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Gömbös Gyulát megoperálták

Testutirgy llkosság Óbudán
Koilár Vendel földbirtokost öt revolverlövéssel megölte 

az öccse a birtok miatt
Vasárnap este nyolc 

órakor az óbudai gáz
gyár! rendőrőrszobába 
berontott egy dúlt kül
sejű fiatalember s elful
ladt hangon, lihegve 
mondotta;

— Borzalmas dolog történt, tartóztas
sanak le, meggyilkoltam a fivéremet...
— Kicsoda maga? — kérdezték a rend

őrök.
— Kollár László kereskedősegéd va
gyok, megöltem a bátyámat, Kollár 

Vendel István birtokost.
A rendőrök azonnal telefonáltak a fő

kapitányságra, ahová már időközben az 
óbudai kapitányságról befutott a jelentés 
és ebből kiderült, hogy a dúlt külsejű em
ber igazat mondott: 
tényleg testvérgyilkosság történt Óbudán.

Óbudán.
Az óbudai Köves-ut 17. számú házban 

lakott Kollár Vendel István negyvenegy 
éves gazdálkodó. Régi óbudai famíliából 
való, intelligens, végzett ember, régebben a 
Fonciére biztositóvállalat tisztviselője volt, 
a háborúban katonai szolgálatot teljesített, 
mint tartalékos hadnagy szerelt le.

Az apja. id. Kollár Vendel, jómódú em
ber, Óbuda határában harminc holdas 

birtoka volt,
a Köves-uti ház mellett pedig tehenészetet 
tartott fenn. Az öreg Kollár már nem akart 
a gazdasággal vesződni és pór esztendővel 
ezelőtt átadta a fiának, Kollár Vendel Ist
vánnak, aki azóta szorgalmasan dolgozott, 
kezelte a birtokot, tehenészetet és egyre 
jobban gyarapodott.

A földbirtokosnak testvéröccse van, a 
harminccsztendős Kollár László, aki 

kercskedősegéd,
egy Kígyó-utcai porcellánüzlet alkalma
zottja.

Kollár Lászlót nagyon elkeserítette, hogy 
az apja bátyjának adta a birtokot, <5 pedig 
semmit se kapott. A birtokosztás azért tör
tént ilyen módon, mert

a fiatal Kollár László nem volt jó 
viszonyban a családjával.

Olyan természetű embernek ismerték, 
hogy nem akartak gazdaságot rábízni. Kol
lár László elkeseredése még inkább foko
zódott mostanában, mert kis fizetést kapott 
és bár az édesapjánál lakott, folyton han
goztatta, hogy nem tud kijönni a fizetéséből.

— fin gondokkal küzdők, — hajtogatta, 
«— mig a fivérem gazdag és egyre nagyobb 
vagyont szerez. Egyszer még megfizet 
ezért...

Kollár Vendel Istvánnak is a fülébe ju
tott, hogy az öccse fenyegető hangon be
szél, de nem sokat adott rá.

Kollár László később beperelte a fivérét és 
a pestvidéki törvényszéken többször tartot
tak tárgyalást a birtokpprben.

A legutóbbi tárgyaláson a bíróság alapta
lannak találta Kollár László keresetét és el- 
Utasitottg,

A fiatalember a törvényszék folyosóján, 
a tárgyalás után késsel támadt a fivéré
re, a közönség azonban lefogta és rend

őrnek adta át.
Akkor előállították a főkapitányságra, de 
később szabadlábra helyezték.

Azóta is többszőr üzengetett a fivérének 
és fenyegetőzött, hogy végez vele.

Kollár Vendel István vasárnap délután 
négy órakor

aétakocslzásra Indult kétfogafuján.
Magával vitte tizenkét éves Berci nevű gim
nazista fiát és három szomszédját, Szabó 
József műszerészt, Szabónét és Müller Jo
lán háztartásbeli leányt.

Óbuda határába, a hegyek aljára kocsiz
tak ki.

Este nyolc óra tájban indultak haza
felé a kirándulásról.

Kollár Vendel István ült a bakon, mellette 
a fia. Az óbudai vasútállomással egy irány-

Általános sztrájkot hirdetnek 
ma San Franciskóban

Pánikszerűen menekül a lakosság — 
Uzsoraáron kapni csak élelmiszert

Newyork, julius 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

A sztrájkmozgalmak az Egyesült-Államok
ban annyira kiéleződtek, hogy a kormány
nak legsürgősebb gondja most az, hogy ezt 
a veszedelmet elhárítsa.

San Franciscóban vasárnap a szakszer
vezetek vezetői elhatározták, hogy ma, 
hétfőn proklamálják az általános sztráj

kot.
A városban és a kikötőben százezer munkás 
vesz részt a sztrájkban, azonkívül a szaká
csok és a konyhai alkalmazottak szakszer
vezete kimondotta, hogy csütörtökön szin
tén sztrájkba lép.

San Franciscóban a lakosság pánik
szerűen menekül és a hatóságok ideges

sége is tetőfokára hágott.
Attól tartanak ugyanis, hogy a sztrájkmoz
galomnak még súlyosabb fejleményei lesz
nek. A városban hírek terjedtek el, hogy

a kommunisták bombamerényletre ké
szülnek,

valamennyi középületet, továbbá a köztit! 
műveket levegőbe akarják röpíteni. Az 
élelmiszerüzleteket már bezárták, mert uj 
élelmiszerszállitmányok nem érkeznek s a 
régi készleteket már mind kiárusították. 
Kenyeret is már csak uzsoraáron lehet 
kapni. A szállók elhatározták, hogy étter
meikben vasárnaptól kezdve csakis a szálló
vendégeket szolgálják ki. Megkísérelték, 
hogy teherautókon szállítsanak élelmiszert 
a városba, a sztrájkólók azonban megaka- 
dályozl^k €a“k « s .vé£rcliajlá-

Iban, a Keled-utca sarkán járt a kocsi, ami
kor

megtörtént a gyilkos merénylet.
Kollár László délután megtudta, hogy a 

fivére sétakocsizásra indult és elérkezett
nek látta az időt, hogy

beváltsa a fenyegetését és leszámoljon 
vele.

Az elvetemült ember már kora délután 
lesben állt a Keled-utca tájékán, mert 
tudta, hogy visszafelé erre kell jönni a ko
csinak. Abban a pillanatban, amikor a ko
csi az utcasarokra gördült,

Kollár László kiugrott az úttestre, elő
rántotta zsebéből Hrommer-pisztolyát 
és közvetlen közelből egymásután öt
ször rálőtt a fivérére. Mind az ö< golyó 
talált és Kollár Vendel István véresen 

bukott le a bakról.
Egyik golyó a halántékát ütötte át, két 

golyó a mellét érte, kettő pedig az altestébe 
fúródott s a szerencsétlen ember

sát és
az autókat az élelmlszerszállitmányok- 

kal együtt felgyújtották.
A hatóságok az utolsó percben szereztek 

táplálékot a sanfranciscói állat kert szá
mára, amelynek igazgatója be akarta vál
tani azt a fenyegetését, hogy abban az 
esetben,

ha nem kap élelmiszert, szabadon bo
csátja az elefántokat, tigriseket és 

oroszlánokat.
Merlam kormányzó kiáltványt intézett n 

lakossághoz, amelyben felszólítja a város

polgárságát, hogy őrizze meg hidegvérét és 
nyugalmát. Egyben figyelmezteti a kommu
nistákat, hogy

minden zavargás! kísérletet a legkímé
letlenebbül megtoroltak

Az amerikai fémmunkások körében is 
sztrájk fenyegetett. A kormány interven
ciójára azonban az utolsó órában sikerült 
elhárítani a sztrájkot. A munkaadók részben 
teljesitették a munkások követeléseit és

a munkabéreket 3 és félszázalékkal 
emelték.

Ez a munkabéremelés az Egyesült-Államok 
valamennyi fémmunkásaira kiterjed.

Horogkeresztes merénylők 
felrobbantották Bécs egyik 

villanytelepét
Vasárnap éjszaka egy órára ** M
sötétségbe borult Bécs — Halálbüntetés vár a merénylőkre

Bécs, julius 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az osztrák főváros a vasárnapra 
virradó éjszaka izgalmas órákat élt ál. Ke
véssel éjfél előtt kialudtak a villanylámpák, 
a villamosok megálltak és

minden áramszolgáltatás megszűnt.
At osztrák főyároi ptcái jötétségb# bpnd-

lak s az egyiptomi sötétség közel egy óra 
hosszat tartott. Csak egy óra tájban kezd
tek ismét kigyulni n villanylámpák és két 
óra felé ismét hclyreállott a normális áram
szolgáltatás.

A fővárosban a legvadabb rémhírek ter
jedtek el és egyesek azt a hirt terjesztették, 
hogy.

szörnyethalt.
A kocsizó társaság tagjai megragadták a 

gyeplőt, nehogy a lovak meghokrosodja- 
nak, azután leugráltak és segítség után 
néztek.

A merénylő ezalatt sarkonfordult, 
futásnak eredt és pár perc alatt eltűnt 

szemük elől.
A közeli őrszoba föllármázott legénysége 

keresésére indult, de nem találta meg. Alig 
félóra múlva azután

önként jelentkezett
a gázgyári őrszobán.

A gázgyári őrszoba jelentése után a fő
kapitányságról rendőri bizottság ment 
Óbudára. A bizottság intézkedésére a tra
gikus véget ért gazdálkodó holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállították,

a testvérgyílkos fiatalembert pedig elő
állították a főkapitányságra

és megkezdték a kihallgatását.
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puccaklnTrlrtet hajtottak végre.

A szerkesztőségeket telefonon valósággal 
niegostronioiták j kíváncsiskodók, eleinte 
azonban ott sem tudtak felvilágosítást adni, 
hogy tulajdonképpen mi történt. Csak egy 
fél óra mulva derült ki, hogy

■ Stewug egyik áramfejlesztőtclepe 
ellen merényletet köveitek el

a ez okozta az áramszolgáltatás megbénulá
sát. Gráfban szintén közel egy óra hosszat 
szünetelt nz. áramszolgáltatás.

A nyomozás azonnal megindult, eddig 
azonban semmiféle pozitív eredményre nem 
vezetett.

Az ujahb és minden eddigi hasonló me
rényletnél is súlyosabb terrorcselekmény

a lakosság köreiben nagy Izgalmat oko-

■ott, 
már csak azért is, mert ez a

I altosban számol be arról a tanácskozásról, 
merénvlet síig amely Mussolini és Potemkin római szov- 
merenyiet ang i.rnivf Amikor a naev-

latosról éa átnyújtotta a nagykövetnek. 
Mussolini • továbbiakban értésére adta a

Sitiit hoáv JetnaRykfivet között lefolyt Amikor a nagy- irovjrtnagykövetnek, hogy hallandó a ke- 
lurient, nugy „lv«,IAiával Inr-nrnn-nnktum érdekében az anaOthuszonnégy órával azután történt, hogy jetnagykövet zozon le oiyi 

Ausztriában életbelépett az ostromállapot- követ végzett mondanivalójával 
rAl «,/,IA léruZrív Q rnölv mint lamprpfpV MllMMtlIni elővette a már cikiról szóló törvény, amely, mint ismeretes, 
kimondja, hogy

a terrorcselekmények büntetése csakis 
halálbüntetés lehet.

Úgy látszik, a terrorcselekmények elköve
tőit még ez a drákói srígoruságu törvény se 
riasztja vissza a bűncselekmények végre-, 
hajtásától, mert a szombati napon

a szigorlton ostromállapot első napján i 
Bécsben *s a vidéken három terrorcse

lekményt követtek el 
és ■ fővárosban egy politikai hátterű vak
merő gyilkosságot is elkövettek.

I Mussolini elővette a már elkészített hi
vatalos kommünikét aa olasz állásfog-

lett Locarno-paktum érdekében az angol 
kormány eljárásához hasonlóan szintén in
terveniálni a német kormánynál.

Dollfuss családja Riccioneba 
érkezett, Starhemberg herceg

l

GŐGÖST MEűOFüRÁLTÁK
Gömbös Gyula miniszterelnököt bizonyos 

Időközökben, már hosszabb idő óta, jelen
téktelen fülbántalmak kínozták. Már hetek
kel ezelőtt megvizsgáltatta magát fülorvo- 
sokkal, akik azonban megállapították, hogy 
tulajdonképpen a fülhántalmal orrsövény- 
elferdlllésböl erednek. Sőt előzőleg szó volt 
arról fa, hogy mandiilalobosodása van és 
ezért kloperáltafja a mniuluIáit.

A fUloi-vosok megállapítása után ■ mi
niszterelnököt megvizsgálta Szalóky-Navra- 
tll Dezső egyetemi tanár, a hírneves orr
specialista, országgyűlési képviselő Is, aki 
azután véglegesen konstatálta, hogy

a miniszterelnöknek tényleg orrsövény- 
ferdülése vnn, ami egyáltalában nem 
veszélyes, de mégis jelentéktelen mű

téti beavatkozást fog Igényelni.
Mindez már hetekkel ezelőtt történt. 

Gömbös Gyula miniszterelnök azonban 
mindaddig nem akarta magát az operácló-

. nak alávetni, amíg egyrészt a parlament 
szünete be nem következett, másrészt, amíg 
a legutóbbi nagyjelentőségű pannonhalmai 

| és azok befejezéséül a pénteki éa szombati 
minisztertanácsok el nem végezték műn- 

! kájuknt.
Most azután Szalóky-Navratll Dezső el

végezte az operációt
éa a miniszterelnök néhány napig —- mint 
értesülünk — Tétényben tartózkodik, amíg 
a bár jelentéktelen operáció után keletke
zett seb be nem gyógyul.

Mindazok, akik a miniszterelnök környe
zetéből tudtak a készülő operációról, való
sággal megostromolták a műtétet végző 
Szalóky-Navratll Dezső egyetemi tanár tele
fonját. Szalóky-Navratil Dezső azonban, ép
pen a kérdezősködések elől, vasárnap csa
ládjával együtt elutazott Budapestről és 
Igy semmiféle tájékozást nem nyujthatott a 
miniszterelnökön végrehajtott műtétről.

I

Mayer Károly államtitkár lesz 
az Altruista Bank vezérigazgatója
Pap Géza báró halálával megüresedett a

Magyar Földhitelintézetek Országos Szövet
ségének az Altruista Banknak vezérigazga- 

j tói állása,. . . ...» ..
Mint Jó forrásból értesülünk, az Altruista 

iBank vezérigazgatói állására
Mayer Károly földmlvclésl államtitkár 

az egyetlen komoly jelölt.
Mayer Károly államtitkár nyugdíjazása 

rövidesen megtörténik és azzal egyidejűleg

bekövetkezik az Altruista Bank vezérigaz
gatói állására való kinevezése is.

Mayer Károly uj pozíciójában Is kétség
telenül értékes munkát fog végezni a ma
gyar földblrtokpolitika nagy problémái kö
rül, annál is inkább, mert az Altruista 
Banknak — amint értesülünk —•

nagyjelentőségű szerepe less 
az nj telepítési törvény és a hitbizományi 
reform végrehajtása körül.

Megdöbbentő fordulat
a csökmői arzénes gyilkosságban

Debrecen, julius 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) Vasárnap megdöbbentő esemény 
történt a csökmői arzénét gyilkosságok 
bűnügyében. Emlékezetes, hogy a debreceni 
ügyészség egész sereg exhumálást rendelt 
el és a kihantoll halottak testrészeit az 
országos vegyvizsgáló intézetnek küldték 
meg, hogy az állapítsa meg: arzént tartal
maznak-e a halottak belső részei.

Az országos bírósági vegyvizsgáló intézet
től tegnap érkezeit vissza a vizsgálóbíróhoz

Az osztrák kancellár fulius 
végén utazik Olaszországba

Milánó, julius 15.Milánó, julius 15.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelen
tése.) Dollfuss szövet
ségi kancellár felesége 
és két gyermeke a Ri- 
mini melleiti Riccioneba 
érkeztek, ahol 
tig marodnak, 
mereteo, az 

kancellár családja Mussolini és 
íeghivására jött el Riccionéba.
A vendégeket Mussolini és 

fogadták.
A fogadtatás igen szívélyes és 

Dollfuss szövetségi kancellár 
karinthiai határig elkísérte, 
thiai körutazásra indult.

A kancellár Julius végén szándékozik 
Riccionéba utazni,

valószínűleg julius 25. vagy 26-án s a hét 
végét tölti majd Mussolini nyári reziden-

(A Hétfői Napló tudó-
sitójának
tése.) Dollfuss

telefonjelen-
szövet

ségi kancellár felesége
és két gyermeke a Ri-

kancellár családja

mini melletti Riccionéba
érkeztek, ahol
tig marodnak.
mereteo,

Mussolini
az

meghívására jött el Riccionéba.
és

A vendégeket Mussolini és
fogadták.

A fogadtatás igen szívélyes és
Dollfuss szövetségi kancellár

négy hé-
Mint is-

osztrák
családja

családja

meleg volt.
családját a

karinthiai határig elkísérte, azután karin-
thiai körutazásra indult.

A kancellár julius végén szándékozik 
Riccionéba utazni,

valószínűleg julius 25. vagy 26-án s a hét
végét tölti majd Mussolini nyári reziden-

Kiesett a vonatból egy 14 éves
urileány

Életveszélyes állapotban
vitték a kórházba

Velencebe utazott
ciájában.

Velencei jelentés szerint
Starhemberg herceg alkancellár vasár

nap Velencébe érkezett.
A herceg szabadságidejéből több napot a 
velencei Lidón akar tölteni.

Vasárnap volt hét esztendeje az Igazság
ügyi Palota felgyujtásának s ez alkalommá* 

szociáldemokrata kerékpáros csoportok 
tüntetéseket rendeztek.

Kaltenleutgebenben pedig a kommunisták 
összeütköztek a csendőrséggel. Hárman sú
lyosan megsebesültek, húsz embert letar 
tóztattak. Seefeldben

letartóztatták Renknalder József fiatal 
osztrák horogkeresztes írót, 

mert a möseri községi katolikus templom 
ellen bombamerényletet követett el. 

DAeHSáltlIfilfat bármilyen értékpepin 
llWvZWllywHwlf kényszer- és hadiköb 

eatat napi áron vásárol Barna-bank, V., Nádor- 
■tea SJ. Tőzsdével szemben. Telefon: WJ—16, 104—67

Súlyos szerencsétlen
ség történt vasárnap
délután a Ferencvárosi
pályaudvaron.

Jákob Klára, a sár
pilisi főjegyző tizem-
négyéves leánya az in
duló
állt,

vonat ajtajába o
rokonainak inte-aui, roKonainaa inte

getett a zsebkendőjével. Integetés közben 
erősen kihajolt a vasút egyik másodosztályú 
fülkéjének az ajtaján, az egyik zökkenőnél 
azután

kiesett a mozgásban lévő kocsiból és 
véresen terült el a földön.

Kihívták a mentőket, akik életveszélyes 
állapotban szállították a Szent István-kór- 
házba. Megállapították, hogy agyrázkódást, 
koponyaalapi törést és súlyos belső sérülé
seket szenvedett.

Debrecenbe H. Papp Istvánná 60 éves 
csökmői asszony holttestéről készült vizs
gálat. Eszerint az asszony holttestében 

olyan nagymennyiségű arzént találtak, 
amely négy elefánt megölésére la alkal

mas lett volna.
A jelentés hangsúlyozza, hogy egészen szo
katlan, hogy ilyen óriási mennyiségű arzén 
kerüljön emberi testbe.

A vizsgálóbíró tovább folytatja a nyomo
zást a csökmői arzénos mérgezések 
ügyében.
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Mussolini interveniál 
Németországban a keleti 
Locarno érdekében

A Victoria cimü olasz lap hétfői száma 
Gömbös Gyula miniszterelnök nyilakozatát 
közli, melyben Magyarország és Olaszország 
gazdasági kapcsolatairól és annak várható 
Itatásairól emlékezik meg a miniszterelnök. 
Gömbös Gyula nyilatkozatának különös ak
tualitást ad az a tény, hogy a Budapesti 
Közlöny mai vasárnapi számában jelentek 
meg a két ország között kötött gazdasági 
megállapodásra vonatkozó egyezmények 
aktái, amelyekből megállapítható, hogy 
Olaszország jelentős mennyiségben veszi át 
agrártermékeinket és különösen búzakészle
teinket.

A Duce és a szovjetnagykövet érdekes tanácsko
zása — Varsóban idegenkedéssel fogadták a tervet

Párls, julius 15.
(A Hétfőt Napló tudóst- 

tójának telefonjelentése.) 
Hurthou Kclcllocarno-ler- 
vénok megvalósítása ko
rántsem megy oly simán, 
mint nz Sir John Simon 
külügyminiszter alsóházi 
nyilatkozata után látszott. 
Vasárnap a sajló igen hn-

Barthou, ezúttal először, némileg Idegesen 
válaszolt

a nagykövetnek.
A Temps római tudósítója érdekes tudó-

♦
Politikai körökben híre járt, hogy a kormány 

visszaállítja a Károlyi Gyula gróf miniszter
elnöksége alatt leépített politikai államtitkársá
gokat. A földmivelési minisztérium politikai ál
lamtitkári állását — mint ismeretes — már be 
is töltötték Marschall Ferenccel, aki már el Is 
foglalta állását. A többi minisztérium politikai 
államtitkári kinevezésére csak ősszel kerül sor 
és — mint értesülünk — elsősorban a belügyi 
és az Igazságügyi államtitkárság kerül betöl
tésre.

♦
Az utóbbi napokban sok sró esett politikai 

körökben arról, hogy a polgári ellenzéki pártok

egy része, éspedig a Rassay Károly vezetése alatt 
álló szabadelvű párt és a Vázsonyi János veze
tése alatt álló demokrata párt között közeledés 
jött létre és a két liberális ellenzéki párt fuzio
nál. Az országos politikában, illetve a képviselő
házban csupán azt jelentené ez a fúzió, hogy 
a két ellenzéki párt egységes vezetés alá kerül. 
Annál komolyabb kihatással volna a fúzió a 
városi politikában. A városházán a két part 
együtt majdnem olyan számbeli erőt jelentene, 
mint a szocialista párt és igy mindenesetre je
lentősebb befolyásra tenne szert a városi poli
tika irányításában.

Budapesti lóversenyek 
Essex nyerte

Sir Coivhle Barclav dijat
julius! miting zárónapján Magyarország

................ Sir Colville Barclay-nak,

tározott formában arról ad hirt, hogy
Varsóban erős Idegenkedés nyilvánul meg

■ francia tervekkel szemben.
At Oeuvre azt Írja, hogy C.hlapovszky len

gyel nagykövet legutóbbi látogatása alkalmá
val, melyet a Quai d'Orsay-n lett. Igen tartóz- 
kodóan nyilatkozott és világosan megmondotta 
Barthounnk, hogy a lengyel kormány korainak 
tartja, hogy határozzon, mert döntése előli 
mívlngelni akarja, vájjon a vállalandó kötele- 
letjségei ntzp leiménck-o súlyosabbak, mint a< 
uj szerződi'sból folyó haszna. Az Oeuvre úgy 
tudja, hogy

liindéruliág az Angolparkban
Kicsinyek es nagyok boldog dfiluianla

Julius 21-én szombaton délután 3 órától 7 óráig rendezi aa 

ujsóg =* gyermekmuiatsagat 
az Angolparkban!

Ingyen uzsonna * Tréfás szórakozások » Tréfás versenyek
300 díjjal « Ingyen jegy a kisvasúira, vagy a csodacsónakra

Jegyok kaphatók az Angol park pénitArAnál 60 fillérért, az UJaAg eloHaetdlnek é« olvasói
nak az l'isAg fökladótaban (VJ, Aradi
éira 10) nz. Ulság fiokkladónlvata* lóban (VII, EnaWHratlS) 40 fiitérért

A mulat«4|f MlntAn S Arakor ragyogó ulnoa maao-karnevAllal 
kezdődik, amelynek keretében feldíszített ponnv-togatokon 
nz. összes híre* mesc-nlnkok felvonulnak. A nvArl oporetlsztn- 
hAzban eljátsszák Hónaljtól-Honold  Aír c. vidám evermek- 
jrevül, de ugyanakkor Paprikajancsi- és clrknszolo&dM U lesz

a
A .

nagy barátjának,
Anglia egykori budapesti nagykövetének emlé
kére alapított dij emelkedett ki a programm- 
ból. A versenyt Essex nyerte meg könnyen, a 
második helyért nagy finist vívó Sátán és a fa
vorit Nicolas előtt. A nap másik értékes futa
mában, a Júliusi handicapben Aderno győzött 
Istállótársa, Tammuz és Liliom ellen. A favo
ritok közül egyedül Nem bánom nyert s a 
meglepetések egymást érték. A sorozatos meg
lepetésekre az utolsó futam tette rá a koronát, 
ahol a győztes Amourette-re a totalizatőr közel 
nyolcvanszoros, az Amourctte—Üstökös befu
tóra tiz pengőre 65i2 pengő osztalékot fizetett 
a totalizatőr. Az első futamban Pillanat hívei 
huszonegyszeres kvótához jutottak. Részletes
eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Pillanat (12) Klimscha, 2.
Béllé Poule (4) Sajdik, 3. Már enyém (1%) 
Schejbal. F. ni. Gyöngyike, Garuda, Quecnie,
Thank you, Napfelkelte, Bellevue, Bakezer,
Százszorszép. Tót.: 10:211, 20, 15, 14. Befutó: 
10:1582. — II. FUTAM. 1. Nem bánom (1*A) 
Teltschik, 2. Ad hoc (10) Csapiár. F. m.: Cit- 
roenette, Parázs, Sapphire. Tót.: 10:22, 18, 28. 
Befutó: 10:339. — III. FUTAM. 1. Aderno (6) 
Sajdik, 2. Tammuz (10) Tóth, 3. Liliom (10) 
Weiszbach. F. m.: Remek, Kartárs, Vulkán, 
Titán, Arató, Vádlott, Szép Angyal. Tót.: 10:95, 
33, 31, 42. Befutó: 10:693. — IV. FUTAM: 1. 
Essex (6) Rózsa, 2. Sátán (5) Csapiár, 3. Nico
las (2) Szabó L. II. F. ni.: Kurucz, Little Nu- 
bian, Pali, Addio. Cheeky, Adngio. Tót.: 10:57, 
21, 21, 17. Befutó; 10:488. — V. FUTAM: 1. 
Léda (4) Müller, 2. Gombolyag (l1/*) Szent- 
györgyi, 3. Brighton (6) Hála. F. m.: Lurkó, 
Persze, Limanova, Lajtagyöngye, Alattomos, 
Mesebeli. Tót.: 10:56 16, 14, 18. Befutó: 10:165. 
— VI. FUTAM. 1. Sunday (6) Weiszbach, 2. 
Balsors (1%) Csaplár, 3. Tiro (33) Balog. F. 
m.: Dénes, Búbos, Coruna, Inpass, Napa, Rali- 
rape, Papucshős, Gutrune, Ilka, Repris. Tót.: 
10:66, 22, 17, 81. Befutó: 10:150. — VII. FU
TAM. 1. Amourctte (50) Kaszlán T., 2. Üstö
kös (4) Vrabel, 3. Kitáblázás (2) Szabó L. II. 
F. m.: Corvlnus, Kopó, Reménység, Vajk, Fór. 
rás, Slegfried, Visegrád, Szcpcs, Arinc Grcdl, 
Pestilány, Fegyelem, Atropos, Pythia. Tót.: 
10:797, 81, 18, 18. Befutó 10:6542.

Csalt lulius 25-610 
a tavasai és nyári Idényről meg
maradt szöveteinkből rendelhető 
mérték után divatos férllöllöny 
rendkívül leszállított áron 40.— 
pengőért. Egy próbarendelés meg- 
fiyőzl önt, hogy kevés, pénzért Is 
6 ruhát kap. László urlszabóság, 

Erzsébet-körut 1. sz. L em.
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Vasárnap mindent beismert 
a cinholal rabiúmerdnyiet tettese

Csuti István részletesen elmondotta, hogyan ütötte 
le az ezredorvosnét asszonyísmerőse segítségével

Cinkotán és Mátyásföldön vasárnap 
egyébről sem beszéltek, mint arról a bes
tiális rablógyilkos merényletről, amelyet 
Csuti István, cinkolai kőmüvessegéd hajtott 
végre egy asszonyismerőse: Hirsch Istvánná 
kommunista fogoly felesége segítségével. A 
merénylet kitervezésében résztvett Csuti 
Istvánná is és az ö tervezgetései alapján 
ütötte le Csuti és Hirschné dr. Gotthard 
Sándornét, egy ezredorvos 43 éves elvált 
feleségét. A vérzöfcjü, eszméletlen Gott- 
hardnéra a merényletet követő reggelen 
akadtak rá és Csuti, aki annakidején kü
lönböző házimunkát végzett Gotthardnénál, 
vállalkozott arra is, hogy a leülött asszonyt 
a Rókus-kórházba szállítsa. Ekkor, persze, 
még senki sem sejtette, hogy Csuti a rabló
gyilkos merénylet tettese.

A mátyásföldi rendőrkapitányság, Gdlffy 
Dezső rendőrfogalmazó irányítása mellett, 
bravúros nyomozással órák alatt

őrizetbe vette Csuti Istvánnál és Hirsch 
Istvánnéi, vasárnapra virradó éjszaka 
pedig a Nyugati-pályaudvaron sikerült 
elfogni magát a rablógyilkosság tette

sét, Csuti Istvánt Is.
A mátyásföldi rendőrségen vasárnap dél

előtt részletesen kihallgatták a feltünéstkeltő 
gyilkos merénylet őrizetbe vett gyanusi- 
tottait.

Előszűr Csuti telt vallomást.
Részletesen elmondotta, hogy feleségével 

és Hirsch Istvánnéval együtt tervezték ki 
a merényletet. Csuti szinte municiózus pon
tossággal adta elő, hogyan történt a me
rényit: doronggal, kötéllel felszerelve ha
tolt be Hirsch Istvánnéval együtt Gotthard- 
né villájába, amely Mátyásföld és Cinkota 
között egv domboldalon fekszik. Amikor 
szembetalálkoztak az asszonnyal,

rátámadtak, összekötözték és a dorong
gal ütlegelni kezdték.

Ezután mindenütt keresték a zsákmányt: 
Gotthardnénak azt az ötezer pengőjét, 
amelyet, ugy tudták, hogy az asszony meg
takarított. De seholsem akadlak rá a 
pénzre, s mindössze nyolc pengőt és néhány 
fillért raboltak cl a lakásból.

Csuti Istvánnét és Ilirschnét ugyancsak 
részletesen kihallgatták vasárnap és mi
után a rendőrség újabb helyszíni szemlét 
tartott a villában,

ma, hétfőn, kisérik át a rablógyilkos 
merénylet tetteseit a pestvidéki ügyész

ség fogházába,
ahol további sorsukról döntenek.

Dr. Gotthard Sándornét, akit a Rókus- 
kórházban ápolnak, az ügyészség utasítá
sára, ugyancsak részletesen kihallgatják a 
rablógyilkos merénylet lefolyásáról.

A nyár kimagasló eseménye minden esztendőben a

LÁSZLÓ, FEKETE 
különleges divatkelmék áruháza
(IV., Petőfi Sándor ucca 14-16)

nagy nyári vására 
melyen mosókelméinket, bel- és külföldi szövet- és selyem
különlegességeinket hihetetlen olcsó árakon árusítjuk. 
Hirdetésünkben nem ragadunk ki egyes árakat, de 
20 kirakatunk megtekintése mindenkit meggyőz 
áraink minden várakozást felülmúló olcsóságáról

az erőteljes, magas, vállas férfi.
Mint értesülünk, Gál Jenő dr., Dréhr vé

dője beadványt intézett az iétlőtáblához és 
c-bben azt kéri, hogy

soronkivül tárgyalják le a bünpert.

A vizsgálóbíró váratlanul 
betiltotta a Gyöngyösbokréta 
primadonnájának eltemetését 

és elrendelte a boncolást

Amennyiben a védő kérelmének helyt ad 
a tábla, már ősszel tárgyalásra tűzhetik ki 
az ügyet. Ilyenformán tehát szeptemberben- 
októberben esetleg már a táblán is dönte
nek Dréhr Imre sorsáról.

Posch kerékpárbajnok 
halálos katasztrófája
Vasárnap kerékpárversenyre sietett, neki
hajtott egy taxinak és szörnyethalt

Múlt heti számunk
ban jelentettük, hogy a 
főkapitányság sérülési 
osztályán letartóztatás
ba helyezték Posch Ist
ván 27 esztendős segéd- 
thünkást, aki -Uj'písten, 
az Egyesült Izzó gyár
telepén volt alkalmazva.

Posch, aki ismert kerékpárosbajnok volt, 
pár nappal előbb

a budaörsi országúton elütötte
Dobó Ferenc 56 éves kőmüvessegédet, aki 
mire a mentők kórházba szállították volna, 

belehalt sérüléseibe.
Poscht a főkapitányságról az ügyészségre 

szállították, ahol a vizsgálóbíró kihallgatta 
és miután több szemtanú vallomásából arra 
lehetett következtetni, hogy nem az ő elő
vigyázatlansága idézte elő a halálos szeren
csétlenséget,

szabadlábra helyezte őt.
A sors különös szeszélye, hogy Posch Ist

ván most, egy hét múltán ismét foglalkoz
tatta a rendőrséget. A szerencsétlen fiatal
ember vasárnap hajnalban

Dréhr Imre 10 kilót fogyott, 
szemidegeit is megtámadta 

a betegség és vasárnap 
ismét rosszabbul lett

Dréhr Imre állapotában vasárnap ismét 
rosszabbodás állott be. Dréhrt már napok 
óta a Korányi-klinikán ápolják s tegnap 
maga Korányi Sándor báró professzor is 
megvizsgálta. Korányi vizsgálata után a 
kezelőorvosok szigorú utasítást adtak:

a közvetlen hozzátartozókon kívül 
senki nem látogathatja meg Dréhrt, 

akinek a legteljesebb nyugalomra van szük
sége.

Vasárnap újabb konzíliumot tartottak az 
orvosok Dréhr betegágyánál, miután

borzalmas szerencsétlenségnek esett 
áldozatul.

Posch István vasárnap már hajnalban fel
kelt, hogy résztvehessen a bécsi országúton 
rendezendő kerékpárversenyen, öt óra le
hetett, amikor a vérmezői utón haladt ke
rékpárjával. A Retek-utca és Lövőház-utca 
kereszteződésénél az egyik ház előtt állott 
a BI. 459. rendszámú autó és pár lépéssel 
odébb tartózkodott az autó soffőrje, Ker- 
kuschka Imre is. Posch, aki eddig is nagy 
sebességgel tette meg az ut nagyrészét, a 
Retek-utcában még fokozta gyorsaságát, a 
sebes iramban elvesztette egyensúlyát,

teljes sebességgel beleszaladt az ut ke
reszteződésénél álló autó hátsó részébe 
és széles Ívben lerepült a kerékpárról.

Oly szerencsétlenül esett az úttestre, hogy 
koponyáját belevágta a járda szélébe, el
vesztette eszméletét és pár perc múlva

belehalt sérülésébe.
A helyszínre kiszállott rendőri bizottság 

megállapította, hogy a tragikus sorsú ke
rékpárversenyző koponyaalapi törést szen
vedett és ei okozta halálát. Holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállították.

állapota rosszabbra fordult.
A cukorbajjal párosult idegösszeomlás a 

beteg szemidegeit is megtámadta. Hosszabb 
gyógykezeléssel azonban Dréhr állapotában 
feltétlenül javulás fog bekövetkezni és ha 
súlyos is pillanatnyilag a betegsége, élet
veszedelemtől nem kell tartani — állapítot
ták meg az orvosok. Dréhr Imrét azonban 
már eddig is súlyosan megviselték az izgal
mak és a nyomában járó betegség; egy hó
nap alatt

tiz kilót fogyott

Elmaradt a vasárnapra kitűzött temetés és a holttestet 
a budapesti bonctani intézetben őrzik — Horváth Erzsébet 
édesapja távirati följelentésben kért széleskörű vizsgálatot 

a belügyminisztertől
Vasárnap délelőtt váratlan fordulat tör

tént a tragikus sorsú Horváth Erzsébet ön
gyilkossága ügyében folytatott nyomozás
ban. Mint ismeretes, múlt hétfőn dr. Sey 
László boldogi községi orvos rendelőjében 

tiz pasztilla szublimáltál megmérgezte 
magát Horváth Erzsébet a „Gyöngyös

bokréta" egyik primadonnája.
Mire az öngyilkosságot felfedezték, Horváth 
Erzsébet válságos állapotban volt, nyomban 
gyomormosást alkalmaztak ugyan, de a 
szép, tizennyolcéves lányt nem lehetett már 
megmenteni: hétfőn délután a Rókus-kór- 
házban, ahová beszállították, meghalt.

Halála után nemcsak a sahlónos rendőri 
nyomozás indult meg az öngyilkosság okai
nak felderítésére, hanem

a megyei közigazgatás egész appará
tusa működni kezdett.

Boldog községbe kiszállt a járási főszol
gabíró, ő foganatosította a tömeges kihall
gatásokat. Úgyszólván az egész falut kihall
gatták. A szerencsétlen leány édesapja

távirati utón tett följelentést dr. Keresz- 
tes-FIscher Ferenc belügyminiszternél

leánya öngyilkossága ügyében, ő kérte táv
iratában azt, hogy minél szélesebb körben 
folytassák le a nyomozást, mert

szállongó pletykák, híresztelések vannak 
és a nyomozásnak kell megállapítania, mi 
igaz a szóbeszédből.

Annyi tény, hogy a boldogtalan boldogi 
lány szerelmes volt egy falujabéli legénybe, 
ifjabb Futó Ferencbe, aki feleségül is akarta 
venni a leányt. Futó nemrégiben bevonult 
katonának. A múlt héten Horváth Erzsébet 
már tudta, hogy vőlegénye julius 12-én sza
badságot kap és hazamegy Boldogra. Ez a 
hir rendkívül lesújtotta a lányt és többek
nek azt mondta, hogy nagyon fél a vőlegé
nyével való találkozástól. Nyilván az ön
gyilkosságot is azért követte el, mert

valami olyan történt, ami miatt nem 
mert találkozni vőlegényével...

Szombaton az volt a helyzet, hogy vasár
nap hazaszállítják a törvényszéki orvostani 
intézetből Horváth Erzsébet holttestét és 
vasárnap délután el is temetik. A boldogiak

fényes temetést akartak rendezni, 
ugy tervezték, hogy a „Gyöngyősbokréta" 
tagjai díszes népviseletükben jelennek meg 
a temetésen és az egyházi szertartás után 
népdalokat énekelnek a nyitott sírnál. Ami
kor a hatóságok tudomására jutott a Gyön
gyösbokréta tagjainak terve, nyomban in

tézkedés történt, hogy a temetés a legegy
szerűbb keretek között folyjon le.

Az intézkedésnek az a magyarázata, hogy 
az öngyilkosság miatt olyan izgatott 
hangulat van még mindig a faluban, 

hogy célszerű kerülni minden alkalmat a 
szenvedélyek kirobbanására.

A vasárnapi temetés tervébe beleszólt egy

váratlan vizsgálóbírói intézkedés. Vasárnap 
délelőtt ugyanis

váratlanul elrendelték Horváth Erzsé
bet holttestének fölboncolását.

Emiatt természetesen a törvényszéki orvos
tani intézet megtagadta a holttest kiadatá
sát. Tekintettel arra, hogy egy pillanatig 
sem fér kétség ahhoz, hogy Horváth Erzsé
bet öngyilkosságot követett el, a vizsgáló
bírói intézkedés nagy föltünést keltett, ön
gyilkossági esetekben ugyanis a család ké
résére a hatóságok el szoktak tekinteni a 
boncolástól, l’gylátszik

a Boldog községben lefolytatott vizsgá
lat eddigi eredményei lelték székségessé, 
hogy Horváth Erzsébet holttestét fel

boncolják.
A boncolási jegyzőkönyv néhány adata vá
lasz lesz arra, vájjon igazak-e azok a plety
kák, szóbeszédek, amelyek az öngyilkos
sággal kapcsolatban Boldog községben tá
madtak.

___ Megkezdődött —

A NYÁRI POK VÁSÁR
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Pánik a zebagényi 
sátorclrkuszüan 

az elszabadult uaddiiai ráugrott idomittiara. Kitör!
a pánik. a nézők egum.sl taposva menekültek

Zcbegény, julius 15.
(A Hétfői Napló tudósítójónak teltfűn- 

jelenté*f.) Zob'tfény községben pár nappal 
ezelőtt vándorcirkusz telepedéit le. A cir
kusz egész sereg vu'lállatot hozott magúval 
és a zebcgéiiyi vásártéren kezdődtek meg a 
cirkusz előadásai. A vadállatok mutatványai 
hatalmas közönséget vonzottak a vásár
térre.

A legutóbbi cirkuszelőadáson Idegtépő 
látványban volt része a közönségnek s 
percek alatt olyan

borzalmas pánik tiirt ki a cirkuszban, 
hogy ennek súlyos sebesiilljej is voltak. A 
műsor közepe Iáján történt, hogy az egyik 
vadállat nem engedelmeskedett az idomitó- 
nak, aki pillanatokig farkasszemet nézett a 
fenevaddal, majd

■ vadállat a következő pillanatban aa 
idómitóra ugrott.

Az idomító azonban nem veszlotte el lé
lekjelenlétét és pillanatok alatt sikerült

megfékeznie a fenevadat, anélkül, hogy sú
lyosabban megsebesült volna.

Abban a pillanatban, mikor a közönség 
látta, hogy a fenevad az Idómitóra ugrik,

kitört a pánik*, a megrémült nézők 
egymást letaposva, légáraivá, hanyatt- 
homlok menekültek a ponyvasátorból.
A cirkusznak azonban nemcsak a ponyva 

sátorban volt közönsége, hanem a körülötte 
lévő fákra is felkapaszkodtak a zebegényl 
gyerekek és innen nézték az előadást. A 
fákra telepedett potyaközönségre is átra
gadt a pánikszerű ijedtség és eközben tör
tént, hogy

egy tizenötéves fiú olyan szerenrsétle- 
niíl zuhant le a fáról, hogy agyrázkó
dást és életveszélyes sérüléseket szen

vedett.
A cirkuszpániknak több könnyebb sebe

sültje Is akadt, akik az izgalmas menekü
lés közben sérültek meg.

mondotta a végrehajtó. A végrehajtó meg
jegyzését nagy derültséggel fogadták a jelen
levők, mire Csupor dr. azzal az indokolással, 
hogy a végrehajtó Oeriieeyt nevetségessé 
akarta tenni,

becsületsértésért följelentette Pénzest.
Az ügy most került a szombathelyi bün

tetőtörvényszék Fromm-tanácsa elé. Gerliczy 
báró, aki már hosszabb idő óta ismeretlen 
helyen tartózkodik és aki ellen

vagyonának külföldre sibolása miatt el
fogató parancsot adtak ki, 

természetesen nem jelent meg a tárgyaláson. 
A vádlott ártatlanságát hangoztatta, a sértett 
ügyvédje pedig kifejtette, hogy a végrehajtó 
megjegyzésével arra akart célozni, hogy Ger
liczy báró

azért van betegszabadságon, mert ha 
hazajönne, a hatóságokkal gyűlne meg 

a baja.
Pénzes védője ezzel szemben azzal érvelt, 
hogy Gerliczy báró nem tarthatja sértőnek 
a végrehajtó kijelentését, hiszen

akkor sem sértődött meg, mikor Eck-

Egyes visszamaradt kitűnő minőségű 

Öltöny, felöltő, 
tonnáitól es bunda 
rendkívül leszállított: vásári ároq 
eladásra kerül

SCHNUR HENRIK 
miruha áruháza

Rákóczl-út 15

hardt Tibor emlékezetes parlamenti in
terpellációját mondotta

és a fővárosi lapok egyre-másra írtak erról 
az ügyről.

A bíróság fel is mentette a végrehajtót, 
most már csak azt kellene kideríteni, hogy 
is áll tulajdonképen Gerliczy Félix báró be
tegszabadságának az ügye.

lljabb áldozata akadt
a budapesti kártyakluboknak 

Berger Dezső kiadóhívafali tisztviselő elbártyázoff kétezer 
pengő hivatali pénzt — Napokig bujkált a Hűvösvölgyben, 

végül önként jelentkezett a rendőrségen

Két foghúzás 
veszélyes következményei
Súlyos vérmérgezés miatt az egyik esetben 
felvágták a paciens arcát, a másik beteg
nek leoperálták az egész állkapcsát

Megviselt külsejű, sápadtarcu férfi állí
tott be tegnap a főkapitányságra:

— Bcrger Dezső a nevem, tudom, hogy 
a rendőrség keres — mondotta — önként 
jelentkezem ■..

A főkapitányságon utánanéztek a dolog
nak » megállapították, hogy Bsrgert való
ban karcaik, Beryer ogy hetilap kiadóhiva- 
lának tisztviselője,

■ lap feljelentette, hogy kétezer pengő 
hivatalos pénzt elsikkasztott

és eltűnt.
-Az önként jelentkező sikkasztót kihall

gatták. Elmondotta, hogy soha életében 
nem kártyázott, néhány nappal ezelőtt is
merőseivel elment egy klubba,

kártya akadt a kezébe
és a kétezer pengő rövidesen elúszott. Nem 
merte bevallani, hogy elkártyázta a hivata- 
los pénzt, öngyilkossági tervekkel foglal
kozva, elbujdosott.

Napokig bujkált a Hűvösvölgyben, 
de végül elhatározta, hogy vezekelni fog a 
sikkasztásért és önként jelentkezett.

fíergert letartóztatták és átadták az 
ögyószségnek.

Autós nőrablás történt a Horthy Miklós-uton
— jelentette egy soffőr a rendőrségnek

Két foghúzás majdnem végzetessé vált kö
vetkezményei foglalkoztatják napok óta a fő
kapitányságot.

Issmann Ferenc ismert szöcsmester fiatal fe
lesége még a tavasszal megjelent dr, Gya/af 
István Andrássy-uti fogorvosnál, mert egyik 
bölcsességfoga nagyon fájt. Az orvos kihúzta 
a fájós fogat, másnapra Issmanné arca nagyon 
megdagadt, de az orvos azt mondotta, hogy a 
daganatot a foghúzás előtt alkalmazott injek. 
cló okozza, borogatás után a daganat lelohad. 
A daganat azonban napok múlva sem klseb- 
bedett, sőt

egyre nagyobb lelt.
Kétségbeesve keresték fel Issmannék újra dr. 
Gyulai Istvánt, aki később azt a magyarázatot 
adla a daganatról, hogy az injekció miatt nem 
kifelé indult meg a vérzés, hanem bent kelet
kezett egy vércsomó. Kisebb szájmiitétet vég
zett el Issmannén, a műtét után az asszony 
magas lázat kapott,

a daganat már a halántékáig húzódott, 
mire egy orvosismerősük tanácsára dr. Fodor 
György István szájsebész* keresték fel.-Fodor 
nyomban megröntgenezte a fiatalasszonyt, a 
röntgen után pedig

azonnal műtétet hajtott végre, átvágta 
Issmanné arcát

és kikanalazta a gyulladásos helyeken felgyü- 
lemlet genyet. Az operáció utáni napon sem 
dőlt még el, meg lenet-e menteni az uriasz- 
szonyt, két nappal később aztán állapotában 
javulás állott be, ma már egészséges, de örökké 
hordani fogja arcán az életmentő műtét nyo
mait.

Issmann Ferenc büntető feljelentést tett dr. 
Gyulai István ellen

gondatlanságból okozott súlyos testi sér
tés miatt.

Dr. Zsigmondy Endre rendőrkapitány már ki 
is hallgatta az ügy szereplőit, Issmannét, dr. 
Gyulait, dr. Fodor György Istvánt. Bűnjelként 
őrzik az iratok között a kihúzott bölcsesség
fogat, amely a súlyos komplikációkat okozta. 

Mialatt a feljelentés ügyében nyomoz a fő- 
kapitányság,

újabb feljelentés érkezett dr. Gyulai István 
ellen.

Stadltr Adolf VAgóhld-utcal nagyfuvaros tett 
feljelentést, mert as orvosnál fogat husstott • 
a foghúzás után gyulladás lépett fel, Stadler- 
nak

egész állkapcsát Is kellett operálni.
Az orvos mlndakét ügyben azzal védekaatf, 

hogy a legkörültekintőbb gondossággal járt el( 
nem felelős a később támadt komplikációkért.

A főkapitányság bíinligyi osztálya vasárnap 
Márkus István taxisofőr bejelentése nyomán 
titokzatosnak látszó ügyben indított nyomo
zást.

Márkus István taxisofőr hajnalban megjelent 
a főkapitányságon és elmondotta, hogy öt és 
hat óra között a Horthy Miklós-uion jött végig 
koraijával. Az 50/52. szánni ház előtt arra lett 
figyelmes, hogv

három jól öltözött fiatalember egy fiatal 
leányt gyömöszöl he egy kéktaxiba.

Ment tudott megállni, mert utasa v<4t, akit a

Keleti pályaudvarra kellett vinnie. A pályaud
varról azonnal u főkapitányságra sietett, ahol 
beszámolt a történtekről.

A rendőrség a bejelentés ügyében azonnal 
megindította a nyomozást. Detektívet küldtek 
ki a káktaxi tulajdonosához, detektívek járták 
végig a Horthy Miklós ul, környékét annak 
megállapítására, hogy

eltünt-a valaki a környékről
és valóban autós nőruhlásról van-e szó — ami 
kevéssé valószínű —, vagy pedig csak jókedvű 
társaság honcurozott a Horthy Miklós ion-

Spanyol orvos harca
570 hold magyar földért
KülönSs SrökSstidésI pert indított egy magyar szárma
zású spanyol orvos apja után maradt örökségéért

Gerliczy Félix báró kalandja 
a végrehajtóval

Feljelentette Puskás végrehajtót egy semmitmondó kijelen
tése miatt a mindenfelé hiába keresett Gerliczy báró

Szombathely, jul. 15.
(.4 Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelen- 
tése.) Különös becsület- 
sértósi ügye volt a na
pokban Pénzes Mihály 
szombathelyi végrehaj
tónak, az ismeretlen he
lyen tartózkodó Gerliczy 
Félix báróval.

Gertiéig báró ellen nővérei, akik megnyer
ték ötszázezer pengős örökösödési perüket, 

sorozatos végrehajtásukat vezettek.

Egy ilyen alkalommal Pénzét Mihály végre
hajtó két budapesti ügyvéddel kiszállt Gfr- 
liczy báró hegyfalui kastélyába, hogy meg
tartsák a kitűzött árverést. A cselédség nem 
engedte be a kastélyba az árverezőket, ha
nem értesítette dr. Csupor Sándort, Gerliczy 
báró szombathelyi jogtanácsosát, aki autóba 
ült és kiröhögött a helyszínre. Hosszas tár
gyalások keidődtek Csupor dr. és az árve- 
relök közölt, amelynek során nz egyik ügy
véd megkérdenie, hogy tulajdonképen hol is 
tartózkodik Gerliczy. A választ a végrehajtó 
adta meg.

(krllcay wbetegMabadaág<mM van. —

Keddtől kezdve az Erzsébet-köruton

a Rovai Orfeumban berni színre
M

A budapesti spanyol kö
vetség Eötvös-utcal palotá
jában néhány nappal ez
előtt megjelent egy ur: 
dr. Jósé M. Andres Binet- 
König néven mutatkozott 
be. Elmondotta, hogy a 
spanyolországi Leridából 
jött, mert

több mint negyedmillió pengő értékű 
földbirtokot örökölt Magyarországon, 

de örökségét elbirtokolták és most szeretné 
visszaperelnl. Arra kérte a követséget, hogy a 
magyar hatóságoknál legyen segítségére, mert 
teljesen ismeretlen as országban és tájékozat
lan a magyarországi viszonyok között.

A spanyol orvos a továbbiak során elmon
dotta az örökség eredetét. Kiderült, hogy

dr. Jósé M. Andres Binet-König, Blnét 
Manó dr. Borsodszentmlhály egykori tlszű- 

orvosának a fia, 
aki huszonkét évvel ezelőtt kerüli el Magyar
országról. Azóta egyszer sem járt Idehaza és 
beszélni is elfelejtett magyarul.

1012-ben apja Parisba küldte az orrosl egye
temre. Másodéves medikus volt, mikor a há
ború kitört,

a franciák Internálni akarták, ő azonban 
Spanyolországba menekült,

itt megszerezte az orvosi diplomát, később a 
spanyol állampolgárságot is. Leridában telepe
dett le, ahol orvosi praxisából élt. Apjával 
1021-ig levelezett, ekkor elmaradlak a levelek, 
később tudta meg, hogy édesapja hirtelen 
meghalt. Több mint tis év telt *1 már apja 
halála óta és csak

most tudta meg a véletlen révén, hogy 
apja után 676 bőid föld maradt.

Az örökséget nővére kapta meg, akivel a 
család a háború előtt megszakította az érint
kezést, mert apja kívánsága ellenére ment 
férjhez.

Diplomáciai utón beszerezték az ügyre 
vonatkozó iratokat, 

amelyekből kiderült, hogy a telekkönyvi ható
ságok az 570 holdas zajószentpéteri földbirtok 
tulajdonjogát azért Írták a lerldai orvos nővé
rének nevére, mert az örökség felére jogosult 
Binét András, akkor már Jósé M. Andres 
Binet-König dr.

hollétét nem sikerült megállapítani.
A spanyol orvos ezek után leutazott Bort 

sódba és a sajószentpéteri járásbíróságon ke
resetet adott be, amelyben örökrészének oda
ítélését kérte.

— FIAT a r^n,a* magyar—olasz, megállapodás 
sok alapján abba a helyzetbe jutott, hogy a 
CBukolt kocsitípusok árait is erősen leszállítsa. 
A római szerződésben megállapított preferen
ciák oly könnyítéseket nyújtanak, mnolyek' 
végeredményben vámmentes kalkulációval Qfo» 
nosak ügy a nyitott, mint a csukott kocsiknál. 
Ezzel egyidejűleg július 1-e óla a luxtistidó 
elmaradt és a g.vór a Bnlllla- és Ardita-típyso- 
kat újabb tökéletesítésekkel látta el. úgyhogy 
a kedvező körülmények halmozása folytán 
mind a két népszerű típus újabb fellendülése 
várható.

— Az emberi munka diadala mindaz, amit 
a László és Fekete cég (IV., Petőfi Sándor 
ucca 14—16.) július 16-án, hétfőn kezdődő 
nagy nyári vásárának kirakatai a hihetetlenül 
olcsó mosókelmék, szövet- és selycmküíönle* 
gességek gazdag változatosságával reprezentál, 
nak.

...... itt a szerelem!"
RudM-r-it Mily 
Bibiden c»te nyo! operettdkere kedden bejön a IJtetMl a várMba. Hftfta teelmlkal műm keddtől

• l.or ét vmAimp d. n. 4 kor a Royel Orfeumban jAtaiik m „itt t -rifí^’. Zik • . JjjlK 
Molnár Vora, Ritkái Márton, Barabás Sári.
Sziklai Józaef, Sarkadl Aladár, Saakáta Zoltán

a^Mj. wa Mr , „Jrt, a Jt 1 aaM-nhMdMMBSMMmabMaAi*
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olcsón ruházkodhat
Mért ékszerlntl dl vaf sző ve t e In kb öl 
fekete, síltótkák vagy bármilyen színben kétszeri próbával 
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Letartóztatták a leleplezett 
pestújhelyi csodadoktort

Sorszámokat osztogatott betegeinek, magas 
tlszteletdájért szakcikkeket irt orvosi szak
lapba a szélhámos drogulstasegéd, akiről 
kiderült, hogy tizenegyszer volt már bün
tetve és — horogkeresztes agttációt folytat

Az utóbbi időben a főkapitányságra több 
följelentés érkezett egy magát dr. Bonyhádi 
Perczell Egonnak nevező állítólagos orvos 
ellen. A följelentések arról szólották, hogy 
az illető Pestújhelyen a Rákosszeg-utca 23. 
Blatt saját házában orvosi prakszist folytat, 
recepteket ir, betegeket gyógyít, holott 

orvosi diplomája nincsen.
A jómegjelenésü, elegáns, negyveneszten- 

Hös férfinek nagy tekintélye volt Pestújhe
lyen, házát naponta tömegesen keresték fel 
a gyógyulás után vágyó emberek, ugyany- 
nyira, hogy számokat osztogatott és csak 
azok felmutatása mellett engedte be a 
póron következőket.

A rendőrségen, mint minden följelentést, 
pzt is bizalmasan kezelték és a detektívek 
először úgynevezett környezettanulmányt 
yégeztek. Megállapították, hogy az állítóla
gos dr. Bonyhádi a hozzáforduló betegek
től pénzt nem fogad el, ellenben ajándéko
kat vesz át tőlük. A nyomozásban résztvett 
(vitéz Perczell György detektiv is. A detek
tiv különösen ambicionálta a titokzatos 
életű ember kilétének pontos megállapítá
sát. Tudomással bírt ugyanis arról, hogy 
több társaságban öt is, mint rokonát emle
geti, holott semmiféle rokonságban nincse
nek, de

nem la ismerik egymást.
A’ detektiv hosszas utánjárással megálla

pította, hogy a pestújhelyi „csodadoktor
nak" egyáltalában nincs orvosi diplomája, 
klinikai prakszist soha nem folytatott, vég
zettsége mindössze három gimnázium és 
hosszabb ideig egyik fővárosi nagy drogé
riának volt a segédje. Szabad óráiban azon
ban sokat olvasott és tanult, Németország
ból rengeteg orvosi szakkönyvet és egyéb 
tudományos munkákat hozatott és igy sike
rült kellő jártasságra szert tennie az orvosi 
tudományokban.

As utóbbi időben
as egyik elterjedt magyarországi orvosi 
naklapban is cikk jelent meg dr. Bony

hádi Perczell Egon aláírással 
és ebben ugy szerepelt, mint dr. Busch Jó
zsef berlini egyetemi professzor adjunk
tusa, az ottani gyógykisérleti állomás veze
tője. Bár Bonyhádi nevét budapesti orvosi 
körökben nem igen ismerték, cikkeit mégis 
szívesen fogadták, mert dr. Busch, akinek 
adjunktusaként szerepelt, európai hirü or
vosprofesszor és a cikkek tényleg általános 
’föltünést és érdeklődést váltottak ki az 
orvostársadalomban. Annyira értékelték az 
álorvos irodalmi tevékenységét, hogy 

három cikkéért 250 pengőt kapott
Amikor már a rendőrség kellő bizonyíté

kokat szerzett afelől, hogy a pestújhelyi 
„orvos" nem más, mint kuruzsló, elhatá
rozták, hogy előállítják a főkapitányságra 
és számon kérik különös életét. Az előállí
tás azonban napokig nem sikerült. Vala
hogy neszét vette, hogy keresik a detektí
vek, napokig nem mutatkozott lakásán. 
Szombaton délután végre az egyik detektiv 

a Rákóczi-uton felismerte
A főkapitányságon vallatóra fogták a 

pestújhelyiek csodadoktorát és csakhamar
kiderült, hogy

valódi neve Bonyhárd Egon,

Kedvező vásárlási alkalom 
a nyári szezőnvégikiárusítás 

késxtvesae minden fővárosi 
detail-kereskedő

ő saját magát nevezte el dr. Bonyhádi Per
czell Egonnak. Viharos múltja van.

Tizenegyszer volt büntetve
különböző címeken. Linzben is ült 1930- 
ban öt hónapot csalás címén. Ott is mint 
orvos működött, mig rajta nem vesztett. 
1924-ben Szegeden sikkasztás miatt tartóz
tatták le, kétesztendei fogházra ítélték, amit 
a Csillag-börtönben ki is töltött. Legutoljára 
két esztendővel ezelőtt, 1932-ben került 
összeütközéisbe a hatósággal. Megismerke
dett Rákospalotán egy jómódú árvalánnyal, 
annak házasságot Ígért, közben pénzt és 
ékszereket csalt ki a lánytól és azután is
meretlen helyre távozott A leány följelen
tésére a rendőrség kinyomozta búvóhelyét 
és letartóztatásba helyezte.

A detektivek vasárnap délelőtt 
házkutatást tartottak Bonyhárd Egon 
fényűzően berendezett pestújhelyi vil- 

* Iájában.
Az ötszobás épületben rengeteg levelet és 

röpiratot találtak, amelyekből kiderült,

Motorcsónakos dunai kalózok 
vakmerő rablása 
a lágymányosi hídnál 

Leütöttek és kiraboltak egy embert, azután elmenekültek
A Széchenyi-utcm au

tós banditamerénylet 
után vasárnap motor
csónakos dunai kalózok 
kézrekeritésére indult 
nyomozás a főkapitány- 

• Ságon, fíaffer Pál mun
kás, aki a Budafoki-ut 
101. számú házban la

kik, a lágymányosi vasúti hid közelében 
szolgálatot teljesítő rendörőrszemnél panaszt 
tett, hogy vakmerő rablók kifosztották.

Raffer Pál elmondotta, hogy Budapestről 
hazafelé tartott. A vasúti hid aluljárójánál 

figyelmes lett egy motorcsónakra, 
amely a Duna közepe felől sebes iram

ban tartolt a híd felé.
Pár perc alatt partot ért a motorcsónak, 
amelyben három fiatalember ült. Nagy

„Gábor, gyere elő!...CÍ
Vasárnap kiderült a szerelmespárok 
rémének érdekes bünlajstroma

Vasárnap a főkapitányságról a királyi i a szerelmes férfiakat, mert a csinos, fiatal höl- 
ügyészség Markó-utcai fogházába szállították gyecske, aki a találkozón megjelent, Pap Gá- 
Pap Gábor 23 éves állástalan lovászt, akit azért bor cinkostársa volt. A fiatal hölgynek az volt 
tartóztatott le a rendőrség, mert a feladata, hogy

sz*relmcspárokat fosztogatott jól szituált, idősebb arakkal Ismerkedjék
Vasárnapra kiderült a szerelmespárok rémé-

nek különös bünlajstroma. Pap Gábor ügyes Az ismeretség után a Városliget vagy Népliget 
trükkel fosztogatta a szerelmespárokat, illetve I egyik elhagyott padjához vezette cl a hölgy

hogy a különc életű ember
élénk összeköttetést tartott fenn ber

lini horogkeresztes körökkel 
és titokban Magyarországon horogkeresztes 
propagandát folytatott. Politikai kapcsola
tait és titokzatos szervezkedésének hátterét 
most igyekszik földeríteni a rendőrség.

Kihallgatása során fölényesen viselkedett, 
állandóan azt hangoztatta, ha nincs is or
vosi diplomája, mégis ért az orvostudo
mányhoz és nem követett el kuruzslást, 
mert a hozzáforduló betegektől egy fillért 
sem kapott. A főkapitányságon nem fogad
ták el vallomását,

vasárnap délben előzetes letartózta
tásba helyezték 

s hétfőn délelőtt kisérik át az ügyészség 
Markó-utcal fogházába.

A főkapitányságon abban az irányban is 
nyomozást folytatnak, hogy a titokzatos 
életű ember miből szerezte a pestújhelyi 
villát és miből tellett neki sokszor hetekig 
tartó külföldi utazásra.

gyakorlatra valló kézzel kikötöttek, azután 
partra ugrottak és egyenesen

rávetették magukat • békésen haladó 
Raffer Pálra.

Agyba-föbe verték, amikor a füldrezuhant. 
kiforgatták a zsebeit, elvették minden, pén
zét, majd otthagyták, visszarohantak csó
nakjukhoz, eloldották, a motorgép berregni 
kezdett és

a motorcsónak a húrom fiatalemberrel 
együtt pár perc alatt eltűnt Raffer Pál 

szemei elől.
A kirabolt ember nem is tudott pontos sze- 
mélyleirást adni támadóiról, csak annyit 
tudott mondani a rendőrnek, hogy a rab
lók a pesti oldal irányába menekültek.

A rendörőrszem jelentése alapján a főka
pitányságon erélyes nyomozás indult a du
nai kalózok kézrekeritésére.

újdonsült ismerősét, a mit sem sejtő gavallér 
azonban nem udvarolhatott sokáig, mert alig
hogy elhelyezkedtek a pádon, a hölgy meg
szólalt:

— Gábor, gyere elő!
Gábor a következő pillanatban előlépett 

egyik bokor mögül és a hölggyel együtt 
elszedte a lovag pénztárcáját.

Persze ez nem ment mindig simán, de Pap Gá
bor nem riadt meg egy-két pofontól sem és 
nem érzett különösebb lelkiisraeretfurdalást, 
ha viszont neki kellett néhány pofont adni a 
lovagnak, aki csökönyösen ragaszkodott a 
pénztárcájához

A megyüzégyenltctt férfiak leglöbször nem 
Ls tettek feljelentést,

de ha fel is jelentették Pap Gábort és a leányt, 
nem sikerült kézrckeTiteni őket.

Pap Gábornak ez a könnyű pénzszerzés any* 
nyira megtetszett, hogy önállósította magát:

HnamislláSáFl
Tessék

ezt az alkalmat kihasználni, 
mert olcsóbb már nem lehet I
Fehér és színes plké ruha . . P 29.90 
Organdl ruha . . - P 29.90. 19.90
Crepe 'de Chlne tmprimé raha . P'14.90 
Nyersselyem ruha, csikós. . . P 14.90 
Kockás laft ruha ...................... P 11.90
Grenadin imprlmé ruha . . . P 11.00 
Selyem burette ruha ..... P 7.90 
Azsurclt ruha.....................   • P 0.90
Virágos kerti ruha ..... P 4.00 
Burette ruha...............................P 3.90
4/4-es fehér kabát, dlvatanyagból P 11.90 
*/«.es lenvászon knbát . . . P 15.90
4/4-es fekete Marocnln-kabát . . P 21.90 
»/4-cs fehér szövetkabát . . . P 29.90 
Lenvászon szoknya......................P 11.90
Orgnndl-bluz, virágos és pettyes P 11.90 
Crepe de Chlne blúz . . . P 7.90
Kockás laft blúz.......................... P 0 90
Mosóbluz ....................................P 2.90
Pongyola, voál és crepből P 3.90, 2.00 
Pongyola müselyemböi . . . P 4.90 
Pongyola, nagy virágos mü-

selyemből ........ P 0.90
A feltüntetett árak l-es és ll-es számú 

ruhákra vonatkoznak
r

cgyedUI kezdte fosztogatni a sserelmes- 
párokat.

Legutóbb egyik éjszaka a Margitsziget eldugott, 
fákkal övezett padjai nlá bujt s az „adott pil
lanatban" megriasztotta a pádon ülő párokat.

Az igazi szerclmespárokkal azonban nem 
volt szerencséje. Két nap előtt 

egyik gavallér rendőrnek adta át, 
aki a főkapitányságra kisérte, innen pedig az 
ügyészségre vitték és vasárnap fogságba he
lyezték. Pap Gábor bűntársát: a fiatal leányt 
keresik a detektivek.

Gépemberek
a cipőiparban

Amint a Del-Kának Los Angelesből Írják, 
ott — ugy hírlik — a cipőiparban gép
emberekkel kísérleteznek.

Ha ezen kísérletek sikerülnek, ugv állí
tólag a jövőben lehetséges lesz cipőket 
elejétől végig csak két munkással készí
teni és percenként és munkásonként két 
pár cipőből álló teljesítményt elérni — már 
t i. ha igaz valami ebből a hírből!

Egy azonban már ma is biztos: Minden 
teljesítményt messze felülmúl a Dél-Ka 
nyári idényárusilásal

Hihetetlen olcsó árak, de méfcis Del-Ka
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Apa és fíu hamíspénzt 
gyártottak az erdei kunyhóban

A rendőrség leleplezte és elfogta a pénzhamisítókat
A főkapitányság pénzhamisítás! Ügyekben 

'dolgozó detektivesoportja bizalmasan arról 
értesüli, hogy Rubellel Lajos fii esztendős 
soffőr és László nevű 20 esztendős villany
szerelő fia, hamis 20 filléreseket állítanak 
elő ciiin- és álom keverékből.

\ detektívek figyelni kezdték a soffőrl és. 
fiát és rövidesen megállapították, hogy a 
bejelentés tényleg írsz.

Bnbej|eiék a Mátyáshegyen lakásuk kö
zelében egy fenyvcserdöben rendezték be 
pénzhamisító műhelyüket. Az erdő elha
gyatott sűrűjében

fából egy kis kunyhót építettek és ab
ban gyártották a hamis huszfillércsc- 

kct.
Vasárnap hajnalban ütöttek rajta a de

tektívek az erdőben lévő pénzhamisító

műhelyen, ahol harminckét darab kész ha
mis huszfillérest, azonkívül klisét, önt
vényt és több, a hamisításhoz szükséges 
műszert foglaltak le.

A két pénzhamisítót előállították a fő
kapitányságon, ahol kihallgatásuk során 
elkeseredve adták elő, hogy

vállalkozásukra idáig alaposan ráfizet- i 
lek, |

mert egy-egy hamis huszfílléres négy fillér
rel kerül többe, mint a valódi huszfílléres. 
Abban reménykedtek, hogy később majd 
megtalálják számításukat és behozzák mos
tani veszteségüket.

Pénzhamisításra való szövetkezés elmén 
előzetes letartóztatásba helyezték őket.

le

..
A

r

1

.i

Játsszunk még egy settet 
<3 azután ml Is menjünk

a Szt. Gellert 
Hullámfürdőbe

Angyalföldi Douglas Fairbanks 
kalandja a rendőrrel

BokszpArba|t vívott a rendőrrel a lopással gyanúsított su
hanó, menekülés közben a Dunába ugrott, motorcsónakon 
üldözték és végül gummlbottal kellett Ártalmatlanná tenni

adta a feleletet azzal, hogy
Junius 11-én felmondta a szerződést, hol
ott as Ítélet értelmében junius 30-álg kel

lett felmondani.
Ennek a felmondásnak pedig az az egyszerű 
magyarázata, hogy az évi 60.000 pengős bért, 
35.000 pengős adót, egyéb költségeket, amelyek 
százezer pengő fölé emelkedő évi terhet jelen
tenek, a mai viszonyok között képtelenség el
viselni.

— A százliuszszobás Stefánia Szállót, amely 
tulajdonunk, felajánlottuk a kényszeregyességi 
eljárás során hitelezőink kielégítésére. Arra 
vonatkozóan pedig, hogy a részvénytársaság 
mekkora összeggel adósa még a rendnek, 

utalunk a szakértők Jelentésére, 
amelyek mást mondanak, mint amit a Szent 
Benedek-rend jogtanácsosa nyilatkozatában 
állít.

Ezeket mondja a fürdőbérlő részvénytársa
ság. A Balatonfüred Gyógyfürdő Rt. kényszer
egyességi ügye azonban

KaJandorfllmbe Illő 
jelenetek játszódtak k* 
tegnap az angyalföldi 
Babértelep mellett egy, 
lopással gyanúsított su
ba ne előállitáisa körül.

A Babértelep melleit 
lakó egyik kereskedő fi
gyelmeztette a rendőr

őrszemet, hogy B. Pál tizennyolcéves gyári
munkát eladásra kínált neki egy kocsitaka
ró ponyvát és

aa a gyanúja, hogy a ponyva lopott 
Jószág.

A rendőr előkeritettc a fiatal stihnncof 
«'• megkérdezte, hol szerezte a ponyvát. A 
llatalcinber először azl mondotta, találta a 
ponyvát és mikor a rendőr faggatni kezdte, 

klhlvóbb Jiaugoa válaszolt. ~
A kötelességét teljesítő rendőr tisztázni 

akarta a ponyva származásút és ezért elő 
akarta állilarii h kapitányságra a fiút. B. 
1’41 azonban 'futásnak eredt. A. rendőr 
utánasaaladt és elfogta. A fiú ekkor

formális bokszállásba helyezkedett, 
szembeszáll! a rendőrrel

és bokszpárbajt akart vele vívni.
A rendőr nem akart kárt tenni n dühön

gő suhancban, puszta kézzel igyekezett Öt 
megfékezni. B. Pál ekkor megint futásnak

eredt, beszaladt a Danubius strandfürdő te
lepére,

egyik kabinból a másikba ugrott, 
végül sikerülj neki lejutni a Dunapartra, 
ugy, ahogy volt, ruhástul belevetette magát 
a Dunába és

hatalmas tempókká! aszott « Népsziget 
irányában.

Remek úszónak bizonyult, pár perc alatt 
mór a Duna közepén járt. A rendőr erre 
motorcsónakot kerített és azzal üldözte, A 
fiúnak sikerűit elérnie a Népszigetet, part- 
ramászott és tovább futott.

A motorcsónak is kikötött a Népszi
geten.

és a rendőr tovább üldözte a menekülőt. 
Amikor utolérte, a fiú megint szembefor
dult vele, rugta-harapta a rendőrt és végül 

leszakította övéről a gummibotját.
A rendőr most már mcgsokallotta a dolgot, 
visszavette a botot és a kezére vágott a su- 
hancnak, úgyhogy ezzel ártalmatlanná tet
te. Most azután érdekes jelenet következett, 
a rendőr nem állította elő a fiút a kapitány
ságra, hanem

■ mentőket hívta, akik a Rőkus-kór- 
házba vitték,

nehogy a dunai uszókaland miatt tüdőgyul
ladást kapjon. Ha felépül, megindítják el
lene az eljárást.

ügyvédi körökben is visszhangot keltett.
A részvénytársaság vagyonfelügyelője ugyanis 
Vekerdy Géza dr. ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi 
Kamara titkára lett. Ügyvédi körökben csodál
koznak azon, hogy amikor a hadviselt ügyvé
dek százai nyomorognak, egy ilyen jelentős 
kényszeregyességi ügy vagyonfelügyelői stallu- 
mát

olyan ügyvédre bízzák, akinek Jóforgalma 
ügyvédi irodáján kívül az ügyvédi kama

rától Is tekintélyes fizetése van.
Vekerdy Géza ugyanis — mondják az ügyvé
dek — kamarai titkár s ez az állás évi három
ezer pengő fizetéssel jár. Nagyon sok hadviselt 
ügyvéd-kartársunk van, aki sem a kamarától 
nem hűt fix fizetést, sem az irodája nem Jöve
delmez és igy bizony

sokkal alaposabban rászorul egy Ilyen 
vagyonfelügyelői stallumra, 

mint Vekerdy Géza kamarai titkár wr. ’ •

Sztambulban csempészésért 
elfogták és börtönre Ítélték 
a monoklis Gottlleb Albertét, 

a budapesti éjszaka 
híres figuráját

A Orient-expresszen női cinkostársak segít
ségével szőrmét csempészett Törökországba

Petróleumlámpával! világítottak 
még, amikor a Szent Benedek Rend 

adminisztrálta Balatonfiiredet 
— mondja a fürdőbérlő részvénytársaság 

Bernolák feltűnő nyilatkozatára
Míór! Vekerdy Géza lett a Balatonfüred Rt. vagyon

felügyelője ? — kérdezik az ügyvédek
Közgnzdüsági körökben vasárnap élénken 

pcrtraktálták a Ihdntonfürcdl Gyógyfürdő Rt. 
kényszeregyességi ügyéi, A királyi Kúria nem
rég jogerős Hóidét hozott abban a perben, 
amely » I iirdőtulajdonos Szent Benedek-rend 
és a fürdőt bérlő Balatonfüredi Gyógyfürdő Rt. 
között folyt Balatonfüred haszonbérletéért. (A 
kurtái ítélet

hatvanezer pengő évi bér fizetésére köte
lezte a rész vény társaságot, 

ezenkívül körülbelül 100—120.000 pengő per- 
költségd és szakértői dijat állapított meg. 
Ezek után lóriéul, hogy a Balatonfüredi Gyógy-

kényszere^ ességet kéri
és tartozásainak kiegyenlítésére a tulajdoná
ban lévő Balatonfüredi Stefánia Szállót aján
lotta fel. A részvénytársaság egy évi morató
rium mellett, azázszózalékos kielégítést leért 
hitelezőinek.

Bernolák Nándor dr. volt népjóléti minisz
ter-ügyvéd. a Szent Benedek-rend jogtanácsosa, 
aki a Balatonfüredi Gyógyfürdő Rt.-vei szem
ben a Kúriáig vitte a port, vasárnap a Nemzeti 
l jsiigban feltűnést keltő nyilatkozatot tett, 
amelyben komuicnálja a Kúria Ítéletét s

éles témadásbau részesíti a réatvénvláraa- 
aágnt.

Érdekesnek tartottuk megtudni, hogy mi 
Balatonfüredi Gyógyfürdő álláspontja ez ügy
ben. \ részvénytársaság részéről a következő 
felvilágosítást kaptuk:

— Ml nem kkántink polemizálni a per anya
gával, hiszen az n Kúrián lezáródott. Azt azon
ban incg kell állapítani, hogy amikor még a

Szent HrtlMek-rMId évi 1J.OT0 pengjeel .dml- 
nisztrálta a Balatonfiiredet,

még petróleumlámpával világítottak és né
hány sBobaaaszoDy látta el a szolgálatot, 

ma pedig, amikor Bernolák nyilatkozata sze
rint tízszer akkora az adminisztrációs költség, 
hasonlíthatatlanul máskép kell gazdálkodni a 
fürdőhelyen.

—- A Kúria ítéletére a részvénytársnság meg-

A budapesti éjszakai világ egyik ismert fi
gurájának rosszul végződött törÓkoMzági ka
landjáról érkezett most hir Budapestre.

Budapest éjszakájában jól ismerik Gottlleb 
Albert fakéreskedőt, akinek monoklié figurája 
éjszakáról-éjszakára feltűnt a lokálokban. 
Gottliebnek a konjunktúra alatt

óriási vagyona volt és nagylábon élt.
Később elszegényedett és néhány hónappal 

ezelőtt eltűnt Budapestről. Rövid idő múlva 
visszaérkezett és ettől kezdve

gyakran utazgatott Budapest és S ztam bal 
között

Egyszerre megint jól ment a dolga, újra volt 
pénze. Most azután kiderült, hogy a pénzt 
csempészéssel kereste.

Gottlleb Albert sógora, Braun Iván volt tőzs- 
dés most Sztambulban él, magyar vendéglője 
van. Először őt látogatta meg Gottlleb

‘ és
törökországi üzlet után nézett.

Rájött, hogy Törökországban nagy ára 
a szőrmének s erre elhatározta, hogy szőrmét 
fog csempészni. A csempészés kérdését ere
deti módon oldotta meg.

NŐI cinkostársakat szerzett,
drága prémekkel rakta meg a bőröndjüket és 
az Or/enf-expresszen, valamint a Balkán- 
expresszen útnak indította őket Sztambul felé. 
Ilyenkor maga is a vonaton utazott.

néha három-négy női cinkostársa foglalt 
helyet az expresszen, 

persze, valamennyien más-más fülkében utaz
tak, mintha nem tartoznának egymáshoz.

A vámvizsgálatnál Gottlleb csempésztársai 
egyszerűen azt mondották, hogy a szőrmék a 
gnrderobjukhoz tartoznak, mire a törők vám
őrök elvámolás nélkül beengedték a holmikat 
Törökországba. Gottlleb ezután Sztambulban 
átvette a szőrméket és eladta

Jóidéig folyt ez a csempészés, végül azon
ban a tőrök hatóságok

bert
Al

van

leleplezték a társaságot,
Gottlleb Albertét elfogták és letartóztatták. A 
sztambuli pénzügylgazgatóságon működő esem- 
Vészbíróság vonta felelősségre, tolmácsok segít
ségével. Az egyik tolmács a sztambuli magyar 
konzulátus dragománja volt, a másik pedig 
egy török finánc, aki a háború alatt mint ka
tona Magyarországon járt és itt megtanult ma
gyarul.

Gottlleb mindent tagadott,
azzal védekezett, semmi köze azokhox a nők
höz, akik a szőrmét Törökországba hozták, ő 
csak szívességből vállalkozott, hogy közvetíti 
az eladást sztambuli szőrmekereskedök szá
mára. A bíróság azonban nem fogadta el a 
védekezést és

nyolchónapi börtönre ítélte.
Gottlleb Albert monoklit figurája egyidőra 

eltűnik a budapesti éjszakából...

Elmegyógyintézetből 
megszökött betörőt 

fogott el a rendőrség 
vasárnap

Vasárnap hajnalban 
a Tisza Kálmán-téren 

szolgálatot teljesítő 
rendőr egy teljesen le
rongyolódott férfira lett 
figyelmes, aki zsákot 
cipelt a vállán s közben 
hangosan énekeli. A 
rendőr csendre intette,

de az ismeretlen férfi annál jobban kezdett 
énekelni és goromba szavakkal illette a 
rendőrt.

A rendőr erre előállította a nótás férfit 
az örszobára, hogy felvegye személyi ada
tait. Iratai átvizsgálásánál derült ki, hogy, 
Ozga Gyulának hívják, 34 esztendős, rovott- 
mullu péksegéd, aki

lopás miatt már többizben volt bün
tetve.

Egy esztendővel ezelőtt betörés miatt le
tartóztatták Ozgát, de pár hónap múlva 
meg kellett szakítani fogházbüntetését, mert 
elmebaj tünetei kezdtek mutatkozni rajta? 
A gyüjtőfogházból a balassagyarmati 

elmegyógyintézetbe került, ahonnan két 
héttel ezelőtt megszökött.

A zsákbar több ruhaneműt találtak, ame
lyet a Tisza Kálmán-tér 7. számú ház egyik 
földszinti lakásából

lopott el, 
olymódon, hogy a nyitvalévő ablakon ke
resztül bemászott. A lopásnál egy fiatalkorú 
társa is segédkezett, akinek azonban sikerült 
megszöknie.

A szökésben lévő tolvajt keresi a rendőr-* 
í* ’
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V4«4r etótt

kezdődik Q nqórivásár
Hölgyeim 1

Slma^epdetí^ruha 8'40
Etaárn tóepdesin ruha,—- *11'80 
Finom mosó burettruha —5-8O 
Cslnosfflrndll rabi 4-50
RövldaJlutrlkóhlaz — —- 0'88 
3 egységáron szalmakatap* * m, 9-43 
Divatos nyári sastól . 0'18 
Tomi is svájci sáptól 0'98 
Máselyem nölhartsnya ___— 0'78

Gyermekeknek
Homok Játszóruha—m — 0'65 
Tirolt vászonnadrág 1-es — 1-— 
Hősi tednytarda 45-ös —< i-rr 

m t.  m * ****
lejnytó krettastMiihii 45ta-.: 270 

Mtafcfrlkók-^- - 1-28 
Röttttt sporting .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1*50
EifcNnmtiM ThTu Im

Most minden olcsó
5 méter k»pn csipke 0'38
1 méter fodros nini 0'32
Előnyomott roltapínm___— 074 
Erős bőrből aktamappa 3'90
Elegáns női bőrreflkül _==^— 2'95 
Háztartási kefekészlet 0’88
Paradicsom paszlrozó 0'58
Rávédarálő —— 1'98
Unlversúl zsetnledaráló-» —- 3*28
6 személyes vizeskészlet —o- 3 28
Hosdókészlet <<—.>—«.<>«_ 0'68 
1 szilpoliár. 1 likas ftnipíi 1 0'88
1 csomag 3 x 25 dia plpereuagga 0'88

angol forma ————————— mm

1 tó 62’/o-os szlnszoppon _ _ — 0'66
2 ks 5 W 40 dekás tóiluana _ < 0'88
10 lv beföző hártya 0'48
1 doboz szardellagyürd >.«•*. 0'38 
'/. tó magyar ementhall_ _ _ — 0'68
1 kg szalámi csabai módra _ - 2'40 
ccal tó méz™—0'88
3 tó rétes- és kompótalma . 0'44

▼íuír alatt

• 6-90*1101 szandálén
bénnaly satebca------------mm 4.90

* 9-80- férfi weekendctoö
mely rendklvfll tartói _ mm 6.90

• 10a-l«íL» 8.90

• 0.48* Mrfl zokni 0.38
* n.75*macco férfi zokni

** uaia vagy miatáaott — — mm 0.58
* o 98* férfl hosszú harisnya 0.75
• n.M“nől tennls-zoknl

w fehér v*gy caiaac.-----------mm 0.18
- i .68“ uzsuros női harisnya

* hibátlan vUkoea mfi»elywnb< 1.48
- i.5<r-ntn dlvutkesztyfl

* tllnec, késelés mm 0.58
* 3.95* női mosó bőrkesztyű 2.48
* 2-8O*mí mosó bőrkesztjü “ és a Z*B8-as glaoé kmm*tytt- - - - - - - - - - - - - - 1.48

- l-ifcsltós női nádiig _ 0.98
- 1.65 • balett n öl nadrág _ 0.98
- 1.65*sarmöz női nadrág 1.38
* 3.50“ női sarmöz kombiné 2.65w nehés mámlyemMtért _ m w w

*■ 1-35* színes nőt kombiné 1.08
* 2-88* színes női hálóing 1.98
* A 9O" női strand-pizsama 4 50
- 1.16* nól karton kötény n 88
* 4.90- nól munkaköpeny 3 gs
- 1-60* nines nól pullover^ 0.68
* 3.90* divatos nól puliover 1.88

* 1.28“ férfi szalmakalap 0 88
• dlvitm taaenokbo------- mm '*■'***

“ 3.80
7.90

U kirakatunkban 14 skót vicc, lútvúnvos fisurakkal
Ném meg mind » 14-et és találja ki, hogy egy mÜTóeaakből 
ée írókból áltó biiotteág melyik viccet találta a legjobbnak

a helyes megfejtóh kOxStt
Pályázati feltételek díjmentesen Atveheték II. és IV-ee pénitáralnknál

KQIdjön be ön Is egy eredeti skót viccet 
a legjobb 1OOO skót viccet könyvbe kötjük ée as 1000 
szerzőnek 1—1 könyvet küldünk szerzői ttazteletdij gyanánt.

▼Mr aMtt TMr aM*

• 0-88“ mosómOsetyem 0 56
• 0-98 ** mintás műselyem 0 68
“ 1-28“ színes barett 0 96
“ 1'38“ HO-es pizsamavtan o.96
“ 1'28“ biitóFkntŐn" ~ 0 88
" 1'48“ tropikál ruhaanyag 110
• 2-5®* Sevilla és .nihanil)Hi“ 1 58.rau.frbkHMŰIM Ml *.«rv

• 2-7<r máselyem krepdestn 1 78
“ l-9a~ műselyem^bnrett ^ 1.38
• 2"* mlntárgéőrgetfe “ , 00

nflBeiyem ml dós ég boa M m. 1 MA
néles — _  _  ...— — mm * ■**w

• 3-90“ mintás krepdestn n .n
és marokén mű selyemből 80 sm. 9 j5L|| 
ecélea_______________ mm

• 2-90* rayó nyersselyem 2 38
• 4.50“ 3'90-es marokén ki tlamtal A nn

sün* ét mintáé ruhára és M.Ü U

* 2.50- gynplukasbaszövet 1 58
“ nőt ruhára------- ---------_ mm • ,wv

• 2-50" nöljgapjKzövet 1.78

■ 13- 1ÜM5EW10.80

* 18-50“ ntraljm krallá wla 14 80
* 4.90“ nvári flanel! takaró 3 gn
* 13.80- szövet sezlón átvető n on

gobelin nővért bordó mfobea y MII 
“16-8o-tteWBstórZ13.50

■ Q.80“ színes tllggönykelme nco 
w Indantbrea feetéeí SO mólén UaUO

* 2-58“kerti abrosz.—T” 1 go
“ (a 4 saemélyee ára P 1-48) m *eVW

* 6-80“popianiepedökaziit . on
* (a hlmeeU paplanlepedő ára P 7*m 4a uU

- 1.20“kis párnahuzat noo
* (a hfmsett párna ára P 1-M» UaOU

500 pengd (Illat osztunk ki.

Uralmi

Divata kashanodrág—M! 7.80
Mosó baretttltóny 6.80

11

AH HsAtrlka-ölföny—UMj.j. 25.80 

Elegáns mosó vászonöltöny miyem-1 7 JjQ féliyft * 1 ■ W
Gumi esököpenvt—mi-m— 

a kötött sporting — m 

azeflrIngi____^m. 

a panama apacsing 
a papim és pupllnette Ing _ _ 
a hálóing hm mm. uo ™ 

fehér pampollal____ _________ _ ~

az alsónadrág m — 

az alsónadrág—a_ _
a pizsama öltöny 
a pizsama öltöny__ 
a lenvászon loppe kabát _ 
a fehér munkaköpeny _ _ _
a mdselyem zoknitartó __ 
a máselyem nadrágtartó _ 
a finom máselyem nyakkendő 
6 keménygallér. _ _ —.

10.50
1.78
1.88
2.98
4.68

3.98 
1.58 
0.98
3.80
5.78
5.90
3.98
0.35
1.28
0.78
3.00

Strandolóknak
a férfi pamut fürdötrikó_ _ _ m. 1-38
a fehér atlétatrikód_ _ _ _ _ _ 0.48
a női maccó fárdődresz_ _ _ 1-78
a legnlabbszínes női fürdödreszM 2.28 
a szoknyás női fürdődresz 3.28 
a gyermek fűrdödresz_ _ _ — 0.98
a női frottler fürdököpeny _ _ — 6.80 
a bosszuullu fürdököpeny _ _ — 9.50 
a női gumi fürdöclpö 0.78
a gaml fürdőöv_ _ _ .===;.«. 0.18
a gumi fllrdősuptó 0.08
a szalma fflrdöpapucs _í._m. 0.28 
Evezőssapka-i—_ _ _ _ _ m. 0.45
Kompakt púder pamacsok — 0.48

Minden oezíáfyunkon nagy árle»záílítá». Póttal megrendeléseket utánvéttel szállítunk a portókSItség felszámítása mdleH.
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Magyar István koronaügyész
nyugalomba vonul

Meglepő fordulat egy 2 évre 
elitéit fegyenc bünperében

KI less az utóda: Töreky Géza vagy Gáli Endrei?
Igaziágiigyi körökben érdekes készülő 

változásról beszélnek a koronaAgyészi állás 
köral. Az elterjedt hírek szerint

Magyar István koronaUgyész rövidesen 
nyugalomba vonul .

Az <• ’vík legnagyobb Jogászi méltóság 
koronáiig-, és/i állás, amellyel együtt jár 
felsőházi tagság is.

illetékes helyen már tárgyalnak i"

A gladiátor artista leütötte 
a zsaroló áldetektivet a’ Ligetben

3 
a

n

koronaflgyészl méltóság betöltéséről. Hírek 
kerültek forgalomba, hogy

két név vetődött fel.
Az egyik verzió szerint Gáli Endrét, 

poatvldóki királyi törvényszék elnökét ne
vezik ki korona ügyésszé, más verzió pedig 
arról szól, hogy Töreky Géza dr., a buda
pesti királyi büntetötörvényszék elnöke lesz. 
Magyar István utóda.

A bflntetötörvénv- 
szék legutóbb kétévi 
fegyházra Ítélte rablás 
büntette címén Csali 
Jánost, aki ellen Vajda 
Ferenc kereskedő fe
lesége tett feljelentést. 

Vajdáné néhány hó
nappal ezelőtt Buda

Wíi\

Nem mindennapi körül
mények között került a 
rendőrségre egy ligeti ál- 
detektiv, aki mint utólag 
kiderült, hetek óta töhh 
utonállást követett el 
Vajdahunyad vára ke
vésbé világított területén 
és a ligeti sétányok egyéb 
helyein.
egy óra után, az Angol-Szombaton éjszaka egy óra után, az Angol- 

Parkból jöttek Grabouiie József 82 esztendős 
arti.la menyasszonyával, Rarlha Irén 24 éves 
varrónővel. A leány n Dimjanlch-utcában la
kik és gyalogosan indultak hazafelé. Amikor a 
Jáki kápolnát elhagyták és karonfogva halad
tak tovább, b tó felől egy Jól megtermett fiatal
ember Jött velük szemben, aki sötétkék ruhát 
és szalmakalapot viselt. Minden előzmény nél
kül

útját állta a hékénen Igyekvő artfartapárnak 
és oréhes hangon rájuk kiáltott:

Állrimrendórséfp detektív vagy oki Azon
nal kövessenek, vagy adják ide pénzüket és 
okkor most er elnéző leszek.

— Milyen elmen köt belénk? Magn nem de
tektív, hanem ál-detektiv, azok viselkednek Igy. 
— válaszolt nz artista. A társaságában lévő 
fiatal nö az izgalmak hatása alatt sírni kezdett. 
Ez úgy látszik még jobban felbátorította az 
utonállót, aki most már

bős ütésre emelte kesét
és álion akarta vágni Grahovltsot. Az artista, 
rkl pesti és vidéki cirkuszokban évok óta 

mint gladiátor produkálja magát
nem várta meg ellenfele ütését, hanem kivédte 
azt és ügyes dzsiu-dzslcu fogással

földhöz vágta támadóját
A ligeti asifallbetyár csak úgy sziszegett a 
fájdalomtól, de mire feltápásskodott volna, 
hogy bosszúból késével próbálkozzon, már ott 
volt az őrszemei rendőr. Az artistának nem 
kellett hosszasnn magyarázni a történteket, a 
régi ligeti rendőr már első látásra megismerte 
a „detektív urat", Szántó Lajos 28 esztendős 
géplakatos volt az Ismerős, akit „Sunyi" néven 
Ismer az angyalföldi alvilág. A főkapitányságra 
Állították elő Szántót, ahol beismerte, hogy 
hosszabb ideje dcleklivnelc adta ki magát és igy 
zsarolta a szerelmes párokat.

egyik eldugott utcájában riadt sikoltozás
sal, kétségbeesett jajveszékeléssel kiabált 
segilségért. Az asszony mellett

olt hevert a földön retlkülje, 
amelyből minden holmi szanaszét gurult 
az utcán.

— Fogják meg! Kirabolt!... — mutatott 
az asszony fuldokolva egy férfira, akit a 
tömeg lefogott és rendőrnek adott át. Az 
asszony azután elmondotta a rendőrségen, 
hogy ez a férfi, aki Csali János volt,

kiragadta kezéből a retiküljét, a benne 
lévő 2000 pengőt villámgyorsan ki

emelte, 
a pénzt átadta egy másik férfinak, aki el
rohant, majd Csali a földre dobta a retikült

és A is meg akart szökni. 
Csali János 

tagadta bűnösségét, 
az asszony azonban ellene vallott és több 
tanú is akadt, aki a rablással vádolt em
berre terhelő vallomást tett a főtárgyaláson. 
Ilyen előzmények után kapott kétévi fegy- 
házat rablás címén Csali János.

Az Ítélőtábla előtt most meglepő fordulat 
történt a bűnügyben. Az elitéit Csali vé
dője bizonyítékokat terjesztett elő annak 
igazolására, hogy

a rablás meg sem történt. Vajdáné ha
zárdjátékon veszítette el férje 2000 

pengőjét —
mondotta a védő — s a következményektől 
való félelmében fogta rá a rablást Csali Já
nosra, aki ártatlan.

A tábla a bizonyítási eljárás lefolytatása 
után érdekes döntést hozott:

elrendelte a kél évre Ítélt ember azon
nali szabadlábrahelyczését 

és uj eljárás lefolytatására utasította az 
aisófoku bíróságot.

r

A Magyar Divatcsarnok tetőzetén 
kötött ki két takarékos skót repülőgépe

Nagy Menzádója van a RákőczI-utnak. A 
Magyar Divatcsarnok kettős üzletpalotájának 
tetőzetén hatalmas repülőgép kötött ki, utasai 
kötélhágcsót dobtak alá és azon ereszkedtek 
le. hogy megtömjék bőröndjeiket a ^Divatcsar
nok nyári vásárának

még skót viszonylatban Is elképesztően 
olcsó

árucikkeivel.

ik keresztrejtvényünk

Szakadatlanul érkeznek a skótok a Magyar 
Dlvatcaarnokba s már annyian vannak, hogy 
Jutott belőlük a kirakatokba ii. Mit test két 
skót, ha együtt van? Nyomban vicceket gyárt, 
ugyebár?

— Uram, ez az öltöny egy égési életre valót 
— igy szól a kiszolgáló segéd ajánlata.

—- Akkor adja ide feleáron, mert én már 
60 éves elmúltam, — feleli az ötletes skót.

A közönség mulat a viccen és jókedvét csak 
fokozza, hogy — a kirakatbeli Arak tanúsága 
szerint, — nem is vicc ez, hanem zsebbevágóan 
komoly valóság. íme; — nem is egy, hanem 
egyszerro

két teljes férfiöltöny Összesen csapán 
M pengő.

25 értékes |utalom a megfejtőknek!
Kétszázadtk keresztrejtvényünk a szokottnál kissé nehezebb feladat 

elé állítja megfejtőinket. A J7. és >}. számit nyilas sarakban egy hír-' 
ismert l.ötvös Józseftől is Vörösmarty Mihályt ól származó versldézet 
szerepel. .4 helyes megfejtés után csupán a két költemény elmét kell 
kitalálni és ereket pasiul levelezőlapra Írva, a címzést oldalon „Rejt
vény" un ’i jelöléssel legkésőbb csütörtök estig szerkesztőségünkbe, 
mindenféle szelvény melléklése nélkül eljuttatni.

Jutalmaink: Egy hustpengás bankjegy, egy huszpengös vásárlási 
utalvány, két színházjegy, két rzfítttrón: “ff ■jánrmtr—ngltmmabb 
Piatnlk-féle brldzskártya, két doboz csokoládé, két doboz elegáns 
levélpapír, két bőrerszény, egy márvány hamutartó, öt üveg finom 
tokaji bor és öt tfiszkötésü könyv.

1.
4.
5.

Elegáns, szép, kifogástalan mind 
egyik kiválóan jő szövetből, a más._ ___
burettböl készült kifogástalanul. Igazán «1 kell 
hinni, hogy ilyet Skócia sem tud produkálni 
takarékos fiai részére.

No, de kiélvezhetik az olcsóságot a skótok 
és velük egyült minden vásárló a Magyar 
Divatcsarnok minden osztályán. Nagy szó ez, 
hiszen a Magyar Divatcsarnokban tudvalévőén 
minden kapható s igy ez a nyári vásár még a 
legkisebb pénzű, még a legtakarékosabb vá
sárlónak is jó alkalmat szolgáltat ahhoz, hogy 
összes szükségleteit beszerezze. Hogy csak 
néhány példát mondjunk: — Finom inogó női 
burettruha, rendkívül szép kivitelben P 5.80. 
Leányka Crepe de Chine ruha miiselyemből 
már P 2.70-161. — Az a női tenisz-zokni, amely 
a vásár előtt 34 fillérbe került, most 18 fillér. 
— A színes, divatos női pullovert P 3.90-ért 
árusították eddig, most P 1.88. Férfi zeflr- 
ing gallérral P 1.88. Remek, színes női 
fürdődressz P 2.28.

Hogy kalkulálta a Magyar Divatcsarnok 
ezeket a valóban mesebeli árakat — s mind a 
többit is — nem tudjuk, de ez a közönséget 
sem érdekli. Bizonyos, hogy mindenki érthető 
örömmel fogadja a skót árakat; — bizonyság 
erre az a hatalmas tömeg, amely ott hullámzik 
a finom portékákkal rogyáslg rakott árusitó- 
aszlalok körül.

Ötletes és nagy tetszéssel találkozott a 
Magyar Divatcsarnok a vásár alkalmából ren
dezett

vidám skőtviee-veraenye Is.
Ingyen osztogatják a szavazólapokat s a pályá
zati feltételek szerint el kell találni, hogy a 
kirakatokban elhelyezett 14 skót vicc közül 
melyik a legjobb. Érdekes és mulatságos a 
verseny, de meg hasznos is, mert a nyertesek 
között 500 pengőt osztanak ki, még pedig ki
rályi közjegyző ellenőrzése mellőtt.

Abból a hatalmas érdeklődésből, amely a 
Magyar Divatcsarnok nyári vására iránt már 
eddig Is megnyilvánult, kétségtelen, hogy a 
közönség éppen est a vásári tartja a leg
olcsóbbnak.

__J a kettő, az 
másik jó mosó-

1.88. Remek,

VÍZSZINTES

Levelek végén szereplő szó. 
Ffltőunyng.
Ez n konferencia egyike volt a 
leghíresebbeknek a vllághá- 
boru befejezése után.
Galambok lakhelye 
Vonatkozó névmás 

14. liciybatározó rag. 
Iá. Egv közszájon forgó hasonlat, 

a uyárl szerelemre 
Kötelékből eltávozó.
\ földgömböt larlja a vállán 
Balkán város.
Idézel a Vörösmarty-versből 
(Ml n ciiue?) 
Alakit 
S/amárbeszéd 
Magyarul —
Hosszú ideig bgyezgető 
Betilrcjlvény: Rend 
Aki a papírra följegyzési 
Igen öreg emberek 
I l< ta híres dala kezdődik 

„Démoni” nő
A magasba lassít
Kezdetén 
OlAsx föl vő
Kitűnő fürdőlahlctta 
Két részre szabdaló 
Gábor mássiilliangsói 
Névmás 
l’lpafajfa 

ál. Angyal I* 
68. ' 
50. 
58. 
no. 
03.

ÍO.
IX

in. 
to. 
20.
21.

Is van Ilyen
I ]■./:> I. ázás. Hinnie vén 
Vezetékben fül végig 
Kopasz.
Slrésrft késztet
KfUflildl regényíró (Juanl).

03. Brr*1 elén dolog
66. Idős
07. Gúny mentes 
08, Rang 
60. Kljh.szilt 
'<!). I cl Emid Abigél teszi, a Te

limre hívás utolsó versszakábnn

függőleges

A pályáját eredményét jövő hiten hirdetjük ki.

Mulíliell re|t vény pöl váza íiink 
eredménye

14. Erre a sorra a megfejtő nem 
jön................as est keresztező
vízszintes sorok nincsenek be
írva

várakozásnál. (Fel- 17. Idősei nz Eölvila*versből

1. Egfel termék
2. Miilnlós/ócslca
3. Vldi'.m <l<ili>|{
4. KIh letés 

csukó)
5. IrtHlulnil műfaj
6. Zola I mii regényé
7. Sétány
8. Vllághlrll hcgcdűkészllő
9. ( <li folyó (ínse)

10. Nemzet
11. lltiliuf ijln
12. Fizikai mértékrendsaer

elme?)
18. összecsuk
22. Follo rövidítése
25. Jámbor Pál álneve volt
28. Táoeoltak
27. Fűszer
82. Kórnál 555-ös
34. Modern mngvar költő
88. Melléknév felső foka

(Mi ■

87. Ezt a Skandináviában
300 lakosa várost Kénytelenek 
leszünk kiírni, mivel feltéte
lezzük, hogy megfejtőink kö
zül alig egy szásalcka Ismeri: 
Ekamé

88. Erkölcstan 
A férfi sorsa
Szörnyű betegség 
Azonos magánhangzók 
Kislány, Isten önnel
Egy szó, aminek kétérlclme 
van. 1. Katona van benne. 2. 
Jöhettél volna pontosabban 
Kis utcácska a Belvárosban

52.

86.

54.
55.
57.

41.
42.
45.

58. 
81.
02.
63.
64.

Békeffl szerint ennyi lehetsé
ges mindenben
Strandon, uszodában sokat 
látni
Idegen női név 
Kis villám
Két rokonért cimü Igei a má
sodik közvetlen Mvetkes- 
ménje aa elsőnek 
Folytonossági hiány
Jól kinyitja a száját 
Róla — a ló vidéken
Kacér vlseftadáa 
Hős csvlekczl vérével

GA1 György

MEGFEJTÉS: Pipogya fráter 
A tolvaj szarka 
Pária éa Heléna 
Reglstertonna

NYERTESEK:
Egy llzpengős bak jegyei nyert: Gold mann 

Tivadar, Abaujssántó
Két-két színházjegyet nyertek: Somkuty Bar

nabál, Újpesti Keszler Lászlóul, Budapest
Egy-egy ezüstlrónt nyertek; Blancz Imre, 

Budapest; Hoffmann György, Budakeszi
Egy játsiUM legfinomabb Plalnlk-brldzs- 

kártyát nyert: Gesztessy Dezső, Szeged
Egy-egy dobos csokoládéi nyertek: Miklós 

K. Lajos, Budapest; Ménes Ferenc, Dorog.
Egy-egy üveg Qnom tokajit nyerlek: Váci 

Ottóné, Budapest; Zoltán Sándor, Budapest; 
Krasznai Ödön, Szombathely

Egy-egy dlszkötésü könyvet nyerlek: Stru- 
hács János Budapest; Zcrko Pál, Eger; Lévai 
Adám, Oradeo-Mare; Leszley Róbert, Pilis- 
vörősvár. jagfcj A
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Kimentették 
a Dunából — autó 
elé vetette magát

A makacs öngyilkos
jelöltet őrizetbe vette 

a rendőrség
Makacs öngyilkos jelöltet vett őrizetbe 

vasárnap a rendőrség.
Még csütörtökön reggel a Ferenc József- 

hid közelében
a Dunába, ugrott egy fiatal leány, 

a uiotoros őrség tagjai észrevették az ön
gyilkossági kísérletet; ■'nyomban a habokkal 
küzdő lány felé indultak. El is érték, de 
amikor be akarták emelni a mőtoresó- 
liakba/ a leány

irlózatös erővel dulakodni kezdett 
Velük,

percekig tartó küzdelem után tudták csak 
beemelni. A parton várakoztak már a men
tők, akik a.lányt a Rókus-kórházba vitték. 
Itt kihallgatta egy rendőrtiszt, x de a lány 
csak .nevét mondotta meg: KQródy Júliának 
hívják. Miért, akart meghalni? — erre a 
kérdésre egyáltalában nem válaszolt.

Vasárnap a kórház értesítette a főkapi-. 
tányságot, hogy Koródy JüJlá

meggyógyult már, 
elengedni azonban nem mérik, mert olyan 
feldúlt Idegállapotban van, félő, hogy is
mét öngyilkosságot követ el, Detektiv ment 
ekkor érte, előállította a rendőrségre, ahol 
már várta Koródy. Júliát két fivére.’

A fivérek háza akarták vinni, de amint 
az Utcára értek vele, kitépte magát karjaik
ból és égy

robogó autóbusz elé vetette magát.
'Az autóbusz úgyszólván a* utolsó pillanat
ban fékezett le, Koródv Júliának nem tör
tént Semmi bája, de fivérei ékkor vissza
vitték á főkapitányságra, ahol

őrizetbe vették, 
nehogy kárt tegyen magában.

A Koródy' fivérek azerint a fiatal lány 
azért akar meghalni, mert szerelme* a ren- 
dőrteitfilat egyik tagjába — reménytelenöl.

— Meghalt Szende Pál, Károlyi Mihály 
pénzügyminisztere. Hosszas betegeskedés 
után, szegényes viszonyok között vasárnap 
hajnalban meghalt Stiny érvárai jón családja 
körében Szende Pál, Károlyt Mihály^ októ: 
bért kormányának pénzügyminisztere. 
Szende, mielőtt az aktív politikába belekap
csolódott volna, Bt .QMKE főtitkára volt, 
Sándor Pál egyik Iegtevékenvébb és legér
tékesebb jn unkatárja. A A&pü/i-kornjány 
megalakulása alkalmával pénzügyminisz
ter lett, de a Vyr-jegyzék megérkezésekor, 
a proletárdiktatúra kitörése előtt Bécsbe 
emigrált- és onnan dolgozott a jénai Fi- 
scher-Verlag vállalatnak, amelynek kiadá
súban több filozófia munkája jelent meg. 
Külföldön való tartózkodása alatt is tartott 
bizonyos irpdglm.i kapcsolatot Magyaror
szággal. A Vánibéry Rusztem szefkesztésé- 
b91? niSKiplepö ^zgdunk cimü tudomá
nyos folyóirat legutolsó számában is na? 
gyobb filozófiái munkája jelent meg. Dol
gozott ezenkívül több külföldi lapnak is. 
Holttestét, kívánságához képest, —* hTf‘sze
rint — Bukarestbe südllitják és elégelik.

— Megölte magát Grilnhut bácsi, az Ahá- 
erdösor kávéiuéröje. Az Alsóerdősor 20. szánni 
házban* volt Óveken ót kávéjnúrésT Grünhut 
IgníicHák. A környéken mindenki jól ismerte 
a 67 esztendős kávémérőt, estik Grünhut bácsi
nak szólították. Grünhut Ignác az éjszaka nz 
Üzl«UQl..A*U*UM«íln*-. lakúmban világitógázzak 
megmérgezte magát. Reggelre holtan akadtak 
rá. Búcsúlevelet hagyott hátra, azt irta, anyagi 
gondok miatt megy a . balálba. Holltaafát »-tör
vényszéki orvostani intézetbe azállitoták.

— Csendélet a Dfós-uteában. Fejes József 
napszámos, aki a Df<5r-utca ft számú házban 
lakik; vasárnap Összeszólalkozott az egyik la
kával, lierz Mártonná háztartáabell nővel. 
Herzné fia, Heti Lajoa ktreakedősegéd édea- 
anyja legjtaÉgéra sietett éa bottal fejbevágta 
Fejest. A napszámost a mentők * fíókus-kóf-

vitték. A rendőrség megindította * vizs
gálatot.

— Fürdés közben a Dunába fulladt. Vasár
nap délután a római parton Kutassy Ferenc 
31 éves kazánfűtő elmerült. Többen segítségére , 
sietlek, da nem tudták megmenteni. Holttestét 
még nem sikerült megtalálni.

FIRTuj ÁRAI ■

Luxusadó nincs I
yizsgadíj beleértve

Budapest, IV., Váoi 
uccat. Tel.82-8-48

CIPŐ
legjobb, 
legolcsóbb

FRIEBERT^l

BALILLA 7/25 HP
3700 P I 4 fi. 2-aflfa luu-b«UM 4800 p

3950? 4 fi. 4-*jt4> luui-b«rlÍM _ 5100 p

2—4 81. cabrlakt .... 5800 p

2 81. ipidar

2 fi. laxns-sptder.

4 fi. luu-tarpe44 .... 4350
ARDITA 10/4 5 HP

8100 p4—5 81. berlfaa ., 6009 P | í - 7 Blherllna ....
4 fi. sperl-berilna, 10/55 HP.. 8900 p

HATHENGERES
ARDITA 16/5 2 HP
4—5 fi. berllna 9900 P | 4—5 81. sport-berllan, 16/45 HP 11950 p

NÉPITÉLET:
Bokody Aurél 
tizenötévi fegyház

A közjegyző bontotta fel és hirdette ki 
rejtvényregényünk Ítéletét — 5720 pá
lyázat érkezett, a győztes nevét julius 
30-ikl számunkban közöljük

»-u Erődy-Harraeh Tihamér rövidesen el
hagyja a szanatóriumot. A Kékesről szom
baton este vakbélbántalmakkal ínéntöauté 
hozta be a Pajor szanatóriumba Er6dg-H(ir- 
rach Tihamér országgyűlési képviselőt, 
még szombaton éjszuka megoperáltak. A 
képviselő vasárnap már teljesen lázmentes 
volt és csütörtökön már el is hagyja a sza
natóriumot.

— Tovább tart az ézöstmlves munkások 
sztrájkja", ötödik hete Változatlanul tart áz 
ezüslmives munkások szlrájkjá. Az elmúlt 
héten a munkások és a munkaadók megbí
zottal egyeztető tárgyalásokra jöttek össze, 
azonban a munkások a felajánlott harminc 
százalék béréniéMssel nem voltak megelé
gedve. Félbesaakitották a tárgyalásokat, 
nílré 'fl'tnutrfrásnk -a TOVábM sztrájk mellett 
döntöttek. Egyelőre semmi kilátás sincs a 
békés megegyezésre, a héten az összes ezüst-, 
áru gyárakban állni fog a munka.

RákÓcxi út 39 
Téré* kőrút ea 
Vúéshú* kőrút 1O

K. Hétfői Napló nagysikerű rejtvény- 
regény-pályázata befejeződött. Szombaton, 
julius 14-érí dr. Horváth Kamiltó királyi 
közjegyző fölbontofta a lepecsételt boríté
kot és kivette belőle az ítéletet, amelyet

dr. Héczey Lajos nyugalmazott kir, 
törvényszéki elnök hozott.

Az ítélet igy szól:
Bokody Aurél bűnös a Btk. 278. 

M-ába ütköző gyilkosság bűntettében 
és ezért a Btk. 278. ft. és 289. fc. alap
ján, a Btk. 92. £-a alkalmazásával, 15 
évi fegyházbüntetésre és tízévi hivatal

vesztésre büntethető.
A 460/1934. számú közjegyzői tanúsít

vány szerint ezután ar ítélet indokolása kö-

vetkezik, majd a következő záradék:
— Ezen iratot a Hétfői Napló meg
hízottjának külön lepecsételt borítékban 
áladtam, anélkül, hogy annak tartal
mát bárkivel közöltem volna. Héczey 

8. k. ny. kir. törvényszéki elnök.
Ebből a tanúsítványból hitelesen meg

állapítható, hogy ar. Ítéletet egyesegyedul ás 
kizárólag az ítéletet hozó nagyrangu, nyu
galmazott bíró ismerte, »e a Hétfői Napló, 
se más nem tudhatta az Ítéletet.

Begénypélyázatunkra egyébként
5720 megfejté* 

érkezeit, juliu* • 3Ö-ikL számukban közöljük 
annak a boldog ilélethozónak nevét, -oki nr. 
ezerpengős jutalmat kapja.— Halálozás. özv. Joó Ferencnó szül. Páczay 

Kovái* Julih, élt 70 évet, meghalt julius 15-én. 
JUliUs 17-én d. u. J^5-kor temetik el.

—A labdája után futott a Dunába. Balogh 
József kilenc esztendős tanuló vasárnap rég
id Dunapentele község határában fürdés köz
ien a Dunába fulladt'A szerencsétlen fiú holt

testét pár óra hiujva kivetette a Duna. — Bu
széin JánoSné bejelentette a szobi csendőr- 
örsön, högy egyeszlchdös unokája,' Eyedy Olga 
i Dunaparton játszadozott, közben a labda 
lekésett a vízbe. A kisleányka Utána kapott, 
iözben elvesztette az egycnsulyíit beleesett 

a Dunába. Mire segítségére siettek, már elme
rült a hullámokban. Holttestét még nem talál
ták meg. -r Vasárnap ddulán Szohnál egy 
tizenkét-tizennégy évesnek látszó, barriahaju, 
fiirdörubás fiU holttestét fogták ki a halászok 
a Dunából. Kilétét még eddig nem sikerült 
mcgállnpitani.

— Bányaszerencsétlenség öt halálos ál
dozattal. Bctgrádból jelentik: Az egyik Cn- 
jetár közelében fekvő szénbányában há-‘ 
lomszáz méter mélységben dinamttrobban- 
tás közben a beszűrődött bányalég felrob
bant. A szerencsétlenségnél öt munkás éle
tét vesztette, húrom bányászt pedig súlyos 
sérülésekkel Tudták Csak kimenteni a bá
nyából.

— Szódásüveget vágott ■ fejébe*. Bordón 
István 32 évé* kereskedőségéd verekedés köz
ben szódásüveggel fejheverte Somogyi Gyula 
30 esztendős nutógumijnvltót, akit a mentők 
kórházba szállítottak. A kereskédősegéd ellen 
megindult az eljárás. '

— Elfogtak két kommunista agitátort. 
Pár hét ÓTa a főváros külső perifériáin és 
főképpen Angyalföldöm az éjszakai órák
ban ismeretlen egyének a házak falaira és 
n járdákra vörös festékkel kommunista jel
szavakat írtak, -azonkívül sarlót és kalapá
csot rajzollak. A rendőrség szombaton éj
szaka bntnká közben elfogta Franki Ferenc 
28 esztendős cipészsegédet és Gergely Ist
ván ezüst inti vés segédet, akik éppen An
gyalföldön. n T.chel-títcn tájékán voltak el
foglalva festési nhinkálntalkkfti. Mindkettő
jüket előállították a főkapitányságra, ahol 
IctfiTtózlatásba helyeztek Őket.

megkezdődött
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kuntól
1.

A mozgósítás huszadik évfordulóján nagy 
napja les: Szolnoknak. A város egykori házi
ezrede ezrednapot tart. Az ezred napot or
szágos jelent őség üvé avatja, hogy a 68-as 
bakák adták az első hősi halottat. A világ
háború kitörésének napján Zimony mellett 
szerb golyó terítette le Szabó Pál 68-as köz
vitézt, ö a háború első magyar halottja.

11.
Most, hogy a világháború kitörésének hu

szadik évfordulójához érkeztünk, Sarajeuó 
véres emlékének árnyal kisértenek. A halál 
sok minden ellentétet kiegyenlít. Nálunk is 
egyre kevesebb szó esik a visszaemlékezé
sekben arra, hogy Ferenc Ferdinánd nem 
túlságosan szerette a magyarokat. Kevés szó 
esik erről, inkább a tragikusvégű trónörökös- 
pár meghatóan szép szerelmére gondolunk. 
A memoár-irók felidézik Ferenc Ferdinánd 
utolsó szavait, amikor a halálautó két vérző 
utasa ősszeborult és a kemény, büszke ka
tona-trónörökös elhaló hangon súgta Hohen
berg Zsófia hercegnő fülébe: Zsófia, nem 
Szabad meghalnod, élned kell gyermekeink 
Sniatt. A szomorú véget ért trónörököspár 
gyermekéről, Hohenberg Miksa hercegről, 
(akire egy reménybeli császár-királyi korona 
fénye világított) azóta egyre kevesebbet be
szélnek. Hohenberg Miksa Artstettenben la
kik, a rég! családi kastélyban. Ritkán jár be 
ír városba. Csak az egész régi bensz ütött la
kók Ismerik. A herceg, ha a városban jár, a 
Szálloddbdn ebédel. De nem a nagy étterem
ben, hanem a vendéglő polgári részében, a 
szinesabroszos söntésfélében. Burg ... Sara
dévá ... Artstettcn, hogy múlik az Idő, hogy 
'fordul az Idők járása ..,

in.
Festetlts György herceg beteg. Budapesten 

'ápolják a János-szanatóriumban. Csak múló 
betegségről van szó.

TV.
Búcsúzzunk Budapest egyik régi vendégé

től. Elmegy Borurin mecklenburgi herceg. A 
herceg nevét a lovas póló tájékáról ismerte 
meg a közönség. Szép sport ez, szép úri 
sport, de bizony itt-ott bíráló szó is akadt 
egyet-m(\sról ezzel kapcsolatban. Még a felső
házban is szó esett Bortvin hercegről, nem 
éppen a leghizelgőbb formában. A herceg 
most búcsút mond Budapestnek, nem újítják 
meg pólószerződését. Úgy hírlik, Amerikába 
utazik. Jó utat!

V.
Hatvány Lajos báró Istenhegyl-utl villáját 

'hosszú időn át Hoffmann Mid Pálma, Wenck- 
heim Lajos gróf elvált felesége bérelte. A 
báró most eladta a villát egy déligyümölcs- 
kereskedőnek.

VL
Névtelen levélírók, sötétben bujkáló tele- 

donhiénák, otromba tréfacsindlák garázdál
kodnak Budapesten. Pár nap alatt egész cso
korra való gaztettük gyűlt össze. Névtelen, 
fenyegető levelekkel riasztgatnak kerti ün
nepre, jótékonycélu mulatságokra készülő 
közéleti embereket, szerencsétlenségekről 
szóló hamis híreket telefonáltak újságokhoz, 
apák, feleségek, gyerekek halálos baleseté
nek hírével riasztottak halálra békés csalá
dokat. Legutóbb pedig azt a csínyt követték 
el, hogy házassági álhirt adtak le egy lapban 
egy törvényszéki orvos és egy főjegyző eskü
vőjéről. Ilát nincs ellenük védekezés! Dehogy 
nincsl Akit „megtréfáltak", akit felültetlek, 
ne bújjon el szégyenével. Olyan ez, mint 
amikor álarcos, állig fölfegyverzett banditák 
legyűrnek egy fegyvertelen, békés polgárt. 
Nincs abban semmi szégyelnivaló. Akit fel
ültettek, azonnal forduljon a rendőrséghez. 
X főkapitányt pedig — aki sokszor megmu
tatta már, hogy keménykezü ember — min
den tisztességes polgár nevében megkérjük, 
vegye komolyan ezt is, mint akármelyik más 
bűncselekményt, ennél alávalóbb, galádabb 
gaztettet nem is lehet elképzelni. A rendőrség 
álljon a sarkára, fogja fülön ezeket a csíny
levőket és bánjon el velük úgy, amint meg
érdemlik. De nem keztyüs kézzel...

VII.
Magyar költő könyve jelent meg most 

Bécsben. Ein Habsburg-Hohelied a elme. 
Rónai Sándor költő-nyelvtanár énekli meg 
ebben a Habsburg-dinasztia történetét.

Vili.
Tegnap tartották meg a szolnoki művész

telep garden-partyját. Ki volt ott! Mindenkit 
Remek volt.

IX.
Eris iparművészeti szalon néven működik 

Budapesten egy szép és finom műhely, amely 
művészi értékű magyar holmikat hoz forga
lomba. Nem mindenki tudja, hogy a szalon 
tulajdonosai Csckonics Erzsébet grófnő és 
Karg Györgyné bárónő. Az IBUSz most szép 
uj várócsarnokot épített a Vőrösmarty-téren. 
4 két dolgozó arisztokrata nő a várócsar
nokban elárusitóhelyet létesített.

Óriási viharok 
pusztítottak vasárnap 
Franciaországban
Négy falu pusztult el — Házak százait rom
bolta össze a szélvész

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Egész Franci a országban óriási 
viharok pusztítottak, amelyek nihány vi
déken valóságos tornádókká fajultak. A vi
har okozta kár már eddig is túlhaladja a 
tízmillió frank Usszeget. A legnagyobb pusz
títást a vihar a közlpfraneiaországi Saon- 
et-Lolrc megyében okozta, ahol valóságos 
tornádó vonult végig.

Számos faluban a házak százait dön
tette romba a borzalmas szélvész.

Még nagyobb az a kár, amelyet a vihar a 
termésben okozott. Néhány óra alatt az 
eső, jégeső és a vihar mindent elpusztított. 
A gyümölcsfák tízezreit gyökerestül kisza
kította a szélvész és

a sürli villámcsapások számos tanyát

Csak ezen a héten remekszabásu 

mtrieHutsnl Krfioitonv 40 pengőért 
rendkívül leszállított árban rendelhető a szezonból megmaradt divatos szövet
maradékokból 2-szerl próbával elegáns kivitelben! E csodálatos olcsósággal 
célunk a vovök kielégítése és megszerzése, ezért minden öndlcsórottöl tartóz
kodunk. Rendelőink ezrei annál többet fognak mondani! — Runakereskelmi Vál

lalat, Ferenc-körut 39. I. emelet

— Grieger Miklós betegsége. Grieger 
Miklós országgyűlési képviselő, a legitimista 
Nemzeti Néppárt elnöke, agitációs kőrútján 
megbetegedett és régi szívbaja is kiújult. 
A képviselőt szanatóriumban ápolják és 
kedden röntgenvizsgálat alá veszik, hogy 
megállapítsák pontosan a diagnózist beteg
ségéről.

— Német turisták halálos szerencsétlensége 
Ausztriában. Innsbruckból jelentik: Friedrich 
Heuber és Hermann Ponater nürnbergi turis
ták az ausztriai Ortelerröl való leereszkedés 
közben súlyosan megsebesültek. Ponater esz
méletét vesztette, Heuber egy közeli menedék
hát felé indult segítségért, útközben egy glecs- 
cscrre zuhant és szörnyethalt. Több óra múlva 
találták meg holttesteiket.
' — Debrecen fél tengtrltermése elpusztult. 
Debrecenből jelentik: A város határában óriási 
pusztítást végzett a fengeritermésben a gvökér- 
tet ü. A Gazda Kör jelentése szerint a tengeri
termés felerésze elpusztult.

— Egy debreceni földbirtokos súlyos motor- 
kerékpárszerenesétlenségc Debrecenből jelen
tik: Wolff Ferenc földbirtokos motorkerék, 
párjával felborult és súlyosan megsebesült. 
Egyik budapesti szanatóriumba szállították a 
súlyosan megsérült Wolff Ferencet.

— Tatareacu befejezte párisi tanácskozásait. 
Párlsből jelentik: Tatarescu román miniszter
elnök befejezte párisi hivatalos látogatását és 
autón a bretagnei partvidékre utazott, ahol 
néhány napot szándékozik francia barátai tár
saságában tölteni.

— Csendörségl kihallgatása közben öngyil
kos lett egy tolvaj. Székesfehérvárról jelentik: 
Szabó János állásnélküli kereskedősegéd ez
előtt az egyik balatonalmádii üzletben volt al
kalmazásban. Itt különböző lopási gyanú miatt 
a csendörség őrizetbe vette. Kihallgatása so
rán egy óvatlan pillanatban az almádii község
háza második emlctéről kiugrott és összetört 
tagokkal maradt a földönfekve. Beszállították 
a székesfehérvári kórházba.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kálvln-tér 5.
— Amerika elvárja, hogy Németország 

teljesítse fizetési kötelezettségét. Nciv-York- 
ból jelentik: A Morgan bankház táviratot 
küldött a német pénzügyminiszternek, 
amelyben felszólítja Németországot, hogy 
tegyen eleget a Young- és a Dnwis-kölesö- 
nökből folyó kötelezettségeinek, mert azok
nak nemteljcsitését a világ sem megérteni, 
sem elfelejteni nem fogja.

— Idegbaja miatt negyedszer lett öngyil
kos. Vasárnap délután Kercpesi-ut 5. számú 
házban levő lakásán gázzal megmérgezte 
magát Horváth Aladár 52 éves ny. MÁV- 
titkár. A 7?<5Aus-kórház.ba szállították. Há
borúban szerzett idegbaja miatt már ne
gyedszer követett el öngyilkosságot.

— Órát lopott a szilcascgéd. Deutsch István 
31 éves szücssegédet vasárnap délelőtt sikkasz- 
táis elmén letartóztatta a rendőrség. A fiatal
ember, aki már nyolc Ízben volt büntetve, 
Lomot te Sándor órástól tiz darab órái vett ót 
bizományba, azok közül hetet eladott, az ösz- 
szeget elköltötte és a pénzzel nem számolt el 
a tulajdonosnak. Deutsch IsIv.VX a főkapitány
ságról az ügyészségre kisérték?
~ Fsak julius 26-élg a tavaszi és nyári 

idényről megmaradt szöveteinkből rendelhető 
mérték után divatos férfiöltöny rendkívüli le
szállított áron 40 pengőért. Egv próbarendelés 
meggyőzi önt, hogy kevés pénzért is jó ruhát 
kap. László uriszabósóg, Erzsébet-körút 1. sz. 
I. em.
~ t'^ak ezen a héten remekszabásu mérték

utáni férfiöltöny 40 pengőért rendkívül leszál
lított árban rendelhető a szezonból megmaradt 
divatos szövetmaradékokból 2-szcrl próbával, 
elegáns kivitelben! Ruhakereskedelmi Vállalat.

LFereno-köm Mm.

felgyújtottak, a az állatok százait meg
ölték.

Chaufalller falu különösen sokat szenve
dett a vihar következtében. A faluban 
egyetlen ház sem maradt épen. Toulouse 
környékén a felhőszakadás szintén nagy 
károkat okozott és igen sok tűz keletkezett 
a lecsapó villám által.

Chamonlx közelében rövid idő alatt 
most mór a negyedik alpesi falu lett a 

lángok martaléka.
Lavachez faluban szombaton délután tűz 
ütött ki egy tanyán és alig egy óra alatt az 
egész falu már lángokban állott, minden 
ház elpusztult. Egyedül ebben a faluban az 
anyagi kár egymillió frank.

Vasárnapi műnk asz tinót Egerben. 
Egerből jelenti: Az egri kereskedők többsé
gének fölterjesztésre a polgármester teljes 
vasárnapi munkaszünetet rendelt el. A ki
sebbség, huszonnégy kereskedő, az alispán
hoz föllebbezett, aki azonban most elutasí
totta a fellebbezést. Ezzel Egerben életbe
lépett a teljes vasárnapi munkaszünet.

— Egy kisfiú súlyos villamosbalesete. A 
Ferenc-körut 13. szám előtt Rajcsik Pál 
kilencéves tanuló leugrott a villamos ütkö
zőjéről. Az ugrás nem sikerült és koponya
alapi töréssel a /?ŐA-us-kórházba szállították.

— Repülőgépen a Hortobágyra érkezett 
a Glornale d’ltalia szerkesztője. Debrecen
ből jel^ntijc: Giuseppe ^.ucpgtius Melle, a 
római Giornate d’ltalia szerkesztője, vasár
nap repülőgépen a Hortobágyra érkezett. 
Az olasz újságíró cikksorozatot akar írni 
lapjába a Ilortobágyról.

— Hcresóval mérgezte meg magát. Pár nap
pal ezelőtt a Teréz-körut 37. számú házban 
szolgálati helyén holtan találták Papp Gizella 
20 esztendős háztartásbeli alkalmazottat. A 
rendőri bizottság gyanúsnak találta a halál
esetet. miután annak pontos okát nem tudták 
megállapítani. Szombaton délután boncolták 
föl a leány holttestét és vasárnap küldték meg 
a főkapitányságra a boncoló jegyzőkönyvet. A 
boncolás megállapítása szerint a leány halálát 
heresómérgezós okozta és igy valószínű, hogy 
a fiatal leány öngyilkosság áldozata lett.

— Nekihajtott egy kőrakásnak. A biatorbá- 
gyi vasútállomás közelében eszméletlen álla
potban találták a járókelők Hornyák Imre 23 
esztendős bicskei gazdálkodót. Hornyák, aki 
kerékpáron igyekezett Pest felé, véletlenül 
nekihajtott egy kőrakásnak, lezuhant kerék
párjáról és súlyos sérüléseket szenvedett a 
fején. A vármegyei mentők kötözték be sérü
léseit, azután az Uj Szent János-kórházba 
szállították.

— Kedvezményes utazás Debrecenbe. A ke
reskedelmi miniszter megengedte, hogy a deb
receni Nyári Egyetem hallgatói az augusztus 
1—20-ig tartó tanfolyamra az ország bármely 
pontjáról Debrecenbe és vissza, a belföldiek 
33%-os, a külföldiek 50%-os kedvezményes 
vasúti , jeggyel utazhassanak. Az odautazást 
legkorábban julius 26-én, a visszautazást leg
későbben augusztus 25-én lehet megkezdeni. A 
kedvezményes utazásra jogosító igazolványokat 
a debreceni Nyári Egyelem igazgatósága (Deb
recen 10) szerzi be és küldi el. Féláru vasúti 
jeggyel lehet résztvenni a debreceni Nyári 
Egyetem két kirándulásán is.

— Szerencsétlenség a Nyugati pályaudvaron. 
Vasárnap délután a Nyugati pályaudvar érke
zési oldalán Legendl Mihály 29 éves MÁV vo
natkísérő tolatás közben két vagon ütközője 
közé szorult. Súlyos sérüléseivel a MAV-kór- 
házba szállították.

— öngyükos cigánylány. Vasárnap délután 
Csepelen a Gubacjtf-hidról a Dunába vetette 
magát Farkas Piroska 18 éves pesterzsébeti 
cigányleány. Motoros rendőrök mentették ki a 
Dunából. Eszméletlen állapotban szállították a 
RóAus-kórházba. Szerelmi bánata miatt akart 
meghalni.

— Megkezdődött az olcsó Ftacher-vásár! 
Néhány tájékoztató ár: Mosó voile, pongyolá
éi ruhaanyag, színtartó minőség 68 üli. Min
tázott müselyem, megbízható minőség, divatos 
kivitel 98 fillér. Bükié vászon praktikus anyag 
ruhára és komplére 1.20. Maradékok kiárusí
tása az érvényben volt árak feléért. Fischer 
Simon és Társai Utóda rt. selyem- és nóidivat- 
áruház, Budapest, V., Bécsi-utca 10.

— Cipőt legjobban, legolcsóbban a Friebert- 
üzietekben vásárolhat. A cég a nyári vásár 
tartama alatt árait még jobban mérsékelte. 
Árusítóhelyek: Rákóczi út 39, Teréz körút 62, 

jVámhá* >3ró» 10,

a zivataros jellegű

Zivatar, 
hSsUlyadSz!

A Meteorológiai Inté
zet jelenti vasárnap: 
Közép- és Nyugat-Eu- 
rópában tovább tart 

meleg időjárás.
Hazánkban vasárnapra virradó éjszaka

13—16 fokig süllyedt a hőmérséklet. Ziva
taros eső sok helyen volt, nagyobb meny- 
nyiségü csapadékot az északi, északkeleti 
vidékek kaptak.

Budapesten vasárnap délben a hőmér
séklet 26 Celsius fok, a tengerszintre átszá
mított légnyomás 760 milliméter volt

Várható Időjárás a következő huszonnégy 
órára: Sok helyütt zivataros eső, nyugatról 
élénkebb szél és a meleg némi csökkenése.

— Lemond u angol külügyminisztert 
Londonból jelentik: A Sunday Reveree va
sárnapi számában azt a feltűnést keltő ér
tesülést közli, hogy Sir John Simon kül
ügyminiszter lemondási szándékkal foglal
kozik és vissza akar vonulni a politikai 
élettől. A külügyminiszter bizalmas barátai 
előtt k jelentette, hogy elfáradt már a poli
tikai játékban és eddig csak azért nem 
mondott le, mert kötelességérzete paran
csolta, hogy kitartson állása mellett.

__ Károly román király Londonba utazik. 
Londonból jelentik: Károly román király, 
a Sunday Reveree bukaresti tudósítójának 
értesülése szerint Londonba készül. A ro
mán király a közeljövőben Párisba utazik 
ét onnan Londonba is ellátogat.

— Sven Hédin táviratozott kínai fogságá
ból. Londonból jelentik:: Sven Hédin, a 
világhírű svéd utazó táviratot küldött lon
doni barátainak, amelyben közli, hogy jó 
egészségben van és útban van. Sven Hédin 
a táviratot szombaton adta fel Urunclk ke- 
lelturkesztáni városban.

— Kifosztották a kápolnai tanító lakását. 
Egerből jelentik: Bátyi József kápolnai tanító 
lakásán betörők jártak. A tettesek kifosztották 
a lakást. A csendörség keresi a betörőket.

— Turistaházat avattak Egerben. Egerből 
jelentik: A Magyar Turista Egyesület egri 
Bükk-osztálya vasárnap avatta fel várkuti uj 
nyaralóházát. Az avatás ünnepélyes keretek 
között ment végbe.

— Viltanydrőttal játszott — meghalt Ferencz 
Ferenc 17 esztendős kovácstanonc a báránya
in egyei- Bakonya községben azzal szórakozott,., 
hogy a villanydrótra egy másik drótot hajított 
föl és azon föl akart mászni. A szerencsétlen, 
fiú alig kapaszkodott bele a drótba, amikor a 
magasfeszültségű villanyáram agyonsujtotta. 
Holttestét a helybeli halottasházba szállították. 
A vizsgálat megindult, hegy a szerencsétlen
ségért terhel-e valakit felelősség.

— Gyári betörés. Vasárnap értesítették a fő
kapitányságot, bogy a péti nitrogén és mű
trágyagyár telepén betörők jártak, akik több 
platinatégelyt és tálat vittek el mintegy ezer 
pengő értékben. A betörök kézrekeritésére meg
indult a nyomozás.

nagy állótükör, 
tlzenkétazemőlyM kriatAlypohArkészlet, tizennyolcszemélyes achlagenwaldl étlcésxlát, hutor, szőnyeg 
és dísztárgyak csak privátnak eladók 11-től—2-ig. 

KirAIy-atca 65, 11. emelet 1.

— A Magyar Vasúti Forgalmi Rt közgyűlése. 
A Magyar Vasúti Forgalmi Részvénytársaság 
julius 9-én Beöthy László nyug. m. kir. keres
kedelemügyi miniszter elnöklete alatt meg
tartott közgyűlésén elhatározta, hogy az 1933. 
évre mérleg szerint kimutatott 141.862.61 P 
nyereséget a következő év számlájára viszi át. 
A Sociélé Générale de Belgique, Brüsszel, ér
dekeltségvállalása folytán az igazgatóságba be
választottak: Alexandra Galopin, a Société 
Générale de Belgique alkormányzója, Adolphe 
Stoclet, a Société Générale de Belgique igaz
gatója, Vidor Caspers, a Compagnie Auxiliaire 
Internationale de Chemins de fér igazgatója, 
Richárd Fanta nyug, főkonzul. A felügyelő
bizottság tagjává választatott Vrbánovits G. 
Zoltán m. kir. kincstári főtanácsos. A közgyű
lést követő igazgatósági ülésen Adolphe Stoclet 
a társaság alelnökévé választatott. Dr. Urbán 
Tibor cégvezető igazgató-helyettessé nevezte
tett ki.

— A Bauxlt Trust A. G. e hő 11-én tar
totta meg Zürichben Schirner Károly elnök 
vezetésével rendes évi közgyűlését, amelyen a 
részvények túlnyomó többsége képviselve volt. 
A közgyűlés Hillcr József dr. vezérigazgató 
előadása után az igazgatóság üzleti jelentését, 
valamint az 1934 január 31-én lezárt zárszá
madásokat elfogadta és az elmúlt flzletévre 
részvényenként 0.50 svájci frank osztalék kifi
zetését határozta el. Az osztalék folyó hó 12-től 
kezdődőleg Zürichben a Blankart & Cie. cég
nél, Budapesten a Magyar Általános Hitelbank
nál a 7—10. sz. szelvények beszolgáltatása el
lenében kerül kifizetésre.

— Budapest egy nagy vásár. Külváros, Bel
város, Buda, a körutak valamennyi dclail üz
lete as ipartörvény rendelkezése folytán julius 
hő 14—18-Aig nagy szezonvégi vásárt rendez. 
A város minden részében a kirakatok ezrei tele 
a legszebb, legjobb árukkal, hihetetlen olcsó 
árakon. A kereskedők tanultak a külföld nagy 
világvárosi áruházaitól, nem akarják, hogy 
áruik visszamaradjanak a jövö szezonra, a 
mostani vásáron rendkívül olcsón bocsátják 
azokat vevőik rendelkezésére. Okosan teszi • 
vevőközönség, ha most felhasználja az alkab 
nwt és vásárol, kmníc péaaért sokat és Jót kaft.
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Kertész Mihály Hollywoodból 
Budapestre érkezett: 

tanúként hallgatja ki a bíróság a Panoptikum 
plágiumpörében

Kertész Mihály, a vi
lághírű magyar filmren
dező tegnapelőtt Buda
pestre érkezett. Egyene
sen Hollywoodból jött. 
Utazásának hátterében 
a hónapok óta húzódó, 
a filmvilágban nagy fel
tűnést keltő pláglum-

pör húzódik meg, amelyet Tamás István 
iró indított a Warner Brothers filmvállalat 
ellen. Azt állította, hogy évekkel ezelőtt egy 
budapesti bankigazgató közvetítésével el
juttatott Warner Brothershez egy fihnszce- 
náriumot, amely Kertész Mihály kezébe ke
rült. Később a Warner Brothers forga
lomba hozta Panoptikum című filmjét, 
amelynek

témájában Tamás István ■ magáéra Iá
mért, ■ filmet azonban egy amerikai 

iró neve alatt hozták ki, 
ezért tízezer pengőt követel a filmvállalattól. 
A Warner Brothers budapesti képviselője 
utján a kereset elutasítását kérte; azzal 
érvelt, hogy a Panoptikum szerzője nem 
Tamás István, hanem az amerikai iró.

A törvényszék elrendelte ■ bizonyítást, 
a többi között a budapesti bankigazgató és 
Kertész Mihály kihallgatását is. Most, hogy 
Kertész Mihály Budapestre érkezett,

a bíróság tanúként kihallgatja a kár
térítési pörben

ét kétségtelen, hogy az ö vallomása döntő 
súllyal esik latba az Ítéletnél.

1838-ban egy alapítványi egyesület alapí
totta és ez a nagymultu intézmény, amely 
önálló nyugdíjintézettel rendelkezik

M éves nagynevű működése után • 
letfwlyoeabb anyagi zavarokkal küzd.
Az utóbbi napokban már olyan hírek ter

jedtek el, hogy a Nemzett Zenede végleg 
megszűnik és jövőre meg sem nyitja ka
puit. Ezeket a híreket azonban Szabados 
Béla, a Nemzeti Zenede főigazgatója, aki
hez felvilágosításért fordultunk, megcá
folja.

— Sajnos, igaz — mondja Szabados Béla 
—, hogy az intézet szanálásra szorul, mert 
az alapítvány vagyona elértéktelenedett és 
a napi kiadások jóval felülmúlják a bevéte
leket. Szerencsére azonban a kultuszminisz
tériumban megvan a hajlandóság, hogy az 
intézetet megmentsék.

Hóman kultuszminiszter kijelentette, 
hogy a Nemzeti Zenedét nem engedi 

Usszcomlani.
Addig, amíg a szanálás, illetve az átszerve
zés módjairól döntenek, az intézet állami 
támogatással tovább fog működni. Az át
szervezés egy-másfél év után fejeződik be, 
valószínűleg olyanformán, hogy a Nemzeti 
Zenede függeléke lesz a Zeneművészeti Fő
iskolának.

komoly vevő csak cél
éiért jő árút keres és 
ezt olcsó árak mellett 

meg is találhatja

Bea Zoltana megnyerte
fiajEteNAPiő

KLEIN ANTAL 
divatárucikkek nagyáruházában 

Király ucca 49 
a Teréz-templom mellett.

Ruhaselymek, kosztüm
anyagok, nyári vászon-, 
mosó- és divatkelmék, 
transparentok, strand- és 
fürdőcikkek, női-, férti- 
„gyermekfehérneműek, 
pizsamák, harisnyák, 
műselyeinkombinék stb.

visszamaradt nyár! anyagok 
a régi árak kis töredékéért 

kaphatók I
Irány tehát otthonról - 

Klóin Antalhoz!

A

nagyösszegü pőrét 
a Lloyds biztositó ellen

VÍGSZÍNHÁZ (Clrknubgn)i Clrkwi eaUlaga (8). 
BETHLENTERI SZÍNPADt AagMilv (W9) 
ROYAL ORFEUM. Caak azért is (Wí).
KOMÉDIA KABARÉI Grand Gulgnol (9). 
BUDAI SZÍNKOR: Tabáni orgonák (H8).

1250 fontot kapott — Londoni levél a Lajtai-házaspárról

M Hétfői Napló tudó, 
silójától.) A londoni la
pok napok óta nagy cik
keikben foglalkoznak Laj
tai Lajossal, a kitűnő 
zeneszerzővel és feleségé
vel, Bea Zoltánéval, a 
világhírű táncmüvéssnő- 
vtl. A Hétfői Napló nem
régiben megírta, hogy

London, julius 15.

Bea Zoltána nagyösszegü pört indított a lon
doni Lloyds biztositó ellen. A tánemüvésznö 
tavaly Finnországban, -ecerepléa közbon, meg
botlott éa megsérült a lába éa Így

as a veszély fenyegette, hogy le kell mon
dania a további szerepésről.

Szerencsére azonban felépült, úgyhogy min
den változás nélkül továbbfolytathatja pálya
futását, de biztosítva volt baleset ellen és a 
kötvény alapján

háromezer

A vállalat 
pört Indított 
héttel ezelőtt

az ottani

A tárgyalás előtt és a tárgyalás után fotó
riporterek serege ostromolta Lajtaiakat, egész 
sereg angol lap közölte Bea Zoltana fotográfiá
ját. A La/toj-házaspár már felvette a pénzt és 
Reá Zoltana ezt mondotta a Hétfői Naplónak: 

—’ Megvásárolom as egész New Bond 
Streetetl Tizennyolc bőrönddel megyünk haza, 
igazán furcsa egyszerre ilyen gazdagnak lenni 
— fontban,..

Lajtaiék nagy kerülővel jönnek haza, előbb 
Páriába, azután Olaszországba utaznak ée on
nan jönnek Budapestre.

De nemcsak a bíróság előtt arattak sikert, 
hanem művészi sikerekkel is gazdagodott La) 
tai Lajos: az angol rádió

megvásárolta tőle ■ Katinka rádfóelöadá- 
adnak Jogát,

azonkívül más szerzeményeinek megvásárlásá
ról is tárgyal vele az egyik legnagyobb lon
doni kiadócég.

A VÍGSZÍNHÁZ 
CIRKUSZI SZEREPLÉSE 

szép, nagyon szép. Meghódította a buda
pesti közönséget. Régen volt ilyen siker. A 
siker úgy, ahogy elhallgattatja azokat a 
kritikusokat, akiknek nem túlságosan tet
szik, hogy Thálla papjai a cirkusz,porondon 
ugrálnak. Szóval a siker Igazolja a színhá
zat, de a pénteki előadás körül keletkezett 
zavar disszonáns hangot vegyit a siker 
muzsikájába. Mi nem bíráljuk drákói szi
gorral a kulisszatitkokat, de a színháznak 
mégis csak több tiszteletet kellene tanúsí
tania a közönséggel szemben. Kár, nagy 
kár, hogy Góth Sándort küldték a porondra 
féllg-meddig hihető kifogásokkal. Sokkal 
becsületesebb lett volna, ha a vezetőség 
valamelyik tagja kiáll éa szépen, őszintén 
megmondja, miről van szó. Elvégre a publi
kum pénzt ad a jegyéért és rajongás a szín
ház Iránt ide vagy oda, a fizető publikumot 
éppen úgy meg kell becsülni, mint a vevőt, 
aki kesztyűt vásárol a belvárosi boltban. 
Kár as ilyesmivel rossz hangulatot terem
teni. Elvégre a színház mégsem — 
cirkusz.,,

MINDEN ELLENKEZŐ 
HÍRREL SZEMBEN: 

Jávor Pál mégis rövidesen esküszik. Az a 
hír terjedt el ugyanis, hogy Jávor Pál és 
Landesmann Olga őszre halasztják az eskü* 
vőjüket. Ok: Jávor Pál nagy elfoglaltsága 
a Cirkusz csillagában. Kiderült azonban, 

héten bellii ineg- 
Kékgolyó-utcában 
nagyban folyik a

a Cirkusz csillagában, 
hogy ez a hír téves. Pár 
tartják az esküvőt. A 
lakást béreltek és már 
berendezés munkája.

A MI KI-EGÉR 
GAZDÁJA, 

Mr. Schenk, az Uniled Artists elnöke, három 
napig Budapesten időzött. Ide rendelte az 
L’nited Artists európai vezérképviselőit, 
hogy megbeszélje velük az idei haditervei, 
összesen huszonnégy fllnwezér érkezett a 
budapesti konferenciára. Valamennyien 
Schenk vendégei voltak, ő gondoskodott 
még a cigarettájukról is. Még pedig elég 
gavallérosan.- a háromnapos, budapesti .veji-. . 
dégeskedés és a konferencia egyéb költségei 
nem kevesebbre rágtok, mint huszonhat- 
ezer pengőre.

fontot követelt a Lloyds bls- 
tositótóL

n*m fizetett, mire Bea Zoltána 
Laptól Lajos és a feleség* két 
Londonba utaztak és

bíróság most tárgyalta a 
pörüket

Már a biró előtt álltak, amikor a biztosító 
cgyességt ajánlatot telt és végűi megegyeztek: 

Bea Zoltána 1250 fontot kapott, ez ma
gyar pénzben 25.000 pengőnél többet 

jelent.

Ersséb*t-klrAlynó-ut 1 # Tál.: 97-0-0?

SYD-FOX 
GONDA * IRÉN 
Zen* 10 önkor Műsor 11 ómkor

ALPÁR GITTA 
az őszt szezonban folytatja a Dubarry 
diadalmas szériáját. A Fővárosi Operett
színház ősszel a Dubarryval nyit az eredeti 
szereposztásban. Alpár Gitta — mióta mama 
lett — megint a Dubarryban lép föl először. 
A színház a Dubarry után amerikai izü 
reVfioperettét hoz. Szövegírói: Királyhegyi 
Pál, zeneszerző: Bródg Tamás, a táncokat 
Bobby Gray tanttja. ____

A FOX 
budapesti Igazgatója, Matzner Károly már 
előkészítette a Fox idei gazdag termésének 
budapesti bemutatóit. Remek lesz a Fo.r- 
Folies 1934 (amelynek elődjei már nagy 
sikert arattak Budapesten) és egy monstre- 
íilm, a Háborúk háborúja. A Fox minden 
ország hadtörténeti múzeumának irattárá
ból gyűjtötte össze a film anyagát. Erről 
beszélni fog az ország .. .

Ml 3 PAJTÁS H
Súlyos válságba jutott

a százéves Nemzeti Zenede

H 3 PAJTÁS B
Átszervezés után függeléke lesz * Zeneművészeti 
Főiskolának — Változások a magyar zeneéletben

MEGINT
MAGYAlt FILMSIKERRŐL 

számol be a krónika. Ajb egyik hollywoodi 
fllmvállalat kábel utján megvásárolta László 
Aladár Csodahegedüs elmfl 
jogát A Oodahegedttot 
AndrdMy-utl Színházban 
sikerrel.

Salamon Béla, akit 
A kitűnő Salamon 
társulattal szerepel 
amelynek műsorán 
film is szerepel.

LÁBRAÁLLT 
nemrégiben megoperáltak, 
hétfőtől kezdve kabaré- 
a Márkus Park-moziban, 
a kabaréelőadás mellett

Hubay Jenőnek a Zeneművészeti Főis- 
kóla éléről való visszalépésével érdekes vál
tozások lesznek a magyar zeneéletben. 
Amint ismeretes, Hubay utóda a Főiskola 
főigazgatói székében Dohnányi Ernő lesz, 
a titkári teendőket pedig a nyugalomba vo
nuló Meszlényi Róbert helyett dr. Jsos Kál
mán muzeumigazgató, az ismert zeneeszté
tikus veszi át, aki Hóman kultuszminiszter 
bizalmi embere.

Dohnányi egyelőre csak 
pott a főigazgatói teendők 

*— amint beavatott helyről 
kultuszminisztérium az utóbbi papokban úgy

kultuszminiszter

megbízást ka- 
gyakorlására, de 
értesülünk — a

Mozi és kabaré
SALAMON BÉLA

döntött, hogy Dohnányi kinevezését .... 
javasolni, A felterjesztés már meg is tör
tént ée igy

Dohnányi főigazgatói kinevezése a kö
zeli napokban meg fog Jelenni.

Ezzel kapcsolatban más változások is lesz
nek a Főiskolán. Néhány tanár, aki szolgá
lati idejét betöltötte, nyugalomba vonul és 
három eddigi óradíjas tanár, akik hosszú 

évek óta havi 40—S0 pengős díjazás 
mellett működtek, 

tanári kinevezést kapnak. Ez a három mű
vész: Waldbauer Imre, Kerpely Jenő és 
Wohntt Géza.

Ezekkel a változásokkal kapcsolatban 
időszerűvé vált az is, hogy a közel száz éve 
fennálló Nemzeti Zenede sorsáról döntse
nek az illetékesek, A Nemzeti Zenedét

•ogj«

darabjának fllm- 
annakldején az 

játszották nagy

VAJDA PÁL, 
egyik legkiválóbb 
tagja az idén uj

A ROYAL ORFEUM 
őszi vareté-szezonjára már folynak az elő
készületek. Somogyi Igazgató vasárnap kül
földre utazott. Parisba és Londonba megy, 
a legjobb artistaszámokat akarja őszre 
Budapestre hozni. S. P.

Me/wlitc
9 *■» ff msmsss

a magyar rendezői gáTda 
és legkulturáltabb fiatal 
szerződésbe ment. A Belvárosi Színház szer- 
ződtette le. Az őszi szezonban a Belvárosi 
Színház publikuma és művészi gárdája már 
megismeri Vajda Pál kitűnő képességeit___R| 3 PAJTÁS |R

BEJÖN A ÜGET 
A KÖRUTRAt

a Royal Orfeumban ma Játsszák utóljár* a 
Csak azért isi című revüt. A Budapesti Színház 
ugyanis kibérelte a Royal Orfeumot és keddtől 
kezdve itt játsszák a színház nyári slágerét, as 

itt a sterilem" cimü operettet, Molnár 
Vera főszereplésével.

1’_________________________ ,

I Kapható mlndan sxakOzletban 4« g tf- I 
| uMekf dr. Holcre+r vawőu sxak- I
I Qstdábon, VI* Torfts-Méren 9. M»dfss |

perces borotuáikozés
▼la, iiijp,, 4, ••<•1 atlktll

Eztisulsszatftrltjflk
esedetl dekes vS»«rl«»á»áll

A Ml MOZINK
CITY FILMSZÍNHÁZ, Vilmo. csAisir-ut 36—M. (Tel.j 

111—40.) Tiiedik h4tr* prolongálva. Kacagd tarka la. 
legújabb négy aalne* Irükkrnji kél *r«<WII Mleky- 

eg4r, kH híradó *» agg aporlkép. — Előadóiak keidet" 
hHkAxnap: 4, Hó. 7. Ho. 10.

Ma ós minden este
8 órakor,

vasárnap és csütörtök délután
*/i4 órakor

JsfymdeM telefónok: 153-44,110-21 ée 183-35

A VÍGSZÍNHÁZ 
A CIBKVSZBAN
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Boljősíatiw ti önteHannel !
Indul a Fraé.i Bolognába

FERENCVÁROS—BOLOGNA 1:1 (1:1)

meg jól, hogy a jelenlegi MLSz-nek beígért re
formjaival sikerülhet e a helyzetet a javulás 
útjára terelni? Megszünteti-e mindazokat a 
gátló személyi és tárgybeli visszásságokat, 
amik az eszmei alapról való lesiklást gyorsít
ják? Akar-e az egy pásztor, egy akol'' elve 
alapján uj épitőmunkát folytatni, vagy tovább 
fog-e ténferegni a hiú személyes érvényesülés 
ingoványain? ... És adj irányt, ha kell: ha 
talmi szóval annak a felfogásnak, hogy a 
mostani MLSz-t és ezzel az egész futballspor- 
tót vissza kell terelni a sport és ezzel együtt 
a nemzeti eszmények szolgálatába. Ez ma —, 
közérdekt...

Fogadd, kérlek, méltóságos Uram, szolgálat
kész nagyi abecsülésem és baráti érzelmeim 
őszinte kifejezését.

Budapest, 1934 julius hó 15. napján.
Malecki Román

két olasz szélső egymás között passzolgat, senki 
sem zavarja őket, szerencse, hogy Perazzolo 
félrelövi a labdát. Elmúlt egy negyedóra, ered
mény nincs, enged az iram és az olaszok ismét 
könnyedén játszhatnak. Meg Sárosi faultolására 
is marad idő. De hogy nagyon el ne bizzák 
magukat olasz barátaink,

Toldi 30 méterről gyilkos bombát killd a 
sarokba, Giannl csak nehezen boxolja ld.

.Lázár és Polgár helyet cserél, persze ez Táncos 
rossz formáján nem segít. Az olaszok öt halíTal 
játszanak s ez a Fradi nyílt játékmodorát tel- 

jjesen összegabalyítja. A zöldfehér bekkek a fél- 
j vonalon túl állanak, a fölény tehát vitathatat
lan, de a tehetetlenség is. Kinpadra feszitik az 
idegeket, amelyeknek csak az a vigaszuk, hogy 

i lehetett volna ez másként is. Különösen, ha 
Schiavio berúgja a 11-est. Osztani kezd a kö- 

egismélli az első félidő nyitányát: ál- zőnség és a fejéhez kapkod, amikor Maini 10 
ostrom alatt tartja Gianni kapuját. Ián- méterről tisztán állva sem tud gólt lőni. Sze- 
‘ er is bombáz, de a háló nem esik a rencse a szerencsétlenségben. Schiavio, a gazdag

kedve sincs a kemény védelem gátjait áttörni.
A szünetet jelző bírói fütty megváltás a Fradi

nak és a közönségnek. Talán a most következő 
tiz percben helyreállítják' a lelki egyensúlyt, 
amire oly nagy szükség van. Ha itt nem tudnak 
győzni, Bolognában még kevésbé. Artikulátlan 
hangon, rémüldöző arciintorokkal tárgyalja 
mindenki a nem várt fordulatot. Talán a kö
vetkező félidőben... I — ez az általános re
mény.

Nagy a lárma és idegesség, kivált, mert a 
Fradimé..................................... .................
landó

Mint minden méirkőzé: 
ez is panasszal kezdődik. 
Panaszkodik a jegyszedő, 
hogy már hetven emberi 
iillelelt le és még egy III- 

jorravajót som kapóit 
azért is 

reggel 6 
egyfoly 

iban tori n szolgálat s a 
iriijazáa mindössze egyp< ngö ölven A közönség 
kedve sem rózsás. Fenyeget az eső, meg ............ —• . . . , _____ __ __  ___ ____ ____________  _
Schiavio, aki mégis csak megérkezett. Ellenben I eos kétszer is bombáz, de a háló nem esik a rc;;c^ „ »^^.\,..v,oó:k..oúeLv... - Ő-id,
tű m érkezett meg Kemény kitiltásának törlése, lövés irányába. Ez azonban nem a háló hibája. [ üveggyáros méltatlankodik is. Bár neki van 
Igaz, hogy Mouzcglioé sem. A hangulat mégis' A fojtogató ostrom veszélye két komért hoz, a ’ ' •• • ... ...............
bonts. Minél többen lesznek, annál inkább. 1 Bologna mesteri védelmének ez azonban nem 
Már pedig ma sokan vannuk. A meccskezdet 
elölt már 12 ezer ember fogja körül a nagy 
harcok szil.terét. És egyre ömlik még a nép.

A magyar bajnok és az olasz negyedik he
lyezett összecsapása kétségtelenül a legér

dekesebb futballcsemcge.
De a külsőségek Is impozánsak. Húszezer néző 
gyillt össze; ez az idei rekord magyar pályán 
Van értelme, tehát a kupának, csak a durva
ságokat kell erélyes kézzel meggátolni, vagy 
megtorolni. Fekete-vörös dresszben ügetnek ki 
az olaszok. Fasiszta üdvözlés, taps, azután mint 
a földrengés morajlik fel a magyar bizalom 
letéteményesének, a Ferencvárosnak kijáró üd- 
Vzl’és.

Kovács dr., a Bologna magyar trénerének 
kisleánya magyar ruháb." öltözve nyújt át csok
rot a Fradinak, amit hala.inas bokrétával) viszo
noznak. Az apró Braun biró sorsol s 
Blnitrakészen néz farkasszemet a kél c

FERENCVÁROS:
Húda—Bán, Korányi—Lyka, Móré, Lázár- 

Táncos, Polgár, Sárosi, Toldi, Barna.
FC BOLOGNA:

Giannl—Florlnl, Gaaparl—Montcsanto, Do
náti* Corsi—Múlni, Perazzolo, Schiavio,

” Fcdullo, Begiizzoni.
Izzó légkörben, egethasitó hangorkán 

lében zeng fel a bírói fütty. KezdődikI 
literen torkok híjráznak, miközben a 
támad. Egyelőre minden kezdeményezés 
gyúróké. Az akciók még kezdetlegesek.

Feltűnő, hogy az ehvzolt milyen zárt vé
dekezési módszerrel igyekeznek lefékezni 

a magyar támadásokat
Közben azért megpróbálkoznak az áttöréssel 

is, amit Háila kapufájának porzpsa igazol. Per
cek múlva aztán nincs mentség.

hárosi n korncrzúszló közelében jól fe
dezi Táncos beadását s a meglepett Giannl 
mellett Toldi nyugodtan befcjc’i a gólt. 1:0.
Nagy az öröm. Pláne amikor Polgár rögtön 

ezután belőhclné a másodikat is. Dehát nem 
sokáig tarthat az öröm

Korányi és Bún I*. nagy hibákat csinál s 
ez elég a fürge Maiidnak a bomba be
állítására. í gy furtidlk a labdája előre, 

mint a végzet. 1:1.
A gól szép volt, a védelmi hibn annál kc- 

.ésbé. Sajnos, egyelőre az a látszat, mintha ez 
csak bevezetője lenne a további hibáknak lián 
a főszólam -vezető ebben s ez nSegbolygalja n 
hnlfsorl is. Kitűnik, hogy a védekezésre be
állított Bologna elölpm lyázó In :<m csatára is 
elegendő a jó támadás vezetésé:.'. Olyan szép 
akciókkal nyomulnak előre, hogy vastapsot 
kapnak a közönségtől.

Az claazok angol hidegvérrel, cszeaen, a 
mezőny széllin^úsára törekedve Játszanak.
Egyelőre ők játsszák az igaz, futballt A ma

gyarokkal baj van. Álló a játék és Polgár a 
kerékkötő. Most lélegzeiúllitó pillanatok kő 
vetkeznek. Az olaszok ragyogó akcióval nyo
mulnak le és Schiavio úszva csodás gólt lő. 
De nem érvényes, mert a biró veszélyes játék 
címén lefújta. Rögtön ezután

Schiavio kitörését Korányi csak faulttal 
tudja akasztani, 11-cs! Schiavio lövi és 

szerencsére fülűbe mg.
A Eradira nem lehet ráismerni. Olyan kez

detlegesen futballoznak, hogy a közönség mind
untalan felhördül. Ugy szidják Polgárt, mint 
a bokrot. Hja! a közönség gyorsan dönti le 
a bálványokat. Pláne, ha az még valódi bál
vány sem volt .

Schiavio a
álláspontján

gond. Sárosi ragyogó fejese a lécet súrolja, 
majd egy ujnbb fejese komoly gondot okoz

gépezet, 
get s a 
mindent

Toldi

ónak. Ettől nckibokrosodik a régi Fradi- 
Polgár, Toldi, Táncos bombája süvít- 

mámortól. Hiába •közönség tombol a

ragyogó helyzetben 
lövést.

Parti-lövés voltl — állapítják

hibázza «1 a

meg sziszegve. A

legkevesebb oka erre, mert a 11-essel módja lett 
volna lövőtudományál bemutatni. A végére még 
egy kis rumli marad. Giannl elterül, szinészke- 
dik, aztán felugrik és résen van. Pattog is a 
labda, de a védelmi fal az szilárdabb, mint a 
trieszti móló.

Aztán vége ... baljóslatú döntetlennel indul
hat a Fradi Bolognába. Talán nincs még veszve 
minden és egy huszáros, valódi Fradi-attak 
továbjuttatja az egyetlen magyar csapatot a 
Kupában.

A Hungária három hosszal győzött 
a Pannónia nyolcasa ellen

kisére- 
Több- 
Fradi 

a ma-

A magyar bajnoki és 
országos evezősver senyé
két vasárnap délután tar
totta meg a Magyar Eve
zős Szövetség Csepelen, a 
Gubacsi hid melletti kis 
Dunaágban. A fővárostól 
távol fekvő hepe-hupás, 
poros Dunaparton termé 
szelesen alig százfőnyi kö_- 
zönség jelent meg.

zőnség jelent meg.
A vontatott, unalmas verseny úgyszólván 

minden izgalom nélkül folyt le, mert egy egész 
sereg számban csak egy csónak indult s az is 
végig bumlizta a két kilométeres távot, körül
belül 15-20 perces időben.

Az eredmények a következők:
Magyarország kormányos négyevezős baj

noka: Hungária (Krassi—Tóth). !-
dúlt, idejét nem is mérték.

Magyarország egyes bajnoka: 
Gyula). Egyedül indult, idejét 
Egyebekben a vitorlások és a

Egyedül in-

FTC (Szabó 
nem mérték. 

_ .. „ _______ .. /adevezösök tel
jesen ellepték a Dunának a cél körüli részét, 
ugy hogy Szabó Gyula a cél előtt megtorpant

s csak percek múlva, amikor utat engedtek 
neki, tudott áthaladni a vonalon.

Magyarország kormányos nélküli négyevezős 
bajnoka; Hungária 7 p. 23 mp., 2. Pannónia 
két hosszal.

Junior négyevezős verseny kormányossal, 
Springer Ferenc emlékverseny: 1. Újpest 7 1 p. 
44 mp., 2. Duna Budapesti Evezős Egylet egy 
hosszal.

Senior egyes csepeli díj: 1. Műegyetemi Eve
zős Club (Pillér Antal), 2. FTC (Oláh Andor).

Magyarország kormányos kétevezős bajnoka: 
Hungária. Egyedül indult, Idejét nem mérték.

Palánkos négyevezős kormányossal: ‘ n 
BEE 8 p. 04 mp., “ 
foki EC.

Magyarország kettős párevezős 
Nemzeti “ ““ “ *” "
feladta.

Senior 
dón F.G.

Senior
1. Duna

Magyarország kormányos nyolcevezős baj
noka: Hungária EE 6 p. 30 mp., 2. Pannónia 
3 hosszal.

2. Újpesti EE,
1. Duna
3. Buda-

7 p. 36.2 mp„ Újpesti 1200
bajnoka: 
méternél

kettős pár evezős verseng. 1. Pozed-

nyolcevezős verseny kormányossal:: 
BEE.

tevéi
méltóságos dr. Kelemen Kornél m. kir. 
kormány főtanácsos, orszácjgyülésl kép
viselő urnák, mint az Országos Test
nevelési Tanács elnökének

A Hatvani AC a Jekelfalussy- 
vándorserleg első győztese

Eger, julius 15.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelentése.) 
Nemrégen avatták fel ün
nepélyes külsőségek kö
zött azt a vándoraerleget, 
amelyet Vig Miklós, a 
„Hevesv.ármegye** cimü 
lap főszerkesztője alapí
tott Jekelfalussy Pillér 
Uyörgy olimpiai vivőbaj

nokunk tiszteletére. Vasárnap tartották meg 
ünnepélyesen a vándor serlegért folyó első mér
kőzést, amelynek résztvevői a Hatvani Atlétikai 
Klub, a Gyöngyöst Atlétikai Klub, a MOVE 
Egri Sportegylct és az Egri Torna-Egyesület 
csapatai voltak. Fokozta az ünnepi mérkőzés 
külsőségeit az a tény, hogy a vándorserleg- 
mérkőzés premierjén résztveltek Jekelfalussy 
Pillér György, Kabos Endre, Petschauer Attlia, 
Elek Hona és Elek Margit. Az egésznapos ver- 
senU győztese a Hatvani Atlétikai Klub dr. Zsig
mond—Flamm—Kende összeállítású csapata
lett. Második a Gyöngyösi AK, 3. a MESE, 4. 
az ETE. Az egyéni versenyben Kende, a HAC 
vívója győzött, Császg Mese és Zsigmond dr. 
HAC előtt.

A vándorserlegmérkőzést este a városi szín
házban akadémia követte, amelynek fénypont
jai a Kabos—Petschauer, a Kabos—Pillér, a 
Petschauer—Pillér kardasszók továbbá az 
Elek Ilona—Pillér és Elek Ilona—Elek Margit 
tőrasszók voltak.

A nagyértékii tiszteletdijakat Hedry Lőrinc 
főispán osztotta ki. Jekelfalussy—Pillér György 
az egri érsek ezüstserlegét, Elek Ilona Heves
vármegye ezüstserlegét, Elek Margit Eger vá
ros tiszteletdiját, Petschauer Attila a 14. hon
védgyalogezred márványlapra helyezett plakett
jét s Kabos Endre Hevesvármegye testnevelési 
felügyelőségének tiszteletdiját nyerte.

legendás dolce far nlentc 
van és csak nagyritkán

dolgozik.
Inkább tussolni megy a pálya szélére, ahol 

szódásüveggel fröcskölik a fejét. Ez az első eset 
a Középeurópai Kupában, amikor a szódásüveg 
legális szerepet tőit be. Sokán fejfájást kapnak 
az izgalomtól és méregtől. Van okuk rá, min
den képzeletet felülmúl nz n tehetetlenség, ami
len szenved n magyar csapni. Az olaszok mély 
W-formációjával szemben semmi fegyverük 
sincs, Perazzolo és Fcdullo hasznos munkával 
halássza ki a labdát a magyar csatársorból, 
ahol

egyszerre húrom cnili'r mondoll csődöli 
Táncos, Polgár és Barna.

Hiába küzd oroszlán módjára Toldi, egyedül 
nem bírhat az egyébként is jó védelemmel. Sd 
rnsit ugy őrzik, mini nz angol koronagyémán- 
tokai, amellett navea oentcrüuJusek kültaŐMbb

Méltóságos Uraml
Melyen tisztelt Barátom!

Néhány évtized óta ismerem egyéni tulaj
donságodat, hogy a magyar sport eszményeit 
mindenek fölébe helyezed és az etikai szín
vonalul tevékenységeddel emelni igyekszel. Te 
vagy manapság annak a nemzeti fórumnak 
vezetője, amelyet 20 év előtt azért alapítot
tunk, hogy szellemi irányításával és ha szük
séges, hatalmi beavatkozásával jó irányba te
relje az egyes testedzési ágazatok vezetését. 
Irántad érzett legnagyobb megbecsülésem 
hangján kérdezlek:

annyi hányattatás* a közvéleménynek oly
annyim határozottan megnyilvánult elítélő 
bírálata után miért tűröd Imnglnnlr.ul, uz 
úgyszólván nemzetivé vált legnépszerűbb 
sportágban — a labdarúgás terén — a lát
ható hanyatlási folyamatot, amely a spor
tolók és a közönség tömegét egyre érezhe
tőbben elriasztja a futballsporl zavartalan 

élvezésétől?
Miért van az, hogy a vezetésed alatt álló lég- J 
illetékesebb és legfőbb intézmény, az OTT, • 
nem vesz tudomást e káros folyamatról, noha 
tudntában van annak, hogy r labdarúgás sport
jában most a kontárkodó üzelmek egyre mor- 
góbb hullámokat vetnek -és

a scövctKégl vezetők as egyéni érvényesü
lésük fenntartására elherdálják n futball- 
sportnak dicsőséges, ősi hagyományokban 

gyökerező erkölcsi és anyagi javait?
Ami ill a futball „álvilágbajnokság** és ujub- 

ban a Középeurópai Kupa körül történi, joggal LI..Xt,n,l_ . »_ .......................... .-
vélemény felháborodását. Már éó ...
óta is rengeteg tünet sürgette a Labdarugó 
Szövetség-gc\ szembeni beavatkozás szükséget. 
Eit maga a szóbanforgó sportszövetség igye
kezett kivédeni azáltal, hogv n sport általános 
reformálását hirdette, de cgvre halogatta.

Htjába voMam anünab. «jdk * bbdaraf*-

sportot nagy fáradsággal beillesztettük a honi 
testnevelés rendszeréin;, akik intézményesíteni 
tudtuk az iskolában és az iskolán kivül a lo
vagias és férfias csapalküzdelmekben rejlő 
lendületes szellemet. Ma már csak mint kö
zönség és egyleten kívül álló sportbarát nézem 
a történéseket. Nem vagyok elfogult sem sze
mélyekkel, sem egyletekkel vagy intézmények
kel szemben. Am szomorkodva látom, hogy az 
a patina, ami a magyar labdarúgást bel- és 
külföldön egyaránt ötvözte, mindinkább le
kopik. A sportüzök és a vezetők megfeledkez
nek arról, mivel tartoznak a magyarság év
ezredes büszkeségének, a lovagias, úri szellem
nek és azoknak a népi magyar hagyományok
nak, amik még ellenségeinket Is meghajlásra 
késztették és amikre most, megcsonkításunk 
óla. talán nagyobb szükségünk van, mint volt 
valaha.

A labdarugósport szellemi erejének ilyetén 
lezüllése pedig roppant káros ■ többi sport

ágazatokra is.
Mert hiába okoskodunk, a legfrekventáltabb 
sportág mégis a futball és ezen keresztül ve
szik észre leginkább a nemzetek faji sajátos
ságait. Egy-egy botrány vagy kudarc, ami 
nemzetünk színeit a futballsporl terén éri, a 
káröröm mellett a . bosszusógot is kilenyészli 
az emberekből, különösen az idegenekből. 
Ilyen tünetek alig-alig tehetők jóvá és ólom- 
suly gyanánt nyomják a többi sporlágazatok 
szereplőit.

Mii.den tiszteletem mellett, amit a Te sze
mélyed fs a vezetésed alatt álló OTT iránt ér
zek, kénytelen voltam a nyilvánosságot igénybe...... << |>vuiiipui nupu Korul luriem, jog-j vuiiuui u iiyrivauiuaaogoi igényűé

gal kiváltotta a bel- és külföldi sajtó és a köz- venni, hogy
előzőleg és az-1 beavatkozóitokat megsürgettem.

Mert indokolt aggodalmamat tokezer futball
rajongó osztja és mindenki várja, hogy a leg
népszerűbb sportágazat terén mielőbb kell 
történnie valaminek, ami a láthatárról elott- 
latja a borongós felhőzetet.

kérlek, kttkNt

I

Tendenslúzus közlemé
nyed a Napió 
aiiisíőr vMüfiHJóról 

cimü, julius 2-án megjelent számunkban kö
zölt cikkünkkel kapcsolatban a Nemzeti Sport 
szerkesztőst ge a sajtótörvényre való hivatko
zással az alábbi sorok közli’sét kérte tőlünk:

1. Valótlan az, hogy a Nem.-.eti Sport a va
lósággal ellenkező tényt állít >lt, amikor azt 
irta, hogy négy egyesület a kitűzött vándordíj 
mérkőzésekre nem jelent meg a pályán, ezzel 
szemben való az, hogv a négy egyesület tény
leg nem jelent meg a pályán.

2. Valótlan az, hogy a Nemzeti Sport valót
lan adatból indult ki tudósításainak megírásá
nál, ezzel széniben való az, hogy a Nemzeti 
Sport a valóságnak megfelelő ténymegállapítá
sokból indult ki tudósitásainak megírásánál.

★
A fenti nyilatkozattal szemben cikkünk ösz- 

X7.es állításait fenntartjuk.

Eldőlt a kölyBbajnokság
A nagysikerű kölyökbajnokság döntő mér

kőzései vasárnap három meccs keretében tisz
tázták a helyezés kérdését. Az eredmények a 
következők:

az I—II. helyért KAC—Törekvés 2.0 (1:0). 
Pompás iramú, technikás küzdelem, amelyből 
váratlanul a kemény kispesti fiuk kerültek ki 
győztesként.

A 111—IV. helyért FTC.—TSC 5:0 (3:0). Nagy 
FTC fölény, ami a gólokban is megnyilvánul. 
Az V— VI. helyért: MAFC—FSC 1-0 (0:0). 
Győzött a kis Sárosi csapata. Mint kiötlő érde
kességet említjük meg, hogy a kölykök hatezer 
néző előtt kezdték meg a mérkőzéseiket és ti
zenkétezer néző előtt fejezték be.

MAGYAR TENNISZVERSENYZŐNÖ ANGLIAI 
GYŐZELME.

Birminghamből jelentik: Gróf Szapáry 
Gabriella a középangol tenniszbajnoki ver
senyek során a női egyesben, valamint a 
női párosban győzött, a vegyes párosban 
pedig partnerével együtt a harmadik helyen
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570 perces döntetlen küzdelem A RÁC nyerte a Hétfői Napló
jubiláris vándordíjátután csak sorsolással 

vesztett a Hungária
A Hétfőt Napló jubiláris vándorküzdelmei

nek döntője
olyan mérkőzést hozott, amelyre a Jelen
voltak hosszú Ideig élvezettel fognak vlsz- 

szagondolnl.
A kisegyesületi kupastilus két ragyogó tehet
ségű képviselője került össze egymással, hogy 

(eldöntse egymás közt a nagy dij ezévi elsőségét.
Most azután a magyarok is fölnyomulnak, A nagyszerű húzásokban, pompás fordulatok- 

do kínos tologatás lesz a vége nz ügynek, amit ban’ kemény, de mégis fair küzdelemben két 
Titkos tetéz azzal, hogy tiszta helyzetben is ‘ ••
kapu fölé lövi a labdát.

Szünet után ugyanezt cselekszl Kardos, az
zal a különhséggei, hogy most a távolság közte 
és a tátongó kapu között négy méterre növek
szik. Baj azonban nincs, mert a 7. percben

Titkos a jólismert szökésével fut le, beadá
sát Turay fogja s két méterről végre pon

tosan a helyére juttatja. 1:1.
lilénkül az iram, Titkos feljavul, a Játék 

egyre szebb lesz, de az idegesség is. Ezt bizo
nyítja előbb Kardos óriási kapufája, azután 
Fenyvesi peches lövése. Turay és Sebes egy 
félóra múlva helyet cserél, ami ezúttal érthe
tetlen, de a Hungáriától már régebbről meg
szokott Jelenet Súlyosbítja a bajokat, hogy 
Kiss teljesen kifullad és szabad átjáróházat 
jelent a veszedelmes Sparta-balszárnynak. Még 
Kardos és Cseh nagy helyzete megy veszen
dőbe, azután vége a második félidőnek, ered
mény nélkül. A csapatok most nem vonulnak 
le az öltözőbe, hanem a pályán várják be az 
előírásos öt perc leteltét, hogy

újabb, kétszer HzenÖtperces küzdelemben
végre döntésig 
mérkőzést.

A harmadik
lény, amit csak „
veszélyes Sparta-támadás, ezt azonban Szabó 
zajos

nylltszlnl tapsok közben brilUánsan védi.
A negyedik félidőben lanyhul az iram s válta
kozó támadásokkal bár, de a megszokott ered
ménytelenséggel telik el. Befejezték. 570 percig 
küzdöttek azért, hogy most azután ugyancsak 
a szabályok szerint egyszerű sorsolással intéz
zék el a továbbjutás kényes kérdését.

Drámai pillanatok követkenek, még a 
helyszínen tartják meg a sorsolás aktusát 

éa ea a Spartanak kedves.
. ( A Hungária tehát a sors mostohasága miatt

sőkre alapított harci taktikával operál. A 27. i végleg elhagyja a kupa ezévi küzdelmeinek 
percben azután az eseménytelenséget drámai I színterét.

SPARTA—HUNGÁRIA 1:1 (1:0, m, j:1)
Nemcsak a Középeurópa 

Kupa küzdelmei során, 
hanem egyetlen dijmérkő- 
zés kapcsán sem fordult 
dó az az eset, aminek 

szenvedő hősévé a 
Hungária lépett elő. 

Hatszor kellett megküz
denie a. Sportéval s az 
570 percig tartó küzdelem 
végül is dÖntlenül fejező
dött be, hogy azután 

a sors különös szeszé
lyéből sorsolás utján 
a csehszlovák Sparta 

jusson tovább.
Az előzmények nemcsak hazánkban, hanem 
európaszerte ismeretesek már és igy nem 
csoda, hogy feszült érdeklődés előzte meg ezt 
a semleges pályán, Bécsben lejátszandó és vég
leges döntést provokáló mérkőzést. Az érdek
lődés magas fokára jellemző, hogy

az egyébként nem érdekelt bécsiek tlaeg. 
ren vándoroltak a Stadionba, 

hogy tanúi legyenek az ádáz küzdelemnek, 
amely küzdelem volt a javából ugyan, de ádáz 
egy pillanatig sem. Változatlan csapatokkal 
állt fel mind a két egyesület s a Spartában 
csak annyi a változás, hogy Facinek, Szedla- 
csel; és Iiostyalek között helycsere megy végbe. 
Mindjárt Braine hatalmas lövésével indult a 
játék, amelyet a különösen jóformában lévő 
Szabó tisztáz. Szükség is van Szabó kivételes 
tudására most, mert az elején egymásután gör
dülnek a csehszlovák akciók, egymásután röp
pennek a jól tempirozott lövések. Tiz percig 
tart ez a kölcsönös megpróbáltatás, azután iz
galomnélküli mezőnyjátékká szürkül az egész. 
Csak néha-néha ugrik ki egy-egy pillanatnyi 
szenzáció, mint például Braine pompás szö
kése, de azután egyhamar elül u érdeklődés, 
mert eredmény nincs: A Hungária szépen kom
binál, do

a kapu előtt úgy tologatnak, mintha civil
ben teherpályaudvaron gyakorolnál: ezt a 
neme®, bár korántsem eredményes Játék

modort.
A Sparta szemre szebb támadásokat indít, 

de a tizenhatoson nekik sincs szerencséjük a 
lövésekkel. Általában mindkét csapat a szél-

módon szakítja meg Hruska. A Kafocsay—Fa
cinek balszárnnyal sehogysein boldoguló Kitt 
segítségére Biró fut át, a labda azonban meg
előzi, 1

Braine elé pottyan, aki laposan csúsztatja 
Hruska elé és bat méterről fütyül a vitat

hatatlan gól. 1:0.

érleljék ezt a végevárhatatlan

félidőben nagy a magyar fő
helyenként szakit meg egy-egy'

Hölgy atlétákat válogattak
vasárnap a „gödörben

A Magyar Atlétikai Szövetség vasárnap dfl- 
clött a BBTE sporttelepén női válogató ver
senyt rendezett a jövő vasárnap Bécsben le
bonyolításra kerülő magyar-osztrák válogatott 
mérkőzésre való tekintettel. Eredmények a 
következők:

60 m. síkfutás: 1. Nagy (TFSC) 8.8 mp.,
2. Deák (MTE) 8. 3 mp., 3. Altorj.l (TFSC) 
8.5 mp.

Diszkoszdobás: 1. Genersisch (TFSC) >0.80 
in., 2. Nagy (DEAC) 30.31 m.

Távolugrás:: 1. Kronics (BEAC) 485 em., 
2. Genersisch (TFSC) 475 cm.

Gerelyvetés: 1. Christián (BBTE) 82.58 m.
Sulydobás: 1. Nagy (DEAC) 985 cm., I. Ge

nersisch 983 cm.

A vAlogatóversenyen kívül egy 4X100 méte
res stafétát is lebonyolítottak, melyben a >5 m. 
előnnyel Indult B) csapat 53.1 mp.-es idővel 
győzött az A) csapat előtt, melynek ideje 
53.6 mp. volt.

A verseny után a MASz összeállította a jövő 
vasárnap Bécsben az osztrák-magyar válogatott 
hőlgvatlétikai versenyen a mngyar színeket 
képviselő csapatot, amelynek tagjai a követ
kezők:

60 m.: Deák, Egressi. 100 m.: Nagy, Deák. 
80 m. gátfutás; Vértesi, Perjés. Magasugrás: 
Vértesi, Csák. Távolugrás: Egressi, Kacl. Suly
dobás: Szőlős!, Kael. Diszkoszdobás: Nadányi, 
Szőlősi. Gerelyvetés: Christián, Szepes. 4X^00 
ni. staféta.- Nagy, Deák, Egressi, AltorjaL

Hírek a Dunáról
VADEVEZÖSÖK VIRÁGKORZÓJA 
SZENT ISTVÁNKOR A

Az Idegenforgalmi Tanács a 
Szövetséggel karöltve augusztus 
éa ritkaszép látványban fogja 
Budapestre érkező idegeneket.

DUNÁN
Magyar Evezős
19-én impozáns 

részesíteni a 
____r___  _____ ___o_____  A Római part 
összes vadevezöse felvonul a dunai virágkor- 
zón. Külön a kielbootok, a kajakok, a klub
hajók és a motorosok. A Lánchíd és Erzsébet
ied között lehorgonyzóit gőzösökön foglal he
lyet a zsűri és a külföldi vendégsereg. A leg
szebb hajó plakettet kap, ezenkívül minden 
résztvevőnek emlékérmet juttatnak.

♦
VIHARJELZÖÁLLOMÁS A RÓMAI PARTON

A Magyar Vöröskereszt Egyesület mentőosz
tálya a Római parton a Fodor-csónakház előtt 
15 méter magas viharjelzöoszlopot állított föl. 
A dunai központi mentöőrség tclcfonjclenlésére 
a viharjdzőoszlopra egy méter átmérőjű mész- 
szíré látható szalmagömböt húznak föl. Ugyan
itt állandó orvosi szolgálatot tartanak, ame
lyet bármely dunai jármű minden Időben 
igénybevehet.

A. wlen—budapesti versenybenKSnig-motorral
.Bergsmain" csonaHUM
I.. II. és III. dijat, a margitszigeti sebes
ségi versenyben két első dijat, négy má
sodik dijat, négy harmadik dijat nyertek.

Megbízható, gyors! 
ön Is ezt vegyol

BEOLAJOZZÁK A NÁNÁSI-UTAT
Nagy őrömet okozott az evezöstársadalom- 

bán, hogy az eddig szinte járhatatlan Nánási- 
utat beolajozták és megszabadították az eve
zősöket az egészségtelen portengertől.

94:44-r« győzött a pesti atléták 
második garnitúrája Észak ellen

Miskolc, julius 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) A budapesti atléták második garnitúrája 
vasárnap az északi kerület atlétagárdájával 
mérkőzött Miskolcon. A verseny minden szá
mát — a magasugrás kivételével — a buda
pesti atléták nyerték. Az északi atléták négy 
számban megjavították a kerületi rekordot. 
Rekordot Javított az 5200 m-es síkfutásban 
Finta, a magasugrásban Haraszti, a távolugrás
ban ugyancsak Haraszti és megjavították a 
Svéd staféta idejét is.

A mérkőzés végeredményben c budapestiek
94.-44 arányú győzelmével végződött.

Eredmények:
100 m-es síkfutás: 1. Forgács Budapest

10.8 mp. — 400 m-es tikfutái: 1. Héjas dr. Bu
dapest 52.2 mp. — 800 m-es síkfutás: 1. Ma- 
yerböck Budapest 2 p 03.6 mp. — 1S00 m-ei 
tikfutái: 1. Vorbőol Budapest 4 p 17.5 mp. — 
5000 m-ee tik futás: 1 Görög Budapest mell
szélességgel győzött Esztergomi, Budapest, el
len, mindkettő ideje 15 p 48.4 mp. 110 m-ei 
gátfutás: 1. Cserjés! Budapest 16.8 mp. — 
Svéd staféta: 1. Budapest (Aranyosi, Forgács, 
Héjas dr2 Rátonyi) 2 p 04.2 mp. — Sulydobás: 
I. Kiss Budapest 14 m. — Duzkoszvelét: 1. 
Remete Budapest 43 m 14 em. — Gerely vet és, 
I. Boros Budapest 53 m M em. ~ J/ayesuerds.- 
I. Harasatl Essek 179 em. tamkl kerületi iw- 
kord. — Tdvolugrás: 1. Dombóvári Budapest 
732 em — Rúdugrás: 1. éa 5. holtversenyben 
Papp és Elmoss dapest 815 em; & (L____ _____  ___________ ________ ____ ____
hfiwwflnabm. fa. K«qm. EúUcaUi ibUg arigoMhk Uuuiuea

komoly és sportszerűen küzdő ellenfél csapott 
össze, olyan küzdelemben, amely minden per
cében hozott izgalmat a megjelentek számára.

A trófeát a Rákospalotai Atlétikai Club szép 
múltra visszatekintő együttese vette első

kben birtokába
s mondhatjuk, hogy a győzelemre teljes mér-

(azonban a nagyszerűen játszó Fazekason min
den igyekezete meghiúsul. így telik el a félidő. 
Szünet után Bradács 16-osról éles, lapos szabad
rúgást rúg kapura s a labda a védőjátékosokat 
érintve, a kapus mellett hálóba kerül. A RAG 
híved magukon kivül biztatják játékosaikat s 
a RÁC lelkes támadásainak nemsokára meg is 
van az eredménye:

Gál meeéeen hát ráhúzott labdáját a bekkek 
elvétik, Ecker közöttük bombagólt ragaszt 

a sarokba.
A Valéria előbb idegeskedik a gól miatt. 

Kincs el is hagyja a pályát, néhány perc múlva 
azonban visszatér s most a Valéria hatalmas 
elánnal fekszik a küzdelembe, fölénybe kerül, 
azonban a támadások a kolosszális formát ki
játszó Bradácson sorra megakadnak. Az utolsó 
percekben a RÁC kapusa nehéz helyzetben 
vetődik, de oly szerencsétlenül, hogy a földön 
fekvő Bradácsra zuhan, akit súlyos vraeséríi- 
léssel visznek a pálya szélére.

A mérkőzés után
a Valéria, lovaglás ellenfélhez méltóan, 
keresetlen szavakkal köszöni meg a RAC- 
nak a szép játékot o virágcsokorral ked

veskedik a győztes csapat kapitányának.

Magyarság visszaesik s ezután az UVASC nagy 
fölénybe kerül. Ennek eredményekép egymás
után potyognak a gólok. Müller I., Kiss (11-ét
ből), Ács (11-esböl) s végűi újra Ács rúgja a 
gólokat.

Rákospalotai RAG—Valéria SC 2:1 (0:1).
Nagy Izgalom közepette — fényképezés után 

— áll fel a két csapat döntőre. A két csapat 
összeállítása: RÁC: Katona—Bradács, Jós—«
Sípos, Buchsbaum, Poszamek—Nardai, Gál, 
Ecker, Benyus, Tóth. Valéria SC: Weber —« 
Kínos, Fazekas—Mészáros, Haller, Kalmár— 
Rnmpfll, Vargha, Paucsó, Béres, Lakatos. A 
RÁC nagy kezdeti lendülettel támad s a 2. 
percben máris a Valéria kapujában öl Tóth 
gólja, ezt azonban a biró megsemmisíti, mert 
egy másik RAC-csatár offszájdon állt. Gyors 

lékben rászolgált A bajnokságban’’zaboíállanul ’ lefutásból esik a Valéria vezető gólja: Rampftt 
féktelenül küzdő játékosai, akikkel igen sok iz- lefu,« mesés beadását Paucsó élesen befejeli. A 
ben gyűlt meg a baja a fegyelmi bizottságok- RAC elkeseredetten támad, fölényben is vnn, 
nak, mind a négy mérkőzést oly dicséretreméltó 1 t—— -i"
lovagias szellemben küzdötte végig, hogy a szak
értők alig tudtak hova lenni a csodálkozástól. 
Ugyancsak teljes dicséret illeti meg a Valéria 
SC-t Is, mely szintén végig nívósán küzdött. Az 
eredmények alapján a vándordíjmérkőzések 
helyezései a következők:

1. RÁC, 2. Valéria SC, 3. UVASC, 4. B. Ma- 
gyareág.

A dijat és az érmeket a BLASz tanácsülésén 
fogják átadni a győzteseknek.

Itt említjük meg, hogy a győztes csapatot 
Mezőbcrénybe hívták vendégjátékra.

UVASC—B. Magyarság 6:1 (1:1)
A harmadik helyért folyó küzdelemben B. 

Magyarság csak tartalékossal tudott kiállni s 
Igy is egyik játékosa súlyos sérüléssel lábában, 
szállt be a küzdelembe. Ennek ellenére la a 
Magyarság támadt többet s lelkesedése ered
ménye Sztolarik 11. vezető gólja. A gól után 
Sztolarlk //-nek kiújult bokarándulása, s emiatt 
kiállt, majd Sziegl a térdébe kap rúgást s Igy 
kilencre olvad le a Magyarság Játékosai száma. 
Az UVASC technikásabb csapata ezután feljön 
s Klug egyéni akcióból elért góljával kiegyen
lít. A Magyarság két sérültje hősies őnfeláldo- 
zással visszatér a pályára, egyideig sántikálnak, Ezután a két csapat a sirógörcsőkben fet- 
késftbb csak le kell menniök a pályáról, mert rengő Bradácshoz vonul s baráti együttérzéssel
nem bírják a játékot. Szünet után a csonka vigasztalják a sérült játékost.

Székely nem Jelent meg a startnál: 
Csik a százas bajnok

amelyen

A Magyar Úszó-Szövet
ség vasárnap este ren
dezte Magyarország ezévi 
uszóbajnokságait a Csá- 
szárfürdŐ-uszodában. A 
versenyen egészen cse- 
kólyszámu közönség je
lent meg. A verseny fő
pontja a 100 méteres 
magyar bajnokság volt,

Székely nem állt starthoz.
A legnagyobb meglepetést a 100 méteres hölgy-

Plo-
úszás keltette, melyben a sokszoros védd, 
lősz Gitta érzékeny vereséget szenvedett 
tzár Lottitól.

Részletes eredmények' a következők:
100 m. flu-verseny: 1. Szigeti József___

1 p. 12 mp. — 100 m. hátuszás leány-verseny:
1. Győrffy Irén III. kér. TVE 1 p. 43 mp.

Magyarország 100 méteres gyorsuszóbaj- 
noka: 1. Csik Ferene BEAC 1 p. 00.4 mp.

2. Wannie András dr. SZUE 1 p. 03.2 mp. 8. 
Abai Nemes Oszkár Pécsi AC 1 p. 03.8 mp.
4. Angyal Tatabánya 1 p. 04 mp. Csik végig 
vetetett és biztos fölénnyel könnyen győzött 
mintegy négy méterrel.

Magyarország 100 m.-ea hölgy hátusaó 
bajnoka: Plotzár Trotil (Soproni UE) 

1 p. 80.6 mp.,

Magyarország 200 m.-es melltuzó bajnoka: 
Hlld László (UTE) 3 p. 04 mp,

2. Mezey Ferenc (MTK) 8 p. 06 mp, 3. Borsos 
Jenő (MESE) 3 p. 05.8 mp. Szenzációt keltett 
a 14 esztendős Borsos kiváló szereplése, aki 
rendkívül nagy tehetségnek Ígérkezik. 100 mé
terig ő vezetett 1 p. 20 mp.-es idővel.

Magyarország 100 m.-ec hátusaó bajnoka: 
Nagy Károly (UTE) 1 p. 14.8 mp,

2. Kisfaludy Elemér (Jászapáti) 1 p. 17 mp,
3. Perler Ödön (Pécsi AC) 1 p. 18 mp. A má
sodiknak beérkező Barabás (UTE) és a harma
diknak beérkező Hazayt (MTK) pályaelhagyás 
miatt diszkvalifikálták.

Magyarország 200 m.-ea hölgy mrfhiszó 
bajnoka: Szász Magda (UTE) 3 p. 25.8 mp, 

2. Szép Klára (III. kér. TVE) 3 p. 27 mp. — 
3X50 m.-es flu vegyes staféta: 1. UTE 1 p. 
51.2 mp.

Magyarország 3X.100 m-es ifjúsági hölgy 
vegyes stafétabajnoka: III. kér. TVE 4 p 44 
mp. i. VTE.

Magyarország 400 m-ee hölgy gyorsuszó- 
bajnoka: K. Tóth Ilonka, MUE • p 24 mp.

2. Csányi Boriska FTC 6 p 45.4 mp. 8. Len- 
keffy Mntild BSE. Tóth Ilonka húsz méterrel 
győzött.

4X200 m-es gyorsstafétabajnok: BEAC 
(Jung, Zabrák, Csik, lengyel) 9 p 54.2 mp.

2. UTE 10 p 06.4 mp. 3. MTK 10 p 15.4 mp. 
Lengyel ideje 2 p 24 mp volt. — Magyart

2. Maliász Gitta (FTC) 1 p. 31.8 mp, >. Tóth I orszdp 3X100 m-es ifjúsági vegyes stafétái 
Magda (MUE) 1 p. 38 mp. I bajnoka: SZUE 3 p 66.2 mp.

UTE

Válogatott vlatpőlócaapalunk újabb nagy 
győzelme Prágában. (A Hétfői Napló tudósitó
jának telefonjelentése.) A magyar válogatott 
vizipólócsapat vasárnap délután a prágai sta
dionban gyönyörű iskolajátékkal 5.0-rfs félidő 
után 8:1 arányban győzött a csehszlovák válo
gatott csapat ellen. A magyar csapat összjátéka 
mintaszerű volt s mindvégig nagy fölényben 
megérdemelt gólaránnyal győzött. A gólok kö
zül Németh négyet, Halast; kettőt és Keserű 
ugyancsak kettőt dobott, mig a csehszlovákok 
egyetlen gólját Vondreic szerezte. — A 100 m. 
gyorsusiásbán Bozsi UTE 1 p. 07 mp-es idő
vel lett a prágai Gertreur mögött, aki 1 p. 04.9 
mp.-et úszott.

A vasárnapi oraságatl kerékpárversenyt a 
Lehel kerékpárkör rendezte a bácsi országúton 
140 kilométeres távon. A nap legjobb idejét 
Sziklai futotta 4 ó. 19 p. 80 mp.*es Idővei, 
ugyanaz, aki egy hónappal ezelőtt a Világosság 
kerékpárkör propagandaveraenyén indult elő
ször. As I. osztályú versenyt Németh K. BSE 
nyerte 4 6. M p. 01 mp.-es Idővel, Liliked Ma
gyarság, Karaky MOVE Szent-Istvá* be Makog 
UTE előtt

— Snlyoe beletetek a enegedl kwfapős rhi 
nyen. Szegedről Jelentik: A déli kerület kerék
páros és motoros pálya verseny ében több bal
eset történt A kecskeméti Schneider váftperee-

zuzódásokkal került kórházba. A tlzkőrős ver
senyt a szegedi Butula nyerte, a háromszor 
kétkörös kerékpárverseny győztese pedig 
Fekete (Szeged) lett.

Aa osztrák kerékpárosok legyőzték a ma
gyar versenyaőket. Bécsből Jelentik: Az oszt
rák-magyar kerékpáros pályaversenyt az 
osztrákok 38:26 arányban nyerték meg. Az 
első futamban Mohr győzött, Pelvdssy, Koczu- 
rek és Győrffy előtt, a második futamban Ko • 
cturek győzött megelőzve a többieket. A 12 
kilométeres versenyt Koczurek nyerte. A 20 
kilométeres motorvezeléses versenyben Suios 
boda győzőit Nagy és Istenes előtt. A másik 
20 kilométeres molorvezetéses verseny győz
tese Hartl, akit Istenes, Nagy és Sutoboda kő. 
vetett a célba.

A nemzetből! motorcsónakverseny harmadik 
napján az oldalmotoros kategóriában Enslén J. 
Emui ás Kiss Béla, a túra külmotoros kategó
riában Nemes Istvánná, a sport kategóriában 
Lélek Józsefné szerepelt kiválóan, de rajtuk 
klvfll Singer, Lukavecz és Kiéin Is nagyszerű 
eredményt ért el. A legérdekesebb szám a Duna 
fajnokt futam volt, melyet a múlt évi bajnok, 
gróf Andrásig Mihály nyert meg. A beépített 
hajók versenyében a bécsi Monshoff aratott 
nagy sikert

A HL kcrttlett vtafpőlőzők (yMee 
Susákon. Sutákról Jelentik: A III. kér. TVE 
vlzlpölö csapata szombaton Játszotta W- 
vánsmérkőzését az ottani vlripólő együttes
sel. A mérkőtést a 111. kerületi csapat 4:1 
arányban mágnjratft
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SPORTPIKANTÉRIÁK
a világ minden fájáról 

A« osztrákok takaródét fújnak a Középeurópai Kupának 
—. Platfkó, Acht, Kokul, Hirzer és Wilhelm a francia 
transzferlisfán — Hetvenezer pengős tréner •'fizetés

„Legyőzne de megvált
va" ....... őzzel a címmel
számolt be a bécsi sport- 
ujló a Rapid— -Bologna 
múlt vasárnapi niérkőzé- 
■éröl, megállapilván, hogy 
n Mitropa-kupéért folyó 
küzdelmek annyira elfa
jullak. hogy a zöldfehé
rek szerencsinek érethe
tik magukat, ha nem kell ezekben továbbra is 
résztvenniök. A bécsi sportsajtó egyébként 
égést héten a Milropn-Cupa ellen cikkezett és 
egyre több híve lesz annak az álláspontnak, 
hogy amennyiben az intézőbizottságnak nem 
sikerül drákói szigorúsággal rövidesen rendet 
teremteni és mindenütt fair játékot biztosítani, 
úgy az nszlrák egyesületek a jövőre nagyon 
meggondolják, hogy drága játékosaik testi ép
ségét kockára tegyék a kupáért való küzdel 
mek gyönyöréért.

Végefclé közeledik a francia konjunktúra. 
A francia labdarugó szövetség nézete szerint 
rövidesen már kellő számú és megfelelő bel
földi játékos nevelődik fel az országban úgy, 
hogy nincs szükség többé az importált profikra. 
Emiatt a jövő szezónra egyesületenként már 
csak három külföldi játékost szabad szerződ
tetni, a következő esztendőkben pedig kettőt. 
E rendelet következtében máris számos kül
földi játékos került transferlistára, köztük 
igen sok magyar és osztrák, egykor legendás 
nevek viselői mint pld.: Plattkó, Acht, Kohut, 
Hirzer, Wilhelm, Schramseis, Tandler, Kabu- 
rek, stb.

*
Iliden, aki állítólag még változatlanul ked

vence a párisi közönségnek, valóságos grand 
seigneur módra, saját luxusautóján érkezett 
Bécsbe rövid szabadságra. A csodakapus el

mondotta, hogy az osztrákoknak a világbaj
nokságon való gyenge szereplése kiábrándította 
a franciákat a technikás bécsi iskolától és a 
jövőben az összes francia csapatok a „W" stí
lust, valamint a rámenős játékmodort fogják 
forszírozni. Osztrák tréner a jövőben nem is 
Igen kap alkalmazást Franciaországban, ahol 
most mindenütt angol vagy olasz trénereket 
szerződtetnek.

*
A német labdarugó szövetség Linnemann 

..Sportführcr" rendeletére a villanyfény mel
letti éjjeli játékokat egész Németország terü
letére betiltotta. A diktátor azzal indokolja 
rendeletét, hogy a labdarúgás elsősorban sport 
és nem szinielőadós. Ezúttal talán igaza is 
van.

♦
Köztudomású, hogy az amerikai atlétikának 

fellegvárai a főiskolák és a világrekorderek 
legnagyobb része az egyetemi hallgatók sorai
ból kerül ki. Hogy ezt lehetővé tegyék, az 
egyetemek óriási összegeket áldoznak a sport 
céljaira. Igy például a Columbia egyetem fut
ballt rénere évi 17.500 dollár (cca 70.000 P), az 
evezős tréner pedig 15.000 (60.000 P) fizetést 
kap. Lényegesen többet, mint a professzorok, 
akiknek legmagasabb fizetése évi 12.000 dollár, 
önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy az 
egyetemi sport nem hátráltatja-e a tanulást? 
Az amerikai lapok bebizonyítják, hogy nem, 
mert a szabályok szerint az egyetemi színe
ket versenyeken rossz vagy bukott diák nem 
képviselheti. így például Spitz a magasugró 
világrekorder, Metcalf a csodálatos sprinter és 
Cunningham a középtávfutó mind kitűnő tanu
lók. Most már csak az a kérdés, hogy vájjon 
nem a sportban elért teljesítményeik alapján 
kapják-e a jó tanulmányi minősítést?

Andor León

a KMAC alosztálya, fejtett ki működést. A meg 
alakuláa után kiderült, hogy több mini ezer 
motorcsónak van Budapesten és környékén.

A motorcsónak-típusok terén három főcsopor
tot különböztetnek meg: 1. turacsónak, amely 
sima fenékkel van ellátva, ebben versenyen 
mindig csak két személy ülhet, 2. sportcsónak 
lépcsővel, szintén két személy részére, 3. ver
senycsónak, ugyancsak lépcsővel, egy személyre. 
A turacsónakokba különben hat-nyolc személy 
férhet s egy ilyen motorcsónak súlya mindösz- 
sze 180—200 kilogram. Hengerszám szerint 
megkülönböztetünk kéthengeres és négy henge
res motorcsónakokat. Kategóriák szerint van 
350 köbcentiméteres, amely óránként hat liter 
üzemanyagot fogyaszt, 500 köbcentiméteres ki
lenc literi, 660 köbcentiméteres tizenöt litert, 
végül az ezer köbcentiméteres tizennyolc liter 
üzemanyagot fogyaszt óránként. A 660 köbcen
timéteres motorcsónak a kihaló bölény szerepét 
játssza, ugyanis ma már nem gyártják és las
sanként teljesen kimegy a forgalomból.

A versenyek nemei szerint megkülönböztetik 
a távolsági versenyeket és a gyorsasági verse
nyeket. Ilyen távolsági verseny a rendszeresí
tett Bécs—Budapest 287 kilométeres táv, melye* 
a Dunán 55—-60 kilométeres átlaggal tesznek 
meg versenyzőink. A Budapest—Vác 25 kilomé
teres távot 20—22 perc alatt szokták abszol
válná. A gyorsasági versenyeket két egymástól 
egy kilométeres távolságra kitűzött bója (vizen 
úszó lehorgonyzóit hordó) közölt szokták meg
tartani. Ez egyszersmind ügyességi verseny is, 
mert minél élesebb szögben tudja valaki meg
kerülni a bólyákat, annál rövidebb idő alatt 
teszi meg a távot. Tréfásan szokták megje
gyezni-

— Amikor megszületik egy motorcsónakver
senyző, bójába teszik ...

A versenyinditás különben kiságyuval törté
nik. A verseny előtt öt perccel egyirányban ke

ringeni kezdenek a versenycsónakok a startvoi 
nal mögött s a lövés pillanatában átiramodnaK 
a vonalon.

A magyar motorversenyzés megalapítója 
Delmar Waller, a világhíres autóversenyző.

A régiek közül Wolfner László, Schmidt Gyula! 
dr., Balázs László, György Pál, Urbach László 
voltak a legkiválóbbak, ök már 1929/30-bau 
sok-sok sikert szereztek a magyar névnek. A 
jelenlegiek közül Andrássy Mihály gróf teljéi 
sitményei a legkiválóbbak.

A fiatal gróf ezer köbcentiméteres killmo- 
toroa gépével 76—78 kilométeres átlago

kat ér el.
Különben ő nyerte meg a csehszlovák-bajnok« 
ságot is Pozsonyban. Lukavecz Ferenc, a ta
valyi világbajnokságon, amelyet Amerikában 
bonyolítottak le, a harmadik helyezést biztosí
totta a maga számára. Az összes európaiak 
között a legjobb eredményt érte el. Kiéin Dezső 
pedig az osztrák bajnoki cimet szerezte meg a 
wörti tavon megtartott versenyen. Dr. Nemes 
Istvánná ugyancsak a wörti tavon ért el nagy
szerű sikereket, amikor is két versenyszámban 
a férfiakkal szemben győzött. Slnger Imre, 
Szántó László, Rieger Antal. Lélek József és 
felesége ugyancsak a legkiválóbb versenyző
gárdánk közé tartozik.

A legnagyobb sebességet beépített motorú 
csónakján kétszáz lóerős gépével az ame
rikai Garwood érte el, világrekordja 204 

kilométer.
Tehát, amint látjuk a motorcsónakázás való

ban a jövő sportja s beláthatatlan perspektívá
kat és óriási lehetőségeket tár fel. Méltán re
mélhetjük, hogy a magyar vizeken is rövidesen 
pezsgő közlekedést teremt akárcsak Ameriká
ban. Ha sikerül még olcsóbbá tenni, úgy nél
külözhetetlenné fog válni, mint az autó, vagy 
a kerékpár. Gudenus Leó dr.

Mire jó, ha a boncoloorvos
egyben futóbajnoh is.

Szabálytalan volt-e a fogás, amellyel 
megnyerték a légsulyu 
birkózóbajnokságot

Papp László dr. érdekes nyilatkozata a .szabálytalan* fogásról
A múlt héten fejezték 

be Magyarország ezévi 
birkózó bajnokságainak 
küzdelmeit, azonban a 
szokástól eltérően a sző
nyegen kivívott egyik jól 
kiérdemelt bajnokság még 
most, napok múlva is 
foglalkoztatja a birkózó 
szövetség illetékes fóru- 

írnációt keltő óvással kap-

Mint ismeretes a légsulyu bajnokságot Lő
rincz Márton a MAC fiatal, nagytehetségü bir
kózója nyerte lmrey Károllyal, az UTE ugyan
csak kiváló birkózójával szemben. Néhány nap 
múlva, amikor a szövetségben Lőrincz a MAC 
kénviselőjével együttesen át akarta venni baj
noki érmét, a legnagyobb meglepetésére 
azzal as Indokolással utasították el, hogy 
aa UTE óvást Jelentett be a MAC bajnok
birkózójának elért eredménye ellen azon a 
elmen, hogy IZrlnca szabálytalan fogással 

győzte le Imreyt.
Az óvásnak a híre annál érthetetlenebbnek 
liint frl, mert az U7’E vezetőt a helyszínen 
semmiféle kifogással nem éltek, a versenybíró 
sem talált szabálytalanságot és Lőrinczet jelen
tették ki győztesnek, akit a közönség percekig 
tartó ünnepiéiben részesített első bajnoksága 
alkalmából.

Az érdekes óvással kapcsolatban kérdést In
téztünk

Papp Mszló dr. Európnbajnokunkhoz, 
aki a következőképpen nyilatkozott a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Azt a fogást — mondotta Papp dr. —, 
amellyel Lőrincz legyőzte Imreyt és valamennyi 
ellenfelét, én hoztam a római Európabajnoksá- 
lenfclét, én hoztam a római Európabajnoksá- 
gokról, ahol a svédek, finnek és esztek ezzel a 
fogással győzték le valamennyi ellenfelüket és 
szerezték meg az Európabajnokságot. Kétség
telen. hogy sem én, sem a többi magyar repre
zentáns eddig nem láttuk ezt a fogást a bit- 
kozóversenyeken. Tény, hogy ebben

a fogásban látszólag a lábnak is van sze
repe, ez azonban oly kismérvű, hogy például 
• Nelsonnál, vagy a karfelszedésnél sokkal 

nagyobb szerep Jut a lábmunkának,
mégis megengedik ezeket a fogásokat, mint- 
ahogy ezt a megóvott fogást is megengedték az 
Európabajnokságokon. A meglepő az óvásban 
csak az, hogy éppen Radvány ödln, az UTE 
vezetője volt az, aki Rómában ennek a fogás
nak a legnagyobb hive és propagálója lett, most 
pedig éppen az ö egyesülete emel óvást ellene. 
Szinte trngikómikus, hogy amikor amugyis 
szintclcnné vált a birkózás, akkor egy tusserős 
fogást szabálytalanná szeretnének nyilvánítani, 
holott örülni kellene, hogy a küzdelmeket va- 
riáltabbá és klasszikusabbá tudjuk tenni.

Az UTE óvását különben ma, hétfőn este 
fogja tárgyalni a birkózószövetség. Szakkörök- 
b^n nem jósolnak sikert az óvásnak, mert nem 
a helyszínen adták be, hanem utólag. A birkózó
szövetségben a nagy többség azt hangoztatja, 
hogy az uj fogást feltétlenül be kell vezetni, 
mert az északiak konkurrenciájával szemben 
enélkül minden alkalommal alulmaradnak bir
kózóink. G. I- dr.

Kedves eset történt a közelmúltban a régi 
idők egyik legnépszerűbb atlétájával, Husz- 
licska András dr. törvényszéki orvossal, a 
BEAC színeiben számtalan sikert aratott sok
szoros főiskolai bajnok maratoni futójával.

Huszlicska „civilben" a pestvidéki törvény
szék orvosszakértője és boncolóorvosa. A na
pokban Jubilált a nyolcvanadik boncolásával. 
Ma már csak kedvtelésből fut, „rövid kis" 25 
—30 kilométert egy-egy heti tréningjén. De 
ha kell, többet is. Ezúttal is „többet" kellett 
futnia — hivatalból és kötelességérzésből. Úgy 
történt ugyanis, hogy a törvényszék Huszlics- 
kát tömeges gombamérgezés kivizsgálására ki
küldte egy alsódabaskörnyéki pusztára. Az 
atléta-orvos meg is érkezett vonattal, majd 
onnan kocsin folytatta az utiát a tanyára. Ide
jében érkezett, a dolgát kitünően elvégezte. 
Azonban a véletlen úgy hozta magával, hogy 

délután két órakor már Tápiószecsőn kel
lett lennie, ott várta Tóth Pál László dr. 
egyetemi magántanár, a törvényszék bon

colóorvosa,
egy szerencsétlenség következtében elrendelt 
boncolás együttes elvégzésére. Huszlicskát 
szekér vitte a legközelebbi állomáshoz, azon
ban mire odaért, a vonat már elment.

— Semilyen irányban nem megy vonat — ■ 
adta meg a felvilágosítást a főnök —, csak 
délután négy órakor utazhat doktor ar Buda
pestre.

— Az nekem késő — mondotta Huszlicska, 
mert két órakor Tápiószecsőn kell lennem.

Sárosi Gyurka üzen a cserkész-sportolók
nak. — A Játékosbiztositás kérdésének meg
oldása. — A tennlszszövetség bekapcsolja 
életébe a fiatalságot.

A motorcsónakázás a „jövő sportja", 
amely óriási perspektívákat és lehe
tőségeket tár fel Magyarországon

A Budapesti Motor Yacht 
Club háromnapos nem
zetközi versenye a legna
gyobb siker jegyében zaj
lott le. Ennek a modern 
sportágnak az izgalmai és 
szépségei máris a nézők 
ezreit hódította meg. 
Azonban sokak elölt ma 
még ismeretlenek a ver
senyszerű motorcsónakázás általános szabá
lyai és tudnivalói. Nem lesz érdektelen, ha a 
jövő sportjának történeti fejlődéséről és ma
gyar vonatkozásban vett helyzetéről egyet-mást 
elmondunk a Hétfői Napló olvasóinak.

Kezdetben az úgynevezett beépített motorok
kal felszerelt csónakokkal versenyezlek kiilföl- 
dán. Ez azonban igen drága mulatságnak bizo
nyult s minthogy tízezrekbe került, soha sem 
lehetett volna népszerűvé fenni, mert egy har
minc lóerős motorcsónak átlagos ára tizenkét- 
ezer pengő körül van, tehát sokkal drágább,

mint az autó, arról nem is beszélve, hogy egy 
ilyen beépített motorcsónak háromszor annyt 
üzemanyagot fogyaszt. Körülbelül busz évvel 
ezelőtt az amerikai piacra vitték a csónakra 
akasztható motoros típust. Ez azután hamaro
san az egész világon elterjedt és népszerűvé 
vált.

Nálunk Magyarországon étidéig kizárólag 
ilyen killmntoro* csónakokkal versenyes

tek.
A háboruutáni években nagy lendületet vett 

Amerikában és Európában főként a tenger mel
letti országokban a molorcsónakázás. Rövide
sen megalakult a Nemzetközi Motorcsónak Szö
vetség, amelynek székhelye Belgiumban van. 
Felállították az egész világra érvényes szabá
lyaikat s ennek nyomón az egyes országokban 
is megalakultak a motorcsónak-szövetségek.

Nálunk ez év telén Andrássy Mihály gróf kez
deményezésére alakult önálló egyesületté a Bu
dapesti Motor Yacht Club, amely tavaly, mint

SÁROSI GYURKA, a 
futballista-erények meg
testesítője, a magyar 
fiatalság szemefénye, a 
szerénységéről közis
mert futballista nem 
szeret a nyilvánosság 
előtt szerepelni. Annái 
kellemesebb meglepe
tést keltett, hogy Sárosi 
György aláírással ked
ves kis cikk jelent meg 
az elmúlt héten.. A lap, 
amely ebben a kivételes 
megtiszteltetésben része
sült, Gerle Albertnek, a népszerű Ifjú cser
készpapnak szép kiállítású, Illusztrált cser
készfolyóirata: az Ezermester.

Sárosi Györgynek minden sora élénken 
visszatükrözi a kiváló sportember egyénisé
gét. Mutatóba álljon itt néhány sora:

WA sportolásnak összhangban kell lennie 
az Iskolai előmenetellel is és csak akkor he
lyes a test kultuszának ápolása, ha «s a leg
kisebb mértékben sem esik a szellemi fejlő
dés vonalvezetésének rovására. Az „ép test
ben ép lélek" klasszikus mondásának szem- 
meltartása mellett a léleknek és a testnek 
épségben való tartása ée ápolása a gyermek
kortól kezdve kell, hogy megnyilvánuljon.** 

íme. ezt üzeni Sárosi Gyurka azoknak a 
cserkészeknek, akik sportolni akarnak.

— Az lehetetlen, mert, sajnos, semmiféle 
közlekedési eszközt nem tudok orvos ur ren
delkezésére bocsátani...

— Na nem baj — szólt Huszlicska felvil
lanó arccal —, majd megpróbálom akkor „at
léta módra".

A kitűnő orvos nem jött zavarba. Nyomban 
kiszámította, hogy Tápiőtszecsö légvonalban 
42 kilométerre van.

— Ez az én távom — mondta mosolyogva, 
— három és félóra alatt „átfutok".

És rövid bucsuzás után az állomásfőnök és 
az állomás személyzetének csodálkozó álméi- 
kodása közben a megmutatott irányban hosszú 
futólépésekben elindult. Jól vasalt, elegáns 
szürke ruha és sárga gombos cipő volt rajta, 
kezében a súlyos bonckésekkel teletömött 
táska. A neküramodás után tiz perc múlva 
már a látóhatárt övező erdőség szélén rótta a 
kilométereket a jól süppedő homokban.

Kánikulai hőségben háromnegyedkettőkor 
ért a boncolás színhelyére, a vizsgálóbíró és 
Tóth Pál László főorvos ur legnagyobb cso
dálkozására és baráti ovációja közben. S ne
gyedórái pihenés és felfrissülés után minden 
lihegés nélkül látott hozzá a szerencsétlenség 
halottainak boncolásához. Biztos kézzel, akár
csak máskor amikor autóval érkezett.

Érdemes ezt a ritka atlétabravurt feljegyezni 
a magyar sporttörténet számára. Valószínűen 
világrekord a maga páratlan nemében. Egy
ben az orvosi lelkiismeretesség és kötelesség
tudás világrekordja is ...

A játékosbiztositás kérdése már sok gondot 
okozott úgy a futballszövetségnek, mint a labda
rúgással foglalkozó egye
sületeknek egyaránt. A sé
rült játékos munkakép
telenné válik, az amatőr

futballista vasárnapi 
szórakozásának váratlan 
következményei az elve
szített munkabérben, a 
szülők nélkülözésében je
lentkeznek. A professzio
nista fáiékor sérülése az OTI szempontjából 
igen gyakran nem vonja maga után a segélyei 
zés szükségesrégét, ezzel szemben a harcképte
lenség a játékos károsodásával jár együtt. Ép
pen ezért örömmel fogadja mindenki azt az új
szerű játékosbiztositási tervezetet, amelynek 
Faragó Lajor, a Budai 11 atyja a kigondolója.

E biztosítási tervezet célja változtatni a je
lenlegi helyzeten, amikor az egyesületekben 
szórakozásból sportoló játékos a játékközben 
etkerűlheltlen sérülések nyomán annak a ve
szélynek van kitéve, hogy megsérülve polgári 
foglalkozását rövidebb-hosszabb ideig nem 
tudja folytatni, s a mai nehéz viszonyok kö
zölt különösen rászoruló családja esetleg tel
jesen támasz és segítség nélkül marad. E bal
eseti biztosítással elérhetjük, hogy a játékköz
ben vagy tréningen megsérült játékos a sérü
lést kővető kilencedik naptól kezdve napon
ként és egységenként 1.60 pengő napi kártalaní
tásban részesüljön, mely mindenkor közvetle
nül a játékosnak, illetve a játékos igazolt meg
hatalmazottjának fizettetnék ki. A mulékony 
munkaképtelenség esetére biztosított napi kár
talanítás mellett azonban biztosítva lenne a já
tékos halálesetre 2000 pengő és állandó mun- 
kaképtel.mség esetére 3000 pengő erejéig egy
ségenként. A bruttó biztosítási díj évenként és 
játékosonként 5.75 pengő, « miután minden 
egyesület legalább egy csapattal, tehát 11 játé
kossal biztosítandó, egy csapat után az évi 
biztosítási díj tizenegyszer 5.75, vagyis 63.25 
pengő.

A szerkesztésért és kiadásért felel: ,
Dr. ELEK HUGÓ
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