába harapva nézett a zűrzavaros előszobái 
lárma irányába. Bosszúsan pillantott fel a 
védő U

— Ki az, vagy kik azok, akik zajongani 
merészelnek ebben a pillanatban?

Az ajtó kinyílt és megjelent Bodor bácsi, 
az altiszt alakja.

Bodor bácsi éppen erélyesen visszalökött 
valakit, aki be akart jönni a terembe:

— Értse meg, nem lehet bejelentés nél
kül betörni a tárgyalóterembe. Várjon leg
alább, amíg bejelentem — és ezzel vissza
tuszkolta a tolakodót az előszobába és be
csukta maga mögött az ajtót.

Elnök: Mi az, kérem, micsoda lárma ez? 
Áltiszt: Kérem, méltóságos elnök úr, új 

tanú jelentkezett a Bokody-pörben. Azt 
hangoztatja, hogy a törvény iránt való tisz
telet és kötelességérzés szólította ide. Fon
tos tanúvallomást akar tenni a gyilkossági 
ügyben. Erőszakkal akart bejönni.

A padsorok felmorajlottak. Mindenki 
úgy érezte, fordulathoz jutott a szenzációs 
pör.

Ügyész (felpattanva a helyéről): Én azt 
hiszem, hogy semmiféle további tanú
kihallgatásnak helye nincsen. A tekintetes 
királyi törvényszék már lezárta a bizonyí
tási eljárást.

Védő: Tekintetes királyi törvényszék, 
azt hiszem, a főügyész ur téved. Ha jól 
hallottam, az elnök ur csak azt a vélemé
nyét fejezte ki, hogy a bizonyítási eljárást 
lezárhatjuk, de még semmiféle felszólítás 
nem hangzott el részéről arra vonatkozóan, 
van-e valami indítvány a bizonyítás kiegé
szítésére és még nem intézett határozott 
felszólítást a főügyész úrhoz, hogy vád
beszédét mondja el.

ügyész: Az én tiltakozásom azt célozza, 
hogy ezt a súlyos bünpert ne huzzuk el.

Védő: Tisztelettel bátorkodom az ügyész 
urnák figyelmét felhívni arra, esetleg kár 
tiltakozni, mert lehet, hogy az újabb tanú 
is éppen a vád érdekében fog vallani.

Elnök: A védő urnák igaza van. Nekünk 
az a célunk, hogy ennek a gyilkosságnak 
minden részlete teljesen és tisztán álljon 
előttünk. Altiszt! Bocsássa be ezt az em
bert.

Nevem Schllck Műk! ...
Hajlotthútu, hatvan év körüli, ősz, kecs- 

keszakállas férfi lépett a terembe.
Elnök: Kicsoda ön? Mit keres itt?
A jövevény szemtelen mosollyal kevert 

alázatossággal állt a birói emelvény elé. 
meghajolt és csak ennyit mondott:

— Nevem SchHck Muki.
Elnök: Micsoda, kérem?
Schllck: Hát nem tetszik ismerni, mél

tóságos elnök ur? Pedig már többször ta
lálkoztunk. Legutóbb is, alig másfél éve, 
hogy itt jártam. Akkor félesztendőre tet
szett engem elitélni. Én vagyok ugyanis 
Schllck Muki.

Elnök: Hja, igen, most már emlékszem. 
Schlick Muki. a híres nemzetközi zsebtol
vaj. (Derültség.) Nos, tehát mit akar?

Schlick: Tanúvallomást akarok tenni.
Elnök (felveszi az uj tanú személyi ada

tait): Tessék, kezdje a mondanivalóját.
Schllck: Méltóságos elnök ur, ezzel a 

Kolb József bankár ügyével kapcsolatban 
nagy bűn nyomja a telkemet.

A védő idegesen harapdálta a ceruzáját, 
látszott rajta, egyelőre kínos neki a dolog, 
mert nem tudni, nem lesz-e az uj tanú a 
védelem kárára.

A főügyész is feszülten figyelt.
A padsorokban pedig már nem is embe

rek ültek: szobrok.
A kinyilatkoztatást váró sejtelmes bor

zongás simogatta, kuszálta a szenzációra 
éhes publikum idegeit.

Elnök.- Miért nem jelentkezett hamarább?
Schlick: Csak most olvastam az újsá

gokban az esetet. Én ugyanis külföldi utón 
voltam. Csak ma reggel érkeztem meg a 
prágai gyorssal. A vonaton olvastam, hogy 
Bokody Aurél vádlott Kolb Józsefre vonat
kozóan milyen vallomást tett. Én hat esz
tendővel ezelőtt egyik főszereplője voltam 
azoknak az eseményeknek, amelyek ezt a 
gyilkosságot előidézték.

tn nyitottam ki a pénztárt 1
Elnök: Hogv-hogy?
Schlick: Hát úgy, kérem, hogy a Kolb

Védő (mérgesen): Nem a főügyész úrtól 
kértem bocsánatot.

Kolb József vitte el a pénxt!
Elnök: Tehát folytassuk. Schlick Muki 

azaz igazi nevén Schlick Márton azt vallja, 
hogy hat év előtt ő fosztotta ki a Kolb Jó
zsef és Társa bankház páncélszekrényét.

Schlick: Bocsánat, ezt én nem mondtam. 
ügyész (diadalmasan): Ohó, hát ilyen 

gyorsan megy magánál a vallomás vissza
szívása?

Elnök: De hiszen az előbb mondta?
Schlick: Pardon, csak azt mondtam, hogy; 

a pénzszekrényt én nyitottam ki, én nyúl
tam bele és én vettem ki belőle azt, ami 
benne volt. A rablást nem én végeztem.

Elnök: Nem értem. Hát ki rabolta ki a 
pénztárt?

Schlick: Kolb József.
A tárgyalóterem közönsége egyetlen, kin- 

padra húzott, végsőkig feszitett idegszállá 
változott.

Bokody Aurél ültében megtántorodott. Az 
egyik fogházőr egy pohár vizet adott neki.

Az ügyész némán ült a helyén. De a vé
dőt is annyira frappirozta a tanú kijelen
tése, hogy nem jutott szóhoz.

Csak Vádlay Ervin tanácselnök őrizte 
meg a higgadtságát. Hajóskapitány volt a 
szenzáció vadul viharzó tengerén.

Elnök: Nem értem tisztán, amit monii. 
Magyarázza meg.

Schlick: Mindjárt" -meg-■méftórtwtik étteM* 
mindent.

ügyész (közbevág): Miféle kulccsal nyi
totta ki azt a pénzszekrényt?

Védő: Az most nem tartozik ide.
ügyész: De igenis ide tartozik, mert a 

pénzszekrénynek csak egyetlen kulcsa volt.
Elnök (kopog): Csendet kérek. Tanú foly

tassa.
Schlick: Hogy miféle kulccsal nyitottam 

ki a kasszát? Hát megmondom, a Bokody 
Aurél kulcsával.

Vádlott: Az lehetetlen.
Ügyész: Oh? Nagyon érdekes. Halljuk 

csak.
Védő: Lehetetlen.
Schlick: Fenntartom állításomat. Bokody 

Aurél saját kulcsával nyitottam ki a pénz
szekrényt.

Vádlott: Az lehetetlen! Lehetetlen! A 
kulcs még éjszaka is a párnám alatt volt.

Schlick: Éjszaka a párnája alatt őrizte, 
de azon a kritikus estén, amikor a dolog 
történt, ön a Vígszínházban szórakozott, a 
kassza kulcs pedig az ön felöltője zsebében 
volt. Én onnan loptam ki a kulcsot, Kolb 
József bankár biztatására.

Elnök (a vádlotthoz): Mondja, vádlott, 
tényleg színházban volt a pénztárrablás föl
fedezése előtti estén? '

Vádlott: Igen, tényleg a Vígszínházban 
voltam.

Elnök (a tanú felé): Azt mondja, Kolb 
József bankár biztatására csinált valamit? 
Hát hogy került ismeretségbe Kolb József* 
fel?

Ügyes zsebmetszö 
kerestetik

Schlick: A Cigőría-kávéházban ismertem 
meg. Tetszik tudni, idejárnak azok a kar
társaim, akik nem szeretik az idegen társa
ságot, a nagy nyilvánosságot. Egy napon 
bejött a kávéházba egy elegáns ur, félre
hívta a pincért és diszkréten érdeklődött, 
jár-e ebbe a kávéházba valami híres zseb
tolvaj. Azt mondotta, ujságiró, cikket akat 
írni róla, A pincér rám gondolt. Tetszik 
tudni, engem jól ismernek a szakmában- 
Az elegáns ur kihívott az utcára, azt mon
dotta, nem cikkről van szó, hanem egy 
nagyszabású ügyről, ha diszkrét leszek, 
”«gy pénzt kereshetek. Megkérdeztem, mi
féle üzlet, azt válaszolta, valakinek a zse
béből kulcsot kellene kilopni. (Mozgás a 
hallgatóság soraiban.) Erre vállaltam a dol
got, de előbb megkérdeztem, hogy melyik 
zsebből, mert például nadrágzsebből nem 
vállalom. (Nevetés.)

Elnök: Kérem a közönséget, őrizze meg 
komolyságát. Nem színház ez, főbenjáró 
bűnügyet tárgyalunk.

hövetktzih)

József és társa bankházának pénzszekré
nyét annakidején én nyitottam ki és a 
benne lévő összes pénzt én magam vet
tem ki.

Soha még tanúvallomásnak ilyen hatása 
nem volt.

Máskor, ha meglepő tanúvallomás hang
zik el, a közönség felmorajlik, suttogni, be
szélni kezd, csodálkozik.

Most azonban ennek az ellenkezője tör
tént. A meglepetés, a megdöbbenés nem
csak a szót forrasztotta az emberek tor
kára, de még a lélegzetüket is elállitotta.

A halálos, dermedt csöndben csak egy 
lábdobbanús hallatszott: Bokody Aurél 
mint a villám pattant fel helyéről, a két 
fogházőr közül.

Egy törvényszéki riporter kirohan a te
remből, hogy lapját azonnal telefonon ér
tesítse a szenzációs fordulatról.

Elnök: Ember, érzi maga e vallomás 
nagy horderejét és tudja, hogy milyen kö
vetkezményekkel jár ez?

Schlick: Tudom. Azzal jár, hogy megint 
ülhetek egy darabig. De nekem mindegy. 
Nem bírom tovább a lelkiismeretfurdalást. 
Kérem szépen, én már laktam a Markó- 
utcában, laktam a Csillagbörtönben, Sop
ronkőhidán, kivülről-belülről ismerem a 
Sanfé-fogházat Parisban, a berlini Moabit 
se ismeretlen előttem, bejáratos vagyok 
Bécsben az Alserstrassei házba és egyszer 
Londonban is vendégeskedtem a Scotland 
Yardon. Szóval, én már ugyannyi börtön
ben laktam, mint amennyi szállodában. 
Tetszik tudni, az ilyen börtöncellák nem 
valami levegősek és higiénikusak. Én tüdő
bajos vagyok ... Csak pár esztendőm van 
már hátra . . . Sokat vétkeztem a földi 
törvények ellen. Nem vagyok érzelgős, de 
odaát mégis tisztán szeretnek állni.

Elnök: Nohát mondja csak cl, mi történt?

Megint összecsap a vád és 
a védelem

Vgyós:: Tekintetes királyi törvényszék, 
én a tanú kihallgatását ellenzem. Annak da
cára, hogy ezt a lírai hangú bevezetőjét el
mondotta, arra az álláspontra kell helyez
kednem. hogy most Kolb József bankár 
meggyilkolásának bűnügyét tárgyaljuk, 
nem pedig a hat év előtti pénztárrablást. 
Ellenben indítványozom, hogy a most je
lentkezett tanul, aki azt vallja, hogy annak
idején ő követte el a lopást, mint beisme
résben lévő vádlottat, tekintettel arra, hogy 
rovottmultu, méltóztassék letartóztatni, hogy 
a királyi ügyészség ellene, ettől a gyilkos
sági bűnügytől elkülönítve az eljárást meg
indíthassa.

Védő (felpattan): Tekintetes királyi tör
vényszék, tiltakozom a vád képviselőjének 
indítványa ellen. A tanúnak itt kell marad
nia, mert állítom, hogy már eddigi vallo
mása is döntő tanúvallomás védencem ér
dekében.

üyyész: Felhívom a bíróság figyelmét 
arra, hogy egy rovottmultu, hírhedt bűnöző 
áll előttünk. Engem nem téveszthet meg 
érzelgősségével, én látom jól az alakját, az 
egész figuráját, én tisztában vagyok lelki 
konstrukciójával. Anélkül, hogy személyes 
éle volna megjegyzésemnek, kénytelen va
gyok felvetni a kérdést, hogy nem megren
dezett trükk-e ez.az egész jelenet?

Védő (ingerülten): Ha a vád igen tisztelt 
képviselője ezt a megjegyzést inszinuáció- 
nak szánta, akkor visszautasítom. A tanút 
nem ismerem, soha életemben nem láttam, 
megjelenése éppen olyan meglepetés volt 
számomra, mint akár a törvényszék tagjai, 
akár a főügyész ur számára. Meglepetés 
volt, de meg kell hagynom, nekem, mint 
védencem létéért küzdő védőnek kellemes, 
a főügyész urnák pedig kellemetlen meg
lepetés.

Elnök (erélyesen kopog): Kérem a vád és 
a védelem képviselőjét, őrizzék meg hideg
vérüket. Legyenek tekintettel arra, hogy a 
vádlottak padján egv ember ül, aki fölött az 
igazságszolgáltatás élet-halált osztogató Da
lnok les kardja lebeg.

Védő (meghajol): Bocsánat, hogy elra
gadtattam magam.

ügyész (félhangosan): Kérem, megbocsá
tok.
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Müfafe
JNlel Téri ét az érettségi bankett" 

HMtHe értnek a kis történetnek a cimé, 
amely arról szül, hogy a karrier dolga 
néha csak a bátorság kérdése. Fejes 
Teri baráti társaságával a napokban egy 
budai kocsmában Vacsorázott és ugyan
ott egy tiiennyölctagu diáktársaság 
tartotta hangos nőt aszóval érettségi 
bankettjét. A társaság egyik férfitagjá
hoz a pincér egy névjegyei hozott, majd 
hövtdeseh jelentkezett a hévjegy tulaj
donosa, egy zavartan mosolygó fiatal 
diák, aki bátrán ktbökte kérését: 
i—. Fogadtam a fiukkal, hogy a mű
vésznő asztalánál elénekelem az Aja-

• jaj-t.
Fejes Teri nevetett és megengedte, 

hogy a fiú az asztalhoz üljön, amelyet 
rövidesen körülsereglett az egész érett
ségi bankett, a fiú pedig zengő hangon 
rázendített Fleta ismert számára. A 
meglepetés azonban az, hogy a fiatal
ember remekül énekelt, ugy, hogy a 
Fejes társaságában levő egyik ur mecé
násaként is jelentkezett. Névjegyével 
egy kiváló énektanárnőhöz küldte a fia
talembert, aki hallatlan tehetségesnek 
ítéli uj tanitványát. A fiatalember már 
művésznevet is kapott s a jövő szezon
ban, mint Donáth György fog biztosan 
hallatni magáról, ha ncrh is a művész
hő asztalánál.

petniiEg^unn
GRANft GUIGNOL-TÁRSULAT. A borzai- 

MAk és kacagás színháza a Jókaitéri Komé- 
diában fe héten mutatkozott be a nevében jel- 
tétt kettős céllal. Törekvésüket siker koro- 
nézte és az izgalmas, hol rémületbe ejtő, hol 
hárcánt kacagást fakasztó kis színdarabokat 
ét a főszereplőket: Ditró Icát, Vidor Ferikét, 
Stláttlt, Berciit, Dávid Zsuzsit, Sarkadi Ala
dárt és a rendezőt, Mészöly Tibort tapsolja a 
közönség.

TAÉÁM ORGONÁK. Tabánt már le
bontották, de a tabáni orgona virágzik. 
Háront fiatalember visszaálmodja ma
gát á régi tabáni világba és ebből olyan 
édes-bus mese és hangulatos muzsika 
sriilelik, hogy a budaiak és a pesti ven- 
dágak ....megkönnyezik^..juegmosnlyog- 
ják. Aí Operett szerzői frissek és újak, 
C. Nemet Gyula és Taty Mihály Írták 
* kedves mesét, a muzsikát pedig egy 
egészen fiatal ember: Zrich István sze
rezte. A szereplők közül Kovács Katót, 
Nádor Jenőt, Orosz Vilmát, Kéri Pan- 
rtH és Felekg Klárit dicsérjük meg.

trdtCe, hSzasságkélfs tértSnt m» az óbudai 
anVákényvvezatd előtt, ahol CMrle, Mária 
ópérsíhekcsné, a régi Városi Színház ulohá 
Ífieaaíja, fogadott írók hűségei Bánkbty 
MélHhtk.

As A»dráesy-uH Színház lemondott nyári 
Mtnpádának felépítésétől, mert a belllgy- 
mintaztérlum még most sem küldte meg az 
nánedéiyt.

Honthy Hanna háromhetes karhbadi üdű 
féle afdn vasárnap este Budapestre árkezelt: 
rt müvésznS az uf budai darab főszerepet 
fogja játszani.

Hatalmú sikerrel koneerteSett a héten Má
tráé Gábor gordonkaművész, FrlM Antalnak, 
a NuzseH Zenede kiváló tanárának nagy- 
tehetségű tanítványa.

Xramer Terézt, az Operaház e|tfkori ki
váló művésznőjét, nagy részvéttel temették 
el Vasárnap délután, a katolikus egyház 
sbertáriásal szerint, Ctömörön.

a mi moziMK
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Ódry Árpád zsarolás címén 
feljelentést tett a rendőrségen

Addig, amíg a dolog nem érik meg, nem kívánok 
az ügyről beszélni — mondotta a Nemzeti Színház 
kiváló művésze — Bálint Lajos, a színház drama
turgja lopásért tett feljelentést

Színházi körökben, 
különösen olt, ahol 
Odry Árpádot, a Nem
zeti Színház kiváló fő
rendezőjét és a Színmű 
veszeti Akadémia igaz
gatóját, mint magánem
bert is ismerik és becsü
lik, nagy meglepetéssel

és érdeklődéssel tárgyalták azt a liirt, högy 
Odry Árpád zsarolás elmén feljelentést tett 
valaki ellen a rendőrségen.

Mindenki találgat, hogy ml a szenzá
cióban érdekes feljelentés háttere, de 
Senki sem tud bizonyosat, bár Odry 

a feljelentés tényét nem is tagadja.
Kérdéssel fordulttlnk a kiváló művész

Péter Pálkor less as esküvő...
Kitűzték Gaál Franciska házasságának dátumát 
— Olaszországba megy nászúira az uj házaspár

Az elmúlt héten fe
jezték be a legutóbb ké
szült Gaál Franciska-film 
külső felvételeit, — a 
kiváló művésznő tehát 
ráért a régen húzódó és 
esedékes

magánügyével tö
rődni.

Szombat reggel legbizalmasabb barátaihak 
telefonált Gaál Franciska és boldogan je
lentette be, hogy Péler-Pál napján tartja 
esküvőjét dr, Dajkovieh Ferenc ügyvéddel,

Kitört a harc
az Operaház és a rádió között

Három rendkívüli gyenge operát küldtek 
be a kultuszminisztérium 15.000 pengős 
operapályázatára — A dijat nem adják ki

Az Operaház Szezonjá
nak zárásával egyidejűleg 
kiújult a harc a rádió és 
a szinház között. A rádió 
Évenként Ötven operaelő
adást közvetített, elő
adásonként 2500 pengő 
fizetségért. Ez a szerző
dés a szezon zárásával 
lejárt és az uj szerződési 

tárgyalásokat már most megkezdték. Az Is
mert Oigli-ügy óta, amikor az Opera külön' 
követeléssel lépett fel a rádióval szemben, 

meglehetősen feszült a viszony a két In
tézmény között,

miután közismert, hogy a jelenlegi szerződés
sel egyik fél sincsen megelégedve.

A rádió sokalja as előadások számát, as 
Opera pedig kevesli azt az összeget, ame

lyet a közvetítések elmén kap.
A tárgyalásoknál hebek küzdelem Várható, mi
után a rádió, amely monopollsztlkus helyze
tét olyan fdsőbbségVsÉn tudja éreztetni a mű
vészekkel egyénenként, ezúttal olyan intéz
ménnyel áll szemben, amely maga is nionopo- 
lisztikus helyzetben ván.

Az Óperaház másik nagy kérdése: az uj ma
gyar operatermés terén megoldatlan maradt.

A TATAI GRÓFI KASTÉLY 
PARKJÁBAN

oasdrnnp délután zsúfolt „nízátér" elátt 
pergett le a hajózzák és a Csongor és Tünde 
előadása az Operabarátok rendezésében. 
Költőien szép szabad színpadon elevenedett 
meg Léőncavallo zened rámája olyan elő
adásban, atnelfí valóban büszkesége at 
OperáhAíhák. Neddát bobay Lívia, Caniól 
Halmos János, Tónlót Palló Imre dr., Bcp- 
hót Somló József, a pórókat .Svéd Sándot, 
Ligeti betsÓ és Gál József énekelték. A ref
lektorok vakító tüzcsóvdjáhan táncolták 
Vörösmarty Mihály drámai költeményét, a 
frwyoil A ltNlfa Jünitok Lei WAiJir*

hez, aki készséggel megerősítette informá
ciónkat és kijelentette, hogy valóban felje
lentést tett valttki ellen

— Az ügyről azonban kőfal még be
szélni — mondotta, — amíg arra meg 
nem érik, nem óhajtok bővebben nyi

latkozni a dologról.
Érdekes véletlen, hogy szombaton Bálint 

Lajos, a Nemzeti Szinház kiváló, drama
turgja szintén dolgot adott a rendőrségnek, 
amennyiben

lopás élmén tett feljelentést Ismeretlen 
.tettesek ellen.

A színházban ugyanis kisebb-nagyobb lopá
sok fordultak elő, legutóbb pedig a drama
turg szobájából egy ndgpértékíl fényképező
gép is eltűnt.

a IV. kerületi anyakönyvvezetö előtt.
Gaál Franciska, aki az esküvőig Karls- 

badban üdül, csak az esküvő előtti nap tér 
haza Budapestre és azután

Olaszországba megy nászúira férjével.
Augusztus vége felé azonban már űjrá 
Budapesten kell lennie, mert megkezdik az 
Universal Nagy cipőben kis flu cimü uj 
filmjének felvételeit. Nádas Sándor ragyogó 
vígjátékét

megzenésítik
cs szó van arról, hogy Gaál Franciska part
nere Szűcs László lesz

Nagy feltűnést kelteit másfél évvel ezelőtt, 
hogy a kultuszminisztérium Magyarországon

szokatlan magas összegű, 15.000 pengős 
díjjal jutalmazott pályázatot hirdetett egy 

Uj magyar operára.
Azzal indokolta a magas pályadijai, hogy egy 
opera megkomponáló^ olyan sok időt vesz 
igénybe, högy csak ilyen nngy díjjal lehet a 
fiatal magyar zeneszerzőgritdút, amelynek több 
tagja úgyis a könnyű mtizsék félé gravltál, 
komoly, nagy problémák megoldására Serken- 
tehi. Néhány héttel ezelőtt járt lé a pályádat 
ideje, de az illetékesek legnagyobb meglepeté
sére

mindössze három mii érkezett be.
A zsűri, amelynek Hubay, DohndngI, Szoba 
ÖOt Béla, Radnal Miklós és Rékai Nándor a 
Ingjál, megvizsgálták a beérkezett pályamüve
ket s a legnagyobb megdöbbenéssel aZt kelleti 
tapasztaltok, hogy a három opera — melyek
nek szérzőt egyelőre ismeretlenek —

olyan alacsony színvonalon áll, hogy nem
csak a 15.000 pengős díjra, de meg dicsé

retre sem érdemes.
A zsűri ilyen értelemben terjészteMé elő jelen
tését Hómon kulluszmlnlssterhet, aki végső 
döntését e héten hozza nyllvánosíflgrá.

fírada bezsÖ és Stalay Katói a. Az előadás 
ittdn a késő éjjeli órákba nyúló yardén- 
party következett, amelyen a főváros társa
dalmi, művészi és diplomáciai előkelőségei
nek egész serege vett részt. Fiilétéi ffijnritik 
és magánautók ontották a közönséget az 
előadásra, amely valóban maradéktalanul 
szép emléket hagyott maga utdh.

ÉRETTSÉGI TaLÁLKOÉÓ 
dóhnAnyinAl

A nagy müvéiz Kzéhet-utt villájában látta 
vendégül mindázokati okik negyven eszten
dővel ezelőtt a pozsonyi királyi katolikus 
gimnáziumban érettségiztek. iP-en tettek 
1894-ben éfetttéylt, 15-en étnek kötűlök, tfé 
csak kilencen jelentek Iheff a találkozón. 
A volt tanárok közül Gaál Mózes, nyugal
mazott tankerületi főigazgató vett részt a 
találkozón, az osztálytársak közül pedig 
Németh Alajos tábornok-hadbíró és Sztan- 
kay Jenő nyugalmazott kúriai biró a töb
biek nevében és aláírásával ellátott ezüst

ABUjiott fit JMnttogina* > kt «

A KÖZIJ.I NAPOKBAN 
NEW-YORKBÓL 

Budapesre érkezik J. J. 
Vlneenf, a dúsgazdag és 
silághlrll amerikai szín
házi vállalkozó, akinek 
több, mint száz szlnhwza 
és mozija van az Egyesült 
Államokban. Vincénk két 
év előtt is járt Buda

pesten és mint emlékezetes, annak idején a 
budapesti Operahúz egész társulatát le akarta 
szerződtetni a csikágói világkiállításra. Kle
belsberg Kunó akkori kultuszminiszter azon
ban érthető preszfizsokokból nem fogadta el
a tervet és Igy a tárgyalások ahbamnradfak.

Vlneent budapesti útja elé színházi és film
körökben egyaránt nagy érdeklődéssel tekin
tenek. Az amerikai szinházkirály ugyanis egyik 
budapesti barátjához Irt levelében közli, högy 
szívesen vállalna színházi érdekeltséget a ma
gyar fővárosban. Arról Is említést fesz, hogy
néhány ülni elkészítését is finanszírozná, mert 
tudomása szerint a fejlődő magyar filmgyár
tás Igen csekély költségvetéssel dolgozik.

Mindenesetre örvendetes dolog lenne, ha egy 
érős amerikai tőkeérdekeltség vonulna be a 
főváros válsággal küzdő színházi életébe.

SZIKMY JÓZSEF 
VÁLLALKOZÓ LETT

amennyiben részt vesz a Budapesti Szín
házban készülő Katicabogár cimü három- 
felvonásos nyári operett vállalkozásában, 

'nemcsak művészi képességeivel, IfaWiif 
anyagilag is. A kiváló táncőskomikiis líibb 
mint hat hónapon át szerepelt Olaszország* 
han nagy sikerrel és ott nagyszerűen kere
pelt. Ezt a j)énzt fekteti be <!r. Kóla Györgv 
ügyvéddel közös vállalkozásába.

ÖTVENEZER PENGŐT 
TETT LE

a Király Szinház bérletének biztosításáért 
dr. Deutsch Ferenc ügyvédnél, az Uniti 
csődválasztmányának elnökénél Zoltán Ig
nác, aki Lázár Ödönnel együtt pályázik • 
Király Színházra. A színház azonban Föld 
Aurélé, aki semmi körülmények között 
sem válik incg a bérlettől. Ebből tehát nagy 
per lesz.

NAGY AZ ELÉGEDETLENSÉG 
AZ OPERÁNÁL

az Operabarátok által juttatott 1800 pengős 
tanulmányi ösztöndíj szétosztása miatt. Az ösz
töndíj azt a célt szolgálta, hogy az Opera két. 
legfeljebb három nagyon tehetséges és nagy- 
jöoőjü művésze külföldi tanulmányutat foly
tathasson belőle és kíilföldi mestereknél ké- 
peztesse tovább a hangját. Railnay igazgató, 
akit az Operabarátok az odaítélésre felkértek, 
hatfelé osztotta ezt az ainugyis csekély össze
get, úgyhogy egynek olyan kevés jutóit, hogy 
abból tovább tanulni képtelen.

AFFÉR AFFÉRT KÖVETETT 
A HUNNIÁBAN

át Uj rokon clmll film felvételei közben. A 
film gyártója. Pless Fervne, a film rendezőjé
vel, Gaál Bélúvsl tűzött össze Igen hevesen 
amiatt, hogy a kiflinő rendező saját növendé
keit szerepeltett elsősorban a filmben. Azután 
a kirendelt színészek és statiszták méltatlan
kodtak hangos szóval, mert reggel héttől éjjel 
tizenegy óráig tartó munkáért a szokásos
12—24 pengős honorárium helyett «. 8, legfel
jebb 10 pengős napidijakat akartak fizetni, 
így például egy neves és kitűnő színészt ren
deltek ki szmokingban, keménylngbcn és egy 
utcai ruhában egésznapi s éjjeli munkára és 
énnek összesen 8 pengőt akartak folyósítani. 
Ét ellen természelesen élesen tiltakoztak a 
Színészek, akik elhatározták, hogy a Színész- 
szövetségtől kérnek védelmet a hasonló eljá
rások ellen.

PALLAY ANNA 
akadémiájának osztatlan tetszéssel és elistnr- 
réksel fogadóit táncbemutatóját a Budapesti 
Hangverseny Zenekar felkérésére kedd este az 
Állatkertben megismétli.

19-én este 8 órakor a stockholmi egyetemi 
éntkknrnk a budapesti egyetemi énekkarokkal 
együtt diszhnngversenvt adnak nr. Angol Park- 
han. Belépődíj 50 fillér.

■LLrL: .w w i X
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Floridsdorfot rommá lőtte
a Ferencváros tüzérsége

FERENCVÁROS—FLORIDSDORFEB AC
8:0 (5:0)

Nem is olyan régen 
Floridsdorfban gépfegy
verek ropogíak és bom
bák robbanlak. M'ndez 
nem ártott Floridsriorf- 
nak. Különösen nem a 
Itilballisláinak. Mini hogy 
megszokták a bombák::!, 
edzetlen jötlek a Fradi- 
pályára, l'gv látszik, inúr

elfeledték, milyenek a — Toldi-bombák. Egv 
kisebb csoport drukker kísérte cl a bórái es i 
piilot. Kedélyben felülmúlhatatlanok. Egy kis. 
mikrofonimitúciót hozlak magukkal és abba 
beszéllek bele Schmiegcr tanárt, ti világhírű 
bécsi rádió-sportriportert utánozva. Óriási de
rültség kisérte minden mozdulatukat. A hu
mornak azonban csakhamar végeszakad, Ildiin 
klajl egv labdát s csak Móré menti meg az 
iircs kapui.

A felszabadító rugáss.il Kemény levágtat 
s aztán nagy erővel küldi a léc alá. 1:0.

Kornerek esnek. Toldi-bomba fiitviil. Polgár 
fejes" legycskedik a kapufával, majd meg egy 
lijnbh bomba izgalma dermeszt! meg a be
csiek ereiben a vért, hogy aztán beteljesedjék 
Bécs külvárosának véglete.

Sár őst csodán labdával szökteti Rátkalt. 
akt behúz és egészen vizlpólószerüen emeli 

át Scharl feje felett. 2:0.
Olyan a Fradi fölénye. hogy boxmeccsre 
transzponálva ezt a fölényt, a Floridsdorfot 
technikai knock-out elmén Icléptctné a biró. 
Polgár—Sárosi akció, majd egy fejes révén 
röppen Toldi rlé a labda. 0t méter a táv:

Toldi nagy élvezettel kivárj-: a kapus ve
tődését, aztán ... szegény Floridsdorf! 3:0.

Egv kis mezőnybeli szórakozás után ismét 
megjön a gólétvágyuk. Ebből előbb korner

lesz, majd ennek nyomán Polgár fejeséből 
ujahb gól. 4:0. Elképesztően nagy a fölény és 
ennélfogva bőségesen ■ van alkalom a kápráz
tató-technikai trükkök bemutatására is. Ilyen
ből születik meg egv újabb kissé ofTszájd- 
gvanits gól. amit

Polgár rak a helyére. 5:0.
ltommá lövik a Florl Isdorfot! Szegény bécsi 
játékosok orrlógatva kullognak s az ellenállás
nak még csak a szikrája sincs bennük. Célta
lan minden hadakozás. A félidő vége előtt 
Lyka és Dóstól összecsapása mégis sajnálatos 
credmérnyel végződik- Dóst alt lábsérülés miatt 
le kell vinni a pályáról. Szünetben kiderül, 
hogy súlyos bokasérülése vari’. Pech a bécsiek
nek, már csak azért is, mert még ez sem ment
ség az eddigi 5:0-rr<. A második félidőben 
mindezek ellenére Dostal megjelenik: egv né
zővel tehát több van. Egyéb szerep ugyanis 
ma nem kínálkozik a bécsiek számára. Hát 
hiszen van is itt látnivalói Szinte sok is már 
a produkciókból. Toldi háromszor is meg
próbálja a tűzijátékot- csattanósan befejezni, 
végül is korner lesz, amiből

Sáros! mesteri fejessel szerez gólt. 6.-0
Recseg ropog a Floridsdorf minden eresztéke. 
Ezt Sárosi is meghallja cs Móré labdájával

Kekkeket, kapust kfdrlblizve az üres há
lóba viszi a labdát. 7:0.

Lázár és Sárosi .szemkápráztató trükkökkel 
arat tapsot. Nem közhely: ha trükkök helyett 
gólra törekedne a Fradi, akkor 10—tő góllal 
küldhetnek haza első kupa-ellenfelüket. Dohát 
ha a Fradi nem, akkor majd a bécsiek. Úgy 
megrémülnek Sárosi támadásától, hogy Bér- 
nard védhetctlen fejessel és öngóllal szaporitja 
a gólok számát. 8:0.

A szónak szoros értelmében népünnepély 
kezdődik most. Meg is érdemli a Ferencváros, 
amely ezzel az imponáló győzelemmel a kupa
küzdelmek favoriljává lépett elő.

Az 5—6. helyért
ETSE—Orvosi Műszerészek 6:t (2:0). Gól

lövő: Pardovszky (2), Kicin, Braganti, Papp 
és Talmács, ill. Jajnck. Az OMSC letört csapat 
benyomását keltette.

Köb. FC—-Autótól 3:1 (1:1). Góllövők: Végh 
II.. Pill és Varga, ill. Benkovics (11-esböl). A 
so Bőrökre rá sem lehetett ismerni.

Bajnoki mérkőzés
RÁC—LTK 4:1 (3:0). Góllövő: Bradács (2)', 

Gál és Ecker, ill. Sefcsik.
Vasutas bajnokság

Fér. Vasutas—Dombóvári VOGE 7:2 (4:0).
Góilövők: Füzesi (2), Szolyák (3), Vukovics 
(2). ill. Berta II. és I.

Csík és Lengyel győzelme Bécsben
Béca, jun. 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A HAKOAH versenyét vasárnap 
csaknem telt ház mellett folytatták a Sta
dionban. A magyar versenyzők közül Esik

a 100 m.-es gyorsuszásban I p. 00.2 mp.-cel 
győzött, mig Lengyel a 200 m.-es gyors
uszásban ért elsőnek célba 2 p. 25.2 mp.-es 
eredménnyel.

Szép Klári a 100 m.-es hölgy mellúszás
ban helyezctlenül végzett.

_____ -

Kiesett a tavalyi bajnok az országos
amatőr döntők során

A debreceni tologatás nem 
volt elég Bologna bevételére

Az országos amatörbajnoki döntő mérkőzé
sek hatalmas küzdelmeket hoztak. A főváros 
képviselői közül csak a Postás jutott tovább, 
az Elektromos uj meccset kénytelen játszani. 
A TUSC imponáló győzelmet aratott a tavalyi 
bajnok fölött.

POSTÁS—SIMONTORNYAI BTC 6:3
Az elparentált simontornyai együttes olyan 

lelkes játékkal rukkolt ki, amilyet ritkán le
het látni. Valamennyi játékos utolsó csepp 
energiáját is harcba dobta a győzelemért. A 
Postást meglepte a simonlornyaiak gyors já
téka, védelme meg-megingott a gyors attakok 
súlya alatt. Ezt kihasználták a vidékiek és 
Molnár, majd Petres I. gólja kétgólos vezetést 
jelent.

Szünet után a Postások nappal szemben is 
erős támadásba lendülnek, ami Horgos és Bob- 
rik gólját eredményezi. Ezután fogcsikorgással 
küzd a kél csapat a győztes gólért. Az utolsó 
percben a simuntornyaiak hatalmas ziccert 
hagynak ki.

A 2X15 perces meghosszabbítás első fele 
nem hoz eredményt, de fordulás ulán annál 
több gól esik. A simontornyai védelem össze
roppan és Horgos (2), Kertész és Bobrik, ill. 
Róják góljával alakul ki az eredmény.

140 PERCES KÜZDELEM SEM HOZOTT 
DÖNTÉST SOPRONBAN

Sopron, junius 17.
fA Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Soproni VSE és az Elektromos 
bajnokcsapata óriási küzdelemmel ütközött 
meg Sopronban. A heves, mindvégig izgalmas 
mérkőzést előbb kétszer 15 perccel, majd 
újabb kétszer 10 perccel hosszabbították meg, 
de ennek ellenére sem tudtak a csapatok dön
tést kierőszakolni. A végeredmény OK) ma
radt. A soproni Tóthot a hosszabbítás heves 
küzdelmében súlyos sérülés érte .

TOKOD FÖLÉNYESEN GYŐZÖTT 
AZ SBTC ELLEN

Tokodról jelentik: Az országos amatőr döntő- 
mérkőzések során nagy közönség előtt talál
kozott a tokodi ÜSC a salgótarjáni BTC csa
patával, melyet l:0-ás félidő után

3:0 arányban fölényesen legyőzött.
A tokodiak csatársora igen tetszetős és gól
képes játékkal tűnt ki, melyet a njas&tiv .salgó
tarjáni védelem sehogy sem tudott fetlartóz- 
tatni. A salgótarjáni támadások pedig sorra 
a kitünően védő Sárkány kapus zsákmányai 
lettek. Stern Tibor biró kifogástalanul vezette 
a mindvégig izgalmas és érdekes mérkőzést.

BOLOGNA- BOCSKAI 2:1 (2:0)
Bologna, junius 17.

(A Hétfői Napló tudósi
injának tclcfonjelentése.) 
Hekkenő hőségben állt ki 
a debreceni csapat a nagy
hírű és sokszoros olasz 
bajnok Bologna elten az 
eiső középeurópai kupa 
mérkőzésére. A Bocskai 
csatársorában az utolsó 
l> - a out bán változás álmll

be. amennyiben Eöii helyett Dóczé játszott. A 
debreceni .*k nein érdemelték meg a vereséget, 
mrt mindvégig egyenrangú ellenfelei voltak a 
kiváló olasz csapatnak. A második félidőben 
a nagy meleg ellenére is jelentős fölényt vivőit 
ki magának a Bocskai, azonban
a puha, tologalós csalárjátékával nem tudott 

eredményt elérni.
Az első félidőben még bágyadtan játszott a ma
gyar csapat s a csatárai túlságosan respektálták 
az erős fizikumú olasz hátvédeket. A Bologna 
energikus kitörésekre alapított csatárjátéka 
nagy feladatot rótt a Bocskai közvetlen védel
mére.

Nyolcezer főnyi közönség elölt indította el 
Erist csehszlovák biró a játékot. A magyar csa
pni az első félidőben nap és szél ellen kezdett 
s a szokott technikás és lassú kombiiiativ játé
kát mutaltu. A Bologna csatárai ezzel szemben 
energikus lefutásokkal veszélyeztetlek. A 6. 
percbe:: esett az első olasz gól, amikor is

■B előrchuzódó Jnnrsó mellett Schlavlonak 
Átkerült elhinni, három méterről küldött 
hatalmas lövését Alberti lábbal védte, a 
labda Fcdulln elé pattant, aki a hálóba 

gurította. 1:0.
A Bocskai mindent megkíséreli az egyenlítés 

érdekében, azonban a 16-oson túl alig jutott 
tovább. A 31. percben Schiovio kitört, Vágó 
hiába kisérte félpályán keresztül, mert a rend

kívül gyors csatár lerázta magáról s
öt lépégről a sarokba küldte a második 

gólt (2:0).
Szünet után a Bocskai vette ál a jálék irá

nyítását csatárai nagy fölénybe kerültek azon
ban lövés egyáltalában nem ment a kapura. 
Az utolsó percekben ujahb és újabb Bocskai- 
rohamok ejtették kétségbe az olasz közönsc- 
got. amely extázisbán buzdította kedvenc csa
patát. Az egyik támadásnál Vince átadását

Teleki kapásból a kapufára küldte.
A Bocskai gólja szinte a levegőben lógott, 
azonban sehogy sem akart az olasz hálóban 
megakadni.

A Bologna tipikus gólra törő, gyorsan mozgó 
tájékot mutatott, csatárai kitűnő lövőkészség
ről tanúskodtak. Közvetlen védelme szikla
szilárdnak bizonyult mindaddig, amig a Bocs- 
koí-csatárok háromszögeid játéka meg nem 
bolygatta ezt nz áttörhctellennek látszó fa- 
lunkszol. Különösen Monscglio, a válogatott 
hűivé dvégzett emberfeletti munkát.

A Bocskai végeredményben meg lehet elé
gedve a kétgólos vereséggel, amelyet a debre
ceni revánson eseti- g be is hozhat. Alberti ka
pus szédületes formában védett, úgyhogy a 
közönség úgy nieccskőzben, mint n meccs vé
gén melegen ünnepelte. Vágó élete legjobb 
formáját játszotta ki. mellette Janzsó is csak
nem hibátlanul cxcellált, Odry már az első 
alkalommal nagyszerűen beillett a fáradhatat
lan halfsor tengelyébe, de mellette Szaniszló 
és Palotás még őt is túlszárnyalva, valósággal 
válogatott tökélyre emelte tudását. A debre
ceni csatársor gyakran megcsillogtatta kivéte
les technikai iskolázottságát, azonban az. erőt
lenségének tulajdoníthat ja, hogy a Bologna 
kapuja gólmentes maradt.

A Bocskai csapata hétfőn délután 3 órakor 
indul cl Bolognából és kedden délelőtt 10 óra
kor érkezik a budapesti déli pályaudvarra. 
Erist biró kifogástalanul látta el feladatát.

Nagy meglepetések az 
amatőr

A BLASz alsóosztályu dönlőmeccsclnek első 
fordulója váratlan eredményeket hozott: szinte 
valamennyi meccs nagyarányú győzelmet ho- 
zott. Meglepetés a MAFC. és az MFOE igen sú
ly Os veresége.

II. OSZTÁLY.
A bajnoki címért

Pamutlpar—MAFC 3:0 (1:0). Góllövő: Goit- 
ben*. Pajor és Kernen Erő* iramú mérkőzés 
a Pnmutlpar fölényével.

A J. helyért
ff<4F—Kőbányai AC. 3:2 (Irt)). Góllövök: Fe 

k«cs IIL Vatí (3), iU. Énoch és Prekli. Erős 
Iramú, durva mértLŐséa.

alsóosztályu
döntő mérkőzéseken

III. OSZTÁLY.
A bajnoki címért

Palotai Törekvés—I. kér. SC 8:1 (1:1). Gól
lövő: Kodó Illésből). Gulyás és Siba. ill. Ga- 
hir (11-esből). Erős iramú mérkőzés.

IV. OSZTÁLY.
A bajnoki elmért

Soroksári AC—Palota? Remény 3:0 (1:0). 
Góllövő; Stumpf <2» és Fritz. A palotaiak 
rossz napot fogtak ki.

Gnldhertfr SE—MFOE 8:1 (4:1). Góllövő:
Kemény. M: vá. os. Bittér (2 2), Boros é* 
Rilscheid, Í1L Pohner. Az MFOE a GSE lendu- 
Wét MA bírta parírozni.

Ax Admra döntetlenül 
végzett a Napolival

Bécs, junius 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen- 

tése.) A bécsi Stadionban játszott az osztrák 
bajnokcsapat a kitűnő olasz Napoli-val a Kö
zépeurópai Kupáért.

A mérkőzés gólnélküli döntetlen eredményt 
hozott,

amit azonban a Napol! nem érdemelt meg, 
mert az Admira mindkét félidőben nagy fö
lényben játszott ám csatárai hihetetlen gól
képtelenségükkel bosszantották a húszezer fő
nyi közönséget. A Napoli kapusa csodálatos 
módon védett, az egész olasz csapat az első 
perctől kezdve védelemre rendezkedett be. s 
W-formációs játékával sikerült gól nélkül 
megúsznia a különben rendkívül érdekes és 
izgalmas momentumokban bővelkedő meccset. 
A második félidőben az olasz balfedezet a 
16-oson belül kirívó hendszef vétett, azonban 
a biró nem Ítélt meg 11-cst az osztrák csapat 
javára.

A Jl'VENTl’S GYŐZÖTT, 
AZ AMBKOSINÁ DÖNTETLENÜL 

VÉGZETT
Torinóból jelentik: A Juvcntus 4:2 arányban 

győzött a Telplitz csapata ellen a Középeuró
pai Kupa küzdelmek sorhn. A félidő 2:1 volt. 
Az olaszok nagy fölényben voltak s megérde
melten győzlek.

Kladnóból jelentik: Az Ambrosiuna—Kladno 
közópctirópai Kupamérkőzés 1:1 arányban dön
tetlenül végződött. A félidőben az olaszok 1:0-ra 
vezettek, a csehszlovákok 11-esböl egyenlítettek.

SÁRKÁNY ISTVÁN BALESETE
az uj ügetőpályán tartott .sportünnepélyen 
Sárkány István 20 éves tanuló, a magyar válo
gatott tornászcsapat egyik tagja leesett n nyúj
tóról és a jobbkarját törte. A mentők részesí
tették első gesélyben, azután lakására szállí
tották.

Tóth Ilonka Rndanest 500 méteres hölgy- 
uszóbajnnka. A MUE lágymányosi uszodájá
ban rendezte legrégibb uszóegyesületünk baj
noki uszóverscnyél, amelynek főbb eredmé
nyei a következők: 100 m. gyorsuszás; 1. Ja
kab János UTE 1 p. 05.8 mp. 2. Nagy Lajos 
UTE I p. 05.0 mp., 3. Lázár György UTE 1 p. 
08.8 mp. Kálin* I és Boros összeütköztek ós fel
adlak. — Budapesti került 1934. évi 500 m. 
hölaggyorsustő bajnoki versenye: 1. Tóth 
ll-'im M! E 8 p. 22 mp.. 2. Bábel Z«ófl FTí. 
8 p. 48.6 mp., 3. Fekete Margit UTE 8 p. 40.2 
mp- — 3XáO m. vegyes stafétái 1. UTE A).

csapata (Hild, Nagy, Boros) 1 p. 36.6 mp., 
2. UTE B) csapata. — 1000 m. gyorsuszáver- 
seny (Albrecht kir. herceg vándordíjért): 1- 
Gyóji Miklós UTT 14 p. 40.2 mp., 2. Csillag 
Pál MTE 15 p. 52 mp., 3. Dunai Cézár MTK 
16 p. 45.6 mp. Vojtek BSE mint ifjúsági ver
senyen kivül úszott 15 p. 00.4 mp.-l. — l. o. 
bajnoki vlzipólómérkőzés; UTE—MESE 5:1 
(1:1). Biró: Simkó János. Góldobók: Ringel- 
han. Halassy, Bozsi, Németh, Halassy, Vágó.

Az országúti kerékpárversenyek során az 
egyik verseny a Budapest—Gyöngyös—Párád— 
Eger—Kálkápolna—Gödöllő közötti 240 km-es 
útvonalon bonyolították le, melyen Erős BSE 
győzött 8 óra 22 p. alatt. Mádi VTEi Szenes 
MTK cs Németh BSE elölt. Az ifjúságiak 04 
km-es versenyében Nyilassy UTE 3 óra 06 p- 
és 10 mp-es idővel lett első, a seniorok ugyan- 
ily távú versenyét Szalay Postás 3 óra 03 p. 
12 mp-es idővel nyerte.

Bajnoki vízipóló Szegeden. Szegedről Je
lelik: Az MTK vizipólórsapata 4:3 (1:2) 
arányban győzött Farber bíráskodása mellett 
a SzUE ellen. A közönség annyira tüntelett 
a biró Ítélkezései ellen, hogy a rendőrségnek 
kellett közbelépnie. A gólok sorrendje: Fan
nié, Lányi, Vannic, Lányi, Brandi, Szaniszló, 
Homonnay.

Az országos vasutasba jnok ságok során 
a Szolnoki MÁV 5:2 (4:0) győzőit a Szegein 
Vasutas ellen.

— Az Országos réndőrllszll kardbajnokság 
döntőjében Széktidvarg Imre budapesti fő>- 
kapntányság győzött.

A szegedi tanítóképző nyerte a KISOK fut
ball bajnokságát. Szegedről jelentik: A KISOK 
futballbnjnokságának döntő mérkőzését Antalit* 
bíráskodása mellett tartották meg a szegedi 
tanítóképző és a budapesti Szent István keres- 
kedelmi iskola csapatai közölt. A szegedi ta
nítójelöltek győztek 3:1 arányban. A félidő 
1:1 volt.

Vannle dr. nyerte a Tlsza-folyanibajnoksá- 
got. Szegedről jelentik: Vasárnap rendeztek a 
tiszabajnoki uszóversenyt 5 km-es távon, me
lyet a SzUE kiváló úszója, Vannle Rezső dr. 
nyert meg 47 p. 34 mp.-es idővel. A második 
A'ajjy Szegedi Vasutas lett, a harmadik Péter 
SzMTE. A hölgyek folyambajnokságát Kurlik 
Mária SzMTE nyerte, mig a csapatbajnokság
ban az SzMTE győzött a SzAK ellen.

A német Horn és Istenes voltak ■ bukóslsa* 
kos verseny hősei. A Millenáris pályán rende
zett nemzetközi kerékpárversenyen ötezer fő
nyi közönség jelent meg s elsőrangú sportot 
élvezhetett. A 25 km-es versenyben a haltai 
Kom győzött 20 p. 37 mp-es időben, a 390 Hí
rei hátrább lévő Nagygyal szemben. Istenes 
harmadik lett, őt követte Szekeres. A 35 km-es 
versenyben Istenes 150 m-rcl előzte meg a hal
lei Hornt. A kiváló magyar versenyző Ideje 
28 p. 39.4 mp. A fleyer bajnokság vasárnapi 
eredménye után a helyzet a következői L 
Szűcs, Pelvá&j és Német 5—5 ponttal, negye
dik Schmidt 3 ponttal,

rug%25c3%25a1ss.il
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„SPORTVERBLÖDUNG" 
JAB... Hát mégsem MeaBza?’.,

A tmörtkőzónség két dolgot jegyzett meg a 
ftitbafl-rtlágbajnokságról. Elsősorban art, hogy 
Alnt snnylszor már, most is levizsgázott * ma- 
gyér futball. Es elbukott. Másodszor megje- 
gyiíte ttt, hogy a világbajnokság babérkoszo
rúját itália fiai otthon tartották azokkal a fe- 
JéBkénti 15.060 lírákkal együtt, amit a játéko
tok Ajándékba kaptak és ami őket már csak 
árért Is megilleti, mert — nemde — amatő
rök. E két érdemleges emlékhez újabban most 
egy- harmadik is sodródott.

Mikor már minden józan ember régen más 
problémán törto a fejét, cgyszercsak megjelent 
égy színes cikk az első oldalon arról, hogy 
asíongya: Ntm Meázza lőtte a győztes olasz 
aólt, hanem Sahiavio. Aki járatos a történe
lemben, az tudja, hogy Baross Gábor óta en
nél fontosabb esemóny nem történt, beleértve 
d világháborút több kötetben. Éppen ezért 
joggal csodálkozhattunk a közönség közönyös 
mngátartáeán. Körinterjunk kapcsán számos 
esetben feltettük a kérdést, vájjon mit szólnak 
ahhoz, hogy nem Meazza, hanem Schlavfo a 
gÓHövő? ... Sap'schon — mondták az emberek 
— eoha nagyobb baj ne leggen. Sőt! Beszél
ünk egy köztisztasági szakemberrel, aki a mécs
esek után az elhasznált szakirodalmat és egyéb 
szemetet szokta összegyűjteni a pályákon. A 
szakember nagy megdöbbenésünkre két ser- 
cintée között kijelentette, hogy fizénötezerért 
Ő ie Mívesen lö gólt és hajlandó mindig eggyel 
többet lőni, mint amennyit Schiavlo kínál. 
Szóval, úgy látszik, hogy minden eHenkező hi- 
resrzteléssel szemben, ez a Meazza—Schlavio- 
hclyciere végeredményben bagatei dolog.

Hogy ennek ellenére mégis az első oldalra 
kívánkozó eikJt-téma lett belőle s hogy tartal
milag ellenkezik Európa vezető lapjainak tu
dósításaival, az mindössze csak jellemző ada
lék. Mert föltételezve, hogy valóban Schiavlo 
tolt a tettes és a rádiószpikerek, tudósítók, 
százezres példányú lapok mind tévedtek, váj
jon kit érdekel, ez még napokkal Schiavlo láb- 
lendüléae után?,.. Bocsánatot kérünk, de hát 
kötözni való bolondnak kell lenni ahhoz, 
hogy valaki e«uklá»t kapjon ebéd alatt, mert 
melldöngetés monoton tam-tamja közben je
lentik számára, hogy mégsem Meazza és mégis 
Schiavlo! Hát ez lenne minden gondunk 1934- 
ben? Hogy a jobbláb baloldali csikóit bütyké
vel „megvágott bőr a bálóba luslult"? fia hogy 
a tiszteletreméltó, rutinos bütyök tulajdonosa 
signór Schiavtio?... Ejnye ejnye!

Már évek óta figyeljük a sport patologikus 
imbolygását a fensége* és nevetsége* között. 
Kétségtelenül vannak csodái és megéneklésre 
méltó hőstettei * sportnak. Itt van mindjárt 

a torna, amely púpos kisfiúkból és leány
kákból egyenes gerincű, épkézláb embereket 
farag. A szülők él gyerekek örömkönnyei és 
a gerinccel, púppal együtt kiegyenesített éle
tek hálája bizonyít a sport csodálatos hatalma 
ntóHett. Erről azonban édeskeveset .bálihat a 
közönség. De annál többet az uj hangszer: a 
négykézláb döngetett mellkas bizarr szimfóniá
jából. Oldalakat a reklámból felfújt talmi hő
sökről, akik „megvágják a bőrt" és ezzel a 
labdarúgást a tfmárípartestület fennhatósága 
alá utalják. Szenvedélyes, ám elképesztőén kis- 
káffherü vitákat provokálnak ezek a színes 
cikkek árról, hogy Bőrvágó II. nem a 17. perc
ben, hanem a 16. percben Illette lágyékán 
Cserző XXVllL-at. Hová fejlődik ez az irány- 
zrtf. amely egy barbár korszak előhírnökeként 
Bütyök-himnuszokkal és porcleválás-ódákkat 
próbálja a valóban életbevágó kérdéseket ki- 
t»rni » közönség érdeklődésének előteréből?...

Lehet, hogy vannak egyesek, akik — hogy 
visszatérjünk a dolog velejére — álmatlanul 
fetrengnek a kétségbeesés határán, mert nem 
tudják, hogy Meazza avagy Schiavio lőtte-e a 
gólt, amihez végeredményben ebben az ország
ban senkinek semmi köze.

A» élet minden tért létén vannak különcök, 
mint ahogy ezerféle rögeszmével szaladgálnak 
csöndes és hangos Őrültek. De nem a többségi 
A többség nem őrült. Fölösleges és tiszteletlen 
tehát olyan ssituádót teremteni, mintha a 
sporttársadalom egy rögeszme áldozata lenne. 
Nem, Szó sincs róla. Meazza és Schiavio gól- 
cHndzseiése nem az épeszű emberek proli
mé ja ebben az országban, ahol ezer egyéb fon
tos kérdés is akad még.

Horváth Zoltán.

A Somogy falábbal visszalépett 
első ligába“ te Ensábet ellen győztes mentet 

a lelkes közönség váltóin vlue ki a páüároi

Budapest—Váci 
oldalmotor-versenyen

105 em. kategóriában

A Terta-motor diadala 
a Budapest-Vác versenyen

.Vgsárpap tartották meg a BMVG rendezésé
ben Budapest és Vác között a 30 km-es oldal
motoros toráversenyt, amely

a Terta-motorok óriási fölényét mutatta.
A versengi Patt Xőlmdit ngérte, Terta mo

torjával, mig a második, harmadik és negye
dik helyekre Kertéit Ferenc, Mundy Rayinond 
és Vermét Zoltán futottak be, ugyancsak 
Tcrta-motorokkaL

Délután került sor Vácott a négykÜomóte- 
re* gyorsasági verseny lebonyolítására. A gyor
sasági versenyben Patz Kálmán, második 
Mundy Raymond és negyedik Vermet Zoltán 
lett. Ez a verseny Is élénken igazolja a Terta- 
motorok nagy fölényét az Összes többi gyárt
mányokkal szemben.

Rendőrtisztek sportja. A Rendőrtiszti Atlé
tikai Clab vasárnap délután díszközgyűlést 
tartott, melyen Ferenczy Tibor országos fő
kapitányi egyhangú lelekesedóssél választottuk 
meg á klub elnökéül. A közgyűlést cállóvő- 
verseny kővette, melynek eredménye á követ
kező: A miniatűr puskával megtartott cóllövő- 
versenyben első lelt leáty Árpád réhdőrfcl- 
ügyefó, a mlftialflr puskával megtartott cm- 
paluersényben győztes a hudapestvldékl fő
kapitányság csapata, at egyéni piettolyvér- 
tényben első Szikra Lajos rendörfeliigyelö, 
a pisztollyal való csapatversenyben győztes 
ugyancsak a budapeetvidéki főkapitányság 
csapata*

SOMOGY—ERZSZBET 3:0 (0:0) 
Kaposvár, junius 17.
(A Hétfői Napló tudó- 

triójának telefonjelen
té ec.) Nagy érdeklődés 
előzte meg a Somogy és 
az Erzsébet első osztályozó 
mérkőzését. Kaposvárra 
özönlött a vidéki közön- 
•ég, sőt még a szomszéd 
vármegyékből is sokan ér. 
kentek vonaton, autókon, 

Pesterzsébetről is mintegy kétezerfönyi druk
kerhad kísérte le a sárgafehér csapatot s az. 
egész mérkőzés folyamán lelkes buzdítással 
ösztönözte győzelemre. Ez azonban nem sike
rült, ’ mert bár a Somogy kissé eMogódottan 
játszott, de végeredményben

teljes biztonsággal s megérdemcltea sse- 
reate meg a győzelmek

A meccs mindvégig erős iramú volt s külö
nösen az első félidő teljesítménye ment az ide
gekre. A második félidőben a Somogy olyan 
játékot nyújtott, aminőt még Kaposváron alig
ha láttak tőle s ennek, következtében a lelkes 
közönség a mérkőzés végén mind all játékost 
itáliaira kapta s össze-visszacsókolva vitte az 
öltözőbe.

A meccs elején Erzsébet vehemens támadásai 
keltenek feltűnést, de hamarosan kitűnik, hogy 
a csatárok energiája nélkülözi a céltudatos el
gondolásokat. Nivótlan a játék s a passzol; 
céltalanul mennek vagy az elienfélhe-., vagy a 
levegőbe. A Somogy két szabadrúgással veszé
lyeztet, majd Bereczky szerencsés védése villa- 
nyozza fel a kedélyeket. A kaposvári csapat 
lassan lendületbe jön, azonban a csatárok kép-

felestek huzamosabb ideig tartani a labdát, 
mert a gyenge halfsortól alig kapnak támoga
tást. Erzsébet minden támadása a bálázóién 
bonyolódik le, azonban Jóét klasszikus védő
játékán megtörik a gólszerzési lehetőség, majd 
Kocsis nagy lövése ment kapu mellé. Ezután 
csökken az iram, bár a Somogy van inkább fö
lényben.

Szünet után Somogy alaposan rákapcsol. A 
vendég pesterzsébetiek égy ideig állták az ost
romol. A meccs színvonala percrŐl-percre emel
kedett és mind ügyesebb én élvezetesebb ak
ciók kerültek felszínre. Előbb Urbancsik, majd 
közvetlen utána Kovács közvetlen közelről 
üres kapu mellé helyezte a biztosnak látszó 
góllabdái. Az Erzsébet teljesen a tér felére szo
rul s a gól mindén pillanatban a levegőben lóg. 
A Somogy-halfsor úrrá lesz a pályán s a csa
tárok, különösen Kocsis, Gaosár és Boros 
egymásután küldik éles lövéseiket a vendég
csapat kapuja ellen.

Berera magasan felugorva fejeli Bereczky 
hálójába az ehő gólt. 1 :0.

Ezután Gacsár két lépésről hibáz, majd Berecz 
lövése kapufát ér. Győrffy beadását Gacsár 
élesen fejeli, Bereczky fogná a labdát, de

Berecz olasz módra besodorja labdáitól 
együtt a pcsieriaéhetí kapust. 2:6.

A vendégcsapat a hátralévő percekben már 
csak statisztál. A Somogynak még volt gél
szerű alkalma, azonban a kitörő Kndlcsot Laky 
a tizenhatoson belül felbuktafla, ám a biró 
nem Ítélt tizenegyest.

A kornerarány • 11 volt a Somogy javára.
A győztes csapatban Berecz, Gacsár és Ve/« 
mutatott jó formát, de az egész mezőny leg
jobbja /oda volt. Az orzsébeli csapatból Ke
resztes Kovács, Bereczky és Urbancsik tűni ki.

4 Terta-motor a startnál!
A

1.

3.
4.

célnál:

Torta 
Torta 
Torta 
Torta

A gyorsasági versenyben:

1. Terta
2. Terta
4. Terta

GySrIla a TELEFONGYÁR R -T

Kisorsolták a Hétfői Napló jubiláns 
vándordíj - mérkőzéseit 
A főváros és környékének egész 
sporttársadalma érdokelvo van

A WA/őf Naplő jubiláris véndordlj-mérkö- 
zéseit a BLASz intéző bizottsága véglegesen 
vasárnaptól kezdődően rendezi meg. Erre az 
adott okot, hogy az egyik résztvevőnek, a RAC- 
nak volt egy elmaradt bajnoki meccse és igy 
nem lehetett az első fordulót megrendezni.

A részvételre jogosult 16 egyesület közül 
kett, a Pannónia és a KTK bejelentette, hogy 
különböző okok miatt nem tud résrt venni a 
küzdelemben. Helyettük a FŐv. T. Kör és a 
Dratche indul.

Az intéző bizottság kedden égte a követke
zőképpen sorsolta ki a mérkőzéseket:

Selejtező mérkőzések:
A. BTC—Rákospalotai AC, B. Sz. Juventus 

—Megyeri SC, C. Drasche—MÉMOSz, D. UVASC 
—ETC, E. NSC—VI. kér. S., F. Kispesti AC— 
B. Magyarság, G. PTBSC—Főv. T. Kör., H. 
BBFC-Vatéria.

Elődöntő mérkőaéwk:
1. A. győztese—B. győztesé, 2. C. győztese— 

D. győztese. 3. E. győztese—F. ggőttese, 4. G. 
győztese—ff. győKlese.

Középdöntő mérkőzések:
X. 1. gyöztese--2. győztese. T. 3. győztese 

~M. győzteeo.

választó s csak akkor dönt sorsolással, ha 
mindkettő pályaválasztó volt, vagy egyik sem.

A középdöntő és a döntő mérkőzéseket a 
szövetség rendezi meg.

A sorsolás igen érdekes. Még véletlenül stai 
történt meg, hogy eay csoportbeliek egymással 
szembe kerültek volna az első fordalóban s 
ami a legérdekesebb, egy kivételével (ETS— 
UVASC)

minden. Meccsen különböző osztálybeli 
egyesület játszik egyraásML

Helyi derbire is csak égy meccsen (Drásche— 
MÉMOSz) nyílik alkalom, mert az ellenfelek 
messzi tájakról kerültek össze. így a rákos
palotaiak Kőbányára, a megyeriek a Sváb
hegyre, af Újpestiek Pesterzsébetre ránduinak 
előállók), az elődöntőnél pedig annak ítélt. 
főváros és környéke teljes sportfártadatmu ér- 
dekelve van.

Az amatőr-futbállkörőkbw különösen nagy 
érdeklődés nyilvánul meg aa iránt, hogy

az egye* osztályok, Illetve csoportok Hm- 
vevői hogyan állják meg a helyüket a küz- 

delemben.

Döntő neérkőzéN.
X. győztese—Y. győztese.

A selejtező és az elődöntő mérkőzések kö
zös rendezésben kerülnek lejátszásra. A selej
tező mérkőzéseknél a bizottság sorsolás alap
ján jelöli ki a pályaválasztót (a fentieknél az 
clőlállők), az elődöntőnél -pedig annnak Ítéli, 
amelyik az előző fordulóban nem volt pálya-

Különősen a kél másodosztályú felé fordul 
nagy Ügyelem, hogy vájjon megállják-* a he
lyüket * Hl. és IV. oíziályu ellenfelekkel 
szemben. Ezek erősen fogaditoznak, hogy * 
másodosrtályiiakát hamarosan kiverik a küz
delemből, mert ez a vándordíj

„Igád kisegyesületi vándordíj- kell hogy 
legyen!

Különösen nagy érdeklődé* nyilvánul meg * 
PTBSC—Főv. T. Kő és a Draache—MÉMOSS 
meccs iránt.

3000 m. síkfutás: 1. Szilágyi MTK 8 p. 59.8 
mp. 2. Tarsoly MTK 9:08.4 mp. 3. Hernádi 
Törekvés 9 :12.4 mp. A verseny meglepetése 
Tarsoly aki ezidén kezdte versenykarrierjét s 
alig 40 méterrel kapott ki az „őreg“ Szilágyi
tól, de megverte Hormont. A jövő embere!

4 X 100 m. 1. o. „A" staféta; 1. BBTE (Bar*i, 
Minach, Sir, Raggambi dr.) 41.7 mp., országos 
rekord! 2. UTE 43.4 mp. 3. FTC 64.4 mp. A 
budaiak tartalékos * * ........ *
mát árult el. Az 
mp.-es rekordot, 
megjavította azt. 
Paitz Is starthoz 
tellenek lesznek!

csapata is szédületes for- 
előfutamban beállította a 42.f 
a döntőben pedig lényegesen 
Ha majd a beteg Kovács és 
állhat, úgy Európában verhe-

a munkásallétlka sztárja. Va- 
rendezték Magyarország exévl 
bajnoki versenyét a BBTE 

_r_. .... .. legjobb női atlétának Deák
Aranka bizonyult, aki az Őt női szám közit! 
négyben indult és háromban győzött és pedig: 
a sulydobásban 848 cm.-re!, a magasugrásban 
133 cm-rél és a távolngrásbrin 493 cm-rel. A 
nők diszkoszvető-bajnokságát Reiéhné nyerte 
2415 cm-rel. A férfiak gyönge átlageredmények
kel szerepeltek. Egyébként egy hölgy kivételé
vel csak az MTE tagjai indultak.

Deák Aranka 
sárnap délután 
munkásatlétlkái 
sporttelepén. A

Junius 21-én d.u. ,3 órakor*

OgetOversenyeifl

Budapesti lóversenyek
Lékát Schejbal mesteri lovag
lása győzelemhez segítette * 

Kancadijban
A kancák derbyje adott fokozott jelentő' 

séget a vasárnapi versenynek. A pálya kilenc, 
legjobb kancája állt 
starthoz az értékes díjért, 
melyek közül heteken ke
resztül Léka volt a favo
rit. Lékávai szemben az 
utóbibi napokban erősen 
megcsappant a bizalom 
s a favorit pozícióját 
Casablanca foglalta el. 
Az utolsó ugrásig úgy is 

látszott, hogy Casablanca nyert a versenvt, 
azonban ádáz küzdelem után Schejbál mes- 
tér lovaglása a legrövidebb fejhosszal Léka 
réssére szerezte meg a győzelmet. Harmadik 
Cheky lett. Pagana állva maradt az Indítás* 
nál. A program másik értékes számát, a Pa
lotai handicapat, ugyancsak Schejbal nyerte 
meg Pillanattal, a favorit Bakéter és ‘ Pici 
előtt. Mighonne ugyancsak erős harc utón 
nyert La Nurra ellen. Alsó, Karolinger, Idler 
és Sirdar könnyen nyerték versenyeiket. Rész
letes eredmény a következő.

I. FUTAM: 1. Mlgnonne (5) Kizelke. 2. La- 
Nurra (1H) Klimscha. 8. Adagio (6) Schejbal. 
F. m.f Essex, Tammuz, Csibész, Kellermahn. 
Tót. 10:61. 18. 16. 17. Befutó 10:177. — II. 
FUTAMt 1. Alsó (1V«) Sajdik. 2. Amsnda 
(2«) Schejbal. 8. Katalin (5) Csnplár. F. m.: 
Mumusa, Pindurka, Na-No?, Pockos, Dalesz, 
Llmáhova, Persze, Regős II., Pók. Gombolyag. 
Tót. 10:18. 13. 19. 21. Befutó 10:165. — TIT. 
FUTAM: 1. Pillanat (3) Schejbal. 2. Bnkézer 
(2) Gutái. 3. Pici (12) Teltschik. F. m.: Thnnk 
you, Bahors, Dénes. Mulass, Tiro, Sunday, 
Nohát, Kitáblázás. Tót. 10:53. 18, 14, 28. Bé
nító 10:119. - IV. FUTAM: 1. Léka (1K)
Schejbal. 2. Casablanca (1H) Balog. 3. Chceky 
(4) Esch. F. m.: Liliéin, Pirina, Csacsogó, 
Bélle Potile, Qucenic, Pagana. Tót. 10:32. 12, 
12. 14. Befutó 10:60 — V. FUTAM: I. Karó- 
Hng«r (10) Tamási. 2. Dlvlsor (4) Möller. 3. 
Rclachc (porit Tóth. F. m.: Nagyasszony, 
Bírnia, Plrto, Léva, Glrnlba, Vicomte. Tót. 
10:108. 22, 16. 12. Befutó 16:2020. — Vf. 
FUTAMt 1. Idler (4) Csula, 2. Pálinka (12) 
Gutái. 3. Bunshlno (4) Esch. F. fn.: Vádlott, 
Puszta, Verity, Neptun, Balzac, BudAr. Bo
nyodalom" Tol. 10:63. 20, 26. 19. Befutó 10:706. 
— VII. FUTAM. 1. Sirdar (2) Wclsshach. 2. 
üstökös (10) Gutái. 3. Geruda (6) Balog. F.m.: 
Belkvué, Pnzmantcrln, PapucshÖs. Napa, Mi- 
nett?, Pengő, Szepes, Szlgfricd. Honvéd. Fe
gyelem, Százszorszép, Arme Gr sül, AMropos. 
Tol 17* 37, M. Befutó 10:990.

■ ................ m'JL fi F h~ ■■
Szédületes uj országos 

rekordot futott a BBTE 
tartalékos sprintstafétája

Az MTK szezonnyitó atlétikai versenyén állították 
tel a 41-7 mp-es négyszer százas rekordot

A* MTK „nemzetközi" 
alMUkoi viadala alig 200 
főnyi közönséget vonzotl 
a Hungária-ti ti pályára. 
Nemcsak a külföldiek 
maradlak el, de sajnále- 
tosán távolmaradt néhány 
kiválóságunk, akinek rész
vétek bizonyára jobb tel- 
jcsitményt csiholt volna 

ki * többlekből Az idő kitűnő, a rendezés ez
úttal Is vontatott volt.

Maradandó értékű a BBTE tartalékos 
sprintstafétájénak négysarr szÓMNI elért 

41.7 mp.-ee rekordja.
A részletes eredményeket az alábbiakban 

‘*1ÓW m. Mfulár: I. Albert (TOmRH,) 3 p. 
34 mp. 3. GySntve-l (MAFC) 3:374 no. 3. Ju. 
hásf (MAC) 238.3 mp. A másodiknak beér
kező Sárvárit keresztezés miatt diszkvalifikál- 
ták. Sárvári különben nagy fölénnyel vezetett 
végig z biztos győztesnek látszott, Albert csak 
az utolsó méteren fogta be.

Sttlffdobát! 1. Beréncsi (MAC) 1349 cm., 2. 
Kovách dr. (BBTE) 1339 cm.

, 110 m. g átjutót. 1, Léimért (Budafok) 16J

. mp. 2. Csató (MAC) 16.7 mp. Az elsőnek he- 
■ érkező Dombóvárit (UTE) három gáldőntéi 

miatt diszkvalifikálták. Jávor versenyen kívül 
indult, Ideje 16.9 inp. Léhrtert eredménye pest
vidéki kerületi rekord.

TdvolUfírás. 1. Holtai BBTE 690 cm. 2. Dom
bóvári UTE 685 cm. .1 Somogyi FTC 674 cm.

DiszkoszVéiét: 1. Donogán MAC 45 m. 88 
cm. 2. Remocz hAC 45 m. 32 em. 3. Remete 
(TE 40 m. 92 cm. Donogán az utolsó dobásra 
érte el győztes eredményit.

200 m. síkfutás: 1. Gvenrz MTK 22.4 mp. 2 
Bérei BBTE 22.8 mp. 3. Öblít Őr. BEAC 23.1 
mp. Végig Gyenes vezetett s öt méterrel győ-

100 m. síkfutás: t. Raggambi dr. BBTE 10.8 
■mp. 2. Gyenes MTK 10.8 mp. 3. Mlnach BBTE 
110.9 mp. Gyenes jó méteirel kiugrott, de vi
szont mcllszélcsséggel ő szakította el a szala
got, mégis Raggambil hirdették győztesnek. 
Mlnach rosszul startolt. Erői ellenit él volt. A 
beígért mezőnyből S'r és Gerő hldnytott.

Hármasugrás: 1. Somogyi FTC 1364 em. 2. 
Somló FTC 1345 cm. 1. Magyar FTC 1287 cm. 
Somlónak volt egy 14 méteres belépett llgráw*.

4XfOO m. /. a. „é" Mfi/étm 1. MOTE 46.1 
mp. 2. Pesterssébeii AC 47 mp. A KAOE-i két
szeri kiugrás miatt kiállították*
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Jöjjön a miniszteri biztos! 
. . . é» aöpörjo ki a sservsxstt 

tohotségtolonség uralmát a labda
rugósportból, ha nőm tudnak ron

dát toromton! a safdt portájukon
Ar alábbi cikket Malecki Ro

móntól, a mogyar sport egykori 
kiváló vezéregyéniségétől, az MI.Sz 
régebbi főtitkárától kaptuk és to
vábbítjuk közönségünknek.

Az Olaszországban megtartott „áhilágbaj- 
poki" hbdarugómérkőzések legalább arra vol
tak alkalmasak, hogy a magyar közvélemény 
végre valahára észrevegyen sok olyan dolgot, 
artilre mi légi szakemberek a sajtó utján már 
korábban rávilágítottunk. Előrebocsátom, hogy 
nem csupán kötekcdésből és gáncsoskodásból. 
Hanem főleg azért, mert a Labdarugószövetscg 
fletnyllvánulásaiból hosszú idő óta, szinte kí
sér kedt a jelenlegi vezetők tehetetlensége. Et
től félti a közvélemény a nagy fáradtsággal 
jól kiépített sportinlézményeket és elsősorban 
■ Magyar Labdarugók Szövetségét. Ma már 
mindenki tudja, hogy a szemforgató jóakarat 
nem tompitjA azt a sok kontórkodást, aminek 
behatása alatt maga az intézmény és a gon
dozására hzott labdarugósport h tönkremegy.

Egy kissé foglalkozni kell azokkal az okok
kal. amik ezt a folyamatot előidézték. A há
ború ugyanis a magyar sportinti zmények regi, 
kipróbált vezetőit hadba szólította. így siklott 
ki a vezetés a rátermett emberek kezéből. Uj 
emberek jöttek, olyanok, akik a sport etikai 
iszményeil nem helyezték főiébe a minden
áron való érvényesülésnek.

Óriási tülekedés volt, hogy sporthell vesető 
állásokba feltornázzák magnkat és azután 
örökre beleragadjanak ezekbe a tlsztaé- 

gekbe.
Mert a mai rendszerben a sport nemcsak nép
szerűséget jelent, hanem busás jövedelmet és 
megélhetési is biztosit némely vezetőnek. Ezek 
az „uj fiuk" oly Ügyesen rendezkedtek be, 
hogy tisztségeik és az ezek után megállapított 
Jövedelmeik szinte hitbizományszcrüek, végte
len kárára a váltógnzdasúg elvének. Ezek az 
urak magukal a nélkülözhetetlenség sztratosz
férájába burkolták és nincs az a hatalom, 
amely őket onnan lecsalognssa.

Merem ' u
terén, de 
/.átokban 
bízott és 
eszményi

A kilincseléascl, a,------- --------
párfogások kierőszakolásával vezető 
zjciókba emelt mostani vezetők, egyáltalában 
nem hasonlíthatók össze azokkal a szervezők- 
kel, akiket a régi rendszerben az ország ősz
tus aportcgycsülctei bizonyos tisztségekre ki
jelöllek és aztán az állásokba egy vagy több 
Ívre megválasztottak. Ezzel szemben ma a ki
tenyésztés rendszere burjónzik és a megválasz
tott emberekkel is olyan természetű hosszabb- 
rövidebb lejárulu szerződéseket kötnek, amik 
C-Ilcntélbcn állanak a választási rendszer krité
riumával. Igv kerülnek ma, — leggyakrabban 
P'-dig a közóhaj cs közszükséglct ellenére, — 
bizonyos emberek vezető sporttisztségekbe, 
amikből szinte kiinozdithatatlanok. És ennek 
kóvetkozményc, hogy a közvélemény hiába 
ostromolja a tchetséglclcnségct és tehetetlen
séget. Minden rossz marad ugy, ahogy van.

Hogy az organizációs tevékenység, — ha 
még annyira gondos is, — gyakran kátyúba 
kerül, azt legutóbb éppen a tornászvilágbaj
noksággal kapcsolatban észrevette a közvéle
mény. A labdarúgás terén csak a baklövések 
Száma nagyobb azoknál a góloknál, amiket a 
magyar nemzeti csapat ad és kap összevéve.

Kétségtelen, hogy a nagyruhivatott magyar 
sportteslülctck és velük együtt a kötelékükbe 
tartozó hivatásos és nem hivatásos sporlüzők 
még sohasem voltak fizikailag, erkölcsileg és 
szellemileg ugy dezorganiíálva, mint éppen 
napjainkban.

Pedig adva van egy nagyszerű emberanyag, 
amely világraszóló elismerést tudna klteljesi- 
t<ni magából. .Ahelyett, hogy ezt hozzáértés
sel vezetnék, irányítanák, odusu'rvexkcdclt, — 
mondhatni klikkszcriien, — a tehclségtelcnség 
és tehetetlenség, amely a legjogosultabb vára
kozásokat rendszerint elemeire bontja és a 
jövő fejlődésbe vetett bizalmat és reményt az 
egész vonalon lerombolja.
. A magyar élet semmiféle vonatkozásaiban 
nem sikerült rövid idő alatt olyan abszolút 
tekintélyt biztosítani nemzetünknek, mint ami
lyet éppen a sport terén biztosítottunk, — 
még pedig a dualizmus legsúlyosabb nyomásni 
alatt is, — a magyarságnak külföldön. E tekin
tély nem csupán a sporlbeli teljesítmények
ben, hanem éppen a magyar sportvezetők szer
vezeti tevékenységében gyökerezett. Az egyre 
(elfelé ívelő pazar sportteljesítményeink — 
hatványozva visszanyert nemzeti önállósá
gunk előnyei állal, — még növelhették volna 
azóta a magyarság tekintélyét.

Ám mit látunk?. . . A sport és a testgya
korlás űzőinek megnövekedett és lelkes töme
gét hiú, kérkedő, feltűnési viszketegségben 
szenvedő vagy életelönueiket állandósítani 
akaró emberek kihasználjak, lehajszolják anél
kül, hogy a sport és testedzés nagy népnevelő 
eszményeire gondot fordítanának. Úgy látszik, 
mintha a mai rendszernek és a mostani uj 
nemzedéknek minden mindegy volna* Mintha 
napjainkban a legkélcschb kockázat is többet 
érne a tartalomnál . . .

A sporltényezők mindenféle hivságna tervre 
elköltik ennek a „szegény gazdagországnak" a

álliiHni, hogy nemcsak a labdarúgás 
kevés kivétellel más testedzési ága
it a szervezeti tevékenységgel meg- 
szerződtetett vezetők nem állanak 
magaslaton.

ajánlásokkal és különféle 
• • *5 sportpo-

fenségét és tehetetlenségét, valamint a vezető 
tisztségre alkalmatlan és felkészületlen voltát.

Ha a magyar labdarúgás mai vezetőinek 
eszükbe jutóit volna erőt meríteni abból az ős
tekintélyből, amiből a sportunk még mindig 
táplálkozik, akkor az eleve ismert futball „ál- 
vil.'igbajnokságon‘‘ való részvételünket, udva
riasan bár, de megtagadták volna. Mert a leg
jobb játékosok lestrapáltságán kívül az anyagi 
előfeltételek megszerzésének nehézségei, aztán 
az u. n. „világbajnoki" torna sportszerűtlen, 
kiegyenlítetlen és a valóságos erőviszonyok 
mérlegelésére alkalmatlan kiírásai, — ezáltal 
pedig „házi" jellege, — aztán az egész lebo
nyolítás, végül a népszerűségnek örvendő, 
nagyszerű nemzetközi küzdelmek emelkedett 
erkölcsi és sportbeli értékének lefokozó ha
tása alatt és még sok-sók más diszázsiotáló 
előzményig (a játékbirák kérdése) és körül
ményre figyelemmel: — a magyar labdarúgás
sal nem lett volna szabad ilyen súlyos kálvá
riát járatni, még a nekünk oly kedves Olasz
ország kék ege alatt sem. Nem pedig, főleg 
holmi pompás utazási, ellátási és iinnepelte- 
lési kedvezményekért, vagy már korábban ki
látásba helyezett jutalmak osztogatásáért. 
Mert habár a magyarság útja a dicsőséghez és 
a boldoguláshoz egy örökké vérnyomos kálvá
rián át vezet is, •

az „Azurrik" testvériségét ■ magyar nem

akarhatta a kudarc feletti szánakozással 
bebiztosítani ... I

Mindezt nem tudták vagy nem akarták 
észrevenni az illetékesek. Pedig *«k azok a 
tehertételek, amikért most súlyos felelősseget 
tartoznak viselni.

Ha pedig a szervezett tehetetlenség vagy a 
szerződtetett tehetetlenség, a vezetők klikk
uralma és rendszere még tovább is veszélyez
tetheti a sportot, akkor a közvélemény által 
körülrajongott futball teljesen elveszti a dia
dalmas csapatküzdelmekben gyökerező népne
velő hatását, nemzeti jellegét és végül az egész 
közönséget is, amely utóbbit nehezebb lesz
visszahódítani, mint annakidején meghódítani.

A tchetségtelenségből és tehetetlenségből 
tehát már elég voltl A Labdarugószövetség 
testületéin múlik ezután:

tovább türlk-e legértékesebb Javaik el
herdáláséit

Tudnak-e, akarnak-e seperni a saját portájuk 
előtl? Mert, ha nem akarnak és nem is tudnak 
rendet teremteni, akkor

a seprőt az államhatalom közegének ke
zébe kell adni. Jöjjön a miniszteri biztos 
és hozzon magával 4—5 hozzáértő, szer
vezni éa vezetni tudó régi embert, akik 
mér elvégezték a szokásos „hétpróbát".

Ilyen módon talán sikerülni fog megmen
teni, ami még menthető. A magyar sajtó ed
dig is megtette és ezután is meg fogja tenni a 
.kötelességét, ha láthatóvá válik újra az önzet
len tevékenység derűje és tisztasága. Addig, 
míg ez be nem következik, el kell hárítani a 
lalbdarugómérkőzések kimenetelétől a „nem
zeti szerencsétlenség'' kába ódiumát. Mert ezt 
nem a nemzet, hanem csúnyán önző emberek 
kontárkodó tevékenysége idézi elő.

Maleczhi Román

4 magyar penge a Visztula partján
Reményeink a varsói Európa-bajnoüstfgon

lenül az olaszok, bár most a francia töitaapnt 
I, Indul, míg pedig nagyon érd. fel.lHHlb.n, 
A két Gardere, Lemolne (az 1931. évi Európa> 
bajnok) és Buognol felállításban bármilyen 
erős és átütő erejűek, nézetünk szerint még- 
sem tehetik vitássá az olasz tőrcsapat győzel
mét. Az olaszok Indítják Marzit, a los-angelesi 
világbajnokot is a csapatban, akivel a Guragna, 
Gaudini, Di Rosa, Nostinl és Bocchino amúgy 
is hasonlilhatatlan legerősebb csapat behozha
tatlan pluszt nyer. A magyar csapat a mostari 
felállításban, bármilyen kitűnő is (Hátszégi, 
Zlrczy, Maszlag, Hajdú, Dunay, Gözsy) harma
diknál jobb helyezésre nem számíthat.

A magyarok közül tavaly (Hajdú, Maszlag, 
Hátszegi) hárman voltak az egyéni bajnokság 
döntőjében most reméljük, bár sokkal erősebb 
a konkurrencia, hogy reprezentánsaink, ha nem 
is szólhatnak bele a végküzdelembe, sikeresen 
fogják megállni helyűket.

Marzi nem indul a tőr egyéniben, de az ola
szok remélik, hogy vagy Guaragna, a tavalyi 
Európa-bajnok. vagy a hosszú Gaudini meg 
fogja védeni hegemóniájukat.

A párbajtőr-csapatverseny ez évben, dacára 
az olaszok tavaljii megsemmisítő győzelmének. 
teljesen nyílt köztük és a franciák között. A 
magyar csapatban Dunay, Idrányi, Bay, Gözsy, 
Boroszky ér Eckl vív, akik csak akkor lehet
nek harmadikok, ha sikerül legyőzniük a svéd 
csapatot.

Az első csoporttal indul útnak a magyar 
expedíció vezetője, Lichteneckert vezérkari ez
redes, aki a nemzetközi vivóéietben hosszú 
évek óta ismert és szimpátikUs vezető egyéni
ség, zsűritagként dr. Rozgonyi György, dr. v. 
Uhlyarik Jenő és dr. Schréder Gyula utaznak 
a csapattal. A kardvivók, akiket a legtöbb re
mény kísér, csak a jövő héten kelnek útra.

Bizton hisszük, hogy a távoli Varsóban, a 
júniusi estékben, a kevéssé erélyes versenyek 
kihirdetésénél fel fog hangzani egy-egy isme
rős magyar név és az első verscnyszámnál 
pedig ugy érezzük, — a hölgy-törcsapatbajnok- 
ságon — fel fog csendülni büszkén és boldo
gan győzelmünket jelentő legszentebb nemzeti 
imádságunk — a Himnusz!...

Zöld Ferenc dr.

Hova lett már a tavalyi nyár, amikor a 
Margitsziget platánjai alatt tizenhét nemzet 
vlvó-reprerentártsa mozgalmaskodott fehér 
plasztronokban és kis vékony pengék ezüstö
sen szikráztak a júniusi napfény ragyogásá
ban. Azóta egy év telt el. s most a vívó-világ 
a Visztula partján ad randevút egymásnak, s 
az egész sportközvélemény feszült figyelemmel 
tekint a 2O-án kezdődő Európa-bajnokság 
felé.

Éppen ma utaznak el hölgy- és férfitőrözöink, 
akiket két nap múlva követnek a párbaj
tőrözők (amennyiben sikerül számukra az 
utolsó pnllanatban az anyagi fedezetet elő
teremteni), majd 25-én kardcsapatunk kell 
útra. Jelen sorainkban éppen ezért csak a 
azurófcgyvcrekkel foglalkozunk, míg kard- 
vivőink esélyeiről külön cikk keretében fogunk 
beszámolni.

A tavalyi budapesti Európa-bajnokság nagy 
szenzációja volt a magyar hölgycsapat szerep
lése, a védő Dánia, a favorit angol csapat és 
Ellen Preis világbajnoknő nélkül kiálló, de 
még igy is respektabilis erőt képviselő osztrák 
csapat előtt megnyerték a csapatbujnokságot. 
Tavaly ez bravúr volt. Ma azonban a cim 
megvédésének kötelezettségével indulnak útra. 
A magyar csapatban Bogáthy Erna, Vargha 
Ilona, Elek Ilona, Elek Margit, Dany és Hor
váth félállitásban nagyon erős és homogén 
együttes. A tavalyi ellenfelek közül most leg
erősebbnek as osztrák látszik, mert Grasser, 
Gregorits és Annié Roth mellett a hírek szc-

ránt Ellen Preis Is indul. Az angol csapat Ne- 
ligán Európa-bajnoknő vezetésével Guiness, 
Geddes. Buttle és Arbutnath; a dánok Gréte 
Olsen, Mitzi With, a két Holgersen, Karén Leh- 
mann és Inge Kundsen, valamint az olaszok 
Cerani, a két Stvaiger és Menegelli nagyon 
erős ellenfelek lesznek.

összevetve az erőviszonyokat, ugy véljük, 
hogy a magyar csapat, bár erős és heves küz
delem árán, meg fogja védeni bajnokságát, 
mert mig a többi csapatokban csak két, eset
leg három crŐ5 versenyző van, addig a mi 
csapatunk nagyon homogén, a csapattagok kö
zött csak nagyon kis nüansz-dífTerenclák van
nak.

Az egyéni bajnokságban is fentieken kivül 
még néhány lengyel, csehszlovák és német 
indul, talán egy-két holland hölgy is a részt
vevők között lesz. A németeknél nem indul 
Mayer Heten világbajnoknö, ellenben a magyar 
vivóhölgyek régi és veszélyes ismerőse Oelkcrs 
asszony, — egy a Santclli-akadémián feltűnt 
kitűnő mozgású Henni Jüngst s a német la
pok híradása szerint a Mnyer-stilusban vívó 
Wachtler kisasszony, a hollandok közül eset
leg Debur, a cseheknél Artlmova, Bogáthy Er
na, Elek Ilona és Vargha Ilona azok, akiktől 
itt sokat várunk. Mindhárman ezévben kitü
nően szerepelt s nem lenne számunkra meg
lepetés, hogyha végre valamelyikük megsze
rezné Magyarországnak az Európa-bajnoksá- 
got. Különösen Bogáthy és Elek Ilona járnak 
közel a bajnoki cimhez.

A férfi tőrcsapatverseny favoritjai kétségte-

Nagy napja lesz a magyar uszósportnák a 
most következő szombat és vasárnap. Az uj 
uszóévad legtartalmasabb internacionális ese
ményének színhelyévé avatja a Császárfürdő 
uszodáját Costolt olasz bajnok, aki a legjobb 
magyar úszók ellen, valamint Den Ouden, a 
hollandusok világrekordcr-uszónöje, nemkülön
ben az Európa-bajnok holland nőd uszóstafétn. 
akik a legjobb magyar usxónők ellen veszik 
fel a küzdelmet A nagyszabású programot 
bajnoki vizipóló-meccsek fogják kiegészíteni.

♦
Ma estére országos tanácsülést hívott egybe 

az MLSz, amelynek napirendjén nem kevesebb, 
mint tizenkét szövetségi kapitányi beszámoló 
szerepel. Nem kell megijedni, a szövetségi ka
pitányi jelentések között szerepelnek az úgy
nevezett világbajnoki előkészítő mérkőzések is, 
amelyek az 
löknek most

ellenzéki felszólalásokra készü- 
már nem sok gondot okoznak.

♦
Királyi Testnevelési Főiskola hol-

Mágikus reltuény
15 értékes jutalom!
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A Magyar 
nap, kedden délelőtt 10 órakor tartja meghívott 
közönség előtt ünnepi évzáró ünnepélyét. Az 
ünnepélyen teszik le a fogadalmat a testneve
lési tanári oklevelet nyert hallgatók, akik im
már mint tanárok lépnek ki az életbe. Egyéb
ként ez volt az utolsó évfolyam, amelyet a r.i- 
hai sportminiszter- gróf Klebelsberg Kunó ala
pította gyönyörű intézmény vezetősége és ta
nári kara nagy gondok közepette fejezett be. 
Hóman Bálint kultuszminiszter ugyanis módo
sította a főiskola szervezeti szabályzatát s ez 
a tény lehetővé teszi azt, hogy a főiskola a 
hasonló pedagógiai intézmények mintájára ki
bővített keretek között folytassa kulturális te
vékenységét.

♦
Egészen bizonyos, hogy egynéhány ma

gyar vándoriátékos ismét kezébe veheti a 
vándorbotot, mert a francia professzionista 
futballszövetség végleges döntése értelmé
ben ezután csapatonként már nem négy, 
hanem csupán három idegen honosságú já
tékost szerepeltethetnek.

Miért ne...?
Multhail re|tvénypályázatunk 

eredménye
Megfejtések: Lindbergh baby — A zenélő 

angyal — Mondva csinált — Hátborzongató.
A MEGEJTETT SORSOLÁS EREDMÉNYEI

Egy tizpengős bankjegyet nyertt Kollár An 
gyalka, Budapest.

Két színházjegyet nyer*: Tábori Renée, Bu
dapest.

Egy ezüst Irént nyert: Láng Miklós, B<rla- 
tonfőldvár.

Egy-egy üveg tokajit nyeretk: Rónai Dezső, 
Krausz Vilmos, Lénárt Emil, Trózga Andor 
budapestiek, Dobozi Sándor, Mohács.

Egy-egy diszkötésü könyvet nyertek: Mihály 
Gábor Újpest, Kálmán Artumé Szeged. Kiéin 
Hermapn Szolnok, Oltvay Kázmér Nyíregy
háza, Sachs Béla Pécs, Schubert Ede Buda
pest, Krón Iván Dunabogdány.
Ka összes Jutalmakat, Illetve a nyereményekre 
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