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Horthy Miklós vasárnapja Tirolban
Vasárnap orizetise^ették 

az útépítő dr. Virág Imrét, 
aki izgalmas éjszakai kalandok után 
önként jelentkezett a győri rendőrségen
Győr, augusztus 23.

' (A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Vasárnap reggel bekövetkezett a 
döntő fordulat az egész országot foglalkoz
tató nagy bűnüggyel kapcsolatban: a győri 
kátránygyár útépítő anyagpanamájának fő- 
gyanusltottja, dr. Virág Imre Budapestről n 
vasárnapra virradó éjszaka megérkezett 
Győrbe, ügyvédje lakásán tartózkodott reg
gelig és

korán reggel önként Jelentkezett a győri 

rendőrségen,

ahol részletes vallomást tett. Bár dr. Virág

Titokzatos női hang telefonál 
Budapestről Győrbe

Virág Imre dr. egyébként ügyvédnek ké
szült, de az ügyvédi vizsgát nem telte le. 
1922-ben vette feleségül Wollner Miksa 
dusgazdag győri kereskedő Jolán nevű leá
nyát. Nagy hozományt kapott és a pénz
ből magánbankházat alapított Bankja azon
ban rosszul ment és a kedvezőtlen időkben 

vagyonának nagyrészét elvesztette 
ezen a vállalkozáson. A banküzlet likvidá
lása után Budapestre költözködött dr. Virág 
és felesége. Itt egy szaklap útépítési rovat
vezetője lett.

Időközben ellentétek merültek fel Virág 
és felesége között,

az asszony válópert indított ellene 
és a bíróság ideiglenesen havi 100 pengő 
nőtartás fizetésére kötelezte Virág Imrét. Az 
összeget azonban a válófélben lévő férj 
nem folyósította rendesen, azzal az indoko
lással, hogy

nincs állandó jövedelme, 
mert időközben megvált a szaklaptól, amely
nél dolgozott. _

Győrben mindenki ismerte dr. Virág Im
rét. Szombaton délután megszólalt dr. Hor
váth László győri ügyvéd telefonja. Az 
ügyvédet Budapestről kérték a készülékhez. 
Egy női hang jelentkezett és

a magát megnevezni nem akaró titok
zatos nő közölte az ügyvéddel. hor<y dr. 

, Virág Imre szombaton délután négy 
órakor a menetrendszerű autóbusszal 

megérkezik Győrbe.

A telefonáló arra kérte dr. Horváthot, hogy 
vállalja el Virág védelmét. Az ügyvéd ko
rölte hogy hajlandó a kérést teljesíteni.

Éjszaka! megérkezés a 
szakadó estiben, kerülő 
utón, a detektívek gl0J 

bujkálva
Horváth dr. kiment n jelzett autóbusz elé, 

hogy megvárja leendő kliensét, dr. Virág 
azonban nem érkezett meg. Az ügyvéd ha
zament és

néhány pere múlva Ismét Budapestről 
telefonált a titokzatos nő, 

közölve, hogy az esti nyolcórás autóbusszal 
érkezik az igazgató. Horváth ügyvéd újra 
kiment as autóbuszhoz, de Virág most sem

Imre tagadta a bűnösségét, a győri rend
őrség őrizetbevette.

Már szombaton délután bizonyos adatok 
valószinüsiteni látszottak, hogy dr. Virág 
Imre, a Szombathely-Győri Kátránygyár és 
Útépítő Részvénytársaság megalapítója és 
igazgatója önként fog jelentkezni a rendőr
ségen. Szombat délután

dr. Zábrák Jenő győri vizsgálóbiró táv
iratot kapott Budapestről dr. Virág 

Imre aláírásával,
ebben a sürgönyben közli az igazgató, hogy 
hétfőn reggel önként jelentkezik a győri 
rendőrkapitányságon.

érkezett. A legközelebbi budapesti vonatnál 
is hiába várta dr. Horváth Virágot. Ezután 
hazament és lakásán lefeküdt.

Néhány perccel múlt el éjfél, amikor 
csengettek dr. Horváth házának kapujáén. 
Egy csuromvizesre ózott, de elegánsan öl
tözött férfi lépett be a kapun, akiben dr. 
Horváth felismerte Virágot.

Virág Imre előadta, hogy érkezésénél 
el akarta kerülni a feltűnést és ezért 

kerülő utón Jött Győrbe.

Tudta, hogy a rendőrség figyeli, ar autó
buszmegállóhelyet és a pályaudvart, de

nem akarta, hogy lefogják, önként 
akart Jelentkezni.

Vonattal jött Budapestről, de nem Győrben 
szállt le, mert tisztában volt azzal, hogy de
tektívek vannak a pályaudvaron, hanem az 
előző állomáson,

Győr-Ipartelcpen elhagyta a vonalot és 
onnan a szakadó esőben, kerülő utakon, 
a rendőrőrszemek elkerülésével jött be 

a városba.
Az, éjszaka folyamán dr. Virág az ügyvéd 

lakásán átöltözött, megivott két teljes korsó 
vizet, majd néhány órára ledőlt. Vasárnap

Spanyol hadihajók
feltartóztattak egy angol gőzöst

Tüzelésre kész ágyukkal Indult a hajó 
védelmére a Kepulse angol cirkáló

Madrid, augusztus 24.

tété ) A kormány és a felkelők között a hét 
vége felé meginduló tárgyalások és egyejke- 
dóst kísérletek vasárnapig semmi •redményl 
nem értek el, sőt

Ai .tarégerkedé.
no, ■ kormány, mint ■ felkelők hrdlarfcllís. 
több »ím» ülköMlröl .dőlt ki j.l.nt4.l. A.p.- 
nyolorrrlgl «..míny«kn.k ...knt.pr. külön- 

bűnössé-

is n válla- 
neki nincs

reggel hét órakor autótaxin ment be ügy
védjének kíséretében a győri rendőrkapi
tányságra.

A rendőrségen azonnal megkezdték dr. 
Virág Imre kihallgatását. A gyanúsított

a leghatározottabban tagadta 
gét

és kijelentette, hogy ha történt 
latnál kisebb visszaélés, arról 
tudomása. Kihallgatása után még a délelőtt 
folyamán őrizetbe vették.

Házkutatások, rejtélyes 
iratok és levelek

Időközben a magyaróvári csendőrség ház
kutatást tartott az őrizetbe vett Takács La
jos utmester lakásán. A házkutatás meglepő 
eredménnyel járt:

egy sereg nagyjelentőségű iratot talál
tak, amelyeken látszott a nagybetűs 

„Megsemmisítendő**  jelzés.
Ezeknek az iratoknak egy része Virág Imré
től származó levél.

Takács ellen egyébként az a gyanú, hogy 
Virág cégétől bizonyos ellenszolgáltatásokért 
egy motorkerékpárt kapott. Az utmester ezt 

leghatározottabban tagadta, 
sőt részletfizetési számlákkal kísérelte meg 
bizonyítani, hogv ő vásárolta meg a motort. 
A csendőri nyomozás ezzel szemben azt ál
lapította meg, hogy a motorbicikli árát, 1400 
pengőt. Virág Imre fizette ki.

Vasárnap az ország különböző részein a 
csendőri nyomozás egy sereg földbeásott rej
tekhelyét talált, amelyekben az útépítésektől 
clhordott anyagot kocsi-, sőt vagónszámra 
dugták el és a gödröket betemették.

Miniszteri vizsgáló
bizottság Győrben

Hétfőn egyébként
a minisztériumból Is bizottság Jön Győr- 
be, hou.v «i etlHlRl vlMRúlat eredményeit 

ben olyan fordulata is volt, amely minden va
lószínűség szerint

ujabb külpolitikai vonatkoaáaókat fog 
kapcsolni a spanyol polgárháború kér

déséhet.
Glbraltári jelentés szerint, hivatalos helyen 
ugy tudják, hogy
. Glbel Zerjon .njol rremély.UOIItö 0.M, 
■mely GlbrallAr <• Marokkó közön bo.i.o- 
IHja 1. a fórjaimat, a .panyol kormáa, 
<ylk kaölhajója aylll tu(ma Ultartöm 

lalla.

tanulmány tárgyává tegye.

Intézkedés történt, hogy felülvizsgálják a 
Győr-városi útépítéseket is, hogy nem történ
tek-e ott is visszaélések. Különös gonddal 
vizsgálják meg az 1934-ben végzett győri 
Kossuth Lajos-utcai útépítési munkálatokat 
és azoknak számadásait. Ennek az utnak, a 
becs—budapesti miiül győri szakaszának épí
tésénél dr. Virág Imre cége alvállalatban 
dolgozott. Ezzel kapcsolatban most azt ku
tatják, hogy

hová tűnt el az a száz mázsa aszfalt, 
amit most a győri Kossuth Lajos-utca 
építését végző fővállalkozó cég követel 

Győr városától.
Az ügynek ebben a részében éppen ugy, 

mint az egész komplexumban,
hétfőre ujabb fontos fordulatok várha

tók a tanúkihallgatásoktól, 
amelyeket tömegesen fognak lefolytatni a 
győri rendőrkapitányságon.

Vasárnap este egyébként a csendőri és 
rendőri nyomozást kiterjesztették mind
azokra n városokra és községekre, ame
lyeknek környékén dr. Virág cége útépítést 
végzett. Különösen a következő helységek
ben folyik nagy créllycl a nyomozás:

Karcag, Bicske, Szajol, Szolnok, Ma
gyaróvár, Esztergom. Balatonbogiár, 

Kisújszállás és Oroszvár.

A vasárnap délután folyamán kinyomoz
ták azt a céget is, amely ar. őrizetbe vett 
Takács Lajos utmester 
szállította. Ennek a 
lajdonosa

kijelentette, hogy 
tárgyalt, őt

a kérdéses motorbiciklit dr. Virág igazgató 
vette és ő fizette ki az 1400 pengős vétel
árat.

motorkerékpárját 
budapesti cégnek a tu-

Takáccsal soha nem 
nem is ismeri,

A hajó sorsúról pillanatnyiing semmit nem 
tudnak. A (iibtl Zerjon vasárnap délben indult 
utnak Gibraltárból, de eddig még nem érkezett 
meg Melitta kikötőjébe, ahová a menetrend 
szerint már be kellett volna futnia. Eddig még 
meg nem cáfolt hírek szerint,

a apanvol kormány hadihajója elfogta as 
angol gSiőri éa Malagáig kísérte.

A glbraltári tengerészeti hatóságok kijelentése 
szerint, at angol személyszállító hajót a spa
nyol kormánypárti tengeráaatlMUk • fonáktól 
a fedéltatig átkutatták.
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Minden nő első állomása
Közönségünk felejthetetlen élménye:

fiz első bál
i dweropidi: Olga Csehova,Maria Andergast, Peter Pefersen 

Recény Maria Stefan
Európai premier kedden este fél 10 órakor

ROYALAPOLLO
Vasárnap c*tc  jelenté*  érkezeit, hogy 
Gibraltárból kifutóit n Repulw angol cir

káló,
amelyet n tengerészeti hMóxAgoli több torpedó- 
rombolóvnl együtt Mellllába küldtek n Gibcl 
Zerjon védelmére. A Hepulse busz csomós sebes
séggel siet n tengeren,

■ cirkáló legénysége készenlétben van, a 
, hhjóágytik tüzelésre készek!

Bombáznak 
a kormúnyesapatok

Madrid, augusztus 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) Gi- 

ml miniszterelnök vasárnap az újságírók előtt 
nyilatkozatot leli:

— A polgárháború kél héten belül befeje
ződik — mondotta — de kisebb csatározá
sok még hónapokig eltarthatnak. A mad
ridi kormány kártérítést ad a külföldieknek 
a polgárháború alatt elszenvedett károkért 
A miniszterelnök különben vasárnap Irmon 

dőlt n tengerészeti miniszteri tárcáról, helyébe 
Francisco Sancliezt nevezték ki.

4 kormány vasárnap több győzelemről, he- 
Ívesebben előnvomulósról adott ki jelentést. A ' 
hadügvminiszler közlése szerint a kormány 
csapatai nagyszámú támadást kezdtek vasárnap 
Cordoba ellen és

a kormányrepülők állandóan bombázzák • 
felkelők úlláxnlt.

Ugyanakkor Tervei közvetlen szomszédságáig 
nyomultak előre a csapatok. A felkelők Viliéi
ben elkeseredett ellenállás fejtettek ki. de a 
csatát a kormánvesnpatok repülői pusztitó 
bombázással ol löntöth'k.

A spanvol fővárosban is egymást követték 
vasárnap az események.

Mlgtiel f'nainiino világhírű spanyol írót és 
tudóst, n salamancai egyelem tanárát va-

Választójogi pártközi konferencia 
összehívását követelte Eckhardt 

vasárnapi beszédében
Fehérgyarmat, augusztus 24.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
fisé.) Eckhardt Tibor vasárnap a szatmárme- 
gyei r<-hcrgvarmat községben folytatta szóm 
balon megkezdett agitáció*  körútját. Fehér- 
gxarmaton mondotta első nagyobb beszédét. 
Elsősorban nz cgypártrendszer uralmának hát
rányairól beszélt, majd azt hangoztatta, hogy 
azért járja az országot, hogy az emberek lelké
ben a hitet a bizalmat és a roménysóget hely 
rcállihn.
- l j helyzet előtt állunk — mondotta — 

s ezért ezen a lejtőn, amelyen most vagyunk, 
tovább csúszni nem lehet.

Ma az erőszakos élharcos szervezkedés 
uralkodik,

amely nem n munka, nem az előélet, a képes
éig szerint osztályoz, hanem aszerint, hogy va
laki a NÉP pel szemben milyen magatartást 
tonnáit.

Ml harcolunk ez ellen a szellem ellen, 
mert ex a diktátum felé vezet.

Jla nem vívjuk ki a választójogot, akkor csak 
idő kérdi-ve. hogy vagy ez a kormány, vagy a 
következő kormány nem vezeti-e be a dikta
túrát

Eckhardt Tibor azzal fejezte be beszédét, 
liog\ a rcformkormány egv fikarcnyit sem vnl- 
forluhdl .i régi Állapotokon,

— A páriáméul megnyitásáig — mondotta

Újabb kedvezményeket szerzett
zz

az Őszi Vásár látogatói számára
A jó termés és a javult gazdasági hi-lvret ha

tása alatt a magyar vidék közönsége eddig szo
katlan mértékű érdeklődést tanúsít AZ uj be
szerzések, főként a lakás kényelmes berende
zéséhez tartozó cikkek bevásárlása Iránt. Tisz
tán látszik ez n szeptember 3-án megnyíló 
Őszi Lakberendezési Vásár- és Rádiókiállilás 
Iránt mutatkozó nagv érdeklődésből és abból 
a töin>-Kcs lg« nVlésliól. amellyel u magyar vidék 
közönsége keresi a > ásni belépőjegyül is 
szolgáló 33%-os utazási kedvezményre jogosító 
vásurigazolvánvait

TekinU-ttcl a várható nagy idegenforgalomra, 
ar Őszi Vásár rendezősége ezúttal külön „ked- 
vezményfüzettel ‘ kedveskedik vidéki és kül

I sárnap megfosztották egyetemi tanszékétől 
és rektori elmétől.

Madrid egyik íegyházában, ahol sok fasisztát 
tartanak fogva, nagy löz ütött ki. A tűzoltóság 
a katonaság segítségével hamarosan eloltotta a 
tüzet. A tűz keletkezésének kiderítésére szigorú 
vizsgálatot indítottak.

Győzelmet jelent a 
felkelők főhadiszállása

Hurgos, augusztus 23.
fA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) A felkelők hírszolgálata a kommunisták 
ifjabb vérengzéséről számol be. Barcelonában 
meggyilkolták Vldal y Barraqtte bíborost, Tar- 
ragona érsekét, aki nagy szerepet Játszott a 
katalán mozgalmakban és Igei népszerű volt.

A felkelők főhadiszállása közli'
— Csapataink Cordobdtól tizenöt kilométerre 

megütköztek a kormáuycsapalok három 
oszlopával, 

amelyeket replllőgépsegitséggel sikerült viasza- 
szorítani. Egy katalánjai hadoszlop meglepetés
szerű támadusl intézett Jaca városa ellen, de 
csapataink meghiúsít ott ók a kísérletet és húsz 
golyószórót valamint sok puskát zsákmányol
lak. Repülőink vasárnap tovább folytatlák 
munkásságukat. Délután

sok gyujtóbombát dobtak Malagára, 
ar egyik bomba fölgyujtottn az ottani nagy 
petróleumraktárt. Két repülőgép tizenkét bom
bát dobott Irunra. A vasutóllomáás közelében 
elhelyezett raktárak és az ott felhalmozott gé
pek tönkrementek.

Vasárnap délután két órától kezdődőleg 
a felkelők egyik cirkálója háromnegyed- 
órán keresztül bombázta Pasajert és Gua- 

dalupet,
n bombák megrongálták az írun és Paiajest 
közt fekvő nagy kőolajraktárt.

— várakozni fogunk abban a reményben, hogy 
a jobb belátás bekövetkezik. En nem adom lel 
u reményi, hogy

végre összehívják azt a pártközi konfe
renciát, amely a választójog kérdésében 
megteszi az előkészítő lépéseket és a tör
vényjavaslatot még ebben as évben a par

lament elé viszi.
A parlament megnyitása ar. utolsó irlŐ, amed
dig várakoznunk lehet. Ha addig nem tudják, 
Illetve nem akarják azt megvalósítani —• anél
kül pedig nincs nyugalom — akkor a parlament 
megnyitásakor

as eddiginél Is keményebb és kérlelebetet*  
lenebh harcot fogunk megindítani a kor

mányzat ellen.
Harc lesz-e, vagy béke, nem tőlünk függ. Ki
jelentem, hogy ez a párt elvi alapon hajlandó 
tárgyalni, de a becsület útjáról letérni soha 
nem fog. Ha hatalom adatnék arra, hogy a 
kormányzat n kezünkbe kerüljön, de ezzel 
Szemben u nép bizalmát nem kapnék meg, 
tyy Perc'O tfm maradnánk helyinkön, lemon
danánk a hatalomról.

Eckhardt Tibor beszéde titán Hcyymegi Kiss 
Púi szólalt fel, majd utána a szomszédos 
Sonkád községben volt gyűlés. Ma, hétfőn 
Szamosszeg és Nagyréved községekben tart a 
kisgazdapárt gyűlést s ezeken is megjclenikk és 
beszédet mond Eckhardt Tibor.

földi látogatóinak. akik ezt a füzetet utaz.ásl 
igazolványuk felmutatása ellenében díjtalanul 
vehetik majd ót nz 0<»i Vásár Igazolvány-le- 
bélyegző irodájában. A ..kedvcnnény-fiízet'’ 
szelvényeket tartalinnz, amelyeknek átadása el
lenében a közönség rétiben ingyen, résaben 
nugv árkedvezménnyel tekintheti meg Buda
pest látványosságait, keresheti fel a színháza
kat. mozikat, kabarékat és veheti igénybe a 
magyar főváros világhírű gyógyfürdői.

Az 0ni Vásár szeptember X-án oviik, de uta 
z»>i és Összes egyéb kedvezményei mir au- 
gusrtvs M-tól kezdve érvényesek és rendelke
zésre állnak egészen szeptember 20 ig.

HORTHY MIKLÓS vasárnap 
megérkezett Hinter-Ríssbe 
a zergevadászatra
Vadászat után Veldenben 
onnan hazajön Budapestre

Magyarország kormányzója vasárnap megérkezett az ausztriai vadászatra, amelyet tiszteletére rendeztek Hinter-Riss- ben. A német és az osztrák sajtó vasárnap is foglalkozott a kormányzó külföldi óljával s teljes egészében közölte azt a hivatalos jelentési is, amelyet a kormányzó és Hitler kancellár berchtefegüdeni találkozójáról teltek közzé. A hivatalos jelentéshez, fűzött osztrák és német sajlókommentárok a
A kormányzó megérkezett a vadászatra

Bécs, augusztus 2J.
Horthy Miklós kormányzó vasárnap Salz

burgitól továbbutazóit és pedig egyenesen 
Hinter-RIss hegyi falucskába, a zergevadá
szatok színhelyére. Hlntcr-Kissbcn Reindl 
főerdőmester fogadta a kormányzóit Beava
tott helyen közölték, hogy

a vadászat ideje alatt az osztrák kor
mány egyetlen tagja sem lesz jelen a 

vadászterületen.
A kormányzót még néhány magasrangu 

crdöigazgatósdgl főtisztviselő kíséri. Horthy 
Miklós kormányzó

a vadászat befejezése ulán Hinter- 
Rissből Ve Idén be utazik, nhol megláto

gatja Miklas szövetségi elnököt.
Veldenből a kormányzó közvetlenül Bu

dapestre utazik vissza.
Bécsi Illetékes helyen kijelentették*  hogy 
a kormányzó ausztriai látogatásának 
politikai résre elintéződött azzal as au- 
denciával, mely a bécsi követségen volt, 

amikor Schuschnigg kancellár kihallgatáson 
Jelent meg a kormányzónál.

Hogyan fogadta Bécs a kormányzó 
és Hitler találkozását

Bécs, augusztus 23.
Horthy Miklós kormányzó és Hitler kan

cellár találkozásának híre szombaton a dél
utáni órákban terjedt el az osztrák főváros
ban a budapesti déli lapok jelentése alap
ján.

A hir politikai körökben élénk feltűnést 
keltett

és érdeklődéssel várták a találkozásról szóló 
hivatalos jelentést, amely este fiz óra után 
érkezette meg Berchtesgadénből.

A hívatlos közlemény rámutat arra, hogy 
a két államfő találkozása magánjellegű 

volt.
Ezt a magyarázatot elfogadva, az osztrák 
politikai körökben nem fűznek politikai 
kommentárokat a: eseményhez, hanem azt 
ugy tekintik, mint

nemactközl udvariassági tényt.
Rámutatnak azonban arra, hogy miként 
Horthy kormányzó ausztria utazásában 
Magyarország és Ausztria barátsága éa szom
szédi jóviszonya hangsúlyozódik, a berchtes- 
gadeni látogatás

a Magyarország éa Németország között 
fennálló szívélyes viszonyt 

juttatja kifejezésre.

Berlini jelentés a berchtesgadeni 
látogatásról

Berlin, augusztus 23.
A német sajtó vezetőhelyen közli a hiva

talos jelentést Horthy Miklós, Magyarország 
kormányzójának Hitler Adolf vezér és kan
cellárnál tett berchtesgadeni látogatásáról. 
Német részről Is hangoztatják, hogy

a látogatásnak tisztára magánjellege volt.

A két államfő találkozásának azonban, te
kintettel a jelenlegi európai eseményekre, 
mégis nagy jelentőséget kell tulajdonítani. 
Az államfői találkozó, amelv alkalommal a 
két államfő először állott személyesen szem
ben egymással,

a német-magyar baráti kapcsolatokat, 
amelyeket Gömbös miniszterelnök többszöri 
berlini látogatása oly szívélyessé tett, még 
Jobban kimélyiti.

Mit írnak a berlini lapok pesti 
tudósítói a kormányzó útjáról

Berlin, augusztus 23.
A berlini lapok részletesen foglalkoznak 

Horthy Miklós kormányzó utjával. A Ber
liner Rőrsenteitung budapesti tudósítója 
■többek közölt n következőket jelenti:

— A kormányzó külföldi útja meglepetés- 
•ztrücn érte a magyar közvéleményt. A tu
dósító ezután megerősíti nrt a bírt, hogy

az utazón során nem kerülnek szóba ktil- 
külpolitikai kérdések.

meglátogatja Miklas elnököt és

legmelegebb szívélyességgel, az őszinte nagyrabecsülés és szimpátia hangján adnak hirt Magyarország kormányzójának külföldi útjáról és hangsúlyozzák, hogy magától értetődő udvariassági tény volt a kormányzónak a német államfőnél tett látogatása.
Horthy Miklós kormányzó külföldi 

útjáról és vasárnapi programjáról az 
alábbi tudósításaink számolnak be:

Mindamellett magyar politikai körökben 
nagv érdeklődéssel fogadták azt a hirt, hogy 
Magyarország kormányzója a hinter-rissi 
vadászterületre való utján bajor területet ia 
érint. A kormányzó utjával kapcsolatosan 
megemlítendő, hogy

Horthy Miklós kormányzó, akt szenve
délyes vadász, már régóta szeretett 

volna rész'.venni zrrgcvadászaton.
A Völkischer Bcobachter budapesti tudósi

lója ugyancsak hosszabb hir keretében fog
lalkozik Horthy Miklós kormányzó utjával 
s a többi között ezeket mondja:

— Horthy Miklós kormányzó magas 
hivatalát elejéiül kezdve o legteljesebb 
lojalitás szellemében töltötte be. Ezt a 
lojalitást tanúsítja külön ősképpen a Né

met Birodalom Iránt is.

A német-osztrák megbékélés lehetővé tette 
Horthy Miklós Kormányzónak, hogy látoga
tást legyen a Magyarországgal baráti vi
szonyban lévő szomszédos államban.

Vasárnap egész Debrecen 
a nagybeteg Baltazárért 

imádkozott
Debrecen, augusztus 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
leütése. A nagybeteg Baltazár Dezső püspök 
állapota vasárnap is változatlanul súlyos 
volt.

Délelőtt Debrecen hat református 
templomában istentiszteletet tartottak.

A templomok zsuTolásig megleltek és a hí
vők buzgón imádkoztak püspökük felépülé
séért.

Vasárnap
Baltazár Dezső püspök felesége is ágy

nak dói*.
Baltazáráéhoz azonnal orvost hívtak. A püs
pök lakásán rengeteg résztvevő látogató for
dult meg vasárnap, de a nagybeteg Baltazár
hoz é.s feleségéhez közvetlen hozzátartozói
kon kívül senkit sem engedtek.

— SZEPTEMBER NEGYEDIKÉN KEZ
DŐDIK A TÖBB NAPOS MINISZTERTA
NÁCS. A kormány tagjai valamennyien be
fejezik szeptember első napjaiban nyári pi
henőjüket és szeptember 4-én már megtart
ják az első nagyobb jelentőségű miniszter
tanácsot, amely három, de esetleg négy na
pot fog igénybevenni. A minisztertanács 
helyét meg nem állapították meg véglegesen, 
de nnnvi bizonyos, hogy a fővárosban fog
ják lefolytatni, mert zavartalanul óhajtják 
letárgyalni az őszi parlamenti ülésszak elé 
kerülő törvénytervezeteket, hogy igy azután 
biztosítva legyen a parlament foglalkoztatósa. 
Gömbös Gyula miniszterelnököt, — aki most 
húrom minisztérium: a miniszterelnökség, 
a honvédelmilárca és Kozma Miklós belügy
miniszter szabadsága alatt a belügyminiszté
rium ügyeit is vezeti, napról-napra felkere
sik tétényl kúriájában az alúja rendelt mi
nisztériumok szakreferensei és a miniszter
elnök a legbehatóbban foglalkozik at eléje 
terjesztett referátumokkal.
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Megdöbbentő rémregény és 
tízezer pengős valutabünügy 
egy kereskedő és földbirtokos tözsdeüzletéböl

9 A budapesti valulaügyészségen' napokon 
keresztül folyt a kihallgatás egy vidéki föld
birtokos és kereskedő valutabiinügyében. A 
kihallgatások eredményeképpen

külföldi fizetési eszközökkel elkövetett 
bűntett elmén eljárás indult ugy a keres

kedő, mint a földbirtokos ellen
s mindkét gyanúsított c pillanatban az 
ügyészség Markó-utcai fogházának a lakója. 
Itt várják a további fejleményeit a valuta
bűnügynek, amelynek valóságos rémregénybe 
illő részletei vannak.

Tőzsdellxlet
Drechsler Béla kereskedő annakidején 

üzleti összeköttetésbe került Török Dezső 
gyertyánfalvai földbirtokossal. Dreclisler eb
ben az időben értékpapírok eladásával és 
vételével foglalkozott. Miután a földbirto
kossal megismerkedett, megállapodtak ab
ban, hogy

Drechsler többezer pengőért elsőrendű 
értékpapírt vásárol a földbirtokos ré

szére.
Török többezer pengőt át is adott Drechs- 
lernek, később azonban megtudta, hogy 
Dreclisler nem tett eleget a megbízatásának, 
nem vásárolta meg a papírokat, mire fel
szólította, hogy

azonnal számoljon el pénzével.
A kereskedő huzta-halaszlotta az elszámo
lást, a földbirtokos pedig egyre türelmet
lenebbül s egyre erélyesebben követelte az 
elszámolási, de minden eredmény nélkül.

Ilyen előzmények után Török megtudta, 
hogy Dreclisler Gyertyánfalvára érkezik. A 
kereskedő meg is jött, mire a földbirtokos 
felkérte térjen be a lakására, tisztázzák 
végre a tőzsdeüzletből származó differen
ciákat.

Vérfürdő
Amint a kereskedő belépett a lakásba, a 

földbirtokos
elkeseredetten s rendkívül izgalommal 

tett szemrehányást neki, 
hogy milyen súlyosan megkárosította. 
Egyre élesebb, hevesebb szóváltás támadt 
köztük s pár perc múlva véres események
ben robbrfnt ki a két férfi éleshanyu vitája. 
Török előhúzott fiókjából egy hatalmas 
kéjt, rárontott Drechslerre és

egyetlen vágással lemetszette a keres
kedő jobbfülét.

'Aztán a késsel összevagdalla orrát, arcát, 
ugyhogy mire a házbeliek és szomszédok 
berohantak, véresen, eszméletlenül talállak 
rá Drechslerre.

A kereskedőt beszállították a miskolci 
kórházba, ahol hetekig élet-halál között fe
küdt. Megállapították, hogy

a földbirtokos késével Drechsler fülét 
tőből lemetszette és orrát Is a fellsmer- 

hetetlenségig összeroncsolta.
Hosszas ápolás után felgyógyult súlyos se
beiből a kereskedő és bűnvádi feljelentést 
tett a földbirtokos ellen.

Három hónap 
a levágott fülért, 
két év csalásért

A miskolci törvényszék
súlyos testi sértés vétsége elmén három
hónapi fogházra ítélte a földbirtokost. 

Török azonnal bevonult a fogházba, hogy 
hüntelését kitöltse és még a miskolci fog
ház lakója volt, amikor csalás bűntettéért 
feljelentette a kereskedőt. A miskolci ügyész
ség lefolytatta az eljárást a csalási bünper- 
ben s a miskolci törvényszék vonta felelős
ségre Dreclislert. A napokig tartó izgalmas 
főtárgyalás azzal ért véget, hogy Dreclisler! 
csalás bűntettében mondották ki bűnösnek, 
ezért

kétévi fegyházra ítélték és nyomban le
tartóztatták.

így került a miskolci törvényszék foghá
zába a tőzsdeüzlet mindkét szereplője 
Mialatt a fogház lakói voltak,

ujabb meglepő fordulat
történt a tözsdeüzletből támadt bűnügyek 
sorozatában. Bejelentés érkezett a budapesti 
valutnügvészségre s ennek alapján nyomozás

hogy a

JAPÁN

Az csak

TERMÉSZETES.
csodauszóR is

elragadtatással dicsértek a 

METROPOLE 
konyháját ______ .

indult Török és Drechsler ellen. A bejelentés 
szerint

Török Dezső tőzsdelizletek céljaira tíz
ezer pengő értékű dollárt adott át an

nakidején Drechsler Bélának. , 
A dollárokat Török Amerikából kapta, de 
nem jelentette be a hatóságoknak, hanem 
odaadta Drechslemek a többi pénzével 
együtt, hogy értékpapírt vásároljon számára.

Eljárás indul valuta- 
büncselekmény miatt

Ezekután a valutaügyészség Budapestre 
szállíttatta fel a miskolci törvényszék fog
házából Török Dezsőt és Drechsler Belát,

Halálos föidgáz-katasztrúfa
a Bécsi-uíon

Köztien földgáz tört elő és megmérgezett Két munkást — 
Cázmaszkos tűzoltók viaskodasa a kút m&yén az életért

Vasárnap délután halálos szerencsétlen
ség történt a külső Bécsi-uton, az ürömi 
vasútállomás közelében. Kútfúrás közben 
huszonöt méter mélységben

földgáz tört elő,
és az ott dolgozó két munkás közül az egyik 
földgázmérgezés áldozata lett, a másikat 
súlyos mérgezéssel szállították a mentők 
a Margit-kórházba.

Az ürömi állomás mellett, a hegyoldal
ba kútfúrási munkálatok folynak pár nap 
óta. Rendszerint három-négy munkás szo
kott dolgozni. Vasárnap délután két óra táj
ban Vanyura József 36 éves és Valasovics 
József 37 éves kutmesterek dolgozlak a fú
rási munkálatokon. Társaik a közelben fo
gyasztották el szerény ebédjüket, szalonnát 
és kenyeret. Azért kell vasárnap is dolgoz- 
niok, mert

a környéken kevés a víz és már régen 
sürgette a lakosság az uj kút fúrását.

Huszonöt méter mélységbe jutottak le a 
kútfúrók, de még mindig nem bukkantak 
vízre.

Vasárnap délután kétóra tájban kellett 
volna leváltani Vanyuráékat, azonban azok 
nem jöttek föl a föld mélyéből. Munkás
társaik gyanúsnak találták a dolgot, oda
sietlek a kút nyílásához és lekiáltottak, 
hogy megkérdezzék, nincs-e valami bajuk?

Kiáltozásaikra azonban nem kaptak 
semmi választ.

Amikor a kút főié hajoltak, feltűnt, hogy a 
két ember a föld mélyében hasra fekve fek
szik és

a kutból nehéz gázszag tódul föl.
A munkások látva, hogy társaikkal valami 
baj történt, azonnal az ürömi vasútállo
máshoz rohantak, ahonnan értesítették a 
pesti mentőket és tűzoltókat a történtekről. 
A mentők két autóval vonultak ki a hely
színre, Russtvurm Rezső dr. főorvos veze
tésével. Velük egyidejűén érkeztek meg a

Kormos Aladár
a Novachemia vegyi-gyár 
tulajdonosa bíróság elé kerül 
a kis Novák Gabi halála miatt

Hónapokig foglalkoztatta az egész ország 
közvéleményét a négyéves Novák Gábor, 
egv sofför kisfia, tragikus halála. Vérhas
ban betegedett meg a kisfiú és a Szent 
Lrfsz/rf-kórházba szállították. Itt natrium- 
chlorat-, azaz konyhasóoldat-injekciót ka
pott a kis beteg és

az ártatlannak Ismert gyógyszer meg
ölte.

A vizsgálat kiderítette, hogy Novák Gabi ha
lálát az okozta, hogy az injekciós ampulla 
turtalnia nem nalriumchlorat, hanem nat- 
riumchloricum volt. Az egyik legnagyobb 
magyar vegyészeti gyár, a Novachemia, 
amelynek Kormos Aladár a tulajdonosa, 
szállított a kórházaknak 2000 injekciós
ampullát, amelyeken natriumchloricum he
lyett natriumchlorát volt a jelzés. 
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hogy itt részletesen kihallgassa őket. Eleinte 
mindketten tagadtak, de ekkor már a va
lutaügyészségnek olyan adatok álltak ren
delkezésére, amelyekből kétségtelenül kitűnt, 
hogy

a földbirtokos valóban átadott tízezer 
pengő értékű dollárt a kereskedőnek.

Kihallgatásuk után a valutaügyészség ugy 
intézkedett, hogy a Budapesti ügyészség 
Marltóutcai fogházába kisérteti a valuta
bűnügy gyanúsítottjait és

fizetési eszközökkel elkövetett bűntett 
elmén megindítja ellenük az eljárást.
Most a Markó-utcai fogházban várják 

sorsukat az izgalmas bünper szereplői.

tűzoltók is, akiket Lunz ügyeletes tiszt ve
zetett. A mentők és tűzoltók

csakhamar megállapították, hogy föld
gáz tört elő a földből

és ez okozhatta a föld mélyében dolgozó 
munkások rosszullétét.

Az egyik tűzoltó gázmaszkot vett fel, az
után társai leeresztettek kötélen a kútba és 
mig lent dolgozott, csövek segítségével 
mesterséges légzést kapott.

A bátor tűzoltó, aki életveszélyben dol
gozott, az

egyik munkás derekára mentőövet 
kötött

és annak a segítségével felhúzták a kút fe
nekéről. A kutban maradt munkásért már 

másik tűzoltó szállt le kötélen,
attól tartottak ugyanis, hogyha ugyanaz 
megy le, aki előbb volt, rosszul lesz és hát
ráltatja a mentési munkálatokat. Percek 
alatt igyekezett fölfelé ez. a tűzoltó az ájult 
emberrel és azt is, mint elűző társát, hord
ágyra fektették a mentők.

A szabad levegőn mesterséges légzést al
kalmaztak a két munkásnál.

Vanyura József állapota a mesterséges 
légzés és injekciók alkalmazása következ
tében kissé javult, mire a Margit-kórházba 
szállították. Valasovics József azonban egy 
pillanatra sem nyerte vissza eszméletét, 

hiába kísérellek meg minden lehetőt 
az orvosok, szívverése egyre gyöngüli 
és a szerencsétlen munkás rövidesen 

meghalt.
Holttestét az ürömi községi halottasházba 
szállították és a halálos szerencsétlenségről 
a csendőrség jelentést telt a pestvidéki tör
vényszék vizsgálóbirájának.

A vizsgálóbiró délután kiszállt a hely
színre és kihallgatásokat eszközölt.

A hatósági intézkedésére a kutat egyelőre 
befedték, nehogy a földgáz megfertőzze a 
levegőt.

A gyár felelős vezetője Kertal Nándorné, 
születeti Szőnyi Margit gyógyszerész ellen a 
végzetes gyógyszeresére miatt

gondatlanságból okozott emberölés 
cimén vádat emelt az ügyészség. A bűn- 
tetőtőrvényszék Schiritla-inn&csa előtt tar
tott főtárgyaláson Kertainé tagadta bűnös
ségét, majd tanukat hallgattak ki, végül dr. 
Halász Lajos ny. min. tan. ügyvéd, a kis 
Gabika szüleinek jogi képviselője, meglepő 
indítványt lelt: napolják el a tárgyalást és 
terjesszék ki a vizsgálatot Kormos Aladár, 
a Novachemia tulajdonosa, továbbá Seide 
László magántisztviselő ellen. Dr. Boronkay 
István ügyész csatlakozott az indítványhoz, 
amelynek a bűn telőtörvényszék helyt adott.

Időközben lefolytatták a vizsgálatot, amely
nek eredményeként az ügyészség
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vádat emelt Kormos Aladár és Seide 
László ellen bt.

A vád szerint Kormos Aladár a gyógyszer
áruk megrendelésére a szakismerettel nem 
rendelkező Seide Lászlót alkalmazta és a 
gyógyszerek ellenőrzését elmulasztotta. Seide 
rendelte a natriumchloratum helyeit a nat
riumchloricum nevű mérget és ezt té
tette az injekciós ampullákba és adta el a 
kórházaknak. Igy jutott a halált okozó mé
reg a Szent Lósz/ő-kórházban a kis Novák 
Gabi testébe. Ezért az ügyészség pólvád- 
irata a Novachemia tulajdonosút és a ma
gántisztviselőt is gondatlanságból okozott 
emberöléssel vádolja.

A büntetőtörvényszék Scliirilla-tnnficsn 
már ki is tűzte a főtárgyalást az ügyben: 

e hónap 29-én, szombaton
áll bíróság elé Kertainé, Kormos és Seide, 
Mindhárom vádlott tagadja bűnösségét, 
Kormos Aladár és Seide László még azt is 
felhozzák védelmükre, hogy ellenük késve 
emellek vádat, az ő szemponjukhól elévült 
az ügy. Ebben a kérdésben is majd a bíró
ság dönt.

3—■— —nnr

Schacht Párisba utazik
Paris, augusztus 23

A Malin berlini jelentést közöl, amely 
szerint Schacht Hjalmar dr., a Német Bi
rodalmi Bank elnöke, e hét folyamán, 
valószínűleg

csütörtökön vágj’ pénteken PárLsba 
utazik,

hogv viszonozza Labeyric-nelí. a Francia 
Bank kormányzójának nemrégiben Berlin
ben tett látogatását.

Édesanyjával együtt 
temették el vasárnap 
drRétiIllés ügyvédei

Sokszáz főnyi gyászoló közönség rész
véte mellett vasárnap délelőtt temették cl 
a tragikus halált balt fiatal fővárosi ügyvé
det, Réti Illés dr.-t és édesanyját. A íiatal 
43 éves ügyvédet édesanyjának halálhíre 
dllc meg. Amikor közölték vele, hogy öz
vegy édesanyja meghalt, szivéhez kapott és 
holtan esett össze.

Közösen temették el őket vasárnap.
A két koporsót egymás mellé ravatalozták 
fel a rákoskeresztúri izraelita temető szer- 
lartástcrmében.

A fekete lepellel borított koporsókat el
borították a virágcsokrok és koszorúk, 

körülöttük pedig olt szorongott a fiatal ügy
véd sok barátja, rengeteg ügyvéd, az ügy- 
védlársadalom legkiválóbb tagjai. Gross*  
mann főrabbi végezte a temetési szertar
tást, megható halotti beszédet mondott^ 
amelyben azt hangoztatta, hogy

a fiatal ügyvédet szerető szive vitte a 
sírba,

mert hiszen édesanyja halálának hírére 
szűnt meg dobogni. A beszéd után felzugott 
a kórus éneke s azután a két koporsót ki
vitték a sírhoz. A koporsó mögött a front
harcos szövetség diszruhás küldöttsége so
rakozott fel. Anyát és fiát szomszédos sírba 
temették.

A sírnál Réti Illés dr. ' legjobb barátja, 
Radó Imre lépett a koporsóhoz s a baráti 
kör nevében búcsúztató beszédet mondott*

— Jó barát, jó fiú voltál, 
korán mentél el tőlünk, — mondotta.
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De Viennc gróf. Franciaország volt bu
dapesti követe, azt mondják, nemcsak 
nyaraiul jöll Magyarországba. A gróf, 
aki most a „Figaro11 vezércikkírója. uj- 
.<ágfr ószemmel is körülnéz nálunk és cik
kekei ir lapjának.

‘ II.
Az olimpiai szenzációk margójára fel 

kell jegyezni még egy eredményt. Ifjú 
Horthy Miklós, az ('szó Szövetség cl- 
ii'dée, a mérkőzések befejezése után 
autón jöll Budapestre. A berlini Stadion 
előtt beült q kocsijába és pihenés nélkül, 
egyfolytában robogott haza, 1.30(1 kilo
méteren át.

III.
Vasárnapra virradó éGzaka a Móniin 

Bouge hangulatvilágitásban fürdő par
kettjén feltűnt egy elegáns és igazán 
„fess" táncolópár. Gigán remekül tán
coltak, hogy akár az olimpiai táncver- 
sengt is megnyerhették volna! Rövide
sen kiderült, hogy van Is valami közük 
az olimpiához: Elek ('sild és Kabos Endre 
volt. Jimmy, a Moulin rendezője ismerte 
fei őket elsőnek, hangszóróval ki is hir
dette, hogy kik táncainak a parketten. 
Kerekedett is nagy ünneplés, még a kül
földi vendégek is részi vetlek benne, való
ságos virágözönnel árasztották el at ün
neplés elől szerényen menekülő olimpiai 
bajnok táncospárt.

IV.
-Nagy az öröm a Hadik—Gschudndt- 

cmlódban.Gróf HadikAntalné Gschudndt 
Edit, az „elnökklsnsszony11, egészséges 
leánygyermeknek adott életet.

V.
Pőrtschachból írják a Kisnaplónak: 

Tegnapelőtt este nagy nyári bál kereté
ben eleganciaversenyt rendeztek a Pört- 
schachban üdülő hölgyek szántára. Az 
előkelő nemzetközi társaságban magyar 
hölgy vitte el az első dijat jelentő ezüst
érmet: Halász Imre, a kitűnő vigjátékiró 
fiatal felesége, aki nászútjón került az 
urával Pört se hadiba.

VI.
Budapest eheti legérdekesebb vendége: 

Ale.ris Myrlon dr., Bokhara egészségügyig 
főnöke.

VII.
Nem amnos' Központi Kedvezményéé Szín- 

bftfíegylroda ÍVJ , Teréz körút 7., nz Oktogon
nál). amelynek elfclcjthcktlen telcfónstámat 
II 11 ll dint egyesi, közli velünk, hogy sem 
fiókja, sem más lelcíónsz.imn nincsen és kéri, 
nehogy összetévesszék hasonló nj kisvállalatok
kal.

Vili.

Ar Amerikában élő magyar egyetemi 
hriUyalók és Budapestet járt amerikai 
diákok közös alapítása a budapesti Ame
rikán Club. Ha egy-egy amerikai diák 
Budapestre jön. ajánlólevelet kap a bu
dapesti klubhoz. Ezen a héten nem ke
vesebb, mint száztíz amerikai diák
kisasszony jelentkezett a klubban ajánló
levéllel. (lardekat és táncosokat kaptak 
a hármasával-ötösévcl érkező szép ame
rikai kisasszonyok és legtöbben kőiéi 
egy hete tanulmányozzák a budapesti 
szórakozóhelyeket — a komoly tanulmá
nyok mellett.

IX.
Hollandi urak lovascsoportja indult 

tegnap llortobágyra a Tatter sáliból. 
AOrszágos Gazdaszövetség meghívására 
érkeztek Magyarországra. Masircvich 
Fodor tábornok veteti a lovaskirándu 
Iáit.

X
Amsterdamból Írják a Kisnaplónak: 

Amsterdamban van a világhíres gyémánt 
bör,;e, almi milliókat érő kövek Cserél 
nek gazdát. Most huszonöt esztendeje 
alapították meg a mai formában fönnálló 
drágakőbörzét. Ebből az alkalomból ju 
biten mi ünnepséget tartanak és gyémánt 
kiállítást rendeznek. A kiállításra szeret 
nék-összegyűjteni a világ valamennyi 
híres gyémántját. A páncéltrezorokból 
kikért legendás kincseket a rendezőség 
rdngándetektivck fedezetével szállíttatná 
Amsterdamba és teljes anyagi felelőssé
get vállfává értük. Soha ilyen üzlet nem 
Idnáikozott a biztosítóknak mint ez!

BAKTER: Nini Lépcsős szomszéd, maguk 
csak fŐruccunlak Istvány-nupra is a fővá
rosba.

ÖRZSI: Un mán egész esztendőben úgy 
járunk föl mint Bornál lelke a sirhnlomhul, 
csak klhhsznájjuk a krndvczményes 
zást. •

BAKTER: Nono, hát hiszen. — Oszt 
len vót oz Istvány-napi parádé?

LEPCSES: Ne kérdezze, mer ollan 
regbe gurulok, hogy a sorompóját főrúgom 
a trafoszforába! Diíulán két óráiul este fél
tízig ültem a Dunnparti lépcsőkön hogy 
meglássam a tűzijátékot. De nehogy félre 
érésük egymást: azok a lépcsők köbül van
nak, nem liptói túróbul.

BAKTER: Mér mongya eztet lepcses 
szomszéd?

LEPCSES: Azér. mer mire elkezdett To
tyogni az n pár szál csillagszóró, az én ölé- 
szeli beosztásom mán u‘ zsibogott, mintha 
külőn-külön mindén csontocskámba öt-hat
ezer hangya járta vóna a gyöngyös-hokrélá- 
sok tári-toppos táncát.

ÖRZSI: Oszt az a tűzijáték is csak annyi 
vót, hogy „hípp-hopp, dlrr-durr, kapa
kasza, buta paraszt mehecc haza!"

BAKTER: Minden évbe eztet hallom! Mér 
nem bízzák ollanra at Istvány-napi rende
zést, aki ért hozzá?

ÖRZSI: Mer sokan értenek hozzá, oszt 
nem akarnak senkit megbántani.

LEPCSES: Hájjá tuggya, ez ippen ollan. 
mint a bogyóst lói dalárda. Odaát vótum s 
hallgattam őket a gazdakörbe. Egész jó lett 
vóna, mer valami operadalt énekeitek, — 
ábbul a Toszkábul a Kavnrodási Ariját, — 
csak hát Locamándi Antal fújta a basszust, 
oszt sehogy se gyűltek ki belülié a szüksé
gelt alhangok, hanem csak rekett bőgősek, 
mint mikor valaki jóizŰjen hortyogni óhajt, 
de ogv dongólégy belerepül a gigájába s ot
tan zavarja nz összhangot. Megkérdeztem 
Lórsmándit később, mondok: „ejnye sógor, 
mér ippen maga fújja a basszust, mikor 
nem bírja?'*  — „Hát" —* aszongya, — „a 
békesség miatt. Mer két basszus is vóna a 
faluba. Az egyiknek igen szép hangja van. 
de nem ösmeri a kóláit; a másik Ősmeri a 
kottát, de nincs hangja. így osztán engem 
hittak, mer nekem Se hangom nincs, se a 
kottái nem ösmerem s ezáltal meg van az 
egyonsull.

BAKTER: Csak hát igy a dal összemén, 
mint a Döme gályája.

LEPCSES: Akinek nem tcccik, ne útaz- 
ton Bogvoszlóba meghallgatni,

BAKTÉR: Húszé nojszel — Oszt mi új
ság Pesten Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: Aztat mesélik, hogy az olimijai 
győztesek harmadosztailon utazva gyű ttok 
haza.

BAKTER: Baj az? Oda se csik be az eső! a ínzurumai, összevissza 
ÖRZS1; De a vezetők meg a kísérők első | hasollő jókat. Isten ólgva.

úta-

mil-
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Agyterttök,
függönyök, vltrageok, függöny anyagok legolcsóbban
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ŐSZI NAGYTAKARÍTÁS
A LEGÚJABB DIVAT

hogy 
Min*  

utcán 
: lót.

Miről állapíthatjuk meg biztosan, 
Itt az ősz? A nagytakarítást lázról, 
denki nagyinként. Ha az ember az. 
megy, minden mód előtt mázolókai 
Felnéz a körüli ablakokra, minden ablak- 
bán agy perkáhzoknyás menyecske vonja 
magára, különösen a járókelő férfiak fi
gyelmet. Hiába, ez épp úgy hozzátartozik 
a szezon kezdetéhez, mint nz — uj ruha.

Aktuálisnak tartom lehál, hogy ez alka
lommal a lakás szépítésével foglalkozzam. 
Elmondom, hogy mi us újdonság ezen a 
téren tavaly óla.

A legújabb és legkedvesebb divat, hogy 
modem bútorainkat rózsds /enudssonnaf 
huzatjuk bt ét fenvdszon térítők kerülnek 
at asztalra is, különösen n báliban.

A kézimunka újra olyan nagy divat leli, 
mint volt valamikor nagyanyáink korában. 
Hogy egyabel no meséljek, képzeljék el, e 
héten a« előkelő dunnparti hotel terraszán 
brldgelt Ut nő és két férfi. Az egyik Igen 
előkelő, társaságbeli hölgy, amíg „asztal- 
volt, dővelte kézimunkáját Bizony, Höl
gyeim! Újra divat horgolni, méghozzá egész

oszlúllon gyűllek. Meg hálókópéba.
BAKTER: Tán túlságosan szerény-keltek 

az nranymedáliás legények. A szerénység 
nem mindig bölcsesség.

• LEPCSES: Nem ám. Példává tavai érre 
járt o*  híres tudós profeccor, oszt Cscndíltö 
Pnpp Józsi meghílta a lia körösztölöjéro. 
Ebéd alatt aszongya Csendülő: „tessék pro- 
fecccor úr, tessék: a többieket nem kíná
lom, mer azoknak maguktól is van eszük." 

ÖRZSI: Igaz is. Kiki úgy nyoma koggyék, 
hogy jó cobákat kápányozhasson ki a tál*  
bul.

BAKTER: Ügy bizony. Hát azok a Kame- ... anevék mit akartak a szovgyet vezérivei, 
Sztaliny elvtárssal?

LEPCSES: Ekkicsit meccsiklándoznl 
torkát valamell konyhabicska hegyivel.

ÖRZSI: De még nem is szégyellik! Beval
lották a tárgyaláson is.

LÉPCSŐS: Rénnve Dani eccér fönt járt 
Pesten, oszt egy finom belvárosi úccán a 
járda szélinél telte folamatha aztat a köz
szükségleti rendháhorfttást, amit a vonaton 
elmúlasztott. Persze gyütt a rendőr s mán 
vitte is. De eccer csak észrevette a biztos 
úr, hogy a szembe-gyüvők igen pironkodva 
pislogatnak feléjük. Odatekint s nagy mér*  
gessen ráhurrint a Danira: „Hinnye a min
denségit magának, mér nem hozza rendbe 
a gúnyáját?!" — „Azér" — monta nyugot- 
tan Dani, •— „hadd lássák a népek, hogy 
minő csekélségér visznek be!"

ÖRZSI: Igaza is vót. — Oszt mehetnénk 
is aptya.

BAKTER: Még csak aztat mongya meg 
Lepcses szomszéd, ml igaz ábbul, hogy a 
panyol testvérharcba nők is beállhatnak 
katonának?

ÖRZSI: Biz úgy van. De csak nagy darab 
erős, izmos nőket vesznek be a sorozáson.

BAKTER: Aha. Azok a jól megtermett 
fehérnépek nem fleerézik annyira magukat, 
hanem ikább a kötclesség-tejjesíliés a gon- 
gyuk.

LEPCSES: Haggya csak! Az a kis Há
nyóka Gyula, odaát Cseklészén, a*  is fötette 
magába, ho*  csak igen nagy erős fehérnépet 
vesz feleségül. Úgyis lelt, hazahozta Pás- 
konyhul azt a drombajla Kajtató Borosat, 
akinek egy-egy tenyere akkora vót, mint a 
pék lapáttya. No, mikor a fiatalok hazatér
tek a nászcccakára, a Gyula megsímogatta 
a Borosa haját, mire az asszony hörtelen 
u*  szájon kapta ütet, hogv három foga meg- 
lozút. — „Hejnye lelkem," — monta a sze
gény férj, —• „eztet nem értem, iszen meg- 
eskültünk, jogom van a férj! hatásköri el
foglalni!" — „Ahhoz jogod van, meg Is te
heted" — monta a lapátmarkú Borosa, — 
„de a hajamhoz ne nyújj, mer ha elkócolod 
a frizurámat, Össze-vissza verlek," — No,

a

vékony fehér cérnából nippck alá, vagy a 
hosszúkás ezüst tortrtlálcára.

A lüllteritők változatlanul tartják magukat, 
de nz egész vékony selyemtíillre dolgozott 
térítők divatosak és nem a régebbi nagy- 
lyukunk. (Néhány szem rámegy majd ugyan 
erre a munkára, de Istenem, » szemorvo
soknak Is kell csak valamiből élni.)

A külföld felfedezte a magyaros motívu
mokat, ennek köszönhetjük, hogy hozzánk 
is „eljutott'' ez a kedves és Igazán nagyon 
szép „minta" ... Ezzel díszítenek vászon- 
térítőket, divónypóinákat ezzel vonnák be, 
szóval kézimunkáinkban is — magyarok 
leltünk. Sőt tovább megyek, a magyaros 
szobákkal egyenest kultuszt (Íznek mosta
nában. Akinek nincs erre külön felesleges 
szobája, az a hallját, vagy előszobáját ren
dezi be magyaros stílusban. Vesz egy túli-

Busor, Szőnyeg, tbmiii
Előleg nélkül a leghosszabb hitelre
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pinos ládát, ehhez hasonló magastámláju 
székeket, virágos kerámiákat, vitákat Elő
szedi a padlásról nagyanyáink magyaros 
tányérjait, azokat a falra aggatja éa kész a 
— magyar szoba. Egyik leghíresebb sti- 
néstnönknek van Ilyen magyaros szobája, 
most a szobájával harmonizáló fcimonót Is 
csináltatott magának:. fehér szatin, hossxu, 
bő ujjakkal, az eleje és az ujjak Jódarabon 
lelchimczvQ piros magyar virágokkal. Is
tenien szép!

Lábra, akarom mondani ^ekamlerre kap
tak ismét a diványpárnák. Szedjük elő 
gyorsan foltoszsákjainkat és keressünk ki 
belőle régi selyem-, vagy bársonyhulladé
kokat, adjuk oda egy ügyes iparmüvésznő- 
nck, vngv ha nagyon szorgalmasak va
gyunk, mi Is megvarrhatjuk párnánkat úgy, 
ahogy azt a fantáziánk diktálja. így szü
letik meg az u. n. modern párnn.

Végül elárulom azt a fontos titkot is an
nak, hogy egy lakás meleg, puha, szóval 
„fészek" legyen, legelső feltétele a színek 
harmóniája, a kényelmes beosztás, a szép 
kézimunka és a nippeknek, virágoknak a 
szoba különböző részeiben való elhelye
zése.

Néha egy jól elhelyezett váza, vagy v|- 
rágcserép sokkal jobban tudja emelni a 
szoba kellemességét, mint bármilyen drága 
csecsebecsék tömkelegé. Dr. Dévainé Erdős 
Bösks.

♦
Jó szolgálatot vélünk teljesíteni olvasóink

nak. amikor felhívjuk figyelmét Miiller Lajos 
tíjpesti (Erzsébet-u. 8.) műbútorasztalos mun
kájára, aki régi stílustalan bútorait olyan mo
dernné alakítja, hogv ember legyen, aki saját 
bútoraira alakítás után ráismer. Tov/ihbá test
vére, Miiller A. Géza, újpesti (Kosstfth-u. 16.) 
butorgyúros saját késziiményü bútorait utólér- 
hetellen olcsó áron adja, vagy régi bútorait 
ujjai átcseréli. Állandó kiállítás.

A Lipótváros egyik legelőkelőbb bridzs*  
szálán ja előtt elegáns magánautó állt meg 
vacsóraidőben. A kocsiból egy elegánsan öl
tözött hölgy és ur szálltuk ki és siettek be 
a szalónba. A vacsoraszünet miatt kevesen 
tartózkodtak a helyiségben, ennek ellenére 
sürgős partiősszeállitást kértek a tulajdonos 
hölgyektől. így alakult ki a hévenyészve 
összehozott parti. Alig osztották le másod
szor vagy harmadszor a kártyákat, megje
lent a férj, akit az asszony kecses mosollyal 
üdvözölt. Társaságba készültek, a siető és 
gondos férj tehát gyorsan ki akarta egyen
líteni a hölgy számláját és a főurat hivatta.

— A kártyapénzt és a feleségem uzsonná
ját óhajtanám kifizetni — mondta a fŐur- 
nak .

-— Bocsánat! A nagyságos asszony nem 
régen érkezett és igy nem fogyasztott sem
mit —, válaszolt udvariasan a főur.

A váratlan felvilágosítás nyomán allg-alig 
észrevehetően elsápadt a férfi, pár pillanatig 
ttpelődve szótlanul állt, azután türelmetle
nül rászólt feleségére:

— Édesein, azt hiszem eleget játszottál...
Az asszony, aki ugyldtszik megérezte a 

közelgő vihar szelét, nyomban abbahagyta 
a játékot és szorongó érzéssel hagyta el férje 
karján a helyiséget . . .

Vájjon ki fog derülni valaha is, hogy a 
naiv főur elszólásával bezárult-e a bridge- 
stalón rosQzulsikerült alibitörténete ...

♦

♦ B, 9, ?
9 - 
0 A, D
♦ B ,10

Kör as ada.

Feladvány
♦ K3.2
9 D, B
0 B, 6
4> —

D, 10,5

9 - 
0 K
* A, K, D

♦ A.8,4
9 K
0 -
♦ 0,5,3

Dél Indul és hat ütést csinál.

♦
A Hétfői Napló Vállalati csapatversenvének 

vRJik gVÓstesét magas kitüntetés érts, Dr. Vár- 
konyt Istvánt közhasznú tevékenységéért m. 
kir. kormánytanácsossá nevezték ki. A bridge- 
zők társadalma osztatlan örömmel gratulált a 
szép kitüntetéshez.

— Potom vásár! Potom árak! Ezzel n két 
jelszóval hirdeti szezónvégi kiárusítását n Lipót
várost Tőnal r. t. Lipót-körut tő. Es valóban: 
függöny, kézimunka és csipke árukban olvan 
«lsca«)nv árakat nyújt, hogy Szövi nyári vására 
még az előzők nagy népszerűségé is elfogja 
homályositani!
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Lázas vasárnapi hajsza 
a bankcsalók Vezére, 
az arisztokratakQlsejü 
galambosa hölgy után

r Vasárnap kora reggeltől késő éjszakáig 
nagy munka folyt a főkapitányságon és a 
városban: lázas buzgalommal hajszolták a 
detektívek a szélhámosbandát, amely hamis 
okiratokkal 116.000 pengőt csalt ki a //cr- 
mes-banktól.

A rendőrség semmiféle hivatalos informá
ciót nem ad az ügyről, csak annyi szivárgott 
ki-.K

sok feltevés van, (le pozitívum egyelőre 
annál kevesebb.

Már tudja a rendőrség, ki volt a pénzügy- 
nők, aki a kalandortársaságot a bankba ki
sérte, ismerik már a soffőrt is, aki az ügy 
főszereplőjét, az elegáns nőt autón vitte, de 
ezeknek a kihallgatása sem oldotta meg az 
amerikai stilü szélhámosság titkát.

A Hétfői Napló munkatársa különnyomo- 
sást folytatott és ez a nyomozás rendkívül 
érdekes adatokat produkált.

Emmi néni rokona 
és a re'itéiyes 
házvásáriók

A Jőkai-tér 8. szánni négyemeletes bér
palota özv. Strasser Izidorné 68 éves ma
gánzónő tulajdona. Strasserné dúsgazdag asz- 
szony, a bérpalotán kívül nagy birtoka is 
van. Hatszobás lakást tart a Jókai-téri ház
ban, az esztendő nagy részét azonban vidéki 
birtokán tölti, vagy Badgasteinben. A ház 
ügyeit és anyagi dolgait ifj. Vass Imre dr. 
ügyvéd kezeli, aki maga is a Jókai-téri ház
ban lakik. Strasserné julius elején szabad
ságot adott személyzetének, maga pedig ko- 
mornájával Badgasteinbe utazott.

Augusztus 5-én, délután, talpig feketébe 
öltözött, lefátyolozott,

gyászruhás, őszhaju. arisztokratikus 
külsejű hölgy

kopogtatott be a házfelügyelő lakásába.
— Emmi néni mikor jön haza Badgas- 

tcinből? Meddig marad távol? — kérdezte.
A házfelügyelő tudta, hogy Strassernét a 

rokonai Emmi néninek hívják és igy arra 
gondolt, hogy az őszhaju hölgy Strasserné 
hozzátartozója lehet.

A házfelügyelő jól megjegyezte magának 
* látogató külsejét, mert

feltűnt neki, hogy a galambősz haja elle
nére igen fiatalos arca volt és most, hogy 
összefüggést keresnek a gyászfátyolos nő 
és a szélhámosság között, az a gyanúja, 

hogy a látogató parókát viselt, 
a gyászfátyol pedig csak azt a célt szolgálta, 
hogy leplezze külsejét.

Az elegáns hölgy rövidesen elbúcsúzott a 
házfelügyelőtől. A következő napon két is
meretlen férfi jelent meg a házban. Megálltak 
az udvaron,

alaposan megnézték az épületet, 
papirt, ceruzát vettek elő és fejlegyzéseket 
tettek. A házfelügyelő, aki gondosan vigyá
zott a házban, odament hozzájuk és meg
kérdezte tőlük, mi járandóságban vannak. 
Ar. ismeretlen férfink azt mondották, Stras
serné el akarja adni a házat,

azért jöttek, hogy megnézzék, mert 
vásárlási szándékuk van.

A házfelügyelő csodálkozott a dolgon, mert 
eddig még nem hallott arról, hogy Strasserné 
el akarja adni a házat, de arra gondolt, 
mégis igaz lehet a dolog. A titokzatos láto
gatók

még az emeletekre is fölmentek, végig
járták a folyosókat,

mindent alaposan szemügyre vetlek, aztán 
távoztak.

A rendőrségen megmulatták a házfelügye
lőnek a rovottmultu bűnözők fényképalbu
mában azokat az embereket, akiket mint no

„EpítéselIeKwrzés" közben 
érték tetten a régen keresett 
akrobata-betörőt

Vasárnap reggel hét órakor egy feltűnően 
elegánsan öltözött, lakkcipős fiatalembert 
állított elő a főkapitányságra a rendőr. A 
fiatalember kcz.és sérülés volt, amit restel
kedve takart le kalap Iánál.

A szégyenkező, megbilincselt ember rég
óta keresett betörője a fővárosnak. Neve 
Szép István, vagy amint a betörők világá
ban nevezték:

a légtornász Pista.
Azzal tette magát nevezetessé, hogy olyan 
vakmerő módon kúszott be lakásokba, ami 
Akrobatákat is megszégyenített. Nem volt 
®lyan magas emelet és olyan keskeny pár

tórius okirathamisitókat ismer a rendőrség, 
egyikben sem Ismerte fel a rejtélyes 

látogatókat,
akiknek pedig kétségtelenül közük van a 
szélhámossághoz.

Hamisítási 
remekművek

A rendőrség egyébként összeállította az 
i.*merlebb  okinithaniisitók és szélhámosok, 
kalandorok névjegyzékét. A detektívek sorra 
járják és kihallgatják őket.

Több férfl és nő került már a rendőr
ségre, <le valamennyien tagadnak, egyik 

sem akarja vállalni a hankcsalásl 
és eddig még nem is sikerült bizonyítékokat 
szerezni ellenük.

A vakmerő szélhámosok nagyon ügyesen 
dolgoztak, a kölcsön felvételéhez szükséges 
iratokat olyan

kitünően hamisították,
hogv a szakértők is csak hosszas vizsgálódás 
után tudták konstatálni, hogy az okmányok 
nem valódiak, igy azután nem is csodálható, 
ha a bankot sikerült megtéveszteniük.

Az a pénzügynök, aki az ügyben szerepel, 
a rendőrségen

kétségbeesve hangoztatja ártatlan
ságát,

azt mondja, ő maga is áldozat, nem ismerte 
előzőleg azt a két férfit és nőt, akik nála, 
mint a Jókai-ntca 8. számú ház tulajdono
sai jelentkeztek, öt is megtévesztették hatá
rozott fellépésükkel.

Kábítószerrel elaltattak 
— mondja a kalandornő 
sofíórje

Szerepel az ügyben egy soffőr is, aki pén
teken délután a városban több helyre elvitte 
az elegáns, feketeruhás nőt. A soffőr alig 
emlékszik valamire. Még most is állandóan 
heves fejgörcsökről panaszkodik és azt ál
lítja, hogy utasa, aki először a Gresham- 
kávéházba akarta vitetni magát, majd a ká
véház előtt hirtelen azt mondta, hogy hajt
son tovább Budára,

valami kábítószerrel elaltatta éa ez ■ 
magyarázata annak, hogy pénteken este 
Budán, a Horváth-kert közelében, ájul- 
tan találták autójában a volán mellett.
Strasser Izidorné, aki a bank ajánlott le

veléből értesült, hogy házára valaki 116.000 
pengő kölcsönt vett fel, eredeti tervétől el
térően

nem jött vasárnap Budapestre, 
ellenben komornáját küldte haza és távira
tot intézett ügyvédjéhez, ifj. Vass Imréhez. 
Ebben megkérte, hogy szakítsa félbe bala
toni nyaralását és hétfőn délelőtt tegye meg 
a szükséges lépéseket.

Az uriasszony arra az álláspontra helyez
kedett, hogy őt az ügyből kifolyólag

károsodás nem érheti, ő semmiféle írást 
nem adott ki a kezel közül, visszaélés 

történt a nevével 
és csak akkor kapott értesítést a nagvösszegii 
bekebelezésről, amikor az már befejezett 
ügy volt.

ügyvédjéhez küldött levelében részletesen 
közli utasításait és értesülésünk szerint, első 
legfontosabb leendőnek azt tartja, hogy a 
telekkönyvi hivatalban töröltesse a 116.000 
pengős bekebelezést.

Hétfőn a főkapitányságon
kihallgatják a banktisztviselőket, akik ■ 
kölcsönügylet lebonyolításánál résztvet- 

tek,
azonkívül egyéb kihallgatásokat is fogana
tosítanak.

kány, vagy olyan rozoga emeleti csatorna
cső. amelyen Szép István végig ne tudott 
volna kúszni s ügyesen be ne tudta volna 
magát elek segítségével tornászni a betö
résre kiszemelt lakásba.

Különösen a főváros villanegyedeit: a 
Vilma királgné-uM, a Rózsadombot, a II ü- 
vősvölgy környékét és a Tabánt látogatta 
nagy előszerelteiéi, amelyeknek alacsonyab
ban épült házaiba

mesés ügyességgel kúszott fel a párká- 
z nyokon

és hatolt be ablakkilincsek elforgatásával a 
lakásokba, hogy azután azokat kifossza.

Éhét végéig folytatjuk
pá’yázatunkcn díjnyertes

magyaros ruhák, valamint iskola- 
és Intézeti ruhák bemutatását

8 női és G gyer^ek-manakénnel
Bemutató: naponta délelőtt 11— 12-ig, délután 4 5-lg

az I. emeleten

RÁKÓCZI-UT 72-74

Hosszú idő óta keresték Szép István, de 
eddig mindig sikerült egérutat nyernie. Va
sárnap hajnalban a Hidegkutiuton szolgála 
tót tcljesitő rendőrnek feltűnt, hogy

így jól öltözött ember az egyik villa 
párkányán kúszik fel az emeletre,

A férfira kiáltott, aki azonban hátra sem 
fordulva, nagy nyugodtan azt felelte:

— Mérnök vagyok s az építkezést kell 
ellenőriznem!

A rendőr azonban nem hitte el a naiv me
sét, hanem revolvert rántott, 

ráfogta a „mérnök urra“, 
aki látva, hogy nem menekülhet, macska
ügyességgel visszamászott a földszintre és 
a rendőr elé állt:

— Gratulálok, biztos ur — mondta nagv

MATUSKA SZILVESZTER
kitöltötte ausztriai büntetését, de nem 
akar kimenni a steini fegyházból, mert 
tudja, hogy akkor kiadják Magyar
őrs? ágnak, ahol várja a halálos ítélet

Bécs, augusztus 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón

jelentése.) Rendkívül érdekes bonyodalmak 
zajlanak Maluska Szilveszter, az ckrazitos 
merénylő körül:

Matuska kitöltötte az osztrák bíróság 
által kiszabott büntetését, szeptember 
23-án szabadul, de nem akar kimenni 
n steini fegyházból, mert tudja, hogy 
akkor kiadják Magyarországnak, nhol 

várja a halálos ítélet.
Jlfofus/ro .Szilvesztert annakidején a buda

pesti főkapitányság politikai osztályának 
bravúros nyomozása leplezte le. Budapesti 
rendőrtisztviselő hozta magával a bizonyíté
kokat, amelynek alapján Maltiskál Bécsben 
letartóztatták. Akkor derült ki, hogv a bia- 
torbágyi merényleten kívül Ausztriában is 
vasúti merényletet követett cl. Ezért először 
a bécsi bíróság vonla felelősségre és

az ausztriai merényletért hatévi fegy- 
házra Ítélte.

Büntetését a steini fegyházhan kezdte kitöl
teni. Közben a magyar bíróság főtárgynlásra 
tűzte ki a biatbrbágyi merénylet ügyét és 
ennek fnrtamára az osztrák hatóságok „ki
kölcsönözték" Maluskát n magvar bírósá-mk- 
nek. Először a törvényszéki, majd a táblai 
tárgyalásra is Budapestre kísérték. A tör
vényszék és a tábla halálraítélté Maluskát 
Végső fokon a Kúria foglalkozott az ügyé
vel, de erre ». tárgyalásra már nem hozták 
Magyarországra a merénylőt és

■ Kúria Jogerőre emelte a halálos 
ítéletet.

Maluska ausztriai elitclletése óta a steini 
fegyház lakója. Ar. osztrák törvények sze
rint a jómagavisclclii rabok büntetéséből egy 
időt elengednek, azonkívül a magánzárkára 
Ítélt rabok büntetéséből is leszámítanak va
lamit és igy ezeknek a kedvezményeknek 
a betudásával Maluska Szilveszter büntetése 
szeptember 23-án kitelik. Ilyen esetekben 
az a szokás, hogy maga a rab. illetve ügy
védje kéri a biinietéskitöhési kedvezményt. 
Maluskát a szabályok szerint figyelmeztet
ték arra, hogy joga van kedvezményt kérni, 
^(i{iiiiiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiii3iiiiiiiiiiniiiiii(ii:iiiiiiiiiiiHiiniiiiiiriiii;i)iuniiniiiiii'i 
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büszkeséggel. — En vagyok a Szép István, 
akit olyan nagyon keresnek a detektív 
urak a főkapitányságon. Maga nagy jutal
mat fog kapni miattam.

Ezután odanyujtotta szépen a kezét a 
rendőrnek, hogy bilincselje meg. Csak arra 
kérte, hogy a rendőr a kalapját tegye a ke- 
zefejére, nehogy a járókelők előtt szégyen
keznie kelljen.

Szép István a főkapitányságon elmondta, 
hogy maga sem tudja, hány helyen tört be. 
Közölte azt is, hogy

búrom társa van, akik azonban Jelenleg 
vidéken dolgoznak.

A rendőrség a megnevezett vidéki városokba 
rádiógramot küldött, hogy nz ott tartózkodó 
betörőket fogják el. Szép Istvánt vallomása 
után letartóztatták.

n merénylő azonban nngy meglepetésre, 
nem akart ezzel a kedvezménnyel élni, 
de mégis megkapta — akár akurtá. akár

nem.
Maluska elgondolása nyilván nz volt, hogy 

ha nem kap kedvezményt a büntetés kitölté
séből, akkor a büntetése még csak jövőre 
lelik ki, tehát

még egy esztendje marad, amíg kiadják \ 
a magyar hatóságoknak

és Magyarországra hozzák, ahol halálos íté
let várja.

Maluska bér-’ ügyvédje most érdeklődik 
az osztrák igazságügyi hatóságoknál, mi 
lesz a döntés, el kcll-ft hagyni Mntuskának 
a steini fegyházat szeptember 23-án, vagy 
nem.
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Fantasztikus 
valutacsempészést 

lepleztek le a h atáron
Sátoraljaújhely, aug. 24.

é.4 Hétfői Napló tudósi tójának tele fon je
lentése.) Vasárnap reggel a vámőrök egy 
gyanúsan viselkedő férfit szállítóiak le a 
vonatról. Az izgntolt fiatalember több ira
tot és útlevelet mutatott fel, amelyek Grűn- 
zmeig Herz 26 éves állítólagos csehszlová
kiai rabbi nevére voltak kiállítva. A vnhita- 
ellenőrző közegek

megmotozták, dr zsebeiben nem talál
tak valutát.

GrOnzmeiget ennek dacára továbbra is gya
núsnak találták és orvossal vizsgáltatták 
meg. Az orvosi vizsgálat meglepő ered
ményre vezetett. A fiatalembernél

fantasztikus módon eldugva 144 darab 
csehszlovák bankjegyet, összesen SőOt 

cseh koronát találtak.
Grünzmeiget őrizetbe vették és Budapestre 
szállítják a v.ilutaügyészségre.

Inifynn tinim. SS*  • kerf»rrm*nTn  mai 
vNohNKlovtUt vMUiskon, hajóé*  repülő 
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(sohurlovf-k Krrcf»kcd« Imi Ka 
nól. Ilndanr*',  l.tnóf-kiirof 10.
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"nlm irodában,Jöraef tóriS'f 
. • u íImím biidepeitf Tirf^kl MÁV 
ItortANhun. Vósórbín-oKAryok
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KÖZGAZDASÁG
Rákospalota és Újpest

a kereskedelemügyi miniszternél 
tiltakoznak a hurokvágányok ellen

A Brszkárt közlekedési reformjai nemeink 
" főváros közönségét, hanem n környékbeli 
városok lakóssúgát is foglalkoztatják.

Iliidapcsltel határos két város Újpest és 
Rákospalota most

kö/lh akciót Indítottak a tervbe vett 
hurokvágányok ellen,

ugyan ekkor nzt is kérik, hogy n Beszkárt 
közvetlen kocsikat indítson n Nyugati pá
lyaudvarról egészen a Megyeri Csárdáig.

Az akciót a városok polgármesterei 
vezetik.

Beadványt szerkesztettek, amelyben rámu
tattak arra, hogy

a Beszkárt jogelődjével Újpest és Rá
kospalota annak ideién szerződést kö

tött,
amelyben n társaság arra kötelezte magát, 
hogv közvetlen vonalat vezet a Megyeri 
Csárdáig. Kötelezettséget vállalt arra Is. 
hogy a vasút építésénél magánterületet 
nem vesz Igénybe. Ezzel szemben most a 
tervezett újpesti hurokvágányt magánterü
leten szándékoznak lefektetni.

A beadványt küldöttségben viszik a keres
kedelemügyi miniszterhez. A küldöttség veze 
lésére Pest vármegye főispánját kérték fel.

Kercskcdfiérlek rrkteket rendszeresítenek
szenteinbcrtAI kezdve n Városházán. Az érte
kezleten ■ kereskedelmi érdekképviseletek és 
u budapesti kereskedelmi élet vezeiőtagjal jön
nek havonta össze uz. aktuális problémák meg
vitatása céljából.

♦
A Takarékpénztárak és fíatikok Egyesülete 

kötelékébe tartozó budapesti pénzintézeteknek 
most közzétett egységes félévi mérlege határo
zott javulást mutat az eltŐ félén gazdasági éle
tében .4 mérleg pénztárkészlct és pénzintéze
teknél fennálló követelések címén 126,075.000 
l’tngöl tűntet fel. adótok tételei 688.025.000 
pengővel, államadósságok slb. 207,572.000 pen
gővel, záloglevelek kibocsátása alapjául szol
gáló jelzálogkölcsönök 338,631.000 pengővel és 
az ingatlanok 7.1,342.000 pengőbe! szerepelnek, 
mig a tehcroldalon. az alaptőke ét tartalékok 
összesen 384.890.000 pengővel, nyngdijtartalé- 
kuk ét nyugdíjalap 62.2Ö7.00O pengővel , hite
lezők tételei 1,372.613.000 pengővel, ebben a 
„betétek" 54.3. tO5 000 pengővel és a forgalomban 
levő záloglevelek 225,694.000 pengő értékkel 
szerepelnek.

♦
Egyezerliároniszáz vagon osztrák faanyag 

ú|| n folyóévi szabad kontingensből inég ren
delkezésünkre. Ezeket a behozatali engedélye
ket már szeptember első felében fogják szét
osztani és ezzel be is fejezik ezévben nz ausz
triai fnnnyagbchozatnli engedélyeknek szétosz
tását. Az. ezen a héten kötendő árucsereegyez- 
ménv terhére .Jugoszláviából Ötszáz vágón fc- 
nyőanyng behozatali engedélye kerül felosz
tásra és ezen felül 300 vágón faragollfa beho
zatalól is engedélyezni fogják.

*
„A: árnhárl kérdés igazi arca" elmen Igen 

érdekes tanulmány jelent meg fíalló Ferenc 
tollából, Gátló Igen fontos számadatokkal tá
masztja alá azt, hogy a budapesti négy éld- 
miszerárusitással is foglalkozó nagyáruház 
élelmiszer ét háztartási osztályának forgalma 
együttvéve sem haladta meg a 4 és jíl millió 
pengőt, ixipyis Budapest 350 milliós élelmiszer- 
fogyasztásának még at 1.3% át sem teszi ki. 
A szövetkezetek és hatásági üzemek 45 millió 
pengőt forgalmat értek el, vagyis tizenegyszer 
nagyobbal, mint az áruházak és a fűszerkeres- 
kcdi'k, emellett még mindig 299 millió pengős 
forgalmat bonyolítottak le. Tanulmánya végén 
megállapít ja Gállá, hogy az áruház a korunk
ban vajúdó társadalmi átalakulások közepette 
a gazdaságilag meggyengült uj foggasztárétc- 
pek beszerzési forrása, ahol a minőségi igényt 
<i standardizált középtipusok. a csökkent vá
sárlóerői az áru tömegbeszerzése és a közve
títő kerek kiküszöbölése egyenlítik ki. Nem a 
nagytőke elhelyezkedési törekvése, hanem az 
éld igényel hívták igy életre az áruházakat, 
melyek a forgalom természetes áralakulásainak 
tekintendők.

♦
A tatarozás! hitel kiterjesztéséről szóló ren

delet rövidesen clkésrlll. A rendelet lehetősé
get fog nyújtani arra, hogv as adótartozások
kal megterhelt ingatlanok tnlarozási hitelben 
legyenek réscealthclők. Ezt a hátralékos adó- 
és illetékliirluzúsok adandó hosszúlejáratú fi-

Eia^smírflsimönv
V.rl.iwh Rudolf budapesti tX., KApolna-u. 9—11.) 

bej k< nícrxgyíhu*  kdm Mcregy<-r»>lKÍ ögyében «t 
< !' i. t IlkwdAcIA sorén nyllvéno*  UrgynUison el- 
i ..• i k'iúl adó, ró« 4n>k('»ilete, fehterelése. 
kintlevőségei, ugyulnUn a Budapetl dvnsbalparti 
lesMiak IMA u. ikvi betétuen loulnlt ingutlau,

a> tkvl betétben felvett Ingatlanból at adót tulaj- 
di nit kíprró felárén

USt. auguMtua IS 4a, pénteken déli fi érakor 
nr Oi«í(m llltelvédö Kinlet. Buci apait, V., Alkot 
u.Aiv n h hlvHtnloa helyisáséban. At eladtsra ke
rült) ína6«4«>k adás résnél, eladtál feltételek éa a 
leltár ai OHH nél la <t. e 10—| őréig tnezlekinthe- 
t6k. ahova ajánlatok la benyújthatók 1»% bénát

zetésl módozatok megnddsávnl kívánják elérni, 
ugy hogy ezáltal n lakbérből megfelelő összeg 
jutna a talárostul kölcsön törlesztésére is.

♦
Szerszámáruk gyárfására rendezkedtek be a 

magyar gépgyárak. Legújabban az Oetl Antal 
vasöntöde és gépgyár Is rátéri szerszámok, ne
vezetesen kalapácsok, fejszék, fogók és egyéb 
szerszámok előállítására.

*
A zomflncedénvórn gyárak kartelje megnln 

kuli. Az uj körteiben a Budafoki Zománccdény- 
árugyár, a M. Fém- és lómpaórugyór, a Fuchs 
és Scblichter cég és a VVeiss Manfréd gyárak 
vesznek részt.

♦
A Kisipari Kiviteli Intézet már szeptemberben 

megkezdi működését és a Budapesti Kereske
delmi és Iparkamara keretén belül fog tevé
kenykedni Programjául tűzte Id a piackutatást 
és a külföldi képviseletek megszervezését is.

•
A nytilbőrklvllnl korlátozása ellen állást fog

laltak a vadászok, mert a kivitel korlátozása 
az árak leszorítására vezet, a vadászattal Járó

Gazdag budapesti kereskedő 
kleptomániás feleségét tetten*  
érték a horányí-strandon

Szomorú hátterű botrány játszódott le az 
egyik leglátogatottabb pestkörnyéki stran
don. A horányi weekendházak közelében, a 
kellemes dunastrandon fürdőzők és vnd- 
evezösök sátrat szoktak verni és oda rak
ják ruháikat és egyéb holmijukat, amíg a 
Dunán vannak. Legutóbb egy meleg déli 
napon G. János magántisztviselő, fürdő 
után visszatért sátrába, hogy felöltözzék. 
Ijedten látta, hogy ócska kabátja, amely
nek zsebében

alpakka cigarettatárca és IS pengő
volt, továbbá nyakkendője, valamint a sá
torba készített kis börpárnája eltűnt. Lár
mát csinált és a szomszédban tanyázó ba
rátaival együtt keresni kezdték a tolvajt, 
még ,,házkutatást" is tartottak titokban 
egy-két gyanúsnak tartott strandoló sátrá
ban, de eredménytelenül. A tisztviselő nem 
Inrtotta érdemesnek, hogy feljelentést te
gyen, mert egész kára nem volt jelenté
keny, de barátaival együtt elhatározták, hogy 
ezentúl lakozott figyelemmel kísérik a sát
rakat, annál is inkább, mert nem ez az első 
eset, hogy' kisebb értékű tárgyak, ruhane- 
miiek, strandcikkek, sőt evezők is eltünedez
nek a sátrakból.

Másnap, amikor G. János és barátai, 
ttgynncsnk déllójt, a horányi partra eveztek, 
feltűnt nekik, hogy’

néhány helybeli mezítlábas gyerek ne
vetve ólálkodik a sátrak körül.

Azonnal na volt a gyanújuk, hogy a gyere
kek követték el a lopásokat, ezért odasiet
tek n kisfiúkhoz és vallatni kezdték őket, 
hogy mit keresnek a strandon.

A gyerekek minden kertclés nélkül el
mondták, hogy rejtekhelyei készítetlek ma
guknak és onnan szokták figyelemmel kí
sérni a furcsa jeleneteket, amelyek csaknem 
nap-nap után lejátszódnak a sálrak kórul. 
Azt állították a kisfiúk, hogy egy igen so-

Tragikus módon meghalt
a Rákóczi-uti halálhá2
egyik lakójaA házbeom.lási

riadalom rémülete ölte meg
A Rdf.-dcxf-uli hilzbconilás ujabb fejlemé

nye foglalkoztatja tegnap óta a rendőrséget 
egy halálesettel kapcsolatban.

A Rákócziul 73. számú házban lakott 
harmincöt év óla Klopfcr Sándor toxlilke- 
reskedő. Második emeleti lakásban élt fele
ségével és fiával, aki tcxtilmérnök. A ház- 
heomlás napján délben egy órakor ment cl 
hazulról, hogv elintézze üzleti ügyeit. Ami
kor távozott, n felesége és a fia éppen ebéd
hez ültek.

Három óra tájban Klopfer Sándor üzlet!

CSILLÁR-«I4“ W.
EGYES MODELLEK MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRON

nagy kiadások pedig megkívánják a aubad- 
forgalomi.an kialakult mai árakat.

•
A Budapesti Kisfuvaroiok fpartárautata va

sárnap tartotta 30 éves jubilárla közgyűlését, 
amelyen a kereskedelmi minisztérium, a pol
gármester, a Kereskedelmi és Iparkamara, a ro- 
konlpart érdekeltségek is képviseltették magu
kat. A közgyűlésen először jelentek meg a 
pestkörnyéki és vidéki fuvarotok a budapesti 
állomás és telephelyi fuvarosok mellett. Kai- 
lenecker Ferenc ipartársulati elnök, kamarai 
tag nyitotta meg a közgyűlést, majd Dormnn 
Ede főlilkór ismertette a társulat 30 éves mű
ködését. A közgyűlés izzó hangulatban tárgyalta 
az OTI adósságok elengedése körül tapasztalt 
visszásságokat. Rendkívül érdekes volt a napi
rendnek az a pontja, mely a fővárosi lovas
fuvarozó állomások kihelyezésév*!  és a taxi- 
tohergépjármilvek esetleges fclálliíAsávnl fog
lalkozott. A közgyűlés kimondotta, hogy orszá
gossá alakul és ennek megfelelők# Magyar 
Teherfuvarozók Orszógos Ipartársulatára vál
toztatta elmét Az elnökség és választmány vá
lasztása során elnökül ismételten Kallenockcr 
Ferencet, főtitkárrá pedig Dorman Edét vá
lasztották meg.

♦
A Magyar Droglsta Testület és a Budapesti 

Drogisták Ipartestükte taggyűlést tartott a koz
metikai rendelettervezet megbeszélése végett 
Gora Géza elnökletével. A hozzászólók a terve
zet anyagi megterheléseit teljesllhctetknnck és 
elviselhetetlennek mondták és azt követelték, 
hogy a Testületek a tervezetet minden tárgya
lás nélkül utasítsák viasza. A taggyűlés meg
bízta az elnökséget, hogy hívja fel ugy az ipari 
minisztérium, mint a Kereskedelmi és Iparka
mara figyelmét a veszélyre, mely a rendelet
tervezet életbelépése esetén a hazai kozmetikai 
ipart fenyegeti.

vány kék ftirdőlrikős fiatal nő, aki gyakran 
fehér köpenyt is visel, a délelőtti órákban 
megjelenik a sátraknál, az egyikbe beugrik 
és onnan valamit, egy ruhadarabot, egy 
evezőt, egy fürdőtrikót, egy tárcát, vagy 
más tárgyat kihoz. Ezután sietve a strand 
egyik félreeső részére megy és ott

egy ócska lapáttal elássa a lopott tár*  
Kyat.

A strandolók hitetlenkedve fogadták a 
kalandos történetet, de azért elvezettették 
magukat a gyerekek által megjelölt helyre.

Ásni kezdtek és legnagyobb meglepeté
sükre valóban találtak elásva három evezői 
és egy csomó apróságot. A gyerekek azt is 
megmutatták, hogy a tolvajnő melyik wee- 
kendházba szokott menni a zsákmány el- 
ásása után. Ennekalnpján sikerült megálla
pítani, hogy a strandfosztogató nő egy 

jómódú fővárosi tcxtilkcreskcdő fele*

aki férjével szokott strandolni és evezni a 
Dunapnrton. A leleplczők közt a kereskedő
nek Ismerősei Is voltak, akik elhatározták, 
— tekintve, hogy a kár Jelentéktelen, — 
nem tesznek feljelentést, de közlik a férjjel 
az esetet.

Így is történt. A kereskedő lesújtva, de 
kevéssé meglepetten hallgatta végig a törté
netet. Kijelentette, hogy tudja, hogy 

szerencsétlen felesége kleptomónlás.
Sok kellemetlensége volt már emiatt. Vigyáz 
is az asszonyra, de előfordulnak dolgok, 
amik elkerülik legéberebb figyelmét is. Há
lásan köszönte a társaságnak, hogy ilyen 
tapintatoson intézték cl az ügyet. Megígérte, 
hogy minden kárt megtérít és nem hozza 
többet ki a strandra feleségét. A leleplezök 
ezzel szemben diszkréciót Ígértek, igv a ho
rányi tolvajkaland véget ért és folytatása 
sem lesz.

— mondják a hozzátartozói 
körútja során betért egy sas-utcai textil- 
nagy kereskedésbe. Mikor belépett, az üzlet 
alkalmazottjai meglepődve fogadták:

— Mi az. Klopfcr ur, hát maga megmene
kült, nincs semmi baja? — kérdezték.

Klopfcr, akt
még nem tudta, hogy ml fürlént a Rá-

kóexi-uton,
nem értette a dolgot, mire az egyik alkal
mazott elmondotta neki a bírt!

— Rt omlott a Rdkóczi-ut 73. számú ház, 
Ifibb lakd meghalt . . .

Szeptember 3—13.

UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK
augusztus 28-tól szeptember 20-ig, 
Belföldieknek 33 /0 Külföldieknek50% 
Utazási igazolványok a menet
jegyirodáknál és az Őszi Vásár 
tb. képviseleteinél kaphatók. 
Belépőjegy 1.— P

A textilkereskedő a hir hallatára rémül
ten otthagyta az üzletet és sietett hazafelé... 
Mire a házhoz érkezett,

rosszul lett, ugy kellett felmosni.
Kiderült, hogy hozzátartozóinuk szeren

csére semmi baja nem történt, csak a mel
lettük lévő lakás falai omlottak be.

A hatvankétéves Klopfer Sándort rosszul- 
léte után a szomszédos /mpenaLszállóba 
vitték és lefektették. Éjszakára rosszabbra 
fordult az állapota, mire kezelőorvosa intéz
kedésére

a Zsidókórházba szállították és hlidéses 
tünetek között vették ápolás alá.

Néhány nap múlva, mikor az állapota ja
vult, hozzátartozóival együtt dr. Roscnberg 
Barna ügyvédhez fordult és kártérítési pert 
indított a háztulajdonos bank ellen. Kerese
tében

arra hivatkozott, hogy a házbeomlásl 
riadalom rémülete okozta a betegségét 

és mivel a szakértői vélemény szerint leg
alább egy esztendeig munkaképtelen lesz, 
erre az időre 7500 pengő kártérítést köve
telt. A bank ezzel szemben azzal érvel, hogy 
Klopfcr Sándor rosszullctét nem a házbeoin- 
lási riadalom, hanem régi betegsége idézte 
elő. A kereset ügyében szeptember elejére 
tűzte ki a tárgyalást dr. Móritz Sándor tör
vényszéki biró.

A kereset benyújtása után pór nappal 
dr. Rosenberg Barna beadvánnyal fordult a 
törvényszékhez és úgynevezett előleges bíró
sági szakértői szemlét indítványozott. Azt 
kérte, hogy

a törvényszék küldje ki a Zsidókór- 
házha dr. Miuich Károly egyetemi ta
nár, törvényszéki orvosszakértőt, aki 

majd megvizsgáljja Klopfer Sándort , 
hitelesen megállapítja a betegséget és azt, 
hogy valóban a húzbeomlássai kapcsolatos 
rémület idézte-e elő a textilkercskedö beteg
ségét. A bíróság még nem hozhatott döntést 
ebben az ügyben, mikor az ügyvéd ujabb 
beadványt intézett a törvényszékhez és 

visszavonta kérését, 
azzal a megokolással, hogy Klopfer állapota 
mór jobbra fordult, a pörös eljárás során 
lesz még elegendő idő, hogv az orvosok el- 
dönlhessék a betegség körül keletkezett vi
tát.

így állt az ügy, amikor nemvárt tragikus 
fordulat következett be:

Klopfer Sándor szombaton délután két 
órakor a Zsidókórhúzbon meghall, az 
orvosi megállapítás szerint szlvkoszoru- 
ér-repedés és ngykéreggyulladús idézte 

elő a halálát.
A haláleset bekövetkezése után a kórház kö
zölte a hozzátartozókkal, hogy felboncol- 
tatja Klopfer Sándor holttestét,

a család azonban kegyeleti szempontok 
miatt tiltakozott a boncolás ellen.

Végűi is ugy döntöttek, hogy a kórház hiva
talosan értesítette a VI. kerületi kapitány
ságot a halálesetről és ezzel

a rendőrségre bízta, hogy legyen-e bon
colás.

Klopfer Sándor fia vasárnap jelentkezett 
a rendőrségen, majd az ügyészségen. Az 
Ügyészség mellőzte a boncolás elrendelését 
és

megadta az engedélyt a temetésre.
A tragikus módon meghalt kereskedőt elő
reláthatóan kedden temetik.

E3V HETI ÜDOLO UTAZÁS 
AZ ALDUSf^A
A M. F. T. R.-I. B. If. 8Z. annastus bö J7-én 
az ERZSÉBET KIRÁLYNÉ tcrtncRhajóTal 
egyheti Üdülő utniAit rendez az 
•laanAra (KaztnnaoroR, Var.knpn, Ada-Kaleh 
azlect atb.l I. o. IBI.-- P., II. o. 110.- P. Ö86Z- 
költséggel.
Útlevél osükségea, vlxnm nem kell.

IniB'IA*  ; Bndapent Eötvfla-térrál nug, 27-én 22.30 érakón 
V|86»aérkezé»: aayptoiubrr 3-An 7.20 órakor-

Jegyeladás:

nősz menwienyirodíiaban. v, vtoaoo-iae i
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Hűvösebb idő, 
záporesőkkel

A Meteorológiai Inté
zet jelenti vasárnap 
délben:

A nyugateurőpai hű
vös, borult időjárás ha
zánkra is átterjedt, de 
a hideg légréteg egye
lőre még csekély vas
tagságú, azért a szél (a

Dunántúl egyes vidékeit nem számítva) még 
ma délelölt is csak mérsékelt erősségű volt. 
Igen sok helyen volt záporesö és több he
lyen zivatar.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 21 fok, a tengerszinlre átszámított lég
nyomás 763 mm.; mérsékelten emelkedő 
irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Élénkebb nyugati-északnyugati szél. 
Több helyen zápor, egyes helyeken zi
vatar. A hőmérséklet keleten is csökken.

— BUDAPESTI DIÁK HALÁLOS TU- 
RISTASZERENCSÉTLENSÉGE AUSZTRIÁ
BAN. Székely Gábor budapesti diák gyopár
szedés közben a Délkarintiában fekvő 
Mosskofel délkeleti lejtőjén lezuhant és 
mintegy 140 méter mélységbe esett. A diák 
szörnyethalt. Holttestet megtalálták és le
vitték Mautlienbe, ahonnan valószínűleg 
Budapestre szállítják.
— ELLENFORRADALMÁROK BOMÁZZÁK 

MADRIDOT. Sevillai jelentés szerint a nem
zeti irányú csapatok egyik légi raja tegnap 
bombázta Madridot. A sevillai rádió hír
adása szerint a bombázás megtorlás azért, 
hogy a kormánycsapatok nyílt városokat 
löllek és bombázlak.

— KIFOSZTOTTA VOLT GAZDÁJA LAKÁ
SÁT. Szombaton betörtek Reisz János tojás
kereskedőnek Garay-tér 14. szám alatt lévő la
kására. A detektívek még nz éjszaka folyamán 
elfogták Horváth István 28 éves szabósegédet, 
aki valamikor Reisz Jánosnál volt alkalmazva 
és volt gazdájától ötszáz pengő készpénzt és 
200 pengő értékű egyéb holmit lopott el a la
kásból.

— TIZENHÁROM EMBERT MEGMART 
A VESZETT KUTYA. Marton József püs- 
pökszenterzsébeti gazdálkodó kutyája meg
veszett és megmarta a gazda családjának 
három tagját, ezután az utcára rohant és 
még hat gyermeket és három felnőttet is 
megharapott. A falu népe valóságos hajtó
vadászatot tartott a veszett kutyára és 
agyonverték, de még eközben is megmarl 
két embert.

— Meghalt Qdky László a híres régi színész.
Nagy halottja van a régi magyar színészetnek. 
Meghalt Csiky László, a kolozsvári, nagyváradi 
és szegedi színpadok egykor h<"£
Csiky László már évek óta nyugdíjban élt. Rö
vid betegség után, hetvenhároméves korában 
hunyt el. A kerepesi temetőben kedden délután 
helyezik örök nyugalomra.

— Ceglédi napok. Cegléd városa augusztus 30 
—szeptember 6-a között először rendezi meg 
ünnepi hetét a „Ceglédi Napokkal, melynek ke 
rétében ipari, mezőgazdasági, gyümölcs, bor stb. 
kiállításokat rendez. Az ünnepi hét programját 
különböző kongresszusok, sportversenyek, mér
kőzések, szubadtéri előadások stb. teszik válto
zatossá. Az ország minden részéből 50%-os me
netdíjkedvezményt ad a MÁV, azonkívül Mé
rés vonatokat is indít Közelebbi felvilágosítás
sal a Balntonvldók Vendégforgalmi Központja 
Budapest, Vili., Blalia Lujza tér 1—3 (Corvin- 
áruházban), Tel.' 1-455

ELFELEJTETT SREfflK
E. A. Dupont lélekbemarkoló Illmjt"

ELFELEJTETT RUG®K
j A Férfi és a Nő örök szerelmi csatája

ELFELEJTETT ftRSOK
A Fórum művész-ciklusénak olt. n’f ,

ELFELEJTETT RSCEL
Az izzó szerelem és izzó gyűlölet 
drámája

ELFELEJTETT ARCOK
Herbort Marsban őrlési nlakllMa

ELFELEJTETT ARCOK
Újszerű .. ujsz»fü ujszeríl...

ELFELEJTETT ARCOK
Ezzel a filmmel indul a szezón!

Ma este fél 10 órakor <Hs»elöadA»

premiert FÖKim pr.Kri
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A Méhes-tanács elrendelte 
Kodolányi János 

letartóztatását, mert nem 
jelent meg a tárgyaláson

A bilntctölörvényszék Jfé/ics-tanácsa tegnap
előtt tűzött ki tárgyalást Kodolányi János is
mert iró nemzetgyalázási biinperében. Kodolá
nyi annakidején cikket irl Bajcsy Zsilinszky 
Endre hetilapjában, a ázaöadsdg-ban. A cikk 
miatt

nemzetgyalízás elmén vádat emelt as 
ügyészség Kodolányi ellen.

A bűnügyben közel kél esztendeje folyik az 
eljárás anélkül, hogy eddig érdemleges tárgya
lásra és Ítélethozatalra került volna sor.

A tcgnapclőtll főtárgyaláson Kodolányi nem 
jelent meg, mite az elnök a kővetkezőket mon
dotta:

— Bejelentés érkezett a törvényszékhez, hogy 
a vádlott Finnországban tartózkodik és 

szeptemberben érkezik haza.
Megállapítom, hogy Kodolányi szabálysze

rűen vetie át az Idézést és ezután utazott kül
földre. Ez a bejelentés is most, a főtárgyaláson 
történt.

Az elnök közlése után felállóit dr. Temes

B Megnyílt a Krisztina
a u/ldala kilőtt

tér&n

Áz egész országban keresik 
a titokzatos dr. Szabónál 
az elveszett és megtalált nagyértékü 
brilliánsgyürü tulajdonosát

Vasárnap az ügyészség Mnrkó utcai foghá
zának kapuján egy sápadlarcu középkorú férfi 
lépett ki: Uraszki Albert budapesti pincér.

Egy elveszett és megtalált nagyértékü bril- 
liáusgyürü rejtélyének szereplője a pincér, 

aki párnapi fogság után vasárnap szabadlábra 
került.

Nemrég történt, hogy egyik helvárosi kávé- 
házban elveszett egy nagyértékü brilliánsgyürü. 
A kávéház tulajdonosánál egv elegáns hölgy 
jelent meg és ijedten közölfo vele:

— I)r. Szabóré vagyok, mindennap itt 
ozsonnázom. Tegnap is a kávéháziján vol
tam. Határozuttan emlékszem, hogy ujja- 
mon volt a nagyértékü briíliánsgyürllm. 
Amikor hazaértem, a gyűrű nem volt meg. 
Másutt nem jártam és csak itt veszíthet

tem el.
Az uriasszony bejelentése ulán lázas kutatás 

kezdődött a kávéházban a gyűrű ulán, de 
a nagyértékü ékszer nem került elő.

A kávéház tulajdonosa a főkapitánysághoz 
fordult.

így indult meg a rendőri nyomozás, amely 21 
óra múlva már eredményt produkált: egyik 
pesti zálogházban megtalálták a gyűrűt és 
megállapították azt is, hogy 

— Kutatják a szolnoki gyilkosság hátte
rét. Vasárnap a szolnoki vizsgálóbíró kihall
gatta Pollacsek Mátyás borbélysegédet, Zsiga 
Lajos gyilkosát. A nyomozás most még to
vább folyik, a gyilkosság hátterének kikuta
tására. Megtalálják Zsiga Lajos levelezésit, 
amelyből megállapították, hogy Pollacsek 
többizben pénzt követelt a meggyilkolt Zsiga 
Lajostól.

— HALÁLOS SZERENCSÉTLENSÉG 
NIRNSEE PÁL KÉPVISELŐ LAKÁSÁN. 
Ajka községben h'lmsce I’ál országgyűlési 
képviselő házában villanyszerelők dolgoztak. 
Vehovcslcs Ferenc villanyszerelőt a magas- 
feszültségű áram megütötte és n szerencsét
len ember tüstént szörnyelhalt.

Gyilkosság és késpárbaj 
egy pulyka miatt

llrttaMba, nupuw.ll>, 24.
(A IIO/öl Napid turldlttdlnnak iclelónie- 

lenlése.) Kegyeli™ gyilko»s.'i« larlja 
lomban Kdrdlladdnv tokossal. I"'"r' 
lóisof és Molnár I.tvén casdilkodók. ukik 
i, kosséstöl nyolc kilométerre lányiunkon 
laktok hosseebb ideje bnrnnos riszonvlmn 

íltrk. . . „
Napirenden roll ktlrJItttlk a elvnkodás, 

de eokesor verekedés i> keletkézen a két 
szomszéd kézfilt. Vasárnap reftml lletberfl. 
egyik pulykája átment a szomszédba, mire

várit Gyula ügyészségi alelnök és a következő 
indítványt tette::

— A vádlott szabályszerű idézés ellenére 
nem jelent meg és nem mentette ki törvény
szerűen elmaradását.

Ezért indítványozom, hogy a törvényszék 
rendelje el a vádlott előzetes letartózta

tás át
és ezután tartson ujahb főtárgyalást.

A bíróság tanácskozásra vonult vissza, majd 
Méhes elnök kihirdette a határozatot:

— A törvényszék helyet ad az ügyész indít 
ványának::

elrendeli a vádlott letartóztatását és hiva
talból tllz ki határnapot az ajabb főtár

gyalódra.
Ezzel a tárgyalás véget ért és a törvényszék 

határozata értelmében Kodolányi Jánost le 
kell tartóztatni, amint visszatér finnországi út
idról Magyarországra. Valószínű azonban, hogy 
az ismert iró hazaérkezése után nyomban tisz
tázni fogja kellemetlen ügyét.

Tulajdonos:
SZABÓ

Hroszki Albert pincér zálogosította el.
A pincért előállították n rendőrségre, majd le
tartóztatlak és átkisérték az ügyész ég foghá
zába, mert nz volt a jvaim, hogy ő lopta el a 
gyűrűt.

Vasárnap a vizsgálóbíró elé maga elé vezet
tette a lopással gyanúsított Hraszkit, aki kije
lentette, hogy

a gyűrűt nem lopta el, hanem a kávéhál 
közelében az utcán találta.

A pincér vallomásával szemben bizonyítékot 
nem talált a vizsgálóbíró arra, hogy a lopást 
valóban ö követte el, ezért elrendelte

azonnali szabadlábra helyezését.
A viasgálóblró döntése alapján a pincér el is 
hagyta a fogházat és most már csak jogtalan 
eltulajdonítás címén folyik ellene eljárás.

Ez történt eddig a gyűrű körül, amely most 
ott fekszik a főkapitányságon. Mindczldeig 
azonban nem sikerült megtalálni dr. Szabám’t, 
nki gyűrűjének eltűnését bejelentette. A kávé
házban csak látásból ismeri mindenki az úri- 
asszonyt és csak annyit tudnak róla, hogy na
pok óta nem jár be. Állítólag valahol nyaral.

Most már nz egész országban kutatnak, 
nyomozunk a titokzatos dr. Szabómé után, 

nki azóta nem jelentkezett, amióta a gyűrűt 
megtalálta a rendőrség.

a gazdálkodó felesége vissza akarta hozni a 
baromfit. Molnár rátámadt az asszonyra, 
dühében össze-vissza szurkolta, majd a föl
dön fetrengö szerencsétlen nőt

ásóval addig iltilltr, amig csak élet volt 
benne.

A segélykiáltásokra Berbert Is előkerült és 
a két eilcnfél kegyetlen,

véres késpárbajt vívott.
A késpárbajban Berbert súlyosan, Molnár 
könnyebben sérül. Herbertet kórházba szál
lították, Molnár Istvánt pedig, amikor az 
orvosnál kötözésen volt, a csendőrök letar
tóztatták.

— Halálos vasúti katasztrófa Német
országban. SlcttinbŐl jelentik: Az Altdammi 
pályaudvaron egy szénszálliló vonat össze
ütközött egy tehcrvonaltal. A szénszállitó vo
nat mozdonya kisiklott. Három vasúti tiszt
viselő meghalt.

_ Ciánmérgezést kapott egy kereskedése- 
géd. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
Orosz Tibor kereskodősegéd Cserhát-utca 17. 
szóm alatt lévő lakásának ajtaját ki nknrla 
nvllnl de hirtelen rosszul lett és fissteesell. A 
mentók . k*r«.k.dö«,4del.  .ki . «* ”">”«• 
elánnal (hlllloll lakájból kiáramló iáiból Iá 
tegezhetett be. elánmérgezéssel n Rókus-kór- 
házba szállitották. A rendőrség megindította a 
nyomozást, hogy a mérgezésért kit terhel a fc 
lclősség _

— A Balatonba ülte magát egy beteg flu. 
Takács István 16 éves csajági ílu gyógyítha
tatlan hidegsége miatt Balatonkenesénél mélyen 
beevezeti a tóba, beugrott a vízbe és megful
ladt.
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1936. aug. 29—szept. G-ig.
ftlÁW'J UTAZÁS augusz ut 21-lűll Ijoio'vdnv éra: 
Dobtac»nl«i JCü li'omít.-,b0 P t‘í0, ICO-ító ki'o- 
mst.ng P WC, 2C0 k lomóto en falúi P 2--, Igazol- 
vény vétói marii'.inlétérv Jogot'?. Igazzlvényok 
Hantt.'eg’.lrodál-.fcnn Ipcrlesl&letoknL kcpiialéli. Aug. 
30-án, szept. 4-án és 0-én (II lé ras vonatot:.

Bandholíz láöonioli
szobrát lélegezték 
a Szabadság-téren

Vasárnap délelőtt n Szabadság-téren fé
nyes ünnepség volt: leleplezlek líarry Bili 
Bandholtz amerikai tábornok szobrát, Li
geti Miklós remekül sikerült müvét. Az elő
kelőségek közt megjelent Shuoy István, a 
honvédség főparancsnoka a kormányzó 
képviseletében, Hómon Bálint és Lázár An
dor miniszterek, báró liadvánszktj Albert a 
felsőház, Kornis Gyula n képviselőház nl- 
elnöko, Szemig Károly polgármester é*  még 
sokan.

Báró Petényi Zsigmond v. b. t. t. ünnepi 
beszédében ismertette Bandholtz tábornok 
fényes pályafutását és elmondotta, hogy 
milyen

sokat tett a legnehezebb Időkben n ma
gyarok érdtkében.

Pcrényi báró beszéde közben lehullt a 
szoborról a lej?el, majd Szendy polgármes
ter vélte át a főváros nevében az emlék
művet. Stcvard amerikai főkonzul beszélt 
ezután, majd n kormányzó képviselője és 
a többi megjelentek megkoszorúzták a 
szobrot.

cm® minŐEég, mssá Ar 
FFra&srLc, a sss g

— Halálbüntetést kértek mugukra n 
moszkvai forradalmárok. A moszkvai nagy 
összeesküvés! bünper vádlottjai tegnap szó
laltak fel uz. utolsó szó jogán. Valamennyi 
vádlóit meglepő beszédei mondóit: azt kérte, 
hogy halálbüntetést szabjanak ki rájuk. A 
biinper egyik gyanúsítottja, Tomszky bolse- 
voi villájában vasárnap öngyilkos leli.

— A tömeg megrohanta a szovjet katonai 
éléstárat. A szovjcllupok jelentései szerint 
Pótlovában munkásokból és parasztokból 
álló tömeg megrohunta a katonai éléstárat, 
katonák rálőllek a tömegre, huszonhárom 
ember meghall, öavenen megsebesültek. A 
Don melleit! kerületekben is súlyos zavar
gások támadtak, mert a hadsereg lefoglalta 
az élclmiszcrkészleleket.

— Súlyos szerencsétlenség sz országúton. Va
sárnap délelőtt llercnd mellett, az országúton 
Lőrinc Lajos balatonfüredi lakos motorkerék
párja és Wolff György herendi gazda biciklije 
összeütközött. Wolfot életveszélyes állapotban 
koponyaalapi töréssel vitték kórházba.

BÉSSiVüSÁR
1086. szeptember O-tóL 12-lg

Technikai é« mezőgazdasági k áll.tAs szeptember 13-ig

Középeurópa nagy vására 
Kiállítók 18 Állomból 
Vó.árlók 70 or.w.ó«ból

Brll-lndla, Franrlaorazág. Hollandia, Olasaoraaég 
cs Magjarorszóg kOliin kiállítása.

Vizám nélkül, vásárlgazolvánnynl és útlevéllel 
bárki szabadon Átlépheti «: osztrák határt, l.sen 
átutnróviruni nem szükségei. Jelentékeny menet- 
fliikedvezményck » mogjar. cwh és osztrák vas 
utakon. » Dunán, valamint n légitől xalomhan Vá 
aárigazolványt <á f* 5.-) és mindennemű felvilA 

gositást készséggel ad a
WlF.NF.lt MESSE A. G.. WIEN Vll.. 

valamint at alant felsorolt tini elet br II képviseletek;

Bl'DArESTt
Osztrák Követség, mint konzuli hivatal. V., 

Akadémia-utca 1/
Osztrák Forgalmi li-da. VI.. Andrássy-ut
Ábel Félix. »« Osztrák Külkereskedelmi Hivatal 

m.igvarországi kirendeltség, nők vezetője. Vili..
Hákáczi-ut 7

Wagons-Lits (Cook S. A.. IV. Váci-vtca 8.) 
Srhcnkcr és ^ársal Budapest, nemz. )':•'!

mányozási r t . V., Nádor-utca 28. l’nstsflók 55. 
Idegenforffstml. Besrertes.. Utazási és Sz-llitáii

r. t. (Magyar Allamvmuti hivatalos menetjegy 
iroda). V.. Vigadó-tér X Poitahók 169.

MÁV HIVATALOS MENETJEGYIBOPAi
V„ Nádor-utca 16.*  v<-*  ,An ,ri"'u‘J,15I-Vn' 
lért tér IV. Kossuth I mos-uta J l . Ibt 
zsebet kórul <.'>-47. Ili . Maruilsnucl. M . n< t 
tenblUer-utca I.. Njuaatt-Pábaudvar. Keletinálya-Vili, AwI kVrul w. Vili. ta-I l. r.'l . . 
V Vi’-noa rsáazír-ut 7s., Vili.. Baioss-nt a I . 
VH„ Erzsébet-körul 20.. Vili Blaha Lujza tér 3.. 
I!., Fő-utca 1„ IV., Kándy kéi-ut 8b . IV. •''A'1 
Mndnr-utca 2 *s  at 6«sres vidéki menet jegyirodák
Vjpaali Újpesti fiók (.Márkus banki Arpád-u. 87.

WlF.NF.lt
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Elfogták 
az árazzak rémeit
Kézrekeritlt kit r0, estik hónapok 
0 a lösz osaitait n budi.pet.ti nagy 

SrunSzakat
Néhány hónap óla nup-nap után érkeztek 

följelentések a rendőrségre nz egyes na
gyobb fővárosi áruházak részéről, amelye
ket tetemesen megkúrositoitak ismeretlen 
emberek, akik tátárlás ürügye alatt nz! 
áruházakban lézenglek és a nngv tömegben! 
óvnlhtn pillannlban különböző 
tak el.

A rendőrség megindította 
amelynek során — ring csütörtökön elfog
tak egy nőt, aki hevnlloll'i, hogy '

a Cori In áruházba járt rendszeresen 
lopni.

A rendőrségen azt biliék. hogy ez az a ve
szedelmes tolvaj, akit régen keresnek, ami- 
kbr a pénteki nap folyamán a Gólya úru- 
ház lelt följelentést a rendőrségen, bogv

Isméi nagyobbazabásu lopás történt az 
üzletben.

A lopási ügyekkel foglalkozó delcktivcso- 
port vezetőjének intézkedésére ket-két de
tektív vegyült szombaton délután a nagy- 
forgalmú áruházakba.

Igv került két detektív a Gólya-áruházba 
is. Már közeledett nz üzletzárás pillanata, 
amikor egyik deleklivnek föltűnt, hogy egy 
nagyon elegáns hölgy csomagot ad ál egy 
másik jól öltözött nőnek, aki

gyorsan keblébe rejti a csomagot 
és a kijárat felé siet.

— Bocsánatot kérek, nagyságos asszony, 
i— szólt a detektív a siető hölgynek az üz- 
lel ajtajában, — legyen olyan szives és iga
zolja magát.

— Kikérem magamnak a molesztálási, — 
méltatlankodóit a megszólított nő. — én 
Szabó miniszteri tanácsosnak vagyok a fe
lesége, majd ellútlatom n maga baját.

A detektívet azonban nem rémitette meg 
n fenyegetés, hanem tovább is ragaszkodott 
az igazoltatáshoz. Az asszony rctlküljébo 
nyúlt, hogy onnm valami igazolványt elő
vegyen. A deleklivnek mindjárt föltűnt, 
hogy uz asszonynak akkora rclikűljo van. 
amely kisebb bőröndnek is beillik s ezért 

hirtelen kikapta a rellklilt a kezéből.
A kis bőrönd kinyitása során több csoma

gol:! lián selyembarisnya. selyem, fehérnemű 
és ' fésűk, kefék s apróbb áruházi tárgyak 
kerültek elő, úgy hogy kétségtelennek lát
szott:

megvan a veszedelmes Üzleti tolvaj.
Az asszony, mikor látta, hogy a detektív 

szakértő szemmel vizsgálgntja át holmiját, 
nem is tagadott tovább, hanem elmondotta, 
hogy a neve Mohácsi Júlia, 22 éves kispesti 
lakos, aki

két esztendő óta üzleti lopásokból tartja 
fenn magát.

A másik asszonyt, aki a csomagot Mo
hácsi Júliának átadta, szintén elfogták az 
áruházban. Kiderült, hogy a neve Rác: 
Lúszlóné,

egy asztalos elzllllött felesége, 
aki már üzleti lopásért többszörösen volt 
büntetve. A detektív mindkettőjükéi előál
lította a főkapitányságra, ahol kihallgatá
suk után lelarlózfatlák őket.

— A SIÓBA FULLADT EGY BUDAPESTI 
EGYETEMI HALLGATÓ. Halálos füidősze- 
Tcncsétlenség történi Szent István napján 
Siófokon. Szállási Béla <i Falaton melleit 
nvnraló egyetemi hallgató a Sióban fürdőit. 
A szerencsétlen fiainkmhert ccv örvény el- 
rn’adtn, elmerült a vízben. Holttestét sem 
találták meg. A szerencsétlenségről értesí
tettek szüleit, akik fíudapesten a Nagydiófa- 
utca 29. számú házban laknak.

— Felvételi kérvények a Műegyetem Köz
gazdaságtudományi karának kétéves kereske
delmi tanfolyamára. A Műegyetem közgazdaság 
tt’.lonv nvi karának dékáni hivatnia többoldalú 
érdeklődésre ezen az utón közli nz érdekeltek
kel. hogv n közgazdaságtudnmAiivi knr hétévé*  
kereskedelmi tanfolyamára is n felvételi kápvé- 
nvekel folyó hó .11 -»<’ kell n k.ir dékáni híva 
faléin (IV., Srerb-u. 23.) benyújtani. A kétéves 
tnnfnlvumot sikeresen elvégzett hallgatók ke- 
reskedelemludományl bizonyítványt kapnak 
A’ok, nkllt n kereskedelmtudományl bizonyít 
vánvt n «/’■« »rl..t megismétlése nélkül szerezték 
meg, további 4 félév sikeres elvégzése után 
doktor 'tust is szerezhetnek.

— \ Bécsi őszi Vásár. A Bécsi Nemzetközi 
fis:i Vásár, amelyet szentéiül cr ft ló| 1.1 lg tor
ta ma meg, o legutóbbi tavaszi pd.trir rekord- 
■s.- n ut i.t tat fogja szárnyalni. A Bécsi őszi 
' »í r ez alkalommal is zűrt képét fogja adni 
az osztrák Iparunk, kézműiparnak és mező- 
g < -dasAgnak.

simoaon lagkeiiemeselib a mrtratt
Most IgazAn pihenheti
Már 3 napi tartózkodás után Ingyen utazik vissza.

FelvtlAgosliáat nyújt:
FürdöBgazgatósáhgl Iroda
BiKUpMt, K*>o.y-k<hirt  3/a. Telefon: 1-432-02, 1-300-54

A Hétfői Napló üdvözölte 
az olimpia hőseit 

A berlini .portról. magyar b«Klt a Úrin, 
tomboló lelkesedéssel Üdvözölte hazatérésük 
alkalmával. A Hétfői Napló ■ fényképen bema-

bridge-elónyversenyt 
rendez a Hétfői Naplő

a külföldön bevált páros 
előnyversenyt rendezi meg, 
amelyen több külföldi pár is 

Indul.
A bridgeversen.v nagyvonalúságát — mint 

ezt már a vállalati csapatverseny alkalmával 
Is megállapították, most is sok és értékes díj 
biztosítja. Az eddigi érdeklődés alapjáu két
ségtelen, hogy a Hétfői Napló ismét siker
rel állítja önfeláldozó munkásságát a ma
gyar bridgetársadalom érdekeinek szolgála
túba es ez

a verseny Is a magyar játéko
sok magas klasszisának 
élénk bizonyítékául fogszol

gál n I.
A verseny időpontja október 17 és 18. A 

nevezési határidőt egyik későbbi számunk
ban fogjuk közölni. Biztosra vesszük, hogy 
a Hétfői Napló olvasóinak táborából sok
száz kitűnő játékos vesz majd részt a ver-
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látott hatalmas táblával és ■ legendássá vált 
Huj-huj-hajrál-VAl köszöntötte a derék sport- 
hősöket, amikor autóik elhaladtak az erzsébet- 
köruti szerkesztőség ablakai előtt.

A Hétfői Napid újból verseny-asztalhoz 
szólítja a magyar bridgetársadalom játéko
sait, de most már nehezebb lesz a feladat: 
a magyar versenyzők külföldi ellenfeleket Is 
kapnak. Tav.-u.szal a Hétfői Napló a közön-

mv lönu'BUen . g(t ínkUlödösf mrllett naív .Ikerrel
o Arukat lop. I mrf, >|i|hlll|| rMpal„rMnyélt

. amelynek hatúsakcui az utóbbi Időbeu mind 
áZX' »«?*>••••»  ■ P*?».

szerkesztőségünkbe, mind gyakrabban szó
lal meg s telefon; mikor rendez a Hétfői 
Napló n|ra brldgcvcrscnyt?

A sok bátorítás és általános érdeklődés 
urra készlet bennünket, hogy a Hétfői Napló 
vállalati csapatversenyét olyan nivósr.n és 
sikeresen lebonyolító rvndczőgúrdánkat moz
gósítottak és mcgkcií'ődött a munka a Hét
fői Napló uj. Díjszabása, szezónnyltó 
hrldgeversenyvnvk előkészítésére. A Bridge 
Szövetség ügyvezetőségével folytatott tárgya
lások alapján az újszerű verseny főszem
pontja az lesz, hogy a lehelő legszélesebb i 
rátérek győzelmi lehetőségét blziosltsa. A senyen és viszi haza az értékesnél-értékesgbb 
Hétfői Napló ezért I dijakat.

Jancsi bohóc ar£is£afía

knockau£ol£ ké£ veszedelmes u£onálló£
Vasárnapra virradó éjszaka alaposan hely

benhagytak Kispesten két ulonállót, akik már 
jó idejo veszélyeztetik a város közbiztonságát. 
A vakmerő gangszterek bezúzott orral, pár fo
guk hátrahagyásával menekültek el támadásuk 
színhelyéről és csak a véletlennek köszönhetik, 
hogy nem kerültek rendőrkézre.

Kispesten mostanában 
napirenden vannak at éjszakai 

sok, sznrkálások.
A rendőrség megállapította, hogy 
minden egyes esetben ugyanazok: 
ruhás, 24—2(1 évesnek látszó suhanó támadta 
meg a járókelőket. Rendőrök, detektívek ku
tattak utánuk, de nem sikerült elfogni Őket.

Pár nap óta a kispesti sertéspiac.téren ván
dorcirkusz állomásozik. Az artisták egy része 
Budapesten lakik és előadás után sietve igye
keznek elérni a villamost, hogy mielőbb haza
érjenek. Szombaton éjszaka az egyik artista, 
Morgenroth Károly, a híres Jancsi énekcsbo- 
hóé. fia, aki akrobata és bohócmutatványokat 
végez a cirkuszban,

egy nő társaságában Igyekezett a villamos
megállóhoz.

Ejfél felé járt már az idő, amikor a Sárkány- 
utcán hnladtak keresztül. A gyéren vilógilolt 
utcában az egyik kapumélyedésből

két suhanc ugrott elő.

nton állá-

a tettesek 
kit kopott-

— Helyesbítés. Tizenhétéves leánya tar- 
lásdijáért perelték be a Berlini-téri nagy 
vendéglőüzemek tulajdonosát cimü múlt 
heti számunkban megjelent cikkben foglal
takra vonatkozólag annak közlésére kértek 
fel bennünket, hogy az üzemtulajdonosa 
ellen semmiféle tartási per folyamatban 
nincs.

— Lelőtte válóperei feleségét ■ férj. A hars 
nyamegyei Cselegörcsöny községben vasárnap 
délután Szekeres Ferenc jómódú gazda felesé
gét. aki elköltözött tőle és válóperrel fenyege
tőzött, nvilt utcán revolverrel mellbelőlte. A 
merénylet után hazarohant, bezárkózott, búcsú
levelet irt és öngyilkos akart lenni, de a csend
őrök meglepték és letartóztatták. Az asszonyt 
lulyos állapotban szállították kórházba.

— H-ízn'iág. Tószcghv Emil és nejé szül. Eh- 
hord! Mária fia. Vilmos és néhai Thain József 
és neje szül. Bickcr Lili leánya, Erzsébet Bessie 
házasságot kötöttek

— A Bszkrt térképes tájékoztatói. A Bszkrt 
íz idegenforgalmi érdekekre való tekintettel 
magyar, német, angol, francia és olasz nyelvit 
igen célszerű és könnyen kezelhető térképes tá
jékoztatót adott ki. amelyet szállók és idegen- 
forgalmi szervek utján díjtalanul bocsát a kö- 
’önség. elsősorban a Budapestre érkező bel- és 
külföldi vendégek rendelkezésére. A tájékoztató 
feltünteti a Bszkrt és az érdekkörébe tartozó 
közlekedési vállalatok vonalait, az azokon köz
lekedő viszonylaoknt és felvilágosítást nyújt az 
utazásra vonatkozó fontosabb tudnivalókról.

— A Krbztlna-téren la Horváth kerttel szem
ben) megnyílt Ehrhard Ernő építő Iparművész 
tervezésében az újonnan épült Philadelphia- 
kávéház, amely építészeti Rzempontból egészen 
újszerű, modern slylusúval egyedülálló látvá
nyossága Budának. A minden kényelemmel 
berendezett' kávéházat a hírneves és kiváló 
szakértelemmel bíró tulajdonosa. Szabó, a Ká- 
vésipnrtestiilct alelnöke vezeti.

Sapkájukat mélyen a szemükre húzták és nya
kukon színes sál volt — akár csak a párisi 
apacsokén.

— Tüzet kérünk! —- kiáltott egyszerre a két 
férfi.

Aj artista elő akarta venni az öngyújtóját, 
közben azonban észrevette, hogy

a gyannsktilsejU emberek a zsebükből 
boxereket rántanak elő

és támadásra készülnek.
Jonest bohóc fia nem várta meg ellenfelei 

támadását, annál is inkább, mert maga is 
jó boxoló, a tragikus körülmények között el
hunyt Hudra boxbojnokkal együtt treníroztak.

Első ellenfelével pillanatok alatt végzett: 
knockautolla, úgyhogy a földre zuhant 

A másik támadó már jobban bírta a küzdel
met, de négyperces harc után

ezt Is knockaulolta.
Az utonállók véres arccal, szitkozódva he

verlek a földön. Morgenroth rendőrt keresett, 
de mire sikerült találnia, a póruljárt utonállók 
egy kellemetlen kaland emlékével 

elmeneültek a helyszínről.
Az artista pontos személyleirása alapján való
színűleg most már rövidesen kézrekerülnek a 
kispesti gangszterek.

—- Töltse szabadidejét a tengeren! Vegyen 
részt a Hamburg—Südsmerikanische Dampf- 
schiff-fabrle Gcsellschoft olcsó turista jellegű 
utazásain, a Földközi-tengerre, Braziliába. Af
rikába vagy Londonba. Kérjen prospektust a 
budapesti irodáktól, V., Vörösmarty-tér 1. vagy 
Vili., Baross-tér 9.

— Az oaztálysorsjé-ték főárasitók újból figyel
meztetik a résztvevőket, hogy nyerési jogosult
ságuk most az V. osztálynál csak azoknak 
van, kik mind az 5 osztály árát n húzások előtt 
teljesen kifizették. A főhuzások augusztus j 
25-től szeptember 25-ig tartanak. I

s ZENT HÍBOiO BUBÁÉRT
Budavárának visszavételéről szóló hallatlanul 
érdekes, 10 folytatásai sorozatának közlését 
MAI SZÁMÁBAN KEZDI MEG 
a független, gerinces polgárság lapja, a 
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— Autó és motorkerékpár ö&szeütközése 
a Vilma királ.vné-uton. Vasárnap reggel a 
fla/rn-utca és Vilma királyné-ut sarkán ha
ladt BT. 635. mellékkocsis motorkerékpár
jával Saly József szerelő. A mellékkocsiban 
Fürst Ilona ült. Abban a pillanatban, ami
kor a motorkerékpár a Vilma királyné-ut 
szögletéhez ért, haladt arra a BI. 150. rend
számú taxi, amelyet Zsiga Gyula soffőr ve
zetett. A két jármű egymásba rohant. Fürst 
Ilona kizuhant az úttestre és véresen össze
tört tagokkal terült el. Előhívták a mentő
ket, akik a szerencsétlen nőt súlyos állapot
ban szállították a Rókus-kórházba. A karani- 
ból ügyében a rendőrség vizsgálatot indított.

— Rózgonyinái 3 kablnetkép 8 P. Kálvin-tér 5.

— Orvosi hír. Dr. Érczg v. r. főorvos ismét 
rendel plasztikai sebészeti betegeknek. V., Ber
lini-tér 6.

Dr. Glück István fogorvos, I.lpőt-körut 
II. rendelését megkezdte, beteg bejelentés: 
1-191-32. alatt.

— Egy fiatalasszony rejtélyes halála. Va
sárnap a bcrettyóujfalusi kórházba beszállí
tották Zima Józsefné kőrösszakáli fiatalasz- 
szonyt. Zimáné hasán hatalmas szúrt seb 
volt. A szerencsétlen asszony a kórházban 
meghalt. A vizsgálóbíró hétfőn kiszáll K6- 
rősszakál községbe, hogy megállapítsa Zi
máné halálának rejtélyét.

— Budapesti tanár feleségének szeren- 
esetlensége Sopronban. Ledniczkg Lajos bu
dapesti középiskolai tanár Sopronban nya
raló feleségét vasárnapra virradó éjjel a só
iét A’óro/j/-köruton elgázolta egy lámpanél- 
kiili kerékpáros, amely ezután elmenekült. 
Az uriasszonyt súlyos íábtöréssel vitték kór
házba, a biciklistát keresik.

— Szerelmi gyilkosság. A zemplénmegyci 
Mátyásháza község határában lőtt sebekkel 
holtan találták Vargha Mihály gazdálkodó fele
ségét. Kiderült, hogy Jurkó Pál napszámos 
lőtte agyon féltékenységből. Az asszony ugyan
is elhagyta a férjét, egyideig Jutkával élt 
együtt, azután őt is elhagyta.



Budapeat, 1038 cuguutus 24. HÉTFŐI NAPLÓ O

SZINHÁZ-MOZI

A HÉT FILMESEMÉNYE:

GAÉ/ITA FT’TÁRJA. Wallace Beeryből, a haj
dani Allnlkcili elefántápolóhői, a világ leghíre
sebb karakterszínésze lett. Fékezhetetl-m őserő 
táskás temperamentum, egyéni humor és a 
durva vonásokról is lerivó sztvjóság jellemzi e 
s.’/K'se művészi karakterét, amely Garda 
I gtár ja cimü uj filmjében olyan keretet kap. 
amilyent még soha. Az 1896. évi spanyol— 
"kubai háború n történelmi háttere a 20 century 
Fos uj filmóriásának, amely egyúttal a művé
szi ktdandórfilmek iskoláját teremtette meg. 
lenyűgöző hatású tömegjelenetek, csodásán 
szép képek külön érlékei ennek a filmnek, de 
őszintén dicsérjük meg Wallace Beerv két part
nerét: John Botost és Barbara Stannücket. Most, 
n spanyol polgái háború vérgőzös híreinek ha
tása alatt a közönség érdeklődése fokozottabb 
mértékben fordul a spanyol témakörű film felé 
r,'y nem csoda, hn a Radius. Átrium és a Casino 
zsúfolt házakkal játssza a Garcia futárját.

Az eddigi filmbemutatók legnagyobb meg
lepetése a Kis lord cimü United-film volt.

Bemutatták a sajtónak a Chaplln-fllmet, Az 
Tintás filmkereskedelmi rt. péntek délután ve
títette le a sajtó képviselői elölt a már régóta 
a árt uj Chaplin-filmet, a Modern időket. A film 
tulajdonképpen néma. Csak zörejek, zajok, ze- 
nekiséret hallatszanak és Chaplin énekel el egy 
francia dalt. A film méltatására egyébként a 
nagyközönségnek való bemutatása után térünk 
vissza.

Tröszt a tröszt ellen. Az elmúlt héten szá
mot adtunk, arról a versenyről, amely n 
filmszakmában megindult. Erre vonatko
zóan Gutmann Károly, a Metró-filmgyár 
pesti vezetője, annak közlését kéri, hogv a 
'Metró-vállalat semmiféle szakmai ver^cny- 
ben részt vem vesz. „Kijelentem — mondja 
—, hogy cégem és a Royal közt, <*agv  köz
tem és Gcrő közölt semmiféle harc nem 
dűli, mert működésűnk iránr*  'párhuzamos. 
Nekem és Gerőnek egy a aflunk: a mozik 
teljenek meg, legföljebb és más utakon 
igyekszünk a célt elér.^*',  .Éppen ugy, mint 
a Gerő-trösztnek, T >fererék három mozijá-1 
nak is játszásra elengedett Metró-filmeket, 
de a Metró filn>palotával„ amelyet ő a leg
aprólékosabb jgonddal vezet, a jövőben is 
f'Ry.CíUiJ .akí\r „állni..,,Tehál béke van; ennek 
örülünk.

Fillérekért járhaí 
a Sege!8kel6l3b színházba 

Váltson bérletet 
a Vígszínházba!

A Vígszínház, amely májusban ünnepelte 
fennállásának negyvenéves jubileumát, az 
új színházi év küszöbén újra meghirdeti

bérleti rendszerét,

amelyet évek előtt kezdeményezett s ame
lyet esztendőről esztendőre megújuló siker
rel tart fenn.

Háromféle bérlet — háromféle áron!

1, FILLÉRES BÉRLET.

Ez tizenkét különböző darab előadására 
szól, meghatározott helyre és meghatározott 
napra. A legdrágább hely 3 pengő 80 fillér 
» zenekari ülés első sorába. Ennek a jegy
nek rendes ára a színház pénztáránál pengő 
W 'fillér. A többi hely ugyanilyen arányban 
olcsóbb.

Már egy pengőért Is lehet bérelni Jó 
földszinti helyet I

2. SZABAD BÉRLET.

Ez tíz különböző darab előadására Mól. 
Nincs meghatározott naphoz és helyhez 
kőivé, a napot a bérlő szabadon választhatja.

A rendes pénztári áraknál 80—4(1 száza
lékkal olcsóbb.

3. premieh-bérlet.
A szezón tíz bemutató-előadására, még

határozott helyre szól.
Mindenki tudja, milyén híresek á Vígszfn 

ház premierjei.
Minden bemutató nagy művészi és társa

dalmi esemény.
A tavalyi premier-árak leszállítva!

A bérlők rendkívüli árengedményt élvez
nek n Vígszínház társstinházaiba, a Pesti 
Színházba. és at újonnan mefinyHalidó Royal 
Színházba. Külön kedvezmények: gyermek
előadások, matinék, slb.

Ajánlatos a bérletet megrendelni, mert a 
jó helyek gymsan elfogynak.

Mindenféle részletes felvilágosítást és tá
jékoztatást megud a

Vígszínház 
gazdasági hivatala

y.i Pannónia ucCa 1, Tfclefón: 1-153-44,

í. Darvas Liliből
angol színésznő lesz

M0L\ ÁR FERENC ma utazott Bécsböl 
Velencébe, a tegnap éjjelt azonban még 
pesti barátai társaságában töltötte, Bár 
Molnár Ferenc baráti körben sohasem szo
kott a maga írói munkásságáról, legkülö
nösebben pedig felesége; Darvas Lilinek 
művészi munkájától beszélni, ezúttal 
Darvas Lilire vonatkozóan kikérte barátai 
tanácsát. Arról volt szó, hogy vájjon Dar
vas Lili megkockáztathatja-e azt, hogy az 
angol drámai színpadokon bemutatkozzék. A 
válasz egyhangú volt: természetesen' 
Olyan , hatalmas skálájú és olyan nagy- 
gondtan vállalhatja azt aviadalt, hogy 
gudttan vállalhatja azt a kockázatot, hogy 
vtszemérje erejét az angol színpad drámai 
csillagaival, azzal a hendikeppel is, hogy a 
magyar műüésznő még nem tud tökélete
sen angolul. Molnár Ferenc sok évvel ez
előtt, amikor a budapesti Vígszínház tala
jából kiszakította Darvas Lilit és Berlinbe 
vitte fíeinhardlhoz, ugyan ezelőtt a pro
bléma előtt állott. Akkor Darvas Lili napi 
nyolcórai munkával tanulta a német nyel
vet és olyan művészi súlyú sztárokkal, mint 
Elisabeth Bergner, vagy Maria Orska vette 
fel sikerrel a versenyt. Darvas hihetetlen 
energiája legyőzött minden akadályt és 
rövidesen nemcsak az egyik legjobb, ha
nem a legszebben beszélő német 
színésznők közé tartozott. Darvas Lili eb
ben a pillanatban Londonban tartózkodik 
Napihat órán dl tanulja az an
gol színpadi beszédet ugyanazzal 
a töretlen energiával, mint annakidején a 
németet. Arról van ugyanis szó, hogy Mol
nár Ferenc a darabjaiban Londonban is, 
később Ncmyorkban is Darvas Lilit látná a 
legszívesebben.

Darvas Lili ebben a pillanatban válasz
úton van. Birtokában van már az a táv
irat, amellyel a Vígszínház behívja a 
Victoría Regia darab főszerepére. Viszont 
nem hagyhatja abba az angol nyelv tanu
lását, mert el lehetetlenné teszi számára 
Molnár tervének valóravállását. A Vígszín
ház most izgalommal várja Darvas Lili vá
laszát.

2. Szőr a szitában...
A mádat szövegét nem ismételjük meg. 

de nincs az a cigány szerte az országban, 
aki ne húzná a szerelmében csalódott, 
avagy duhaj kedvében mulatozó fiatalság
nak, hagy: szőr a szilában ... Két éve 
nytteza vonóját a cigány, grammofonleme- 
zek tömege hirdeti eme nem is teljesen 
fehér, magyaros dal motívumokkal fűszere
zett nóta kétségtelen igazságait, de senki
nek sem jutott eszébe megkérdezni, hogy 
ki is a s z c r z Ő. .4 magyar szövegírók és 
zeneszerzők egyesülete magyar népdal
nak könyvelte el a duhajkedvü egyértel
mű nóta eredetét, ugyanígy gondolkodtak 
a grammofonlemezgyárosok is, akik jó 
pénzt kerestek a dal népszerűségén. A ké
pes színházi hetilap nem régiben le akarta 
közölni a dal kottáját, amelyet azonban 
scholscm találtak meg. A gamlos szerkesztő 
nem akarta kitenni lapját az esetleges ké
sőbbi szerzőjogi bonyodalmaknak és na
gyon helyes érzékkel ellentmondott a dal
szerzők hivatalos egyesülete ama szak
véleményének, hogy a „Szőr a szitában" 
rigmusai a magyar nép romlatlan talajá
ból fakadtak volna. Éppen ezért hirdetést 
tett közzé, hogy j e. l e n t k e z z e n a 
szerző. A legnagyobb meglepetésre je
lentkezett is egy ur, Irltz György makói 
líkőrgyáros fia, aki a főispán, szolgablró 
és előkelő megyei urak által aláirt jegyző
könyvvel igazolta, hogy a dalt valóban ö 
illa, még pedig egy ndtáskedvü vidéki mu
latságon a helybeli kávéház márványaszta- 
Iánál. Miután más szerző nem jelentkezett 
és az igazolást előkelő és kitűnő urak lát- 
famozták, kétségtelen, hogy ez a vidéki 
úriember a dal szerzője. Mikor megkérdez
ték tőle, hogy miként terjedhetett igy el a 
dal, amikor egyetlen kotlája sincs, rend
kívül érdekes módon világította meg a dal 
terjedésének okát.

— Édesapám likőrgydros — mondta — 
én adom el a gyártmányait a vidéken. Kd- 
véházról kávéházra, vendéglőről vendéglő
re járok és mint ilyen, bizony, szeretem nz 
italt és a cigányt, üzleti utómban egyik
másik cigánybandát természetesen betaní
tottam a nótára, a cigánynak is tetszett az 
uj dal és amikor helyet váltogatott, uj he
lyén (s játszani kezdte. Hát kérem ez az

Kiszámították, hogy Irltz György körül
belül húszezer pengőt követelhet szerzői 
jogdif címen a zenekaroktól és a gramtno- 
jongyárosoktól. As amatőr dalköltő elha

tározta, hogy profi lesz, húszezer p e n- 
g ő ny I pert Indított különböző ze
nei fórumok ellen elmaradt tantiemek cí
mén. Tehát: Szőr a szitában, kislány az 
ágyban nem egy rnppo ... hanem húszezer 
pengő.

3. Minden külön 
értesítés helyett...

A PESTI PLETYKARÁDIÓ hangszórója 
szenzációsan érdekes hirt bömböl szét a 
városban: a világhírű magyar énekesnő 
és a szintén nagy karriert befutott fiatal 
magyar táncosszinész, annyi viszontagság 
után újra találkoztak, sőt meghitt együt
tesben a hajnali órákban az cguik duna
púra kávéház lesötétitett terraszan magya
rázták ki egymásnak a kimagyaróznivaló- 
kat. Az inlimpistákon felnevelkedett nagy
közönség úgyis kitalálja a történet szerep
lőit, akik évekkel ezelőtt a Harmadik Bi
rodalom születése előtt, karrierjük kezde
tén találkoztak egymással Berlinben. At 
eljegyzési hírüket és képüket annakidején 
gyakorta hozták a különféle színházi ma
gazinok és éppen azért bombaként hatott 
a hir, hogy az énekesnő hirtelen mást vá
lasztott: a német film európai hírű bonni- 
odúját. Csakhamar vigasztalódott a tán
cosszinész is, aki az osztrák uszóspori 
gyönyörüszép szőke csillagát vezette a: 
anyakönyvvezető elé. Nagy feltűnést kel
tett az is, hogy mind a két pár Pestre jött 
nászutazni. .4 két házasság lure sohasem 
szerepelt igy egymás mellett, az emberek 
felejtenek s a régi fegyesség midó emléke 
legfeljebb akkor kisértett ismét, amikor 
az énekesnő — férje kívánságára — kifo
gást emelt az ellen, hogy a táncosszinész- 
szel egy filmben szerepeltessék. Miután a 
táncosszinésznek szerződése volt, és a 
fiatal asszonyka álláspontját mégis 
sikerűit érvényesíteni, a filmvdllalatnk 
nagy pénzébe került az, hogy valaha az 
énekesnő és a táncosszinész jegyesek vol
tak és ezt a tényt a művésznő férje még 
egy filmfelvétellel kapcsolatban sem volt 
hajlandó elfelejteni.

NEM MVLT EL SOK 1DÖ, mindkét há
zaspár már a válóperes biró előtt állott, 
az egyik Berlinben, a másik Bécsben kapta 
vissza a szabadságát. Most Pestre jött az 
énekesnő, mert bérházat akar építeni, a 
táncosszinész is Pesten van, ő ugyan nem 
épít házat, legföljebb — telt házat vonz es
ténként az egyik nyári operettszinházban. 
Hogy történt — mint történt, azt senki- 
sem tudja, a pletyka azonban bömböli, az 
énekesnő és a táncosszínész minden külön 
értesítés helyett..,

4. Szinfiáxi putpuri
Társadalmi s sutira Vnszary Já

nos uj darabja, a Magyar Színház első idei 
újdonsága, amelyből tegnap tartották az 
első próbákat. Vaszary János, aki a II á- 
z áss ág cimü darabjával s speciális pesti 
társasági élet furcsaságait és hazugságon 
ostorozta, uj vigjúlékában is megmarad 
ennél a témakörnél. Egy bankár estélyén 
indul cl a cselekmény. Az estélyen jelen 
van mindenki, aki „számit" a társaságban, 
író, művész, szerkesztő, bankár, politikus, 
fcleségestől és barátnőstől. Reggel a házi
gazda vendége, az iró, elmeséli, hogy fur
csa dolog történt vele ar éjjel. Egy hölgy a 
társaságból benyitott hozta és nála maradt. 
Nem tudja, ki ez a hölgy. Óriást bonyoda
lom fejlődik ebből a kis pletykából és most 
megismerik a társaság valamennyi tagjá
nak Igazi arcát. Inkább csak a hő I- 
gyekét. A darabban úgyszólván nincs fő
szerep, minden Szerep fontos és érdekes.

A Belvárost Szthhdi és a MüvésiSiinház 
frontjáról jelenteni valónk negatív. 
Nem sikerült a: a béketárgyahls, amely 
Ilermann Rlchárd és Bárdos ArthUr közölt 
Indult meg a két színház anyagi fúziójára 
vonatkozóan. Külőn-kiilön, bár ez para
doxon, de éles konkurensként dolgozik a 
jövőben együtt a két színház, mert a szín 
igazgatók csak a szereplők egymásnak való 
átengedésére kötöttek egyezményt.

Végül égy vicc a tegnapi diadalmas 
uszóversenyröl. Törzs Jenő a művész kávé 
házban megkérdezte a direktorát, Wert- 
heimer Elemért:

— Tudja-e, hogy mi a legújabb nyak
kendődivat f

_  *
— Két sárga közt egy fehér Csik.

Paula Wessely 
Salzburgból Mária- 

besnyőre repült
Tegnap éjjel egy osztrák mngánrepfllőgép 

érdekes lársasággnl érrkezeft Mátyásföldre. A 
társaság tagjai Paula Wessely. nz immár vi
lághíres osztrák drámai művésznő és fllmszi- 
nésznö férjével, Attila Hörliigerrcl, valamint 
Bolvrtry Gézával, a kiváló mngynr filmrendező
vel azonnal autóba ült és a közeli Móriabes- 
hyőrc, a gróf Cziráky uradalomba hajtattak. 
Természetesen lilmfelvételröl voll ásó. Bolváry 
ugyanis Bécsben megkezdte az ..Arutás" cimü 
magynrlárgyii film forgatását. Paula WeSSriy 
cgv magyar leányt játszik a filmben és szük
ség volt egy mngvnr vidéki templom belsejé
nek képére. Erre a célra a máriabesnyöi bú
csúk európai hírű és szépségű templomát vá^ 
lasztották ki és miután az egyházi hatóságok
tól engedélyt kaptok a templomban való film
felvételre, a felvételek cgv része el is készült. 
Néhány premier phint azonban a filmgyárban 
kellett megcsinálniuk, mert a templomban kü
lönleges reflektorokat nem tudtak már felsze
relni és ezért a templom egy részletének dísz
letét a filmgyárban felépítették. Pniilnv Wessely, 
aki a salzburgi ünnepi játékokon jelentékeny 
szerepet játszik, vasárnap már l»c H fejezik 
pesti vendégszereplését és repülőgépen vissza
utazott Salzburgba.

A Magyar Színház vasárnap este a Némi
I.evcnte  előadására vendégül látta nz olim
piai győzőket, akiket a színpadról köszön
töttek fel a Jcözönség ovációja közben.

Minden külön értesítés helyett: a világ
hírű hegediimüvésznö és a pesti bonviván 
eljegyzése felbomlott.

Cservenyák József fiatal kollegánk pályát 
változtat, filmszínész lesz, miután Félix Kron- 
berg, a jónevii bécsi producer szerződtette az 
..Egyetlen éjszaka" cimü német film főszere
pére.

A Terérkörull Színpad u.| rcvltre készül, 
amelynek primadonnájául a finom szépségű és 
rendkívül teketségca Fenjvessy Évűt szer
ződtette.

Pesti történet: nnúg Somló István nagy
beteg volt és nem lehetett látogatni, szinte 
kézröl-kézre adták a szanalóriumajló kilin
csét, most amikor lábbadozik és szinte gyó
gyulásnak szánlit a társaság, — nem akad 
látogatója.
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Az olimpiai Iá: , „ ., , ...................... ., . ,.......... ,......
Rfozé, hogy vége a nagy csatának, ismét a kedvenc sport került az érdeklődés homlok
terébe. Megérdemli. Különösen most, hogy

a nagymiiltu Fradi hallallnn válsága drámai előszelekkel Indítja utnuk az
őszi szezont.

Visszafojtott lélegzettel kell figyelni most a futball eseményeit, mert harminc
esztendős történetében még nem élt meg hasonlóan vésztjósló korszakot.

Az élei csatázik a halállal: A lét a futball egész szervezete.
Most derül majd ki, hogy helyén van-e a szive és — főleg — az esze. Reméljük, 

mindkettő hibátlan és a go molygú viharfelhők mögül derült ég csillan ki már a közel
jövőben.

Botránnyal és nagy kékffehér 
győzelemmel kezdődőit a szezőn 

a Hungária-uton

Óriási botránnyal és szenzációs 
Újpest-vereséggel kezdődött 
az uj őszi futballszezőn

Az olimpiai láz fenséges mámorától alig figyelhetett a közönség a futball felé. Valóságos spanyol \forradalmi\jelcnetek

HUNGÁRIA—ELEKTROMOS 5:1 (1:1)
Az idei bajnokcsapat és Budapest amatőr- 

hnjnok együttese volt az MTK pálya főattrak- 
ciója. Közel négyezer néző, mindenki nngv kék
fehér győzelmet tippel. 4 Hungária-hivők fel
háborodással kolportálják a hirt, hogy Sebest, 
oki az Elektromosmüvek alkalmazottja, állítólag 
letiltották a játéktól. Igv Zimonyi lesz a jobb
fedezet és Kis Gábor a középfedezet.

MUllerrel la megkötötték a paktumot és Igy 
rt la játszik.

A Hungária remekül ostromol s a 12. percben 
Bieg is van sz eredmény:

Miiller egy balszélről Jött beadást a testével 
a kapuba sodor. 1:0.

Alig folytatják a játékot, G. Tóth és Tritz pom
pás összjátéka után az utóbbi

remek fclsőaarkoa góllal kiegyenlít. 1:1.
Tritz és Biró özssccsnp, nz „órnmcsntár" össze
esik. kiviszik, felmossák, de pár perc múlva 
visszatér. A 31. percben Mallcliarek — az NB 
kct^'gkivül legdurvább játékosa —, alaposan 
fclbuktatja Müllert a büntetőterületen belül.

Egy pllnnutig sem sltás: tizenegyes! Cseh

A HUNGÁRIA ÖTÖDIK, LEGSZEBB 

éi! a labdának, éles lökését Simanek kapus 
kivédi. Löwy Zoltán biró azonban észrevette, 
hogy Biizássy akadályozta Cschet és igy 
megismételtette a büntetőt. Ekkor Sztancsik 
futott a labdának s lövése n hálóba repült. 
Aionban a hlró Ismét valami szabálytalan
ságot fedezett fel és harmadszor Is rugntla 
a tizenegyest. A közönség Izgnlmn tető
fokra hág s ekkor Isméi Sztancsik fut neki 
a labdának, a célzás kitűnő s a labda me
gint a hálóban ngrámloz. A bíró azonban 
érthetetlenül és megmagyarázhatatlanul e«- 
uttnl la az Elektromosok részéről tapasz
talt szabálytalanságot, nem adja meg a gólt 
éa negyedszer is rugntja a tizenegyest. Ek
kor Ismét Cseh Matyi áll a labda elé. nagy 
gólt akar rúgni, azonban a labda a kapnia 

mellett süvít el.
Scnkiscm érti Lötvy birónnk nz eljárását, mert 
a szabály világosan megmondja, hogy ha az a 
csapat követ cl szabálytalanságot, amely ellen 
a tizenegyest rúgják és a büntetőből gól lesz, 
akkor meg kell Ítélni. Ellenben, hn a szabály
talanság következtében nem cisz gól, akkor van 
helye a megismétlésnek, mert hiszen igy n 
szabálysértő fél jutna előnyös helyzetbe, se 
vége, se hossza nem lenne az. újabb szabály
sértéseknek és igy a legsúlyosabb büntetés, s 
tizenegyes sohasem volna érvényesíthető, mint 
ér esetben is népül a kapu mellé jutott a már 
kétziben hálóba lőtt érvényes gól.

A közönség természetesen felháborodva 
vette tudomásul a bírói tévedéseken alapuló 
Mabálysértésl és perceken keresztül ele
mentáris erővel zuhogott a bíró felé a sér

tések özöue.
Lówp biró le is állította a Játékot és kijelen 
tette, hogy nem hajlandó továbbvezetni a.......................... .....
meccset Ekkor a Hungária Játékosa! a tribün 1 tekintettel sántlkál

elé futottak és kérték a közönséget, hogy ma
radjon csendben. A publikum tényleg abba
hagyta a sértegetést és igy a meccs is tovább 
folytatódott, kocsis, nz. Elektromosok bal- 
kekkje ismételten léteriti Müllert, egyesek 
szidják a durva játékost, mások pedig viccre 
terelik a dolgot:

— Villanyszerelő ur, finomabban!...
Szerencsére a bikaviadalszcrü jeleneteknek 

véget vet a félidőt jelző bírói fütty.
A szünetben n Hétfői Napló munkatársa fel

kereste öltözőjében Lötvy Zoltán bírót és kér
dést intézett hozzá a tizenegyes-rúgásokra vo
natkozóan;

— Első esetben azért ismételtettcm meg — 
mondta Löwy —, mert az egyik Elektromos
játékos már akkor befutott a büntető területre, 
mielőtt Cseh elrúgta volna a labdát. Másodszpr 
ugyanaz volt a helyzet, harmadszor pedig 
Sztancsik fütty előtt lőtte be a tizenegyest, a 
negyedik tizenegyes rúgása után nem volt sza
bálysértés, viszont én arról nem tehetek, hogy 
a labda végül is kapu mellé került.

— De hiszen nem hallottunk semmiféle fü
tyülést ...

GÓLJÁNAK RAJZRIPORTJA

— Lehet, pedig én minden esetben előzőén 
fütyültem.

Érdekes, hogy sem a közönség, sem a já
tékosok nem hallották Löwy előzetes slp- 

Jelzéaclt
és igy nzt kell hinnünk, hogy külön tréningei 
nknr tartani a Hungária-csatórokkal és nz 
Elektromos kapusával a tizenegyes rúgásából 
éa védéséből.

Szünet után 
jól veszi át, 
kanyarodik a

folyik, addig a pályán 
irgalomban n játékoso-

Sztancsik szöktcté.sét Titkos 
motorszeriien lenyargal, be- 
élesen hálóba lövi a labdát. 

2:1.
A pólyán egyszerre négy öt sebesült fetreng. 
a paprikás hangulatban a játékosok orozva 
egymást rugdossák le.

Közben a tribünön soha nem látott és hal
lott botrányos Jelenetek Játszódnak le.

Csattognak a pofonok, esernyők, botok a leve
gőbe emelkednek. Közben az MTK igazgató
sága több rendőrrel egyetértőén futólépésben 
tart a csúnya jelenetek színhelyére. Amíg az 
igazoltatások sorozata......................“*
újabb esemény tartja 
kát és a közönségei:

Melleharlk odamegy 
rúgja, úgyhogy a Jeles közép fedezel Jaj- 

veazékelve elterül a gyepen.
Többen berohannak a pályára, a közönség pe
dig mngíiból kikelve, tcrkasznkadlából harsogja- 

Kiállítani! Csirkefogók ... Kiállítani!
Némi játék is van a pólyán. Sós lövését a 

kapus védi, majd Müllernek egy éles fejese és 
egv remek kapásból küldött lövése jut kapu 
mailé. Végre

Sztancsik klcMlla a kapust és begurltja a 
labdát. 8:1.

Kis Gáborhoz, haaba-

Müllert Ismét lerúgják, úgyhogy ssenvedésteli 
1 tekintettel sántlkál í< a kapuvonalra.

Fű.’y,

Jelenetek 
Játszódnak le a pályán.

A biró sípja minduntalan megszólal és a sza
badrúgások özöne megy jobbra és balra. Vé
gül a biró G. Tóthot kiállítja, majd a követ
kező percben Pázmándy Sztancsikhoz ugrik és 
gorombán gyomrába rag. öt is nyomban ki
állítja a biró. A közönség rettentő puskaporos 
hangulatban pfujolja a két kiállított játékost 
és kórusban kiáltozza a legdurvább sértéseket.

A kilenc játékossal védekező Elektromosok 
levonulással fenyegetnek,

de mégis folytatják a játékot. A 28. percben 
Sztancsik Titkos elé tálalja a labdát, aki 
éles lövéssel küldi a negyedik gólt a há

lóba. 4:1.
Ismét parázs botrány tör ki a tribünön, szik
ráznak a szemek, lecsapódnak a botok és az 
esernyők és egész pofonmeccs fejlődik ki az 
Elektromos és a Hungária drukkerhad között. 
A 40. percben

Kis Gábor kiugrasztja Sztancsikot, ö vi
szont átjátszik Sashoz, akinek beadása 
Titkos elé röppen. A nagyszerű balszélső 
Mllllerhez ad be s máris védhetetlenül bőm- 

húzódik be a nap legszebb gólja. 5:1.
Most ismét a pályán játszódik le egy 

nagyszabású botrány, olyan, ami
gal párját ritkítja.

az Elektromos jobbhátvedje

valóság-

szabályos

A Fradi is botránnyal nyitott
(1:0)FERENCVÁROS—SOROKSÁR 5:1

A Soroksár erzsébeti otthonában, 4500 főnyi 
hangos, kötekedő közönség előtt folyt le a bot
rányokkal fűszerezett mérkőzés. A Ferencváros 
csapatát és vezetőségét már az öltözőben üd
vözölte meleg szavakkal dr. Hello László he
lyettes poigármesler. A Ferencvárosból Sárosi, 
Lázár, Korányi, Kemény és Laky hiányzott. 
A hatalmas szélben a játékidő első felében a 
Soroksár támadott többet és a Fradi nagyon 
gyengén funkcionált. A híres Fradi-gépezet re- 
csegelt-ropogolt, mert sok volt benne az uj 
„csavar". A Soroksár játéka Is szezoncleji for
mának mondható és a sivár játékból jólesően 
csillant ki Polgár kitűnő formája.

— Sárosi! Sárosi! — zúgta ütemesen a tö
meg a Fradi vergődése láttára. A Ferencváros 
első gólja a félidő utolsó percében esett. Jobb
oldali támadásból

Kovács kapus fogni akarja a beadást, de 
Vadász megzavarja. Toldi leazegzclt fejjel 
nyomban ott terem és közelről bevágja az 

első gólt. 1:0.
Szünet után mintegy huszonöt percig a szél

lel támogatott Fradi van frontban. Elénk de
rültséget keltett Pap egy hatalmas felszabadító 
rúgása, amely csaknem a kapuba hullott. A 
ö. percben karácsonyi lehetetlen szögből ket
tőre növeli a Ferencváros gólelőnyét. 2.-0. 
roksári támadások következnek, 
csakhamar gól 
váth

............ .. ....... So- 
támadások következnek, amelyből 

születik. Fodor—Blhámi—Hot- 
össz játékából Vajda kapásból a kapufa

Pazar futballal mutatkoztak be 
az újoncok

NEMZETI—HALADÁS 5:1 (3:0)
Megindult a bajnokság s mingyárt az első 

mérkőzésen egy pályán láthatta a közönség nz 
újoncokat. Itt van a Nemzeti, amely ugyan 
régi, kedves ismerős, de ebl>en az évben újonc
ként mutatkozik be. Azután itt van a szombat
helyi Haladás, csupa ismeretlen névvel. Lelke
sen köszöntik mindkellőt s aztán kezdenek. A 
Haladás első rohamát Angyal csak bravúrral 
tudja védeni. Amikor túljutnak ezen, a Nemzeti 
első támadásából már gól is születik.

Wohlran váratlanul és fordulásból bomba
éles lövést küld ■ léc alá. l.*0.

A Nemzeti úgy kezd a nagy ligában, mint 
ahogy végzett a kicsiben ... Negyedórás szom
bathelyi fölény következik, amelyben a játék 
minden szépsége, a góllövés kivételével, a néző 
szeme elé kerül. Lapos, pontos passzok, iskolá
zott mezőnyjáték a javából. Csak éppen gól 
nem. Paár kétszer is hibáz nagy gólhelyzetben. 
z\ Nemzetiből az újonnan szcrződtctell Feny
vesi pompás játéka és Angyal ragyogó védése 
kelt meglepetést. Félóra múltán hozzákezdenek 
a gólgyárlúshoz.

Horváth megfut, fogni nem tudják, beka
nyarodik s aztán az eléje futó kapus mel

lett éles gólt lő. 2:0.
Taps. A melege még ki sem hült, amikor 
Fenyvesi a má«lk szélen ugyanezt csinálja, 
de még megtoldja önzetlenséggel Is és s 
kapu torkában játssza hátra Molnár elé a 
labdát. Ez az a sakk-matt, ami ellen a fut
ball Capablancái sem tudnak védekezni. 

Sri).
Megint Haladás-fölény következik, arimpatl- 

kus az a sok Ígérettel startoló vidéki csapat;

bokszmeccset vív Titkossal, Sztancsik pedig 
Kocsissal, az Elektromos balbek kjével v'íVja 
meg nagy ökölvívó ütközetét. Schmeling eljö
hetett volna társulni ide. Ilyent még nem lát
tunk!

Füzy balkezével megmarkolta Titkos Jobb
fülét, jobbkezével pedig püfölte az orrát. 
Titkos viszont, szabadstilusu bokszoló lé
vén, üsd és rúgd, ahol teheted, lábával, 
öklével visszapüfölte, ahol csak tudta. Ko
csis viszont Jobbkezévcl markolta meg 
Sztancsik üstökét, balkezével pedig a fo
galt igyekezett kiverni. Természetesen 
Sztancsik se nihagyta magát, hanem clfíbb 
egy „szabadrúgást*  intézett Kocsis gyo- 
mortájékára, majd egy Jól sikerült korr.cr- 
ral Intézte el a „hátvédtájaknt", úgyhogy 
végül mind a négyen nléltan, knockautoíva 

esnek össze.
A biró természetesen mind a négy játékost le
parancsolja a pályáról. Mindössze két perc 
van még hátra, de ez sem múlik el esemény 
nélkül: Biró lerúgja Leventét, majd az imént 
kiállított játékosokat inzuitálják a lejáratnál, 
ahol tumultuózus jelenetek játszódnak le, úgy
hogy

két szakasz rendőr vet véget a vérengző 
eseményeknek.

A bíró, anélkül, hogy a négypercnyi félbesza
kítást pótolta volna, véget vetett a legbotrá
nyosabb ”ligameccsnek.

*

Meccs
Erdélyi ..... . ......   . . ........ ,
hogy melyik csapatnak drukkol, a Hungáriá
nak, vagy az Elektromosnak.

— Az Elektromosoknak! — feleli a direktor.
— Hiszen direktor ur hungarista? ...
— Igen, de kénytelen vagyok az Elektomos- 

nak drukkolni, mert képesek rövidzárlatot csi
nálni a színházamban és elmarad az előadás...

közben az egyik színész megkérdezi 
Miliálytól, a kitűnő színigazgatótól,

tövébe szép gólt plasziroz. 2:1. A kővetkező 
percben már Jászberényi törtet a soroksári 
kapu felé, de Vadász csúnyán felvágja a bün
tetőterületen belül. A tizenegyest Toldi nagy 
erővel küldi a hálóba. 3:1. A kezdőrugásból 
Odry viszonozza a látogatást és a paritás ked
véért most öt vágják fel a tizenhatosán belül, 
de a biró nem iíél büntetőt. Most

botrányos jelenetek sora következik.
Vadász bikamódra nekiront a bírónak, majd 

a Soroksár-játékosok körbe állják a megijedt 
Tihaméryt. Közben a labda kornerre pattan és 
a sarokrúgást Kutasi vetődéssel kaparintja 
meg. Nagy tumultus van a kapu előtt és egy 
sárgaharisnyás láb kíméletlenül rúg Kutasi ha
sába, aki percekig fetreng. A csúnya faultra

megindul a felizgatott tömeg, betődulnak a 
pályára és vad dulakodás kezdődik a Fradl- 

kapu előtt.
A rohamlépésbcn érkező rendőrök pillanatok 

alatt rendet teremetnek és a nagy tumultusban 
csak az látható, hogy Polgár elhagyja a pályát. 
A biró feleselésért állította ki. A tiz emberrel 
játszó Ferencváros a 29. percben újabb gólt 
ér el. Táncos pompásan verekszi át magát a 
védőjátékosokon s a középről a jobbsarokba 
durrant. 4./. Az utolsó gól szerzője szintén a 
fürgelábu Táncos, aki remek komért csavart 
a soroksári kapura. A tehetetlen és indiszpo- 
náltan védő Kovács a remekül iveit labdát sa
ját kapujába dopplerezi. 5:1. Izgatott hangulat
ban ér véget a durva mérkőzés 

nem ő tehet róla, hogy egyelőre a Nemzeti ol
dalán van a nagyobb rutin. Ez már az elhibá
zott bajnoki rendszer vétke. A szünet után a 
szombathelyiek óriási gólhelyzeteivel folytató
dik a küzdelem. Jellemző, hogy Gazdag, aki 
veszedelmesen hasonlít Sárosira (küllemben), 
még az üres kapuba sem tud találatot adni. 
De aztán javit, mert

egy magas labdát, amit Angyal pontosan 
fog, spanyol stílusban Játszik meg és a 
zsákmányára büszke kapust mellel, labdáé

tól együtt, a kapuba nyekkentl. 3:1.
Ritkán látott merész gól. Most aztán ragyogó 

húsz perc következik. Rendkívül szép és vál
tozatos a játék, persze csak mezőnyben. A Ha
ladás pcchjét bizonyltja, hogy közben ritka 
gólt kap.

Borsodi, * hekkjük, hatalmas felszabadító
rúgásra lendili a hibát, telitalálat éri ■ 
labdát, de telitalálat éri Woblrnnt Is, aki
nek viharos erővel vágódik az arcába a lö
vedék. Nincs ideje védekezni s bár nagy 
árat fizet, vérével adózik u helyzetnek, az 
arcúról a labda éles rekuzé-lvben suhan ■ 

hálóba. 4:1.
Baumann, ez a tehetséges, nogvjövöjü ka

pus hiába úszik utána. Wohlran összeesik és 
lassú cseppckben hullik a vére. A Haladás vé
delme most már összeroppan és n Nemzeti fö
lénye egyre jobban megmutatkozik. Már vége 
a játéknak, amikor

Molnár nagy lövése a kapufáról a gólzsák 
Wohlran elé pattan és a Jól célzott labda 

onnan a hálóba fut 5:1.
Offszájdot reklamálnak a szombathelyiek- 

egy kicsit össze is tűznek a Játékosok egymás
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•al, de azután a bíró békét teremt és vége a 
meccsnek, amely kellemes meglepetéssel bizo
nyított amellett, hogy nz idén at újoncok — 
ugy látszik — tokkal eredményesebben és sreb- 
ben fognak a bajnokságban szerepelni, mint 
ahogy tavaly elődjeik ofgettek.

öt debreceni göl — 
négy fejessel

— BOCSKAI—III. KÉR. 5:1 (1:1)
i Debrecen, augusztus 24.
' (A Hétfői Naplő tudósítójának telefonjelen
tése.) A III. kerületiek Kocsis kivételével teljes 
amatőrgórdával vonultak Debrecenbe. Közöltük 
nyolc olyan játékos szerepelt vasárnap, akik 
szombaton még a cég ligában. játszottak nehéz 
mérkőzést. így nem csoda, ha a kerületiek nem 
sok babérral tértek vissza Debrecenből. Az első 
húsz percben még kitünően tartották magukat. 
Gazsári még gólt is lőtt, de aztán három halal- 
biztos helyzetet hagylak ki. A Bocskai hagyta 
kifutni az óbudaiak formáját és csak a félidő 
végén kapcsolt rá. Egy perccel a befejezés 
előtt

Takács fejesgólja egyenlített. 1:1,
A szünet után már jelentkezett nz amatőrök 
fáradtsága és igy 'a Bocskai kényelmesen kezd
hette meg az őrlőmunkát. Ebben segítségére 
volt a gyors siker.

Hajdú beadásából már a 2. percben fejes
góllal jeleskedett Berecz. 2:1.

Pár perc, múlva Teleki lövését Baumgarlcn ki
üti, de Berecz a helyén van és

újabb fejes következik. 3:1.
Később Hajdú és Schiller lábharcba keveredik 
és addig ropogtatják egymást, mig végül is a 
bíró mindkettőjüket kiállítja. A Bocskai szépen 
támad és a 29. percben

Berecz busz méterről szédületes felsősar*  
kos góllal növeli az eredményt. 4:1.

Most Teleki könnyebben megsérül, de kötözött 
fejjel tovább játszik. Markos gólt lő, de of- 
szájd. Nem igy Teleki, aki befejezésül a szélre 
kanyarodva.

Takács fejére tálal, ahonnan megszületik 
az utolsó gól. 5:1.

Szeged—Hungária, Budai—Újpest. Ferencvá
ros—Nemzeti, Elektromos—Budafok, Phöbus— 
JII. kér. FC, Bocskai—Er-So., Haladás—Kispest.

Budai katasztrófa — 
Budafokon

' BUDAFOK—„BUDAI 11“ 7:2 (3:0)
A budafoki sporttelepen mintegy 1500 főnyi 

TŐí’5iB?Á'vt‘löt( tartották meg a ligabajnoki 
meccset, amely a honi csapat nemvárt nagy
arányú, de megérdemelt győzelmét hozta. Szép 
támadás után Kovács I. lőtte a 9. percben a 
budafokiak vezetflgóljót. 1:0. A budai csapat 
teljesen térfejére szorul és csak szórványos el
lentámadásokkal operál. A 28. percben Szebe- 
helyl. majd a következő percben ismét Szcbc- 
helyi pompás gólokkal teszi magát figyelmessé. 
3.Ö. Szebehelyi nagyon „bent vnn“ a góllövés- 
ben, de a következőt a biró offszájd miatt ér
vényteleníti. Ugyancsak erre a sorsra jut a 
budaiak egy lesgólja.

Szünet után alig folytatják a játékot, ami
kor a tizenhatos vonalról szabadrúgáshoz jut 
a Budafok. A budai falanksz hézagosnak bizo
nyul, Szebehelyi bombája ismét rést talál a 
kapuba. 1:0. Most egynéhány budai támadás 
következik, de a budafoki védelem kifogásta
lanul exccllál. A 15. percben kavarodás után 
Palotás 5.0-ra, a következő percben Szebehelyi 
6.0-rn emeli a budafoki gólarányt. Röviddel 
később a budafoki védelem kézzel söpör el egy 
labdát, a megítélt tizenegyest azonban Bükk 
kapu fölé lövi. Majd ecy formás budai táma
dást Bükk szép fejesgóllal fejez be. 6:1. Ismét 
két érvénvtelenitett lesgól következik, az egyi
ket a budafokiak, a másikat a budaiak érik el- 
A 28, percben kornerhez jut a „Loja-csapat" 
és Vértes lövése utat talál a budafoki hálóba. 
6:2. Közvetlenül a befejezés előtt a lefutó Mé
szárost gáncsolják, a megítélt tizenegyest, Mé
száros lövi, a labda nem téveszt célt s kész a 
végeredmény. 7 2. A hátralevő másodpercekben 
Szeder a meccs ötödik érvénytelenített off- 
szájdgólját lövi.

Véres lömogbolrány
az óbudai sportpályán

Vasárnap délután nagy botrány játszódott 
le a nagyszombati utcai sportpályán. Kél ama
tőr csapat mérkőzött, miközben

a drukkerek többször megzavarták a 
játékosokat, 

mire a játékosok közül az egyik a labdát ki
hajította a köznség közé. Erre azután kitört 
a botrány.

A nézőközönség berontolH a pályára éa rá
támadt a játékosokra.

A publikum két pártra szakadt és mindegyik 
« maga csapatának igazát védte A pólyára ki
vezényelt két rendőr kevésnek bizonyult a fel
borult rend helyreállítására a .Vosonyí-ulcal 
laktanyából

kél szakasz rendőrt hívtak segítségül.
A rendőrökkel egyidejűén a mentők is kiérkez
tek húrom autóval a hcllyszlnre.

A nngy csatának tizenhat könnyebb sebe
sültje volt,

■ kiket a mentők első segélynyújtás titán a 
helyszínen hagylak, Blumenthal Sándor lapter
jesztőt orrcaonttÖréssel és agyrázkódással. Tóth 
Lászlóné lapferjt szlÖnől a fején és hasún szen
vedett sérülésekkel súlyos állapotban a Rókus- 
kórházba szállítottak.

Egyetlen gól gyászbaboritotta 
az Újpestet

PHÖBUS—ÚJPEST 1:0 (ti®).
Az előjáték igen hamar befejeződött (ÚTÉ— 

1.-RAK 3:1, barátságos játék), a hirdetésekben 
is levesen öt órát tettek közzé, de a legfonto- 
sahb mégis csak az volt, hogy Szikár mester, 
a Phöbus jobbösszekötője igen hosszúra szabta 
meg délutáni álmát: az. eredmény az volt ezek 
hiiatt hogy jó félórás szünet alatt ásilozha- 
,Ot, .? „közönség. Szerencsére oly csekély volt 
a közönség száma, hogy a játékot követelő 
t.;ps nem okozott nagyobb gondot a rendező
ségnek ...

Pusztai helyett Adóm jelenik meg. A ..jele
nés'' előreveti „Az ember tragédiája" árnyait, 
de mindenki inkább ludas a dologban, mint a 
jeles játékos, aki

meglepően jól játszik.
az első percekben Igen sűrűn csalja ki a tap
sot az újpesti drukkerekből. A Phöbus nem 
tud megbirkózni az uj szabállyal, a kapukhu- 
fiúsok igen rövidre sikerülnek, egyszer Zsen- 
geller el is fog egyet s nyomban küldi is 
vissza, de kapu mellé. Talán másképp végző
dött volna, ha ez sikerül...

Solti remekül ugrasztja Békyt. de a szélső 
éles lövése Hóri zsákmánya lesz. Ádám pompás 
beadása után Kocsis adja meg n lövésre a vá

AZ UJPEST-VERO PHÖBUS-GÓL RAJZRIPORTJA

(Copyright by Hétfői Napló. System Horváth.)
laszt. Ez a lövés mór kapura megy, de a káp
rázatos formában lévő Csikós elvetéssel pom
pásan fogja a labdát. Egy-két perc múlva 
Zsengellér a tfl-oson nagy helyzetbe kerül: 
leállítja a labdát, lövésre lendíti a lábát, ak
korra azonban mór olt van Fekete Is és a 
labda helyett az ő sarkút éri a rugós. Ki is 
viszik néiánv percre,

Vince bomba-szabadrúgása után Kállai kezé
ben van a meccs sorsa: Zsengellér labdáját ő

„Az olimpiai hírszolgálat 
bajnoki aranyérmét 
a Hétfői Napló nyerte el“

A Hétfői Napló olimpiai sportrovata orszá
gos feltűnést és elismerést keltett mind a kö
zönség, mind a szakértők körében. Az elismerő
levelek légiójából ilt adjtik közre Langfelder 
Ferencnek, az Újpest igazgatójának kedves, 
jóleső és elismerő sorait:.

„Igen tisztelt Főszerkesztő Ur!
Az olimpiáét izgalmas napjaiban — tán 

utolsó betűig — végigböngésztem a magyar 
sportujságirás minden berlini híradását. Es 
örömmel kell megállapítanom, hogy az olim
piai hírszolgálat bajnoki aranyérmét — leg
alább is az én megítélésem szerint — a Hétfői 
Napló nyerte el. Méltóztassék ezt elhinni ne
kem úgyis mint szorgalmas újságolvasónak, 
úgyis mint „szakértőnek", aki sportvezető é

Sárosi játszhat a válogatottban!
A háborgó futball ber

keiben Sárosi, Lázár és 
Kemény eltillósa után ér
dekes probléma vetődött 
fel:

játsabatnak-e a vá
logatottban az ere
jük leijében leállított 

falbulllstákf
Az érdekes és jelentős kérdésre a legillctcke- 

sebb személy. Dietz Károly dr. szövetségi kapi
tány felel a Hétfőt Napló-bon.

— Elvileg nz a helyzet — mondotta —, hogy 
a nemzeti válogatottunk dresszében mindenkor 
a legjobb tizenegy magyar futballistát köteles
ségem harcbaküldenl Sáros! — vitathatatlanul

Engel, a 15 éves szegedi 
csodauszó legyőzte a világhírű 

japán Hamurot
Vasárnap a Császórfürdőben tartották meg 

a japán-magyar meghívásos mérkőzés másod, 
napi programját. Sok érdekes meglepetés tar- 
kitetta az egész versenynapot, mind közül 

kiemelkedik ■ magyar staféta uj Európa

id leállítja, .körülnéz és irtózatos bombát ereszt 
n»!« — a kapu mellé.

Ezzel egyelőre el is fogyott a puskapor, de 
nem a Phöbusnól: a 20. percben

az öreguras Szűcs mellett Solti kényel
mesen átadja a labdát a befelé húzódott 
P. Szabónak, az egyenesen Futó felé tart s 
azt a 16-os vonalon pompás testeseitől el
hagyja s a kifutó Hórí mellett kapura lő. 
A labda az alsó ka pilléire megy, onnan a 
befutó Béky elé, aki azt a bálóba küldi. 

1:0.
A gólra Fekete is visszajön Kállai messziről 
lövöldöz, a közönség sértegetésbe, kezd.

Szünet után az Újpest szél és nap ellen ját
szik (P. Szabó jól választott a Játék elején). 
A 10. percben Szikár gólt mg, de a biró les
állás miatt érvénytelenné nyilvánítja. Joós ha
talmas gyerlyit rúg Solti megfut a labdával, 
de nagy helyréiben fölé lő.

Az újpest együttes Igen gyengén játszik.
A csatársor nem tudja magánál tartani a lab
dát, anii emberfeletti feladatot ró a védők vál
lára. Zsengellér nagv kavarodásban kapufát lő, 
majd a pálya sarkán nagy botrány keletkezik: 
Péter fellöki Adámot. többen berohannak. Egy 
tömegben gomolyog 20 játékos s mikor szét

hullik a nyüzsgő boly, Vince és Turay II. a ki
járat felé tart: reklamálóik mailt Majorszky 
leküldte őket a pályáról.

Az Újpest minden erejét összeszedi, de csak 
üres fölényt tud kiharcolni, gólhelyzetbe már 
igen-igen kevésszer kerül. A Phöbus csatársor 
mindig 'résen óll. Szalag mcgsántul s ezzel be
lel jesedik az Újpest végzete, bár n jeles játékos 
visszamegy a pólyára és fogcsikorgatva Is küzd 
a lehelétlcnért ... hiúba.

lemaradt zsurnaliszta, hogy valamit mégis 
csak konyit ezekhez a dolgokhoz. Gyorsröptü 
híradás, ragyogó tollal megirott cikkek, szín. 
szív, írói lendület és gyönyörű képek, fentartva 
hosszakkal viliék az első helyre az ön stílusos 
lapját

Amidőn tehát Főszerkesztő Urnák őszintén 
gratulálok, kérem, adja át szeretetteljes üdvöz
letemet kitűnő gárdájának, legelsőkben Hor
váth Zoltán barátomnak, akinek bizonyára 
oroszlánrésze von a lap sikerében.

Kérem Főszerkesztő Urat, méltóztassék Egye
sületeim t és személyemet jóindulatában to
vábbra is megtartani és vagyok mély tisztelet
tel, szolgálatkész híve

LANGFELDER FERENC, s. k."

közéjük tartozik. Kényszerpihenője alatt azon
ban nincs megfelelő mérték ahhoz, hogy for
májáról meggyőződhessem. önmagában az sem 
elég, ha ö játékra jelentkezik és vállalja a fe
lelősséget. A csapatban ugyanis döntő szerepe 
van az összeszokottságnak s elekintelben a 
küzdelmeken kívülálló játékosnak nehéz a 
helyzete.. Mégis

elvileg nem Idegenkedem Sárosi dr. szere
peltetésétől.

mártsak azért sem. mert n válogatott triálo- 
kon minden tekintetben megvizsgálhatom a 
formáját.

Ezek szerint tehát előáll majd az az érdekes 
és egyedülálló eset, hogy Sárosi a tilalom el
lenére Is megjelenik a közönség elölt. Csupán 
a drém lesz más...

rekord (a é» a 103 mez mellúszásnak szen
zációja, ■ szegedi Engel. aki tizenötévé*  
kora rllruére a világhírű Hamuról győzte le.
A közönség zsúfolásig megtöltötte az uszo

dát, ahol a japán-magyar számokon kisül még

az ifjúsági bajnokságok is csemegeként szere
peltek. A részletes eredmények a következők} 

4x200 m-es gyárauazóstuféta: 1. Japán 9 p 
06.6 mp, 2. dda< gatország 9 p 10.8 mp. Európa- 
rekord. A magyar staféta egész ,a harmadik 
emberig vezetett, de aztán az utolsó japán, aki 
legjobb volt a tiírZasógban, behozta az ösazea 
előnyöket és Csik nem tudott megbirkózni vele. 
A részidők: Tusa 2:16, Sh'tmma 2:21.4, Makino 
2:15.2, Sugiura 2:14. A magyar részidők: Gróf 
2:15.8, Le nyíl el 2:19.2, Abay dr. 2:19.8, Csik 
2:16.

200 m-es hátuszás: 1. Yoshida. Japán. 2:37.8,
2. Bicskei Árpád MESE, 2:43.8, 3. Gombos 
LASE, 2:51.

100 m-cs meghívásos gyors: I. Yusa 58.8, 2. 
Sugiura 59.8, 3. Abay dr., Pécs 1 p.

100 m-es meghívásos rucll: 1. Engel 1:14.6, 
2. Hamura 1:15, 3. Lengváry 1:19.8. Engel 60 
méterig pillangózott, onnan 90-ig a régi stílus
ban ment, majd a finisben ismét pillangózott.

800 m-es gyors: 1. Makino. japán, 10:19.4.
2. Gróf 10:35.5. 3. Nógatni 10.36.8.

Ifjúsági bajnokságok: 400 m-es gyors: Baj
nok: Maklóry MAC 5:20.4. 200 m-es mell: Baj
nok: Fábián MAC 2:17.2. Remek eredmény. 
100 m-es hál.- Bajnok: Erdélyi MESE 1:14 2. 
2. Farkas, Tapolca. 1:15. 3. Ilclser, Eger, 1:16.8.

200 m-es hölgy mellúszás: 1. Györffy Irén, 
BSE 3:33.8.

100 m-es hölgy gyors: 1. Harsány!, KISOK 
1:12.4.

MAGYARORSZÁG—JAPÁN 12:0 (5:0)
A japánok úszni tudnak, de a vizipólóhoz 

egyáltalában nem konyitanak. A magyar csa
pat valósággal macska-egcrharcot folytatott és 
galoppban nyerte meg a mérkőzést. A gólok 
közül Tarics hatol, Németh ölöt és Halassv 
egyel lőtt. A mérkőzést semleges bíró, a német 
Hoffmann vezette.

Nem mind igaz,
ami írva van,..?

Nagy mulatsággal tárgyalják sportkörökben 
azt a kellemetlen bonyodalmat, amibe a „jól
értesült" szaklap keveredett. Csütörtökön meg
írta, hogy Darányi és Szabó, a két nagyhírű 
atlétánk, engedély nélkül, sajtit szakállára tu- 
rázgatott Svédországban. Példás büntetést kö
vetelt, amit az atléiaclnök dörgő szavukkal ki
látásba is helyezett. Fatális pech, hogy a két 
halálra keresett és -halálra a/ánlott atléta egy
általában nem volt Svédországban, sőt egy hete 
már Budapesten tartózkodik. Mikor beidézték 
őket a fegyelmi elő, mosolyogva védekeztek a 
vád ellen azzal, hogy nem tudták az uj sza
bályt, amely előírná számukra a jelentkezést 
— a szerkesztőségben.

AMATÖR VÁLOGATÓIT CSAPATUNK 
GYŐZÖTT DÁNIÁBAN

A magyar válognlolt amatőr futballcsapat 
vasárnap, nyolcezarfőnyi közönség elolt mér
kőzött meg Aarhus válogatott együttesével. A 
magyar amatőrök fölényes játékkal 3:0 (1:0)
arányban értékes győzelmit aratlak.
AZ SBTC SÚLYOS VERESÉGGEL KEZDTE A 

PROFILIGA KÜZDELMEIT
ARAK—SBTC 4:0 (2:0). A mullévi amatőr

ön jnok, a Nemzeti Bajnokság volt résztvevője, 
súlyos vereséggel indult a szezonnal.

Erzsébet—Somogy 2:2 (2:1). Góllövö: Pálya 
(2), ill. Tadics és Horváth.

A VÁC—Csepel-meccsre n biró nem jelent 
meg. A bartáságos küzdelmet a VÁC nyerte 
meg 2:1 (2:0) arányban.
MAGYAR VÍVÓK GYŐZELME AUSZTRIÁBAN

Pörtschachból jelentik: Vasárnap nemzetközi 
vivóverseny volt a wörlhi-tó mellett. A kardvivó- 
versenyt Berczelly nyerte incg.2. Maszlag, 3. nz 
osztrák l.cperck. A hölgyek tőivivóversrnyébcn 
nz osztrák XVcnisch kisasszony győzött. Varga 
Ilona ti második helyen végzett. A versenyen 
nagyszámú előkelő közönség jelent meg. amely
nek soraiban olt volt Miklas osztrák szövetségi 
elnök is, nki tudvalévőén Veldenben tölti a 
nyári szabadságát. Úgyszintén megjelent a ver
senyen von Papén bécsi német követ is.

Fllmmntíné az olimpikonok tiszteletére. Va
sárnap délelőtt nz olimpiai bajnok k ünneplé
sére n Bogai Apolló remekül sikerült matinét 
rendezett. teljes magyar olimpiai és japán 
úszókéról megjelent és őket a színház igazga
tója, Lakner Arthur tomboló sikert aratott be
széddel üdvözölte A japánokhoz angol nyel
ven szólott. A miisor keretében bemutatták az 
összes olimpiai filmeket, továbbá egv görög
római birkózásról készült filmet. A .színpadon 
felléptelelt kémikusok is mind sporttá rgyu hu
moreszkekkel szerepeltek. Igv Plnhúr István 
Ami a mikrofonból kimaradt!.. címmel tart«»tt 
előadást. Virógcrdöben tértek haza az. ünne
pelt olimpikonok.

Kegyeleti Calllagtura Szolnokon. Az egy év- 
vei ezelőtt lezuhant és hősi halált halt Lovas 
István pilótának az emlékére kegyeleti C.sillng- 
turát rendezett a KMAC, ameynek során több 
mint száz autó és motorkerékpár érkezett 
Szolnokra. A Csillagtura résztvevői megkoszo
rúzták a Hősök szobrát. Az ünnepélyes aktu
son többczerfönyl közönség jelent meg, köz
ben az. egyik műegyetemi repülőgép a temető 
fölött keringett és virágcsokrot dobott le a 
síremlékre.

Bognár UTE győzött az országúti kerékpár
versenyen. A Kerékpáros Szövetség vasárnap 
a bécsi országúton országos versenyt rende
zett 120 km es távon, melyet Bognár UTE 
nyert meg 3 óra 29 p aluli. Liszkay Törekvés 
és Adorján Székesfehérvár előtt.

Gyengék a magyar ifjúsági tenniszezök. A 
magyar—csehszlovák ifjúsági tenniszverseny a 
magyar „ifik" 1:7 arányú verest gés el végző
dött. Talán gondolhatnánk az utánpótlásra isi
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Ujabb szenzációs fordulat 
a Sárosi-Lázár-Kemény felmondási harcban 
Sárost sem pénzt, semáHistnemtíér: csak szabadságot a „rabszolgaságbűr- egy év malva

Vlola-utcai irodájában szemben ülünk dr 
•cscdl Csapó Sándorral. A nevétől hangos most 
• Ferenci áros. Megindult a bajnokság, startra 
kész a Fradi, de n harebninduló legendás le
génység soraiból „csak" ez a néhány név 
hiányzik: Sárosi dr., hízár, Kemény. .

Hasonló nagy megrázkódtatáson inég nem 
ment keresztül » magyar futball és benne 

n Ferencváros.
S ezt n nagy húzómból most egyetlen névnek 
tulajdonítják: dr. ccscdl Csapó Sándornak.
Azt beszélik városszerte, hogy nz ő tanácsára 
mondtak fel a Fradi sztárjai és ő az oka an
nak, hogy a késhegyig menő harc most niár 
csaknem kiegyenlíthet*  (lenül elfajult.

Súlyos a vád, meg kell linllgalnl a „vád
lottat**.

Különösen azért, meri ennek a ..vádlottnak" 
*>>k van a rovásán, ó a principálisa Sárosi 
Gyurkának, Ő készítette elő minden vizsgájára 
és Gyurka szorgalmán kivül oroszlánrésze van 
abban, hogy csaknem világrekorddal futottak 
keresztül nz egyetemi sizsgók gátversenyén. 
Csapét dr. jó principálisnak és jó barátnak bi
zonyult.

Amit itt elmond n Hétfői Naplónak, nz joggal 
számíthat nz utóbbi évek legnagyobb sport
szenzációjának. Csupa uj oldal a nagy hada
kozásban, valóságos rémregeny n futballku- 
li-szák árnyékos oldaláról Korrajz...

Az. Iroda faluin köszönő okiratok lógunk 
bekeretezve: a Ferencváros küldötte Csapónak. 
Íróasztalán di'szes márványplakelt: Önzetlen és 
O'taadéi barátjának adományozza emlékül a 
hálás ferencvárosi vezetőség — ez n felirat. S 
most mégis telemre hívják. Miért, mi történt 
o háttérben?

Óriási megrökönyödéssel vették tudomásul az
után. hogy Gvurka ugyan tárgyal a továbbiak
ról, de csak birtokon belül. Először az volt a

kívánsága, hogy fizessék meg az elmaradt 2000 
pengőt éa az uj szerződés aláírásáért aa ujabb 
kétezret. Ezt nem akceptálták.. Ekkor módoal- 
tolta a kívánságát Ne adjanak egyetlen fillért 
sem. Tovább játszik még egy évig, de azután 
szabad akar lenni. Ezt is visszautasították. Most 
pedig, az előzmények után

nem akar sem pénzt, sem állást, csupán a 
szabadságát.

Nem akar tovább rabszolga lenni. Inkább fel. 
áldozza magát, de sokszáz társának javára a 
fojtogató rendszer megváltoztatását kiharcolja.

A prcllfuíball Bem afitirulsta váEia^ozás

nz

Félre a setyemzsinórral... 
legyen vőga a szolgasorsnalí

Ezek nz emlékek továbbra is itt marad
nak n helyükön — mondja Csapó dr., — bár 
nz egész lavinarohriniot nekem tulajdonítják a 
ferencvárosi vezetők. Én volnék az oka unnak, 
hogy Sárosi Gviirlui végre megüt la a rabszol
gaságot és szabiid polgár akar lenni... Kije
lenteni, hogv nincs megbízásom egyetlen zöld
fehér látókörtől sem. Nem is vállalnám a hiva
talos megbízatást, mert a Fradival szemben ér
zelmi ölökből sem léphetnék fel. Csupán any- 
J\vi nz egész, hegy jó I arátsógbnn vagyok Sá- 
i".siv:il. Ló zárral. Keménnyel, Toldival és a 
többiekkel és nem titkolom a véleményemet, 
hogy

végét kell már egyszer szakítani annak nz 
é«z- és Jogellenes proflszcrzódisnck. nini 
rabszolgaságba kéiiyszcrltettc a futbnllls- 

tálnkal.
'Az n véleményem, hogy a futball attrakció, 
amiért nehéz beléplidljat szednek, meg kell 
tehát fizet ni az utlrakció höscll. Tudomásul 
kell vinni, hogv a játékosok nem sporttárgyak, 

lortnlanyok és hu cgv egyesület szor- 
rint kiteheti a játékos szűrét, mihelyt 

, akkor meg kell adni ezt a 
k is. Ezzel szemben nzt hit
elmúlt napokban, hogy egy- 

(lékekből
srlycmzjdnórt hurkolunk a játékos nyakára 

r mert a lejárt szerződését nem akarja meg
újítani. két évre eltilt jók a kenyérkeresettől.

Minden magyar állampolgár részére munka- 
srairndságot biztosit az alkotmány. Ezzel 
szemben a szihclség egy funkcionáriusa

tltTMwrtlrn mCBllIIJa ■ Irlmondáslisii W>« 
Jilíkwsl. Iiogy kíl rs.lcndrlK ne ken-.- 

hcssen kenyeret.
Ha ezt valaki jogos eljárásnak nevezi, akkor 
nem csodálkozliatik azon sem, ha annyira el
mérgesedett az egész belső háború, mint ahogy 
ma áll.

— Vegyük sorba a nagy herce hurca esemé
nyeit. Kemény Tibor két éves eltiltást kapott 
azért, mert a lejárt szerződését nem akarta 
megújítani. Kemény Tibor egyetlen fillért sem 
kapóit azért, mert profiszerzödésf irt alá. A 
fizetését, heti 40 pengőt megkapta, de semmi 
mást nem kapott azért, hogy profivá tették.

ÁllúM ígérlek a számára, de mindeddig 
nem kapta meg.

Erre, amikor lejárt a szerződése, nem hosz- 
szabbitolta meg. mondván, ha nem teljesítették 
az Ígéretet, akkor eresszék szabadon, hiszen rá 
nem volt semmi kiadása n klubnak a fizetésen 
kivül, amit megszolgált. Boldogulni akar addig, 
amig emelni tudja még a lábát. Még arra is 
haiíandó, hogy további egy évet játszik, de 
adják írásba, hogy azután szabaddá válik. Erre 
az volt a válasz, hogy

kitiltották a pályáról, 
nem engedték még trenírozni sem, sőt
egyes biró két évi kényszerszünetet nyomott, 
rá. Beszél az csel önmagáért.

_  JU van a Lá/.ár-escl. Tavaly felmondott, 
de mert egy nappal elkéselt a felmondása, 
nem vették figyelembe. Még csak meg sem kér 
dezték, hogy mi az oka a felmondásnak. El
lenben most pünkösdkor, amikor a csapat az 
ismeretes bécsi tornáról hazaérkezett, a pálya
udvaron várta őket az egyik felelős vezető. 
Odalépett Lázárhoz és megmondotta, hogy le
vélbeli értesítés jött számára, amelyben a 
Beszkárt behívja szolgálattételre. Ezt ne vegye 
tudomásul, mert nem neki, hanem egy másik 
játékosnak, I.) kának szól. Lázár tudomásul
vette az instrukciót. Később kiderült, hogy 
Lvka is, ő. is külön kapott meghívót, de a 
félrevezető magyarázat miatt mostmár elesett 
az állásától. Amikor ezért kérdést intézett a 
felelős vezetőhöz, azt a magyarázatot kapta, 
hogv mindez azért történt, mert rá szükség van 
a Kupamérkőzéseké és majd máskor jobb 
állást fog kapni. Lázár ma sincs állásban, fel
mondását tehát most már időben tette meg 
Két évet kapott ö is. Se állás, se futball...

— De menjünk tovább. Itt van Sárosi Gyurka 
hogy egy év 

szigorlatot te- 
tállos. Közben 
nem fordított 
meghosszabbi- 

Igv azután

esete. Együtt dolgoztunk azon, 
alatt egy alapvizsgát és három 
hessen le. Ugy tanult, mint egy 
tavaly nagy elfoglaltsága miatt 
akkora gondot az uj szerződése 
tására, mint ahogy kellett volna, 
nagy meglepetéssel értesült arról, hogy az egy
let az előző évben aláirt szerződés másodpél
dányát nyújtotta be érvényesítés végett a szö
vetségben, de

ugyanakkor nem fizette meg Sáro'-lnak 
azt az évi kétezer pengőt, amit minden 

szerződés megújításakor addig fizetett.
F.dcsapja már akkor nem akarta engedni a to
vábbi jutballozást. Én kértem tőle még ezt az 
egy évet, hogy a tanulmányait nyugodtan be
fejezhessük. Sikerült ez is, megvolt a doktorá
tus. És itt volt az uj szerződés ideje. Mostmár 
elővigyázatosabb volt Gyurka és idejében adta 
be a felmondását. Érdekes véletlen, hogy pon
tosan akkor kapott távirati értesítést az uj 
szerződés pontjainak megbeszélésére, amikor a 
szerződés /elmondásának utolsó napja volt.

Közbevetjük itt, hogy a Ferencváros altruista 
intézmény és ezt figyelembe kell venni a játé
kosnak is. Csapó dr. hévvel magya^z:

— Ha altruista intézmény lenne, akkor in
gven nézhetnék végig a produkcióit. Ez nem 
áll. Rendőr kérgei! el a gyerekeket a pálya 
környékéről, ha ingyen akarnak belesni a ke
rítésén Ez nem altruista vállalkozás. De még 
ha az is lenne.

a játékos semmlcsctre sem altruista alapon 
játszik.

Az életét kockáztatja. Ha egy nagy színésznőt 
megfizetnek a játékáért és a szerződése lejárta 
után szabadon engedik, akkor nem állhat ez 
másként n futball-szinpadon sem. Különösen 
nem akkor, ha tudjuk, hogy egy színész év
tizedekig játszhat és nincs kitéve az élete ál
landó veszélynek,

a futballista viszont szakadatlanul az egész
ségét kockáztatja és az egész játékoskar- 
rierje, ha súlyosabb baleset nélkül tudja 
megúszni,'még okkor sem lehelő tíz évnél 

hosszabb időre.
Megkockáztatjuk az ujabb kérdést: mit szól

nak ahhoz, hogy ezt az egész felmondási ügyet 
zsarolásnak minősítette a ferencvárosi hivata
los hely?

— Ezért a kitételért még felelni kell! Iga
zolni kel), hogy zsarolás-e nz, ha valaki mini
mális jogával él és felmondja azt a szerződést, 
ami lejárt. A harcot nem a játékosok kezdték. 
Itt nehéz bopmeccsbe kényszerültek, amiben az 
volt a cél, hogy

erkölcsi knock-out legyen a r Ingben.
Nos, ez nem fog sikerülni. Elég volt. Ismétlem, 
semmit sem kérnek a játékosok a Ferencváros
tól a szabadságukon kivül.

Sárosi csak azt az egyet kéri, hogy ne 
ígérjenek se pénzt, se állást, csupán adja- 
nak kötelező szerződést arról, hogy 1937 

nyarán kiengedik az „Istállóból**.

Ez méltányos kívánság. Miért nem ezt az ál
láspontot ismerik el jogosnak? Miért csak egy. 
lelnek lehet igaza, ha egy szerződés lejárt é» 
nincs meg a hajlandóság arra, hogy meghosz- 
szahbilsa azt a játékos? Miért büntetik, ami- 
kor szószerinl értelmezi a kötelmi jogot?

Ezer és egy motívum hangzik még fel Csapó 
dr. irodájának falai között. Egyetlen egy sem 
tudja enyhíteni azt a feszültséget, amiben most 
a magyar futball vonaglik. Irtózatos sötét fel
hők gomolyognak felelte. A tisztalátásu veze
tők féltő aggodalommal néznek a jövő elébe, 
mert csaknem bizonyos, hogy ez a derült ég- 
bői lecsapolt villám alapjaiban reszketleti meg 
az egész harminc éves futballépitmcnyt.

A Fradi sorsa a magyar futball sorsa.
Ha ez meginog, vele dől romba minden. Meg 
kell tehát találni a kiutat, le kell csendesíteni 
a felkavart vihart — közérdekből. Sárosi ét 
társai nem hiányozhatnak a Fradiból. Képtelen 
és közveszélyes helyzet lenne ez, amit köteles 
elhárítani a futball minden barátja, különben 
összeomlik a bajnokság rendszere. Tisztázni 
kell végre az erőviszonyokat, ha szükséges, 
meg kell változtatni a szabályokat, röviden:

mindenáron meg kell menteni a sportot, 
amely mérhetetlen károkat szenvedett már ed
dig is. Ne állítsák bűnbakul a közvélemény elé 
Sárosit és társait, ne keltsenek mesterség-s 
hangulatot a játékosok ellen, mert a közönség 
nem a vezetőkért megy a pályára, hanem a já
tékosokért. A felszított indulatok feltartóztat
hatatlanul söprik el azokat, akik nem ismerik 
fel a pillanatok súlyát és merő kufuckodáshól 
feszítik pattanásig a húrt. Ez vonatkozik a já
tékosokra is, a vezetőkre is. Közös érdek, hogy 
elsimuljanak a vihar fodrai és a Fradi ismét 
Sárosival rohamozhasson ujabb sikerek felé. 
Kibékülni... még személyi és elvi áldozatok 
árán isi Ez az egyetlen józan álláspont

Horváth Zoltán.
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Ad hoc nyeri® a Választmányi dijat
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VÍZSZINTES:
i. mi

SS. Elhívni 
rOnk. J7. Vidék, 

közkeletű ideien sióval. M,
íl. él. Wvntő. ti. ÜJiág. ál 
tó. I M. Igekőlő.

A szezon leghosszabbtávú versenyét a pálya 
két legnagyobb stájeré Ad hoc és omino in
tézte el egymás közölt. Domino az ut nagyré- 
sszén vezetett, de a végén Ad hoc támadását 
nem tudta kiparirozni.

A napot bevezető Istvántelki díjban az Er
zsébet királyné díjra készülő Rhoda aratott 
nagystílű győzelmet.

A kétévesek versenyében Rianás igazolta, 
hogy az évjárat egyik legjobb kétévese.

A kétévesek augusztusi nagy handicapjében 
Cavaliero győzött elég biztosan Bokréta és Cor- 
sica ellen.

A nagymezőnvü 1000 méteres handicapet 
Signorlnd nyerte.

A kétévesek eladó-handicapjét nagy küzde
lem után Hadd abba nyerte Bogár ellen, de a 
győztest hivatalból emelt óvás folytán disz- 
kvaliükálták.

legszebb finisét az 1800 méteres han- 
vivta Fiola, Amadeo és Nowhere, 
csak két fejhossz választott el egy- 
célbai>

Részletes eredmények:
I. Istvántelki dij. 1 Rhoda (010) Esch, 2.

erüs (2) Schejbal, 3. Totem (10) Teltschik. F. 
ni.: Tirnoleon (25) Kupái G., Nordland "" ‘ 
Gutái, Hozomány " '
2 hossz. 10:16, 12, 14. Befutó: 10:37.

II. Kétévesek versenye. 1. Rianás (8:10 Esch, 
2. Rcsjsta (14)’ Weissbach, 3. Safcty (4) Csap
iár. F. m : Farandolc (10) Kupái G., Borzas 
(12) Vrábel, Curragh (pari) Teltschik, Pitypa- 
laly (11) Rózsa. 3 hossz, 2 hossz. 10:19, 13, 29, 
13. Befutó: 10: 768.

III. Kétévesek augusztusi nagy handicapja.
l. Cavaliero (3) Teltschik, 2. Bokréta (4) Szent
györgyi, 3. Corsica (4) Csuta. F. m : Ugolin 2%) 
Esch, Jonathan (10) Csapiár, Ereszd cl (2) 
Schejbal, Hopelcss (10) Rózsa, Ciráda (6) 
Klimscha. ’/: hossz, % hossz. 10:70, 22, 21, 19 
Befutó: 10: 761.

IV. Elnöki dij. 1. Ad hoc (2) Csapiár, 2. Do
mino 17:10) Gutái, 3. Cyrano (10) Schejbal. F.
m. : Tökkirály |3) Csuta, Bitang (10) Vrábel. 5 
hossz, 6 hossz. 10:28, 13, 12. Befutó: 10:46.

V. Handicap. 1. Signorina (4) Csömöri, 2. 
Napfelkelte (2’/») Horváth K. II., 3. Amourelte 
(10) Esch (ív. II. F. in.: Sok (16) Pillér, Végzet 
(6) Alt, Thank You (4) Wolbert, Kékes II. (16) 
Schwndl., Dénes (8) Kupái K., Rcgulus (6) Fct- 
ting A., Alvajáró (6) Szcltner, Bakter 120 I,ö- 
kös, Ráró II. (10) Mányi, IHlozó (12) Horváth 
,1.. Scnora (6) Bihari, Gellért (8) Klimscha II., 
Bánom is én (14) Kajári. '/*  hossz nyakh. 
10:56, 10, 19, 61. Befutó: 222.

VI. Kétévesek eladó handicapja: 1.
(l'-íl Klimscha, 2. Baka (8) Rózsa, 3. Hédié 
(6) Hatschcr. F. m : Fóth (12) Tóth E., Arca Sze- 
lasszié (12) Horváth K. II., Salome (10) Csap
iár, Lancia (8) Teltschik, Fakir (6) Esch, Hadi 
abba (3) Keszthelyi, Asszonyfaló (20) Soós, 
Padisah (14) Szentgyörgyi, Mekkora (5) Csö-

móri, Mese (6) Csuta, Fruska IT. (12) Wecker- 
mann. 2 hossz. 5/4 hossz. 10:23, 14, 32, 35. Be
futó 245.

VII. Handicap: 1. Fiola (5) Csuta. 2. Ama- 
deo (2’/a) Schejbal, 3. Nowhere (4) Gutái. F. m.í 
Allcgra (14) Wolbert, Lenka (6) Teltschik. 
Csatártó (3) Esch, Balzac (12) Esch II., Ademo
(5) Csapiár, Mumus (0) Vrábel, Moulin Rouge
(6) Weckermann. Fejh. fejh. 10:97, 21, 19, 18. 
Befutó: 731.

A nap 
dienpban 
melyeket 
mástól a

(2»/«)
II. (25) Rózsa, 5/4 hossz,

1. Bogár

Augusztus 29 és 80-án d. u. 8 órakor 
al»WLW3fMfelW8M8

Hírek
A Kozma Fcrenc-emlékverseny a szezon első 

klasszikus jellegű kisérleli versenye kerül va
sárnap eldöntésre. A hároméveseket valószínű- 
lég csnk az idén mérsékelt formákat futó Des- 
peradó képviseli, mig a kétévesek közül az ed
digi legjobbak: Rianás és Turandot is starthoz 
állnak s igy előreláthatólag az utóbbiak végez
nek a verseny frontjában.

Borúra dórii, a Szent István-dijban hatalmas 
formát futott kitűnő hároméves, legközelebbi 
feladata az Erzsébet királyné-díj.

Szenzációs áraktól volt hangos a pénteki csi
kóárverés. A mai viszonyokhoz képest fantasz
tikus, 8—10—12 ezer pengős árakon cseréltek 
a jobbaknak Ígérkező csikók gazdát.

Külföld még soha nem érdeklődött olyan 
imntcnziven a magyar versenylovak iránt, mint 
az idén. Az elmúlt napokban adták el Pocköst 
Németországba, Példást Romániába, Dont wor- 
ryt Jugoszláviában, Lotve majort és 24 csikót 
pedig Görögországba.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik!

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelő*  ezerlcesztA é*  kiadót 

Dr. ELEK HUGÓ
Szerkesztőség éa kiadóhivatalt

Budapest, Vll. ker„ Erzsébel-körut 28.
iliétköznap és vasárnap déli 12 óráig: 

Telefon: 1-308-96.
Vasárnap délután I ódától:

VI. ker., Aradi-utca 8. sz. (Globus-nyomda). 
Telefon: 1-100-43 és 1-245-81.

Vasárnap délután (él ft órától kezdve lapzártáig:
Telefon: 1-100-42. 1-100-43, 1-100-44 éa 1-245-81*

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengő. Euye*  szám ára: Msgyurorszó’ 
gon 10 fillér. Ausztriában 20 Grnachcn. Franciaország*  
bán i frank. Jim..szláviuban 2.50 dinár. Németország*  
bin ló PU Olnsznrazáqban l líra, Romániában 6 

Csehszlovákiában 1.20 ék.
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