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0** ELEK HUGÓ to MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

VI. kér., Aradi-utca 8, ez. (Glóbus nyomda) 
Telefon: 308 - 96.

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

Megtizedelik a bécsi 
lázadó nácikat

Vasárnap: lövöldözés a bécsi főpostánál, gép
fegyverharc a vidéken - Letartóztatták Bardolf 
Károly táborszernagyot, Ferenc Ferdinánd volt 

kabinetfőnökét
Bécs, jullus 29.

(A Hétfői Napló tu
dósítójának telefonjelen
tése.) Egy napja, hogy 
eltemették Dollfuss 
kancellárt és csak né^- 
hány napja, hogy az 
elmúlt szerencsétlen és 
véres események után 

avalamennyire enyhült 
helyzet.

Teljes nyugalomról 
azonban még szó 

sínes.

valami ajabb katasztrófát a holnap.
Szombaton még csak Dollfuss kancellár 

három gyilkos golyó által átfúrt holttestét 
vitték ki ágyutalpon a hietzingi temetőbe, 
de azzal mindenki tisztában van, hogy ha 
még egyszer hasonló események leszriek, a 
határon készen állnak az idegen divíziók.

A bécsi utca képe a háború legrosszabb 
napjaira emlékeztet. Mannlicherekkel ellá
tott ..........................

átvizsgálnak", de átvizsgálják az élelmiszere
ket is. Nem tart sokáig, amig a táskákból 
az ennivalók bekerülnek a fogházba és az
tán a Dana-csatorna felöli kapu ismét be
csukódik.

Vasárnap is teljes permanenciában állt 
a bécsi rendőrség,

benn az épületben minden tisztviselő « he
lyén volt és a vizsgáló bizottság, amely a 
lázadók bűnügyét intézi, kora délelőttől 
kezdve

folytatta izgalmas kihallgatásait.
A vasárnapi kihallgatások drámai esemé
nyeket hoztak.

'Az emberek még mindig idegesen járnak___________ o .... o _ a 
gyászlobogókkal teli utcákon és mindenki 
kinos idegességgel várja, hogy nem hoz-e I

kettős rendörőrszemek portyáznak, 
minisztériumokat, ■ postát, a távírót, 
rádió épületét, az újságpalotákat a 

Helmwehr tartja megszállva, 
napilapok szerkesztőségeinek ajtajában

a

a . .
az Ostmárkische Sturmscharen szürkeingcs 
tagjai állanak.

Éjszakai puskatilz a főpostánál
A kancellári hivatalt még mindig gép

fegyverek őrzik és a rendőrség schotten- 
ringi épülete, valamint a marokkanergassei 
rendőrlaktanya előtt szintén gépfegyverek 
állnak. Mindezek azonban csak óvintézke
dések, mert

Bécsben nyugalom van.
Ez a nyugalom azonban csak viszonyla

gos s már
a vasárnapra virradó éjszaka ujabb 
revolver- és puskaropogás verte fel a 
bécsi főposta környékének éjszakai 

csendjét.
Az álmukból felriadt lakók, akik az ablak
hoz merészkedtek, nem sokat láttak. Egy 
autó robogott, majd egy motorkerékpár, 
közben hallatszottak a fegyverdörrenések. 
A bécsi föposta előtt az történt, hogy egy 
hatalmas automobil robogott az épület felé. 
Amikor az autó az épület előtt volt, ahol 
Heimiuehrek és rendőrök teljesitettek szol

gálatot, egymásután több puskalövés hallat
szott.

Az autó utasai rálőttek az épületet őrző 
Heimwehrekre és rendőrökre.

Szerencsére a golyók nem találtak. 
Heimiuehrek lekapták fegyvereiket és 
autóra lőttek. Valóságos

tüzhare fejlődött ki,
amely folytatódott túl a föpostán is.
autó ugyanis tovább száguldott, egyik mo
torkerékpáros Helmwehr pedig az autó 
után robogott, hogy megtudja legalább a 
számát.

A vad

A 
az

Az

üldözés közben ujabb lövöldözé
sek hallatszottak.

utasai rálöttek a motorkerékpáros 
aki erre kénytelen volt fékezni,

Az autó 
üldözőre, 
az autó pedig vad száguldással elrobogott.

Az éjszakai tűzharc után erélyes nyomo
zót indult vasárnap, de még a rejtélyes autó 
utasai nincsenek meg.

Vasárnapi kihallgatások
A vasárnapi bécsi utca nyugodt volt és 

ujabb hasonló súlyos események híre nem 
érkezeit sehonnan az osztrák fővárosba. 
Bécsben vasárnap rend és nyugalom volt, 
de minden szem a rendőrség clisabethplatzi 
épülete és a marokkanergassei kaszárnya 
felé tekint... Itt őrzik a lázadókat. A két 
épület környékén

félelmetes csönd ...
A rendőrök, katonák, Heimuiehrek ütemes 
lépései hallatszanak az aszfalton.

A rendőrség épületében a lázadók főcin
kosait őrzik, összesen harmincán vannak Ut.

Egy külön cellában Panetta Ottó lesze
relt törzsőrmester ül apatlkusan, ma- 
gábaroskadtan, egy másik cellában 
Hadi Pál volt kereskedő, aki a hadse-

regben valamikor mint őrvezelö szol
gált, a lázadás napján pedig őrnagyi 

uniformist öltött
és ö vezette a lázadókat ö kancellári hiva
talba. Ő szólította fel az őrséget, hogy te
gyék le a fegyvert. Hadinak sincsen egyetlen 
szasa sem. Némán várja ö is a sorsát.

Dél felé népesedni kezd a rendőrség épü
letének környéke. Asszonyok, gyermekek 
jönnek szatyorral, lábasokkal, csomagok
kal. A különös népvándorlás nem kelt fel
tűnést. Amióta itt őrzik a foglyokat, azóta 
minden délben feltűnik az asszonyok, nyer- 
mekek serege. A harminc letartóztatott lá
zadó hozzátartozói jönnek ilyenkor, hogy

ennivalót adjanak be a foglyoknak. ( 
Minden csomagot, minden táskát gondosan

... ■ ■

Dollfuss hűséges komornyikja 
felismeri a gyilkost

— Felismerem! ö volt az! 
kancellárra!

Panetta egyetlen arcizma se 
egyetlen szó sem hagyta el a 
is faggatták most, hanem azonnal vissza
vezették cellájába. Aztán Hedwlczeket rész
letesen kihallgatták,

szembesítették több más lázadóval is.
Ezekre a szembesítésekre azért volt szük
ség, mert a nyomozás megállapította, hogy 
Panetta Ottó Mannlicheréből két golyó 
hiányzik csak, Dollfuss kancellárt pétiig 
három lövés érte.

A másik gyilkos a harmadik lövést 
adta le, most kutatják és remélhetően 
nagyon rövidesen meg is állapítják 

személyét.
kihallgatások, amelyek lázas tempóban 

rövidesen minden valószínűség

Ijedt tekintetű férfi lépett be az egyik 
szobába, ahol napok óta szakadatlanul fo
lyik a lázadók kihallgatása. Nem sokkal 
azután, hogy

bejött két fegyveres rendőr, egy fiatal, 
sötét tekintetű férfit kísért be.

így kezdődött az a drámai, izgalmas szem
besítés, amely a meggyilkolt Dollfuss kan
cellár hivatali szolgája, és ájtónállója Hed- 
íviczek Eduard és a kancellárgyilkos Pa
netta Ottó között folyt le. Amikor a me
rénylet történt, egyedül Hedtviczck volt a 
kancellári hivatal sárga szaténjában. A tör
ténelmi tragédiát nem látta más, csak ő.

— Eduard Hedwlczek! Felismeri a 
kancellár gyilkosát ebben az ember
ben? — hangzott az első kérdés az 
ajtónállóhoz, aki szembenézett a gyil
kossal, aztán nyugodtan, de határozot

tan felelte:

A 
folynak, rövidesen minden 
szerint eredményre vezetnek.

ő lőtt

rezdűlt 
száját,

a

meg, 
nein

Lázadók százai a halál árnyékában
A gyors tempóban folyó nyomozásra 

azért van szükség, mert
48 órán belül már a bíróság előtt kell 
állania a kancellár gyilkosának. A 
rendkívüli katonai törvényszék, amely 
a rendőrségen őrzött harminc lázadó 

fölött Ítél, kedden, holnap ül össze.
Az osztrák kormány 

kísérlet előtt hozott uj 
szerint

valamennyi lázadót,
mine főbünösl, hanem a letartóztatott 
118 terroristát Is csak halállal lehet 

büntetni.
Ugyancsak halálbüntetés vár a törvény szc-

által még a puccs- 
kivételes törvények

nemcsak a har-

rint arra a körülbelül 800—Í000 letartózta
tottra is. akiket Karintiában harc közben 
fogtak el. Kivételt csupán azok képeznek, 
akik önként tették le a fegyvert.

A Hétfői Napló munkatársának megbíz
ható helyről szerzett értesülése szerint

a bíróságnak nincs szándékában Ilyen 
tömeges halálos Ítéleteket hozni. A kato
nai bíróság, amely a harminc letartóz
tatott katona-vádlott felett Ítélkezik, 
valószínűleg meg fogja tizedcllctnl a 

terroristákat.
Hogy a polgári bíróság milyen Ítéletet hoz
hat a többi letartóztatottal szemben, arra 
vonatkozólag még nem történt semmiféle in
tézkedés.

Holnap összeül a katonai törvényszék
Ezeknek jórésze a marokkanergassei ka

szárnyában van fogva. Itt is éppúgy, mint 
a rendőrség épületében,

vasárnap Is dolgozott a vizsgálóbizott
ság

és folytatta az izgalmas kihallgatásokat. Itt 
összesen 118 terroristát őriznek, Száztíz a

kancellári hivatalba hatolt be, nyolc pedig 
a bécsi rádió épületébe.

Vasárnap, miután végigjártuk a rendőr
ség épületének és a marokkanergasej ka
szárnyának a környékét, érdekes informá
ciókat szereztünk a kedden kezdődő nagy 
tárgyalás eseményeiről is.

A rendkívüli katonai törvényszék a
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hadügyminisztériumban tartja meg a 
tárgyalását,

nem pádig, mint eredetileg tervezték, a tar* 
tományi törvényszék palotájában.

Aa első napon Dollfuss kancellár gytl- 
koaa, Panetta Ottó, éa Hudl Pál All a 

bíróság Hé.

Dum-dum golyók a halott nád 
patrontáskájában

Eszerint ugyanis
as elfogott horogktrcwtcsrk motozásá
nál megállapítást nyert, hogy a terro
risták dum-dum golyókat ta használ

tak.
Az Ischli nyomozás megállapítása szerint 

as ottani harcokban elesett Kari Kkln 
22 éves felkelő patrontáskájában 10 le

vágott hegyit töltényt találtak.
A nyomozás másik feladata a halottak 

számának megállapítása. Karwlnsky köz* 
biztonsági államtitkár szombaton éjjel a 
rádióban azt jelentette, hogy a fölkelökkel 
viselt harcokban

hetvennyolcán estek el, 161-en pedig 
megsebesültek.

Ezzel szemben még mindig nincs hivatalom 
jelentés as elesett horogkeresztesekről. Az 
illetékesek hozzávetőleges becslése szerfal

Ettinghausen ügyvéd* Atoll vezér
igazgató és Riedl szerkesztő 

letartóztatásban
Vasárnap rendkívül érdekei esemény de

rült ki dr. liandl Rudolf volt bécsi rendőr
főnökről, akit tudvalévőén még tavaly azért 
bocsátottak el állásából, mert nyíltan csat
lakozott a horogkeresztesekhez, A mostani 
lázadás leverése utón az a hir terjedt el, 
hogy Bandi, aki a puccs napján eltűnt 
Récéből, öngyilkos lett. Vasárnap kiderült, 
hogy

Bandi nem lett öngyilkos, hanem áfamö- 
kött as Mátrák határos át valóasfaülec 

Németországba menekült.
Ezt a hirt azonban nem erősítették meg.

Vasárnap újból ige.n sok letartóztatás 
történt Bécsben azok között, akiket a láza
dás eszmei kitervezőinek sejtenek.

Elfogták dr. Ettinghausen Ismert bécsi 
ügyvédet, aki a horogkeresztes párt 

jogi tanácsadója volt
és aki az utóbbi időben majdnem minden 
nemzeliszocialista elleni tárgyaláson mint 
védő szerepelt.

Ettlnghaasennek még szombaton la vé
delmet kellett volna ellátnia az állami tör
vényszéknél két horogkeresztes bouibumc- 
rénylö ügyében.

Letartóztatták ezenkívül a béeal horog
keresztes érzelmű Neueste Nachrichten 
cimü napilap Igaagatóját, Bauer Ká
rolyt, valamint politikai rovatvezetőjét, 
dr. Rledlt ta, aki egyébként a berlini

Ausztria feltételekhez köti Papén 
követi akkreditálását

Vasárnap as osztrák politikai körökéi 
igen élénken foglalkoztatta a kormány re
konstruálásának kérdése. Erre már a legkö
zelebbi napokban sor kerül. Tekintve, hogy 
a minisztertanács az utóbbi napokban több
ször is proklamálta, hogy Dollfuss politikai 
iiányzata mellett kitart,

a legvalóarinübbnck az látszik, hogy 
Starhemberg herceg veszi át Dollfuss 
örökét. Gyakran emlegetik azonban po
litikai körökben Vaugoln tábornok ne
vét, aki vagy mint kancellár, vagy mint 
honvédelmi miniszter lép be a kor

mányba.
Mértékadó politikai körökben hangoztat

ták vasárnap a Hétfői Napló bécsi munka
társa előtt, hogy

igen jó benyomást keltett, hogy Kánya 
Kálmán magyar külügyminiszter szemé
lyesen Jelent meg Dollfuss kancellár 

temetésén
és ií magyar kormány ezzel is ujabb doku
mentumát adta annak a jó barátságnak, 
amely a két országot egymáshoz főzi.

De igen élénken foglaíkoztattn Bécs poli
tikai köreit a Németországgal való helyzet 
és elsősorban a német kormánynak az az 
elhatározása, hogy

Papén volt alkancellár lesz az nj bécsi 
követ.

Vidék: bombamerénylet* lövöldözés* 
gépfegyverharc

Vasárnap Bécsbe még mindig
a borogken sztes felkelők ujabb harcai

ról érkesik hír
a különböző vidékekről. GrácbtH azt Jelen
tették Bécsbe, hogy olt

vasárnapra virradó éjszaka MvÖldösá- 
•*k voltak, amelyek monbas gsana*

Aa Állami fegyvere* erő, a törvényszéki 
tárgyalások egész tartama alatt teljes ké
szenlétben marad.

Miután Panetta és Hudl sorsáról ttélke- 
zett már a Mrósóg, sorrakerülnek majd a 
többi terroristák, akiknek sorsát minden
esetre befolyásolni fogja a nyomozás leg
újabb szenzációs megállapítása.

legalább kétszázra tehető a horogke- 
rtsrtcs halottak száma.

Csak St. Veith a- d. Gon/i-ban például a 
pénteken lefolyt tüzérségi harcnak ölvén 
halálos áldozata nőit horogkeresztet rész
ről, amiből következtetni lehet a horog
keresztesek egész veszteségére.

Jellemző az osztrák eseményekre az a 
vasárnapi értesülésünk, amelyet Gmunden- 
hól kaptunk. Az itt üdülő külföldiek közül 

négy amerikai és két francia fürdő* 
vendég önként jelentkezett a Heim- 

wehrné! szolgálattételre.
Mind a hatan kifejezetten azt kérték, hogy 
az első harcvonalba osszák be őket. Tekin- 
tettel azonban arra, hogy külföldi állam
polgárokról van szó, a Heimwehr-parancs- 
nokság őrszolgálati megbízást adott a nya
ralóknak.

A lap főszerkesztőjét már tegnap letartóz
tatták.

A marokkanergassei kaszárnyába szállítot
ták ezenkívül az AIplne Montanwerke csak
nem egész Igazgatóságát, élén Atoll dr. ve
zérigazgatóval. Az Alpine Montanwerke 
Ausztria legnagyobb nehézipari vállalata és 
a német Thytsen koncernhez tartozik.

Az Alpine az utóbbi időben már kizá
rólag horogkercsztea tisztviselőket és 
munkásokat alkalmazott. A nyomozás 
megállapította, hogy a stájerországi és 
karintlal harcokat ai Alpine ezerötszáz 
munkása kezdte meg, akiket a vállalat 
látott el ruhával, munícióval éa pénzzel. 
Az Alpine donawitzi bányájában voltak 
elrejtve kézigránátok, bombák és fegy

verek,
amelyekkel a felkelőket a puccs napján fel
szerelték.

Ugyancsak most állapította meg a nyo
mozás, hogy

a stájerországi harcokban 8—900 ho- 
rogkercsztesnek sikerült átmenekülnie a 

jugoszláv határon.
A Hétfői Napló munkatársa beavatott kö
rökből most ugy értesül, hogy

a jugoszláv kormány ezeket a foglyo
kat nem adja ki Ausztriának,

hanem politikai menekülteknek tekintik 
őket.

Errevonatkozóan a Hétfői Napló munka
társa a következő igen érdekes felvilágosí
tást kapta beavatott helyen:

— Az osztrák szövetségi kormányt pén
teken szólították fel német részről, hogy 
adja ki az agrément-t az uj bécsi német kö
vet, Papén volt alkancellár részére. Az osz
trák kormány — tekintette! a szombati te
metésre — ugy határozott, hogy ebben a 
kérdésben csak a hétfői minisztertanácson 
fog dönteni. A Hétfői Napló bécsi munka
társának megbízható helyről szerzett érte
sülése szerint

Papén akkreditálását az osztrák kor
mány két feltételhez köti. Esek a felté
telek a következők: 1. A német kormány 
oszlassa fel a németországi osztrák lé
giót és szüntessen be minden Ausztria 
függetlensége ellen Irányuló propagan
dát: 2. a német kormány tegyen köte
lező nyilatkozatot Ausztria függetlensé

gének elismerésére.
Az osztrák kormány természetesen csak 

akkor áll elő ezekkel a feltételekkel, ha a 
nagyhatalmak ez irányban már előre elha
tározott demarsát nem juttatják el Német
országhoz. Anglia ugyanis azt a kívánságát 
fejezte ki, hogy a nagyhatalmak követelé
seit először Ausztria támassza Németország
gal szemben.

ősére ra ejtettek senkiben kárt. 
Stájerország több részéből ugyancsak özf- 
szeütkötéseket Jelentettek.

Karinthlában általában véve levertnek te
kinthető a nemzőt: szocialisták mozgalma. 
A nemzeti szocialisták nagyobb csoportok* 

tbaa már cuk s Jugoszláv határ Mentén,

Karlnthla déli Hűében t.rtJ4k
Á nemzeti MMl>U>Uk • TeUei-hefy- 

v!'!.r*- X'
Mtafc

Eddig azért nem sikerüli ellenállóikat 
megtArnl. mert a felkelők izámukr* igen 
előnyül terepen helyezkedtek el. A terep 
nehézségeire való tekintettel csak négy en> 
beráldoxetokkal tudná • karhatalom a len- 
dűlőket leverni éa éppen ezért

egyelőre arra azortlkoilk a karhatalana, 
hogy a felkelőket körülzárja, 

mert arra azémitanaa, hogy a felkelők 
élelmiszer- és löszerhiány következtében 
elöbb-utóbb úgyis megadják magukat.

Salzburgból a legkülönbözőbb, egymás
nak ellentmondó hírek érkeznek. Egyes hí
rek szerint még mindig folynak több he
lyen a harcok, más hírek arról számolnak 
he, hogy a felkelőket mindenütt leverték. 
Salzburg városában teljes a rend és nyu
galom.

Bécsbe érkezett hírek szerint
a Vorarlbergben levő Lusleln vasúti 
állomáson bombamerénylet történt. A

felrobbant bomba azonban senkiben 
nem tett kárt.

A hatóságok azonban szigorú vizsgálatot 
Indítottak.

IMransehlag határában huss horog- 
keraaztes kél gépfegyverrel beásta ma. 

gát egy domboldalba
és onnan /Mmuw/ir-csapatokra tüzeltek. 
Két Mázad Weímrochr-katonaság vonult ki 
vasárnap este Múrnuichlag halárába.

Néhány vad rémhír is kergette egymást 
vasárnap Bécsben. Azt hiresztellék, hogy a 
vasúti forgalmai az állítólagos hidrobhan- 
tások és összeütközések miatt sok helyen 
beszüntették. Érdeklődtünk a szövetségi 
vasutigar.gatóságnál, ahol kijelentették, 
hogy ezekből a hírekből egy szó sem Igaz, 
puszta kitalálások ezek a hírek:

az osztrák vasutak a legprecízebben, a 
legpontosabban közlekednek.

Az osztrák vasutigazgatöság egyébként a 
rádióban is tájékoztatta a közönséget s 
hangsúlyozta, hogy Ausztriában a vasúti 
forgalom zavartalanul és a normális kere
tek között bonyolódik le.

Starhemberg herceg 
kancellársága

Bardolf táborszernagyot letartóztatták
Mm, jullui 99.

(A HHIÍi Napló tudMtólának tilc/on- 
lalenttie.) Vasárnap éjaxaka iianrácló. le
tartóztatásról szereztem értesüléat. A rend- 
őrség

Bardolf Károly uy. táborssernagyot, 
Ferenc Ferdlnánd volt kabinetfőnökét 

elősetes letartóztatásba helyezte.
Bardolf a nemzeti szocialistákkal szimpati
záló Deutsche Volkspartel elnöke volt és 
köztudomású volt róla az is, hogy 

szélsőséges nemzeti szocialista érzelmű. 
Ennek ellenére Is óriási feltűnést és meg

lepetést keltett Bardolf letartóztatása.
Vasárnap este érdeklődtem a becsi kőz- 

kórházban az öngyilkos Rintelen állapotá
ról ii. Vasárnap ugyanis olyan hírek ter
jedtek el, hogy Rintelen meghalt. A köz
kórházban azt a felvilágosítást adták, hogy

Rlntelenen az éjszaka folyamán ujabb, 
ezúttal harmadik vérátömlesztést kel

lett végezni.
Állapota igen súlyos. Halálhíre tehát nem 
igaz.

Milyen Intézkedéseket 
terveznek a hatalmak 

Ausztria független
ségének biztosítására
Barthou vasárnap hosszasan tárgyalt 

a jugoszláv követtel
Pária, jullus 20

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Tizenkét órával Dollfuss kancellár teme
tése után az egész francia sajtó igen komo
lyan foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy

a nagyhatalmak milyen intézkedéseket ter
veinek Ausztria függetlenségének biztosí

tása érdekében.
Kiderült ugyanis, hogy a húrom nagyhatalom, 
Anglia, Franciaország és Olaszország között, 
amelyek Ausztria függetlenségét garantálták, 

nem jött létre még megegyezés
a követendő ut tekintetében.

Az Excelsior a helyzetet a következőképpen 
foglalja össze: At angol kormány várakozó ál
lásponton van. London a legszívesebben látná, 
ha rendkívüli népszövetségi tanácsülés elé vin
nék az ügyet. Róma nem helyesli a három 
nagyhatalom közös démarsának tervéi és tet
teket követel, mert a szavakból már elég volt. 
Páris a diplomáciai tárgyalások első stádiumá
ban helyeselte az angol kezdeményezést a nép
szövetségi tanács haladéktalan összehívására és 
most ugyanúgy, mint London, a várakozás ál
láspontjára helyezkedik. A három fővárosban

tárnak addig aa Időpontig, amíg Betalál* 
Ják az alapot a köaöa akcióra

és ugylátsrlk, hogy mindaddig egyik nagyhata
lom Km akar világosan állást.......................
rom r ...................................
matál 
a tál

•em akar világosan állást foglalni. A há- 
nagyhatalom külügyi hivatalainak diplo- 

I kötött folynak a tárgyalások és ezektől 
- tárgyalásoktól függ, hogy ml lest a döntés. 

A Paris Mtdl megelégedéssel állapítja meg, 
ho«y

Vasárnap éjjel erősen tartja magát 
az a bír politikai körökben, hogy 
Ausztria nj kancellárja Starhemberg 

herceg lesz.
A Helmwehr vasárnap több pontból álló 
határozati javaslatot fogadott el, amely 
szerint

a kancellári állást Starhembergnek kö
veteli, a hadügyi, igazságügyi és köz
biztonsági tárcákat ugyancsak a Heim- 

wehr vezető tagjainak, 
mig az alkancellári állást Schuschnig kato
likus rohamcsapatának reprezentánsa szá
mára kívánja.

A Helmwehr követelése szerint Ausztria 
uj kancellárja Starhemberg herceg lesz, al- 
kancellárja Schuschnig, közbiztonsági mi
nisztere Fey, igazságügyminisztere Berger- 
Waldenegg és hadügyminisztere Lar őrnagy.

Miklas szövetségi elnök
lehet, hogy még ma éjjel kinevezi az 

uj kancellárt, 
de holnap egész bizonyosan megtörténik a 
kancellár és a kormány kinevezése.

zépeurópa rendjének fenntartásában. Ez a lap 
is felszólítja Olaszországot és a kisántánt álla
mait, hogy kössenek egymással fegyverszüne
tet, ugyanúgy, mint ahogyan több más párisi 
lap, igy a Journal is hasonló értelemben ir.

A Petit Journal megállapítja, hogy Olasz
ország ébersége nagy veszélyt hárított el, de 
ugyanakkor rámutat

egyoldali: beavatkozás veszélyére.
A húrom nagyhatalomnak a jövőben fokozott 
mértékben kell együttműködni a szerződések 
tiszteletbentartása érdekében.

Az Oeuvre kívánatosnak találná, ha a Nem
zetek Szövetsége maga venné kezébe a kérdés 
tisztázását. Paul-Boncour az Oeuvre hasábjain 
igy ir: Nem csak Angliának, Franciaországnak

és Olaszországnak kell a kérdéssel foglalkozni, 
hanem

a Népszövetség teljes szervezetének be kell 
kapcsolódni,

mert a három nagyhatalom együttműködése 
szükséges ugyan, de nem elegendő. A Népszö
vetségben képviselt valamennyi államnak hozzá 
kell szólni a kérdéshez, annál inkább, mert 
több állam, így például a kisantant államai, 
közvetlenül van az ügyben érdekelve. A szo
cialista Populaire ugyancsak a Népszövetség 
beavatkozását sürgeti.

De nemcsak a francia sajtót, hanem a po
litikai életet is rendkívül élénken foglalkoz
tatta vasárnap az osztrák kérdés.

Mint értesülünk
Parthon külügyminiszter vasárnap hoaz- 
saasaa tanácskozott Szpalajkovlm jugoszláv

A tanácskozás az ausztriai helyzetre vonatko
zott és azokról at olasz csapatösszevonásokról 
volt szó, amelyeket a legutóbbi napokban aa 
ó!a|z—óczti<k Alpokban hajtottak, végre,



Budapest, 1934 julius 30. HÉTFŐI NAPLÓ s
Fehérzászlós autón, puskatüz- 
ben, ágyudörgésben, végig a 

harcolóosztrák nácik táborán
A Hétfői Napló a világon elsőnek közli Jack Mauter, az 
amerikai Scriber Syndicate híres riporterének szenzációs 

tudósitását, aki bemerészkedett a lázadók táborába
hegytetőn valami ég. Rálépek a gázra, az autó 
még jobban nckiugrik és most

a vibráló vörös fény horogkercsztalakot 
vesz fel.

Mégsem a hegytetőn lobog, valahol egy kiálló 
sziklán gyújthatták meg. (Később Seehofban 
megtudtam, hogy a Stuttgarter Hűlte alatt 
gyújtottak meg egy fahorogkereszlet.)

Seehofban, Achensee partján akartam tölteni 
az. éjszakát, de a kis fürdőhely túlságosan 
élénknek látszik,

az utcákon tlrollruhás fiatalemberek, 
egyenruhás férfiak sietnek, motorkerék

párok robognak
és a helységen kivül a sötétben három óriási 
teherautó áll.

Jack Mauter, az 
inerikai Scriber 
Syndicnite „rasen- 
der riportere" kon
szernje megbízásá
ból az osztrák for

radalom kitörése
kor Genfből Mün
chenbe, majd onnan

Tirolba, Salzburgba, Karinthiába és 
Steiermarkba utazott autóján, hogy a/, 
osztrák kormánycsapatok és a náci fel
kelők guerillaharcáról lapjainak kábel 
utján beszámoljon. Mauter egyik legér
dekesebb tudósításának copyrightját, 
amelyben filmszerű képek során beszá
mol útja legjellegzetesebb kalandjairól, 
Magvarországon a Hétfői Napló szerezte 
meg. Mauter az elmúlt hét csütörtökjé
től vasárnap délig portyázott amerikai 
rendszámú autóján Ausztriában.

Bécs, julius 29.
A szállodai szobában négy meglehetősen 

biztosnak látszó fal között végre megszűnik az 
az. enyhén szólva idegesítő érzésem, ami né
met és osztrák autózásom alatt állandó zsi
bongói formájában kisért: itt biztos nem fog
nak hátulról a robogó autó után lőni és itt 
remélhetőleg nem robban fel mögöttem valami
lyen bomba, amelyek elhelyezéséért érzésem 
szerint ezek a felelőtlen sihederek valamilyen 
titokzatos forrásból jutalmat kapnak. Felelőt
len sihederek alatt azokat a fiatalembereket 
értem, akik Európának ebben a szerencsétlen 
részében a különféle irreguláris egyenruhákat 
viselik felváltva és a felfordulást (amelyet tu
lajdonképpen ők idéznek elő) nagyszerű pik
niknek tartják. A piknikhangulat először Kuf
steintől délre, az osztrák országúton ütött meg.

Berúgott, ragyogó arcú horogkeresztcs if
jak állították meg itt az autómat 

és miközben puskájukra támaszkodtak, meg
kérdezték tőlem, hogy nincs-© fegyverem. Mert 
fegyvert itt nem szabad viselni.

— Hiszen nektek is fegyveretek van — je
gyeztem meg közvetlenül, miután közöltem ve
lük, hogy történetesen egyetlen fegyverem a 
zsilettpengém, ök nevetgélni kezdtek és vezé
rük, egy szeplős, vörösesszöke fiatalember meg
fogta a váltamat. ....

— Mister, — mondta — itt csak az viselhet 
fegyvert, aki állá* t foglal. Itt most dönteni 
kell. Sie, Mister, persze nem foglalhat állást, 
mert amerikai De aki osztrák és legény a tal
pán, annak dönteni kell. Vagy a szabad nép
akarat érvényesül (szabad népakarat: az ö ér
telmezésében a horogkereszt uralma), vagy to
vább tart az elnyomatás.

— Nagyon érdekes. . Hát kedves barátom, 
még csak azt mondja meg, hogy miképpen 
juthatok el az olasz határra?

Ifjú tirolim arca elsötétült. Látom, hogy
rosszat kérdeztem.

Nem erőltetem a dolgot, mert már esteledik. 
Mosolygós arccal elbúcsúzom. Ahogy

autóm továbbrobog a félhomályban, 
jő hangulatban állapítom meg magamban: nem 
veszélyes népség ez itt. A mosolygós arc páro
sítva nz amerikai útlevéllel biztosítani fogja 
épségemet ebben a puskaporos országban.

Égő horogkereszt 
a hegytetőn...

Ax acheni tő felé robog az autó. Sajnos, rö
videsen kiderül, hogy a robogásról le kell 
mondanom ezentúl. Az országút fordulóinál, 
kis tanyák közelében, falvakban

minduntalan megállítanak egyenruhás, vagy 
pnlgáriruhás csoportok, igazoltatnak és 

végigvizsgálják autómat.
Fegyvert keresnek. Ahogy sötétedik, olyan 

mértékben oszlik el a kedélyes hangulat az 
egymást kővető igazoltatások során. Az ifjak 
á sötétben ünnepélyesebbek, a zseblámpa, a 
szél suhogása és a sötét izgatottá és gyanak
vóvá teszi őket. Ahogy autóm reflektora be
világítja az utat, feltűnik egy csomó egyen
ruha, elállják az országutat és már messziről 
kiáltják:

— Halt.
Megállók. Mellemnek szegezett 

revolverrel közelednek, 
igazoltatnak. A sötétben nem látok, nem tu
dom. melyik oldalhoz tartoznak, Heimat- 
schützlerek-e, vagy pedig nácik. Útlevelemet 
nézik, belevilágítanak az arcomba és össze
hasonlítják az utievélképemmel. Az igazoltatás 
lefolyt, most rámszól az egyik:

— Miért jött ide!
— Utazom. Nyaralok. Önök hirdetik, hogy 

Tirol a világ egyik legszebb helye. Hát eljöt
tem megnézni.

— Most kár volt.
Az egyenruhások veszekednek. Csendesen 

megkérdem, hogy indulhatok-c. ök intenek. 
Az autó nekiiramodik, én pedig dühöngök ma
gamra, hogy miért tálaltam igy ki. Hiszen ezek 
éretlen emberek Ezeknek az egyenruha a fon
tos, a katonásdi.

Kanyarodik az országul. Valahol 
puskaropogás hallatszik 

óz fenn, a magasban vörös fény látszik. Köze
lebb érek: látom, hogy egy roppant magas

Gépfegyvertüz a civilautóra!
Mielőtt beértem volna, egy luxusautóval ta

lálkoztam, amely lelassított és vezetője rám
szól:

— Forduljon gyorsan visrzal
Többet nem mondott, hanem elvágtatott. Én 

mégis bemerészkedtem a fürdőhelyre, hiszen 
én a forradalom után mentem, mig a békés 
polgárok menekültek el előle.

A forradalmi Sechof házalnak falón nagy 
horogkeresztek virítanak.

Szembe újra járőr jön, megadóan lelassítom 
az autóm, de a járőr nem törődik velem.

Foglyokat kisérnek: három HeimatsehUtz- 
ler egyenruhás férfit.

A szálloda ajtaja zárva. Csöngetek, senki 
sem nyit ajtót, a szálló sötét. Két penzióval 
próbálkozom még, hasonló sikerrel, végül be
látom, hogy itt ma nem lehet aludni.

Folytatom utamat Innsbruck felé. Az or
szágúton teherautók robognak,

az egyik soffőr karján meglátom a horog
keresztet.

A teherautók lassítanak, de amikor meglátják, 
hogy a nyitott autóban egyedül ülök, tovább 
süvöltenek.

Hall közelében lehetek, amikor 
gépfegyverkattogást hallok 

közeledni. Autómmal hamar befordulok egy 
megyei útra, ainély egy dombtetőnek vezet. 
Egy pászlorkunyhó közelében (falán virít a

fehér horogkereszt) megállók és lenézek az or
szágúira.

Furcsa, teknősbékaalaku autó robog, mö
götte teherautó.

A teherautóból gépfegyverrel lőnek a má
sik autó után.

A felhős, homályos éjszakában a menekülő 
autót tanknak nézem. De miért menekül egy 
tank?

Most a gépfegyvertüz eláll, a teherautó visz- 
szafordul. Hirtelen elhatározom, hogy nem me
gyek Innsbruckba, követein inkább a tankot. 
Vissza az országúira és

kllencvenkilométeres sebességgel 
a tank utáni Ulkeresztezés. A reflektor fegy
veres csoportot világit meg ... Halt!... Ho- 
rogkeresztcsek igazoltatnak. Vezetőjüket meg
kérdem-

— Milyen tank robogott itt előttem!
A vezető elmosolyodik:
— Nem tank volt, hanem amolyan csúnya, 

ujdivatu autó. Magyaráz, kézmozdulatokat tesz 
és elhülve jövök rá, hogy az autó, amelyet 
nemcsak én, hanem gépfegyverei üldözői is 
tanknak néztek, tulajdonképpen egy modern, 
áramvonalas luxusautó lehetett. erre lőttek. 
Az áramvonal, ugylálszik, forradalomban nem 
hasznos találmány.

— Jobb az ilyen kis kocsi, mint a magáé — 
mondja a vezető és aztán közli velem, hogy 
Ausztriában már a horogkereszt az ur. Én 
persze ugy teszek, mintha clhinném.

Menetelő csapatok, puskatüz, ágyudörgés
Az : éjszakában, hajnalban és kora reggelben 

különös hajsza kezdődik most.
Hajszolok egy helyet, ahol ehetnék valmlt 

és esetleg nőhány órára ledőlhetnék. Ez azon
ban nem sikerül. Tirolból felkanyarodom 
Salzburg felé, majd le Karinthiába. Sehol nem 
engednek megállni,

mindenütt vagy a nácik, vagy a Heim- 
wehrlsták küldenek tovább, 

káromkodva, mert idegesíti őket, hogy békés 
külföldiek a veszélyes zónában tartózkodnak.

Hegyeken,' völgyeken robog az autó roppant 
forgalmú országutakon, mentelő csapatok mel
lett. Most már lassankint megismerkedem az
zal a nyolcféle egyenruhával, amely Ausztriát 
benépesíti: A régi monarchia uniformisához 
erősen hasonlitó katonaságon kivül a kormány 
mellett és a lázadók ellen a következő csapa
tok dolgoznak:

segédrendőrség, fehér katona a sapkában 
és majdnem katonai uniformisban, csak a 
karjelzésük tér el; Helmwchr, a Dollfuss-. 
féle Helmatschutz; csendörség, fekete 
egyenruhás postaőrség és a szuronyos vas

úti őrség.
A városokban szintén felfűzött szuronnyal a 
sötétzöld egyenruhás rendőrök őrködnek.

A lázadók horogkeresztcs egyenruhában, 
régi egyenruhára varrt horogkeresztcs kar
szalaggal, vagy tlroli ruhában küzdenek.

Spiltalban néhány órát alszom. Aztán sietek 
tovább, mert a városban azt beszélik, hogy az 
olaszok betörtek a Brcnneren. Ebből persze

szó sem igaz.
Itt a horogkeresztesek az urak.

A hangulat a polgárság körében Isszonyuan 
nyomott. Állandó a puskatüz és néha olyan 
dörrenések hallatszanak, mintha a távolban 
ágyúrnának.

St. Veith felé közeledem. Teljes háborút 
hangulat.

Vüröskercsztes zászlós autók, motorbicik- 
lik, csapatok, teherautókból szuronyok vil

lognak elő.
Az autókon zsebkendők lobognak, a zsebken
dőkre sietve mázoltak fel egy vöröskeresztet.

Meggondolom, hogy bemerészkedjem-e Kla
genfurtba. Fehér zászlót tűzök ki az autómra 
és lassú tempóban közeledem Klagenfurt felé. 
Állandóan igazoltatnak. A külvárosban végre 
Heimwehristák állítják meg az autót Vezető
jük, egy főhadnagy, megörül, amikor meghall
ja, hogy honnan jövök. Részletes beszámolót 
kér az útközben tapasztaltakról. Amennyire 
tudom,

elmondom, hogy hol, milyen nagyságú 
nácicsapatokat láttam.

Felderítő jelentésemnek azonban mégsem ve
szik valami nagy hasznát, mert nem ismerem 
a vidékei, nem tudom a falvak neveit, csak a 
sorrendből tudnak arra következtetni, hogy 
merre jártam St Veith felől most Heirnwehr 
teherautó érkezik, rajta

két nácifogoly és nácimunlcló.
A főhadnagy int, hogy mehetek tovább.

Aliig fegyverben!
Klagenfurt állig fegyverben. Az utcákon ha

talmas készültség mindenült csupa szurony és 
egyenruha. Az autóm lépésben gurul, mert ál
landóan igazoltatnak. Előttem olasz rendszámú 
Isotla Fraschini óriási túraautó. Két markáns
arcú olasz ur ül benne, elől sofőr, őket is ál
landóan igazoltatják, de amikor meglátják a 
kék papirt, amit a sofőr mulat, feszes liapták- 
ban szalutálnak ...

Megebédelek. Nincs maradásom, sietek to
vább, hogy a bécsi események kifejlésénél je
len legyek. Már ritkán mehetek országúton,

hol horogkeresztesek, hol kormánycsapatok 
közük velem, hogy előttem harcok folynak, 

tehát megyei utakon kell kerülnöm.
Grác. Rövid, nyugtalan alvás. Amint lehu

nyom a szememet, szuronyokat látok és az or
szágutat, ahogy szembe süvítenek a fák .. . To
vább Bécs felé.

Gyerekkoromban a Donauwalzerből s kedélyes 
történetekből ismertem Bécset. Ugy képzeltem 
cl, mint a kedélyesség világfővárosát, ahol az. 
emberek csak akkor nem énekelnek és boroz
nak, amikor történetesen éppen flörtölnek. 
Most Bécs csukaszürke és fekete. Tele egyen
ruhával és fekete zászlóval. Fáradt szemem 
víziókat lát. Néhány felhő árnyékot vet a régi 
császárvárosra és hirtelen elképzelem az árnya
kat, amelyek erre a szerencsétlen városra az 
utóbbi időben ráfeküdtek. A „guter altér Herr" 
árnyéka a Burgból már rég eltűnt. Vörös és 
fehér árnyak vetültek a városra. Most a gyász 
teríti rá sötét árnyékleplét, de közben más’ ár
nyak is sötétjének,

a Swastika komor árnyéka 
még mindig fenyegetően mercde’zik a már oly 
rég nem „gemutlich" Wien felelt.

Híres vasárnapi
MtűkaramM a Fö-üteáb? n

TARHONYA

'/•

CAUFORNIAI 
SZXXRDttMiZk

Nagy pánikot idézeti 
elő vasárnap délben a 
budai Fő-utcában egy 

automobilösszeülközés, 
amely aránylag szeren
csés kimenetelű volt. 
de könnyen végzetessé 
válhatott volna.

Délben egy órakor a
Margithid felöl robogott végig a Fő-utcán

MAGYAR 
EMMÉNTHAU

z

Élelmiszeroszta'ly
A FELEMELETEN

•••

'/< kg emmenthali sajt
: kitűnő oo 

_*költkávé ■00 
1 kg M. 1>. Cs. _ oo 

pótkávé .... .00
i/ikg M. D. Cs. 70 

kakaó---------- ■•9
»/< kg dióbél, _ 70 

fehér............... ".lO
i/« kg mogyoró- o gg 

Ví kg mazsola ".78 
*/♦ kg paprika, 00 

édesnemes-.
1 kg zsemlye- o 11

1 kg szalámi 0 Ifi 
csabai módra — á.'tU

8 kg alma .— “-44 
>/t kg finom ét- _ E0 

olaj kimérve— «00

-.88
211 tér ételbor

ecet dtm- b- 501 
l/s kg málna

szörp kimérve
’/s kg valódi 

juhturó_____
1doboz ‘/6-ös 

szardínia 
Ezálkamentes ________________■.«

V* kg vegyes _ QC 
cukorka ___ .vU

10 ív befőző 
hártya _ io
100 gumival —.40

1 doboz22 drb 11 légyfogó .... ".44
S drb 40 dg-os 00 

háziszappan ".00
V« kg szappan- 
pehely finom 
gyapjúéi selyem 11 
anyagok mosásihoz

Élelmiszer rendeléseknél a postaköltséget és dobozt felszámítják

DIWcsXnNOK
rAkúczi-ut ra-7«

la Gclb Malvin-féle virágkereskedés teher- 
I autója, amelyet Schönlcbcn Hermán, 39 
éves soffőr vezeteti. A soffőr mellett Frank 
Gizella 25 éves virágárusleány ült.

A Szilágyi Dezső-tér közelében
hirtclenül, anélkül, hogy a teherautó 
soffőrje idejekorán észrevette volna, 

a Székely-utcáról befordult a Fő-utcába a 
BO. 2—G7. szánni autótuxi, amelyben egv 
fiatalember ült és amelyet Szatin Pál sof
főr vezetett. Mindkét gépkocsi tülkölt, de 
amire a soffőrök észrevették volna egymást, 

már késő volt és nem lehetett elkerülni, 
hogy a teherautó oldalról bele ne ro

hanjon a taxiba.
A taxi felborult, a teherautó pedig, amely
nek kormányát utolsó percben félrerán
totta a soffőr,

felrohant a járdára és az arra sétáló 
Petz Antal vasúti igazgatót Js annak 
21 éves Maliid nevű leányát elütötte. 

Szerencsére az igazgató és leánya csak 
könnyű horzsolásokat szenvedtek, úgyhogy 
a mentők, akik a szerencsétlenség hírére 
két autóval jöttek ki a helyszínre, miután 
első segélyben részesitelték, az igazgatónak 
a Szilágyi Dezső-tér 1. szánni házban lévő 
lakására szállították őket.

Petz Antal és leánya állapota egészen 
könnyű, azonban

súlyosabban megsebesült Frank Gizella 
vlrágárusleány, aki kiesett a teherautó

ból,
megsérült a fején és agyrázkódást szenve
dett. A leányt az Uj Szent János-kórházba 
vitték a mentők. Az eltört ablakok üveg
szilánkjaitól jelentéktelen sérüléseket szen
vedett mindkét soffőr.

Mindkét gépkocsi vezetőjét előállították a 
II. kerületi kapitányságra, ahol kihallgatá
suk után, tekintve, hogy Frank Gizella álla
pota se életveszélyes,

elbocsátották őket,
de az eljárás tovább folyik ellenük
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Vasárnap éjszaka jelenti Bécs:

Lezárták a balor-oszlrák határt 
véres harcok vidéken

Bécs, julius 29.
( Hétfői Napló tud dilitől (Inak telefonjelen

tése ) Vasárnap éjszakul jelentések szerint a 
hajói osztrák határt lezárták. , Azt hiszik, 
hogy ez a rendszabály német részről történt, 
hogy « további bonyodalmaknak elejét ve- 
yytk

Ljsznkai Jelentés szerint

egyes vidékeken még véres összetflzéaek 
folynak,

különösen Innsbruckból és Mürzzuschlag- 
bál Jelentenék komolyabb összetűzést

Salzburgban teljes a rend, vasárnap meg
kezdődtek nz ünnepi játékok, óriási sikerrel, 
hatalmas főnyi külföldi és ausztriai közön
ség jelenlétében.

UJ felkelés híre keltett riadalmat éjszaka
Bér*, Juliiig 29

Vasárnap éjszaka 
gépfegyvere** őrségek vonullak fel a Rln- 
gen éa valamennyi középületet gépfegyve

rre csapatok szállták meg.
Minden forgalmasabb utcára is újabb megerő-

sitett rendőrposztokat Állítottak.
Olyan hírek terjedtek el az éjjeli órákban, 

hogy
njabb felkeléstől tartanak Illetékes körök 

és ezért történt a gépfegyverei csapatok fel
vonultatása.

Fantasztikus álhirek
Ottó osztrák koronájáról

Az elmúlt hét utolsó napjaiban fejeste be a 
Népitélet regénypályázatunkra beérkezett meg
fejtések áttanulmányozása céljából kiküldött 
zsűri közel két hétig tartó munkáját, melynek 
eredményeképpen megállapította, hogy a

ár. Hécsey Lajos ny. Hfrvényaaékl
tanácselnök ur

által hozott Ítéletet, amelyet lepecsételt és kir. 
közjegyző közbenjöttével felbontott borítékból 
vettünk ki, teljes egészében csupán

négyen fejtették meg
é* ezek közül la a díj odaítélése szempontjá
ból csak hárman jöhettek számításba, mert a 
negyedik megfejtő ítéletéhez nem csatolta a 
szelvényeket.

A zsűri nehéz feladat előtt állott, mert a 
pályázati feltételek nem adtak módot a pálya
díj megosztására, hanem azt a zsűri egy összeg
ben tartozott a nyertesnek odaítélni. Kénytelen 
volt tehát a kérdést sorshúzás utján eldönteni 
és ebből azután győztesként

Bíró Pál István
budapesti (IV., Petőfi Sándor-u. Ő. sz.) lakos 
került ki. Ezzel az aktussal a szerencsés nyerő 
a szokatlanul nagyszabású pályázati dij tulaj

donosává vált.
A zsűri felkérésére — kárpótlásién! és a 

jövőbeni buzdításul — a kitűzött pályadijón 
felül a másik két megfejtőt Is

kedves és értékes ajándékkal kívánjuk

meglepni
és ezért
dr. Hoffmann Hilda székesfehérvári (Várkörút 

87.) lakosnak
és

FUIÖp LászTő egri (Kovács János-u. 0.) lakosnak 
egy-egy elegáns táskagramofont adunk emlé
kül sikeres munkájuk jutalmazására.

Ugyancsak 10 értékes piperecsomagot osztot
tunk szét azon megfejtők között, akik J

• főbüntetést eltalálták,
de a mellékbüntetést nem szabták ki Bokodyra,

A 10 szerencsés nyerő, akiket száznál több 
megfejtő közül sorsoltunk ki

dr. Györgyi Kálmán budapesti (József-fcörut 
68.), Bereczky Irén budapesti (Pongrácz-ut 1?, 
M. N. földszint 17.), Major József budapesti 
(Mnrglt-körut 8.), Weisz Károly rakamazi la
kos, Gyulay Dezsővé miskolci (Marok-ütcii 
104.) lakos, Horváth Pál monori lakos, Virág 
István pestszenterzsébeti (Hatvani-u, 44.)' Ifi
kos), Kuczora Ferenc nagykátal (Erzsébet kj- 
rályné-ut 1018.) lakos, Grosz Gusztáv buda
pesti (Király-u. 31.) lakos és Malmost terepe 
balatonmáriafürdöi lakos. .,

A budapesti nyertesek ajándékaikat . szerdá
tól kezdödőleg kiadóhivatalunkban d. e. 9—1 
óráig kellő igazolás mellett átvehetik^ mlff vi
dékre a nyereményeket postán küldjük cl.

Bécs, Julius 29.
A Chicago Tribüné párisi kiadása est újsá

golja, hogy
pénteken as osztrák monarchlsták küldött
sége hagyta el Bérset, hogy felkeresse 
Stenoekerzellben Ottót és neki felajánlja 

as osztrák koronát.
A lap szerint a küldöttség elutazása elölt 
Starhemberg herceget Is tájékoztatta vállalko
zásáról. á

A nagyhatalmak és a klaentant — Írja a 
Chicago Tribüné — beleegyeztek Ottó trönra-

lépésébe • megállapították már a feltételeket 
Is, amelyek mellett Ottó elfoglalhatná az oszt
rák trónt. Eszerint Ottónak mindenekelőtt el 
kellene ismernie a jelenleg érvényes békeszer
ződéseket és. meg kellene Ígérnie* hogy soha
sem fogja megkísérelni Ausztria ezldősterinti 
határait kiterjeszteni.

Bécsi Jólértesült helyén kijelentették', hogy 
ennek a híresztelésnek nincsen semmi 

alapja
és azt nevetséges inszlnuációnak minősítették.

Budapesti kaland, . .
Gumicsónakon Budapestre szökött Bécsből 
egy diák és egy diáklány — A csillaghegyi 
Dunaparton sátorban éltek nomád életet

Szakadatlanul tart
— jelenti London

a csapatfelvonulás

London, julius 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

fásé.) Az angol közvélemény továbbra is nyug
talan a középeurópai feszültség miatt a nngy 
izgalommal várják az Ausztriából érkező híre
ket, továbbá az ausztriai események után meg
indult diplomáciai tanácskozásokról szóló hí
reket.

A nyugtalanság egyáltalán nem Bit el, sőt 
fokozódik,

mivel nz angol fővárosba hírek érkeznek arról, 
hogy szakadatlanul tart olasz, sőt jugoszláv 
csapatok [elvonulása az osztrák határon. Ag- 
godnlmat kelt az olasz sajtó éles hangja is, 
melyet Németország ellen hnsznál. Londonban 
kelhmetlen hatást keltett, hogy még mindig 
késik az osztrák kormány hozzájárulása Pnpcn 
kinevezéséhez, holott Angliában ezt a kineve
zést Hitler békés gesztusaképpen méltányolták 
és üdvözölték. Mindezeknek a körülményeknek 
tudható be, hogy mn az egész angol sajtó új
ból felemeli Intő szavát minden idegen Inter
venció ellen, főként azonban az. ellen, hogy An
glia ilyen akcióban résztvegyen.

A Sundau Times a következőképpen ir: Mind, 
adtllg, amíg Ausztria függetlenségét tényleges 
veszély nem fenyegeti — és ennek ma semmi 
jele sem mutatkozik —

Ausztria szomszédaira nézve nincs ok a 
közbelépésre.

Annál kevésbé lehet ok, mivel a német kor
mány kifejezte azt a határozott szándékát, hogy 
helyreállítja a baráti viszonyt Ausztriával. Ha 
Olaszország erős haderőt vonultat fel az osz
trák határra, úgy ezzel elegendő tantijeiét adta 
annak az akaratának, hogy

aa osztrák függetlenség érdekében 
száll.

Az elővigyázat és az okosság azonban 
vételik, nngy ezeket a csapatokat úgy 
trák, mint a jugoszláv határtól olyan távolság
ban tartsák, mely minden provokációt kizár.

Lord Hailshatn angol hadügyminiszter vasár
nap beszédet mondott az angol frontharcosok 
előtt, melyben Iparkodott megnyugtatni a köz
véleményt és a következőket mondotta:

— E pillanatban Európában a bizonytalan
ságnak és a nyugtalanságnak éraésa eral- 

kodik.
Megnyilvánul az az aggodalom, hogy a húsz év 
előtti események megismétlődhetnének. Ez az 
aggodalom teljesen alaptalan.

Henekdlt nácik 
Jugoszláviában

Belgrád, julius 20.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Vasárnap hajnalban elszállították Rád- 
kersburgból azt a 428 nemzeti Szocialistát, 
akik a város jugoszláviai részébe meneküllek. 
Varaidra vitték őket és itt egy baraktáborban 
helyezték el valamennyit, de megengedték ne
kik, hogy szabadon mozoghassanak a város- 
l>an.

Egpréazflk egyenruhában, másik részük 
civilbe* van.

Valamennyien horogkeresztes karszalagot vi
selnek.

A szökevény nemzeti szocialista láza dók el- 
beszélték a városban, hogy a lázadást nem 
szervezték meg jól s ennek tudható be a kü- 
darc.

A bécsi forradalom kHöráse előtt, kedden a 
bécsi rendőr iga igatóság rádiógrammot küldött 
a budapesti főkapitányságra. Arról értesítette 
a rendőrséget, hogy Bergmann Félix 18 éves 
bécsi gimnazista eltűnt és vele együtt nyoma- 
veszett Koch Hilda 17 éves diáklánynak. A fiú 
és a lány szülei jómódú bécsi kereskedők, a 
fiatalok állandóan együtt jártak:

gyerekkori szerelem volt köröttük.
Bergmann Félixnek gumicsónakja van. A múlt 
vasárnap azzal ment el hazulról, hogy csónak- 
klrándulásra megy. Ettől a perctől kezdve 
többé nem látták és ugyanakkor

eltűnt hazulról Koch Hilda U.
A szülök vasárnap egész napon át keresték 
őket, de csak annyit tudtak megállapítani, 
hogy a fiú kivitte gumicsónakját » bécsi eső- 
nakházból és

nekivágott a Dunának.
A szülők erre a bécsi rendőrigazgatósághoz 
fordultak, amely rádión értesítette az összes 
dunamenli városokat és Igy eljutott a rádió
körözés Budapestre is. A főkapitányságról de- 
tektlveket küldtek a bécsi fiatalók felkutatá
sára. A nyomozó detektívek

végigjárták a Budapest melletti Dnnapartot, 
de aeholsem akadlak nyomukra.

Végül az a hír jutott hozzájuk, hogy a csil
laghegyi strandfürdő tájékán, a Dunaparton

már napolt óta
egy magányos sátor áll, senki se tudja ki • 

lakója.
A deteklivek tegnap éjszaka kimentek Qslllag< 
hegyre és megkeresték a rejtélyes sátort. A 
sátor ajtórésén villamos zseblámpa fénye >»ü- 
rődött ki. A rendőrségi- emberek beléptek a 
sátorba:

egy fiatal leányt és egy fiatalembert találtak, 
akik a detektívek láttára rémülten ugrottak 
fel.

A rendőrségi emberek igazoltatták őket: lé 
a leány, se a ftu nem tudott maggarul, Kectf 
dialektussal beszéltek németül. Rövidesén' ki
derült, hogy

a csillaghegyi sátor lakói a Bécáböl eltttot '
. fiatalok. ", ’ - .

A detektívek felszólítására leszerelték < íttrtt- 
kát, összerakták a gumicsónakjukat, anítáh a 
rendőrségi autó csoinagostől együtt Budapestre 
hozta őket. A főkapitányságon, kikérdezésük 
során hallották. csak, hogy időközben forradv 
lom volt és Dőli jusst megölték*. A fiatalok errt* 
maguk is kérték, hogy minél előbb juttassák 
haza őket, mert aggódnak a szüleik miatt, 
ilyen válságos Időkben mellettük akarnak lenni.

Bergmann Félixet és Koch Hildát ma reggel 
útnak indították Bécs felé

és ezzel befejeződött a budapesti kaland.

síkra

azt kö
ti ősz

A Nemzett Radikális Párt vasárnap délelőtt 
10 órakor n városligeti Hungárla-kertben láto
gatott népgyülést tartott Rtbdny Kamiik) elnök
lete mellett. Horváth Károly, a párt főtitkára 
ismertette a Nemzeti Radikális Párt program
ját, majd nagy érdeklődés közepette szólalt 
fel vitéz Bajcsy-Zsitinszky Endre, országgyű
lési képviselő, aki különösen agrárkérdésekkel 
foglalkozott, majd azt hangoztatta, hogy Ma
gyarországnak nincs szüksége sem nyilaske
resztesekre, sem horogkereztesekre, mert azok 
teljesen távol állanak a magyar nép lelkűidé- 

I tői.

Jelentős ármérséklés 
a Széchényi strandfürdőben

A jegyek egész napra érvényesek!
Az uj ArsxabAei

Belépő szekrénnyel, hétköznap.,.....,......................... P 1.20
Belépő szekrénnyel, vasárnap..................................... P 1.50
Belépő kabinnal, 1 személy, hétköznap.................... P 2.—
Belépő kabinnal, 1 személy, vasárnap .................  P 2.50
A kabinban minden további személy....................... P 1.—

Közalkalmazotti kedvezmény vasárnap is

i___ érvényes.
~I li ll U l.l , , hl.

200-lk keresztrejtvényünk
Megfejtések — Nyertesek:

Mi az, mit kétes távolban keres (Vörösmarty: 
A merengőhöz) — Virág mit ér, mit ér a bérc 
nekem (Eötvös: Búcsú.)

♦
Egy huszpengős bankjegyet nyerti 

Salamon Ottó, Budakalász.
Egy huszpengös vásárlási utalványt nyert: 
Hajdú Klári, Sopron.

Egy Tbonet bridasasztalt nyert: 
Lengyel Elemér, Budapest.

Két színházjegyet nyert: 
Kalmár Géza, Újpest.

Egy-egy ertstlrónt nyertekt 
Tóth György, Budapest, Máriássy Gáapámé, 

Debrecen, Sós Mihály, Budapest.

Egy-egy játaima Platnik-féle brid*kártyát 
nyertakt

Lovas Károly, Miskolc, Elsner Tibor, Eger, 
Tárnok Alice, Szarvaskő.

Egy-egy dobos csokoládét nyertek: 
Duschák Malvin, Budapest, Klenz l 

Pestszentensébet.
Egy plpereeeoasagot nyerti 

Várady Géza tábornok, Budapest.
Egy-egy bőrerszényt nyertek: 

Láng Aurél, Budapest, Menczer Henrik, Szob.
Egy-egy iveg tokajit nyertekt

Salgó Sándor, Braun Mátyásná, Heller Imre, 
dr.* Ambrus Sándor, Vlzváry György budapes- 

díszkőiért könyvet nyertek:
Rubérv Andor, Szolnok, Dán Dezső, Békés

csaba, Rondelli Viktor, Oradea-Mare, Tietz Vil
mos, Wien, Jónás Géza, Budapest.

A jutalmakat postán küldjük eL

A Magyar 
Louaregylet

auausrtM 4, 5. 11, 12, 16. 10. 20, 26. és 2Mo verzenyt 
tart Versenyek kezdete hétkímapoken d. u.3-30. 
vasár- és ünnepnapokon d. n. 3 óra. Helyárak: I. 
Url 4 P. hölgy. 3 P, II. hely 2 P. III. hely 80 fül. 
Páholyülés 6 P. Ring 6 P. Közlekedés villamoson *■ 
21. 29, 38-as kocsikkal és a HftV-en, Autóbusz Ap- 
ponyi-tdrról 2.10—3.10. Oktogon-térrdl 2.15—3.15. At- 
ssállójegy 60 flUér.

it
Róbert,

Lakásban, szabadban 
a Művelem ul Korszaka 
Laticel párna

Káposztásmegyeri lóversenyek
Nagy közönség, jó sport, nívós küzdelmek 

jellemzik a vasárnapi megyeri versenyeket. A 
favoritoknak rossz napjuk volt a közülük csak 
Sylva nyert Nagy meglepetést okozott Posc 
győzelme, melyre huszonegyszeres osztalékot 
fizetett a totalizatőr. Retyezát, Nem baj, Szepes 
és Sylva könnyen nyerték versenyüket. Pose 
ellenben csak erős harc után védte meg győzel
mét Slra, Kiskun és Flegma ellen. Részletes 
eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Mecles (4) Szentgyőrgyl, 2. 
Ignác (2) Mészáros, 3. San Remo (4) Frosch. 
Fm.: Splendid, Etoile Filante, Csokor, Szelinx 
pasa. Tót.: 10:60, 15, 13, 17. — II. FUTAM. 
1. Retyezát (8:10 r.) Koltay, 2. Mimi (6) Ga- 
lánthay. Fm.: Kapisztrán, Giralba, San Slefano. 
Tót.: 10:21, 16, 16. Befutó: 10:84. — in. FU
TAM. 1. Bánk bán (2) Benyó, 2. Judith (4) 
Fettlng. Fm.: Sepla, Budár, Feketerigó, Rubint. 
Tol.: 10:30, 17, ?2. — IV. FUTAM. 1. Nem baj 
(2%) Benyó, 2. Csirkefogó (6:10) Hála, 3- 
Léva (4) Simics. Fm.: Forint, Rubicon, Bonn, 
Visegrád. Tol.: 10:54, 13, 12, 16. — V. FUTAM. 
1. Pose (6) Homoki, 2. Kiskun (0) Horák, 3. 
Sira (12) Klimscha J. Fm.: Brighton, Klárii, 
Palojta, Aprópénz, Lángvirág, Lajlagyöngye, 
Llmnnova, Hóvirág, Flegma, Szaffl, K. P.. Me
sebeli. Tót.: 10:210, 56. 28, 84. — VI. FUTAM. 
1’. Szépéi (4) Fettlng A., 2. Charles (10) Szent- 
györgyl, 3. Africanus (10) Kollár. Fm.: Dénes, 
Parancs, Baksls, Reprls, Papucshőa, Tusok, 
Hypermangan, Indiscret. Tót.: 10:51, 27, 42, ÖL 
— VII. FUTAM. 1. Sylva (1H) Müller, 2. Pesti
lány (12) Benyó, 3. Vlclspftn (38) Helnricb. 
Ftn.: TÍny, Martlnsberg, Peleador, Poprád 
Felka, Vadmacska, Madár. — Tol.: 10:35, 18, 
31. M. ________
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Nem lesz személyi változás 
a Gömbös-kormányban

Magyarország u| bécsi követe báró Apor Géza, 
Bárdossy László vagy gróf Csáky István — Érde
kes híresztelések Kállay földmivelésügyi mi
niszter varsói követté való kinevezéséről

M Htt/ól Napló tudósítójától.) Annak- 
Idején jelentettük, hogy Nelky Jenő Ma
gyarország bécsi követe hosszabb szabad
ságra ment — és mint most értesülünk — 

nem Is fog visszatérni többé a bécsi 
követségl palotába, 

hanem más beosztást kap a magyar diplo
máciai szolgálatban.

Utódául különböző nevek kerültek forga
lomba és ezek között Dollfuss kancellár ha
láláig a legposszibilisabb volt Kállay Miklós 
földmivelésügyi miniszter jelöltsége, akit 
szoros személyi és baráti kapcsolatok fűz
tek a tragikus véget ért osztrák kancellár
hoz.

Kállay Miklós bécsi követté való kine
vezése Dollfuss halálával elcjtettnek 

tekinthető
és igy most már a legtöbb esélye van báró 
Apor Géza követség! tanácsosnak, de szó 
van arról, hogy londoni követünk, Bárdos
ig László, vagy esetleg gróf Csáky István, 
aki jelenleg Barcelonában teljesít diplomá

ciai szolgálatot, kap megbízatást a bécsi 
magyar követség vezetésére.

Beszélnek arról is, hogy a jelenlegi var
sói követünk, Matuska Gábor lesz a bécsi 
követ és

Varsóba menne Kállay Miklós földiül- 
velésügyl miniszter.

Ezt az utóbbi kombinációt azonban csak 
mint szállongó hirt említjük meg, mert a 
kormány a legutóbbi nagy tanácskozásai 
során megállapított telepítési és egyéb ag
rárproblémák óriási feladatot jelentenek a 
földmivelésügyi miniszter részére, ugy, hogy 
egy uj földmivelésügyi miniszter tulajdon
képpen elölről kezdhetné ezeknek a nagy 
problémáknak a megismerését, ami magát 
a végrehajtás sikerét veszélyeztetné.

így tehát politikai körökben nem tartják 
valószínűnek, hogy a földmivelésügyi kor
mány vezetésében hamarosan változás áll
jon be. Amint egyelőre nincs szó arról sem, 
mintha a kormány mai összetételében vala
milyen személyi változás történne.

amellyel ugy a magyar, mint ás osztrák 
legitimisták állandó és ssokm Béná

ban állanak,
mert Franciaországot tartják alkalmasnak 
arra, hogy nyomást tudjon gyakorolni a 
kisantantra, hogy feladja a restauráció 
elleni intranzigens álláspontját.

A kisantant-államok közül tulajdonkép
pen

ma már nem Csehszlovákia a legszél
sőbb Habsburgellenes, hanem Jugo

szlávia,
ahol a mostani bécsi eseményekkel kap
csolatban nem viselkednek száz százalékig 
ugy, amint azt Franciaország elvárta volna. 
Az osztrák nácikkal szemben rendkívüli 
kíméletes magatartást tanúsított a jugoszláv 
sajtó és az osztrák felfordulással kapcso
latban feltűnő toleranciát tanúsítottak.

Ilyen körülmények között különösnek 
látszik, hogy a magyar legitimisták között 
sem teljes a harmónia ülpolitikai tekintet
ben, mert Griger Miklós, a Legitimista 
Néppárt vezére és pártja, vagy inkább cso
portja,

erőteljesen ellene van a francia orien
tációnak, Barthou francia külügymi
niszter történelemhamteltó megnyilat

kozásai után.
Pallavlcini Györgyék viszont kizárólag a 
franciák felé kívánnak orientálódni és most 
próbálják, Griger Miklós felépülése után, 
összeegyeztetni a magyar legitimisták kö
zött kétségtelenül fennálló ellentétet, amire 
nekik annál is inkább szükségük van, 
mert

as egységes osztrák legitimisták termé
szetesen csak egységes magyar legiti
mista csoporttal kívánnak kooperálni.

Annyi kétségtelen, hogy a magyar legitimiz
mus a bécsi események következtében uj 
perspektívát lát a legitimista mozgalom erő
teljesebbé tételére és — értesülésünk sze
rint — a magyar politikai életnek számol
nia kell azzal, hogy az elkövetkező hetek
ben a magyar legitimisták erőteljesebb ak
ciókat kezdeményeznek.

Gróf Karátsonyi Jenő özvegye 
ma nyolc ember ellen 
szenzációs feljelentést tesz

Meglepő fordulat a milliós hagyaték körül folyó harcban

Szenzációs fordulat a Dréhr- 
ügyben: az ügyészség nyomozást indított 

a per egyik fontos tanúja ellen
Karátsonyi Jenő gróf milliós hagyatéka kö

rül támadt bünper ujabb érdekes fordulathoz 
érkezett. A gróf özvegye, Andrásig Caroline 
csillagkeresztea és palotahölgy nemrégiben

tameretlea tettesek ellen bűnvádi feljelen
tést lett

csalás, lopás, okirathamisltái és egyéb bűncse
lekmények miatt

A feljelentés alapján a rendőrség megindí
totta a nyomozást már sor került volna szá
mos kihallgatásra. Most azután olyan njabb 
fordulat történt as ügyben, amely a rendörri 
nyomozást is igen gyorsan viszi előre.

A magyar legitimistán 
az osztrákoknál együtt 
erüs akcióra Intíulnak

Ellentó'ek Pallavlcini György és Griger Miklós, a két legi
timista vezér között a francia orientáció kérdése körül

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A magyar 
legitimisták a legutóbbi időben meglehetős 
élénk mozgalmat fejtettek ki. Nemrégiben is 
több vidéki községben akartak gyűlést tar
tani, ezeket a gyűléseket azonban a helyi 
közigazgatási hatóságok közrendészeti okok
ból nem engedélyezték.

Most azonban a bécsi események követ
keztében

fokozottabb tevékenységre készülnek a 
magyar legitimisták is 

és az osztrák legitimistákkal szorosabb kö
zeledést keresve és a meglévő kapcsolato
kat kiépítve, a közeljövőben együttesen 
akarnak dolgozni.

Mint értesülünk,

A Hétfőt Napló információi szerint 
Karátsonyi Jenő gróf Özvegye Ügyvédjei 
utján ma, hétfőn kOzel félszázoldalas be
adványt nyújt be a királyi ügyészséghez. 
Ebben a beadványában a grófné már meg
nevezi azokat, akik ellen kéri aa eljárás 
lefolytatását, számos súlyos bűncselekmény 

miatt
A grófné nyolc embert nevez meg beadványá
ban s valamennyiök ellen csalás, lopás, sik
kasztás, oklrathamisitás elmén tesz feljelentést. 
As ügyészség a beadvány áttanulmányozása 
után a rendőrséget fogja megbízni a nyomo
zás lefolytatásával.

a két ország legitimista csoportja elha
tározta, hogy az eddigi propagandisz- 

tikus tevékenység fokozását
és különösen külpolitikai tekintetben kí
vánnak a legszorosabban együttműködni.

A legitimisták külpolitikai iránya most 
változatlanul Franciaország felé orien

tálódik
és ebben a tekintetben akarják ugy az 
osztrák, mint a magyar legitimisták között 
fennálló ellentéteket és különböző legiti
mista frakciókat közös nevezőre hozni.

Értesülésünk szerint ilyen irányban nyi
latkozik meg a hangulat Stenockerzelben 
is.

A Dréhr-Ügy hullámai még mindig nem 
csendesedtek el, sőt most, amint arról a 
Hétfői Napló munkatársa bizalmas forrás
ból értesült, szenzációs fordulat előtt áll az 
ügy, amelynek

ujabb gyanúsítottja van: egy tanú, akit 
a főtárgyalás során töhblzben kihall

gattak.
A fontos tanú ellen különböző terhelő 

adatok merültek fel, amelyek indokolttá 
tették, hogy a MrAJyi ügyészség foglalkoz
zék az üggyel, értesülésünk szerint a bu
dapesti Ügyészség egyik ügyésze, aki egyéb
ként Dréhr Imre perében is képviselte a 
vádat, a legnagyobb eréllyel nyomoz az 
ügyben és

gyűjti as adatokat a szenzációs per
komplexum njabb gyanúsítottja ellen.

Kalandos éfisxervásárlás
átjárááág előtti remőnytelen várakozással, Hajnali dőrőm- 
bilissel, meglepi előállítással is egyib bonyodalmasai

Egy ékszercsalás bonyodalmai foglalkoz
tatják néhány nap óta a rendőrséget. Ehr
mann Ede és Helfer Béla kereskedők a sze
replői a különös ékszercsalásnak, amelyből 
most

büntető feljelentés lett.
Helfer Béla azzal kereste fel pár nap előtt 

Ehrmunn Edét, hogy gyönyörű brilliáns 
ékszereket tudna szerezni számára s

nagy haszonnal gyorsan lehetne túladni
■ drágaságokon.

Ehrmannak tetszett az üzlet, Helfer pedig 
1500 pengőt kért kereskedő társától az ék
szerek átvételére.

Ami ezekután történt, azt már különböző
képen adják elő az ékszervásárlás szereplői.

Ehrmann ugyanis
csalás elmén feljelentést tett

Helfer ellen és panaszában előadja, hogy 

A váratlan fordulatnak külön érdekessége 
és pikantériája az a körülmény, hogy az 
illető, akinek szerepét most kutatja az 
ügyészség, a Dréhr-perben

a vádnak volt Igen fontos tanúja.
Egyébként — ettől a nyomozástól füg

getlenül — folyik az eljárás a Dréhr-per 
egy másik mellékhajtásában is.

Mint emlékezetes, a főtárgyalás során 
Halász Lajos bankár terhelő vallomást tett, 
amely rendkívül súlyos adatokat tartalma*: 
zott a volt államtitkár ellen. Dréhr Imre 
annakidején

hamis tanúvallomás büntette
cimen följelentést tett Halász bankár ellen. 
Ebben az ügyiben is ujabb fordulat történt: 

az ügyészség megkezdte a nyomozást
Dréhr Imre feljelentése alapján.

Helfer miután tőle átvette a pénzt, azt át
adta a fivérének, aki elment a pénzzel az 
ékszerekért.

Egy Rákóczi-uti Atjáróliáz
előtt várakoztak az ékszerekre. Ide ment fel 
a fivér, de az ékszerek nem kerültek elő 
innen. Ehrmann másnap Helfert lakásán ke
reste fel, de nem találta meg, mire

hajnali 4 órakor ment fel hozzá
és hosszasan dörömbölt lakásán, majd pe
dig a kapu előtt várakozott rá. Néhány órás 
várakozás után Helfer egy férfi kíséretében 
jött le a lakásból. A feljelentés szerint

ez a férfi államrcndőrségt detektiv volt, 
aki Helfert az ügyészségre állította elő.

Az 1500 pengő a mai napig sem került elő.
Az ékszervásárlás bonyodalmai ügyében 

a rendőrség megkezdte a vizsgálatot és az 
ügy összes szereplőit részletesen kihallgatja.
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Nemzetközi kalandor
házaspárt fogtak 
az Atlantié szállodában

gyarországon, hanem
AuutrUbaa perelne*.

Ennek az elhatározásnak érdekes háttere 
van. A magyar törvények alapján ugyanis 
ilyen esetekben csak a tényleges kárt ítélik 
meg,

és a sebesültek amennyiben ez jogi 
szempontból megállja a helyét, — arra 
gondolnak, hogy Ausztriában több ered
ménnyel érvényesíthetik követelésüket.

Német politikai menekültnek adták ki 
magukat, <le kiderült, hogy a szállodá
ban kirabolták egy lakó szobáját

Vasárnap délelőtt nem
zetközi szállodatolvaj há
zaspárt tartóztatott le a 
budapesti rendőrség.

l)r. Göttling Wemer. 
berlini csokoládégyári 
igazgató, üzleti ügyben 
Budapestre jött és itt a 
Baross téren lévő Atlantié 
szállodában szállt meg. 

Szombaton eslo eltávozott hazulról s amikor 
későn éjszaka hazatért, arra lett figyelmes, 
hogy szekrényének az ajtaja, amelyet távozása 

.flüll gondosan bezárt és a kulcsot is mayával 
vitte, nyitva van.

Percek alatt megállapította, hogy
a szekrényből két UllUzet ruha, egy arany

óra é« ezer pengő készpénz lün| el.
A gyárigazgaló nutón azonnal a főkapitány
ságra sietett, ahol ismeretlen tettes ellen föl
jelentést telt, majd dctcktivekkel együtt tért 
vissza a szállóba.

A detektívek, miután megállapították, hogy 
a tettes álkulccsal hatolt be a szobába, kihall
gatták a személyzetet és igyekeztek megálla
pítani, kik fordultak meg azon a folyosón, 
ahol a gyáros szobája van. A szobapincér 
visszaemlékezett arra, hogy dr. Göttling esti 
távozása után,

kétszer Is látta az ajtó előtt föl-alá sétlánl 
a Mállóban lakó Döhler-bázaspárt.

Döhler Lőrinc harminchat esztendős állítóla
gos gépész és harminckét esztendős felesége 
három nappal ezelőtt érkeztek a szállodába, 
ast mondották, hogy szülővárosukból, München- . 
bői jöttek s azért kellett elhagyniok Német- < 
uruágot, mert

politikai üldöztetésnek voltak kitéve.
A szállodában gyanúsnak találták a házaspár 
kijelentéséi és egésr viselkedésük olyan külö
nös volt, hogy éppen a rendőrség figyelmét 
akarták fölhívni rájuk, amikor váratlanul köz- 

1 bejött a lopási eset-
A detektívek is gyalusnak találták a Döhler- 

házaspárt. Bekopogtattak hozzájuk, mire a 
férfi nyilo|t ajtót. Kemény szavakkal

tiltakozott az ellen, hogy az ő szobájába a 
rendőrség emberei, bármilyen célból is, 

belépjenek.
A detektívek kérdéseket teltek Döhhleréknek, 
hogy mit kerestek kétszer egymásután a ber
lini gyárigazgató szobája elölt? Zavaros vála
szokat adtuk, mire a detektívek elhatározták, 
hogy házkutatást tartanak a szobában-

Felnyitották Döhlerék szekrényét é» pár 
percnyi kutatás u|án megtalálták a gyár

igazgató szobájából eltűnt tárgyakat.
A főkapitányságra vitték a házaspárt, ahol 
mipdkclten beismerték a lopást. Döhler Lórin’ 
cet lopás büntette, feleségét pedig lopás bűn
tettében való bünrészesség címén letartóztat
ták. A letartóztatás után azonban nem szállí
tották még át őket az ügyészségre, mert 

a rendőrség tisztázni akarja, hogy a tlluk- 
zatos életű házaspár miért Jött München

ből Budapestre
és hogy Itt tartózkodásuk alatt egyéb büncse- 
lekméuyt nem követtek-e al.

A budapesti főkapitányság a letartóztatásról 
értesítette a müncheni rendőrséget, mert az a 
gyanúja, hagy a politikai üldöztetés meséje 
csak Ürügyül szolgált a házaspárnak, akik 
valójóban nemzetközi szállodatolvajok.

Budapesti zsebtolvajok 
fekete vasárnapja

Irgalmas haísra után hat ssebmeiwőt fogtak el
Fekete napjuk volt va

sárnap a zsebtolvajoknak. 
Hat zsebtolvaj került ren
dőrkézre, közülük egv 
qlyan súlyos féfülésekköí, 
hogy kórházba kellett szál
lítani. A közönség lin
cselte meg ezt a poruljárt 
zsebtolvajt, és ha rendőr 
nem siet segítségére, ta- 

ilt volna rendőrkézre.

A főkapitány érdekes 
intézkedései a bécsi 
autóbusz katasztrófája körül

Biztonsági megállót létesítenek a Ferenc József- 
téren — A Beszkárt világosra festeti a villamos 
teherkocsikat — Diplomáciai utón hallgatják ki a 
bécsi sebesülteket — Kártérítési pörök serege Indul

• Ián élve nem is került volna rendőrkézre.
Dűlik József gyárimunkás a Fiumei-qton 

egy villamoskocsi perronján utazott, amikor 
észrevette, hogy

pár pengőt tartalmazó tártáját vglakl ki
lopta a zsebéből.

A robogó villamosról ugyanekkor egy kapott
ruhás férfi ugrott le és a Tcleki féri bódék 
irányába szaladt. Dűlik József többedmagával 

a zsebtolvaj után vetett® magát.
Rövidesen mintegy harminc főnyire szaporo
dott az üldözők tábora és az ószeres bódék 
között sikerült is megtalálni azt az embert, 
akit a villamos perronján a gyárimunkás kö
zelében láttak) és aki leugrott a robogó villa
mosról.

A tömeg fölháborodása oly nagy volt, hogy 
ütnl-veml kezdték a bódék k«zé menekült 

férfit,
aki azt hangoztatta, hogy neki essz ágában 
sem volt ellopni Dűlik pénztárcáját.

A tömeg erre sem hagyta abba a verést, csak 
a rendőr közbelépése vetett véget a további 
egyéni akciónak. A rendőr igazoltatta a gyanús 
férfit, Czvoboda Vince 80 esztendős vaseszter
gályos névre szóló Iratok voltak nála. Elő
állították a főkapitányságra, ahol 

letartóztatásba helyezték.
, Nea'teti Bank nyugalmazott
felügyelője, a Ke/etí-pályaudvar felől negyven
hatos villamossal haladt a Fodmaniczky-utce 
irányában. A Bajza-utca sarkánál észrevette, 
hogy

aranyórája lánccal együtt eltűnt a pebft0L 
Ugyanekkor két férfi ugrott le a robogó villa
mosról, Unger megállitta|ta a viüamqst éa a 
két férfi után sietett. Közben egy rendőrrel is 
összetalálkozott és azzal együtt folytatták Út
jukat. Weiser Géza 39 éves napszámos éa Hoff- 
mann Imre 42 esztendős szabósegéd voltak a i 
tolvajai.

Pöltl Ferencné háztartásbeli asszony a Vd< 
roshdz-utca és a Pilvax-köz sarkán lévő állat
kereskedés kirakatát nézegette, amikor kétség
beesve vette észre, hogy n

• retikülje nyitva van és eltűnt ■ pénz
tárcája.

Nagy lármát csapott, mire rendőr Is előkerült 
és a közelében tartózkodó Izsák Sándor 54 
esztendős lakatossegédet előállította a kerületi 
kapitányságra. Izsákra többen gyanakodtak és 
igy került a rendőrségre. A lakatossegédnél 

meg Is találták as eltűnt pénztárcát,
A délutáni órákban még két zsebtolvajt tar

tóztatott le a rendőrség. Léderer Bertalan fő
városi tisztviselő 67-es villamoson utazott és 
amikor Jegyet akart váltani, észrevette, hogy 
eltűnt zsebéből a pénztárcája. Gyanúsnak tűnt 
fel neki, hogy előzőleg a mellette álló két utas, 
akik nevetgélve beszélgettek és szinte egy
szerre lökték meg. Rendőrt hiyatptt

majd a rendőrségre állíttatta elő a szom
szédait

Molnár József 35 éves mészároasegéd és Ta- 
kách Lajos 2? éves napszámos voltak as elő
állított emberek, akik tagadják a zsebtolvajlást.

A bécsi autóbusz Ferenc Jőzse/-téri ősz- 
szeütközése ügyében a főkapitányság sérü
lési osztályán még mindig folyik a vizsgá
lat, amely most érdekes fejleményekhez ju
tott.

A rendőrségnek régi problémája a Ferenc 
József-tér közlekedési rendje. A teret csak 
nagy költséggel lehetne átalakitani ugy, 
hogy a közlekedés teljesen biztonságos le
gyen. Amíg erre sor kerül, a főkapitány 
már a múltban is Igyekezett ideiglenes intéz
kedésekkel javítani a helyzeten. A mostani 
Milvos katasztrófa ujabb 
késztette a rendőrséget:

a főkapitány érintkezésbe 
kedclmi minisztériummal 
fővárossal. Illetve a Ilcszkártlal és érde

kes újításokat kíván.
Elsősorban azt akarja elérni a főkapi

tány, hogy a I-ercnc József-téri parknál, a 
Gresham-palota előtt a villamosok tartsa
nak úgynevezett biztonsági megállóhelyet, 
. kötelezzék a villamosvezetőket, hogy 

ezen ■ helyen hangosan csöngessenek 
és egy pillanatra álljanak meg, 

utasok jtt nem szállhatnak sem föl, sem le,

intézkedésekre

lép a keres
és a székcs-

zelben két megállóhely is van. Mindeneset
re azonban komoly javulást jelentene ez a 
biztonsági megállóhely.

Ezenkívül azt is kívánja a főkapitány, 
hogy

a Beszkárt a sötétszürke tehervillamo- 
sokat festesse át élénkebb, világosabb 
színre és élesebb fényű lámpával vilá

gfa* meg.
A főkapitányságon annakidején kihallgat

ták a karambolozó kocsivezetőt és autó- 
buszsoffőrt, valamint több tanút. Néhány 
tanú még kihallgatása előtt elutazott, ezek 
valamennyien osztrák álhmpolgárpk és 
Bécsben laknak. Az iratokat a főkapitány
ságtól átküldik az ügyészségre és

a Bécsben lakó tanukat diplomáciai 
utón fogják kihallgatni.

A büntetőeljáráson kivül a polgári bírósá
got is foglalkoztatja majd az autóbusz ka
ramboljának ügye.

A sebesültek legtöbbje kártérítési Igény
nyel lép tel.

A bűnvádi eljárás eredményétől függ, hogy 
a Beszkárttól, vagy az autóbuazvállalattó) 
követelik-® majd a kártéritsét. Az ausztriai

Házfelügyelők gyűlése 
a készülő lakbérleti szabály

rendelet ellen
Vitéz Szalag László elnöklésével a Házfel

ügyelők Nemzeti és Gazdasági Egyesülete va
sárnap népes gyűlést tartott. Az elnöki meg
nyitó után Susztrovics László főtitkár beter
jesztette a határozati javaslatot, amelyben a

rtceházfneatcr«kkel va|ó szabad megegye
zést

követelte. Továbbbá a belügyminisztert kérte, 
hogy még mielőtt az uj lakbérleti szabályren
deletet jóváhagynák, fogadja a házfelügyelők 
küldöttségét. A hátfelügyelők ugyanis az

Ingyen lift éa az elmaradt betegség, bal
eset és aggkor esetére szóló biztosítás ren
deleti qlon mló szabályozását akarják 

kérni.
A gyűlés további során Altmann Lőrinc és Pa- 
nics Vilmos a Debreceni Házfelügyelők Egye
sületének elnöke szólaltak még fel.

Pl ■ • ■
ml a Jutalom V 

tizpengős bankjegy, 
bridzsaszta/.
kis götpiccoló. 
félliter kölnivíz, 
színházjegy.

Hl a türelem I
Hogy lehet megnyerni?

1. Beküldendő a két nyilas sor megfejtést.
9. Melléklendő: „..JTT A TÜRELEMI“ 

fejléc.

8. A pályázatot csütörtök estig kell szer
kesztőségünkbe eljuttatni.

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

5. Eredményhirdetés: jövő hétfőn.

Em
Etiy
Emi
t'sií
Kit .
Egy eiá.l Irtot.
Két üveg finom lokafi.
Egg jálirma Itgfinomabb Pialnik-ftle 

bridzskártya.
Egy egy diszkötésü könyv.

VÍZSZINTES:
1. Reviczky Gyula 

utolsó szaval vol
tak (Vakbelük: F, 

n Jupiter 
Balzsamáról híre® 
tartomány Palesz
tinában 
Csinál — éa egye
sület 
Idejében odajutna 
A 12. sz. sor — 
Idegen nyelven

15. Országos Cser- 
kész-Leyenték (?)

16. Klasszikus levegő
18. Francia fonetikus 

névmás
19. Jut neki hely
22. Alkohol
23. Pont a fordítottja 

a 16. as. vízszin
tesnek

24. Német hivatal
26. Amolyan helyea- 

lésféle.
27. Pesti pékmester
30. Megfedd, hibáz

tat, üsszeszld
33. Volt — latinul, 

ahogy magyarul 
kimondják

34. Itt van Kolozsvár
Is

35. Közismert szó 
védjegyek nevéből
FÜGGŐLEGES:

1. Magyar nótát

10.
11.

utasok itt néni szállhatnak sem föl, sem le, követelik-® majd a kártéritsét. As ausztriai 
erre nincs is szükség, mert a közvetlen kő-1 sebesültek arról beszélnek, hogy nem Ma li.

Richard Katz
Uton-utfélen

a világhírű utazó-ujságiró 
szenzációs cikksorozata a

Ladénj

ÉkteientI leég

4. Nép
5. Grfinland bltMrl 

apostola volt (J 
nosj 1689—1758

** faíVW kapust

10. Mátka
1T« Egymásaién! be

it). Korülbelfll egyér
telmű a M. számú

Irnyas b®Ty — tt- 
ákus rataporf-

tűre szíveskedjék 
egy ékezetet tenni

27. Verne Gyula is
mert hőse

28. Sebes nekilendü
lés

29. Lengyel férfinév 
81. Szám

jUjt -r *

anaOMnr
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A uiiag legnagyobb sztratoszféra 
reouiesa katasztrófával végződéit

A léggömb elszakadt, a pilóták 1500 méter 
magasságból ejtőernyővel ugrottak le

New-York, Julim 29.
(A Hétfői Napló tudósítófának távirata.) A 

világ legnagyobb léggömbjének sztratoszféra
repülése kudarccal végződött. Szombaton reg
gel a léggömb Rapid City város határában fel
szállott s a balloijfépülök célja as volt, hogy

megdöntsék ax eddigi 20 kilométeres ma* 
gusságl világrekordot,

apielyet egy oross sztratoszféra-léggömb állí
tott fel. A kísérlet a kudarc ellenére szeren
csés lefolyású volt s mindhárom pilóta sértet
len maradt, ugyanúgy a műszereket tartalmazó 
gondola la.

Szombaton este nyolc órakor Steivepg kapi
tány, a léggömb tudományos megfigyelője, 
szikratávlratot adott le, hogy a léggömb bür-

kolgtán a vihar következtében
nagy Szakadások keletkeztek és percen
ként 1M méteres gyorsasággal ereszkednek, 

ami már inkább zuhanásnak felei meg, mert 
mennél közclebbb érnek a földhöz, annál job
ban fokozódik a sebesség. Tirezerméter magas
ságban elhatározták, hogy

ejtőernyővel ugranuk le.
Elsőnek Anderson másodpilóta ugrott ki 150Q 
métpr magasságból, másodiknak Stewens kapi
tány 900 méter magasságból és harmadiknak 
Keppner pilótaörnagy 150 méteres magasság
ból, ami már alatta van annak a magasságnak, 
amelyből ejtőernyővel le szabad ugrani. Ké
sőbb a halion is földet éft, de megrongált ál
lapotban. A gondola ép maradt.

Barcelonában elfogták és letartóztatták 
Kovács Jenőt és Sebők Mihályt, a meg
szökött belvárosi zálogcédula-hiériákat

A főkapitányság értesítette a spanyol rendörtégtt, 
hogy szabadon bocsáthatja ókét, mert a károsultait 
nem hajlandók megfizetni a kiadatás költségeit

Zsarolót fogtak vasárnap 
Kaszab Elemér gyárigazgató 

villájában
Kaszab Elemér, a 

Magyar Qxygéngyát 
igazgatójának Malyáz 
király-uí 9. wAmu vjb 
Iájába vasárnap be 
csöngetett Gyurlfovicé 
Lajos 20 éves munka
nélküli napszámos. Ar
ra kérte a szobalányt,

adjon át egy levelet az igazgatónak. A szo
balány bevitte a levelet, Kaszab felbontotta.

A fiatalember a levélben pár pengőt 
kért az igazgatótól azzal, hogy napok 

óta nem evett.
Kaszab Elemér pár nappal ezelőtt névtelen

zsarolólevelet kapott, amelynek Írója ötezer 
pengőt követelt tölt és gyilkossággal fenye
gette.

A zsaroló levét éa a Gyurkoviea-féle kol
dulólevél írása feltűnően hasonlított.

Az igazgató erre rendőrért küldött, aki 
Gyurkouict Lajost előállította a főkapitány
ságra. Az a gyanú, hogy a zsaroló levelet is 
ö irta. Gyurjtouics azonban tagad.

A rendőrség szigorú nyomozást indított 
az ügyben, mprt az elmúlt hetekben 

rengeteg gyáros, bankár és vállalkozó 
kapott hasonló zsaroló levelet 

és most igyekeznek megállapítani, hogy 
Gyurkouics folytatta-e a levélhadjáratot,

A madridi rendörigazgatóság tegnap távirat
ban jelentette a budapesti főkapitányságnak, 
hogy Barcelonában elfogták és letartóztatták 
Kovács Jenő és Sebők Mihály magyar állam
polgárokat, akik ellen a budapesti rendőriég 
néhány hónappal ezelőtt körőzölepelet adott 
ki. A spanyol rendőrség megkérdezte azt is, 

ml történjék Kováccsal és Sebőkkel, 
megindul-e ügyükben a kiadatási eljárás és 
tartsék-e 6 kei fogva?

A spanyolországi jelentéit nagy érdeklődés
sel fogadták, mert Kovács Jenőt és Sebők Mi
hályt már régóta, nagy eréllyel kereste a ren
dőrség. Kovács és Sebők a Belvárosban zálog, 
cédula-vállalatot alapítottak, zálogcédulákra és 
más értéktárgyakra kölcsönöket adtak.

Rengeteg Ügyfelük volt,
a társadalom minden rétege képviselve volt 
köztük. Még tavaly történt, hogy néhány ügy
fél ki akarta váltani tőlük a zálogtárgyát, de 
nem tudta megkapni. Páran erélyesen követel
ték a holmijukat s ekkor kiderült, hogy

■a értéktárgyak egyréwtét eladták, más 
részét tovább zálogosították és nem tudják 

vUssaadni.
Erre azután megindult a följelentések lavinája. 
A detektívek ki akarták kérdezni Kovácsokat, 
de addigra

eltűntek Budapestről, mire elrendelték • 
rádlókörözésüket.

Most, hogy az elfogatásukról szóló hir meg
érkezett, a rendőrség érintkezésbe lépett az 
ügyészséggel és további Intézkedéseket és fel
világosítást kér. Kiderült azonban, hogy baj 
van körülöttük. Az ügynek igen sok károsultja 
van, de valamennyien csak kisebb kárt szen
vedtek,

egyik sem hajlandó fedezni a kiadatási el
járás, illetve a hazaszállítás költségeit, 

így azqtán nem mgradl más választás, mint
hogy értesítették a spanyol hatóságokat, nem 
|esz kiadatási eljárás, szabadonbocsátbatják 
őket. Koüdcs és Sebők rövidesen kiszabadul a 
barcelonai fogházból és most az a helyzet,

hogy
legfeljebb akkor vonhatják őket felelős

ségre, ha esetleg visszatérnek Budapestre.
Már pedig a saját jówántukból aligha jön
nek ...

Szemlér Mária színésznő 
ellüní

Kőpeczi-Boócz Lajos főrendező vasárnap 
megjelent a főkapitányság központi ügyeletén 
és bejelentette, hogy Szemlér Mária színésznő, 
a Pesti Színház tagja eltűnt.

Szemlér Máriának tegnap próba alatt 
ÖsszeszólslkozA*«a volt a színházban.

Utána fölindult állapotban elsietett az épület
ből, azóta nem is jelentkezett. Érdeklődtek 
Kd/mdn-utcai lakásán, ott nem találták, azo
kon a helyeken sem akadtak rá, ahol máskor 
megfordulni szokott.

A rendőrség a bejelentés alapján 
megindította a vizsgálatot

Szemlér Mária fölkutatására és annak' megállt- 
pitására, mi történt a fiatal színésznővel.

U| ércpénzek kerülnek 
forgalomba Ausztriában

Bécs, Julius 1».
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 

tése.) Ausztriában augusztus 1-tól kezdve uj 
váltópénzeket hoznak forgalomba, mégpedig 50 
groschen, 1 schillipg és 5 schiliing címletekben.

Az ötschillinges az osztrák pénzsorozatnak 
eddig még ismeretlen egysége. Egyik oldalán 
az uj osztrák címer, körülötte „Gsterreich" fel
írás, alatta „Fünf Schiliing", a másik oldalon 
pedig a máriazelli szent „Magna Mater Aust- 
rie" felirással.

Lusztig Nándor, a pesti éjszaka 
sikkasztó ékszerésze meglepő 
karrierí futóti meg Afrikában

Nagy varieté tulajdonosa lett Oránban

PÁLYÁZAT
A pesti éjszakai élet egyik Ismert figurájá

ról, Lusztig Nándor ékszerészről n eglepő hir 
érkezett vasárnap Budapestre. Lusztigot min
denki ismerte, aki belekóstolt az éjszakai 
életbe. A mulatókban, bárokban éjféltájban 
ott lehetett látni Lusztig Nándort, hóna alatt 
hatalma* táskával, amelyben

ékszerek, drágaságok csillogtak.
A mulatóhelyek alkalmazottai között keresett 
vevőt a drágaságokra „Ékszerész Nándi"; ez 
volt a neve az éjszakai életben Lusztignak. De 
nemcsak a pincérek nézték sóvárogva a nagy, 
fekete táska tartalmát, hanem maga Lusztig 
is, mert valamennyi ékszer csak bizománybán 
volt nála, egy darab sem volt az ö tulajdona.

A bizományba átvett ékszerekkel Lusztig 
nem tudott elszámolni, megbízói

egymásután tettek ellene bűnvádi feljelen
téseket

és sikkasztás elmén eljárás indult ellene.
Lusztigot azonban már nem találta meg Bu

dapesten a rendőrség, mire
elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Nem sokkal szökése után Bécsben látták a

pesti éjszakai élet sikkasztó ékszerészet, az
után nyomaveszelt.

Budapestre érkezett külföldi artisták vasár
nap érdekes dolgokat mondottak el Lusztig 
Nándor meglepő karrierjéről. Kiderült hojjy 
Lusztig bekóborolta Európa nagyvárosait, majd 
valahogy

kijutott Afrikába s Órán városában tele
pedett le.

Nem sokkal letelepedése után „hadseregszál- 
lltó" lett Lusztlgból. Ar afrikai városban állo- 
máspjió idegenlégió katonáinak különböző ér
téktárgyakat adott el, később azonban vissza
tért régi szerelméhez: az éjszakai élethez. A 
„hadseregszáilitás" oly jól jövedelmezett, hogy 
kis vagyonba tett szert és ebből

Oranban varleté-dancingot alapított Lusa- 
««•

A vállalkozás jól prosperált, nagyobbitotta 
üzejnét s ma már nagy varieté tulajdonosa. 
Több magyar artistát is szerződtetett és sok- 
szór érdeklődik • pestiekről, akik eddig mit 
sem tudtak Lusztig Néndor meglepő afrikai 
karrierjéről.

1984, ív augusztus 1-én Budapest közönsége egy szenzációs esemény meg
indulásának lesz részese. Nem mondhatjuk meg előre, hogy ml lesz ez az 
esemény, viszont pályázatot hirdetünk mindazok számára, akik kitalálják 
azt, hogy mi lesz augusztus 1-én Budapest szenzációja?! 
Egynéhány támpontot adunk a pályázók számára.
A szenzáció helyes

R á k A c z 1- A t 3 8. szám.
Az esemény kezdetet

augusztus L
Az esemény oka:

Tessék kitalálni!
Következménye x

Egész Budapest érdeklődése!
A pályázathoz útbaigazításul szolgál az alanti térkép.

.NflGVKÓRür.

Két vakmerő rablótámadás
Az Aradt-uteában leütöttek egy embert, 
a Gyáli-uton elraboltak egy kerékpárt

Vasárnapra virradó éj
szaka két vqkmerő ratdá- 
táipadás történt a fővá
rosban, amelynek tetteseit 
lázasan keresi a rendőr- 
' írtm.lll Mihály bar 
mincöt e>|l°ndÖ8 cipész
mester, aki a fjunyadl-tér 
10. alatt lakik, vasárnap

ra virradó éjszaka félhárom óra tájban odasie
tett az Aradi-utca sarkán poixtpló rendőrhöz és 

Izgalomtól remegő hangon előadta, hogy 
rablótámadás áldozata lett.

A cipészmester arcát és fejét véraláfutások bo
rították, amelyek ütéstől származtak. Elmon
dotta, hogy barátaival együtt egy vendéglőben 
volt záróráig, majd magányosan Indult hö«»- 
felé bikására.

Fényesen átalakítva
Klaöraata BZAbON-JAJz

Budapest 
legszebb 
Cjtó-Reat
Rvdakcsslriit 10. Tst. #éO-rt 
Avtebasa-áavUlanosaegáUó:

Az Aradi-utcán keresztül Igyekezett és ami
kor n Cscngery ulca sarkához ért,

Mt Ismeretién férfi ugrott eléje akik rá
támadtak, fölszólították, hogy adja át pén

zét és értéktárgyait.
0 vonakodott eleget tenni a fölszólitásnak, 
mire támadói a földre teperlék, kiforgatták a 
zsebeit, elvették a tárcáját, amelyben 110 pengő 
volt. azonkívül leszakították az ezüelórájáról 
a gyöngy óraláncol.

Ezután a rablótámadók
elmenekültek as Andrássy-nt Irányába.

Németh előadása szerint először segítségért 
klAltorott, majd amikor senki sem ment segít
ségére, indult d « rendőrt fölkeresni. A rend
őrrel együtt a főkapitányságra mentek, ahol 
részletes jegyzőkönyvet vetlek föl a történtek
ről.

Herőid Béig 42 éves yasönlö, aki a Temes
várt"tea 3. alatt lakik, éjszaka a Hungária 
körúton keresztül kerékpáron hazafelé tartott 
lakására. Amikor a Gyúll-uti villamos kt’sl- 
siln közelében Járt, három fiatalember állta 
útját.

MagéUfera ktayeserttetták,
majd amikor tév*bb haladni, (e 1 bori lőt
ték* H’’ékF4’‘* és lehűlték róla. As utenál- 
lók ezután

n ksHk^i egyitt •íWmrt.

Mindazok között,
Mblk kitalálják, vagy megkö
zelítőleg a legjobb feleletet adják a 
feltett kérdésekre, a következő dijakat osztjuk ki:
1 drb. 50 pengős 80 drb. 10 pengős
1 drb. 20 pengős 80 drb. S pengős vásárlási oll'rtm,

A vásárlási utalványokat a Tempó Textil Aruház váltja be. A pályá
zatokat kérjük a pályázók pontos név és oím aláírásával a Tempó Áruház 
(Hákóozi-út 38) pénztáránál lévő szekrénybe július hó 31-én, d. u. ti óráig 
bedobni, vagy beküldeni.
A nyertesek nevét és elmét az aug. hó 5-1 napilapokban közöljük, vala
mint ft Tempó Áruházban kifüggesztjük.
Ez lesz augusztus 1-én, szerdán a nagy ese
mény, Figyelje tehát a szerdai lapokat!

Tessék pályázni!
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kimerj
I.

A régi monarchia katonai pompáját-di- 
azét akarják föl eltűrni te ni egy napra a régi 
osztrák tüzérek. Szeptember 8-án, Kisasz- 
szuny napján nagy tüzér-ünnepet rendez 
Bécsben a Peichsbund dér Artílleríe Veret- 
nigungen österreichs. Erre a napra Bécsbe 
akarják összehívni a régi magyar, osztrák, 
német, bolgár ét török tüzéreket. Békebeli 
díszeit egyenruhájukban parádéznának a tü
zérek a császárvárosban, a régi feyyverba- 
rátság emlékére. A mozgalom élén Goglla 
táborszernagy áll. Az ünnepség irodája 
Bécsben, a Schmarzenberyplatzon lévő ka
tonai kaszinóban tartja a hivatalát. Ide kell 
fordulni felvilágosításért.

II.
X fölzúdulás kórusa harsog a szegedi 

párbaj körül: hogy merészelt párbajozni a 
biró, a törvény őrét Igen. A törvény tiltja 
a párbajt. A törvényt tisztelni kell. Aki pár
bajozik, azt megbüntetik. Nagyon helyes, 
a törvény — törvény. De ... Es itt álljunk 
meg egy szóra. Semmi kedvünk, hogy he
vesvérű fiatalurak, főleg zsurjampecek pár
bajmániáját védjük. De vannak esetek 
(akármilyen elhasznált frázisként hangzik 
is), amikor nem a törvény, hanem a társa
dalmi felfogás szerint nincs más módja az 
elégtételkeresésnek. Ha engem valaki fel
pofoz, beperelem és elítélik ötven pengőre, 
azért mégis holtom napjáig pirulok, hogy 
fölképeitek. De ha a pofon után három 
nappal meztelen mellel, vassal a kezemben 
odaállok és kétszer jól odasózok... akkor 
bizony államfogházal kapok, de legalább én 
is odavágtam. Azután, legyünk őszinték: a 
párbajok ktlendizedrésze vértelen, vagy 
legfeljebb apró sérüléssel végződik. És tár
sadalmi szabályok tucatnyi Íratlan paragra
fusa kényszeríti a törvénytisztelő polgárt is 
a párbajra, ölért mit csináljon, ha nem áll 
kif A klubjából kigolyózzák, még tiszti 
rangját Is elveszítheti. 4 szegedi járásbirót 
nyílt utcán inzultálták, erre párbajozott. Ha 
vétett a törvény ellen, őt is megbüntetik. 
Kár a nagy fölháborodásért, a biró is em
ber, ettől még becsületes, tiszteletreméltó 
biró marad. Ne hánytorgassuk olyan na- 
gvont hogy biró Igy, biró agy. Nem kell 
ebbe olyan hevesen belekőtnil

111.
Nagy a hosss a Gaál-lányokbanl Pár 

napja csak, hogy Gaál Franciska megtar
totta esküvőjét és vasárnap már Ella nő
vére állt az anyakönyvvezető elé: örök hü- 
síget esküdött egy belvárosi kereskedőnek. 
.4 menyasszony egyik tanúja Joe Pasternak, 
a filmvezér volt.

IV.
Érdekes vendég érkezeti tegnap Pótra: 

II indischyraetz Lajos herceg. A herceg bo
nyolult pörösködések központjába került, 
csődeljárás is indult ellene. Akkoriban itt- 
h"'.;yta Budapestet, még a körözését is el- 
r •! ettél., de ezt később visszavonták. Win- 
<T. t bgraetz Lajos jóidéig Németországban 
('• azután egy időre hazajött, majd megint 
c / zott. Most azután végleg visszajött Ve- 
ji él, Károlyi István grófnál szállt meg. 
7 i'ial a hitelezőivel, egyezkedik és úgy 
I ■ i békés ulon rendeződnek az anyagi 
I ’/ódul m uk.

V
llarsáuyi Zsolt Párizsban van A kitűnő 

l< 'nddeh-regénye után most Munkácsy 
tjrál akar regényt Írni. 4 nagy magyar

i <z saláig Párizsban élt, Harrdnpi Zsolt
ii f itt lerrsgéll a Párizs járó fiatul Wnn-
I. . ti rmlékeil Hetekig tart, ómig befejezi 
/ ' o'iül, azután haza jön és megír fa a ré
ti 'uyi-

VI.
Iht'k óta várja már Budapest a sziámi 

I, í pár látogatását. Gömbös Gyula hiniá 
i i Budapestre a sziámi királyt és felesé- 
f. . amikor Dollfuss kancellárral együtt 
' llninál járt és találkozott velük. Va- 
s- n megjött a hir nz érkezés pontos dó- , 
tv I holnaphoz egy hétre, augusztus 
7 i ti ledden érkeznek Budapestre. A há
lt • ti óta a sziámi király az első szuverén 
b tó Magyarországon.

VII
A h : atalos lap vasárnapi száma oldalo- 

k"u t közli az előléptetett és kinevezett 
k viselők nevét Nem is kellett nagyon 
b ni az oldalakat, hogy észrevegyük, 
m ', í uh -yenhanyzásu név szerepel a Ho- 
t' U Mindenki tudja, hogy az illetékesek fel- 

'ók a névmagyarosítás! mozgalmat és 
b ir fidit se kényszerítenek, mégis szive- 

. hn n köz hivatal no kok nevükben 
it n "T ti.'1'!j'ik. hogy magyarok Hát nz II- 
i ' f n, nu'bt- ajánlhatjuk, hogy a
n ’ii non vezetett teljes eredményre.
El. g kár ...

Vili.
Pán József, a kiváló piktor megint stóp 

munkát végzett Budapesten: ő dekorálta a 
Hermina úti Plantázs-bárt. 4 budapesti él
szaka uj szenzációja fűszeres délamerikai 
hangulatával ez a bár, ahol Drucker 3. Pld, 
a lokálok kedvenc üzletvezetője mint fu- 
lajdonos-dlrektor austatbudh M, —

UMkarle Sándor volt Dönzügy- 
miniszter lakását vasárnap éjszaka 
vakmerő banditák kifosztották

d botoron minden értéktárgyat elraboltak ás vandál pusz
títást vegoztek a ktloncszobás lakásban — Feszitövassai 
rombolták ossza az antik bútorokat ás kiürítettek a lakást

Vasárnap reggel óta 
nagyszabású lakásbetö
rési ügyben dolgozik a 
főkapitányság betörési 
detekrtivesoportja. Isme
retlen tettesek

kifosztott* We- 
kerle Sándor dr. 
nyug. pénzügy

miniszter Döbrentel-téri kilencszobáa 
lakását.

A volt pénzügyminiszter évek hosszú sora 
óta a Döbrentei-tér 6. számú Geüf-házban 
lakik. Közeli rokonságban van a Getst- 
családdal és a háromemeletes palotában, 
amelynek egyik szárnya a Gellért-szobor 
felé néz, a rokonságon kívül úgyszólván 
senki más nem lakik.

Wekerléék az elsőemcleti frontot bérlik, 
kllencszobás fényűzően berendezett lakásuk 
van. A nyár elején nyáregyházi birtokukra 
utaztak, ahol minden esztendőben a nyarat 
töltik. Magukkal vitték személyzetüket Is 
és a lakás felügyeletét Pelsöczy Pál házfel
ügyelőre és feleségére bízták.

A házfelügyelőék minden este kapuzárás 
előtt gondosan megnézték, hogy a lakás aj
tajai rendesen be vannak-e zárva és csak, 
rntuMn erről meggyőződtek, tértek nyugo
vóra.

Vasárnap reggel Pelsőczy Pálné as első 
emeleten járt, amikor legnagyobb megdöb
benéssel észrevette, hogy

a volt pénzügyminiszter lakásának lép- 
esőházra nyíló előszobaajtaja tárva- 

nyitva van.
Kétségbeesetten rohant férjéért, majd rend
őrt hoztak és azzal együtt tértek vissza.

Wiesinger András, a híres 
müötvös a fogházból 
egyezkedik feljelentőivel

.Minden követelést rendezni akarok* 
vallotta vasárnap az ügyészségen

Tegnap óta érdekes lakója van a Markó- 
utcai fogháznak: Wiesinger András, a híres 
mflötvös, akit az ellene kiadott elfogató
parancs alapján

letartóztatott a rendőrség.
majd átkisérlette az ügyészség fogházába. 

Wiesinger két nap előtt Budapestre érke
zett, hogy különváltnn élő nagybrteg fele
ségét — akivel a legjobb barátságban volt 

meglátogassa. Mire azonban Wiesinger 
megérk rett.

felewgr m*ghull. őt pedig az ellogaló- 
paratic* alapján Ivbvlóatalla a rend

őrség.
\zt azonban megi-ngculék neki, hogy dr.

Szabadságra ment az ügyészaég elnöke. 
A klrálvi ügyészségen Is megkezdődtek már 
a nvón szabadságok de Bnróthy Pál fő
ügyész, ai Ügyészség elnöke, csak most vet
te ki szabadságát Baróthy távollétiben az 
ügyészség vezetője dr Polányi Aladár fő- 
flgvésrh el vette*.

— Rejtélye* módon eltűnt egy szőke bu
dapesti táncosnő Kleinmann .lenő magán
tisztviselő bejelentette a föknpitányságon, 
hogy Csengery utca 59 számú lakásának 
egyik albérlője. Fekete Manci 21 éves tán
cosnő két nappal ezelőtt eltűnt. A csinos, 
nyúlánk, szőke táncosnő szállásadójának 
azt mondta, hogy augusztus elsejére szerző
désbe megy. Kleinmann a főkapitányságon 
elmondotta, hogy feltevése szerint Fekete 
Mancit telszőktetíék a Balkánra. A titokza
tos eltűnés ügyében a főkapitányság nyomo 
zást Indított.

— lljabb hass *r«M rédlókadó. Moszkvából 
jelentik: K isovjet tervbevette, hogy júniustól 
iseptcinberlg újabb huss rádfóleadót helyez 
üzembe.

Plantázs-Bar
itta Marikat izo aizatlkumát

■*a*y*«* vaatoM aUtaav TánoB-lg Hmmlnn.Ht Bt)

Mát az előszobáiban meg lehetett állapí
tani, hogy vakmerő betörők jártak a lakás
ban, akiknek elég idejük lehetett munká
jukra, mert

ai összes szekrényeket és fiókokat fel
törték, mindent átkutattak, az értéke

sebb tárgyakat magukkal vitték, 
a kevésbé értékes ruhákat és fehérneműe- 
ket pedig a földre hajigálták. A lakás van- 
dál pusztítás képét mutatta. A. betörök nem 
kímélték az értékes antik bútorokat, feszitő- 
vasakkal és egyéb tárgyakkal összevissza 
karcoltak mindent és a bőrgarnitúrákat Is 
súlyosan megrongálták.

A koradélelötti órákban a főkapitányság
ról az úgynevezett riadóautón detektívek és 
daktiloszkópusok mentek ki a lakásba. A 
detektívek megállapították, hogy a betörök 
az elöszobaajtón keresztül jutottak be a la
kásba, mégpedig a legrégibb betörési mód
szerrel, az úgynevezett „rlglihuzás" utján. 
A detektívek sorra járták a szobákat és 
arra a megállapításra jutottak, hogy

a betörőket régi „szakemberek" között 
kell keresni, akik nemrég szabadulhat

tak valamelyik fogházból.
A szekrényekben a ruhanemüeken kívül 

értékes arany- és ezüsttárgyak, azonkí
vül nagyértékü családi ékszerek voltak.

Minden valószínűség szerint a betörök ezt 
mind magukkal vitték, mert a lakásban a 
detektívek semmiféle ékszert és értéktár
gyat nem találtak. A kár pontos összegét 
csak hétfőn tudják megállapítani, amikor 
Wekerle Sándor dr., akit távirati utón ér
tesítettek a betörésről, hazatér birtokáról 
és összeállítja a kárlistát.

Mohr Margit temetésén detektívek kíséreté
ben résztvegyen.

Vasárnap Wtesingert kihallgatták ar 
ügyészségen A mflötvös megtörtén, kétség
beesetten jelentette ki, hogy nem akarta 
megkárosítani ügyfeleit

Minden követelést rendezni akarok, 
má.la tárgyalok erről az érdekeltekkel

— vallotta Wiesinger. akit a rövid, drámai 
kihallgatás után viss/a ki sértek a fogházba

Wiesinger most
a fogházból egyezkedik leljeleutőhel, 

eddig azonban még nem vezetett ered 
mónyre a különös egyezségi tárgyalás.

— Ar amerikai hősó-xkutasztrófa újabb 
áldozatai. Washingtonból jelentik Ki óriási 
hőség ujabb tömeges halálos áldozatot kö- 
netel A halálos katasztrófák száma vasár
napra meghaladta az ezerölszázal A legtöbb 
hőgutaeset Missouri államban történt.

— A soproni honvédek ünnepe. A magyar 
kir. soproni ÍR. honvédcynlogezred augusztus 
5-én Sopronban ezredemléknnpót tart. A közös 
ebédre jelentkezők Juidcs Károly főtitkárt 
(Sopron, C.sengery utca, Vasgyár) vagy Birin 
yer Józsefet (Budapest, Nádor-utca 27) érte
sítsék.

— Házasság. Nagy és díszes közönség töl
tötte meg vasárnap a dohány-utcai templo
mot dr. Dévai Károly fővárosi ügyvéd és Er
dős Böske — Erdős József hirdetőirodatulaj
donos leánya — esküvője alkalmából. A pol- 
gári házasságkötésnél dr Fábián Béla ország
gyűlési képviselő és dr. Blauner, az ügyvédi 
Kamara főtitkára szerepeltek mint tanuk.

— Félszázados Iskolai jubileum. A székesfő
városi VL kerületi, Izabella-utcal felsőkereske
delmi iskola ez év őszén ünnepli fennállásának 
ötven éves évfordulóját. A jubileumi ünnepsé
gek keretében leplezik le az Iskola hősi ha
lottainak emlékművét Is.

— Érdekli valami diszkrét dolog? Forduljon 
bizalommal Héctey Pál magánkutató Irodájá
hoz. Eszterházy-utco 25. Telefon: 845—66.

Hőemelkedés!
Vasárnap változé

kony idő volt Budapes
ten. Délben a hőmér
séklet 27 Celsius fokra 

emelkedett.
Várható időjárás ■ 

következő 24 órára:
Némi hflemelkedé*. Északon még lehet 

néhány zápor vagy zivatar.

— MISKOLC ÜNNEPI HETE. Felső-Ma- 
gyarország legnagyobb ipari és kulturális 
központja, Miskolc, augusztus 5-től 12-ig 
ünnepi hetet rendez törvényhatósággá ala
kulásának huszonötödik évfordulója alkal
mából. Az ünnepi héten mutatja be Miskolc 
országnak, világnak nagyvonalú és széles
határú ipari, kereskedelmi és kulturális fej
lődését, amely java résziben ennek a huszonöt 
évnek az eredménye. Az ünnepi hetet 
augusztus 5-én délelőtt a törvényhatősáf 
díszközgyűlése vezeti be. Gazdag lesz az a 
beszámoló, melyben Hodobag Sándor dr. 
polgármester az elmúlt huszonöt év történe
tét ismerteti- Valóságos városépítés volt es 
a huszonöt esztendő, melynek eltelte után 
Miskolc megnagyobbodva, megszépülve, kul
turális értékekben meggazdagodva áll ki a 
városok versenyének frontjára, hogy meg
mutassa a maga gazdag értékeit. A város 
díszközgyűlése után Lévay József szobrát 
leplezik le, majd az ipari kiállítást és vásárt 
njhtják meg.

— Domány Gyula tízezer zálogcédulája 
a vádtanács előtt. Névtelen följelentés alap
ján eljárás Indult Domány Gyula magán
bankár ellen uzsora gyanúja miatt. A rend
őrség házkutatatást tartott Domány Irodá
jában és tízezer zdiogeédulát foglalt le, 
Domány beadványt Intézett a vád tanácshoz 
és kérte, hogy a zálogcédulákat szabadítsák 
fel, mert mintegy 1500 ügyfelének érték
tárgyai forognak kockán. A vádtanács a 
hét elején dönt, hogy továbbra Is lefoglalva 
tartja-e a zálogcédulákat, vagy pedig visz- 
szaadja-e azokat Domángnak.

— Orvod bír. Dr. Gara Arthnr ssabadligá
ról hazaérkezett, rendeléseit IVM Deák Ferenc- 
utca 19. újból megkezdte.

Háxlur ^*5 lakó 
olánoiója — DITRIOHSTEIN

— Munkájuk elismerését kérik a magyar 
gépészek. A magyar gépészek akciót Indí
tottak és arra kérik a magyar társadalmat, 
hogy rombolja le előítéleteit és adja meg a 
magyar technikus munkásoknak a latdner 
és Íróasztali foglalkozások mellett az őket 
megillető helyet. Nagy sérelme a gépészek
nek az is. hogy mig a legegyszerűbb keres
kedelmi alkalmazottak jogviszonyait Is tör
vények rendezik, addig a szakképzett gépé
szek csak mint „fontosabb teendőkkel meg
bízott iparos segédek" számíthatnak törvé
nyes védelemre

— Autóbusz és a párta—madridi expressz 
összeütközése. Madridból jelentik: A páris 
—madridi expresszvonat Rivieska mellett 
összeütközött egy autóbusszal. Hat utasa a 
helyszínen meghalt, hárman pedig életve
szélyesen megseliesültek.

— A Szegedi Alföldkutató Bizottság nagy
gyűlése. A Szegedi Alföld kutató Bizottság 
augusztus 11-én és 12-én nagygyűlést tart, ame
lyen az Alföld összes kérdései úgy elméleti, 
mint gyakorlati szempontból megvitatásra ke
rülni k. A nagygyűlésen résztvesznek az alföldi 
varosok főispánjai, alispánjai, törvényhatósá
gainak kiküldöttei és mindazok, akik as Alföld 
problémáival foglalkoznak.

— Pusztító tűz rgy bécskömyékl gyár
ban. Bécsből jelentik: Vasárnapra virradó 
éjjel a siirtmeringi Teerag gyárban tűz ütött 
ki, amely percek alatt lángbaboritottn az 
egész gyártelepet. A tűzoltóknak máafélórás 
munka után sikerült a hatalmas területen 
lángoló tüzet lokalizálni. A tűz oka eddig 
ismeretlen, az anyací kár na'*y.

— Kedden megnyílik as Oktogon-áruház. 
Régen nélkülözött áruház nyitja meg kapuit 
kedden a Teréz körút 1 szánj alatt, hogy a fő
város e környékét nagy választékú háztartási 
cikkeivel, edényeivel, illatszerkülönlegességei
vel és választékos játék- és papíráruival el
lássa Az Oktogon-áruház az olcsósági és minő
ségi versenyben nagy meglepetést tartogat a 
vásárló közönség számára és dús raktárait 
kedden, folyó hó 31-én reggel bocsátja a nagy
közönség rendelkezésére.

Hétfőtől aj mllsorX 

MOZI ÉS KABARÉ 
Salamon Béla 

két mtryogó bohózatbnn: 
„PünkOsdl klróly" és „Hóna a lovag“. Mgy.

órás harsogó kacagós ! Azonkívül: 

CONSTÁNCÉ CUMMINGS 
as aj gyönyörű «zep vllAgastAr 

Imádom magot I 
etMS ragyogó filmjátékban éa látványoa revü ben. To 

vAdm Híradó éa Polliul* kancellár temetést 
Budapesten elOsaür a 

MÁRKUS PARK MOZIBAN
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Uccai fényképész-titkok
Irta: Forró Pál

Ugy bukkantak fel Budapest utcáin, mint a 
lochnesst tóból a sörny. Eleinte ctak az Opera 
előtt tűnt fel egy turistaruhába öltözött rokon 
szentet külsejű fiatalember és egy mosolygói 
hölgy, akiknek nagy fényképezőmasina lógott 
a nyakukban. Az emberek nem törődtek velük, 
azt hitték idegenek, akik a város nevezetessé
geit fotografálják. Csak akkor döbbentek meg, 
amikor hirtelen kezükbe nyomtak egy rózsa
szín cédulát, melyre egy szám volt nyomtatva 
és egyben diszkréten tudatták velük, hogy le 
vannak fényképezve.

Ma már Budapest valamennyi stratégiai 
pontját megszállták. Mindenütt lesben állnak, 
ahol tömegek szoktak sétálni. A Margitsziget 
bejárójánál, a korzón, a Stefánia-uton és a 
legkevésbé várt pillanatban mellednek szegezik 
masinájukat. Még lélegzethez sem jutsz, már 
megörökítettek. Ami nem is volna olyan nagy 
baj, ha történetesen egyedül lennél. De hát 
éppen az a baj, hogy a felvétel többnyire ak
kor történik, amikor hölgy tár saságban vagy.

__ Mi kérem lélektani alapon dolgozunk — 
világosított fel egyikük előzékenyen. — Pilla
nat alatt kell mérlegelnünk, hogy ki az, aki a 
felvételt meg fogja venni? Statisztikánk van és 
ebből kiderül, hogy a legbiztosabb tipp, ha a 
szemközt jövő párokat fényképezzük le.

— Azok megveszik a fényképeket!
— Nem. A lemezeket vásárolják meg. Mert 

tetszik tudni, kényelmetlen nekik, hogy egymás 
mellett vannak megörökítve. Vagy az urnák kel
lemetlen, vagy a hölgynek. Leggyakrabban 
mind a kettőnek. De kérdem tisztelettel, miért 
gondoljunk ml rosszat azokról az urakról és 
hölgyekről, akik fényes nappal, a legnagyobb 
nyilvánosság mellett sétálnak egymás mellett!

Azt mondják, hogy sétálni lehet, de a fény
kép az már igen kínos. Mi mindig azt tételez- 
rtik fel, hogy jegyespár, vagy férj és feleség 
jön velünk szemben, akik boldogok, hogy meg
örökítjük őket vidám sétálgatás közben. Es 
mi történik! Amikor megtudják, hogy lefény
képeztük őket, olyan pillantásokat vetnek 
ránk, mintha gyilkolni akarnának. A hölgy fü 
llg piros lesz, az ur dadogni kezd. Azután né
hány pere múlva visszajön valamelyik. Vagy 
az ur, vagy a hölgy. Néha mind a kettő, egy
mástól függetlenül és ajánlatot tesznek a le
mezmegvételre. Természetesen szívesen állunk 
rendelkezésükre, hiszen mi nem akarunk kel
lemetlenkedni. Első szóra megegyezünk . . ,

— Mi volt a legérdekesebb esete!
— A napokban történt. Szokás szerint az 

egyik sétáló párt fényképeztem le. Egy közép
korú elegáns úriembert, akinek egy imprimé 
ruhás, nagyon bájos hölgy haladt az oldala 
mellett. Az ur, mikor tudattam vele, hogy a 
felvétel megtörtént, valósággal dührohamot 
kapott. Mit tagadjam! Becsületsértésekkel hal
mozott el. De hát ez már vele jár az üzlettel. 
Követelte, hogy azonnal adjam oda a lemezt. 
Megmagyaráztam, hogy ez lehetetlen, mert nem 
nyithatom ki a kazettát, de felesleges izgulnia, 
mert a szám alapján másnap reggel a lemezt 
feltétlenül megkapja.

Ebbe nagynehezen belenyugodott és elmen
tek. Képzelheti azonban meglepetésemet, mikor 
körülbelül egy óra múlva a hölgy jgyedül tért 
Vissza és összetett kézzel könyörgött, hogy leg
alább egy másolatot feltétlenül készítsek a szá
mára, néki életbevágóan fontos, hogy a fény
képét megkapja. Elárulta, hogy az elegáns úri
ember házasságot Ígért neki és most szakítani 
akar. Lehet, hogy perre kerül a dolog — je
gyezte meg — és akkor szükségem lesz a fény
képre. Bizonyítani fogom vele, hogy állandóan 
együtt jártunk.

—. No és maga mtt csinált!
— Salamoni módon oldottam meg a kérdést. 

N hölgy megkapta másnap a fényképet, az pe
dig a lemezt!

Az int érv ju hirtelen megszakadt. A fény
képész villámgyorsan célba vett egy szembe
jövő párt és lefényképezte őket. Azután moso
lyogva nyújtotta át a sorszámmal ellátott cé
dulát. Az ur megvető mozdulattal hajította a 
földre és tovább sétált. A fényképész csalódot
tan legyint:

— Házastársakl Es, tetszik tudni, az üzlettel 
járó kockázat. Tiz felvétel közül egybe ez is 
belecsúszik!...

— Felakasztotta magát egy budapesti 
mérnök felesége. Vasárnap délután a Jáz
min-utca 18. számú házban Kenesey Zoltán 
mérnök 35 éves felesége édesanyjának laká
sán a vízvezetékre felakasztotta magát. 
Mire rátaláltak, halott volt. Az öngyilkos 
asszony három héttel ezelőtt jött ki az egyik 
ideggyógyintézetből, nem ment vissza férjé
nek lakására, hanem édesanyjához költözött 
a Jázmin-utódba. Állandóan öngyilkossági 
gondolatokkal foglalkozott. Búcsúlevelet 
nem hagyott hátra. Valószínűnek tartják, 
hogy az öngyilkosságot betegsége miatt kö
vette el.

— Befejeződött a kecskeméti Bírta Hét. 
A Hírős Hét utolsó napján József főherceg 
jelenlétében megkoszorúzták a Mollináry 
bakák emléktábláját, majd a Katolikus Le- 
gényegyletek Országos kongresszusát tartot
ták meg, amelyet a rokkantzászlő felavatást 
ünnepsége követett. Az ünnepély során 
József főherceg 150 hadirokkantnak átnyúj
totta a hadirokkant jelvényt. Az ünnepély 
nagyszabású felvonulással végződött, amely
ben egykori egyenruháikban résztvettek a 
kecskeméti hadviseltek.

— Eltűnt egy MÁV tisztviselő. Vasárnap dél
ben egy kétségbeesett urlasszony bejelentette a 
főkapitányság eltűnési osztályán, hogy férje, 
Garnmvölggi János 36 esztendős MÁV tlastvi- 
salö három nappal ezelőtt eltűnt Karfa-utca 18. 
számú hásban lévő lakásukról éa as a gya
núja. hogy öngyilkos lett. A detektívek keresik 
az eltűnt tisztviselőt.

Tunkl Tamás báró a szegedi 
párbaj áldozata megtagadja 

a vallomásé a vizsgálóbírónak
Az igazaágügyminiszier jelentési kéri a párbajról 
Lázár járásbíró áthelyezéséi kérte és kilépett a 
párbajellenes Emericanából

Szeged, julius 29.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelentése.) 
Szeged egész közönségét 
még vasárnap ú meglehe
tős izgalomban tartotta az 
a véres kimenetelű pisz
tolypárbaj, amely szom
baton délben zajlott le 
Lázár Ferenc járásbiró és 
Tunkl Tamás főispáni tit

kár között.
A véres kimenetelű párbaj után Lázár já

rásbiró azonnal jelentkezett dr. Tóth Gyulánál, 
a törvényszék helyettes elnökénél és közölte 
vele a párbaj lefolyását Dr. Tóth táviratilag 
jelentette az esetet Láng Miticzky Ernő táblai 
elnöknek, aki szabadságon van.

A lapok közlése nyomán
Lázár Andor Igazaágligymlnlszter szemé

lyesen kért jelentést a történtekről 
Közben dr. Lázár járásbiró kérte az igazság

ügyminisztériumot, hogy

— A sztratoszféra-léggömb lezuhant, a re
pülők ejtőernyővel ugrottak ki. Washing
tonból jelentik: Kepner őrnagy sztratosz
féra-léggömbje Délamerika fölött lezuhant, 
mert a léggömb burkolata megrepedt A 
sztratoszféra-léggömb 18.290 méteres ma
gasságot ért el, amikor a benneülö repülők 
ejtőernyő segítségével kiugrottak a lég
gömbből. A három repülő összesen 10 óra 
és 15 percig tartózkodott a levegőben.

— Beláthatatlan embertömeg Lyautey 
ravatalánál. Tor égből jelentik: Vasárnap 
nagy katonai pompával ravatalozták fel 
Lyautey marsall! Beláthatatlan néptömeg 
járult a ravatal elé. A toreyi kis kápolná
ban tartott gyászszertartás után nemzeti
színű lobogóval letakart koporsót Nancyba 
szállították. A marsallt utolsó kívánsága 
szerint a naneyi katedrálisban temetik el 
csütörtökön.

— Szenzációs olcsón raházkodhat: mérték
szerinti divatszÖvetcimbŐl fekete, sötétkék, 
vagy bármilyen színben, kétszeri próbával, 
férfiöltönyt 30 pengőért készítünk. „Verseny 
szabóság", Rottenbiller-utca 4/a. /. emelet.

— Dollfuss halála mlntt felizgatta magát 
éa meghalt. Brünnből jelentik: Tegnap reg
gel holtan találták karosszékében Zeie brünni 
műszerész feleségét. A kezében egy újság 
volt, amely Dollfuss meggyilkolásának rész
leteit irta le. A vizsgálat megállapította, hogy 
Dollfuss halálhíre annyira felizgatta, hogy 
szivszélhüdést kapott és meghalt.

— Gyászmisét tartanak ma Sopronban 
Dollfuss lelkiüdvéért. Sopronból jelentik: 
Ma, hétfőn reggel félkllenc órakor a soproni 
Szentlélek templomban gyászmisét celebrál
nak Dollfuss, a meggyilkolt osztrák kancel
lár lelkiüdvéért. A soproni osztrák vasuta
sok és a vámőrség kirendelt tagjai rendezik 
a gyáázmisét.

— Timosa Újpesten. Az Újpesti Színház 
Timosa előadásán mutatkozott be Sass Margit, 
aki kiváló megjelenésű, mely érzéssel és kul
turáltan játszó fiatal színésznő. A közönség 
lelkesen megünnepelte. Sass Margit egyébként 
szeptembertől kezdve a Pécsi Színház szerződ
tetett iagja.

—- Tüntetés Párizsban Jaurés meggyilko
lásának évfordulóján. Párizsból jelentik: A 
szocialista és kommunista párt tagjai ma 
tüntetést rendeztek Jaurés meggyilkolásának 
évfordulója alkalmából és a háború ellen. 
A tűntető menet zavaró incidens nélkül vo
nult el a Panthcon előtt. A szónokok a szo
cialista-kommunista akció közösségét hir
dették.

— Meghalt Marta Dröuler. Berlinből jelen- 
tik: Maria Drössler, a világhírű filmszinésznő 
hatvanegy éves korában vasárnap meghalt.

— Revolvere* féltékenység! dráma Sop
ronban. Sopronból jelentik: özv. Roth Mi- 
hályné 42 éves asszony vasárnap délelőtt 
Győri-utca 4 .szám alatti lakásából az ab
lakon keresztül rálőtt Kovács János 61 éves 
nyugalmazott postaaltisztre, akit a karján 
sebesitett meg. özv. Rothnét rögtön letar
tóztatták. Kihallgatásakor elmondta, hogy 
féltékenységből akarta lelőni Kovács Já
nost, akit már három hónapja töltött revol
verre! üldözött.

— A vonat elé vetette magát a surelmcs 
mukásni. Wolff Bőse 20 éves gyárimunkás- 
nő, akt a Szacsvag-utca 9. alatt lakik, Kőbá
nyán egy robogó vonat elé vetette magát. A 
vonat kerekei levágták bnllábát, azonkívül au- 
lyos fejsérüléseket ssenvedott. Wolff Róza see- 
retatl bánatában követte t! teltét. Életveszélyes 
állapotban szállították a HóAus-kórházba.

— B matatni iránjlot • bányában. Barceloná
ból jelentik: Sallent bányavárosban as egyik 
tárnában két bombát robbantottak fel. A bom
bák as egész környeső tárnarendszert 6 sí zá
rom! oltók. Bombát dobtak a bányaépületre és 
as áramfejlesztő telepre is.

helyezzék el Szegedről ta Jól értesült In
formációnk szerint, az Igazságügymlniszter 

teljesíteni is fogja a járásbiró kérését
Lázár párbajával kapcsolatban a szegedi kato
likusok is mozgalmat indítottak,’ mégpedig 
azért, mert

a járásbiró egyik vezetője volt as Emerl- 
cana Egyesületnek, amelynek határozmá- 
nyai tiltják a párbajozást éa erre a járás- 

blró fogadalmat Is tett
Lázát Járásbiró vasárnap bejelentette az 
Emericánából való kilépését is.'

A párbajban súlyosan megsebesült báró 
Tunkl Tamás állapota még mindig veszélyes, 
de talán elkerülhető lesz a második’ operáció, 

bár a golyót még most sem találták meg. 
Megjelent
a súlyosan sérült báró Tünk! betegágyánál 
a szegedi királyi törvényszék vizsgáló- 

bírája Is,
de a báró határozottan kijelentette, hogy nem 
kíván vallomást tenni az ügyben.

— Karinhy Frlgyeanén vérátömlesztést 
hajtottak végre. Karinthy Frigyesnél rend
kívül súlyos állapotban szállították be Sió
fokról a székesfehérvári Szent György kór
házba, ahol nyomban megoperáítAk. Va
sárnapra az öngyilkos uriasszonyon vérát
ömlesztést hajtottak végre. A család egyik 
barátja Székesfehérvárra utazott és hat deci 
vért vettek tőle, amelyet átömdesztették 
Karinthy Frigyesné ereibe. A transfúzio jói 
sikerült, a nagy vérveszteség után elgyen- 
RÜÍt asszony ismét erőre kapott. Karinthy 
Frigyes egyébként Székesfehérváron vah, azt 
állítja, hogy felesége tériszonyban szenved, 
és valószínűleg tériszony okozhatta a sze
rencsétlenséget.

—- Spanyol orvos harca 370 hold magyar 
földért címmel a Hétfői Naplóban megjeleni 
Cikkre vonatkozói,Tg‘ az alábbiak közlését "ké
rik: Binét Manó dr. halála után indult hagya- 
jéki,.eljárás 'alp^J^n«a~£öldbirtokra a tulajdon
jogot Biqét Andorod r. és nővére Binét Miklósné 
Javára a telekkönyvi hivatal bekebelezte. Er
ről Binét dr. hivatalos értesítést kapott spa
nyolországi lakhelyén. 1927-ben Aldelhaban a 
maga által szerkesztett okiratban ingatlan ré
szét nővérére ruházta át. Az okiraton. lévő alá
írását a város polgármestere és titkára, az utób
biak aláírását pedig Ruttkai barcelonai ma
gyar konzul hltelesitette. Az okirat alapján a 
sajószentpéteri telekkönyvi hivatal 2R1/1928. 
Iksz, végzéssel dr. Binét hirtokrészét átírta 
Binét Miklósnéra. Ezt a végzést is megküldték 
neki. Annak közlését is kérik, hogy nz elhunyt 
Binét Manó dr.-ral Binét Miklós és felesége 
egészen haláláig ennek házában, velő együtt 
laktak és gazdálkodtak. Ez a tény ellentmond 
annak, hogy a család megszakította volna a 
nővérével való érintkezést, mert apjuk kfván. 
sága ellenére ment férjhez.

— Autószerencsétlenség 4 halottal, 30 sebe
sülttel. La Corunából jelentik: Betansos köze
lében felborult egy tehergépkocsi, amely ki
rándulókat vitt. Utasai közül négyen életüket 
vesztették, harmincán megsebesültek.

— Pesti kommunistát fogtak Dombovárott. 
Dombóvárról jelentik: A csendörség letartóz
tatta Csákó Mihály budapesti cipésszsegédet, 
aki Pakson és Dunaföldváron kommunista agi- 
tációt fejtett ki.

— Robinson módjára él egy repfllöbadnagy 
éa egy filmszinésznő. Panamából jelentik: Az 
amerikai Ábrahám Lincoln gözös kapitánya je
lentette a panamai kikötőben, hogy a kis, el
hagyatott Parapee szigeten megtalálta az öt 
évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt Floyd ameri
kai repülőhadnagyot és Márta Arbucle fllmszi- 
nésznőt Mindketten repülőgépen indultak el 
Amerikából és a szigeten kényszerleszállást 
hajtottak végre. Hallani sem akarnak arról, 
hogy visszatérjenek a civilizált emberek kösé.

— Roagonyinál 3 fénykép 8 P. Kálvln-tér ft. 
„Barátságos** kartörés. Az ARAK és a

Péti KSE vasárnap barátságos birkózómér
kőzést rendezett Székesfehérvárott. A ver
seny hevében Müller János ARAK oly sze
rencsétlenül esett, hogy karját törte.

Uj olimpiai hölgyslaféta-vllágrekord szü
letett a prágai Brlvedere-stadlonban. Prá
gából Jelentik: A Belvedere Stadionban va
sárnap Jól sikerült atlétikai versenyt ren
deztek, amelyen a cseh hölgyatléták egy 
világ- és egy cseh-rekordot állítottak fel. A 
prágai főiskola hölgycsapata az olimpiai 
stafétában Baratova, Doksanska, Kucerova, 
Koupkova felállításban 3 p. 74.4 mp.-es 
Idővel világrekordot futott. A 4X100 m.-es 
slafétáfutásban a cseh tologatott hölgysta
féta (Bekarova, Krauszüva, Skalova, Koup
kova) 51 mp-es idejével cséh rekordot fu
tott.

Lovass Antal rekord-távfutáaa. Lovass 
Antal, . a veterán futóbajnok szombaton 
Egerbe érkezett a fővárosból, hogy a Mis
kolc—Hidasnémeti—Kassa útvonalon njabb 
távfutással öregbítse hírnevét. A 60, gya
logezred emlékműve elöl Indult és 60 kilo
méter abszolválásával vasárnap délután 
Miskolcra érkezett. Rövid pihenő’utthf még 
vasárnapi délután elindult Kauára,

meBlürüdhfii
az olcsóságban, mert

2 üt. lábas vagy fazék, 
barna..................... 80fill.

Gyorsforraíó (spiritusz
hoz)....................... 48 „

Paszirozó teknő...... 40 „
Pipere szappan i/2 kg 48 „
Hintőpor szóródoboz- 

. bán ....................... 13 „
önborotva penge 5 db 25 „ 
Pat.kézelőgomb 1 pár 25 „ 
Gyermek nadrágtartó 25 „ 
Játék-vödör lapáttal 

együtt..................... 25 „

oktogon Áruház
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Richárd Strauss 
lemondta szereplését 
a salzburgi játékokon

Ugyanakkor Bayreuthban 
vezényel

Salzburg, Julius 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Zenei körökben hettk óta nagy érdeklő
déssel tárgyalják azt az érdekes s mindig új
ból felbukkanó hirt, hogy Richárd Strauss, aki 
a snlzbitrgi ünnepi játékok legérdekesebb 
résztvevője lett volna,

lemond salzburgi szerepléséről.
A legutóbbi napokig ezeket a híreket sehol 
sem erősítették meg, most aztán megérkezett 
Salzburgba Richárd Strauss

hivatalos lemondása Is.
A lemondás annál különösebb, mert Richárd 

Strauss- n salzburgi ünnepi játékokon akarta 
.bemutatni legújabb szerzeményét^ a „Hallga- 
’töfy ’ asSlHhi/’,-r,' ‘airiolynek szövegét Stefan 
Ztifeig irta. Ugyancsak az idén került volna 
bemutatóra Strauss legutolsó operája is, szin
tén Stefan Zweig szövegével.

Stefan Zweig azonban a horogke részlég 
Németországban nem kerülhet színre.

Zavarosabbá teszi a helyzetet az, hogy német
országi hírek szerűit Richárd Strauss a salz
burgi játékokkal egyidőben a Bayreuthban 
rendezett előadásokon vesz részt.

Ha Itáliába utazik,
rezerválja szobáját, penzióját az olasz szállodák budapesti 
irodájában. „VIA“ Vácí-u. WJ. (Klotild-palota). Tel. 83-2-56.

— Károly király emlékünnepe Tihany
ban. Augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony 
napján, IV. Károly király emlékére Tihany
ban nagyszabású ünnepséget rendeznek, 
amelyen a kormány is részfvesz. Délelőtt 
11 órakor ünnepélyes főpapi szentmise 
lesz, amelyet Rótt Nándor veszprémi me- 
gyéspüspök pontiflkál. Utána körmenethen 
vonulnak n résztvevők a Kálváriához, 
amelynél Weeber Tál dr. kanonok tart 
szentbeszédet, majd Grátz Gusztáv dr. mél
tatja a nap jelentőségét. A királyi emlék
művet ÍNchy Aladár gróf koszoruzzza meg.

— Anyja felhajtására gyilkolt ■ tizenötével 
fiú. Prágából jelentik: A Malat zongoratanárnő 
meggyilkolásának ügyében folytatott vizsgálat 
szenzációs fordulatot vett. A nyomozás kiderí
tette, hogy a zongoratanárnőt Luley banktiszl- 
viselőnő tizenöléves fia gyilkolta meg. A fiút 
anyja bujlotla fel a gyilkosságra.

Miként a kisszakasz
4 legolcsóbb utazás 
Ugyanúgy legolcsóbb
Az Oktogon Aruház.

Ebbe az üzletbe 
Mindenki bemehet 
Pénzéért csak lót kap. 
Szabott árak mellett.

Kedd-tól (mivel akkor nyitunk) 
Jöjión be a boltba, 
Ajándékot Is kap 
Augusztus hónapba.

Oktogon Áruhoz
VI., Teréz-körut 7. szám. 

ffleonyUM folyt) hű 3i-űn. Kedden reooel 
Htatertftsl cikkek, edény, lllatsxerek, 
játék-és papíráruk legolcsóbb óruháza
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4 héten zártkörű buráit estélyt adott 
Halta l.ici Küküllő-utcai villájában. 
Történhet) ti bármi is e héten, mégis er
ről beszélnek legtöbbet Budapest mű
vészi köreiben. Az eset — hogy ugy 
mondjuk, kissé pikáns. De hogy elöl
ről kezdjük: a nagyszerű primadonna 
estéigén résztvett Joe Pastcrnak, az Unt- 
torsai kitűnő produkcióveztlöje felesé
gével, egy sereg fii m ka pacit ássál, Író
ét művészemberekkel, akik között jelen 
volt Joachimson nevű ismert és kitűnő 
osztrák iró és fi'mlró, akit mostanában 
legtöbbször emlegetnek együtt a bűbá
jos primadonnával. Az estélyen a leg
jobb hangulatban szórakoztak, amikor 
váratlanul csöngettek és a szobaleány 
az izgalomtól remegve, fehéren jelen
tette be az uj vendégeket: Verebes Er
nőt és feleségét. Az ajtó kitárult, min
denki örömmel várta a vendégeket, " 
háziasszony pedig eléjük sietett, de fé - 
álon gyökeret vert a lába, mert a gyö
nyörű estélyiruhás Vcrebesné Idy Cohn 
melyet kifogástalan szmokingban, de 

mit kerteljünk — nadrág nélkül lé
pett be méltóságteljesen Verebes Ernő.

Háta mögött ijedten, egy nadrágot 
tartva a kezében, állt a szobaleány, aki
nek — mint később kiderült — az e'.ö- 
szobában kalapja helyett a — nadrágját 
nyújtotta át a mókáskedvü, de kissé ita
los filmsztár.

4 társaság természetesen rögtön guto- 
rizta a helyzetet és hangos hahotával 
fogadta Verebest, aki mitsem akart 
tudni öltözéke fogyatékosságáról. A do
lognak csak másnap lelt folytatása, ami
kor Joachimson lovagias elégtételt kért 
Verebes Ernőtől, aki azonnal hosszú 
bocsánalkérö levélben válaszolt, kije
lentve, hogy az egész csak tréfás foga
dás volt, amelyet legjobb barátaival 
zeniben, akikkel mindennap együtt van 

— ugy vélekedett — megengedhetett 
magának.

Gaál Franciskát le akarták
tartóztatni Karlsbadban 
tiltott szerencsejáték miatt

Kari Laemmle, az Universal ott tartózkodó elnöke 
szabadította ki kellemetlen helyzetéből a filmprimadonnát

I A hét egyik legnagyobb társasági és szin- 
i házi szenzációját, Gaál Franciska régen ese- 
Jdékes házasságát éppen egy nappal a 
■ nevezetes dátum előtt
j majdnem meghiiisltotta egy névtelen 

feljelentés,
'amely a karlsbndi hatóságok előtt Gaál 
Franciskát és társaságát tiltott szerencse
játékkal vádolta meg.

Gaál Franciska ekkor már több mint egy 
hónapja üdült a híres cseh fürdőhelyen és 
éppen csomagolni készült, amikor

detektiv kopogtatott Beiievue-szállóbeli 
lakásának ajtaján és közölte az ijedten 
tiltakozó művésznővel, hogy sürgősen a 

rendőrségre kell mennie, 
mert ellene feljelentés érkezett.

Gaál Franciska néhány percnyi haladékot 
kért, majd telefonon felhívta az Universal- 
Film híres elnökét, Kari Laemmlet, aki 
Karlsbadban, az /mpcrfabhotclben szállt 
meg.

Kari Laemmle azonnal átsietett Gaál Fran
ciskához, majd gyorsan ügyvédet kerítettek 
és igy

hármasban megindultak a rendőrség 
épülete felé.

A rendőrség vezetője azonnal fogadta a 
nagyszerű primadonnát és kísérőjét és ki
jelentette, hogy az érvényes szabályok ér

telmében
Gaál Franciskát, mint idegen állam
polgárt, tiltott szerencsejáték miatt 

azonnal le kellene tartóztatnia.
Közölte Gaál Franciskával, hogy a bejelen
tett tanú- és detektivjelentések szerint Gaál 
Franciska a Csehországban tiltott baccara-t 
játszotta társaságával. A primadonna 

erélyesen tiltakozott a vád ellen és ki
jelentette, hogy nem is ismeri ezt a já

tékot,
legföljebb arról van szó, hogy huszon- 
egyezett és ezt se idegenekkel, hanem ki
zárólag személyes jóismerőseivel.

Kari Laemmle közben
a Prágában székelő amerikai követ
ségre telefonált és onnan kért Inter

venciót.
Hogy ebben az ügyben mi történt, azt nem 
lehet tudni, de tény az ,hogy Gaál Fran
ciska kihallgatását udvarias bocsánatkéré
sek között befejezték, de egy óra múlva 
már hoteljében volt a cseh rendőrség bün- 
letöparancsa, amelynek értelmében

Gaál Franciskának 1500 csehkorona 
büntetést kellett fizetnie

azért, mert nyaralásának egyhangúságát 
kártyajátékkal igyekezett változatosabbá 
tenni.

EGY GÖRBE ÉJ
SZAKA. Négy fiatal a 
szinlapon: két szöveg
író, két zeneszerző, egy 
fiatal sztár u szereplők 
élén és mégis — Írjuk 
le nyugodtan — a bu- 
dni szinköri nagy pre
mierek hangulata izzóit

a nézőtéren. Az utóbbi időben sajnos, el
szoktunk attól, hogy a Budai Színkör nyári 
szezónt bejelentő nagy újdonsága elé külö
nös várakozással nézzünk. Ezúttal kelleme
sen csalódtunk és Sebestyén Géza budai 
szinháza ismét az, ami régen volt. Ügyes 
és kellemes mese, rendkívül fülbemászó, 
pattogó muzsikaszámok, alkalmat adnak 
Bulla Licinek, ennek az egyéni báju, frap
páns és különös tánctehetséggel megáldott 
liatal sztárnak arra, hogy sorompóba álljon 
a nyári operettsikerért. Bulla Lici, aki Rökk 
Marikával egyidöben lelt a magyar színházi 
égbolt csillaga, — ha lehet, még jobban ra
gyog, mint eddig. A partnerei közül külö
nösen Gaál Sándor tűnt ki pompás játéká
val, alakitó készségével és jóizü humorával. 
Delly Ferenc élettel tölti meg az obiigát 
bonviván-szerepet, Orosz Vilma elragadó 
humoru és kedvességü szubrelt. A többiek: 
Kovács Terus, Z. Molnár László, Soltész 
Annié, Ihász Lajos, Tamás Benő, Feleky 
Klári mindnyájan elismerést érdemelnek. 
L’f7y görbe éjszaka sok jókedvű estét jelent 
a nyári Pestnek.

(»• «.)

Színházak héttői műsora:

Murát! Lili megvált a Belvárosi Szín
háztól és n Harsány! Kezsó igazgatása 
alatt szervezkedő Kamaraszínház szer
ződtette.

ZHahy Irén nem kapott párisi munka
engedélyt, megbetegedett, abbahagyta 
a filmjét és Budapestre érkezett

Nagyösszegü kártérítést kap a gyorsan 
arrfvált francia-magyar fUmprimadonna

VÍGSZÍNHÁZ: (Clrkuazban.) Cirkusz csillaga (g). 
BUDAI SZÍNKÖR: Görbe éjszaka (tfS).
ROYAL ORFEUM: Itt a szerelem (8).

4 Márkus Parkmozi, amely egységes hely- 
árakkal és a mozi-varieté vezetésével forradal
masította a pesti mozifrontot, Salamon Béla 
nagyszerű kabarétársulatával hétfőn uj műsort 
ad: két nagyon mulatságos vígjátékot mutat 
be, amelyet Constanze Cumminys uj világsztár 
angol fii mvig játéka előz meg.

Az. Erzsébetvárosi és Józsefvárosi színházak 
igazgatója. Erdélyi Mihály az első, aki meg
szervezte jövő évi társulatát; ezek szerint Fc 
rcnczy Marika, Horváth Böske, Kőműves 
Erzsi, Futó Klári, Kárpátiig Magda, Tamás 
Benő, Bellák Miklós nz nuguszlus 17-én meg
nyíló színházak főszereplői.

Gazdát talált az Uj Szinház, amelynek bér
letét öt évre Gömöry László, az aradi színház 
főrendezője, n Liget kedvenc bonvivánja kapta 
meg, aki egyébként Borvendég főpolgármester 
unokaöccse.

. Evők óta a legnagyobb Kikér!

50 120.001 nfiZÖ!

1933 tavaszán, a német emigrációs invázió 
után Párir félni kezdeti az idegen színész-, 
rendező- operatőr- és szerzőtultcngéstől, ezért 
az ottani müvészegyesületek mind hangosab
ban követelték a Parisban dolgozó idegen mű
vészek arányszámának maximálását. Az akció 
eredményeképpen uj munkaügyi törvényt hoz
tak. amely

százalékos kulcsot állított fel és alaposan 
megnehezítette a Párisbaan élő külföldi 

művészek helyzetét.
Ennek a visszás helyzetnek első áldozata a 
magyar ZHahy Irén, aki a Paprika francia 
filmváltozatának komoly sikere után nagy am
bícióval készült uj filmjére. Együtt volt már 
ugy a tőke, mint a szereplők, stúdió, rendező, 
amikor

kiderült, hogy a drága pénzen leszerződte
tett operatőr teljesen használhatatlan.

Hajsza indult uj operatőr után és ekkor rá
jöttek, hogy Párisban egyetlen szabad első- 
klnsszisn operatőr se akad és a külföldiek, 
mint például a magyar Máthé Rudi is a 
munkavállalás nehézségei miatt már Ameri
kába és Angliába szerződtek.

A helyzet pedig már tragikus volt, 
mert a tétlenül álló szereplők és a kibérelt stú

dió napi ötvenezer frank veszteséget jelenteit 
a vállalkozónak.

A helyzetet azután súlyosbította ZHahy Irén 
ügye a francia hatóságokkal.

Zllahy Irénnek ugyanis a franciák nem 
akarták megadni a munkavállalási enge

délyt.
amelyet idegen színésznőkkel szemben a Sta- 
visky—Rita Georg-affér óta különösen rigoró
zusan kezelnek. A sok Izgalom annyira meg
viselte Zllahy Irén idegeit, hogy

a fUmprimadonna belebetegcdclt a dologba, 
ágynak esett és ezzel akaratán kivül is 
„megmentette** a fllmtársaságot a teljes 

anyagi romlástól.
A filmproducer, ahogy ez külföldön szoká

sos, a főszereplőnő megbetegedése esetére biz
tosítást kötött. Miután ZHahy megbetegedett, 
a biztosítótársaság fizet és igy

a filmproducernek visszatérül a pénze, 
amelyből nagyösszegü kártérítés jár Zllahy 

Irénnck Ls.
Zilaliy Irén egyébként vasárnap Budapestre 

érkezett és itt várja meg, amíg a párisi ható
ságok ügyét revízió alá veszik és a már meg 
szerzett munkaengedéllyel és jó operatőrrel 
megkezdheti uj filmjét a francia fővárosban.

MM
felléptével

CIRKUSZ
éSÍLLRGíl

Kcddon, julius 31-én

59-ik előadás
pori sz.'pségversennyol, új bohóctréfákkal 

és új nézőtéri jelenőtökkel

a vígszínház 
a címbszbah

Jc ivrondolő teletóno'k: 15-3-44,11-0-21 és 18-3-35

Ma dől el: perbe szálí-e
a Daíbuká* Hona férje ellen
füsté ki a Magyar Szivárvány turnéjából támadt gázsiperf

A Magyar Szivárvány színtársulat olaszor
szági turnéja után, Dajbukát Ilona, az ismert 
színésznő, a járásbírósághoz fordult s a szín
társulat valamennyi váltakozóját beperelte, 
mert gázsijának egy részét: körülbelül

1000 pengőt eddig nem kapta meg.
A Magyar Szivárvány vállalkozói közölt volt 
Bársony István, a művésznő férje is. A „szi
gorú" Dajbukát Ilona

férjét Ls percaltetlc
s igy került szembe cgymóssal a jól ismert 
iniivészházaspár a bíróság előtt.

Mielőtt azonban a járásbirósági tárgyalás 
megkezdődön volna a peres felek között

cgycsségl tárgyalások Indultak meg, 
mire a biró elhnlasztotla a tárgyalást — a 
béke reményében.

A járásbíróság mára, hétfőre tűzte ki az uj 
tárgyalási határnapot.

Ma tehát cl kell dőlni: Dajbukát Ilona

perbe száll-e férjével
és a Magyar Szivárvány többi vállalkozójával.

Színházi körökben nagy érdeklődéssel vár
ják a Magyar Szivárvány mai bírósági szerep
lését.

Vasárnap még folytak a tárgyalások
Dajbukát Ilona és a perbe fog .itt színtársulat 
vezetői között. Ezeknek eredménye azonban 
csak ma reggel derül ki a központi járásbíró
ságon.

fel.: .87007'.ruébet ktrAlvné-ut 1.

SYD-FOX
GONDA A IRÉN
Z«n» lo ómkor Mflror 11 ómkor

MAJDNEM ABBAMARADT 
A HÉTEN IS

a Vígszínház cirkuszelőadása — most igazán 
Jávor miatt. Az előadás vége felé, amikor 
Jávor dublója leesik a kötélről és leoltják a 
villanyt az egész cirkuszban, hogy Jávor el
foglalhassa dublója helyet, a menázs egyik 
szolgája fejjel Jávor Pál gyomrának szaladt, 
úgyhogy Jávor nagyot kiáltva terült el az 
aréna porondján. Ez az ájulás, amely né
hány másodpercig tartott, bizony nem volt 
szinleges és a színészek, akik vele játszot
tak, a legnagyobb rémülettel látták, hogy 
Jávor túlélethüen játssza meg a lezuhant —- 
trapézmüvész tragédiáját. Jávor Pált erre 
kivezették a porondról és csak néhány perc
nyi szünet után tudta csak folytatni az elő
adást.

NAGY PÁNIK VOLT 
ax egyik este a Royal-Apolló filmszínházban, 
ahol Alpár Gitta az egyik páholyból nézte a 
Metró-filmek ezévi uj termését. Alpár a bemu
tató előtt kocsijával a dada kíséretében kör
nyékbeli villájába küldte Európa egyik legdrá
gább csecsemőjét, a kis Fröhlicli Julikát és szi
gorúan meghagyta a sofőrnek, hogy azonnal 
telefonáljon, ahogy megérkeznek. Teltek a ne
gyedórák, de Alpár nem kapott jelentést, mire 
a társaságában levő egyik urat — akinek hibá
idból később valóságos pánik l.cleikezeit, — 
kérte föl, hogy érdeklődjék lakásén Juli ka fe
löl. A lakás nem válaszolt s ez az ur nem mert 
visszatérni Alpár páholyába, aki egyre idege
sebben varia a híreket. Végre az izgalomtól re
megne, a zsúfolt sötét moziba sietett ez az ur, 
aki Alpár Gittát a szó szoros értelmében kirán
gatta a páholyból azzal, hegy ne kérdezzen 
semmit, hanem jöjjön azonnd. A jelenetnek 
természetesen sok tanúja vált, a mozi közön
ségének egy része Alpár Gitta után tódult, aki 
az izgalomtól fél holtan faggatta ezt az árat: ml 
van Julikával-l Végre nagynehezen kiderült, 
hogy Alpár Gitta kocsija Álagon defektet ka
pott, amelyet megjavítani a helyszínen nem 
tudlak és egy bérautóst kért fel a sofőr, hogy 
tudassa ezt a hirt Alpár Gittával. Azonnal ta
xin robogtak Alag felé és az országúton meg
találták a dada karján szendergő kis Julikát, 
akit tehát nem rabolták cl. mint ahogy az első' 
hírek elterjedtek, egy makókörnyékbcll cseléd
lány gyermek-rablásának izgalmas utórczgíse- 
ként.

AZ ISMERETLEN ADAKOZÓ
Szombaton este ünnepelték nz „... itt a sze- 

relcml" első jubileumát: huszonötödik előadá
sát érte el a Royal Orfeum operettje. A jubi
leumon nem jelent meg n szinház ismer' Ilon 
finanszírozója, de helyette gyönyörű ajándékok 
érkeztek a szereplőkhöz Molnár Vera és Bara
bás Sári, a két primadonna gyönyörű virágko
sarai kapott. Rátkai, Sziklai, Sarkadi, Szakáit 
részére óriási cigaretta-dobozokat hoztak. Ugy 
a virág-, mint a cigarettaajándékok mellett 
névjegy volt ezzel a szöveggel: „Köszönet az 
első huszonöt előadásért.Az ötszavas köszö
net alatt következett az aláirás, az olvashatat
lan aláírás. Sem a megajándékozott szereplők, 
sem a segítségül hívott amatőr és pr fi-grafo- 
lógusok nem tudták kibetüzni az aláírást.

u...... ötvenedik
Minden este b órakor éa vasárnap d. n. 4 órakor a Italai Orfeumban.

előadás felé ■ ■ ■ Itt a szerelem I
Jagyrandaléa: 42-1-M. Waaé talyárafc.

i
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Az Admira győzelem 
nélkül Is a döntőbe 
verekedte magát

Vasárnap Genovában 35.000 néző előtt bán győzött, de a bécsi 3:l-es vereség után 
játszotta le az Admira a mérkőzését a Ju- mégis kiesett a további küzdelemből, 
ventussal. óriást bevétel és olasz győzelem 
kedveskedett a torinói csapatnak. 2:1 arány-

Példátlanul súlyos sportszerencsétlenség 
a Hungária munkácsi vendégszereplésén

Vasárnap eldőlt
a vlzlpélóbalnokság

Az UTE megvédte bajnoki elmét

győzelme volt az

A Császárfürdő uszo
dájában folytatták * vi- 
aipólóbajnokságok küz
delmeit, melyeknek so
rán a régi két nagy ri
vális: a» UTE és a MAC 
csapott össze. A lila-fehé
rek nagy fölényben féltu
cat góllal Intézték el a 
kék-sárgákat. A nap meg
lepetése a III. kerületiek 
MTK felett.

ál ezévl bajnokságokat Ismét az UTE 
nyerte,

A vfripólóbajnokaág állása:
1. UTE 10 pont 30:8 gólarány
2. in. kér. TVE 10 15:7 M
8. MTK 10 23:15 M
4. MAC 9 19:11 Ml
5. FTC 5 21:28 M
6. SzUE 4 21:21 W
7. TSC — 5:27 M
8. MESL — 8:25 X

Bokszba oltott futball esem ege 
a debreceni „Bocskai-menii"

(A Hétfőt Napló tudóst- 
tójának telefonjelentése.) 
Az uj stadionban hatezer 
ember elölt élvezetes 
sportdélutánt rendezett a 
Bocskai. Előbb szerencsé
sen összeállított bokszvia
dal, utóbb pedig a Bocs
kai első „bemelegítő" 
mérkőzése szerepelt a mű

soron. A bokszviadal keretében három pár 
amatőrbokszoló mutatkozott be, a BTK és a 
B. Vasutat szineiben. A mérkőzéseik érdekesek 
és izgalmasak voltak, de

• debreceni közönség fagyos nyugalma 
csak akkor oldódott föl, amikor ■ rlngre 

lehullott az első véreképp.
Ettől kezdve azután viharos debreceni virtus- 
sál feküdtek a biztatásba. Az amatőrök küz
delmét a profi Csiszár és Hoffmann, majd Szó- 
bolevszky és a francia Jean Bondy párharca 
követte. Különösen az utóbbi kettő mérkőzése 
váltott ki nngy Izgalmakat. Szobolevszky két- 
szer groggy lett és csak minimális győzelmét 
tapsolhatta meg a sovén debreceni közönség.

Rekord dőlt meg a fővárosi 
stafétabajnokságon

Az UTE atlétikai versenyt rendezett az uj- 
pesti Stadionban, melynek keretében eldöntésre 
kerüllek

a budapesti kerület 4X100, 4X1M0 és 
4X400 métere* stafétabajnokságai, 

valamint nz 5000 méteres csapatbajnokság. A 
4XM> méteres stafétabajnoksógot — melyben 
négy csapat, a BBTE, MTK, UTE és FTC in- 
dúlt — a BBTE csapata nyerte Mlnach, Ko
vács, Paizs és Sir összeállításban. A 4X1W0 
nféterrs bajnokságot az UTE csapata nyerte 
nagy fölénnyel Kó'a, Esztergomi, Sárvári és 
(Mrfy Összeállításban, a BBTE, FTC és Törek* 
Vés futói előtt. Az 5000 méteres ötös csapatbaj
nokságot az MTK nyerte 83 ponttal, as UTE 
és a BSzKRT előtt.

Aa elsőnek befutó SaUágyi 15 p. 12£ mp. ee 
.. Idővel ortcágM rekordot árt el*

A döntőben tehát az Admira a Bolognával 
találkozik az ősszel.

UTE—MAC 6:1 (2:1).
Halász birúskodása méilett pergett le a rend

kívül gyorsiramu, gyönyörű, élvezetes mérkő
zés. A bajnok UTE szinté' tökéleteset nyújtott, 
mig a MAC sok-sok védelmi hibát követett el. 
Német átadásából Bozsi szerezte meg a vezető 
gólt, majd nagy tumultus után Halasi lőtte a 
második gólt. Ivádg —Keserű passzolásból a kis 
Keserűnek sikerült a MAC egyetlen gólját be
dobnia. Szünet után sorozatos veszélyes UTE- 
támadások következtek. Halasy lőtte a harma
dik, Vágó a negyedik, Németh az ötödik és 
hatodik gólt.

m. kér. TVE—MTK 2:1 (0:1).
Az óbudaiak csapatában Bródy kapus ki* 

válóan védett, neki köszönheti a csapat a meg
lepetést keltő győzelmet. Brandy lőtte a félidő 
egyetlen gólját. Ekkor még úgy látszott, hogy 
az MTK fölényesen fog győzni. Szünet után a 
Kerületiek Kislégi Tévén aok-sok veszélyes tá
madást vezettek, Kisléginek sikerült az egyen
lítés. 1:1. Ekkor Homonnay előrement csatár
nak, de Bródy nagyszerű formáján hajótörést 
szenvedett az ö góllövő tudománya is. Végül 
Kislégi szabaddobásból érte el a győztes óbudai 
gólt. Biró Ringelhahn volt.

BOCSKAI—KELETMAGYARORSZÁG 
VÁLOGATOTTJA 6:0 (2:0)

A bokszmérkőzést a 
Bocskai és a Keletmagyar 
válogatott barátságos mér
kőzése követte. A nagy
számú közönség tulajdon
képpen ennek is szólt, 
mert Debrecen lelkes fut- 
baldrukkerei

módfelett kiváncsiak 
voltak as uj szerse- 

ményre, a kecskeméti Návayra.
Návay ugyanis most mutatkozott be először 

Debrecenben s megállapítható: hatalmas kö
zönségsikere volt. Az őszi Bocskainak egyik 
oszlopa lesz ez a fiatal fiú, aki

a kapu előtt a legnagyobb hidegvérrel holt-

Az első félidőben Návay és Vincze, szünet után 
pedig Návay két góllal, Vincze és Hevesi egy- 
egy góllal duzzasztották a Kelctmagyar válo
gatott hálóját. '

4>Ü500 m .Budapest kerületi stafétabajhok- 
ságot az UTE nyerte 16 p. 49.2 mp., 2. BBTE 
17 p. 00.2 mp., 3. FTC., 4. Törekvés.

4X/00 méteres Budapesti kerületi stafétába]- 
nokságot a BBTE csapata nyerté 42.2 mp., 2. 
MTK 44 8 mp., 3. UTE.

Az 5000 m. Budapest kerületi ötős csapatbaj
nokságot az MTK csapata nyerte 33 ponttal, 2. 
UTE 38 ponttal, 3. BSzKRT 73 ponttal, 4, Pos
tás 80 ponttal, Egyénileg: 1. Szilágyi MTK 15 
p Ti.2 mp. országot rskordt.2.. Görög UTE 1,5 
p. 52 mp., 3. Sárosi UTE 15 p. 54.6 mp., 4. Esz
tergomi UTE 16 p. 03 mp. . .

A uersenyenkivül indult Kelen ideje 15 p. 
0Ő.4 mp. volt.

A 4X400 méteres Budapest kerületi staféta 
bajnokságot a BBTE nyerte (Szabó, Margó, Ko
vács, Borsi) 8 p. 30 mp., 2. MAO 3 p. 26.7 trip.,
8. FTC 3 p. 28.4 mp.

Hungária—MSB BtO (2:0)
Munkács, julius 29.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen 
tésc. A Hungária turacsapata második mérkő
zését Munkácson játszotta le vasárnap délután 
abból az ‘alkalomból hogy a Munkácsi Sport 
Egyesület vasárnap ünnepelte fennállásának 
tizenötödik évfordulóját. Az előző napi ung
vári mérkőzés lanyha játéka után a kékfehé
rek vasárnap

nagyvonala fatballtaktikával mutatkoztak 
be.

2500 béző tapsolta meg n szebbnél-szebb ak
ciókat, amelyek bőven termelték a gólokat is. 
Már 3:0-ra vezetett a Hungária, amikor

példátlanul súlyos aportszerencsétteiuég 
következett be 

a munkácsi futballpályán. A pályát Övező fá
kat roskadásig ellepték a potyanézők, akik 
fürtökben lógtak a fákon. Egy Ilyen „telt ház" 
nem bírta el a rárakott terhet és a közönség 
egyszerre csők sikoltozásokra lett figyelmes.

Á fa nézőtér fölé hajló ága recsegve le
szakadt a törzsről és a rajta ülő hat po

tyanéző a nézők közé zuhant.

Magdeburgi főpróba a Császáruszodában
Nagy érdeklődés mellett tartották meg vasár

nap este a Császárfürdő uszodájában az UTE 
uszóversenyét, melyen több versenyszámban 
próbauszást tartottak a magdeburgi Európa- 
bajnokságokra.

Magyarország toronyugró bajnoka: Vajda 
FTC, 100.09. 2. Ilódy (MTK) 90.62. 3. Hídvégi 
(MAC) 84.62 pont. — 200 m es úszás próba
verseny: 1. Lengváry (BEAC) 3 p. 08.4 mp. 2. 
Sági (MUE) 3 p. 12 mp. 3. Sennyey (BSE) 3 
p. 22 mp. — 100 m-es hátnszás próbaversenye:
1. Blcíkey Árpád (MESE) és Hazai (MTK) 
holtversenyben 1 p. 15.6 mp. 3. Szerdahelyi 
(FTC). Holtversenyt hirdettek, de Bicikey bc- 
nyulással győzött. — 3X50 m-es hölgy vegyes 
staféta: 1. III. kér. TVE 1 p. 52.4 mp. 2. FTC 
2 p. 02.4 mp. 3. BSE 2 p. 03.6 mp. A győztes 
óbudaiak csapatában Lenkcy Magda kiválóan 
úszott, mintegy nyolc méterrel verte az FTC
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A MAC atlétái domináltak 
Budapest ifjúsági 
bajnokságaiban

200 m síkfutás bajnoka: Bartal MAC 24 mp,
2. Farkas MTK 24.2 mp. 3. Várkonyi MAC 
24.5 mp. — 1500 m sikfutás bajnoka: Ráthonyi 
MAC 4 p 11.8 mp. 2. Varga MTE 4 p 15 mp.
3. Gárdonyi MAC 4 p 16.6 mp. — Magasugrás 
bajnoka: Walter BBTE 174 cm. 2. v. Pap MAC 
165 cm. 3. Goldner FTC 160 cm. — 400 m sík
futás bajnoka:' Trócsánvi MAC 53.8 mp. 2. Ko-- 
chcn MAC 55.4 mp. 8. Farkai MTK 57.8 mp. — 
Diszkoszvetés bajnoka: Rábai BBTE 37.74 m. 
2. Böhin MAC 34.44 m. 3. Pázsi MAC 83.28 ni. 
— 400 m gátfutás bajnoka: Polgár BBTE 623 
mp. 2. Bartal MAC 71.4 mp. 3. Sáfrán MAC 
71.4 mp. — Hármasugrás bajnoka: Szabó MAC 
1241 cm. 2. Kiilley MAC 1217 cm. — Sulydobás 
bajnoka: Zavarkó MTK 1276 om. 3. Szabó MAC 
1181 cm. 3. Rábai BBTE 1122 cm. — 110 m 
gátfutás bajnoka: Polgár BBTE 19.4 mp. 2. Szé
kely KAOE 20 mp. 3. Veröczy BEAC 22 mp.

Jól szerepelt a MUE Egerben. Vasárnap ját
szották le a MUE—Egri TE B-osztályu baj
noki vi'zipólómérközés't, amelyét Darvas biró 
vezetett. Nagyszámú közönség tapsolta meg 
viharosan n MUE fölényes ős szép játékát. 
Végül is győzött a fővárosi egyesület 3:1 (1:0) 
arányban. A vizipólómérkőzést uszóverseny 
követte, minden kiötlő eredmény nélkül.

Aa északnyugati kerület atlétikai bajnoksá
gai. Székesfehérvárról jelentik: Vasárnap feje
ződött be a kétnapos atlétikai kerületi verseny, 
amely jó eredményekkel lepte meg a közönsé
get és a magyar atlétikát. Vadas ARAK a 200 
méteres síkfutásban 23.1 mp. idővel kerületi 
rekordot futott, de ugyanezt tette az egyszeri
ben csillaggá emelkedett magyaróvár! Tölgyes 
Is, oki 1500 méteren 4 p. 11.2 mp. idővel kerü
leti rekordot és 400 méterén 51.5 Yhp.'-t futót!. 
400 méteren különben megelőzte Vadas, aki 
M.2 mp.-el ttj keriMefl rekordok Állított fel. A 
pontversenyt az ARAK nyerte az Előre és a 
MOOGAC előtt 101 ponttal.

A BSE nyerte a 35-lk kerékpároa-nagystafé- 
lát. A Magyar Kerékpáros Szövetség vasárnap 
rendézlo a 85-ik nagyatafótát a budapcst—du
nakeszi— főt—gödöllő—váci országul 11 km 
kövéig terjedő útszakaszon. A 250 km-es távol
ságon 15, négy-négy főből álló eaapat küzdött

Mind a hat fiatal fiú volt s a súlyos szeren
csétlenség következtében négyen ájulton ma
radtak a porondon, óriási tumultus támadt a 
nem várt katasztrófa miatt s az emberek pá
nikszerűen menekülni kezdtek. Csak nagyso
kára került elő orvos. Megállapították, hogy 
a lezuhant fiatalemberek közül

az egyik oly súlyos agyrázkódást szenve
dett, hogy fölépülésére semmi remény 

sincs.
A szomorú intremezzo után folytatták a 

mérkőzést, amely mindvégig a Hungária fölé
nyét mutatta. Végeredményben

győzött a fővárosi csapat 6:0 (2:0) arány
ban.

A gólok közöl hármat Turay. kettőt Szabó 11. 
és egyet pedig Szabó I., a Hungária bohókás 
kapusa rúgott. Szabóról az egész sporttársada
lom tudja, hogy a legfantasztikusabb dolgokra 
is képes, igy hát nem csoda, ha előlépett — 
kapus létére — n góllövök sorába. Ezúttal 
azonban nem öngóllal jeleskedett, hanem egy 
szabályos tizenegyest helyezett cl a munká
csiak kapujában.

ulplsó tagját. — 100 m-es gyorsuszás: 1. Csik 
(BEAC) 1 p. 00.4 mp. 2. Vauul edr. 1 p. 02.4 
mp. 3. Boros (UTE) 1 p. 03.2 mp. Csik végig 
vezetett, fölényesen győzött. — Magyarország 
400 m-es gyorsuszóbajnoka: Lengyel (BEAC) 
5 p. 09.8 mp. 2. Szabados (UTE) 5 p. 21.6 mp.
3. Gróf Pécsi (AC) 5 p. 24 mp. Lengyel 25 
méterrel győzőit. — 5X50 m-es II. osztályú 
gyorsuszó staféta: 1. UTE 2 p. 24 mp. 2. MTK 
2 p. 24.2 mp. .3. BEAC 2 p .30.8 mp. — 50 m-es 
gyermek gyorsuszás: 1. Patak (UTE) .30.6 mp.
2. Sólyom (MTK) 3.3.2 mp. 3. Kormos (MTK) 
34.6 mp. — 400 m-es holgymelluszás: 1. Szép 
Klára (III. kér. TVE) 7 p. 21.6 mp. 2. Bethlen 
Margit (FTC) 7. p. 26.7 mp. .3. Szász Magda 
(UTE) 7 p. 27.2 mp. — 4X200 m-es gyors
úszás: 1. BEAC 9 p 58.6 mp. 2. UTE 10 p. 08.2 
mp. A verseny keretében Abay—Nemes próba
versenyt úszott, de csak 2 p. 29.6 mp-cs időt 
ért cl.

és a győzelmet a BSE I. szerezte meg, amely
nek csapata a harmadik váltástól kezdve Erős
sel olyan előnyre tett szert, hogy az UTE és a 
Postás legénységének minden erőlködése hiá
bavalónak bizonyult, már csak azért is, mert 
Vác előtt e két egyesület csapatát a vasúti so
rompó is akadályozta. Ennek ellenére a BSE 
megérdemelt győzelmet aratott.

A W-formáeióról igen sokat hallunk nap
jainkban. A különböző színű lapok garmadá
val adják a szakszerű tanácsokat az uj futball- 
taktikára vonatkozóan. Nekünk azonban hal* 
ványan dereng emlékezetünkben, hogy még 
1932-ben a nyugati pályaudvar éttermében 
egybehívott értekezleten — amelyen az összes 
egyesületi trénerek is resztvettek — Nádas 
Ödön, a most lemondott szövetségi kapitány, 
komoly intelmeket intézett minden tényezőhöz, 
hogy a \V-formáció bevezetésére nálunk is 
égető szükség van és hogy ennek szükségessé* 
gél a válogatott csapat legutóbbi mérkőzései
nek tapasztalatai hatványozott mértékben alá
támasztották. Az értekezleten a trénerek az 
évtizedek óta bevált speciális magyar stílus 
mellett törtek lándzsát. Nem keltett nngy ha
tást Nádas Ödön ama kijelentése .sem, hogy a 
mai játékosgárda kevésbé intelligens, mint a 
régi, amely vaLóban boldogulni is tudott a kül
földön is megkedvelt magyar stílussal.

Nádas Ödön most lemondott és minthogy 
a magyar futball külföldi szereplésének aka
dályául a lemondott futhallkapltanyt nevezték 
meg, remélhető, hogy a történtek után nem 
lesznek gátlásai válogatottjainknak és a Piren- 
neusoktól a Balkánig mindenütt csak a magyar 
gólokról fognak beszámolni a világ sportlapjai.

♦
De ki lesz vájjon az nj futballkapllányt 

Meglehetősen nagy probléma ez és a forga
lomba került nevek mindegyike valóban érté
ket jelent. Egy pillanatra azonban megakad a 
szemünk Sebestyén Béla nevén. A régi nagy 
válogatott csapat legendás hírű jobbszélsőjé
nek szereplése még ott él mindannyiunk emlé
kezetében. Nem tudjuk, vájjon ő lesz-e az 
eljövendő, de bárkinek a nova kerüljön la 
forgalomba, Sebestyén Bélának a neve megfon
tolásra kell, hogy késztesse mindazokat, akik
nek dönteniük kei] ebben a kérdésben.

nawn'ia ex. < ""w*- fíuaoLitíí
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„Nem félünk
’ a farkastól u

Keserű I: A japán vizipóiósok 
Berlinben méí seholsem lesznek
Az n csodálatos teljesítmény, amelyet a 

japánok az utóbbi évek során az uszósport- 
bán produkállak, felvetette azt az eszmét, 
hogy a vizipólóban is veszélyessé tudnak-e 
válni s Magyarország hegemóniáját meg tud
ják-e törni. Ezzel n kérdéssel már évekkel 
ezelőlt behatóan foglalkozott a magyar vizi- 
pólósport elhunyt apostola, Komjádi Béla, aki 
véleményét e tekintetben sem rejtette véka alá.

— A Japánok solmscni fognak tudni vízi- 
pólózni

mondotta Komjádi s azzal okolta meg vé
leményét, hogy a japánoknak nincs kellő ér
zékük a labdajátékok iránt s taktikailag mindig 
háttérben fognak maradni.

Néhány nap előtt Arne Bnrg, a svédek világ
híres úszója, érdekes nyilatkozatot telt a japán 
viziemberck képességeiről

— Los Angelesben — sajnos — nem úsz
hattam, mert profinak nyilvánítottak. Ezért 
nem láttam a japánokat, de én már Amster
damban megjósoltam „az uszósport sárga vé- 
Kzedelmét". A japánok sikere nem véletlen. 
Ennek spártai nevelőrendszer és kemény tré
ning az oka. Az a véleményem, hogy rajtuk 
kivül nincs nemzet a föld kerekségén, amely 
ezt meg tudná lenni. Ezért

rövidesen verhetetlenek lesznek, de nem- 
csak az uszószámokban. hanem u müug- 

rt'iahnn és a vizipólóban la.
Minthogy közeleg a berlini olimpiúsz előké

születeinek a terminusa s igy napról-nnpra ak
tuálisabb lesz ez a téma, a Hétfői Napló mun
katársa kérdést intézett dr. Keserű Ferenchez, 
a sokszoros magyar válogatott vizipólójátékos- 
l.oz, hogy mi a véleménye, fognak-e tudni a 

..................... d vagy sem. Keserű 1. Fe
li érdekes nyilatkozatot telte: 

— Én nem fogad
hatom el százszázalé
kos helyes álláspont
nak sem Komjádi Béla, 
sem pedig Arne Borg 
véleményét. A japánok 
teljesítményeit vizsgál
va. abból a feltevésből 
kell kiindulni, hogy a 
vizipólóhoz általában 
magas test szükséges, 
az érvényesül legin
kább. Így látjuk ezt 
nemcsak a mi vizipóló- 
zóinknál, de az angol 

svéd Bácklundnál, n fran- 
svéd Arne Borg-núl stb.

hogy ezzel

Keserű 1.

Badmilouicndl, a 
<in Padounál, a 
Igaz viszont, hogy ezzel szemben kister
metű játékosok is érvényesüllek, mint pél
dául llalassy, az én Faló öcsém, a belga 
De Paiim és a szintén lx*lga Copetiers.

— A japánok rendkívül nagy előnye a 
gyorsaság, már pedig a vizjpólóhoz az és a 
hclyzctfeltalálás kell. Ez utóbbit is el tud
nák sajátítani, hiszen közismert a japánok 
tanulékonysága. Én nem vallom azt a né
zetet. hogy érzékük nincs a labdajátékhoz 
és a taktikához, ellenben hiányzik a testi 
adottságuk.

Túl pehelysúlyúnk és liliputi termetüek.
Azonban ezek mialt még lehetnének világ
híresek a vizipólóban is, ám a legnagyobb 
hibájuk az, hogy

nemzetközileg teljesen elszigtclten élnek, 
nincs partnerük, nincs riválisuk s egy
másközi nem tanulhatnak, nem fejlőd

hetnek.
Nem ugy. mint a németek, belgák és fran
ciák, akik egymásközt évente több váloga
tott mérkőzést játszanak. A japánok a ber
lini olimpiászra még mindig csak tanulni 
jöhetnek, összegezve mindent, az a véle
ményem, hogy az 1930. évi berlini olimpiá- 
szon még semmi esetre sem kell tartani 
tőlük, velünk szemben sehol som lesznek, 
húr feltétlenül többet fognak tudni, mint 
Los Angelesben. Rendkívüli gyorsaságukat 
helyes taktikával bármelyik európai nem
zet egyensúlyozni fogja tudni.

Tehát: nem félünk a farkastól ...
G. L. dr.

A Nemzeti 
nevet változtat ?

jogi kérdés merült fel a fulballszö- 
egy bírósági ítélettel kapcsolatban, 

„Nemzeti" cég- 
a kereskedelmi 

ilynemű cinévé-

Érdekes 
setségben 
amely kimondja, hogy tilos n 
br múlni. illetve mindennemű, 
jogügyletbe tartozó egyesülés 
zése.

Az történi ugyanis, hogy 
Dohány-utcai bútorkereskedő 
versenytársa pert indított tisztességtelen 
seny miult. mert az alperes üzletét „Nemzett 
Butorház" elnevezéssel jelölte meg. A budapesti 
Királyi törvényszék hosszas tárgyalás után meg 
is állapította az alperes terhére emiatt a tisz
tességtelen verseny fenforgását és

esetenként kiszabandó pénzbírság terhe 
mellett eltiltotta a ..Nemzett" régióidat 

használatától.
Ar Ítélet Indokolása kifejti, hogy
■ „Nemzeti" szónak a cég szövegébe való 
felt étele csak egészen kivételéé esetekben 

t

Zcidner Sándor 
ellen nz egyik 

ver-

éa csakis akkor engedhető meg, ha ezt 
valóban egy kiterjedt as egész ország 
nemzetgazdasági érdekét la szolgáló nagy
szabású kereskedelmi vállalkozás* Igényli.
A törvényszéknek ez az Ítélete máris na

gyobb vitát váltott ki a futbnllszövelség ber
keiben, ugyanis sokan tudni vélik, hogy ez a 
Nemzeti Sportkedvelők Köre profi egyesületére 
Is vonatkozik, mert hiszen ennek a nevében 
is a „Nemzeti" szó bent van s maga az egye
sület nem egv kiterjedt s nz egész ország nem- .. —r-------  ---- -
retgazdasági érdekét szolgáló egyesület, '-agy i fog történni a Magyar Labdarugók Szövetsége 
szövetkezet és igy ennek következtében kény-1 illetékes fórumaiban.

Leperget/ük a magyar sport összeroppanásának filmjét:

Kártyavárként omlott össze egyetlen 
napon Magyarország pompásan 
kiépített sportszervezete

— húsz évvel ezelőtt, a nagy háború születésnapián
Pontosan húsz évvel ezelőtt történt... A 

boldogemlékű békebeli nyarak egyikét éltük. 
Fiatalos lelkesedéssel rajongtunk a sportért és 
büszkén olvasgattuk a külföldi lapokat, ame
lyek ebben az időben sorozták be a magyar 
sportot a mi külön világunk nagyhatalmai 
közé. Futballcsapataink sorra verték a hires 
professzionistákat, atlétikai szövetségünket az 
amerikai tréner szerződtetés! gondjai foglal
koztatták, uszósporfunk clitgárdája a Nemet 
birodalom oroszlánjait tepergette kétvállra. 
Szorgalmasan böngésztük a versenynaptárt: 
vájjon minő szenzációkat rejteget számunkra 
nz elkövetkezendő vasárnap, amikor ...

A többit már az uj generáció is tudja: 
egyetlen napon elhalványult a bajnokok |

A futballsport meg akar halni, 
az atlétika életlehetőségeket keres

Az ülést mór nem
a

Junius 26-án a háborús lelkesedéssel páro
sultál: fejvesztett pániknak voltunk tanúi az 
MLSz-ben. A hadvezetőség proklamálta volt a 
mozgósítást. Aznap estére intézőbizottság! ülés 
volt egybehívó. A bizottság tagjai meg is jelen
tek, de már uniformisban. ‘ ‘
tartották meg, noha a sorsolás volt éppen 
napirenden.

A másnapi tanácsülés azonban lezajlott.
A tanács tagjai állva hallgatták végig őfel
sége ■ király leiratát, amelyben meleg 
köszönetét fejezi ki az MLSz-nek a trón
örökös halála alkalmából kifejezett rész

vétért.
A tanács megállapította az úgynevezett hadi
menetrendet. Abban az időben a futbnllsport- 
ban dúlt a sporttörténelem legnagyobb sport
politikai harca és nz MLSz tanácsa szükséges
nek találta, hogy levegye a napirendről mind
ama pontokat, amelyeknek tárgyalását a fel
tétlen szükség nem indokolja és amelyek jó 
egyetértést ós a békés harmónia kialakulását 
gátolják. Kimondotta a tanács, hogy

a bajnoki mérkőzéseket beszünteti, Illetve 
ki sem Írja.

Kimondotta a tanács, hogy mozgósitott já
tékosok nem igazolhatók át azonnal vidékre 
vagy a fővárosba. Az átigazolási ügyek egyéb
ként is problematikusakká váltak, mert az 
MLSz teljes irodaszemélyzete bevonult, noha 
éppen akkor kezdték meg 21.000 játékos kar- 
totékjának rendezését.

A futbsllszövetség egyébként nem váltatta 
a mérkőzések körit! keletkező ügyek clln- I 

tézését sem |

Agyulafetták hengerelik simára az FTC-pályát, 
az MTK-pálya: kaszárnya

azt azonban megemlítjük, hogy ax MLSz örökös 
tagul lépett be ezekben a napokban a Vörös
keresztbe, amelynek céljaira Brüll Alfréd száz 
lóerős autóját ajánlotta fel, másik autóján pe
dig Vágó Antal, ar MTK reprezentatív balfcde- 
zele mint soffőr utazott le a szerb frontra.

A mozgósítás elrendelésének időpontjától 
kezdve a pályák sem szolgálnak sportcélokat.

Ai FTC-pálya katonailag lezárt terület.
A főbejárat előtt baka áll poszton, töltött fegy
verrel: teremtett lélek sem ki, sem be.

As egyetlen polgári személy ■ pályán:
• pályaszolga, a többi mind katona.

Az öltözők — legénységi szobák. A klub ten
iszpályáin katonai teherautók parkíroznak. 
Ugyanott benzlnfclvevö állomás. A futball- 
pályán katonás rendben sorakoznak az ágyuk 
és a lafetták végzik el a pályahengerelés mun
káját.

Az MTK-pálya egy hatalmas katonai 
autótábor.

A sporttelep öltözői telve vannak legénységgel, 
mig a klubházban kutonai irodák és tiszti tá
borok ütötték fel tanyájukat. Minden klubéle
tet száműzlek Innen, mert az MTK a Vöröske
reszt számára ajánlotta fel a klubházat sebe
sült katonák elhelyezésére. Ugyanezt tette a 
MAC, amely a szigeti pályát és a klubházat bo
csátotta a Vöröskereszt rendelkezésére. A há
borús Jótékonyságból egyébkéf.t a 
sport 
nunk

, . .. magyar
százszálékig kivette a részét. Nem kivé- 
itt a későbbi eseményekre kiterjeszkedni,

Franktirőröket toboroz Kovács Gyuri, 
a hős BEAC-atléta

A háborús lelkesedés különösen n sporltár- 
sadslom fiatalságában lángolt fel erőteljesen a 
háború első napjaiban. Mint kedves epizódot 
említjük meg a később hősi halált halt csodá
latos Kovács Gyuri esetét. Az ifjú BEAC-ntléta 
ebben as időben töltötte be 18-ik évét és min
den vágja az volt, hogy a frontra kerüljön. Az 
önként való hadbavonuiás az első háborús

télén lesz megváltoztatni a nevét elhagyva a 
„Nemzett" cégjelzést. Vannak azonban a fut- 
ballszővetség jogászai között, akik viszont azt 
vitatják, hogy

a törvényszék fenti ítélete sportegyesületre, 
nem vonatkozik, annál is inkább, mert Itt 
megtévesztés vagy tisztességtelen verseny 

esete nem fordulhat elő.
Különös sportjogászi kérdésben nem lehe

tetlen, hogy hatósági megkeresés folytán már 
a legközelebbi napokban érdemleges döntés

feje fölé képzelt glória, egyetlen napon: 
1914. julius 25-én kártyavárként omlott 
össze a remekbe épített magyar sport

szervezet.
Az Aldunán elhangzott első ágyulövés jelezte 

a szomorú elmúlást,
a magyar sport négyéves holtszezónját.

A krónikás, a szomorú napok deresedö hajú 
tanúja mcgilletődéssel gondol kortársaira, akik
kel együtt volt ezekben a nagy napokban, 
együtt latolgatták aggodalmasan az elkövetkez- 
hetőket, de akik elindultak és többé nem tér
tek vissza a megszokott klubotthonba, a sport
telepre, amelyet annyira szerettek. Startoltak 
az ismeretlen cél felé, de a célszalagot csak az 
örökkévalóságban szakították át.

és a teljes felelősséget az egyesületekre hárí
totta át.

Mialatt a futballsport ilyeténképpen beren
dezkedett a négyéves holtszezónra, addig az 
atlétika berkeiben másként gondolkoztak. Né
hai Gerenday György dr. miniszteri tanácsos, 
az OTT ügyvezető elnöke és a MASz elnöke 
egybehívta az atlétikával foglalkozó egyesüle
teket. Az értekezlet kívánatosnak mondotta ki, 
hogy az atlétikai élet a háborús idők alatt is 
fennt.irtassék. Felhívta az atlétákat tréningjük 
folytatására és ifjúsági versenyek fokozott mér
tékben való rendezésére. Kimondotta azonban 
azt is, hogy a bejelentett, de elmaradt verse
nyek miatt a MASz eltekint a szabályszerű 
büntetéstől.

Ekkor már befejezett tény volt, hogy fío- 
bertsont, az amerikai Irish American Áthletic 
Club világhírű trénerét szerződteti az atlétikai 
szövetség fejlődésben levő atlétikánk szak
szerű megmunkálására. A szerződés perfektuá- 
lását most már sürgősnek tartotta a MASz és 
kábeltáviratban szólította fel Robertsont, hogy 
azonnal üljön a Cunard Line legközelebb in
duló ezpresszhajójára és Fiúmén keresztül 
utazzék Budapestre. A kábeltávirattal maga 
Sztankovits Szilárd sietett a táviróhivatalba, 
amely azonban a kitört háború miatt már nem 
vállalta a kábel továbbítását.

Robertson tehát nem érkezhetett meg, noha 
készen állott az utazásra. A hadüzenet híre 
Nőwyorkban érte éppen az Irish American 
Áthletic Clubnak a tiszteletére rendezett bucsu- 
bankettjén. Az elnök pohárköszöntöjét tartotta 
éppen, amikor nyilvánvalóvá vál a hadüzenet. 
A később érkezett amerikai lapok érdekes be
számolót hoztak a visszamaradt hires tréner 
ünnepléséről.

Nemzeti evezősök kalandja 
a háborús Dunán

Az evezössport folyamatossága már nemcsak 
bevonulások folyományaként szakadt meg, a bevonulások folyományaként szakadt meg, 

hanem azért is, mert
a hadvezetőség hadügyi okokból betiltotta 

a Dunán való evezést.
Am a Nemzeti Hajósegylet egyik dublója..... - —i<• . - *• -mertmegfeledkezhetett erről a tilalomról, 

Dunára merészkedett.
A dublőban ülők nem hallották meg ■ mar
gitszigeti hídon őrtálló baka harsány kiál
tását és csak akkor kaptak észbe, amikor 

a katona rájuk fogta fegyverét
Bevonult katonának teljes egészében a Pan

non-nyolcas és velük együtt a klub 120 tagjá
ból 60. A MAC seregszemléje 270 hadbavonult 
klubtagot számlált össze.

hetekben még nem ment olyan könnyen. Mint
hogy azonban Kovács Gyuri mégis hősi csele
kedetekre vágyott,

megkezdte a hasonlókorú atléták körében 
szabadcsapatok szervezését.

Kovács Gyuri kibontott zászlaja köré egyre 
több, „atléta-frnnktirőr" gyülekezett és mikor 
a csaput együtt volt, Kovács Gyuri felajánlotta 

„legénységét" a hadvezetöségnek, amely axorn 
bán szigorúan letiltotta a szervezkedést.

Említsük meg végül azt is, hogy a sport
társadalom első sebesültjci Manno Miltiades és 
Rády József huszártisztek voltak. Az első na
pokban hazatért sebesültszállitmányokkal érke
zett Oldal Mihály (MAC), Kelemen Béla (33 
FC), Rumbold Gyula (FTC), Bihari, a BTC ka
pusa, Antal János, a MAC atlétája és Horváth 
Ferenc, a 33 FC centere.

A szomorú hírekből is mór az első napok- 
bán kijutott nekünk bőven. Bele kellett nyu- 
godnunk Ondrus István, a nagyszerű MTK- 
sprinter elvesztésébe. Sabácon sebesült meg és 
hasztalan fáradozott vele a fronton Holits Re
zső a kitűnő sportcsalád katonaorvos-lagja 
lábát amputálni kellett és a fiatal atléta el
pusztult.

A hosszú sort ezek a sportférflak kezdték 
meg. Hej, de sokau következtek utánuk!

Lipcsei Jenő

A futballkapitány- 
válság kulisszatitkai

7’ísz-fe/-f7iő/-ffye:mé-suro:m/ — kezdené a le
gendás konferanszié beszámolóját a heti sport
anyagról, ha törlénctcjen humoros témára 
lenne szüksége. Mert az áldott futball-sport- 
politika az egyébként megbecsülhetetlen hu
morból kimeríthetetlen nyersanyag-készlettel 
rendelkezik Itt van mindjárt évtizedes patiná
val bár, de újból a régi vicc: a kapitány válság. 
Az éle szövege ugyanaz, csak éppen uj neve- 
ken törik a fejüket a tőltőtollas uraságok. Az 
ember azt hinné, hogy ez nem is nehéz fel- 
adat. Hiszen közel egy évtized bizonyít amel
lett, hogy kapitányt sokkal könnyebb találni, 
inint — tegyük fel — egy jó centercsatárt. 
Az ember azt hinné tehát, hogy könnyű a 
dolga az illetékeseknek, amikor higgadt, szak
értő és független sportembert keresnek e fon
tos pozíció betöltésére. Holott ... a probléma 
közel sem ilyen egyszerű. Mert kérem a mo
dern futballkapitányoknak merőben más is
mérvekkel kell rendelkezniük. Nem az a kér
dés, hogy a kapitány higgadt, szakértő és füg
getlen-e. Uj szisztéma divatos mostanában. A 
kérdés itt az, hogy ki hajlandó a nevét köl
csönadni a kollektív cirkuszhoz, amit röviden 
válogatásnak neveznek? Ki hajtandó felfáradni 
a szerkesztőségbe és interjút adni a télen is 
kánikulai ölletszegénységtöí izzadó hirkönyve- 
lőségnek? Ki hajlandó betanulni az itt készült 
válogatott összeállításának névsorát? Es végül 
ki hajlandó a tehetségtelenül összeállított válo
gatott szükségszerű bukásai után ugyanitt ké
szült cikket olvasni önmagáról? Cikket, amely 
ugy kezdődik, hogy Kedves Xl, tartalma, hogy 
itt az idpje a lemondásnak és a vége pedig n 
pamflett-irodalom jólismert záróakkordja: Is
ten velel

Szóval, hogy rövidek legyünk: ki hajlandó 
vetéstől aratásig — a szó itthoni értelmében — 
független kapitány lenni? A munka nem nehéz 
s mig a, töltőtoll dolgozik, a kapitány alszik. 
Esetleg — bélyeget számolhat. Aki ezt a .szere
pet gyanútlanul vállalja, az válogathat. A dá
tumban. Amely holtbizonyosan elkövetkezik és 
végeivel a pünkösdi királyság operettjének.

Nem minden irónia nélkül szemlélik a sport
emberek ezt a korszerű műfajt, amelyet a ku
lisszák mögött lapuló karmester dirigál. A li
brettó és a zene oly csapnivalóan rossz, hogy 
piramidális ostobaság lenne a szerzőnek a ri
valdára lépni, hacsak nem hagyma és záp
tojás kiviteli vállalat cégfőnöke is egyúttal. A 
bujócska, a metlernichesdi tehát érthető. A 
futball pechje, hogy ezt a szerepel még csak 
nem is tehetséges epigon játssza. Merthogy a 
kapitányság munkabeosztása módosult s ma 
már csak abban merül ki, hogy a ballépését 
szégyenlő természetes apa „válogatott-gyerme
két" örökbefogadja, az édes mindegy lenne, ha 
ez a gyermek — a válogatott csapat — egész- 
séges ivadéknak bizonyulna. Ki az ördög bánná, 
hogy hol és ki állitja össze azt a csapatot, ame
lyik győz? Nem a helyrajz és az ujjlenyomat 
dönti el kérdést, hanem a győzelem ténye, amit 
c'/yedül a szakértelem biztosit. Dohát éppen ez 
hiányzik abból a boszorkánykonyhából, ahol a 
bélyeggvüj lésen kivül sarlatánok kotyvasztják 
más felelősségére a csapatösszeállításokat.. Ez 
az igazság és minden más csak köntörfalazás.

Már pedig ennek véget kell vetni. Éppen ele
gendő gondja a jövendő kapitánynak, hogy a 
proflsportban szükségszerűen jelentkező par
ciális egyesületi érdekeket hogyan egyeztesse 
össze a futball egyetemes érdekeivel. Ez mél
tánylandó szempont s aki még ezt is ki 
akarná tagadni a kapitányi teendők közül, az. 
nyúljon a zsebébe és 50—60 ezer pengővel 
szubvencionálja a koplalókurára fogott magyar 
profitfutballt. Akkor aztán a profik is szabad 
rendelkezésére bocsáthatják a véres verejték
kel fenntartott, fizetett játékosanyagot.

Az említett — s a professzionizmus lényegé
ből folyó — kényszermegalkuváson kivül azon
ban semmiféle más érdeket sem lehet meg
tűrni. A kapitányság nem lehet hübéruradalma 
egy tehetségtelen és agresszív csoport önző ér
dekeinek, mintahogy egy kapitány sem lehet 
büntetlenül vazallusa a példányszám biztosiló 
ügynököknek.

A kapitány és a sajtó között mindig és mind
addig szívélyes volt a viszony, nmig tehetség
gel és pártatlan előzékenységgel álltak egymás 
rendelkezésére. E közös munkára szükség van 
a válogatott csapat, a kapitány és a sajtó szem
pontjából egyaránt. De felborul az egyensúly, 
megbomlik az összhang a futball mérhetetlen 
kárára azonnal, mihelyt a kapitányt és tiszt
ségét kisajátítja egy szűklátókörű és elvakul
tan még önmagának is ártó kis csoport. Az 
ilyen vonalvezetést a jövőben sem fogja tűrni 
az a tábor, amely önzetlenül és áldozatkészen 
sIgáija a lehanyatlott magyar futballt egy 
jobb jövö reményében.

Horváth Zoltán

A izerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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