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Éjszakai razzia a dunai csónakházakban

Hivatalos francia jelentés
a magvar Kölcsön folyósításáról
Mír csupán níhánv koitoidi bank hozzáiarulását vártán, azután nyomban 

magnónk a vágieges megáiianoáásl 
uiaiKú Lajos vasárnap Londonból parisba érkezett

Németország pénzügyi válsága tudvalevő
leg megakasztotta azokat a tárgyalásokat, 
amelyek a magyar kormány által kibocsá
tandó ötmillió font értékű kincstári jegvek 
elhelyezését célozták. A kormánynak külön
böző pénzüügyi rendelkezései azonban a kor
mány többször hangoztatott kijelentései sze
rint, teljes egészében csak addig tarthatók 
fenn, amig a különben majdnem teljesen 
perfektuált kincstári jegyek elhelyezése meg
történik. Annyi bizonyos, hogy — bármi

Londoni hír Walko Lajos útjáról
Dr. Walkó Lajos londoni tanácskozásairól 

a Financial News a következőket jelenti:
te London, julius 20.
’ A Financial News jelenti, hogy dr. Walkó Lajos volt magyar külügyminiszter Lon
donba érkezett. Walkó Lajos londoni utjának az a célja, hogy gyorsítani igyekezzen 
annak

az ötmilliófontos magyar kincs túr kölcsönnek a kibocsátását, 
amelynek tárgyalásai néhány héttel ezelőtt már rendkívül kedvező mederben haladtak 
előre. Az akuttá vált németországi pénzügyi válság következtében ezek a tárgyalások 
rövid Időre megszakadtak, most azonban újra a régi alapon folyta
tódnak.

Párisi hivatalos jelentés a kölcsönről
Walkó Lajos szombaton be is fejezte lon

doni tárgyalásait, s onnan
Párisba utazott,

ahol azután az illetékes pénzügyi körökkel*

Párls, julius 26.
(Magyar Távirati Iroda.) A Hava, Iroda jelenti: Beavatoll francia pénzügyi kUrtll- 

l’rn art mondják, hogy beteJezíMlkhüz közelednek azok a tárgyalások, amelyeket a 
magyar kormány már több hónappal ezelőtt Indított abból a cólból, hogy bizonyos 
mennyiségit kincstárjegyet helyezzen el a főbb európai piacokon. Úgy tudjuk, hogy 
már csupán néhány külföldi bank hozzájárulását várják, amelynek beérkezése után 
nyomban véglegesen megkötik a pénzügyi lullvelelrc vonatkozó megállapodási.

A francia kormány félhivatalos tudósiló'. tés szerint is most már csupán néhány kül
lőnek, a Havas Irodának jelentése tehát al- földi bank hozzájárulására van szükség s 
ka más arra, hogy bizonyos kcdaezO Imn-1 azután nyomban megköthető lesz a mcgál- 
Uulatro/ adjon száma/, ntcrl hiszen a jelen-1 lapadás.

Stíluson, Briíning és Curtíus 
vasárnapi tárgyalásai

A német válság megoldásának súlypontja 
különben ismét Berlinbe tétetett át, ahova 
megérkezett Stimson amerikai külügymi
niszter és nhova vasárnap délelőtt London
ból elindult Henderson külügyminiszter is. 
trről szóló jelentések a következők: 

ként vélekedjünk is idehaza a kormány 
rendszabályairól — külföldön kedvező hatást 
váltott ki az, hogy

nálunk az Ismeretes rendelőtökkel meg
akadályozták az indokolatlan pánik ter

jedését.
A magyar kormány megbízásából tudvale

vőleg Walko Lajos volt külügyminiszter uta
zott Londonba, hogy a magyar kölcsönnek 
az elhelyezését meggyorsítsa.

ugyancsak felvette a magyar kölcsönre vo
natkozó megbeszéléseket. Ezek a tanácsko
zások most már meglehetősen előbbre vitték 
a magyar kölcsön ügyét.

Az erről szóló jelentés a következő:

Berlin, julius 26.
A vasáinapi nap folyamán Stimson amt 

rikai külügyminiszter, valamint Brüniny 
kancellár és Curtius német külügyminiszter 
között élénk eszmecsere folyt le az aktuális 
politikai és gazdasági kérdésekről. Stimson 
délelőtt megtekintette a Pergamcn-muzcu- 

mot, majd Brüning és Curtius kíséretében 
kirándulást telt a potsdami Sanssouci-bn.
Henderson Berlinbe utazóit

London, julius 26.
Henderson külügyminiszter vasárnap dél

előtt a menetrendszerű időben

Vasárnap este MacDonald angol 
miniszterelnök is elindult Berlinbe

London, julius 26.
Henderson külügyminiszter a Press-Asso- 

ciation szerint
MacDolnald miniszterelnökkel együtt 
Berlinben folytatja a német államférílak 
chequersi látogatása alkalmával meg

kezdett megbeszéléseket.
MacDonald miniszterelnök ma este 8 óra

kor Hollandión át utazott Berlinbe, ahol 
csatlakozik Hendcrsonhoz. A miniszterelnök 
a kedvezőtlen időjárás miatt az utolsó pilla
natban kénytelen volt lemondani arról a 
szándékáról, hogy repülőgépen utazzék Ber
linbe. Elutazása előtt kijelentette a Press-

Nagy Emil, Dési Géza, Rassay, 
Friedrich, Vázsonyi, Propper 
a felhatalmazási javaslatról, 

melyet egy hit alatt kíván törvényerőre emelni a kormány
A pénzügyi bizottság tudvalevőleg szombaton 

befejezte a felhatalmazási törvényjavaslat rész
letes vitáját is és Temesvári/ Imre előadó hét
főn délelőtt lógja a képviselőház plénuma elé 
terjeszteni n bizottsági jelentést, amely termé
szetesen a törvényjavaslat minden módosítás 
nélkül való elfogadását lavasolja.

Minden jel arra mulat, hogy n javaslat tár
gyalásánál nem lesz szélescbbkörü vita, búr — 
értesülésünk szerint — valamennyi parlamenti 
párt kiállítja a maga egy-kél szónokát a javas
lathoz. Előreláthatólag

három nap alatt, tehát csütörtökön végelér 
a Javaslat tárgyalása,

amely azután átkerül a felsőházba.
A felsőház az eddigiek szerint pénteken fnrt 

ülést. Ezen kiadják a törvényjavaslatot az ille
tékes bizottságoknak, amelyek még valószínű
leg pénteken délután foglalkoznak a javaslat
tal. úgyhogy nz szombaton mór a felsőliáz plé
numa elé kerül és azután n hétfői felsőházi 
ülésen véglegesen letárgyalható lesz.

Az eddigi megállapodások szerint a képviselő
ház a jövő kedden formális ülést tart, amelyen 
átveszi a felsőház üzenetét « utána kormányzói 
jóváhagyás alá kerül a javaslat, amelyet ennél
fogva

elutazott Londonból az „Arany Nyil'Mal.
Hendersont Sir Walford Sclby kisérte el 
berlini útjára. A pályaudvaron megjeleni a 
londoni német követ is, aki szívélyes iza« 
vakkal búcsúzott el a hazájába utazó angol 
külügyminisztertől.

Association tudósítójának, hogy reméli,

a látogatás jó hatást fog gyakorolni ég 
tovább viszi a Chequersben elért ked

vező eredményeket.
Az egész euiópai helyzetről — mondotta —- 
olyan férfiak fognak tanácskozni, akik min
dent józan ésszel és a realitások iránti ér
zékkel mérlegelnek.

A pályaudvaron összegyűlt nagyobb tömeg 
a vonat indulását harsogó „Szerencsés utal! 
Sok szerencsét!” kiáltásokkal kisérte. Vgv 
Hendersontól, mint MacDonaldtól báró 
Neurath londoni német nagykövet búcsúzott 
el a pályaudvaron.

legkorábban szerdán hirdethetnek ki.
Beavatott helyről szerzett értesüléseink sza

rint a képviselőháznak, illetőleg az orszóggyü*' 
lésnek ezután kezdődik meg valóságban a nyári 
szünete, amely körülbelül október közepéig 
tart. Előbb azonban még megalakul a törvény
ben statuált .1,1 as bizottság, nmelv tudvalevőleg 
véleményező szerve lesz a felhatalmazást tör- 
sényjavaslat alapján kibocsájlandó intézkedé
seknek.

A képviselőházi vitában — mint Ismeretes — 
nz egységespárt két szónokkal vesz részt és pe
dig Éber Antal és Schandl Károly szólalnak fel 
az egységespárt megbízásából.

A kereszténypárt részéről, értesülésünk sze
rint, Wolff Károly és Túri Béla szólalnak fel.

Résztvesz még a vllóhan a f/angady-csoporl 
is és pedig maga a csoport vezetője: Hunyorig 
Ferenc, gróf fog felszólalni és ugyancsak bizo
nyos kérdésekre vonatkozólag felvilágosítási 
fog kérni a kormánytól.

Ennél a javaslatnál hallani fogjuk Pál la öl
elni György őrgrófot is. Pallavicini — úgy tud- 
juk — nagyon éles ellenzéki bestédre készült, 
de Eszterházy Móric gróffal folytatott hosszabb 
tanácskozása után arra az álláspontra helyez
kedett, hogy abban az esetben is felszólal, ha
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megmarad felszólalása abban ■ keretben, 
amelyet a nini helyzetben kritikájuk során még
• i ellenzéki politikusok sem léphetnek túl.

4 nemreh szabadeluü-demokratapárt ugyan
énak résztveiz " törvényjavoslat vitájában. 
fttssay Károly a Hétfői Napló munkatársának 
kijelentette a kővetkezőket:

— A nmgam részéről feltétlenül felszólalok
• tflrv<>iyj:<va*lat tárgyalóiénál éa a hétfői 
pártérickczlclen hozunk döntést arról, hogy 
vájjon n párt tagjai közül kik vesznek meg 
részt a vitában.

Nem akarjuk a javaslat tárgyalását mes
terségesen elhúzni, 

a kérdésnek azonban annyi megvilágítandó 
részlete van, hogy vnlóazinüieg pártunkból 
még egv-két szónok ismertetni fogja a párt 
álláspontját. Természetesen a törvényjavaslatot 
nem fogadjuk fi.

A független kisgazdapárt részéről Gaál Gasz- 
Ion és Eckhardt Tibor lesznek a szónokok, 
aminthogy a Vázsonyl-féle demokrata pártnak 
mindkét tagja: Vázsonyi János és Gál Jenő is 
fel fognak szólalni.

Vázsonyi János erre vonatkozólag a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló munkatársá
nak;

— Valószínűleg mindketten résztveszünk a 
vilábnn, annál is Inkább, mert súlyos alkot- 
mápyjogi aggodalmaink vannak a kormánynak 
gdandó ilyen nagyarányú felhatalmazással 
sz« miien. Mindenesetre lesznek kérdéseink, 
amelyekro megnyugtató választ kérünk a kor
mánytól.

A Javaslatra vonatkozólag különben Nagy 
Emil volt Ignzságiigyminiszter a kővetkezőket 
mondotta a Hétfői Napló munkatársának:

— Nekem az a véleményem, 
hogyha meg akarják adui a kormánynak 
a felhatalmazási, akkor nlnes szükség sok 

beszédre, adják meg azonnul.
Szerintem a kérdés tulajdonképpen ki van me
llbe, de lin úgy látom, hogy valamely részlete 
a dolognak homályos, akkor magam is részt 
fogok venni a vitában, viszont azonban ennél 
a kérdésnél az ellenzékieskedés nem lehet ön 
cél.

A jioeláldcmokrala pártnak a Javaslat vitá
jában való részvételére vonatkozólag Propper 
Sándor a következőket mondotta munkatár
sunknak:

— A párt parlamenti frakciója hétfőn ta
nácskozik a felhatalmazási javaslat körül meg
indítandó vitára vonatkozólag. Annyit máris 
kijelenthetek, hogy

a szoeláldemokrnta párt minden korláto
zás nélkül részt fog venni a törvényjavas

lat vitájában
és megragadja az alkalmat arra, hogy bírála
tot mondjon a kormány gazdasági politiká

Éjszakai csendőri razzia 
a dunai fürdőtelepeken, csónak

házakban és kabinokban
Negyvenkét embert AlHtottak elő a csendőrök

Csillaghegy, julius 26.
A dunaparti csónakházak és fürdőtelepek 

környékén nz. utóbbi időben mind sűrűbben 
fordultak elő lopási cselek, sót a múlt napok 
egyikén

éjszakai rablótámadás Is történt.
Ebből arra lehetett következtetni, hogy nya
ralás űrügye alalt a budapesti tolvaj- és be- 
förövildg lúgjai férkőztek be a nyarald- és 
fürdőtelepekre. A békásmegyeri cscndörörs 
parancsnokának vezetése mellett tegnap éj

Királyi pompával tartotta meg 
esküvőjét vasárnap Ileana 
hercegnő Antal főherceggel

Repülőgépen Budapestre jön a hercegi pár
Bukarest, julius 26. I 

A dugjál Peles-kastélvban tegnap este 
fényes fogadás volt, amelyen mintegy 600* 
meghívott vendég vett részt. A fogadás után 

Mindennemű 
támadásra, 
amely a Ze»e/, rondazerll gyógykezelőn 
ellen IrAnyul, a gyógyult beingok adjak 
raog a legmogtololóbb vAinezt Az orvon 
egyodüli jogos krlilkuea * beteg. Amikor 
a Zeileis gyógymóddal kikérni megmenteni 
vagy pun lazáitól megszabadítani azokat a 
bstogu íot. atlk minta ta kezelési módok
ban csalódlak, akkor a Zartefa-grógy/afa 
körüli vili eldőlt. — Gyógyíthatatlannak 
vili de reményüket vesztett betegek le 
keressék tol a galepaohl Zollole-rend- 
szerű orvoal roudoltk, Vili.,
„MöaalkM* • >.. ahol ualttiora orvot! 
vrttodM Állapítja z»«g a kezeli, alkat 
mazhatóaARát. lódban Az gyógyulAtbaa 
vArbató aradmAnr-t*-

jára vonatkozólag.
Déli Géza dr. — akit ugyancsak megkérdez

tünk — u következőket mondotta:
— A javaslat rendelkezését tulajdonképpen 

két részre kell osztani. Az egyik része a meg
tett intézkedésre vonatkozó jóváhagvás. Nem 
Is lehet arról beszélni, hogy Joga voií-e a kor
mánynak az utólagosan jóváhagyandó rendel
kezéseket kiadni:

ha nem tette volna, olyan kötelességmu
lasztást követelt volna el, amit soha Jóvá 

nem lehetett volna tenni.
— Természetesen logikus, hogy a jövőre 

nézve a szükséges felhatalmazást megkapja, 
mert hiszen olyan ruganyos természetű, ko
moly dolgokról van szó, amelyek estétől reg
gelig lényeges változásokat szenvedhetnek és 
így nem lehet a törvényhozás nehézkességét 
áthidalni, csakis úgy, hogy a kormány a szük
séges felhatalmazást megkapja.

— .Minden gondolkodó ember, aki fel tudott 
emelkedni politikai pártállásán felül bizonyos 
objektív nézőpontra, meg kell hogy állapitga, 
hogy a kormány a kiadott rendelkezésekkel 
útját állta annak.

hogy » magyar pengő ériékét devalválva, 
aat egyszerűim Üzérkedés tárgyává tegyék.

Gondoskodott egyben arról, hogy a gazdasági 
élet menetű biztosíttassák és ezzel megmu
tatta az egész külföld előtt, hogy Magyar
ország nemcsak azért hitelképes, mert va
gyona utm, hanem azért is, mert gazdasági 
életéi nehéz időkben is megfelelően tudja ido
mítani az élet követelményeihez. Kétségtelen, 
hogy a perfekluálús alatt álló ötmillió fontos 
kölcsön ügye a mostani világbizonytalanság 
alatt elódázódott, azonban amint a Németor
szág által okozott gazdasági ingadozás után 
rendes kerékvágásba kerülünk, akkor ez a 
kölcsön meg fogja nyugtatni közgazdaság! éle
tünket és a tett intézkedések önmagától meg
szűnnek.

— Ár. én meggyőződésem — mondotta még 
kérdésünkre Dési Géza — nem optimizmus, 
nem egyoldalú párlfelfogás, bár én mindig 
optimista voltam és vagvok már csak azért Is, 
mert az összeomlás utáni időket optimizmus 
nélkül nem lehetett volna átélni.

Friedrich István kérdésünkre kijelentette a 
következőket:

— A felhatalmazási törvényjavaslat vitájá
ban fel fogok szólalni és a leghatározottabb 
elutasító álláspontot foglalom el, mert feltét
lenül szükségesnek tarlom,

hogy a felhatalmazási javaslattal kapcso
latban a kormány terjessze elő konkrét 

gazdaságpolitikai programját,
mert amikor ilyen széleskörű felhatalmazást 
k(rnekx. nkkor a Jörvényhozásnak tudnia kell, 
hogy miként akarja a kormány ezt a felhatal
mazást felhasználni.

jel a csónakházakban és a fürdőtelepek ka
binjaiban, továbbá a nyári vendéglőkben

razziát tartottak.
A razzia reggel 4 órakor ért véget. A csend
őrség

35 férfit és 7 nőt
főleg a nyári vendéglőkből és a Suhajda- 
lelepröl, akik nem tudták magukat kellően 
igazolni, előállítóit. Az igazoltatás! eljárást 
a budapesti rendőrséggel karöltve ma reggel 
indították meg ellenük.

tánc volt, amelyet Ileana hercegnő és 
Antal főherceg nyitott meg.

Az estély a késő esti órákig tartolt. 
Vasárnap délelőtt tiz órakor volt 

a polgári esküvő, 
amelyen a királyi család is megjelent. A 
polgári csketést flamanglu miniszter vé
gezte.

Az egyházi esküvő
11 órakor volt a sinajai királyi kastély nagy 
fogadótermében. Az eskelést Cizar katolikus 
érsek végezte. Gliica Vladimír apát, a kül
ügyminiszter fivére, nagy beszédet intézett 
az ifjú párhoz. A szertartás utáp

az ifjú pár dhzhlntóbo üli.

A környező falvakból többezer főnyi pa
raszt jött be az esküvő alkalmával s a tö
meg lelkesen éljenezte a kocsiba szálló ifjú 
párt és a királyi család tagjait. Az ifjú pár 
ezután kiba itatott a katonai temetőbe, ahol 
koszorút helyezeti as elesett hősök sírjára. 
Délután az ifjú pár a törcsvári kastélyba 
indult, ahol néhány napot tölt.

Ileana hercegnő és Habsburg Antal fő
herceg saját repülőgépükön, amelyet a ro
mán királytól kaptak nászajándékul, nyit- 
gateurópai nászúira indulnak.

Útközben Budapesten is leszállnak és

Megpihennek.
Innen ugyancsak repülőgépen mennek 
Münchenbe, majd Sigmaringenbe, ghol a 
Hochenzollern-CSftlád vendégei lesznek.
Végül augusztus közepén Londonba láto
gatnak el.

A polgári esküvő előtt Ileana hercegnő
nyilatkozatot tett, hogy

fenntartja román állampolgárságát.
Slnajában az esküvő alkalmával nagy nép-_________________________________________

Küszöbön a vízumkényszer 
eltörlése Franciaországgal, 
és Törökországgal szemben

Rengeteg török vendéget hozna a vízumkényszer 
megszüntetése

Magyarország az elmúlt időben három 
állammal szüntette meg a kölcsönös vízum
kényszert: Ausztriába, Németországba és Olasz- 
országba magyar állampolgároknak nem kell 
vízumot váltani és a német, olasz és osztrák 
állampolgárok is vizűm nélkül léphetik át a 
magyar határt. A legutóbb tartott török.ma
gyar Idegenforgalmi konferencián felvetődött 
az a terv, hogy

asilnteuék meg a vízumkényszert Magyar
ország éa Törökország között Is,

Magyarország idegenforgalmának szempontjá
ból fontos érdekek fűződnek ennek a tervnek 
a keresztülviloléhez. Törökországnak ugyanis 
egyetlen termális gyógyfürdője van, Sztambul 
mellett. Ez a gyógyfürdő azonban még kiépí
tetlen. kis méretű, úgy hogy a gyógyulást éa 
Üdülést kereső betegek az európai fürdőhelye
ket látogatják. Igen sok török vendége van az 
osztrák, német és eseh fürdőhelyeknek. A tö

A Zeppelin vasárnap 
Leningrádból elindult 

a sarkvidék felé
Leningrad, julius 26.

Miután a Gráf Zeppelin vezetősége art az 
értesítést kapta, hogy az időjárás azokon a 
vidékeken, amelyeken a léghajónak át kell 
repülnie, javul,1 8'léghajó

- vasárnap délelőtt 11 órakor felszállott 
sarki útjára.

A léghajó északkeleti irányban indult el. 
Mór a kora reggeli órákban többezer főnyi 
tömeg gyűlt össze a repülőtéren, hogy a start 
szemtanúja legyen. Amikor a Gráf Zeppelin 
felemelkedett,

a tömeg lelkes üdvrivalgásban tört ki.
A Szovjet Távirati Iroda egyik munkatár

sával folytatott beszélgetésben dr. Eckener 
kijelentette, hogy azt reméli, húsz óra alatt 
eléri a Ferenc József-szigetcsoportot, hacsak 
az időjárás körösztül nem húzza számítá

Uj alkotmányt kap Jugoszlávia
Sándor király Párisba utazik

Belgréd, julius 26.
Mértékadó jugoszláv körökben az utóbbi idő

ben egyre gyakrabban foglalkoznak azzal a 
tervvel, hogy Jugoszláviának ismét alkotmányt 
adjanak. Mini most megbízható forrósból érte
sülünk, ezeknek az átalakításoknak az előké
születei annyira előrehaladtak, hogy már mag 
is állapították a kormány nagyfontosságu ha
tározatainak határidejét. Állítólag

augusztus l«-lka less az a nap, amelyen 
közzéteszik a Jelenlegi kormányforma meg- 

váitoalatását,
ugyanaz a nap. amelyen Sándor király trónra- 
lépésének tizedik évfordulóját ünnepük meg.

Sándor király még augusztus 10-ika előtt

Zalamegye három mandátumát 
megpeticionálták a kibukott 

képviselőjelöltek
Zalaegerszeg, Julius 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
lése,) Zalamegyében három kibukott képviselő 
adott most be pétidét a választások ellen s a 
peticiós kérvények ma kerülnek a Közigazgatási 
Bíróság elé.

As egyik pefMoaáld Németh? Vilmos, 
a Gaal Gaszton-párt ügyésze, aki az alsólendvai 
kerületben vállalt Jelöltséget Csák Károly hiva
talos kormánypárti jolölltel szemben. Némethy 
különböző szabálytalanságokról beszél a petí
ción kérvényében s előadja, hagy előbb tűzték 
ki a sárárát, mint szabad lett volna a igy több 
választója nem tudott leszavazni. Hubn Gyula 
tanító a másik petieionáló, aki ugyancsak Gaal 
Gasxton párti programmal lépett fel a hivatalos 

rök-magyar baráti kapcsolatok révén
megfelelő propagandával azonban ezeket a 
vendégeket Magyarországra lehetne hozni. 

Természetesen azonban az első előfeltétele tn- 
nck az akciónak, ha megszüntetnék a vizum. 
kényszert. A konferencia eredményeként a^r 
meg is indullak nz erre vonatkozó tárgyalá
sok és

a megegyezés előreláthatóan rövidesen lét
rejön.

Ezzel párhuzamosan az Országos Idegenfot- 
yalml Tanács tárgyalásokat folytat oly irány, 
bán, hogy még néhány állammal — igy pH. 
dául Franciaországgal szemben szüntessük 
meg a vízumkényszert.

A külUgyl halóságokat erősen foglalkoz
tatja már e* a probléma, 

amelynek kedvező elintézése feltétlenül ja. 
vára szolgálna a magyarországi idegenforga- 
lomnak.

sait. A Ferenc József-föld közelében megki- 
sáriik, hogy összeköttetést létesítsenek a 
Malygin jégtörővel. Eckener a beszélgetés 
során annak a bizakodásának adott kifeje
zést, hogy. Oroszországnak nemsokára saját 
léghajói lesznek s kijelentette, hogy

a friedrlchshafeni Zeppelin-müvek kész- 
séggcl támogatják Oroszországot a lég- 

hajóépítői terén.

Ebben a kérdésben már folynak a tárgyalt- 
sok.

Szamojlovics tanár kijelentette, hogy a 
Gráf Zeppelin elsőrangú közlekedési eszköz 
a sarkkutatás számára-, azt lehet mondani, 
hogy valóságos repülő laboratórium, amely
ben ilyen kutatásoknál szinte szokatlan ké
nyelemmel lehet dolgozni.

Párisba utazik,
ahol ismertetni szeretné az illetékes francia 
körökkel Jugoszlávia helyzetét. Arról, vájjon 
Sándor király ez alkalommal Jugoszlávia hitel- 
kívánságainak hangot adott-e, nincsen pozitív 
hír, azok azonban, akik jól ismerik a jugoszláv 
bel- és külpolitika összefüggéseit, azt monajákf 
hogy a király külföldi utjának éppen a kölcsön- 
szerzés az igazi célja.

Ezekkel a hírekkel kapcsolatban Jugoszláviá
ban egyes körök már arról beszéltek, hogy 

a király le akar mondani a diktatúráról 
és ismét parlamentáris kormányzásra szándé
kozik áttérni. Ezek a hírek azonban erősen 
túlzottnak látszanak.

kormánypárti Gyömörey Sándorral szemben- 
Zalaszantgróton. Huhn peticiós kérvénye szermb 
1700 ajánlást nyújtott be, ezt mégsem fogadé 
el.

A harmadik peticlonáló Lendval István, aki
Somogyi Bélával szemben maradt kisebb

ségben a letenycl kerületben.
I.endvai  is arról panaszkodik peticiós kérvény ‘ 
ben, hogy korán tűzték ki a zárórát és ««’• 
nem tudtak leszavazni választói.

A zalamegyei petíciók a többiekkel egy®” 
valószínűleg csak Ősszel kerülnek tárgy** 

lésre, 
ha ugyan a Közigazgatási Bíróság a •Őrvény 
kellékeket megállapítva, tárgyalásra alkal"*** 
nak találja.
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Ma dalban leiboncoiiax 
Ms Dunai Böla holtlestdt

fltidrSka Károly fűKapitanyheiyettes nyilatkozata 
a renoorsog szigorú uizsgaiatírói

s

a

’Á kőbányai Drasche-tégiagyár körül a 
munkáslakásokban kit nap óta árad a 
pletyka a tizennégyesztendős Dunai Béla 
rejtelmes haláláról. Egy közeli munkásház
ban lakik Vatutin Mihály orosz emigráns. 
Válutin a Vrangel-hadseregben szolgált s a 
bolsevikiek győzelme után Magyarországra 
menekült. Budapesten telepedett le s a 
Drasche-téglagyár bányájában dolgozik. Ké
sőbb feleségül vett egy özvegyasszonyt. Az 
asszony első házasságából származó lizen- 
négycsztendös fiú:

Dunai Béla csütörtökön éjszaka tíz má
sik barátjával elment dinnyét lopni a 

bolgár kertészek közeli telepére.
Ezek a kertészek gyakran panaszkodtak 
rendőrségen, hogy megdézsmálják a termé
nyeiket. A rendőrök ezért lesben álltak és 
elfogták a fiukat. Bekísértek őket a külső 
Jászberényi-úti őrszobára, majd a X. kerü
leti kapitányságra kerüllek, innen azután 
elbocsájtották őket. Vatutin Mihály és az 
édesanya, valamint a vele .......................
gyerekek közül néhányon 
hogy

Dunai Béla hazaérkezése 
a derekát fájlalta, rosszullétrői panasz

kodott és állítólag két foga mozgott.
Az édesanyja lefektette a gyermeket, akinek 
az állapota egyre rosszabbodott. Szombaton 
elhívták hozzá dr. Milch Alajos orvost, de 
nem lehetett rajta segíteni s a gyermek rövi
desen

együtt bekísért 
azt mondják,

után fejét és

meghalt.
'Az anya egyesek előtt azt állítja, hogy a kis
gyerek testén kék, sárga, zöld foltokat és 
csikókat látott.

A X. kerületi kapitányságról bizottság 
ment Vatutin Mihály lakására, hullaszem- 
lét tartott és holttestet a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállíttatta. Az esetről termé
szetesen érterült a főkapitányság is cs 
nyomban eh cndClték a vizsgálatot, hogy 
tisztázzák a haláleset pontos hátterét.

Szombaton este detektívek mentek Va
ttáin lakására

és kikérdezték a szülőket, valamint két fiút, 
akik szinten az előállítottak között voltak.

Vasárnap különben a főkapitányság sé
rülési osztályán Is megkezdődtek a kl-

Izgalmas autós hajsza után 
vasárnap elfogták a városligeti 

hazárd-bankárt
Zenetanár, rajzoló, kávés felesége 

az „itt a vörös, hol a vörös" publikuma között
Az utóbbi időben sorozatos feljelentés ér

kezett a főkapitányságra ismeretlen egyé
nek ellen, akik a Városligetben és környé
kén fosztogatják a hiszékeny embereket. 
Ismét lemezjátékkal, az úgynevezett

„ilt a vörös, hol a vörös"
tiltott szerencsejátékkal csalják lépre áldo
zataikat. Vasárnap délelőtt az Egressy-ul 
sarkánál egy fiatalember nagyban invitálta 
lemezjúlékra a járókelőket. A járókelők 
közül ketlen. Lőuiy Vilmosné, egy kávés fe
lesége és Bosznay Pál rajzoló engedlek is 
a csábitó Ígéretnek, de csakhamar mind n 
Jjctten elvesztették a náluk lévő pénzt. 
Lőu/yné 50. Bosznay 30 pengőt vesztett. 
Bántotta őket a veszteség, egy közeli rend
őrhöz fordultak panasszal. A rendőr el is 
indult velük, hogy előállítsa a tiltott szeren 
cicjátékot űző fiatalembert a közeli őrszo
bára, de amikor az megpillantotta a rend 
őrt.

felugrott egy arra haladó autótaxira és 
azzal tovább robogott.

Vakmerő betörés Umheiser 
József kormányfőtanácsos 

gellérthegyi villájába, 
ahonnan 30.000 pengő értékű ékszert 

raboltak el
A Gellérthegy egyik elegánsan berende

zett villájában vakmerő betörés történt és 
a rendőrség nagy apparátussal nyomoz, 
l*ÁT n tetteseket mielőbb kérrekerltse.

l’mheiser József kormány főtanácsos.
■ vállalkozó, Bakator-utca 1. szám alatt 
t lévő villájába törtek be.

hallgatások.
Zimmcrmann Endre dr. rendőrkapitány 
hallgatta Vatutin Mihályt, 
hogy a fiú 
naszkodott 
sérüléseket 
gatták még

ki- 
aki elmondta, 

éjszaka gyomorfájdalmakról pa- 
és két alkalommal vért köpött, 
nem látott a flu testén. Kihall- 
nzokat

a rendőröket Is.
akik az előállítást foganatosították.

A rendőrök egybehangzóan azt vallották, 
hogy

a gyerekek közül egyiket sem érte sem
miféle bántalmazás,

csak azt tudják, hogy Dunai Béla, aki a 
dinnyeföldeken nagyobb mennyiségű diny- 
nyét fogyaszthatott, egy palánkon ugrott ke
resztül, de elvétette az ugrást, leesett és a 
dinnyétől amúgy is felpüíTedt hasú fiúcska 
gvomorralrepedést szenvedhetett.

Intézkedtek arra vonatkozóan is, hogy 
kihallgassák dr. Milch Alajos orvost, 
aki először látta a gyermek holttestét.
A rendőrség különben elrendelte Dunai 

Béla holttestének felboncolúsál.
Hétfőn délben boncolják föl a holttestet 
Kenyeres Balázs dr. és Mlnich Károly 

dr. törvényszéki orvosszakértők
és a boncolás fogja eldönteni, mi okozta 
Dunai Béla halálát.

Az esettel kapcsolatban a Hétfői Napló 
munkatársa kérdést intézett

ANDRÉKA KÁROLY 
helyettes főkapitányhoz.

a következőket válaszolta:
— Dunai Béla halála ügyében 
a legszigorúbb vizsgálatot rendeltem

úgy az előállítás, mint a haláleset körülmé
nyeire vonatkozóan. A vizsgálat még folya
matban van s körülbelül egy-két napot vesz 
igénybe, mig az összes jelentések befutnak 
hozzám. Addigra megérkezik a boncolási 
jegyzőkönyv is és az orvosi szakvélemény. 
A nyomozati jegyzőkönyvek

tiszta képet nyújtanak majd a kisfiú 
haláláról,

de amig ez nincs a birtokunkban, korai 
volna nyilatkozni arra vonatkozólag, hogy 
az esettel kapcsolatosan indul-e valaki ellen 
eljárás vagy sem.

aki

eb

A rendőr sem volt rest, a két károsulttal 
együtt ők is taxiba vetették magukat és 
azzal

üldözőbe vették a menekülő hazárd- 
játékost.

Rövid hajsza után sikerült elfogni a fiatal
embert, akit előállítottak a közeli őrszobára. 
Igazoltatása során megállapították, hogy 
Nyilassy Lajosnak hívják, 30 éves hentes
segéd. Tekintve, hogy a hazárdjátékot szi
gorúan tiltja a rendőrség, Nyilassyt a főka
pitányságra állították elő és ott fognak dön
teni további sorsáról.

Vasárnap délben egyébként még egy ká
rosult jelentkezett a főkapitányságon, akit 
ugyancsak az „itt a vörös, hol a vörös" le- 
mezjálékkal károsítottak meg.

Wertag Lajos fővárosi zenetanár, 
a városligeti zenepavillon előtt sétált, ami 
kor észrevette, hogy ott többen lemezjálékol 
játszanak, ö is kedvet kapott a játékra, de 
csakhamar elvesztett hatvan pengőt. Elke
seredésében a rendőrséghez fordult.

L'mheiser az esti órákban családtagjaival 
egy-kétórás sétát szokott tenni a Gellérthe
gyen. Szombaton is a kormányfőtanácsos 
feleségével rendes esti sétára indult és mi
előtt elindullak.

gondosan bezárták a lakás ajtaját s le* 
zárták a villa kapuját is.

' Két óra múlva tértek vissza Umheiserék a 
villába, ahol megdöbbenve látták, hogy a 
kapu tárva-nyitva áll, a lakás ajtaja fel van 
feszítve,

a szobákban pedig feltört szekrényekre, 
össze-vlMXa dobált holmikra találtak.

A betörők főleg ékszerek után kutattak és 
sikerült is nagyértékű ékszerzsákmánnyat 
távoxniok a gellérthegyi villából. Az egyik 
szekrényből, ahol Umheiserék családi ék
szereiket tartják, csaknem mindent elvittek 
a betörők. Eddigi 
mintegy

harmincezer pengő 
holtak el a villa

Vasárnap délelőtt rendőri bizottság szál
lott ki a villába, ahol a daktiloszkopusok 
a szekrényeken, bi.torokon és többi butoi

megállapítás szerint,

értékű ékszert ra- 
vakmerő betörői.

Fedák Sári kocsmárosné lesz -
Londonban

Az Antónia londoni előadásával kapcsolatban magyar vendéglő 
nyílik az angol fővárosban

Néhány nappal ezelőtt három angol ur 
érkezett Budapestre. Az urak legelőször 
Fedák Sári iránt érdeklődtek és a hotel
portástól a lakcímét tudakolták. Néhány 
perc múlva már Fedák pestszentlőrinci vil
lája felé robogott velük az autó — de 
hiába. A művésznő külföldön tartózkodik, 
igy a bárom ur látogatását nem fogadhatta 
és nem is tudhatta meg a látogatásuk okát.

Az angolok egyike pedig a legnagyobb 
londoni színházi tröszt menedzsere. — aki
nek érdekes tervei vannak Fedákkai — 
ahogy ezt az egyik előkelő fővárosi ügy
védet felkeresve, előadta. Ez az ur — aki
nek nevét a tárgyalások korai volta miatt 
nem írjuk ki — azt az ajánlatot tette, hogy 
színházában

előadatja az Antóniát Fedákkal a fő
szerepben.

Ehhez azután egy másik terve kapcsoló
dik. Ugyanakkor a vele jött másik két ur

Négy előkelő amerikai 
magyar hölgy Pestre menekült 

a newyerki kánikula elől
amerikai gyorsaságnak és bátor clhntá-Az amerikai gyorsaságnak és bátor elható- 

rozásnah--ragyogó-> példáját adta • moM négy 
magyar származású newvorki urihölgy, akik 
évekkel ezelőtt származtak el a Duna mellől, 
de akik mindvégig megmaradtak nemesen 
érző, igaz magyar leíkcknck. A dúsgazdag uri- 
asszonvok, akikről e tudósítás keretében szó 
lesz, Serig Lajos, a Népszínház egykori híres 
karmesterének leányánál, Serly Etusnál voltak 
vendégségben. A háziasszony férje: Mr. Brun- 
ner, a világhírű műgyűjtő, nem volt jelen a vi
dám tea-délutánon, melynek ar volt n spe
cialitása, hogy arra urak sohasem kaptak meg
hívót. A hölgyek: dr. Lóránt Sándorné, ismert 
pszichoanalitikus orvos felesége, dr. Nasch 
Miklósné, Vass Tamásné és a háziasszony 
arról tanácskoztak, hogy hová kellene mene
külni a rettenetes newvorki forróság elöl. Töb
ben a közeli Quney Islandot javasolták üdü
lés céljaira, mások divatosabb amerikai fürdő
helyeket emlegetlek.

Egyszerre Serly Etus vakmerő pozíciót

azután detalluzlete véglegesen

meg
Eladásra kerülnek az össxes női divatcikkek, különösen 

őszi- es tellKa&atoH, kompién. kosziomok, 
minden elfogadható árbar

szörmebundák
80 pengő tői közeivé

* ...................
Központi tejcsarnok 

naponta friss

Yoghurt
—

darabokon talált ujjlenyomatokról 
daktiloszkópiai felvételeket készítettek.

A rendőrség megállapítása szerint, valószí
nűleg a villában járatos emberek követhet
ték cl a betörést, akik tudlak arról, hogv 
Umheiser József esténként néhány órára el 
szokott távozni családtagjaival n villából. A 
nyomozás nagv eréllyd folyik a betörés tet
teseinek kézrekeritésére 

a magyar bor és pezsgőnek akarnak piacot 
találni Londonban és ezt szerintük ugv le
hetne legjobban megoldani, ha az Antónia 
premierjével cgyidőben nyílna meg

Fedák Sári londoni étterme és borháza.

Természetesen a legelőkelőbb negyedben, 
miliőben és vezetéssel. Az urak azzal indo
kolják tervüket, hogy a magyarok most na
gyon népszerűek Londonban és ez a han
gulat csak használhatna a magyar bor hír
nevének — és az ő üzleti készségüknek.

Miután Fedők Sárival személyesen még 
nem tárgyalhattak, megbíztak az ügy üz
leti részének elintézésével egy éttermi szak
értőt, aki magyar ember, de hosszú éveken 
át a londoni és párizsi hotelekben vezető
állást töltött be.

Feddkot táviratilag értesítették nz érde
kes lenről és annak kivitele kizárólag 
Zsuzsa hozzájárulásától függ.

mon-
tett:

— Menjünk inkább Budapestre, 
dolla lelkesen.

— All .rightl — hangzott a válasz. És már 
telefonhoz rohantak; megkérdezték, mikor 
megy n legközelebbi luxushajó Európába, le
foglallak négy kabint és

anélkül, hogy a hölgyek értesítették volna 
férjeiket és hozzátartozóikat, hnfóra száll

tak és elindultak Európa felé.
Csak a hajóról menesztettek kábclgram- 

mot családtagjaiknak, hogy Pestre mennek 
és hn kedvük tartja, jöjjenek utánuk. A lel
kes magyar hölgyek útközben összeismerked
tek egy nyolctngu angol társasággal. Ezek 
Olaszországba akarlak utazni. A newvorki mn- 
gynr asszonyok azonban olyan meggyőző erő
vel beszéltek Budapestről és Magyarországról 
nz angolok elölt, hogy azok meggondolták a 
dolgot és

Róma helyett Budapesten szálltuk ki.

IV., Kossuth Lajos-utca D
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megint gazon, 
azután elmenen dit egy lelüetien 

geokocsivezetű
A vasárnapra virradó éjszaka ismét rej

télyes autógázolósi ügyről érkezett jelentés 
a kispesti kapltánysi'igrn. Éjszaka 12 óra 
tájban

egy magánautó állott meg a kispesti 
mcalfik székházé előtt.

As sutóból egy súlyosan sérült fiatalembert 
emeltek ki, akinek a fejét és arcát vér borí
totta. A kispesti mentők első segélyben ré
szesítették és kikérdezték sérüléseire vonat 
kozólag.

Szőnyl Sándor 27 esztendős vettdégíős 
volt az illető, aki Budapesten, Ferenc-körut
2. szám alatt lakik. Szőnyi elmondottal hogy 
egy’ Vccsésen lakó ismerősének méglálogii- 
fására indult motorkerékpárján. A megenge
dett sebességgel haladt az Cllői-uton, amikor

•gy ■•<7 sebességgel száguldó magán
autó, amely utána jött, elütötte

és Jól emlékszik arra, hogy a gázolás utón. 

amikor ö az úttesten hevert, a magánuutó 
vezetője

eloltotta lámpáit és nagy sebességgel 
haladt tovább Veeséa Irányába.

Percekig feküdt véres sebeivel az úttesten a 
budapesti vendéglős, amikor egy Pest felől 
lm ladó autó softőrje figyelmes lett a Bégéi v- 
kiállásaira, megállította autóját és uz úttes
ten heverő ember segítségére Metélt. Felvette 
autójába és bár ellenkező irányban lett volna 
dolga,

viazatordult vele és a kispesti mentők 
székhásúhoz vitte. _

A mentőorvosok behívatták a köreiben szol
gálatot teljesítő rendőrőrszemet és unnak je
lentést leltek az esetről.

A klspósll kapitányság a budapesti főkapi
tánysággal karöltve

szigorú nyomozási Indított
a gázolás utón elmenekült autó vezetőjének 
kézrekeritésére. 

bújok hangulatát, és valósággal 
rémületben tartják • békéi járókelőket, 

akik hazafelé Igyekeznek. Szinte napról- 
napra verekedések, botrányok zajlanak le 
és rövid ídő lefolyása alatt kétszer Is meg
történt, hogy az itt gyülekező gyanús fiatal
emberek

megtámadták a rendőrőrszemeket, akik 
csak fegyverhasználattal tudtak szaba

dulni szorongatott helyzetükből.
Mindez pedig alig pár lépésnyire a Nagy
kőrúttól és Nemzeti Színháztól játszódik le, 
tehát úgyszólván

a város szivében.
A környékbeli háztulajdonosok, lakók és 
üzlettulajdonosok nagy elkeseredéssel szem
lélik ezeket a dolgokat és elhatározták, 
hogy akciót indítanak a botrányos állapo
tok megszüntetésének érdekében.

A rendőrség — természetszerűen — már 
a múltban is razziázott ezen a vidéken, 
most azonban a helyzet elfajulása miatt a 
legerélyesebben kezd dolgozni. Az elmúlt 
napokban

tízszer egymásután rendezett nagyobb- 
szabásu razziát a rendőrség és százával 
fogdosták össze a kétes egzisztenciákat.

A razziákat nagy eréllyél folytatják tovább, 
de ez még nem Jelenti a végleges megoldást.

Restaurant sasi I Vendég^ 
t. Tel.STMt 

_.MganyMB* 
ClyUayttrU kllAUs. Külön szoblk. Tekepaiyaj

Nagyszabású akció készül, amelynek az a 
célja, hogy gyökeresen rendezze a kérdést, 
még pedig olyan módon, hogy

a kéteshlrü házak lakóit egyszerűen te
lepítsék ki a mellékutcákból.

Kevésbé frekventált helyre, lehetőleg a kük 
telkekre, ahol nem zavarják a békés po|, 
gári rendet és nyugalmat. Ennek az lenne 
a következménye, hogy

a züllött lebujok elveszítenék létjogo
sultságukat,

megszűnne az üzletük és otthagynák helyű, 
két. Ebben az esetben pedig elvándorolna 
a környékre szokott tömeg és

egy csapásra rend lenne
a Népszinház-utca tájékán. A lakók és ház. 
tulajdonosok

a rendőrséghez és a székesfővároshoz 
fordulnak

és kérik, hogy minden rendelkezésig álló 
törvényes eszközre! szüntessék meg at el
viselhetetlenné fajult helyzetet.

Titokzatos öngyilkosság 
a Széchenyi-fürdőben

Halált okozott a gáz
megtakarító készülék

Morfiummal megmárgetfc magát egy ismeretlen fiatalember
Vasárnap délelőtt egy harminc évesnek 

látszó, elegánsan öltözött fiatalember jeleni 
meg ■ Széchenyi-fürdőben és I. osztályú 
kádfOrdŐJegvet vásárolt. Mielőtt bement 
volna a kabinba, Arra kérte a tyukszemvú- 
gót, hogy

húsz pere múlva kopogtasson be hozzá.
A tyukszemvágó a kérésnek eleget téve, 
húsz perc múlva kopogtatott a kabin njta- 
ján, de a vendég akkor azt válaszolta, hogy 
negyedórA múlva jöjjön. Amikor ismét 
megjelent,

be In bocsátotta ■ kabinba,
azonban alig kezdett hozzá munkájához,

360 pengőt fizetett rá az állam 
Endresz es Magyar tízezer

dolláros jutalmára
A kanadai és az USA-dollár közti különbséget térítette meg 

Bethlen gró! Rothermere lord adományánál
Att az ünnepélyes Aktust, amellyel Beth

len István gróf miniszterelnök a két hős 
magyar óceánrepülönek átnyújtotta flother- 
mert lord 10 ezer dolláros Ajándékát, illetve 
jutalmát, nagy zavar tlőtte meg a minisz
terelnökségen. Ideérkezett ugyanis Rother- 
mert lord távirati átutAlása egy montreali 
banktól. A legújabb vahitArendelet szerint 
idegen pénznemet csak 250 pengő értékben 
szolgáltathatnak ki a magyar bankok, ezért 
a távirati átutalást nem Is lehetett dollárra 
beváltani. A miniszterelnökség tehát pen
gőre váltotta át a csekket. Az átszámítás 
azonban külön komplikációt okozott. Kide

Erélyes akció indult a Nép- 
szinház-utca környékének 

megtisztítására
A rendőrség véget vet a Népszinház-utoa tájékán ural
kodó botrányos állapotoknak — Százával fogdossák 
össze a gyanús egzisztenciákat, akik ellepték a kör
nyéket Kitelepítik a kéteshlrü házak lakóit és 

megszüntetik a Váróénak ezt a szégyenfoltját
A hatóságok, de a magánosok részéről is 

olyan akció Indult meg a minap, amelyet 
nagy őrömmel és megelégedéssel vesz tudo
másul a nyilvánosság.

A Népszinház-utca tájékán már eszten
dők óta

botrányos állapotok uralkodnak.
A kora esti órákban ellepik a Népszínház
utcát és az elején levő mellékutcákat a kör
nyékbeli kétes hirü házak lakói és estefelé

Nem Arai a meleoet, 
bt * 4m»ériábaa, IUaU«artárt»sn 
„AIMIMO** 
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nem kis meglepetésére a vendég szája hab
zani kezdett és

eszméletlenül terült el a díványon.
Azonnal értesítette a fürdő orvosát, aki a 
kabinba sietett és csakhamar megállapí
totta, hogy öngyilkossági kísérlet történt. 
A fiatalember, akinél semmiféle Iratot nem 
találtak s igy személyazonosságát nem si
került megállapítani,

morfiummal mérgezte meg magát.

Súlyos állapotban szállították a Rókus-kór- 
házba, ahol eszméletlenül fekszik és kevés 
remény van az éleibenmaradásához.

rült, hogy
az átutalás kanadai dollárban történt, 

amely Amerikában teljesen egyenértékű az 
USA-dollárokkal, Nálunk azonban

dlsparltása van.
Mivel a miniszterelnök nem akarta, hogy 
Endresz és Magyar egy fillérrel is keveseb
bet kapjon az átszámításnál és a disparitás 
miatt rosszabbul jöjjenek ki, a miniszter
elnöki kasszából

megfizette a dlsparitást,
360 pengőt, amely az USA és a kanadai dol
lárok között mutatkozott.

már valósággal Ostromállapot rlÖtl áll a 
környék. A NépBZinház-utca lakói — fő
ként nők és gyermekek — alkonyat után 

nem merik lábukat az utcára tenni, 
mert példátlan inzultusoknak és molesztá- 
lásnak vannak kitéve. De még a* utcára 
nyíló ablakokat se merik kinyitni, mert a 
házak előtt olyan diskurzus folyik, hogy 

Inkább csukott ablakok mellett szenve
dik végig a nyarat.

Trágár szavak röpködnek a levegőben, min
dennapos a lárma, veszekedés. Késő este 
pedig

a környékre gyűlnek a kéteshlrü házak 
lakóinak lovagjai,

akik tömeges botrónyokat rendeznek.
Sok züllött lebuj is akad errefelé. Ezek a 

lebujok ellát Iák a környéket kellő számú 
részeggel, akik azután aa Utcára viszik a le-

A kis cselédleány tragikus halálának 
következményei a bíróság előtt

Különös baleset ügyében hozott határo
zatot a budapesti Ítélőtábla Tortnásy- 
tanácsa.

A tényállás szerint az egyik nagy buda
pesti bérházban ügynökök jelentek meg, 
akik gázmegtúkaritó készüléket ajánlottak. 
Az egyik lakó meg Is vette az apparátust, 
amelyet a gázrezsóra fel is szereltetett.

Néhány nappalp később a mellette fekvő 
lakás cselédszobájában

halva találták az ott szolgáló cseléd
leányt

A rendőri bizottság megállapította, hogy a 
kis mindenes gázömlés áldozata lett. Meg
vizsgálták a helyszínt és ezek után megálla
pították, hogy az a gáz, amelyet a megtaka- 
ritókészülék a csőből eltávozni nem enge
dett, másfelé tört magának utat és éjnek 
idején a szomszédos

cselédszobába szivárgott be,
a halál pedig ennek következtében állott be. 

A szerencsétlenség ügyéből kifolyólag a 
cseléd nagyanyja havi 25 pengő életjáradék 
Iránt peri tett folyamatba a készüléket for- 
galombahozó műszaki vállalkozó ellen és 
előadta, hogy az elhalt

egyetlen támasza volt.
Mivel ö magával teljesen tehetetlen öreg
asszony, rá volt utalva arra a néhány pen
gőre, amelyet a dolgos és szorgalmas leány 
neki havonta elküldött. Ezt a támogatást 
a baleset következtében elvesttettt, miért Is 
ennek megfelelő életjáradék megtérítésére

A közigazgatási blráság szeptember 8-án ás 15-én 
dönt a Vár ás a Belváros petíciói fölött

Honi híresztelések a közlgavgatusl bíróság állítólagos döntéséről - Szeptemberben 
eldől a ktskunfélegytiázai mandátum sorsa Is

A képviselőhöz folyóséin a legutóbbi napok
ban az a hír terjedt el, hogy a közigazgatási 
bíróság a fővárosi választások ellen benyújtott 
petíciók ügyében tnáf meghoztA a döntést. Így 
például konkrét formában terjedt el at a hir, 
hogy a kőtigazgalásl bíróság az I. ét a IV. ke
rületi fővárost választást megsemmisítette. A 
Hétfőt Napló munkatársa ebben az ügyben a 
legillelékesebb helyről a következő felvilágosí
tásokat kapta:

— A közigazgatási bíróság <1 nyár folyamán 
nem tart ülést. A törvénykezés nyári szünete 
a köslgazgatásl bíróságra Is kiterjed. Ez a 
nyári szünet augusztus végén fejeződik be és 
a közigazgatási bíróság szeptember első hété
ben már ülésezni fog. Azok a hírek, amelyek 
egyes fővárosi választókerületek választási 
eredményeinek a megsemmisítéséről terjedtek 
el, tévedésen alapulnak, mert hiszen a bírósági 
ülések nyilvánosak és igy a nyilvánosságnak 
mdr tudomást kellett volna szereznie a döntés
től. A hírek nyilvánvalóan onnan származnak, 
hogy a közigazgatási bíróság egyes referensei 
befejezték a nekik kiosztott ügyek tanulmá
nyozását.

A Hétfő! Napló munkatársának teljesen be 
avatott helytől származó értesülése szerint

a kSsIgasgatásI bíróság szeptember a-áu 
tartja első olyan ülését, amelyen fővárosi
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lehet igénye.
A keresettel szemben a vállalkozó tagadta 

a balesetért való felelősséget s rámutatott 
arra, hogy a gázömlésnek számtalan mát 
oka lehetett. Egyébként is — vitatta — A 
leánynak csupán 32 pengő havi bére volt, 
ebből pedig megélni is alig lehet, nem pedig 
még mást támogatni.

A tábla ezt az álláspontot nem tette ma« 
gáévá és a vállalkozót havi 20 pengő élet* 
járadék

megfizetésére kötelezte.
A döntés indokolása szerint a hivatalos vizu 
gálát megállapította, hogy a ház gázberm* 
dezése kifogástalan állapotban volt, a bah 
esetet tehát kétségtelenül a megtakarító ké< 
szülék által előidézett

gázszlvárgás okozta.
A balesetből előálló kárt tehát a vállalkozó 
megtéríteni köteles. Mivel pedig Jogázábál^ 
az, hogy a keresetképtelen nagyanya uno
kájától tartást követelhet és bizonyított 
tény az is, hogy a szerencsétlen leány nagy
anyjának rendszeresen küldött pénzt, a 
halála folytán elmaradó támogatásért a 
vállalkozó életjáradék formájában pótolni 
köteles. Teljesen alaptalan az az álláspont, 
hogy havi 32 pengőből megtakarítást esz
közölni nem lehét, hiszen a leánynak teljes 
ellátása és lakása Is volt szolgálati helyén, 
béréből pedig ilyen körülmények között 20 
pengőt kétségtelenül képes volt öreg nagy- 
anyja támogatására fordítani.

pétidét fog tárgyalni.
A szeptember 8-lkt közigazgatást bírósági ülé
sén a frontharcosoknak az !. kerületi választás 
ellen benyújtott panaszát fogják tárgyalni. Az 
elterjedt hírek szerint a közigazgatási bíróság 
a panasznak helyt ad.

A Várban ezek szerint uj válasstás less.
Hasonló az eset a Belvárosban, amelynek P*' 
tlciólt szeptember 15-én tárgyalja a közigazga
tási bíróság. Itt Is uj választásra lehet számí
tani.

De nemcsak a fővárosi községi választással 
kapcsolatos petíciókat tárgyalja szeptemberben 
a közigazgatási bíróság, hanem két képviselő
választás elleni petíciónak a tárgyalása Is sorrs 
kerül.

Elsőnek a kiskunfélegyházi választás ellen 
benyújtót petíciót veszik tárgyalás alá, 

Itt ugyanis nem kell körülményes bizonyítási 
eljárást lefolytatni, amennyiben Horváth Zoltán 
pártja aldaízerÜen akarja bizonyítani, hogy * 
mandátum Horváth Zoltánt és nem Kiss Ist
vánt illett meg. A közigazgatási bíróság nz ada
tok mérlegelése alapján azonnal döntést hoz. 
Ügyanesak steptembetben tárgyalja a közigaz
gatási bíróság a barcsi választás ellen beadott 
petíciót Is, amit Görgey József ellen Ulaln Fe
renc hívei nyújtottak be.
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Meghiúsult a gfikeK holnapra 

tervezett hengerdragitasa
A kudarcba tűit kengerdragitas erdekes kuHsszantkai

A Hétfői Napló néhány héttel ezelőtt nagy 
cikket közölt a készülő kény árdrágításról es 
megírta, hogy erőteljes és széleskörű mozga
lom indult a kenyérdrágitás megakadályozá
sára. Azóta állandó figyelemmel kísértük a pesti 
kenyérfrontot, a pékek különböző terveit a ke
nyér árának felemelésére és azokat a terveket 
|s. amelyeket a kenyérdrágitóssal szembehe- 
Jyeztck. A nagy harc, amely a kenyér ára körül 
folyt, végül is azzal ért véget, hogy

■ holnapra tervezett kenyérár-emelés 
elmarad.

A tervbevett és egyelőre kudarcba fulladt ke- 
nyérdrági tásnak

érdekes kulisszatitkai vannak, 
amelyekről a Hétfői Napló a következő értesü
léseket szerezte:

— A kenyárdrágitási harc első etapja az úgy
nevezett türelmi idő volt. A gabonarendelet ki
adása után ugyanis a pénzügyi és a kereske
delmi minisztérium — hogy a kenyérárak enw 
lését el lehessen kerülni — kél hétre úgyneve
zett

türelmi Időt adott
és ezalatt a két hét alatt a pékek bolettamen- 
tes lisztet vásárolhattak, illetve boletlamente- 
gvn használhatták fel liszlkészlctükct. A gya
korlatban ez annyit jelentett, hogy a pékek 
nem kényszerültek tizenkét pengő 60 fillérért 
vásárolni a búzalisztet és 10 pengő 70 fillérért 
a .rozslisztet, hanem ennél olcsóbban Jutottak 
liszthex és igy sem a kenyér, sem a sütemény 
ára nem drágult. A türelmi határidő az elmúlt 
hét csütörtökén járt volna le s a pékek ipar- 
testületé kalkulációs bizottságot küldött ki .az
zal a feladattal, hogy a türelmi idő után álla 
pitsa meg a drágábban vásárolt lisztből készült 
kenyér árát. A kalkulációs bizottság hamar 
kész is volt az előterjesztésével, amely a fél
barna kenyér árát 40 fillérről 42 fillérre emelte 
volna, viszont 48 filléres árban egy uj félfehér 
kenyeret hoztak volna forgalomba. Közben 
azonban a türelmi időt meghosszabbították. 
Az eredeti tervek szerint vasárnap éjjel, majd 
későbbi tervek szerint holnap, kedden éjfél 
fárt volna le a türelmi idő » lépett volna életbe 
« újabb keni férár, amely már a kalkulációs 
bizottság eredeti előterjesztésénél magasabb 
lett volna. Az újabb terv szerint
l nyolc fillérrel akarták a pékek megdrágt- 
’ Iául a kenyeret holnaptól kezdve.
Az eddigi kettes lisztből készült 38—40 filléres 
kenyér árát 48—50 fillérre akarták drágítani. 
Azt tervezték azonban, hogy 4-es lisztből ké- 
MÜlt kenyeret is forgalomba hoznak 38—40 fil
léres árban.

A pékeknek' holnapra tervezett kenyéráreme- 
léséba azonban olyan események szóllak bele, 
■ melyre a pékek számítottak a legkevésbbé. 
Egyik* pesti kenyérgyár ugyanis elhatározta, 
fcory
I megkontremlnálja a pékek kenyérdrági- 

táaát.
Ez a kenyérgyár azt tervezte, hogy kétszáz má
zsára emeli fel a termelését s egy uj tipusu 

kenyeret hoz forgalomba, amely 2-es lisztből 
készül s óra mégis jóval kevesebb, mint a pé
kek 2-es lisztből készült kenyéréé.

De történt egyéb intézkedés Is. Az Illetékes 
kormánykörök, amelyek lelkiismeretes figye
lemmel kísérték a kenyérfrontot,' azt tervezték, 
hogy a kenyérdrágitás ellensúlyozására

a] tlpuskenyeret hoznak forgalomba 36 
filléres árban.

Ez a kenyér abból a gabonakészletből készül

Báró Orosdy Fülöpné 
mint korelnöknő

Kedves jelenet a parlament társadalompolitikai bizottságában
Az uj parlament egyik uj női képviselő

tagja báró Orosdy Füíöpné földbirtokosnö, 
aki kereszténypárti programmal kibuktatta 
régi kerületéből Bethlen miniszterelnök bi
zalmasát, Krúdy Ferencet. Az uj női kép
viselő rendkívül komolyan veszi uj hivatá
sát és minden idejét a Házban tölti. Ezt 
jutalmazandó, a kereszténypárt a bizottságok 
megalakulásakor többek között

a társadalompolitikai bizottságba is 
Jelölte,

amelynek megalakulására természetesen 
meghívták a bárónőt is. A bizottságok első 
ülésén, egészen úgy, mint az országgyűlés

Megírta a saját gyászjelentését, 
azután megmérgezte magát 

egy fiatal gyógyszerészkisasszony
Halálra szánta magát, mert megtudta, hogy udvarlójának 

— menyasszonya van
Szombaton este kevéssel üzletzárás előtt 

egy jól öltözött fiatal nő tért be a Dohány
utca 48. szám alatti drogériába. Parfömöt 
vásrolt, majd közben leült az egyik székre. 
Ar üzlet tulajdonosa észrevette, hogy

az Ismeretlen nő arca elhalványodik és 
rosszallót jelel mutatkoznak rajta.

Megkérdezte tőle, hogy mivel lehet segítsé
gére és nincs-e szüksége orvosra? A fiatal nő 
adós maradt a válasszal, ellenben szemmel* 
láthatóan rosszabbodott az állapota. A dro- 
guista rendőrt hivott, majd a mentőket érte

ne, amely tavalyról maradt meg. A nagy pesti 
kenyérgyár érdekes kontremin-tervéhez és u 
kormány által tervbevett 36 filléres tipuskenyéi 
forgalombakerülésének híréhez hozzájárult még 
a búza és a rozs áresése is s ezek voltak a tu 
lajdonképpenl okai annak, hogy a holnapra 
tervezett kenyéróremclés elmarad. A tüdelmi 
idő lejártának különböző terminusai s a pékek 
különböző kenyérdrágitás! tervei közben az ál
talános gazdasági depresszió

egész sereg kis pék exlsztencláját telte 
tönkre.

Ért‘’«ülésünk szerint, miközben különböző tár
gyalások folytak a kenyér áráról,

tizenegy kis pék becsukott és megszüntette 
üzemét,

do a nagy pékiizemeket nem kell félteni, ők 
nem hullanak el egyelőre, hanem szívósan har
colnak tovább az uj kenyérárakért.

megnyitásakor — korelnök foglalja el az 
elnöki széket. Mielőtt a bizottság megala
kul, megkérdezik a tagok éveinek számát, 
így történt a társadalompolitikai bizottság
ban is, ahol azonban tapintatosan egy cé
dulára íratták a nevezetes dátumokat. A 
bejelentéseket összehasonlítva, megállapí
tották, hogy

báró Orosdy Füiöpnét illeti a korel
nöki szék,

amelyet mosolyogva foglalt cl a báróné, és 
büszkén elnökölt a fontos bizottság első ülé
sén.

sítette, akik a helyszínre érkezve, kiderült, 
hogy

öngyilkosság történt.
A fiatal nő retiküljéb ,n allonálpasztillúkat 
és több tíréí floíát találtak, amiből megálla
pították, hogy allonállal megmérgezte ma
gát. A retikiilböl névjegyek is kérőitek elő, 
amelyeken

Dukon Erzsébet okleveles gyógyszerésznő
neve állott. Gyomormosást alkalmaztak, de 
nem sikerült eszméletre téríteni az életunt 
gyógyszerésznőt, mert a nagymennyiségű 
méreg felszívódott szervezetébe. Életveszélyes

állapotban szállították a Rókus-kórházba, 
ahol .

»még a vasárnap déli órákban sem I 
nyerte vissza eszméletét.

A főkapitányságról a déli órákban egy ren* 
dőrtisztviselö ment a kórházba, hogy az ön* 
gyilkos nő retiküljében talált iratokból meg* 
állapítsa személyazonosságát és fényt derít
sen az öngyilkossági kísérlet hátterére is. A' 
nála talált iratokból kétségtelenül megálla
pították, hogy az életunt nő tényleg Dukon 
Erzsébet 32 esztendős okleveles gyógysze
résznővel azonos, akinek lakcímét azonban 
idáig nem sikerült megállapítani. Retiküljé
ben Békéscsabára címzett több búcsúlevelet, 
amelyek tartalma amellett látszik tanús
kodni, hogy a dohány-utcai drogéria öngyil
kosa Békéscsabáról került a fővárosba.

Az egyik búcsúlevél a rendőrségnek szól. 
Ebben a gyógyszerésznő leírja, hogy három 
esztendeig udvarolt neki egy férfi, házassá
got is Ígért, sőt az eljegyzés napját is kitűz
ték már, amikor i

megtudta, hogy vőlegénye mán nővel ' 
jár jegyben s a közeli napokban már az I 

eljegvzésiiket Is meg akarták tartani. 1 
Amikor erről tudomást szerzett, elhatározta, 
hogy öngyilkosságot követ el. Annyira bízott 
ugyanis a férfi szavaiban, hogy nem tudta 
beleélni magát a csalódásba. Búcsúlevele vé
gén arra kéri a rendőrségei, hogy holttestét 
ne boncolják fel s intézkedjenek afelől, hogy 
haláláról idejében tudomást szerezzenek Bé
késcsabán lakó szülei.

A rctikiilben a rendőrséghez és a szülők
höz intézett búcsúleveleken kivül egy gyász
jelentés szövegét is találták.

A gyászjelentést maga Dukon Erzsébet 
fogalmazta 

és annak szövege a következő:

Fájdalommal megtört szívvel jelent
jük, hogy szeretett leányunk, ■ legjobb 
testvér és rokon

DUKON ERZSÉBET
32 esztendős, oki. gyógyszerésznff, 

élete legszebb virágában, rövid szenve
dés után elhunyt.

Temetése Békéscsabán .... lesz. ■ 
római katolikus egyház .zertartása sze
rint.

Az engesztelő szcntmlseáldozalot fo
lyó hó ... n fogjuk bemutattatok 

Amilyen szomorú és szerencsétlen 
volt az életed, olyan boldog legyen a 
pihenésed. Isten veled.

Az életunt nő a temetés időpontját és az 
engesztelő szentmiscáldozat bemutatásának 
napját , , . .• „ «

pontokkal jelölte meg
a saját maga által irt gyászjelentésben, mint
egy számítva arra, hogy esetleg felkoncoljak 
holttestét vagy az öngyilkosság nem végző
dik azonnal halállal és igy a terminusban 
eltolódás lehet. z\ főkapitányság öngyilkos
sági osztálya a szülőkhöz címzett búcsúleve
let még a tegnapi nap folyamán elküldte Bé
késcsabára.

Nagy maradékvásár!
Hétfőtől—szombat estig

mindenfélB 
maradéhohat 
kiárusitunh.
Több ezer maradék 
már néhány fillértől.
Visszamaradt kisebbtételU 
árukat maradékáron 
kiárusítunk!

Postai megrendeléseket utánvétellel 
■tállitank, A portókiíltséget felszámítjuk.
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figyelemmel kisérik a* egyik körúti kávé- 
hás néhány törzsvendégét,

akik köztudomásúan szönyegcsempészéssel és 
szönyegeladássU foglalkoznak. Ezeknek az ugv- 
nevezett „neppereknek" a múltban már több 
alkalommal meggyűlt a bajuk a rendőrséggel és 
nem lehetetlen, hogy a detektívek ezen n nyo
mon járva, hamarosan ártalmatlanná teszik a 
veszedelmes hamisító társaságot.

IWORISfltON TEJ
a jelenkor legjobb, kitűnő Illatú, gyors szCrai. 
tMOll'ólt, mezt lábáról, hónaljáról, kariéról <TV 
pere sl»?t leviszi felesleges hejsaalait. A Morirsnn 
dapllátor a folyad kon kívül p ,r és krAm alak
ban is kapható nünden szaküzletben. Főraktár' 
KoZTtocbeutla rt. Budapest, VII., Herminám 8/a'

Két öran át túrta a ttlncaiszakranv falit és amikor 
tettenérték. kiderült, noflv a kassza, amelyben tűbbezar 

pangó készpénz volt, nyitva Állott
A bétörővilág ismert ulakjn került vasár' 

nap hajnalban a rendőrség kezére, fíoaen- 
frld Hátsó Andor 47 éves, többszörösen 
büntetett géplakatos segéd, aki Szabó 
1.ászló álnéven szokott szerepelni és külö
nösen arról nevezetes a bűnözők világában, 
hogy ő

n Jcgpechcaehb* betörő.
Talán süketségének köszönheti ezt n külö
nös hírnevét, de annyi bizonyos, hogy idáig 
még mindig a Icgpcchescbb körülmények 
között került rendőrkézre. Legutoljára egy 
esztendővel ezelőtt fogták cl a Nádor-utcá
ban, éppen abban a pillanatban, amikor 
zsákmányával együtt menekült egy pince
ablakon keresztül «z utcáru.

Vasárnap hajnalban a Berlini-tér 2. szá
mú ház házfelügyelője különös zajra lőtt 
figyelmes. A zaj Cso/if/or Ernő műszaki ke
reskedéséből hallatszott. A házfelügyelő u 
rég udvarra nyíló ajtajához lapult és ott 
figyelt néhány percig.

Reszelés zaja hallatszott ki az Üzletből 
és amikor az ajtó kilincsét megnyomta, 
észrevette, hogy nz nincs bezárva, csupán 
he van téve. Azonnal rendőrért sietett és 
azzal együtt tért vissza az üzletbe. A mű
szaki kereskedés irodahelyiségében világos
ságot fedeztek fel és ott

Ingujjra vetkőzve egy férfi dolgozott 
fúrókkal felszerelve a kasszánál, 

homlokáról él arcúról patakokban hullott 
a verejték. A rendőr és n házfelügyelő, bár 
hangos beszéd közepette állítottak be u he
lyiségbe, legnagyobb meglepetésükre a be
törd nyugodtan dolgozott tovább. Akkor 
sette csali észre őket, amikor mér a rendőr 
kezével megérintette n vállát. Ijedten pil
lantott rá n belépő emberekre és a kérdé
sekre zavaros választ adott. Nem tagad
hatta, hogy kasszafurást kísérelt meg, hi- 
•zen tettenértik. Feltűnt a rendőrnek, hogy 
a kosszafuró betörő többszöri kérdezőskö- 
<lé»ére nem nd feleletet, hanem bambán néz 

l-rá. Hangosabban ismételte meg kérdéseit, 
' mire a betörő feleletet adott. Elmondta.

Újból garázdálkodnak 
a szőnyegnepperek

Hamis ajánlólevelekkel értéktelen szőnyegeket sóznak 
az áldozatokra

A fl>k,plliny.Ai fóbajlrój. elöli ruy .ulomn- 
I II állt meg szombaton, amelyből egy középkorú 
ur szállt ki. Az autóból nagyobb csomagokat 
emeltek le, amelyeket » bűnügyi osztály egyik 
Mohájába vittek be. Az Illető ur itt bemutatko
zott, elmondotta, hogy Damnátl László, negy
venéves földbirtokos és n csomagban szőnyegek 
vannak. Egyidejűleg följelentést tett ismeretlen 
tettesek ellen azért, mert értéktelen szőnyegek 
eladásával súlyosan megkárosították.

A főkapitányságon nugy apparátussal indult 
meg a nyomozás n lettesek kézrtkeriléséie. A 
rendőrségnek mér volt tudomása arról, hogy a 
fővárosban és s vidéken

Mőnyeghamlslló bandák garázdálkodnak.
Két év előtt egv alkalommal mór leleplezlek 
rgy •zönyeghamisltó bandát az egyik pestkör
nyéki faluban. A rendőrség annakidején lefog-

Zeiteis uvöwmMiínah nagy sínére’
Nőm tagadhatja most már h gallspochi 

Zeileis legádázabb ellensége sem a rend
kívüli gyógyeredményeket, amiket a 
gyógymód alkalmazásával elértek. A 
legjobb bizonyítéka ennek, hogy min
denfelé utánozzák n gépeket és ezen 
utánzatokat ..Zelleis-rcndszcrü kezelés" 
dinen reklámozzák, dacára annak, 
hogy Zellois gépe utánozhatatlan, mert 
olyan gyártási titkai vannak, amelyeket 
eddig senki sem tudott kifürkészni. 
Ilyen eredeti Zellcis-géppcl gyógykezeli 
a betegeit dr. Blechner Barna orvos, 
Andráwy-ut Ö2. szám alatt (Oktogon 
térnél!, ahol már nagy számban van
nak olvan betegek, akik aoha nem ré
méit Javulásukat és gyógyulásukat ér
ték cl a Zeilcls-kura állal. Az ideges tü
netek, Izületi fájdalmak. Idcgzsábák, 
reuma, lsehiás, valamint számtalan 
belső betegség csökken napról-nopra, a 
mindenre kiterjedd alapos orvosi vizs
gálat után végzett besugárzások követ
keztében. Hogv a werónv keresetű be
tegek is élvezhessék e gvógvmódnt és 
annak gyógyító hatását, • kezelés dija 
esetenként 3.— pengő. 

hogv ne csodálkozzanak azon, ha nem érti 
a halk hangon fellett kérdéseket, mert ő 

már évek óta süket.
Szabó László 47 éves géplakatosnak adta ki 
magát és azt hozta fel mentségül, hogy 
óriási nyomora miatt tért a bűn útjára, 
büntetlen előéletű és Igen bánja, hogv ezt a 
merész elhatározását végrehajtotta. Azt ad
ta elő továbbá, hogy soha életében nem 
voltak bclörőszerszámni, tisztességes pol
gári foglalkozása volt és jelen esetben az 
üzlethelyiségben talált fúrókat és egyéb tár
gyakat használta fii a kasszafurási kísérlet
hez. A rendőr, mielőtt elöállitotla a kassza
fiiról a főkapitányságra, alaposan megte
kintette a kasszát, hogy megállapítsa, meny
nyire haladt a fúrási munkálatokkal a be
törő. óvatosságból a kassza zárját is meg
fordította s nem kis meglepetésére,

a kassza, amelyben töbhezer pengő 
készpénz volt, nem Is volt bezárva és 
így a tétlenért betörő közel két óra 
hoszzat hiábavaló munkát fejtett ki.

A síiket k.isszafuró ugyancsak meglepődött, 
amikor rájött arra, hogy milyen meggondo
latlan volt mielőtt munkájába kezdett vol
na, nem nézte meg, hogy a kassza be van-e 
zárva. A főkapitányságra állították elő, 
ahol mór hiába adta ki magát Szabó Lász
lónak, jól ismerték a detektívek és szemébe 
mondták az Igazi nevét, Rosenfeld Rázsó 
Andor már

öt ízben volt büntetve betörésért, Il
letve kasszafuráaért.

Kihallgatása sorén megtört és elmondta, 
hogy mór nyolc nap óta készül a műszaki 
kereskedés kasszájának a megfúrására, há
rom alkalommal már benn is járt az udvar
ban, hogy álkulccsal behatoljon a helyi
ségbe, de egyszer sem találta kedvezőnek 
az nlkalmat. A peches kasszafuról beismerő 
vallomása után

előzetes letartóztatásba helyezték 
és hétfőn délután kísérik át az ügyészség 
fogházába.

Inlta azokat a gépeket, amelyekkel a szőnye
geket előállítják. A nyunozás most elsősorban 
arra irányul, hogy megállapítsák, vájjon az uj 
bál felbukkanó szőnyeghamtsilók nem arono- 
sfik-e a kit év előtt leleplezett banda tagjaival. 

Körülbelül ugyanebben az időben több ha
sonló fő'jelenés érkezeit még n főkapitányságra. 
A íüljelenlök. akik többnyire jómódú emberok, 
elmondották, hogy nz utóbbi Időben fiatalembe
rek keresték fel őket, akik ismerőseik hamisí
tott ajánlólevelével jöttek és

peruancőnyegeket kínáltak eladásra
A szőnyegek valóban szépek voltak, úgyhogy 
gyanú nélkül vásárolták meg őket meglehetősen 
magas áron, abban a hlszcmben, hogy valódi 
perzsnszőnyegeket vettek. Néhány hét múlva 
azonban kiderült, hogv a jólsmerösök ajánló, 
sorokat nem ncitnk ót n szőnyegárkoknak, 
mire gyanút fogtak és szakértővel megvizsgál
tatták az állítólagos perzsaszőnyegekel. Termé
szetesen kiderült, hogy cgytől-egylg

olcsó hamisítványok.
A megkárosított emberek rrekutón a rendőrség
hez fordultak panaszukkal.

A rendőrség munkája meglehetősen nehéz a 
nyomozás tekintetében, mert úgyszólván semmi 
nyom nem áll rendelkezésére, l'gylátszlk, hogy

a bandának egy nagyobb tőkés áll rendel- 
keaésére,

mert azok a gépek, amelyekkel az olcsó, de tét- 
sietős szőnyegeket előállítják, meglehetősen 
drágák. Ezeket

a gépeket egy német gyár késaltl
és a rendőrség most megkeresést Intézett a né
met gyárhoz abban a reményben, hogy ezen ar 
alapon valami támpontot kap n nyomozáshoz. 
A rendőrségre beidézett hivatalos szakértők 
megállapították azt Is. hogy egv egy szőnyeg 
előAllitásI ára 80 és 100 pengő között változik, 
előállítási ára 80 és 100 pengő között váltakozik, 
pengő* áron értékesítették.

A nyomozási végző detektívek munkája fő
leg arra Irányul, hogy

megállapítsák a szőnyeghamlsltó társaság 
pénzemberének kilétét.

Bizonyosra veszik, hogyha ezt az embert sike
rült megtnlálnlok. nem less nehéz leleplezni n 
szönyeghamlsltó banda többi tagjait sem, ebben 
az esetben pedig a rendőrség egy-kettőre rá- 
tehHi a kezd a szönyeghamisitó fiiamra is.

A főkapitányság detektlvjel egyidejűleg 
állandó

Betörők elvittek egy Mészöly* 
képet, de visszacsempészték, 

mert azt hittél?, hogy hamisítvány
Singcr Zsigmond ismert budapesti műke

reskedő szombaton este arra a meglepetésre 
ért haza a Visegrádi-utca 25. számú nagy 
hérház negyedik emeletén lévő lakására, 
hogy a lakást álkulccsal fölnyitották és az 
előszoba ajtaját tárva-nyitva hagyták. A mű- 
kereskedő, akinek a családja Nagymaroson 
nyaral, rémülten sietett az elhagyott lakásba. 
Mindent érintetlenül talált, csak az egyik 
szoba faláról hiányzott egy értékes olajfest
mény, Mészöly Géza nulve. A betörök tehát 
csupán arra pályáztak.

Singer lefeküdt, hogy majd reggel jelen
tést tesz a rendőrségen. Vasárnapra kelve

fi/fóf futott a fogházban
Fisckl Frigyes, a kalapácsos gyilkos, 
akiről lieteltig tartó megfigyelés után Holnap nyilatfioxnaH 

aa ellenőrző onossaafiórtőH
A kalapácsos gyilkosság tettese: Fischl 

Frigyes kárpitossegéd a kecskeméti ügyész
ség fogházában várja sorsát. Közben' gyors 
tempóban halad bűnügyében a vizsgálat; a 
vizsgálóbíró

86 tanú kihallgatása után elkészült a 
vizsgálattal, 

az ügyész, a védő is benyújtották már a 
maguk indítványait s rövidesen készen lesz 
az ügyészség vádirata. Ha Fischl védője ez 
ellen kifogással él, a vádtanács szeptember 
elején letárgyalja s a főtárgyalást, amely
nek az utóbbi esztendők egyik legszövevé
nyesebb bűncselekményét kell megoldania, 

októberben fogja megtartani a kecske
méti királyi törvényszék.

Fischl Frigyes bűnügyében azonban még 
egy vizsgálat vár befejezésre; az orvosszak- 
értők megfigyelő vizsgálata. Mint ismeretes, 
annak idején a védelem indítványára ezt is

Szabad-e a vonatnak idő előtt 
az állomásra befutni?
Két perc miatt kártérítésre

Takács Zoltán vasutas szombati napon dél
után 4 órakor Cinkota állomásán befejezte 
szolgálatát. Ahelyett, hogy nyomban hazament 
volna Budapestre, Takács kocsmába tirt be és 
onnan csak okkor távozott, amikor a főváros 
felé tartó vonat jelzését meghallotta. A félig- 
meddig ittas ember kirohant az állomásra, 
ahonnan éppen.abban a pillanatban indult el 
a vonat.

Takács utánaszalndt a legutolsó kocsinak és 
arra fel akart kapaszkodni. Ahelyett azonban, 
hogy a lépcsőre feljutott volna, úgy esett le, 
hogy a szomszédos vágányon terült el. Ebben 
a pillanatban futott be az állomásra az ellen- 
kérő irányból Budapestről jövő ellenvonal, 
melynek

mozdonya elkapta a ssorenesétlen embert, 
elgázolta én rajta súlyos sérüléseket okozott.

Felgyógyulása után Takács pert tett folya
matba a helyiérdekű vasút, az állomáson szol
gálatot teljesítő forgalmi tiszt, valamint a 
gázoló vonat mozdonyvezetője ellen s arra 
kérte a bíróságét, hogy munkaképességcsöklu’- 
nésének megfelelő baleseti járadékot Ítéljenek 
meg neki. Keresetét arra alapította, hogy nz 
ellonvonat nem a menetrendszerű időben, 
hanem

2 perccel előbb futott be
nz állomásra, mint kellett volna, sérüléseit 
tehát az okozta, hogy n pályatesten oly Időben 
robogott át vonat, amikor annak teljesen sza
badnak kellett volna lennie. Ebben egyaránt 
vétkes a vasút, a mozdonyvezető és a forgalmi 
tiszt, aki ezt megengedte.

A keresettel szemben a HÉV azzal védeke- 
Mit, hogy a balesetet kizárólag az áldozat 
hibája oltotta, mert neki, mint vasutasnak, 
elsősorban tudnia kellett, hogy mozgó vonatra 
felugrani tilos, de különösen életveszélyes az 
Ilyesmit Ittas állapotban megkísérelni. Külön 
terhére esik a vasutasnak az a körülmény Is, 
hogy a pályatesten, amelyen semmi keresni
valója nem volt, kcresztülfulott, holott a 
pályaudvarra tula Időnk éppen még belépnie 
sem lelt volna szabad.

h pestvidéki törvényszék ezt az érvelést 
magáévá tette és a keresetet elutasította azzal 
az Indokolással, hogy a baleset bekövetkeztét 
kizárólag a sértett könnyelmű és vétkes maga
tartása okozta.

Fellebbezés folytén • budapesti ítélőtábla 
ezt a döntést megváltoztatta és a HÉV

kártérítést felelősségét rendkívül érdekes 
Indokolás kíséretében megállapította.

A tábla szerint a balesetei nem az áldozat 
kizárólagos hibája idézte elő, hanem a vasút 

azonban óriási meglepetésben volt része. Az 
előszobában, kissé megviselt állapotban, ott 
bevert a Mészőly-kép. A tettesek, akik 
előszoba nyitott ablakán át visszacsempész
ték a képet, női kézírással kis cédulát mellé- 
keltek hozzá a kővetkező szöveggel:

„A kép hamis, fütyülünk rá!"
A műkereskedő nagyot nevetett a rejtélyes 

lettes szakavatatlanságán. A lakásnyitással 
egyik elbocsátott női alkalmazottját gyanú
sítja, mert az illetőnek a helyi viszonyokat 
alaposan ismernie kellett. Singer szerint 
egyébként az is lehet, hogy á volt alkalma
zott bosszúból csupán meg akarta ijeszteni.

elrendelték. Hetekig tartott a törvényszék 
orvosszakértőinek megfigyelése, amely azzal 
az eredménnyel zárult, hogy

Fischl teljesen beszámítható.
Az ellenőrző orvosszakértők holnap, kedden 
terjesztik be véleményüket, amely szerint 
viszont

Flscbl Frigyesen súlyos szellemi defek
tusok észlelhetők, 

amelyek befolyásolták tettének elkövetésé
ben.

Fischl Frigyes egyébként
nyugodtan és higgadtan viselkedik a 

fogházban.
Egyik legjobb viseletű fogoly közé számit » 
csak egy szenvedélyéről tudnak:

hatalmas étvágyáról.
A kalapácsos gyilkos igen ‘sokat eszik. Meg 
is látszik rajta: eddig fiz kilót hizott a fog
házban.

kötelezték a Hévet
résziről is hiba forog fenn. A tábla szakértőt 
hallgatott meg abban a kérdésben, hogy giu- 
lasztás-e a vasat részéről, ha a vonat a menet
rendszerű időnél illőbb érkezik? A. szakértő 
szerint a vasúti forgalmi utasítás nem tartal
maz olyan rendelkezést, amely kimondja, hogy 
a vonatlak a menetrendben meghatározott Ida 
előtt nem szabad megérkeznie, az előbbórke- 
zést tehát hibának tekinteni nem lehet.

A tábla azonban a szakvéleményt nem fa- 
Sadta cl és arra az álláspontra helyezkedett, 

ogy a vasút rendje a személy, és vagyonbiz
tonság legelemibb követelményei egyenesen 
parancsolálag kívánják meg, hogy a vonat ne 
érkezzék meg előbb, mint azt a menetrend elő
írja. Mivel a balesetet nem az a vonat Idézte 
elő, amelyre az italos ember fel akart szállni, 
hanem a másik, időelőlt befutó vonal, a tábla 
ezt a körülményt a vasul terhére eső vétkes
ségnek minősítette és megállapította, hogy 
áldozat minden könnyelműsége és vétkessége 
mellett fs a vasutat Is hiba terheli, minélfogva 
mini veszélyes üzem a bekövetkezett balesetért 
a kártérítési

felelősséget viselni köteles.
Elutasította azonban a tábla a keresetet a 
mozdonyvezetővel és a forgalmi tiszttel szem
ben, mert bér ezeket is felelősségre lehetne 
vonni, nz ő eljárásukban mrgnyllntkozó hiba 
eltörpül a sérült nagyfokú könnyelműsége ét 
vétkessége melleit, már pedig ezeknek a vas
úti alkalmazottaknak a felelősségét nem a ve
szélyes üzemekre vonatkozó kártérítési szabá
lyok. hanem az általános magánjog szerint kelt 
elbírálni s ebből n szempontból kártérítési 
kötelezettség őkel nem terheli.
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hírek
Sárvár szeszgyárat kap
A külföldről hazaérkező 

munkások elhelyezést kapnak, 
ha a terv megvalósul

Szombathely, julius 26.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Sárvár sor

sával már többször foglalkozott a napisajtó. 
Ai elmúlt évben Magyarország egyik legna 
gyobb gyára, a sárvári selyemgyár beszün
tette üzemét, munkásai pedig, mintegy két
ezren

kivándoroltak.
Ez a munkáskivándorlás egyike volt a leg
nagyobbaknak Magyarországról.

Külföldön sem kisérte szerencse a munká
sokat. A gyárak most egymásután bocsátják 
el magyar munkásaikat, akik

hihetetlen gyötrelmek között érkeztek 
és érkeznek még mindig haza,

ahol a legkétségbeejtőbb helyzet várja őket.
Most egy francia érdekeltség tárgyalásokat 

kezdett, hogy
Sárváron hatalmas gyümölcsfeldolgozó

éi szeazflnomitó gyárat állítson fel.
'A tárgyalások előrehaladott stádiumban van
nak, azonban a kormány részéről nehézsé
geket gördítenek a letelepedés elé.

A sárváriak erősen bíznak, hogy a gyár 
letelepedése mégis sikerül s ezzel elintéződik 
a sárvári munkáskérdés, mely szinte pusztu
lással fenyegeti a kis dunántúli városkát.

— Meleg Idő. Vasárnapra erősen felmele
gedett az idő és az elmúlt hét legmelegebb 
napja vasárnap volt. A Meteorológiai Intézet 
prognózisa szerint továbbra is meleg Idő 
várható felhőzettel, esetleg helyenként cse
kély csapadékkal.

—• Az óceánrepülők Szalay bácsiját dísz
taggá választotta a hentesek ipartesttilete. 
A Budapesti Hentesipartestület vasárnap 
délelőtt ünnepi díszközgyűlést tartott, ame
lyen százéves fennállását ünnepelte. A 
diszgyülésen résztvett Szalay Emil és End- 
rész György is, aki apósát kisérte el az ün
nepélyre. Bállá Miklós elnöki megnyitója 
után Bittner János mondott beszédet. Ez
után díszoklevéllel tüntették ki az ötven
éves mestereket. Majd a rokon egyesületek 
kiküldöttei üdvözölték a gyűlés résztvevőit. 
Végül Szalay Emilt nagy lelkesedéssel örö
kös disztaggá választották. Az ünnepi köz
gyűlés Bittner János zárószavaival ért véget. 
IJtána a Husiparosok Országos Szövetsége 
országos húsipari kongresszust tartott, me
lyen Biszlránszky József elnökölt, majd Po
gány Jenő, a közüzemi kérdéseket ismer
tette. A választások alkalmával tett Ígéretek 
közül egyet sem váltottak be. Tönkre le
szik az ipart, és kereskedelmet a szövetke
zetekkel — mondotta többek között. — Be
szédében foglalkozott még a fogyasztási, a 
forgalmi, a kereseti és jövedelmi adók kér
désével s azok megszüntetését, illetőleg le
szállítását kérte a kormányzattól a husipa- 
ros társadalom nevében. Rámutatott a kon
tár-kérdés végleges rendezésének sürgőssé
gére.

Usetty Béla országgyűlési képviselő be
szélt még, majd több felszólalás után a 
kongreszus Bisztrlczay József országos el
nök zárószavaival végétért.

— Kifosztották egy járásbíróság! elnök 
lakását. Zalaegerszegről jelentik: Vasár
napra virradó éjszaka ismeretlen tettesek 
behatoltak dr. Rimay László balatonfüredi 
járásbirósági elnök lakásába. Feltörték a 
szekrényeket, ahonnan többezer pengő ér
tékű holmit raboltak el. Rimay Keszthelyen 
tartózkodik családjával. A betörés ügyében 
a csendőrség megindította a nyomozást.

— Tej helyeit lugkftvet ivott egy kisleány. 
Vasárnap Pesterzsébeten a Mártonfy-utca 8. 
számú házban Szloták Margit kétesztendős kis
leányt magára hagyták a szülei. A gyermek a 
konyhában tej után kutatott és közben egy lug- 
kővel telt üveg tartalmát kiitta. A szerencsét
len kisleány azt hitte, hogy az üvegben tej van. 
Mikor szülei hazatérlek, eszméletlen állapot
ban, súlyos sérülésekkel találtak rá leányká
jukra, akit a Szent István-kórházba szállítot
tak a mentők.

— Megtalálták a Balatonba faliad! egyik 
rserkésa hulláját. Mint ismeretes, a múlt héten 
Szlgligetnél a rákosszentmihályl Szent Mihály 
cserkészcsapat két tagja belefulladt a Balaton
ba. Vasárnap délelőtt Máriatelepnél egy csendőr 
reátalált Pálffu Gyula öregcserkész holttestére. 
A másik cserkész, Tilllnger Mihály holttestét 
mindeddig még nem találták meg.
> T Vágón tetején akart Fiaméba ataaal. 
Gyékényesről jelentik: Az itteni állomásra 
vasárnap reggel befutott gyorsvonat egyik va- 
Íónjának tetején egy alvó embert találtak. 

elkeltették és megállapították, hogy Bokor 
Sándor budapesti clpészmunkás, aki ilyen mó
don akart Fiúméba utazni, hogy ott munkát 
keressen. A vállalkozó szellemű cipészt ön- 
<ftbe vették éa vlssaatoloncollák Budapestre.

VBICINTM MBO FÖLÖM vALA 
Vlotorla BÚTOR "azalónjét 
VILMOS CSÁSZÁRIT •. OriM .SlMMk. BMM. U.

A tárgvaicteremben letartóztattak 
a bíróság iegyzOKOnyuvezetölét. 

akiről Kiderüli, hogy sikkasztás miatt körözik
Lelkű Jenő budapesti tisztviselő 

megnősült es Irnoh l
Érdekes körülmények közölt került egy | 

régen körözött ember a rendőrség kezére.
A budapesti ügyészség már 1927-ben kö

rözést adott ki Lelkó Jenő budapesti tiszt
viselő ellen, aki ellen sikkasztásért több 
feljelentés érkezett és aki a nyomozás 
megindításakor nem volt feltalálható a fő
városban.

Lelkó Jenő, akit annakidején minden
felé keresett a rendőrség, Budapestről egye
nesen Nagykanizsára utazott és ott saját 
neve alatt

állást vállalt egy budapesti cég nagy
kanizsai vállalatánál, 

amely az oltani vízvezetéki és csatornázási 
munkálatokat végezte. Amikor ezek a mun
kálatok befejeződtek, Lelkó Jenő, — aki 
közben meglehetős ismeretséget szerzett 
magának Nagykanizsán és a legjobb tár
sadalmi körökben fordult meg — bejutott 
a nagykanizsai királyi járásbírósághoz, 
ahol az egyik büntetöbiró mellé osztották 
be és

a büntetöbiró mellett Jegyzőkönyvek 
szerkesztésével is megvolt bízva. 

Közben Lelkó bejáratos lett egy nagykani
zsai uricsaládhoz is, ahol nemsokára elje
gyezte a család egyetlen leányát. Ezelőtt 
két évvel meg is volt nz esküvő. Azóta a 
fiatal házasok a legteljesebb egyetértésben 
éltek együtt, és Lelkó már csak családi 
összeköttetései révén is

bevett tagja lett Nagykanizsa úri társa
dalmának.

A fiatal házasok a napokban lakást vál-

I mialatt köröztek. Nagykanizsán 
lett a torufinyszeken

I toztatlak s Lelkó Jenő kötelességszcrüen az 
uj lakásban kiállította a bejelentőlapját és 
beadta azt a rendőrkapitánysághoz, ahol 

az egyik rendőrtisztviselőnek véletlenül 
feltűnt és nagyon ismerősként hangzott 

Lelkó neve.
Unána nézett a különböző nyilvántartások
ban és a körözöttek jegyzékében megtalálta 
Lelkó Jenő nevét is.

Előbb diszkréten megindította a nyomo
zást és amikor megállapította, hogy

a körözött Lelkó Jenő és a Járásbíró
ságon szolgálatot teljesítő egyén azono

sak,
elrendelte Lelkó elővezetését. Valósággal 
szenzáció erejével hatott, amikor

éppen tárgyalás alatt megjelent a Jegy
zőkönyvvezető Lelkűnél egy detektív és 
felszólította, hogy kötesse őt a rendőr

ségre.
Lelkó Jenő nem is volt túlságosan meg
lepve a detektív felszólításától és nyomban 
eleget is tett a felhívásnak. A rendőr- 
kapitányságon azután nyomban a kihallga
tás kezdetén tisztázódott az, hogy azonos 
azzal a Lelkó Jenővel, akit a budapesti 
ügyészség immár három esztendeje köröz.

Nyomban letartóztatásba helyezték és 
még szombaton éjszaka két fegyőr kísé
retében felszállitották a budapesti 

ügyészség Markó-utcal fogházába.
Lelkó fiatal felesége, amikor értesült ura 
sorsáról, eszméletlenül esett össze és vasár
nap éjszakára igen súlyosra fordult az 
állapota.

A Széfiely lakodalom 
isaszegi csatája

ötven színész Hiába várja fizetését, mert elmaradt az előadás 
— 4 titokzatos T., afii elsiflfiasztotta a laHodaimi fiöitségeüet

Még Itt sincs a Szent István-hét, már meg
van az isaszegi csatánk. Hogy mi az isaszegi 
csata, azt fölösleges magyarázni. Két év óta 
magyarhonban minden olyan népünnepélyt, 
amely botrányba fullad, vagy amelyet nem 
tartottak meg és ennek következtében a 
szerencsétlen színészek és alkalmazottak tö
mege hiál a várja garasait, a Szent István 
heti „haszegi csata" módjára emlegetnek. 
A ma kezdődő „Székely-liét" máris elvesz 
tette az — isaszegi csatát.

Néhány nappal ezelőtt sűrűn jelentettek 
meg a „Hargittaaljai jelképes székely köz
ség" nevére behirdetett Székely-Hét ünnep 
gégékről szóló hírek. Ez a „Székely-Hét" 
ma kezdődött el a Tattersallhan. A rejté
lyes célú és ismeretlen vállalkozás látható 
fejei a Városi Színház néhány volt tagja, 
igy Horti Sándor, akit már néhány hasonló 
ünnepség rendezéséből jól ismerünk, Tu 
rongl Gyula operaénekes, Papp Jancsi, a 
hires viccpointgyilkos, Sik Rezső rendező 
és Grünfeld József, egy cirkuszi büffébérlö, 
aki bokszmeccsek rendezésével tüntette mai 
ki magát, voltak. Ezek az urak ugyanis

ötven színészt szerződtettek a Székely- 
Hét főslágcrének: a „Székely lakoda

lom" eljátszására.
Szerdától kezdve a Városi Színház színpa
dán ötven színész, Kabók Győző, Gárdos 
Kornélia, Sarkadi Miklós, Makay István, 
Dévényi János, Vakor Dezső volt erdélyi 
színigazgató és a pesti szinészgencráció lég 
inkább szerzödésnélküli fiatal tagjai reggel 
tői estig próbálták a Székely lakodalmat, 
minden kosztüm és díszlet nélkül. Szerdán 
azonban már megmutatkozott a baj.

Mikor a szegény színészek vjllamos- 
pénzt kértek, a vezetőség már meg

akadt.
Kijelentették, hogy „momentán" nincs pén 
zük, de minden rendben lesz, csak jöjjenek 
a színészek tovább is próbálni. A színész pt 
dig az a fajta, amelyet legkönnyebb „bízta 
tássa 1“ etetni. így szombnt este is csoporto
san kutyagoltak ki a Tattersallba, ahol at 
első jelmezes próbát kellett volna megtar 
tani. A színészek itt épületes látványnak 
voltak tanul. Egy festőműhelyből megérkez 
tek a nyílt színpad hat gin kis díszletei, de

— Meghalt a csepregl százéves asszony. 
Csepregen most temették el Özvegy Ridavics 
Józsefnél, aki több mint száz évet élt. A ma
tuzsálemi kort ért öregasszonyt nagyra- 
becsüiték és nagyon szerették Csepregen. 
Nagyon sok látogatója volt állandóan, mert 
az öregasszony érdekes történetekkel tudta 
szórakoztatni ismerőseit. Ezelőlt két évvel 
még ■ mezőre Járt dolgozni és idén is kivette 
részét az otthoni munkából. Halálát vég- 
elgyengülés okozta, 

miután senki sem volt, aki kifizette volna, 
a díszleteket szépen vissza vitték a pró

báló színészek háta mögül.
Ugyanígy le kellett vetniök a már felpróbált 
jelmezeket, mert a lleltai-féle ruhakölcsön 
ző sem bízott a vezetőség további ígérgeté
sében. Ekkor megjelent a színen Sik Rezső 
is, aki kijelentette, hogy

a dolgok további menetéért a felelőssé
get nem vállalja 

és visszaadta a rendezői megbízatást. Nagy 
kapacitálás indult meg, végre Sik Rezső az 
ötven színész kérésére mégis csak vállalta a 
Székely lakodalom további beállítását. A 
színészek ugyan rosszat sejtettek, de a ven 
tők tovább biztatták őket, hogy nem lesz 
semmi haj és másnapra megtartják az elő
adást. Azzal vigasztalták a színészeket, hogy

egy T. nevű ur kétezer pengőt sikkasz
tott

és ettől másnapig vissza fogják szcrez.ni a 
Székely lakodalom finanszírozására elő
irányzott összeget. A titokzatos T. nevű ui 
ugylátszik nem jelentkezett, mert vasárnap 
délután, a színészek, akik ismét gyalog ku 
tyagollak ki a Tattersallba, nagy meglepi 
téssel látták, hogy a Székely-Hét legnagyobb 
attrakciója, a „Székely lakodalom" helyett 
egy tábla lóg a következő felírással:

Technikai okokból elmarad a 
Székely lakodalom.

Hegy az elmaradt lakodalomhoz a menyecs
kék mit szólnak, azt nem lehet tudni, de 
hogy a színészek milyen

botrányt rögtönöztek
ott a Tattersallhan, azt a nagyszámú közön
ség látta, amely a Székely lakodalom hírére 
kifáradt a Tattersallba és ehelyett boksz- 
meccset és más vásári mutatványokat ka
pott. A színészeket ismételten ígérgetéssel 
fizették ki, azzal, hogy szerdán vagy csütöi 
tökön mégis csak megülik a Székely lakó 
dalmat.

Itt lenne az ideje, hogv uz erre illetékesek 
a legszigorúbban ellenőrizzék a hasonló 
hazafias jellegbe burkoiódzó üzleti vállalko
zásokat, amelyek úgy sülnek el, mint Papp 
Jancsi pointjai. Stób Zoltán.

— A spanyol exklrily leányát eljegyezte 
Bourbon-Orleans hercege. Páriából jelentik: 
Mint emlékezetes, a spanyol királyi család 
még néhánv héttel ezelőtt Londonban volt 
és csak a legutóbb hajózott át Franciaor
szágba. Ezeknek a londoni heteknek az 
Ideje alatt történt meg, hogy Beatrice in
fánsnőt, Alfona legidősebb leányát elje
gyezte Alvaro de Bourbon-Orleans herceg. 
Aluaro de Bourbon-Orleans herceg egye
temi hallgató Zürichben,

N& föxxön be,
1 mert a márkás koméi vgyárak olcsó
1 pénzért ellátják kitűnő és nem romló 
\ gyümölcs- és főseiéIckonzervckkeL

Tájékozásul:
pl. fél kg os jani, üveggel együtt 
Budapesten már 1 P20fill.-érl kapható i1 

•-----------------------------------------------------------•

Mentőautó 
állatok számára

Motoros mentőkocsit kaptak 
ajándékba a budapesti állatvédők

A budapesti állatbarátoknak régi és sokat 
emlegetett kívánságát teljesítette most Fal
iért Károly, az Országos Állatvédő Egyesület 
elnöke. Foltért Károly Lejelentette, hogy ab
szolút modern Intézkedéssel akar segíteni a 
bajbajutott, megsebesült állatokon. Az Or
szágos Állatvédő Egyesület elnöke oldalko
csis motorkerékpárt ajándékozott az egye
sületnek és ennek az a rendeltetése, hogy

az állatorvosok motorkerékpáron robog
janak a balesetek helyére

és gyorsan nyújtsanak első segítséget az ál
latoknak.

Ezen a motorkerékpáron fogják majd az 
egyesület menhelyére szállítani

a gondozásra szoruló kutyákat és macs
kákat.

Az egyesület tagjai, de általában az állat
barátok nagy örömmel vették tudomásul az 
ajándékozást és most az egyesület akciót in
dít, hogy

állat-mentőautót szerezzen
és ezzel a nagy mentőautóval szállíthassák 
kórházba a lovakat és más nagyobb állato
kat.

Fehérbutort vásároljon a gyárban I

ÓSfflíieWMowír
ix., Ohm-m 10. siám
Konyhák, olőanbák, loánytnbdk csíkit alsdrgndO 
is logmodarnebb kivi tatban, olcsó árban t

— Kifogták a Dunából az öngyilkos nevelönő 
holttestét. Megírtuk, hogy bejelentették a főka
pitányságon Mctzer Erna 30 éves nevelónö el
tűnéséi. A fiatal leány Szombathelyről jött fel 
Budapestre ts ottani rokonainnk távozása 
előtt azt mondotta, hogy szerelmi bánatában 
öngyilkosságot fog elkövetni a fővárosban. A 
főkapitányság oltünésl osztálya nyomban meg
indította a nyomozást, do az eltűnt navelönöt 
nem sikerült kózrekeriteni. Vasárnap délelőtt 
az ndonyi csendőrőrs értesítette a budapesti 
főkapitányságot, hogy ott egy 30 évesnek látszó 
nő holttestét vetette portra a Duna, akinek a 
ruhájába bevarrva több iratot találtak. Az Ira
tokból megállapították, hogy a halott Metzer 
Erna glciwitzi születésű 30 éves nevelőnő, aki 
öngyilkosság áldozata lett. Búcsúlevelet is talál
tak nála, amelyben megír ja, hogy szerelmi csa
lódása miatt ment a hatálba.

— Ha fáj a feje én szédül, ha teltséget, 
bélizgalmat, gyomorégést, mellszorulást 
vagy szívdobogást érez, igyék minél előbb 
valódi „Ferenc József" keserüvizet. Gyo< 
mór- és bélsznkorvosok bizonyítják, hogy a 
Ferenc József víz remek természetalkotta 
hashajtó. A Ferenc József keserüviz gyógy-, 
szertárakban, drogériákban és fiiszerüzle- 
tekben kapható.

— Halálos szerencsétlenség a keszthelyi 
útjavításnál. Zalaegerszegről jelentik: Teg
nap fejeződött be a keszthely-fenéki or
szágul útépítési munkálata, amelyen nagy
számú munkás dolgozott. Az esti órákban 
az útjavítási munkálatok közben egy forró 
bitumennel telt katlan felborult s a közel
ben tartózkodó Kary András és Szerb Gyula 
munkásokra ömlött a forró bitumin A sze
rencsétlen embereket a keszthelyi kórházba 
szállították, ahol súlyos égési sebeikbe 
vasárnap mindketten belehaltak. A vizsgálat 
megindult

Cyánnai irt
____ IWatteine KW4
— Autóbusz éa lovasszekér karambolja Óba

ri áu. Szombaton a késő éjszakai órákban sú
lyos kimenetelű autóbuszgázolás történt Óbu
dán, a külső Bécsi-utón. Ilarr.bchteger György 
pilisvörösvári gazdálkodó 14 éves György nevű 
fiával egy szekéren haladt Pilisvöröavór felé, 
amikor a bécsiuti vám felöl a Bp. 17—2ű3. 
rendszáma óbudai autóbusa közeledett felé
jük, amelyet Murius Antal gépkocsivezető ve
zetett. A gazdálkodó ki akart térni w le szem
ben jövő autóbusz, elöl, azonban már késő 
volt s az autóbusz derékbnn kapta cl kocsiját 
és fölborította. A gazdálkodó és fia az út
testre zuhantak, Hamschleger jelentéktelen 
sérüléseket szenvedett, fia azonban agyrázkó- 
dást és több súlyos sérülést szenvedett. Al 
autóbusz sofförje sietett elsőnek segítségükre 
felvette őket kocsijára és a Margit kórházba 
vitte mindkettőjüket. Hamsehlegrr Györgyöt 
kötözés után elbocsátották, fiát, akinek súlyo
sabb az állapota. 0 kórházban ápolás alá vet
ték. A szerencsétlenség ügyében a rendőrség 
megindította a nyomozási.
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— Hozzáfogtak ■ ruagyuromtigi műkin
csek leltározásához, amelyet az uj muzetiail 
törvény rendel ti A tníiklncsck és múzeu
mok védelmét szolgáló uj múzeumi törvény
nek a végrehajtási uUsitúvt most készül n 
kultuszminisztériumban és röviden n meg is 
Jelenik. A törvény előírja a ningynrot szógi 
műkincsek Icllározásá’, akár állami tulaj
donban. akár az cgyhArnk. vagy magánosok 
tulajdonában vannak. A leltárak másodpél
dányait a kulliuzminiwlérlnmban fogják 
őrizni és igv ellenőrizhetik Magyarország 
Összes műkincseit. A magántulujdonbán 
lévő műkincsek hatósági védelme nem sérti 
a műgyűjtők érdekeit, csak arra szorítkozik, 
hogy bizonyos történelmi és nemzeti jellegű, 
nagy művészi értékű műkincsek külföldre 
snló kivitelét megakadályozza, illőivé eladás 
cselén opciót biztosilson az állam részére. A 
törvény végrehajtási utasítása kötelezni fogja 
m műgyűjtőket a tulajdonukban lévő műkin
csek karbantartására is. A magyar katolikus 
egyház, be som várva a törvény végrehajtási 
iilasifásánuk megjelenését, máris elrendelte, 
hogy a birtokéban lévő műkincsek leltározá
sát kezdjék meg. Ez lesz a legnagyobb leltári 
kimutatás, mert a magyar katolikus egyház 
évszázadok óta a leghatalmasabb műpártoló 
és a legjelentősebb műkincsekkel rendelke 
zik.

— éjszakai csendélet a Cslkdgóhan. Vasár
nap hajnalban a Grussalkovlch-utca 20. számit 
ház előtt egv több sebből vérző eszméletlen 
állapotban lévő embert tuláll nz őrszemes 
rendőr. A mentőket hívlak, akik első segély
ben részcsilellék a súlyosan sérült férfit, majd 
a zsebében talált Iratokból megállapították, 
hogy Me:cy János 28 éves, Váci-ut 138. szám 
alatt lakó vasöntősegéddel azonos Bekötözése 
után a Rókus-kőrhAzba szállították, ahol el
mondotta. hogy Ismeretlen férfink megtámad
ták. ngylm föbe verték, majd elmenekültek. Is
meretlen támadói azzal gyanúsították, hogy ő 
belekötött volna a társaságukban lévő nőbe, 
holott esze ágában sem volt. Mezey lámndóil 
keresi a rendőrség.

— öngyilkossági kísérlet a rendőrőrszo
bán. Vasárnap reggel öt órakor, a VI. kerü
leti kapitányság őrizetes cellájában öngyil
kossági kísérlet történt. A kora reggeli órák
ban az egyik őrszemes rendőr nz Andrássy- 
utról, botrányokozás miatt előállította Kiéin 
József 20 esztendős kocsist. Az ittas állapot- 
bún lévő ember a rendőrségen egy őrizetlen 
pillanatban elővette zsebkését és azzal bal
ellát megsebezte. Idejében észrevették az 
öngyilkossági kísérletet és mielőtt a kést 
mégegyszer testébe döfhette volna, kicsavar 
ták kezéből. Értesítették a mentőket, akik a 
Ilókiia-kórbázba szállították, ahonnan bekö- 
lözés után elbocsátották.

'^OITRICHSTEIN
Halló! Cián: 416-53-atl

— Testvérek véres verekedése. Tegnap éj
szuka véres verekedés játszódott le n földmi- 
vclésügyi minisztérium Kossuth Lajos tér 11 
alatti épületében. A minisztérium udvar felöl 
eső földszinti részén vannak u személyzeti la
kások. Itt lakik egy szoba-konyhás lakásban 
Horváth Károly 27 esztendős napibéres alkal
mazott öccsével, a 22 esztendős Horváth Gyu
lával. aki ugyancsak takarító a minisztérium- 
I ttn. Szombaton este nngyobbmcnnyhégü Italt 
fogyasztottak* majd kártyára térlek át. Hor
váth Gyula Állandóan vesztett játék közben 
Csupán egy-két pengős differenciáról volt szó, 
mégis bántotta a veszteség és azzal vádolta 
bátyját, hogy esni a játékban. Horváth Károly 
erélyesen kikérte magának, hogy öccse gyanú
sítsa és Jól összeszidta. A fiatalember, akit az 
elfogyasztott alkohol különösen ingerültté tett, 
kirohant a konyhába, felkapta a konyhakést 
és azzal bátyját kétszer megszűrte a bnloldidi 
lapocka táján. A veszekedés zajára clősiclett n 
közelben lakó portás, aki kicsavarta a konyha
kést a fiatalabbik Horváth kezéből. Horváth 
Kárólv sérülése szerencsére nem volt súlyo
sabb kimenetelű, a kés nemesebb szerveket 
nem szúrt keresztül, saját lábán ment be a 
mentők közeli székházába, ahol bekötözték, 
majd elbocsátották, öccse ellen a rendőrség 
megindította nz eljárást.

— A demokrata párt jogvédő Irodája. A 
Nemzeti Demokrata (Vá/sonyi) Párt vezető
sége tanácsadó és felvilágosító, jogvédő irodát 
állított fel, a Vázsonyi János és Gál Jenő orsz. 
képviselők és a párt lörv. hat. bizolts, tagjai
nak vezetésével, valamint a Pórt kereskedelmi 
Jogászainak, gazdasági és pénzügyi vezető fér- 
lininnk bevonásával, a Központi Demokrata 
Kör helyiségében (VI., Tcréz-krt 7).

— Házasság. Lengyel István főszerkesztő és 
Gerö Erzsi színművésznő házasságot kötöttek.

— Nagyboldogasszony napja Ovtcrgomban. 
Szent István király emlékével együtt, az idén 
is a budavárihoz hasonló diszfelvonulással ün
nepük meg Nagvboldogasszony napját Eszter
gomban. A pontifikális nagymisét és ünnepi 
srcnlbcszédct dr. Scrrdy Jusztinl&n bíboros 
herergprimás tartja.

— Tűzvész pusztított Pusztarádóc község
ben. Szombathelyről jelentik: Pusztarádőc köz
ség rettenetes napot élt át. Egy cséplőgépből 
kipattanó szikra felgyújtotta a csépelteid gazda 
termését, melyről a tUr a nagy szélben hama
rosan átcsapott a házakra is. A zsupfedelcs 
házak egész sorára terjedt át n Ifit. Hamaro
san kilenc falu tűzoltósága érkezett oda. órák 
hosszat tartó kiizdeltm utón sikerült csak a tü
zet lokalizálni. A tűzben mintegy nyolc lakó
ház. rengeteg Istálló, állat és 12 gazda teljes 
termése pusztult el. A kór meghaladja a 70 000

•udacakát.

pengőt.
- I.rnwi'halh »«z pere alatt feletl-gts szőrszálait • 

dr MnrtMiu telki, melynek illata kitOnó, • bérre ár- 
iáim siti

Megszökött az esküvő napján 
az uj férj a feleségétől

Míg az asszonyka a nászéjszakára várakozott, elutazott a 
hozománnyal — A fiatal menyecske a bűnügyi nyilvántartóban 

találkozott az ura fényképével
Kisirtszemü, zokogó fiatal nő állított be.Irg 

nap hajnalban a főkapitányság központi ügyt> 
létére.

—- Segítsenek rajtam, uraim! — mondotta 
könnyek között, clcsukló hangon. — Eltűnt az 
uram, jaj, mi történt szegénykével...

A rendörÜsztvIzelŐK megnyugtatták, leültet
ték és kikérdezték. A fiatal asszonyka szepegve, 
nagy nehezen, dadogva elmesélte, hogy

reggel 10 órakor volt az esküvője.
Vidéki leány, jómódú asztalosmester az édes
apja. Pár héttel ezelőtt feljött az anyjával 
Budapestre, hogy bevásároljanak. Hitkán jár
nak a fővárosban, nem ismerték ki magukat és 
az anyja nz utcán megszólított egv jói öltözőit 
urat és egy utca után kérdezősködött. Az élt 
gáns férfi megmutatta az utat, sőt

bemutatkozott és ajánlkozott, hogy elkíséri 
őket,

nehogy eltévedjenek. Olyan szerelelreméltóan 
viselkedett és olyan udvarias volt, hogy elju 
(/adták az ajánlatot.

A fiatalember hozzájuk szegődött, egész nap 
kalauzolta őket és este gondoskodott színház
jegyről is. Az asztalosmester feleségét, de még 
inkább a fiatal leányt nagyon

meghntotta ez az önzetlen figyelmesség 
és mikor elváltak, meghívták, hogy ha egyszer 
a városukba jön, no kerülje el a házukat.

Nagy volt azután a meglepetés és az öröm, 
mikor a minap bekopogtatott hozzájuk. Egy
napi vendégeskedés után azt a kijelentést tette, 
hogy

szeretne négyszemközt beszélni a család
fővel.

Négyszemközt azután megvallotta, hogy az első 
találkozás óla meleg vonzalmat érez a leány 
iránt és ennek rendje-módja szerint

megkérte a kezét.
Az apa a leányra bizla a döntést. A válasz 
„7pen“ sóit, mert a leány hatása alá került a 
romantikus ismeretségnek. A kérő megmondta 
a nevét, a lakását, megmondotta azt is, hogy 
műszerész a foglalkozása és cégjelzéses papí
ron irt levelet mulatott fel, amely azt igazolta, 
hogy

egy bécsi műszerész meghívta üzemvezető
nek hasi f>(H) schilüng fizetéssel.

Augusztus elsején el kell foglalni az állását 
— mondotta — és ezért sürgős az esküvő. Meg 
indult az ilyenkor szokásos készülődés, azután 
a kelengyék készüllek az esküvőre. Tegnap 
megvolt nz esküvő. Mikor hazajöttek az anya 
könyvvezetőtől az apa diszkréten félrevonta a 
fiatal férjet és

átnyújtotta a hozományt: Hz darab 
ropogós ezresbonkót.

A kapuvári családi tragédia epilógusa
Egyhavi fogházra ítélték szabálytalanságokért 

a sikkasztással vádolt Naumann Ferencet
Szombathely, julius 26.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Ez év ta
vaszán ugyanis Kapuváron az egyik közhi
vatalnál szabálytalanságnak jöttek nyomára. 
Megállapították ugyanis, hogy a hivatal ve
zetője Naumann Ferenc a hivatal részére 
felvett összeget

nem helyezte el a kasszában.
Eljárás indult és a mit sem sejtő Natt- 

mannt kihallgatásra rendelték he. A kihall
gatáson szánionkérték tőle a pénzt, Naumann 
azt vallotta, hogy a pénzt már

nem volt Ideje elhelyezni a kasszában 
s ezért hazavltte,

ahol feleségének adta át.
A hatóság a vallomás alapján azonnal ki

küldött Naumann lakására. Itt az asszony
tól kérték a pénzt. Naumann Fcrencné, mi-

Szabad-e az asszonynak 
férjét a nyílt utcán megverni?
Ját-e tactdsdij, tía a botrányt elkeseredéssel ledet menteni?

H. Endre budapesti vállalkozó hosszabb 
ideje különváltál! élt feleségétől. A vállalkozó 
leánya anyjánál maradt és mikor látta, hogy 
a gyermek eltartásáról nem akar gondoskodni, 
levelet irt neki, amelyben

kérte, hogy élelmezése, lakása és ruház
kodása céljából megfelelő összeget folyó

sítson.
Erre a levélre az apa nzl felelte, hogy leá

nya eltartásáról csak akkor gondoskodik, ha 
az nem marad az édesanyjánál, hanem hozzá 
költözik. Félév is eltelt azután, amikor egyszer 
n vállalkozó

■ nyílt utcán találkozott a feleségével.
Az asszony odament férjéhez, nkl azonban ki
jelentette. hogy nem áll vele szóba. Erre az 
uriamony felemelte ernyőjét és

urát a nagy nyilvánosság előtt tetlleg In- 
zultálta.

Emiatt * vállalkozó feleségét a büntető járás

A vöt nem érte váratlanul a dolog, mert mái 
előzőén tett célzásaira megnyugtató választ ka
pott. Mindenesetre megköszönte a pénzt és egy 
óra múlva vonalra ült az uj házaspár.

— Budapestre megyünk, ott maradunk egy 
napig, azután megyünk Bécsbc — mondotta a 
férj.

Budapestre érkezve szállodában béreltek szu 
hót. A férj megérkezésük után nyomban elta 
vozott a szállóból azzal, hogy

cg.v kis elintéznivalója van a városban, 
rövidesen visszatér. A menyecske arra gondolt, 
hogy talán tapintatból akarja magára hagyni 
egy időre és türelmesen várt.

Teltek-inullak az órák, a
menyecske azonban lilába várt a nász

éjszakára,
már hajnal lett, de a férj csak nem tért vissza. 
Erre azután a szállodai portás a rendőrségre 
kalauzolta, ahol

bejelentette az ura eltűnését.
Megadta a pontos személyleirásút is. Törté

netesen éppen az ügyeletén tartózkodott egy 
detektív is, aki szélhámosok ügyeivel szokott 
foglalkozni. Ez a detektív hallotta, amint az 
asszony bediktálta a szcmélyleirásba:

— ... orra hajlott, szeme kék, haja vöröses
szőke ...

A detektív felfigyelt, 
mint, aki Ismerősről hall beszélni

és súgott valamit az egyik rendörtfsztviselőnek, 
aki beleegyezöen bólintott. Most az asszonyhoz 
lépett a detektív és kérte, hogy kövesse őt.

A bűnügyi nyilvántartó hivatalba vezette.
Az éjszakai ügyeletes a detektív utasítására 
elővett egy vaskos albumot. Kinyitotta és sió 
nélkül

rámutatott egy fényképre.
Az újdonsült asszony rémülten sikoltotl. fet:’
— Szent Isten, ez az uram, hogy került ide a 

fényképe*
Rövid pár perc, azután minden kiderüli: 
az albumban a notórius házasságszédclgők 

nyilvántartása volt.
Ebben szerepelt a férj is, de természetesen 
más név alatt, mint amilyen néven megkötötte 
a házasságot. Most már kétségtelen volt, hogy 
mi történt. Az egész házasság csak komédia 
volt, a bécsi levél pedig közönséges hamisít
vány. A férj-uram

megszökött a tízezer pengővel és amíg fe« * 
lesége a szállóban a nászélazakára várako

zott, régen utón volt külföld félé.
Az egynapos házasság ezzel be is fejeződött. A 
szélhámos ellen Jrörözőlevelet Rdtak ki, a csa
lódott fiatal aszony pedig zokogva távozott a 
rendőrségről és hazautazott a szüleihez.

kor tudomást szerzett az esetről, bement a 
szobájába. Egy borítékba belehelyezte azt az 
összeget, melyet rajta kerestek és

átadta a küldöttnek,
aki eltávozott. Alighogy’ elment a küldönc, 

az asszony, aki szemmelláthatólag tel
jesen elvesztette idegei felett az uralmát, 
bezárkózott szobájába és agyonlőtte 

magát.
Az eset akkor nagy feltűnést keltett. A 

szombathelyi bíróság most foglalkozott az 
esettel. Miután a körülmények a sikkasztást 
nem igazolták be, ennek gyanúja alól

felmentették Naumannt,
azonban a pénzkezelésnél a pénz hazavitelé
vel elkövetett szabálytalanságért 1 havi fog 
házra Ítélték.

bíróságnál feljelentette és ott az asszonyt fel
tűnően durva becsületsértés miatt meg is bün
tették. a büntetés végrehajtását azonban három 
ívj próbaidőre felfüggesztették.

Amikor az asszony a vállalkozó ellen ideig 
lenes nőtartás megítélése iránt pert tett folyu 
maiba, a férj azzal védekezett, hogy

at asszony tartásdijra érdemtelenné vált, 
mert öt súlyos házassági kötelességszegéssel a 
nvilt utcán botrányt okozva tettleg intultálli.

A budapesti törvényszék a férj érvelését el i» 
fogadta és

az asszony keresetét elutasította
azzal az indokolással, hogv at az asskony, aki 
férjét ilyen szégyenbe hozza, a tarlisdljhot 
való jogát eljátszotta.

Az asszony felülvizsgálati kérelme folytán a 
Kúria a férj tartási kötelezettségét megállapí
totta. Bizonyos, hogy a házastársaknak egy
mással szemben tettlegesen fellépniük nem 

szabad. — mondotta a Kúria — de kétségtelen 
az is, hogy

az a feleség, aki férjét nyilvános botrányt 
okozva az utcán megtámadja és inzultálja, 

házassági kötelességszegést követ el.
A Kúria felfogása szerint azonban az előzmé
nyek figyelembevételével az asszony bűnösségét 
megállapítani nem lehet. Az asszony ugyanis 
amiatt, meri férje leányuk tartósát megtagadta^ 
de egymagában a különválás ténye miatt is, 

olyan erős felindulásban lehetett, amely el
járását lényegesen menti

és amivel szemben a jogkövetkezményeket szi
gorúan alkalmazni nem szabad.

BERLINBEN 
askur Keresse lel* 
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— Lenkey Gusztávot tiszteletbeli elnökévé vá
lasztotta a parlamenti hírlapírók szindikátusa. 
A Magyar Országgyűlés Hirlaptudósitóinak Szia- 
dikátusa szombaton délben n parlament hírlap- 
irói termében Kemény Ferenc titkár elnöklésé, 
tel ülést tartott, amelyen nz uj országgyűlés 
összeülése alkalmából megválasztotta tisztikarát. 
A közgyűlés az elnök indiványára Lenkey Gusz- 
távol, aki több mint negyedszázada áll a szin
dikátus élén és aki a sajtó parlamenti elismer
tetése körül elévülhetetlen érdemeket szerzett, 
egyhangú lelkesedéssel tiszteletbeli elnökévé 
választotta és egyben felkérte arra, hogy mint 
elnök továbbra is maradjon a szindikátus élén. 
A szindikátus ezután megválasztotta uj tiszti, 
karát, amely a következőképpen alakult meg: 
Elnök: Lenkey Gusztáv, titkár: Kemény Ferenc, 
szindikusok: ■ Bagyó János dr., Béry László, 
Dóczi Gyula, Gerlóczi Lajos, Halász Ernő, Haeff- 
ler István, Lengyel László dr., Ludwig Dénes, 
Nagy Samu, Szirmay Ödön dr., Vásárhelyi Fe
renc dr. és Vidor Gyula dr.

— A Holzer-cég búcsúja a közönségtől! Mi- 
dőn 62 éves cégünk detall osztályának kapui 
bezárulnak a nagyközönség előtt, hálás szivünk 
melegével mondunk köszönetét a két emberöltő 
alatt tanúsított bizalomért és a kitüntető ra
gaszkodásért, mely a régi békeidőben szárnyait 
bontó gazdasági fejlődés korától kezdve, világ
égésen és összeomláson keresztül mind mai napig 
híven kisérte házunkat. A magyar föld meg
csonkítása gazdasági törvényszerűséggel vonja 
maga után a belföldi fogyasztásra utalt nagy
vonalú és nagyméretű vállalatok kereteinek le
bomlását. Ez lebeg szemeink elölt, midőn Nagy- 
magyarországra és a szomszéd államokra, sőt 
Európára és a tengeren túlra méretezett, évtizedek 
munkájával megalapozott kapcsolatainkat föl
használva, az angró-üzletre és az exportra össz
pontosítjuk tevékenységünket, igy akarva szol
gálni a fejlett magyar ipar és magyar ízlés ügyét 
továbbra is. Kiárusításunk még egy hétig tart. 
Legyen ez a vásárlóközönségtől való bucsuzá- 
sunk hete. Győződjék meg róla mindenki, hogy 
nagyszerű árunk és hihetetlenül olcsó áraink ál
tal kellemes emléket óhajtunk hagyni magunk 
után. Holzer női divatház, cs. és klr. udv. szállító, 
Budapest, Kossuth Lajos-utca 9.
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nek rendel egész n»p
Kakoczl-ut 32, 1. cm. 1. Mókussal Kernben.

A bankok cgy-cgy százalékkal emelték a 
hitelkamatot és a betéti kamatot. A Magyar 
Nemzeti Bank hivatalos váltóleszámítolás! 
kamatlábának 7 százalékról 9 százalékra 
történt fölemelése kapcsán a fővárosi pénz
intézetek elhatározták, hogy tekintettel a je
lenlegi súlyos gazdasági helyzetre, a 2 szá
zalékos bankrutaemelést adósaikkal szemben 
nem teljes mértékben, hanem egyelőre csak 
í százalék erejéig fogják érvényesíteni^ 
Minthogy a pénzintézetek már az ez év jú
nius havában történt 1 % százalékos ráta
emelés terhének is csupán a felét hárították 
át adósaikra, a mostani határozat ezen adó
sokra nézve a régebbi állapottal szemben —< 
tekintetbevéve az időközbeni kétszeri, össze
sen 3% százalékos rátaemelést — végered
ményben 1% százalékos kedvezményt jelent. 
Egyidejűleg a betétek után fizetendő kamat
tételeket ugyancsak 1 százalékkal emelték, 
mely intézkedés úgy a régi, mint az új be
tétekre egyaránt kiterjed.

— Menetdijked»ermA«iyek n Budapest -tnnhársl vona- 
Ion. A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Bt. 
Igazgatósága közti, hogy f. évi julius hó 25-tól kezdve 
a Budapest—mohácsi vonaton ax alábbi mnnetdijkedvez- 
ményeket lépteti éleibe: 1. Budapest egyrészt és Duna- 
földvár alatt fekvő állomások (Paks. Kalocsa. Baja. 
Mohács stb.) másrészt való foraalmában 25%-os kedvez
ményes kirándulási menettérti jegyek lépnek éltbe, 
amelyek bármely napon és bármely haióoszfátyban 
igénybcvihetók és uz állomási pénztáraknál válthatók 
meg. Ezek a jegyek, az indulás napját nem számítva, 
3 nápig érvényesek. A visszautazás az utas választása 
szerint akár a társaság, akár pedig az Első Dunagöt- 
hajózási Társaság hajóin történhetik. — 2. Budapestről 
Mohársra és Vissza 1. osztályban utazók részére 40'- 
kedvezménnyel hétvégi jenek (weck-end jegyek) adm- 
nak ki. amelyekkel az utazást akár Budapesten, akáf 
pedig Mohácson lehet megkezdeni. Ily jegyek tulajdo
nosai hálóhely igénybevételi esetén az oda- és a vissza 
útra esek egyszeri hálóhelv Illetéket fizetnek. Ezekk-l 
n jegyekkel az utazás szombaton kezdendő meg és hét
főn fejezendő be. E jegyek az állomásokon kívül a me
net jegyirodákban is kaphatók. Hálóhelyek tlózeles bit- 
lositása kívánatos. A visszautazás szintén akár a 'áras- 
ság. akár az Első Dunagözhajózási Társaság halóival 
történhetik, ez utóbbi esetben azonban krdvezmén'C’ 
házhelyekre nem tartható igény. Az utazást sem a k • 
rándulás! jegyekkel, sem a bélvégi jegyekkel measzakt- 
lant nem lehet. — S. A Budapest—mohácsi vonal bár
mely viszonylatában azonkivOl legalább 13 szernelybci 
álló csoportok az T. osztályon 25%-os menedíjkedvez- 
inényre tarthatnak igényt Ilyen jegyek ai állomási 
pénztárnál és a menetjegvlrodákban válthatók. amclK* 
egyébként közelebbi felvilágosít ásókat készséggel oyuJ* 
tantk.

— Állami gépJárómUvezetőképző (sofőr) 
tanfolyam nyílik meg a m. kir. Technológiai és 
Anyagvizsgáló Intézet keretében sugusrlus n én 
este H7 órakor, az .Intézet Budapest. Vili... Jó- 
zsef-kÖrut 6. sióm alatti helyiségéBélrM 
naponta d. a. óra között. . • ■*



Budapest, 1231 julius 27. HÉTFŐI NAPLÓ a
— Egy fiatalembert ős egy asszonyt gya

núsítanak a balmazújvárosi gyilkossággal. 
Debrecenből jelentik: A balmazújvárosi 
csendőrség nagy eréllyel folytatja a nyomo
zást annak a szörnyű gyilkosságnak a fel
derítésére, amelynek Kecskés Sándorné 
harmincötéves asszony és ötéves fia esett 
áldozatául. A nyomozás legújabb adatai 
szerint nem rablást szándékból ölték meg 
Kecskésnét és gyermekét. A csendörség őri- 
zetbe vett egy fiatalembert, aki a gyilkosság 
idején részegen ténfergett Kecskésék háza 
körül és állítólag erőszakot követett el az 
asszonyon, majd megölte az asszonyt és 
gyermekét. A fiatalember, aki egy jómódú 
gazda fia, tagadja a gyilkosságot és alibit 
igyekszik bizonyítani. Egy asszony is gya
núba keveredett, aki haragosa volt Kecskés
nőnek és a gyilkosság óta nyomtalanul el
tűnt Balmazújvárosról. A csendörség ezt az 
asszonyt is keresi.

— Hegymegt Kiss Pál nagygyűlése Debre
cenben. Debrecent tudósítónk jelenti: Hegy- 
mcgi Kiss Pál országgyűlési képviselő vasár
nap nagygyűlést hivott egybe a Függetlenségi 
Körbe. A gyűlésen Hegymegl élesen bírálta a 
kormány gazdasági politikáját, majd kijelen
tette, hogy az ellenzék minden erejével azon 
lesz, hogy a képviselőhát elnapolását megaka
dályozza.

— Megölte fiatal féleségéi egy dologke- 
rűlő gazda. Kiskörösről jelentik: Bolemá- 
nyi János gazdálkodó, városszerte ismert 
dologkerülö ember állandóan civakodott a 
feleségével. Legutóbb is szóváltás támadt 
közöttük; Bolemányi a civódás hevében 
előkapta élestefent kaszáját s azzal másál
lapotban levő fiatal feleségén több sebet éj
tett. A súlyosan sérült asszony az orvoshoz 
vánszorgott, aki kórházba akarta szállít
tatni, de útközben az asszony meghalt. Bo- 
lemányit letartóztatták.

— Öngyilkos nők. Vasárnap éjszaka Fodor 
Anna tizenkilencéves mnnkásnö Kispesten az 
üllői-uton egy 42-es villamos elé ugrott. Élet
veszélyes sérülésekkel vitték a Rókus-kórházba. 
— özv. Filik Istvánné 59 éves háztartásbeli nő 
Kispesten a Petur-utca 6. számú házban timsó- 
val megtnérgezte magát. A Rókus-kórházban 
ápolják.

— A vasárnap Öngyilkosai. Kispesten a Zrí
nyi-utca 190. számú házban Virágh Pálné 46 
éves háztartásbeli asszony öngyilkossági szán
dékból lugkŐoldatot ivott. Tettének oka isme
retlen. A mentők a Szent István-kórházba vit
ték. — A Röppentyű-utca 53. számú házban 
Sebestyén Sándor 71 éves cipészsegéd gázzal 
megmérgezte magát. Súlyos állapotban szállí
tották a Rókusba.

— A magyar óceánrepülők hétfőn ab al 
Színkör előadását nézik meg. A Budai Szín 
kör igazgatóságát Endresz György, Magyar 
Sándor és Szalag Emil, a közismert Szalag 
bácsi értesítették, hogy a szinház meghívá
sát hétfő estére elfogadják és végignézik a 
nagy budai slágert, a Vihar a Balatonon elő
adását. Kiss Menyhért erre az alkalomra 
üdvözlőverset irt, amelyet az előadás meg
kezdésekor Kertész Kálmán fog a függöny 
előtt elszavalni s azután a társulat nevében 
üdvözli a páholyban ülÖ hős pilótákat.

— Egy kisgyermek halálos szerencsétlensége. 
Zalaegerszegről jelentik: Holter János két és 
félesztenlős sümegi kisfiú szülei házában gyu
fával játszott, miközben a gyermek ruhája 
meggyulladt és a kisfiú olyan súlyos égési se
beket szenvedett, hogy meghalt. A gyermek ha
lála ügyében megindult a nyomozás.

—öngyilkos gazdálkodó. Egyed János 40 
éves dióskáli gazda frommerpisztolvával isme- 
rétién okból föhelőtte magát. Kórházba szállí
tása közben meghalt, özvegyén kívül két kis 
gyermeket hagyott hátra.

— ötven halottja van már a chilei forra
dalomnak. Newyorkból jelentik: Santiago 
diChilében a forraladmi mozgalom egyre 
nagyobb méreteket ölt. Az utcai harcoknak 
máris ötven halálos áldozata van. Ha az 
utolsó percben nem sikerül megakadályozni, 
hétfőn általános sztrájk tör ki.

— Merénylet a Vésztő—Gyulai vonat el
len. Gyuláról jelentik: Szombaton este a 
Vésztő és Gyoma között közlekedő motoros
vonat ellen eddig ismeretlen tettesek me
rényletet követtek el, olyan formában, hogy 
a sínekre Gyométól körülbelül kilenc kilo
méterre óriási köveket hengergettek. A vo
nat vezető szerencsére észrevette és leállí
totta a vonatot. A köveket a sínekről az 
úttestre helyezték és azután a vonat befu
tott Gyomára. Amikor a vonat visszafelé 
indult, az előbbi helytől körülbelül négy
száz méternyire újból ott találták a síneken 
az óriási köveket és most már alig egy mé
ternyire tudta a vonatvezető megállítani a 
vonatot és megakadályozni a katasztrófát. 
A rendőrség erélyesen nyomozza a tettese
ket.

— Letartóztattak egy kommunista-gyanús 
agitátort. DebrecnbŐI jelentik; A hajdusámsoni 
csendőrség beszállította a debreceni Ügyészség 
fogházába Somló János budapesti technikust, 
^[izgató kommunista bestédet tartott egy 
hajdusámsoni kereskedő üzlete előtt. Somlónál

találtak Európa Összes államaira ki
állítva. Azt hiszik, hogy Somtó kommunista 
agitátor. Izgató beszéde miatt a debreceni 
ügyészség letartóztatta.
. Teljes vasárnapi munkasslloel less Pest
környékén Is. A kispesti és a pestszentlőrinci 
KerMkedők vasárnap a kispesti Iparlestükt he
lyiségében népes gyűlést tartottak, amelyen 
jegyeztek abban, hogy budapesti mintára 
kispesten és Peststenllörtneen is teljes vasár- 
taPt munkaszQnetet tartanak.

Borzalmas Kanos gyilkosság
magolta a uadházastarsat fts leányát egy térit

Zombor, Július 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjc- 

lentésé.) Borzalmas kettős gyilkosságot fe
deztek fel szombat délután Zomborban a 
Bunyevác-utca 28. számú házban. A ház
ban már évek óta élt közös háztartásban 
Schneeutelss Vince piaci árus, Orosz Emmá
val és annak tizenhat esztendős Johanna 
nevű lányával.

A közös háztartásban élő felek élete éve
kig zavartalan volt, később azonban, ami
kor az asszony lánya növekedni kezdett,

Schneeweiss gyakran tett kísérletet, 
hogy közeledjek u serdülő kislányhoz.

Az asszony és Schneetveiss között emiatt 
napirenden voltak a veszekedések, amelyek 
egy alkalommal odáig fajullak, hogy az 
asszony kiutasította a házból Schncetvelss 
Vincét. A piaci árus ekkor hetekig nem je
lentkezett. Utoljára pénteken járt a házban. 
A szomszédok tanúvallomása szerint ki
leste az alkalmat, amikor az asszony és lá
nya aludtak.

Véres késpárbajt vívott 
két leány egy legényért

Szerelmes leányok harca éleíre-halálra
Szeged, julius 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A mindszenti csendőrörs vezetője vasár
nap délután jelentést tett a szegedi ügyészség
nek, amelyben két földmüveslóny késpárbaja 
ró’ számol be. A jelentések szerint

Fülöp Mária és Gollty Rozália aratás köz
ben súlyos kimenetelű késpárbajt vívtak egy 

aratólegényért.
4 párbaj során Fülöp Mária sulyós, életveszt 
Igét sebeket szenvedett, mig Golity Rózália a 
szokatlan párbaj lefolyása után eltűnt és jt 
lenleg csendőrök hajszolják.

A párbaj hátterében szerelmi motívumok ál
lanak: mindkét lány szerelmes volt egy fiatal 
arutómunkásba, aki néhány nap előtt bejeleu 
telte, hogy megnősül, azt azonban nem mon
dotta nteg, hogy a két lány közül melyikei 
veszi feleségül. A lányok ekkor

elhatározták, hogy késpárbajt vívnak, mert

Riport a Hawai lipcsei 
premierjéről

A német lapok megállapítják, hogy Ábrahám elfoglalta helyét 
Kálmán Imre és Lehár mellett

Lipcse, julius 26.
( A Hétfői Napló kiküldött tudósitójától.) 

Ábrnhám Pál, aki a legpesszimistább szerzők 
egyike és a már meglévő sikerben sem hisz 
— szintén sikert várt a Havaitól, de fiz a 
példátlan toinbolás, amely a Havai premier
jén bekövetkezett, minden várakozást felül
múlt. A lapok egyöntetűen megállapították, 
hogy

Ilyen premlerslkere még nem solt Német
országnak.

Egy nagy német lap azt írja, hogy Abrahdm 
Pál elfoglalta helyét Kálmán Imre és Lehár 
mellett

A premier előtti órák Ideges várakozásban 
tellek el. A szereplők, Prdger Miksa Igazgató, 
A rendező mind olt szoronganak Ábrahám 
körül a zongoraszobában, mert

Ábrahám utolsó pillanatban változtatott a 
slágeren, a Rccbs Havai muzsikáján. 

Pillanatonként Jöttek a boyok, újabb és újabb 
táviratokkal, amelyet Kemény Egon zene
szerző, Ábrnhám titkára a többiekhez tesz. 
Fél hét órákor megszólal a telefon, a pénztá 
rőt jelenít, hogy az Összes jegyek elfogytak

Elfogták abiharkeresztesi 
postarablás két tettesét

VAndorelgAnyok rabolták ki a postát
A biharkeresztesl csendörség és n határ 

kirendeltség nagyszabású nyomozást folyta
tóit vasárnap a bihafkeresztesi postarablók 
kézrekeritésére. A Biharkercsztcsről érkező 
hírek arról számoltak be, hogv a szombatra 
virradó éjszaka ismeretlen lettesek behatol
tak a postára,

kocsira emeltek két vaakacettát, 
amelyekben összesen egymillió pengő ét 
tékfl bóléitól, nagyösszegü készpénzt és bé
lyegét vittek ei.

.Vasárnapra megállapították, hogy a zsák-

Belopódzott a lakásba és mindkettőjük 
nyakát beretvával elvágta, majd, ke
zükbe egy-egy tompa kenyérvágó kési 
tett, hogy ezzel az öngyilkosság látsza

tát keltse.
A gyilkos ezután bezárta a ház minden aj
taját és ö maga az ablakon keresztül mene
kült.

A gyilkosságot csuk szombat délután fe
dezték fel, amikor a szomszédoknak már 
feltűnt, hogy Grósz Emma hosszabb ideig 
nem hagyta el a házat. A nyomozás nagy 
eréllyel indult meg és

a gyilkost sikerült Is néhány órán be
lül kézrekeritenl.

Kiderült, hogy nős ember, két gyermek 
apja. Elfogatása alkalmával mindent taga
dott, de a detektívek megtalálták nála a vé
res beretvát. Schneéuteiss ennek ellenére 
tagadja a gyilkosságot. A detektívek a piaci 
árust letartóztatták és átkisérték az ügyész
ség fogházába.

egyiküknek meg kell halnia.
Megállapodtak abban, hogy a párbajt szombat 
este a mezei munka befejezése után vívják meg 
A nyomozás során ez aratómunkás elmondotta, 
hagy alkonyattájhan lepihent és ekkor elnyomta 
az álom. Mire felébredt, a lányok nem voltak u 
helyükön. Erre gyanút fogott és keresésükre 
indult. Kétszáz lépésnyire egy tisztáson találta 
meg őket.

Késekkel a kezükben álltak szemben egy
mással és mind a ketten már több sebből 

véreztek.
Ö közbevetette magát és ekkor mind a két lány 
rátámadt. Nagynehezen sikerült megfékezni a 
lányokat, mire azonban a csendőőrs megjelent 
a helyszínen, Golity Rozália nyomtalanul el
tűnt.

A párbaj szenvedő hősét, Fülöp Máriát bt 
.szállították a szegedi városi kórházba, súlyos 
sebe miatt azonban egyelőre nem lehetett ki
hallgatni.

már az első három előadásra. Jobb kilátások 
mellett nem is kezdődhetne egy premier.

Pont nyolc óra. Az első nyiltszini taps üd 
uözli a / rak kos Ábruhámot. A bevezető kán
kán meghozta a sikert. Az „Armcr Johrtngt" 
már ötször kell megismételni s a premier so
rán minden számot ez a sors ért. Megállapít
ható, hogy a szövegkönyv is kitűnő. A dél
szigetek világát pedig a rendező olyan tálalás
ban varázsolta a néző elé, ami külön Iáivá- 
nyosságszámba megy. A muzsika Abrahdm 
legjobb müvei Hatásosan kévérl a jazzt és n 
Urai romantikát. Minden száma külön önálló 
sláger, úgy, hogy egész Lipcse dalolja már az 
„uj Ábrahámot". A primadonna Rita Gcorg, 
pompáshangu színésznő és a szerepben mintha 
megszépült volna. A főszereplők Abramovícs, 
Jerger kamaraénekes, Paulsen és Steiner na 
gyón jók voltak, de az előadás igazi szenzá
ciója Bársony Rózsi, akinek minden számát 
tomboló és szűnni nem akaró tapsvihar kö
vette. Bársonyt soha nem engedik vissza Né
metországból.

Végül: a Hawait a premier után négyszáz- 
hetvennégy szinház kötötte le előadásra.

P. L.

mányról szóló hírek túlzottak voltak. A tet
tesek

csak négyezer pengő értékű bolettát,
975 pengő készpénzt és klaértékű bé

lyeget zsákmányoltak.
A nyomok azt mutatták, hogy a tettesek s 
határ felé menekültek. A nyomozás során 
megállapították, hogy

• rablást egy kilenctagú vándor cigány
karaván követte el.

A cigányok elölő napon a közeit ’Ártánd

Hlarlene Dietrich 
felejthetetlen alakítása:

A Kék angyal
hétfőn utol'áral

(Sz8m6|V«’l

községben járlak, ahol kifosztották a fo
gyasztási szövetkezet pénztárát, a következő 
napon pedig u biharkereszleai postán tettek 
látogatást. Vasárnap este megérkezett a je« 
ientés, amelyben

a román hatóságok közölték a blhar- 
keresztesi határrendőrséggel, hogy a ha
táron túl a poslaruliló cigányok közül 

kettőt elfogtak,
a másik hetet pedig üldözik, s remélik, hogy 
rövidesen kézrekeriiik őket.

— Erdőtűz a Zugligetijén. Vasárnap délután 
a zugligeti villamos végállomás közelében a 
Hunyad-orom nevű hegy keleti lejtőjén at 
erdő kigyulladt Három őrséggel xonultak ki 
a tűzoltók s víz hiányában homokkal kezdtek 
az oltáshoz. Kétóra hosszat tartó megfeszített 
munka utón sikerült csnk a tüzet eloltani, de 
úgy is három holdnyi erdőrész égett le. Meg- 
áílftpilolták, hogy a tüzet egy vigyázatlanul 
eldobott cigareitavég okozta.

— Petíció a gyomai mandátum ellen. Gyu
láról jelentik: A gyomai kerületben tudvalevő
leg pótválasstás volt, amelyen dr. Vangel 
Gyulával szemben dr. Zeöke Antal, a kerület 
eddigi képviselője került ki győztesen. Dr. 
Vangel pártja petíciót készített a válásitól el
len, amelyet hétfőn nyújtanak be a közigaz
gatási bírósághoz. A petícióban kérik a válasz
tó s megsemmisítését azért, mert dr. Vangel 
Gyula választóit nagy tömegekben nem en
gedték leszavazni és azonkívül hivatkoznak 
arra a személyes összeütközésre is, amely dr. 
Bakos József tiszteletbeli főszolgabíró és dr. 
Cscrnus Mihály npátpléhánoS között történt, 
amikor a főszolgabíró állítólag tctlleg inzul- 
tálta volna nx apátplébánóSt.

— Nagyjelentőségű változás a tatai hit- 
bizomány kormányzásában. Mindenütt nagy 
feltűnést keltett, gróf Esterházy Ferenc tatai 
hitbizományi uradalma jószágigazgatójának, 
Neuenstein Ferdinánd bárónak elbocsátása. 
Ezzel kapcsolatban hivatalos Információt 
kaptunk- arról, hogv Nrnt-nKtein Ferdinánd 
báró az ellene folyó vizsgálat következmé
nyeként lemondott összes járandóságairól és 
nyugdíjigényéről. Az uradnlom csupán csa
ládjára való tekintettel, csekély kegydijat 
biztosítóit neki. A két város értesülve az

• eseményekről, nagy bizakodással tekint a 
I jövőbe, amennyiben gróf Eszterházy Ferenc 

személyesen fogja ügyeinek legfőbb Intézé
sét irányítani és így minden reménység meg
van nrra, hogy a két város régen várt felvi
rágzása, egy uj és szebb korszaka nyílik 
meg.

— Játékközben véletlenül agyonlőtte as 
öccsét egy kisfiú, Zomhorból jelentik: Firá- 
nyi Ferenc zombori kisbirtokos a feleségével 
látogatóba ment s ezalatt a lakásban ma
gukra hagyták két gyermeküket, a tizenegy
éves Antalt és az ötéves Lajost. A gyerekek 
ölőkerifették édesapjuknak revolverét ét 
rabló-pandúrt játszottak. Játék közben a 
nugvohbik Ou közvetlen közeiről rálőtt az 
öccséro. A golyó a kisgyermek homlokába 
fúródott és azonnal megölte. A gyermekire- 
gédia egész Zomborban nagy részvétet kel* 
tett.

Néger 
a Hullámban

Minden színész és színésznő fürdő
trikóban és pizsamában játszik a 

„Júliusi éjszaka"-bán
Péntek este a Gellért Hullámfürdőjében nagy- 

szabású vizikabarét rendeznek az újságírók 
jóléti intézményei javára. Az este 9 órakor 
kezdődő előadáson az összes szereplők fürdő
trikóban és pizsamában Jelennek meg a szí
nen, Illetve a

vízben.
Természetesen az erre az alkalomra irt dara
bokat fogják játszani a szereplők: Vadrtay 
László például „Néger a Hullámban" elmén Irt 
egy tréfát, amelyet

nyakig vízben játszanak el.
Gárdonyi Lajos (a néger) és Szenes Ernő as 
úszómester. Péchy Erzsi és Kertész Gábor egy 
velencei gondolában énekelnek tangót és 
Brada 15 fürdőtrikós baletlnövendéke táncot 
lejt. A program egyik fénypontja Ssokolay Olly 
lesz, aki Pethő Zoltánnal tangózik. Kőszegi 
Teréz Is fellép ezen a vizicstélyen, amelyre 
eljön uj hangosfilmjük részleteivel Sziklán 
József, Hadó Sándor, Kun Magda és Varbdezy 
lla is. Természetesen a tűzijáték se marad el 
— csak as Idő mutatkozzon jó szereplőnek.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Nagy csata — 

nagy magyar győzelem
Magyar ország—F r ancí aország 5:1

A 4x200 tn-es staféta adós maradt a várva-várt rekorddal

Kevés taktika — kihasználatlan fölény: 
ez a fájó kritika a pólóról

Az egéiz ország felfigyelt a főváros lég 
nagyobb sporteseményére, amelyet a Csá
szár-uszodában rendezett meg n MUSz.

Kiötlő. egész Európát érdeklő esemény 
színterévé lépett elő nz öreg ( sászár- 

filrdő
sok vihart Látott medencéje;

az egyik esemény a magyar-francia 
4X200 méteres gyorsuszós-staféta ver
senye, a másik a magyar-francia vlzl- 

pólét-mérkőzéa volt.
Az előbbi magyar fis Európa-rekord meg
döntésével fenyegetett, a másik pedig a közel
jövő Európa-bajnol.ságok szempontjából

nőtt fontossá. Kellemetlen játéka a véletlen
nek, hogy

egyik esemény sem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket, sőt! ami a 4X200 
méteres stafétánkat illeti, határozottan 

csalódást hozott.
Nem dőlt meg a rekord fis nem győztünk a 
franciák ellen olyan imponáló fölénnyel, 
mint amilyenre számítottunk, szóval valami 
hibacsiiszolt a gépezetbe. Egyenesen örven
detes azonban az a tény, hogy

ezt a hibát még az Európa-bajnokságok 
startja előtt láthattuk meg

s hogy mód van még a hiányok kiküszöbö
lésére.

Az első csalódás: mégcsak hazai rekord sincs 
— nemhogy világrekord

Félórával a verseny kezdete elölt óriási 
tömeg táboroz már n Császárfürdő környékén, 

táblán ház, minden jegy elkelt
8 testvérek közötti számítással is legalább 

kétezer ember rekedt a medence falain 
kívül.

A jegyüzéreinek jó napjuk — volna, ha a 
rendőrség elő nem készül a nngy napra, ami 
azt jelenti, hogy negyedóra leforgása alatt a 
jegyüzérek Is a jegyek sorsúra julnnk: nem 
találni betöltik még hírmondót sem. Természe
tesen nngy az elégedetlenség, mert a legtöbben 
már hajlandónk lennének magasabb Áron meg
venni a jegyet, csakhogy tanul lehessenek n 
főváros egyetlen nngy sporteseményének. Denl 
nz uszodában már tolt ház fogadja az első szá
mol is:

■ torony ugrást.
Meghivási verseny ez. Lényeges abból n 

szempontból, hogy ebben a számbnn az Európa- 
bajnokságok során vájjon számllhatunk-o pont
szerzésre. Vajda Indul, kcnlcrbcn nyer, szóval 
lemúny van rá.

Eredmények: 1. Vajda, FTC 52.20 pont, 
2. Korács, ('TE 47.30 pont, 3. Lenhardt, 

MAC 48.30 pont.
Kői étkezik a 200 méteres mclluszó bajnok

ság.
Negyedik kiírás, tavaly Forral volt a bajnok, 

az Idén — Iliid starthoz áll — nem is kétséges: 
nz UTE úszó les: a győztes. Rossz taktikával 
úszik, meri sokat hagy az utolsó hosszra s ölt 
aztán mintha meglőnie n lendülete, nem túlzot
tan imponáló stílusban érkezik a célba. Ered
mények: bajnok: Iliid. UTE 2.58.0 mp. Az ered
mény nem h olyan rossz. 2. Lantos FTC 3.02 
mp. 3. Forrni, FTC 3.11.2 mp.

Ezt követi a háromszor 200 méteres ifjúsági 
gyorsusző staféta bajnokság.

Az első cselben Írták ki s amikor ez terv lett, 
még a húrom darab úszót is nehezen lehetett 
összeszedni egyesületenként. Azóta persze.. .1 
Hét csapat a startnál, a MAC győzelme nem 
k'tsfigcs. Az első fordulóban még az MTK ve- 
z I, aztán rákapcsol a MAC, az MTK leszakad 
é* a SZUE nyomul föl másodiknak, hogy 
azután a helyzet végig igy maradjon. Eredmé
nyek. Bajnok: MAC. (Krinássy, Gyulav. Pnuerj 
7.50 mp. 2. a SZt E 7.85.8 mp. 3. MTK 8.05.2 
mp.

A 100 méteres liáluszó bajnokságot 
sem kíséri valami túlságosan nagy figyelemmel, 

n helyzet, mint a mellen: 
Nngy Károly indul, ki 
nyerhetni más* így Is 
történt. Eredmény: baj
nok: Nagy, UTE 1:10.4 
mp. X Haby, BBTE 
1:19.4 mp. 3. Ullrlch, UTE 
1:19.8 inp. S most jön a 
nap várva-várt szenzá
ciója:

a magyar-francia 
tfszómérkőtés első 
száma: a 4X200 mé
teres gvorauszósta- 

fáta.
franciák, hogy legalább Is 
fognak kikapni. Hagyján!

A'rm n ez a fontos, hanem, hogy a sokat han- 
{juttatott, régóta beharangozott európai rekord
döntés következzék be. Vannnk titkon érző lel
kek, amelyek már látják a 9.25 mp. körüli uj 
rekordot s ezek egyre többen cs többen lesz
nek. úgyhogy

mire a megafón felbődül, as egésa uszodát 
elfogja a nngy események előtti Izgalom 

láza.
Már sajnálják h a franciákat, mondván: még a 
magyar ifjúsági stufólta Is megverné őket. Söll 
A S:UF, csapata is. Nagy a mozgolódás, kórus
ban hangzik ar izgalom első srlmptómáját. el- 
átülő kiáltás: leülni! Leülni! Persze rz most 
nem a legkönnyebb, n staféták már ott tolonga
nak a startnál Hiába: nagy esemény! Ml sem 
jellemzi jobban, minthogy 

világhírű itsrákparöx 
varrásénak rasztatra is

„Disosr Thwiy-ut «•.
X p. a.k«a*MM Mr)«ndíjtalan kOospagyárHgyaákat,

mert itt is hasonló

Kándssy
Úgy indulunk Itt a 
egy uszodahosszid

erre most a föld túlsó felén, Amerika és 
Japán Is felfigyel.

Csak aztán legyen miért! Hirdetik az indulókat.
A magyarok: Wonnlc András, Szabados, 
Székely, Bárány dr., a franciák: Regles, Bo- 
roceo, Vallerey, Vandeplanque összeállítás

ban és sorrendben fognak úszni.
Felhangzik n mély, slartrnhivó fütty, s a star
ter hangja harsányan rikolt: Vigyázz! Lecsapó
dik a zászló és az első uszópár teste hatalmas 
csobbnnássol szakítja meg a víz sima tükrét... 
elindultak! Szörnyű izgalom vesz erőt a közön
ségen. szakértőkön és versenyzőkön egyaránt, 
Wannle remekül úszik. Az első százas ideje 
/.■O4.4 mp., továbbfut,

aa utolsó hosszabb már teljesen kési, de 
óriási akaraterővel hajtja előre magát, 
szinte szcmmelláthatő az Irtózatos erőfeszí
tése, ahogy három-négy méterenként újból 

és újból erősít.
Végre becsapódik n karja s mint a kilőtt nyíl 
röppen el másodiknak Sznbndos. Hirdetik 
XVannie Ideje 2.-22.S mp; óriási taps, nem várt 
jó eredmény! Csak igy tovább! Székely még 
jobb száras idővel fordul: 1:08.8 mp-el. Mi lesz 
Itt! Istenem! Így születik a Világrekord. Szaba
dos hasonlóan elkészül az erejével, ideje 
2.24.2 mp s utána Székely fúrja magút tovább.

Az ő százas Ideje a legjobb: 1:03.2 mp.
A közönség tombolára nem ismer határt, hi
szen elképesztő ez igy! Már a csodával hatá
ros a fiuk teljesítménye. Székely kétszázas 
ideje: 2.22 mp.

Utolsónak Bárány dr. siklik előre, 
most már mindenki nyugodt, megszületik a 
kolosszális eredmény.

Bárány százas Ideje 1:03.8 mp.
Kis csnlódús. mindenki arra számit, hogy Bá
rány, a Inktikus az utolsó százra hagyja min
den erejét. Sőt helyeselnek is. Nagyon okosan 
teszi! De aztán ... hát bizony lógnak az orrok,

Bárány kétszázas Ideje 2:23.2 mp h ezzel 
vége n rekordnak. nem történt semmi, csak 
egy kis csalódás, amelyet n közönség ki
hirdetésekor halk azlsszenésscl fogod, de 
ca a szlsszenés olyan unlsono hangzik, 

hogy sokáig visszhangozzák a falak.
Nngy n konsternáció s a mottó: Mi történt Bá
ránnyal*

Ezt röviden kell tudomásul venni, Bárány 
később megjelenik a sajtópáholyban s amikor 
megrohanják a kérdéssel, rezignálton felel:

Hiába, nem tudok „lgy“ úszni. Verseny- 
úszó vagyok és nem rekordueió.

A verseny végén hivatalosan a következő rész
eredményeket hirdettek;

Amig összeállítják a pályát, jobbról-bal- 
ról fogadások történnek az eredményt ille
tően s a tipp egyhangú: győz a magyar csa
pat. Aztán szól a megafón, hirdetik a két 
nemes ellenfelet;

Franciaország: Dujardin—Bulleel, The- 
venon—Padou—Tlsson, Vandeplanque, 
Magyarország: Bródy—Ivády dr., Ho
monnai—Halassi—Bozsi, Németh, Ke

serű II.
Most érdekes jelenet következik: a mega- 

fónon felhangzik a Marseillalse és a rend
őrök Kaptákban tisztelegnek a francia him
nusz hallatán, Érdekes. Utána ünneplés kö
vetkezik: Pádon ugyanis az egy ellen, aki 
1925-ben az első Európa-bajnokságon már 
Budapesten szerepelt. A MUSz ezért egy 
emlékéremmel és egv emlékbeszéddel sújtja 
a kiváló franciát, aki széles diplomata mo
sollyal élvezi végig nem várt budapesti ün- 
ncpeltetését. Aztán a vízbe ugrik s mind
járt bemutatkozásul olyan svédcsavart 
ereszt meg, hogv a közönség nem tud hova 
lenni nz ámulattól. Nem sokáig úszkálnak 
azonban a válogatottak, mert

az apró, erélyes, de tegyük hozzá: szen
zációsan jó szemmel megáldott belga 

Delahaye bíró fütlyent,
a meggypiros labda középre került s aztán 
újbóli fütty és Németh nagy svindlivel s

Hat emberrel küzdünk most s itt dcrtil 
ki, hogy ezek a franciák mégsem értik 
olyan nagyon a vlzlpóló mesterségét.

Előnyüket nem tudják kihasználni, sőt The
venon durván nyomja víz alá Némethet:

négyméteres, Thevenon kimegy s Né
meth úgy bevágja a második gólt, hogy 

csak úgy ropog. 2:0.
Végre komplettek vagyunk ismét. Ezt se 
gondoltuk volna. Utána Németh lő megint 
kapufát, majd egy ravasz labda szinte a 
gólból pattan ki.

Németh már azt hiszi, hogy gól, vissza
felé tart, közben azonban Delahaye to- 
vábbot int, Németh a félpályán labdát 
kap és irtó haraggal küldi innen a ka
pura s a labda, mint az Istennyila, vá
gódik a jobbsarokba. 3:0. Dacos kis 

gól volt.
Homonnai remek taktikája viszi rohamra 
azután a magyar csapatot, amelyet közvet
lenül a gól előtt fújnak le.

A szünetben derül ki, hogy a huszonnégy- 
szeres válogatott Németh ma érheti el szá
zadik gólját, ha ezen a meccsen négy gólt 
tud lőni. Hármat már lőtt, most már csak 
ez az egy hiányzik s Jamesz erősen startol 
ezért nz egyért.

Az első félidőben Németh, Ilalassl és

Halassi Ném clh Homonnai

Magyerország:
Wannie 11. 2 p . 23 2 mp.
Szabados 2 „ 24.4
Székely 2 „ 22 4
Bárány dr. 2 .. 22 ft ,.

összesen: 9 p . 32.6 mp.
Franciaország:

Regiéi 2 p. 43 mp.
Borocco 2 .. 34 .,
Vallerey 2
Vandeplanque 2

.. 32 „ 
,, 30 „

összesen: 10 p. 10 mp.
A lázas Izgalom elül, valahogy feloldódott, 

a hevület elsikkadt az emberekben, úgyhogy 
a lőtt méteres hölgyuszóbajnókságot nagy 
érdeklődéssel már csak a francia vlzlpóló- 

sók figyelik, 
akik közben megérkeztek. A francia szemek 
kereszttüzében állnak hölgyeink a starthoz, 
köztük Lenkey és Tóth Ilonka. Lenkey elugrik 
a mezőnytől s a formán kivül léiő Tóth 
Ilonka még Sípostól is vereséget szenved.

Eredmények: bajnok: Lenkey, III, kerület 
1:11.4 mp, 2. Sípos, FTC 1:17.4 mp, 3. 
Tóth, MUE 1:17.8 mp, 4. Fekete MUE. 

(Megvan már a tartalék is a párizsi útra!)
Aztán még egv meghivási verseny kerül le

bonyolításra: 100 méteres gyorsuszds: Boros 
UTE ér a célba elsőnek, l.-ÓS.fí mp-cs idővel, 
amelynél hát ö tud jobban is. S tizei azután 
vége sí usróversenynek, hogy kezdődjék a 
még nagyobb Irgalommal várt vixipóló.

ennek folytán nagy fórral éri el elsőnek a 
labdát. Hátraad, kifejlődnek, aztán Ivády 
passzol, nagyon rosszul. Rövidesen^kwri-' 

I gólnak, Halassi—Bozsi—-Németh összjáték, 
durrl csnttatpiHkWjxffa, pechiink vált, mert 
lejjebb is mehetett volna. Közvetlenül ez
után ismét Németh van jó helyzetben, de 
bombája kapu fölött süvít el. Bosszantó. h. 
rohamok egyre tartanak, Halassi, nki a me
zőny legjobbja, megszökik, azután Borsihoz 
küldi a labdái, aki egész közelről ejt, a tri
bünökön fülrepesztő, örömteli sikongás tá
mad, végre itt az első gól, de a labda a kapu 
mellé kerül. Egyre kellemetlenebb a szitu
áció, pláne, amikor Németh egy ragyogó 
helyzetből ismét kapufát lő. A franciák ek
kor erőre kapnak, nekilendülnek és Cu- 
velier is lő, Bródy pedig csak az utolsó pil- 
lantban tudja kornerre tolni. Ebből később 
ugyancsak Cuvelicr bombát csavar, de nem 
sikerül.

A labdával Halassi lendül előre, szök
teti Bözsit, aki továbbuszlk, magára- 
vonja a védelmet, átadja szépen a lab
dát Némctlinek, aki határozott, biztosra 
menő lövéssel bevágja az első gólt. 1:0. 

Nehezen született meg, de jólesett.
Újrakezdés után Padou, a vizek nyalka mé
szárosa nyargal tova, de Keserű ll. ugylát
szik nz örök mosolya miatt megharagszik 
rá. mert viz alá nyomja. Padou nevetve 
emelkedik ki és kétszeres lesz a mosolya — 
ha ugyan lehet —, amikor Delahaye kiküldi 
Keserűt a vízből. Itt van az egyenlítésre az 
alkalom!

Homonnai játszott a magyar csapatban 
kifogástalanul, a többiek részint elha
nyagoltan, részint kevés sikerrel szere

peitek.
A franciák közül Thevenon és Padou emel

kedett ki. Szünet után Padou minden fel
adata már csak az lesz, hogy Németiül 
fogja. Ez az egyik magyaráznia annak, hogv 
Németh sehogyan sem tudja eléini a száza
dik gólját. Rossz taktikázás folyik, végül 
Tisson Cuvclicr-hez továbbit, aki dob,

Bródy fogja a lövést, de csak félkézzel, 
hogy azután a hálóba ejtse, drr... kel

lemetlen incidens 3:1.
Ettől megbokrosodnak egy kicsit a mieink, 
fvándy—Halassi—Bozsi—Keserű akció kö
vetkezik,

Bozsi magára vonja Padout, Keserű pe
dig a kapust ugrasztja ki és zörög a 

háló: 4:1.
Tovább ostromolnak a mieink, kissé fejet
lenül, mert Keserű ll. hiába áll jó helyzet
ben, csak nem akarnak labdát adni

Végre Homonnai megunja a dolgot, 
Halasaival játszik össze, visszakapja a 
labdát és mindaddig magánál tartja, amig 
a kapu előtt tiszta nem lesz a helyzet, 
aztán elegánsan Kese.ü H-hőz hajit, aki 

remek góllal Pjezi be az akciót 5:1. 
Újabb ostromra már nincs is idő, mert vége 
a napnak, amelyen nagy győzelmet uraltunk 
ugyan, de amelytől joggal az n véleményünk 
alakulhatott ki, hogy ez a csapat — úgy. 
ahogyan ma játszott — ncrejlfil ezne nyer
heti csak meg az Eiuópa-bajnolcságot.

A törekvés a megismételt bajnoki 
finálén megvédte bajnoki címét 

Törekvés-Tatabányai Sportclub 4:0 (1:0)
A mull vasárnap Székesfehérvárott 2 2 arvnv 

bán végződött mérkőzést oz UTE-pályin fel- 
tűnő nagyszámú, mintegy három fis félezer fő
nyi közönség előtt ismételték meg. A bányász- 
induló hangjaira parázs napsütésben s jelen
tékeny szél ellen indította meg a labdát Tata
bánya csatársora. Az izzó hangulatban erős volt 
a kezdés. Mindkét csnpat sok hibát ejtett az 
elején. A Törekvés például egy alkalommal 
saját kapujától egymásután kilenc (áccsdobás- 
sál nyomult fel az ellenfél kapujáig.

Minden labdáért nagy küzdelem, kérlelhe
tetlen harc.

A TSC játékában itt-ott a rulinhiány mutatko
zik. főleg a labda gyors továbbadásában nyil
vánul ez. Passznikal a szél zavarja ugyan, de ha 
a kapu közelébe Jutnak, nagyon veszélyesek. De 
mi az? A TSC már húsz perce vehemensen tá
mad. s mdr vezethetne 3.O-rat Azonban a .Sze
rencse feli" Jelmondat nem a bányászokat, ha
nem a vasutasokat vette pártfogásába. A 28. 
percben

Barálh éles, aarkoa góljával meg Is aaerei- 
ték a veiéiért (lm).

A Törekvést lendületbe hozta a nem remélt gól. 
de ismét Tatabánya csinál nngy helyzetet. A 
gólhelyzetek aránya pedig 1.4. A játék szép- 
Munkásfizikuin, bámulatos energia mindkét ré
szen. Nincs megalkuvás, nincs iramszünct.

Szünet után a nap heve alábbhagyott ugyan, 
de a tempó változatlanul gyilkos, a játék di- 
rekt gyönyörködtető és Izgalmas. A mecci 
proflnivón mozog. A 18. percben

Killermann pompásan áttör s a felső >** 
rokba mlntagólt lő.

A naiv vidékiek örömmámorukban összeció- 
kolják egymást s indulnak a középre a jól 
végzett munka után, azonban Mikolovics bttv 
a 16-oxra mutat s Tatabányával onnan lővrt 
szabadrúgást, mivel Killermann, a Törekvés* 
bekk faultolta. Jgaz, hogy ez a büntetŐteruM' 
ten belül történt s igy is 11-es járna érte, 4* 
ninee kegyelem... A TSC-párli közöniég f®1* 
háborodva proteslál és szidja a bírót, «»■' 
botrányszng csapja meg a tribün orrát, s®1' 
kor a Törekvés váratlanul gólt lő, amit a bit 
viszonzásképpen szintén nem ad meg • ÍRT , 
csendesednek a kedélyek. De etlől kezdve tel*
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jesen elromlott a meccs, p:...:: r..w.. • 
aludt az iram. A Törekvés fölénybe kerül a 
még egy meg nem adott ofT sieje göl után a 
37. percben komért erőszakol ki, amit

Keszey I. közelről befejel. (2:0.) 
Tatabánya megadja magát s igy már a követ
kező percben

egy jobboldalról jött beadást a stllszerUség 
kedvéért Baráth fejel a hálóba. (8:0.) 

A Törekvés raffináltabb labdakezelése, lövő- 
készsége, technikai iskolázottsága most már 
teljes mértékben felragyog s befejezés előtt 
pár másodperccel

Déry átverekszl magát a vidékiek védel
mén • közelről beállítja a végeredményt. 

(4:0.)
A Törekvés megvédte bajnokságát . . . Meg
érdemelten győzött. Viszont Tatabánya lelkes 
fiait is teljes dicséret illeti.

A franciák a banketten 
vigasztalódtak

A Magyar L'szó Szövetség a magyar francia 
válogatott vizipólómérkőzés után ünnepi lakó- 
mát rendezett a margitszigeti Márkus-étterem- 
ben.

A kitűnő hangulatban lezajlott banketten 
megjelent a kultuszminiszter képviseletében 
vitéz Tárczay-Fellcides Román dr. miniszteri 
tanácsos, a külügyminiszter képviseletében Ge- 
revich Zoltán dr., miniszteri tanácsos, Jouard 
ezredes, francia katonai attasé, továbbá Marsa 
Gyula dr-, az OTT társelnöke és még sokan a 
közélet és a társadalom vezető tényezői közül. 
Megjelent továbbá a két nemzet válogatott 
csapata teljes számban, a MUSz elnöksége, élén 
Homonnay Tivadar dr. elnökkel, ifj. Horthy 
Miklós és Kéler Tibor dr. társelnökkel és Kom- 
jádl Béla ügyvezetö-alelnökkel, a MUSz tiszti
kara és tanácsa és végül számos érdeklődő.

Homonnay Tivadar dr. lelkes felköszöntöt 
mondott a két nemzet államfőjére, továbbá a 
francia uszőszövetségre és a két nemzet váloga
tott csapatára.

Az „öreg" Wannie 
is kitett a névért

Orosháza, julius 26.
(A Hétfői Napló tudósító

jának telefonjelcntése.) Az 
itteni Diana-strandfiirdöben 
tegnap délután kezdődtek 
a délkerületi uszóbajnoki 
versenyek. Eredmények: 300 
m. gyorsuszóbajnokság: Mi- 
mp. 200 m gyorsuszóbajnok-

Wannie 1.
hályfl SzUE 11:48 .... . ... 
ság: Mihály fi SzUE 5:19 (Délkeleti kerületi re-

A Bástya árfolyama szilárd: 
az Attila aligha kontreminál

Bástya-Attila 3:1 (1:0)
Az első osztályozó mérkőzést a szegediek 

biztosan nyerték a teljesen formánkivül lévő 
miskolciakkal szemben, bár csatársorukon ala
posan meglátszott a

A meccs sorsát a
hosszú tétlenség, 
jobb kondíció döntötte 
el.
különösen a halfsor volt 
fáradhatatlan lendilőke- 

két

A győztes csapatban 
jó, Tóth csapatának 
reke volt. A csatársor puha, különösen a 
szélső gyenge, a közvetlen védelem kifogásta- 
tálán. Az Attilánál a védelem szintén szikla
szilárd volt, a halfsor a meccs első periódusá
ban jó, később visszáséit, a csatárok széteső, 
kapu elölt tehetetlen játékot mutattak.

óriási Bástya fölény mutatkozott az első 
negyedórában; A 12-ik percben esett az első 

gól:
Hernády félmagas be
adását Köröil bom
balövéssel küldte 
Szemző hálójába.

(1:0.)
Az Attila ellentáma

dása csaknem sikerrel 
járt, de Beneda szépen 
védett. A szegedieken 
érthetetlen erőtlenség 
..vesz erőt*', az Attila pe
dig erősen tűző nappal 
szemben védekezésre 
kényszerült.

A második ------------
■a Attila lendült támadásba,

Hernády
félidőben

ennek ellenére• a akim lenauii tamaaawa, ennek ellenére a 
18. percben a szegediek érlek el újabb gólt.

KÜLFÖLDI SP0RTIHIPLÓ
Nem sikerült a második angol 

„betörés" - a Davis Cup a franciáké
FRANCIAORSZÁG- ANGLIA »;X

Párta, Jolim te.
(A Hétfői Naplő tudósítójának telefanjelen 

té»e.) Eldőlt az Izgalmas nagy csata, amely az 
utóbbi évtized legfrappánsabb meglepetéseivel 
yoIgíR a fennlSzsporlnak. Kiesett az USA legen
dáshírű csapata — Anglia verte ki. S ezzel a 
kf’vuros attakkal azt a reményt ébresztette a 
világban, hogy megismételve • meglepetést, 
’üyjyeri a Davis Cup-ot.

Seombalon

percröl-percre el-♦ kord.) 3X50 m hölgy vegyesstafétabajnoksrtg:, ____  ... hölgy vegyesstafétabajnokság:
OTK 2:25.8 mp. 5X50 m gyorsuszóbajnokság: 
SzUE 2:33 mp.

100 m gyorsuszóbajnokságt Wannie I. 
SaUE 1:024) mp.

100 m női gyorsuszds: Ztmmermann FMTE 
1:40.8 mp. (nem érte el a standardot.) 200 m 

,mellusz6bajnokság: Mihálovics SzUE 3:10 mp.
HM m női hdfustóbajnoksdg: Presse Vera OTK 
1:46.4 mp. 100 m hátuszóbajnokság: Háj II. 
SzUE 1:17.2 mp. 100 m /tölgy ifjúsági mell 
uszóbajnokság: Antal Kató HDVE 1:30.8 mp. 
Vizipóló: OTK—HDVE—SzUE kombinált 7:1 
(4:0.) Barátságos. A verseny keretében kiirt 
két vándordijat a SzUE nyerte.

egyes mérkőzésre került a sor. A tartós esőtől 
feléztatott pályán nehezen ment a Játék.

Austin, Anglia bajnoka Jean Borotra ellen 
játszott a centercourton. A „repülő Baszk'' fá
radt benyomást kelteit és sokat bibáaolt. Az 
első szettet Austin biztosan nyerté 7:ft-re. A* 
eső miatt a meccset félbe kellett szakítani s egy 
félóra mnlva folytatták. Austin a második Szét 
tét is 6:3 arányban nyerte. A harmadik szettben 
Borotrn minden energiáját összeszedve 6:8-ru

o

a

A MAC megvédte Buda
pest székesfőváros 

vándordíját
Az atléHszővetség kétnapos versenye a ma

gyar atlétika másodklasszisát foglalkoztatta. A 
Margitszigeten rendezett verseny vasárnap be
fejeződött és a

Budapest székesfőváros által kiirt vándor
díjai ■ MAC 38 ponttal megnyerte.

Második a TFSC 26 ponttal, harmadik 
BEAC 23 ponttal.

A verseny második napjának eredményei 
következők:

1500 m. síkfutás. 1. Gomola (Törekvés) 4 p. 
18.4 mp. — 2. Oláh (OTE). — 3. Krammer 
(UTE).

Sulylökés. 1. Sárkány (TFSC) 1228 cm. — 2. 
Nagy (Postás) 1204 cm. — 3. Paksi (MAC) 
1170 cm. Ebben a szezonban elindult Pillér 
György vívó Európabajnokunk is, aki 1014 cm-l 
dobott.

200 m síkfutás. 1. Forgács (UTE) 23 mp. —
2. Ive Mária (MAC) 23.8 mp. — 3. Balázs 
(BSzKRT).

Magasugrás. 1. Magyar (MTK) 174 cm. — 2- 
Liszkay (FTC) 170 cm. — 3. Isteníts (MAC) 
170 cm.

110 m. gátfutás. 1. Bessenyey (TFSC) 16.9 
mp. — 2 Göndör (OTE) 17 mp. — 3. Szabolcs 
(MAC) 17.2 mp.

Diszkoszvetés. 1. Kaufmann (MTK) 3810 cm.
— 2. Balatoni (MAC) 3650 cm. — 3. Göndör 
(OTE) 3450.

400 m. síkfutás. 1. Czakó (BEAC) 52.5 mp. — 
2. Szabadi (BSC) 53.6 mp. — 3. Ive Mária 
(MAC 54.4 mp.

Hármasugrás. 1. Bessenyey (TFSC) 1323 cm.
— 2. Lónyay (MAC) 1315 cm. — 3. Magyar 
(MTK) 1313 cm.

10.000 m. síkfutás. 1. Hegedűs (ESC) 34:44 mp.
— 2. Kucsera (BSzKRT) 35:49.4 mp. — 3. Kuz- 
bel (BBTE) 36:34.4 mp.

400 m. gátfutás. 1. Héjjal (BEAC) 60.5 mp.— 
2. Oláh (OTE) 62.4 mp. — 3. Szabolcs 
66 mp.

(MAC)

Havas kiugrási szándékánál Bankó a tizenha
toson belül felvágta, Csárdás biró tizenegyest 
itéll. melyből

Havas védhetetlen gólt szerzett csapatának.
Ezután felélénkült az Attila s mintegy tiz per
cen keresztül újólag támadott, de ennek az 
offenzivának csak Hajós zugó kapufája volt 
az eredménye. Ezután a Bástya ismét felnyo
mult s bebiztosította a győzelmet: a 32. perc
ben

Kőröst félmagas lövése jutott a miskolci 
hálóba. 3:6.

A Bástya fellelkesülve támadott, két óriási 
helyzetet hagyott kiaknázatlanul, de Szemző 
kapus is nagy bravúrral látta el feladatát. A 
43. percben a szegedi védelem könnyelműen el
engedte Pimpit, akinek átadását Rudas közel
ről a hálóba küldte. 3:1. A Bástya támadásain 
úgy taktikailag, mint technikailag kirívóan 
mutatkozott az első osztály iskolája, szebben, 
stlusosabban játszott s megérdemelten győ
zött. Két gól előnnyel utaznak a szegediek 
jövő vasárnap Miskolcra, a második osztá- 
lyozóra ...

Szeged, julius 26.
A Bástya így két gól előnnyel startol a mis

kolci mérkőzésre s ez minden valószínűség 
szerint elég is arra, hogy végleg az első ligá
ban érezhesse már most magát. A miskolciak 
ugyan biztosan nagyon nekigyürkóznek, hi
szen veszíteni való nincs már... de hát van
nak lehetetlenek a futballban is.

1:1 artaybM vezeteti már Frooeloonzág.
Vasárnap Austin legyőzte Boratrát és az ered
mény 2:3 lett. Tehát minden tét a CocAeé— 
Perrirmeccsen volt hitére. Cochel győzött, ne
hezen, de győzött éa Perig verve la hősként tél
het haza. Ez a fiatal flu mindent megtett, arait 
leiratéit.

Franciaarazág tehát 1:9 arányban ■ Divta 
Cup védője lett.

Az érdekes küzdelmek kialakulását az alábbi 
ludósiiáettnte adja részletesen:

A DaHt-teg MaMJAw au •• «Wi4 »«

Korán kezdik a „bemelegítést" a budaiak
Budai 11—Vultarii 3:0 (1:0)
Lúgos, julius 26.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
tése.) A Budai .,11“, mint ismeretes, túrájának 
első állomásán, Resicán játszott az UDR ellen, 
amely Románia idei bajnokseapata. s nehezen 
győzött 4:3 arányban

Tegnap Lúgosra rándult le a budapesti csa
pat, s szép játék után, bár az első félidőben 
erősen meglátszott az együttesen az előzőnapi 
fáradtság,

1:9 (1:0) arányban győzött.
Az első félidő 24. percében

az egyik hátvéd öngólt rúg (1:0).
A második félidő 10. percében

Ember rúgja a második gólt, míg a 12. 
percben Lyka ■ gólszerző.

VILÁGSZEMLE
LADOVMEGVE LEGYŐZTE PELTZERT 

1000 MÉTEREN
Berlinből jelentik: Az SCC eiskampi uj 

sportpályán közel 15000 főnyi közönség 
elölt bonyolították le az SCC nemzetközi 
atlétikai versenyét.

Az érdeklődés középpontjában az 1000 
m-es síkfutás volt, amely versenyben Ladou- 
megue, Peltzer dr. és az amerikai Cobb ta
lálkozott. A francia világrekordét Sera- 
Martin honfitársa kíséretében állott starthoz. 
A mezőny a cél-egyenesig együtt volt, itt 
Ladoumegne hirtelen megszökött, 15 m 
előnyre tett szert. A meglepett Peltzer ebből 
csak 9 m-t tudott tedolgozni és második lelt 
Ladoumcgue mögött, aki kitűnő idővel, 
2.25.3 mp-cel lett első, 2. Peltzer 2.25 mp, 3. 
Cobb (USA) 2.29.2 mp, 4. Sera Martin és 
Wichmann 2.29.4 mp. A 100 m-es síkfutást 
Kömig nyerte 10.5 mp.-vel a holland Berger, 
Anglia bajnoka ellen, aki 10.7 mp-t futott.
3. Engcl (Csehszlovákia) 10.8 mp. A 400 
m-es síkfutást XVarner (USA) nyerte 49 4 
mp-vel. 2. Dietrich 51.4 mp. A gerely vetés
ben starthoz állott Szepes és 61.33 m-el győ
zött Fritz előtt, aki 58.60 m-t dobott.

AMERIKÁBAN BEÁLLÍTOTTÁK A 80 MÉTERES 
HÖLGY GÁTFUTÖ-VILÁGREKORDOT

Neuiyorkból jelentik: Jersey City mellett a 
Pershing Fields-i pályán tegnap döntötték el az 
Egyesült-Államok női atlétikai bajnokságait. 
Az eredmények általában kitűnőek voltak.

A 80 méteres gátfutásban Dittricson 12 
mp.-vel beállította a svéd Jacobsen világrekord
ját. A távolugrásban, ugyancsak Dittricson győ
zött 547 cm.-el. A 100 yardot síkfutást Egg 
nyerte 11.4 mp.-vel. A magasugrásban Shiley 
157 cm.-el rekordot! állított fel. A 220 yardot 
síkfutást Walsh nyerte 26.4 mp. idővel.

SOROZATOS CSEH USZÓREKORD- 
DÖNTÉSEK

Prága, jul. 26.
A Barrandov uszóstadionban ma bonyolí

tották le a cseh uszóbajnokságoknt. A 100 
m-es hölgy gyorsuszásban, a 200 m-es hölgy 
gyorsuszásban és a 3x100 m-es férfi vegyes 
stafétában uj cseh rekordot állítottak fel. 
A bajnokságok győztesei a következők:

100 m-es gyorsuszds: Steiner Bar Kochba 
Pozsony 1 p 02.4 mp, 400 m-es gyorsuszds: 
Getreuer Haggibor Prága 5 p 24.8 mp, 200 
m-es hátuszás: Heiling PTE 2 p. 55 mp, 200 
m-es mellúszás: Wilhelm Bar Kochba Brünn 
3 p 02.3 mp, 3x100 m-es vegyes staféta: 
Slavia 3 p 50.1 mp (rekord), műugrás: Kazl 
Slavia 128.70 ponttal.

Női bajnokságok: 100 m-es gyorsuszds: 
Sfltak CPK 1 p 19.8 mp (rekord), 200 m-es 
gyorsuszds: Sfltak CPK 3 p 06 mp (rekord), 
100 m-es mellúszás: flamsel Bar Kochba 
Brünn 1 p 35.3 mp, 200 m-es mellúszás 
Hamsel Bar Kochba Brünn 3 p 31.8 mp

Lassan, de biztosan fejlődik a cseh úszó
sport is. 

VtdAm fllmoperett 4 aainpadl és 4 Hlmré«zben
Írták: Szántó Armand és Saécsón Mihály. Zene: Hadó József

KéBddtöH Szereplők filmen és színpadon:

Jf jPJg KÚN MAGDA, RADÓ SÁNDOR,
X VERBÖCZY ILA, SZIKLAI JÓZSEF

győzött, de a negyedik szettben Austin 7:i-rs 
verte ellenfelét.

A hátralevő Cosé—Prrry-mérkőzés elölt tehát 
az angol-francia Davis-Cup döntő 2:2-re állott.

A Davis-Cup döntő utolsó meccse Coehet á» 
az angol Perry küzdelme volt, amelyből CpcAsf 
került ki győztesen 6:4, 1:6, 0:7, 6:3 arányban.

Coehet győzelmével Franciaország nyerte a 
döntőt és a Davls-serlegel, melynek öt év Áta 
változatlanul védője.

A Budai „1“ legjobb embere 
a pompás formában lévő Hangtér II. volt,

Hungler II.

aki a mezőnyből messze 
kimagaslott. Kívüle fő
ként Lantos és Ember já
téka tetszett.

A Budai 11 hir szerint 
újabb romániai turá
ni öccse k előtt áll. A sze
zon megkezdéséig még 
néhány mérkőzést játszik 
valószínűen romániai te
rületen a budai együttes, 
amely ezeken a mérkŐ- 
zéseken fogja mrgsze- 
rezni a szükséges tré- 
ningcl.

A RIPENSIA GYŐZELME ARADON
Aradról jelentik: A Rij>ensia vasárnap 

Arad válogatott csapatával játsaoll, amelyet 
5:0 (2:0) arányban győzött le. A góllövők 
sorrendje: 39. perc Schmarz, 41. perc Beket 
második félidő 21. percében: Rafinszky, a 
22. perc Lakatos, 32. perc Lakatos.

X A JAPÁN KAWAf NYERTE A SEMME- 
RINGI TENNISZVERSENY FÉRFI EGYES SZÁ
MÁT. Semmeringből jelentik: A Psnhans-szálló 
által rendezett nemzetközi lawn tenniszver<eny 
tegnnp végeiért. A férfi egyest a japán Kaival 
nyerte a cseh Siba ellen ő t, fí.3, fi.-2-rc, a férfi 
párost a Meyer—Delsactillo együttes nyerte a 
cseh Rhorer—Goftlieb pár ellen 3:6, 6:3, 8:2, 
7:9. 6:3-ra. A női egyest Rost Irmgard nverte 
Valerio olasz bajnoknő elten 6:3, 8:6-ra. Végül 
a vegyespárosban Sato—Valerio győzött Rost— 
Meier ellen 6:4, 6:3-ra.

MAGNE NYERTE A TOUR DE FRANCEOT
Párizsból jelentik: A Tour de Francé k«< 

rékpárofi körversenyt vasárnap fejezték be. 
A 24. és egyben utolsó szakasz Maloból Pá
rizsba vezetett, 313 kilométeres távon. A 
fáradt mezőny az utolsó szakaszt igen 
gyenge átlaggal, (óránkénti 18 kilométer) 
abszolválta. Elsőnek Pelissier érkezett célba, 
13 óra 15 p. 38 mp. alatt. Közvetlen utána 
Ledugue, di Pacco és a berlini Stobbe kö-» 
vetkezett. Az összteljesítmény szerinti érté
kelésben a körverseny győzteséül Magnel 
hirdették ki 177 óra 10 p. és 13 mp-es össz^ 
idővel. 2. a belga Demouyserc lelt, 177 óra 
23 p. 13 tnp-cci.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK
Kehrling mindent letarolt 

Nagyváradon
Nagyvárad, julius 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjslen- 
vés jubileuma alkalmából 

rendezett nemzetközi 
lenniszversany mai küz
delmei során Kehrling 
6:0, 6:0 arányban győzte 
le Botezt. A férfi egyes 
döntőjébe Kehrling és 
Bánó került. A vegyes 
párosban Kehrling Sár
kánnyal együtt 6:1. 6:1 
győzelmet aratott a Si
mon (Kolozsvár), Bállá 
(Nagyvárad) pár felett. 
A férfl párosban Kehr
ling partnere Zichy gróf 
volt, akivel a Ferenczt, 
Friedrlch pár felett 

a döntőbe kvalifikálta ma
gát. Ellenfelük a Bánó—Drjetomszky pár lesz.

X Atlétikai verseny Nagykőrösön. A Nagy
kőrösi MOVE atlétikai sersenyt rendezett nagy 
érdeklődés melleit. A suíydobást Lukács 
nyerte 10.56 méterrel, a rúdugrást Kerékgyártó 
3 méterrel, a 400 m-es oikfulást Lóczy 56 mp- 
cél ,a magasugrást Kugyec 170 cm-rel. A pont
versenyben Nagykőrös győzött Cegléd ellen 
60:30 ponlal.

tése.) A NSE 2o

Kehrling

6:2 győzve szintén
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X Szanálják ■ Péca-Baranyát. Péctről je- 
lentik: A Pécs-Baranya Baráti Jíöre vasár
nap tartotta első ülését a pécsi csapat szaná
lása érdekében. Az alakulat célja, hogy a 
Pécs-Baranya szanálása havi hozzájárulások 
által, függetlenül a rész jegyzésektől, meg
oldanék. Az a vélemény alakult ki, hogy a 
várat ét a tártadalom együttes összefogása 
biztosítani fogja a Pécs-Baranya működését. 
A gyűjtés egyébként holnap indul meg.

X A B. vlzlpólóválogatott csapat győ
zelme Pécsett. A B. vizipólóválogalott csapat 
Pécsett játszott a PÁC ellen, amelyet nagy
számú közönség előtt 13—1 (8:0) arányban 
győzött le.

X Orczán László (Törekvés) nyerte meg 
Magyarország országúti kerékpáros bajnoksá
gát. A Budapest—Ács—Budapest 175 kin-es 
útvonalon került tegnap döntésre az összetett 
hosszutávu országúti kerékpárosbajnoksóg ne
gyedik futama, amelyet Szeifert János (Lehel 
KK) minimális különbséggel nyert meg Or- 
cián László (Törekvés) előtt. Szeifert és Or- 
ezán teljesítménye 32.7 km-es óraátlngnnk fe
le] meg, ami egyenkinti indításnál igen jó 
eredmény. A verseny eredményei n követke
zők: I. Szeiffert (Lehel KK) 5 óra 21 perc 26 
mp., 2. Orczán (Törekvés) 5 óra 21 perc 35 
mp . 3. Gállá (P. Viktória KK) 5 óra 23 perc. 
Magyarország összetett hosszutávu országúti 
kerékpáros bajnokságát a negyedik, befejező 
futam után, végeredményben Orczán László 
nyerte meg Szenes Károly (MTK) előtt.

Az ötnapos kerékpárverseny útvonalának 
vizsgálata közben Csutoráé Ferenc országúti 
kapitány és üveges Géza versenyintéző, akik 
oldalkocsis motorkerékpáron végezték a vizs
gálatot, a aomogymegyei Böhönye községnél 
villalörés következtében kisebb zuzódásokat 
szenvedett.

X A Kispest FC uj elnöke a lemondott 
Monda Sándor helyett Farkas Mihály lett.

X Jugoszláv eredmények: Eszék: Bácska— 
Gradjanskl 3:2 (2:1), Szabadka: Eszéki Slavija- 
SAND 5.2 (2:2).

X A lapterjesztők Ifjúsági csapatának pom
pás győzelme. Vasárnap a Lapterjesztők ifjú
sági együttese a Hungária ifjúsági csapatával 
játszott s 10:1 (1:0) arányú nagyszerű győzel
met aratott a III. osztályú ifjúsági bajnokaspi
ráns együttese ellen. A győztes csapni góljait 
Nebenxahl (3), Kalmár (3). Pelziás (2), Weis- 
berg és Babos (t—1) lőtték

X Ma, hétfőn este 8 órakor van a csütörtö
kön rendezendő folyambajnokság nevezési zár
lata. A versenyt csütörtökön */«6 órakor bonyo
lítják le 6 km.-cs távon. A kisérőhnjó ‘/a 5 óra
kor indul a l’álffy-térről. Hajójegy ára 2 pengő. 
Jrgvek a MUSz-ban előre válthatók naponként 
délután 5 órától kezdődőleg.

X A Ml'Sz északi kerületének bajnoki uszó- 
vrraenye. Miskolcról jelentik: A Magyar Úszó 
Szövetség északi kerülete vasárnap rendezte 
tajnoki uszóversenyét, amelynek eredménye a 

Övetkező: 100 m-es hdtuszds, szenior bajnok
ság: Bajnok: Blcskey (HL MESE) 1 p 18.8 mp. 
2. Schnéetveiss (ETE) 1 p 28.2 mp. 200 m-es 
mellúszás, szenior bajnokság: Bajnok: Mezey

IMESE) S pM mp. 2. Holló, (MVSC) » p 1« 25. 47. V. FuUm. 1. E.l.n (3) V.rg. J. 2. Salnl
__ „ ___ lsí\rcr'\ > ina T.miia í«\ Reinwald. F. m.: Heuschrecke. Cam-mp. 3. Salamon (MVSC) 3 p 16.4 mp. 100 m-es 
gyorsuszás szenior bajnokság: Bajnok: Bara- 
nyay (MESE) 1 p 062 mp. 2. Bibor (ETE) 1 
p 10 mp. 3. Kerekes (MVSC) 1 p 128 mp. 
JX/00 m-es vegyes staféta, szenior bajnokság: 
1. MESE 4 p. 2. MVSC 4 p 32 mp. 200 m-es 
hölgy melluszó bajnokság- Bajnok: Majthényi 
(MVSC) 3 p 41.6 mp. 2. Szémán 4 p I2.fi mp. 
100 m-es hölgy hátuszás: Bajnok: Majthényi 
(MVSC) 1 p 42.2 mp. 2. Mózes (GyUE) 1 p 
52 mp. 100 m-es hölgy gyorsuszás: 1. Fried 
(MUE) 2 p 10 mp. 2. Füredi (MUE) 2 p 11-8 
mp. Vizipóló B) válogatott Északmagvnror- 
szági kerületi válogatott 3:2 (0:1) MSC—
MOVTK 5:1 (2:1).

X A BBTE as uj elsőosztályu vizlpőló-csapat. 
A francia-magyar mérkőzés után játszották le. 
a BBTE—BEAC II. osztályú bajnoki vizipóló- 
mérkőzést, amelyet a BBTE csapata nyert 4:0 
(2:0) arányban. A győztes csapat a jövő évben 
nz I. osztályban Játszik. (B.)

X Pesti vendégek DF.AC atlétikai versenyén. 
A debreceni egyetemisták vasárnap nagyszabású 
atlétikai versenyt rendeztek, amelyen Budapest
ről is több neves atléta résztvett.

Az eredmények átlagon aluliak,
csak n vendégek teljesítménye emelkedik ki a 
nap eseményeiből. Szekrényesig MTK, a gerely- 
\ élést 50.03 méterrel, Nadányi Ágnes n női disz
koszvetést 32.47 méterrel, Kinizsi TFSC a ma
gasugrást 170 cm-rel, n szegedi Boros a 110 m-es 
gátfutást 15.9 mp-cei, a hármasugrást 1354 cm- 
rel, a debreceni Hadházy pedig n rúdugrást 340 
cm-rel nyerte.

X A Ceglédi MOVE birkózói legyőzték a 
BSE versenyzőit. Ceglédről Jelentik: Nagy kö
zönség előtt mutntkozot be a BSE teljes birkózó
csapata, amely két héttel ezelőtt szép győzel
met aratott a bécsi Hakoah gárdája fölött. A 
fővárosi birkózóknak n Ceglédi MOVE verseny
zői voltak az ellenfelei. Végig izgalmas, szép 
küzdelemben nagy meglepetésre a hazai birkó
zók győztek 13:11 aranyban,' de teljesen meg
érdemelten. A részletes eredmények a követke
zők: Légsuly: 1. Németh BSE. 2. Jnnbergcr C. 
MOVE. Pehelysúly: 1. Nagy C. MOVE. 2. Kele
men BSE. Kőnngüsuly: 1. Nagy C. MOVE. 2. 
Németh Sándor BSE. Khközépsuly: 1. Kovács 
C. MOVE. 2. Szíjártó BSE. Nagyközépsuly: 1. 
Matúra BSE. 2. Nagy Sándor C. MOVE. Kis- 
r.ehézsuly: 1. Kemény BSE. 2. Rael C. MOVE. 
Kemény a ineccs elején bordatörést szenvedett, 
de azért hősiesen végigküzdötte a mérkőzést és 
megérdemelten győzött. Nehézsúly: 1. Nagy La
jos C. MOVE. 2. Birkus BSE.

A BOHN SC GYŐZELME NAGYVÁRADON 
BOHN SC—NAGYVÁRADI TÖREKVÉS 

3:1 (1:1).
(A Hétfői Napló tudósítójának telefön

tése.) A Nagyváradi Sportegylet 25 évs jubi
leuma alkalmával vendégül látta a jóképes- 
ségü, délkorülcti amatőr bajnokcsapatot, n 
békéscsabai Bohn SC-t. A békéscsabaiak 
nagyszerű küzdelem utón 3:1 (1:1] arányban 
pompás győzelmet arattak Nagyvárad repre
zentáns csapata, a Törekvés ellen.

Remecz 47 méteren felül dobott Dunakeszin
A MASz peslvldéki kerülete a dunakeszi 

magyarság sporttelepén kerületi atlétikai ver
senyt rendezett, melyen két kerületi rekord is 
megdőlt. Az egyiket a 110 méteres gátfutásban 
Lehner 17.2 mp-col, a másikat Ricdl n gerely- 
vetésben 53.92 mp-es eredménnyel állította fel. 
Rcmetz Is szépen szerepelt, mig Hevele kifu
totta rendes idejét. A 1G0 m-es síkfutás gyenge 
eredménye az erős ellenszélnek tulajdonít
ható. Részletes eredmények a kővetkezők:

100 m-cs síkfutás: bajnok: Valentin SOAC, 
11.8 mp.

Sulgdobás: bajnok: Varró VRE 12.47 m. Re
med RÁC 11.50 m-cs dobásával harmadik lett.

Magasugrás: hRjnok: Varró VRE 170 cm.
MO m-es síkfutás: bajnok: Szabados, RAFC 

2 p. 07.0 mp.

Távolugrás: bajnok: Valentin SOAC 655 cm.
400 m-es gátfutás: bajnok: Valentin SOAC 

58.9 mp.
200 m-es síkfutás: bajnok: Lukács BIK 

24:4 mp.
Rúdugrás: Kassa DAC 300 cm.
200 m-es gátfutás: Valentin 27.8 mp.
Hármasugrás: Renner SOAC 1223 cm.
400 m-es síkfutás: Lázár 55.4 mp. 
Diszkoszvetés: Remed RÁC 47 m. 35 cm.
110 m-es gátfutás: Lehnert BIK 17.2 mp, ke

rületi rekord.
Gerelyvetés: Riedl DAC 53.92 m. kerületi re

kord.
500 m-es síkfutás: Hevele SOAC 15 p. 

55 6 mp.

............. ........... - - - • t A Szent istván-dlj Indulói. A Jelenlegi dhp0. 
Louis (8) Reinwald. F. m.: Heuschrecke, Cam- ziclók szerint a Szent István-dijban a következő 
pana. Tót. 10:40, 20, 40. VI. Futam. 1. Abony (3) mezőny indul: Hortobágy (Gutái), Otrantn 
Takács 1. 2. Lighl Star (6) Nagy S. 8. Osculuin (Klimscha), Leander (Esch), Süsü (?),
(3) Német. F. m.: Pix Pali:, Rusalka, Best hope, lf. . . Csibész (F«rh J > rendesPan. Hippos. Tol. 10:53, 20, 10. 15. VII. Futom. I ,E“*‘ C^>- (,).
I. Bollotor (4) Szilági. 2. Bonveechiati (t%) ,[Tdt«ebtek), S»0W (Snbó L.), rorenM|
Nagy S 3. Faru (3) Miill.r. F. m.: Tip Top, ' (Siilágyi). Kcllermann (Kospián F.), Ázmdng 
Puliit. Robinson, Happy horse. Tol. 10:47, 11, (Schejbal). Az utóbbi napokban Igen jó kezek
II, 11. | Ot ránt ót fogadták.

Perújrafelvételt rendeltek el 
egy gyermekgyílkosságért 
elitéit apa bűnügyében, aki 

azt állítja, hogy fia él
Nem mindennapi érdekességü bünper bonta

kozik ki abból a néhúnysoros törvényszéki 
végzésből, amely arról értesíti a váci fegyház 
egyik lakóját, hogy

perújrafelvételt rendeltek el bűnügyében.
Juhász Károly tiszacsécsi kisbirtokos kapta 

kézhez a váci (egyházban ezt a bírói végzést. 
Földje, háza, üzlete volt Juhász Károlynak 
Tiszacsécscn, amikor megismerkedett egy gaz
dálkodó árvájával, Kovács Margittal. Az isme
retségből szerelem támadt, a szerelemnek pedig 
következményei lettek. Kovács Margit a szom
szédos * ' ’ .................faluban telepedett meg s 

Itt született meg gyermeke,
falubeli rokonok gondjaira bízott. Hó
teltek el, félesztendős fiú lett 
gyermekéből, amikör a leány 

pon Juhász Károllyal együtt ' ' 
nokhoz.

— Gyermekünkért
clvisszük a debreceni állami menhelyre, ott 
neveltetjük tovább — mondották a kisfiú szü
lei a rokonoknak, akik oda is adták a fiúcskát 
s az apa, az anya nyomban útnak indultak 
vele. Késő éjszaka volt már, a: "kor Juhász 
Károly szekere felmondta a szolgálatot Tisza- 
luc község határában. A közelben levő bakler- 
házban kért szállást Juhász s másnap a meg
javított szekérrel folytatta útját. A többit a 
törvényszék Ítélete mondja el. Az Ítélet szerint 
Juhász Károly másnap reggel, amikor a Sajó 
hídjára érkeztek,

kisfiát bedobta a .olyóba,
aztán Kovács Margittal együtt hazahajtott a 
faluba, ahol azt mondották, hogy a gyerme
ket a menhelyen helyezték el. A bíróság szán
dékos emberölés bűntettéért

nyolcesztendei fegyházra Ítélte Juhász 
Károlyt

aki — amikor a bűncselekmény kiderült — 
beismerte a csendörség és a vizsgálóbíró elölt 
teltét. De a törvényszéki főtárgyaláson is be
ismerő vallomást tett. Elmondotta, hogy az 
utón a gyermek miatt összeveszett Kovács' 
Margittal s hirtelen haragjában dobta gyerme-

akit a 
napok 
Margit

beállított

Kovács 
egy na- 
a roko-

Jöttünk.

két a hídról a Sajóba. Kovács Margitot bűn- 
segédi bünrészcsségért

nyolchavi börtönre Ítélték.
Az Ítélet jogerős lett s Juhász Károly a váci 
(egyházban tölli nyolcesztendei fegyházbünte
tését.

Most azután váratlan fordulat történt nz 
ügyben. Juhász rokonai ügyvédhez fordultak 
s elmondották, hogy Juhász annakidején azért 
tett beismerő vallomást, mert rábeszélték erre. 
Ha mindent beismer, néhány hónappal meg- 
úszhatja szörnyű bűnét, ha azonban tagad, 
élete fogytáig fegyházban sínylődhet — mon
dották neki. Dr Altorjay Sándor ügyvéd 
Juhász megbízásából meg is indította a per- 
ujrafelvételi eljárást s Juhász Károly peruji- 
tási kérvényében szinte érthetetlen dolgot hoz 
fel védelmére. Azt adja elő, hogy

rábeszélésre vallott be mindent.
A valóságban azonban az történt, hogy nz 
emlékezetes éjszakán, amikor a bakterház előtt 
elakadlak, találkoztak egy Fodorné nevű idős 
asszonnyal, aki valamelyik szomszédos faluban 
lakik. Az állítólagos Fodorné

rábeszélte őket, hogy ndják örökbe neki a 
kisfiút,
aki nagyon boldogtalan. 

Kovács Margit 
a gyermeket, aki

elviszi menyének, __o<
mert nincs gyermeke, ö és 
rövid habozás után odaadták
— Juhász beadványa szerint 

ma is él,
de azt nem tudja, hogy w......................
Juhász kérte Fodorné felkutatását, kérte, hogy 
hallgassák ki a tiszaluci baktert, továbbá 
Kovács Margitot és még számos tanút arra, 
hogy ez a valóság ebben a hihetetlennek lát
szó ügyben.

A bíróság helyt adott a perújításnak azzal 
a megokolással, hogy

„a bejelentett ténykörülmények alkalmas- 
n&k látszanak az alapper megdöntésére*4.
És most a nyolc évre ítélt Juhász Károly 

várja a váci fegyházban, mikor indul el uj 
perc . . .

melyik faluban.

A gyilkos Schreíber védője 
elvállalta az ál-Schreiber 

védelmét is
Halász Lajos dr. védi Féld Mátyás színigazgatót

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

A 2800 méteres távolságú Széchénul-dij és a 
Dömösl handicap köré csoportosultak h vasár
napi versenyek. A nap főszámai a szórakozás
nak megfelelően a favoritok — Satóm és Maris 
— győzelmeivel végződtek. Maris azonban nagy 
drukkot okozott híveinek, mert a startnál le
dobta lovasát, azután elszáguldott s befutott 
egészen a nyergclöig, ahol elfogták és vissza
vezették a starthoz. Természetes, hogy ezután 
a bizalom erősen megcsappant Maris iránt, de 
dicséretére legyen mondva, akcidense ellenére 
is könnyen nyerte meg a versenyt. A Gombolni- 
istálló jó formáját igazolta Tékozló újabb győ
zelme, ennél azonban nz. örömbe üröm is ve
in ült, mert nz istállónak 1100 pengőt kellett ki
adnia a díjból, hogv- n verseny utáni árverésen 
visszavásárolhassa Tékozlót. A Tátrai handicap- 
ben való jó szereplését pompás győzeleméi te
tézte Admirális a handienpben. Á Széchényi- 
díjban Arvalegény ncgyeduton megelégelte a ver
senyzést. egyszerűen megállt s lovasának min
den erőlködése ellenére sem futott együtt a 
mezőnnyel, aki azután vissza is fordult vele. A 
double fogadások második handicapjí't a már 
régen esedékes Csatlós nyerte meg könnyen a 
peches Héra és Célzatos előtt. A ketlösfogadások 
hívei az Admirális—Csatlós doublcra negyven- 
ötszörös osztalékot (5:226) kaptak. A napot 
Kacagány győzelme zárta be. A részletes ered- 
mény a következő:

I. Futam. 1. Borbényi T Tékasió (2S) Ró
zsa. 2. Cnrlina («) Csuta. 3. Puszta (3) Klinscha. 
F. m : Verlly, Vágjad, Anda. Kiláblázás, Sa-

mara. Rakéta, Tót. 10:34, 13, 19, 20. — II. Fu
tam. 1. Kengyeli ménes Admirális (3) Csapiár. 
2. Cselcpalak (8) Fodor. 3. Renaissance (10) 
Esch. F. m.: Robogó. Páratlan II., Pici, Bosnyák, 
Bon soir. Bnksis, Pártütö, Suta, Nebuló, Cor- 
nette, Bonyodalom, Silver King, Armo Gredl. 
Tol. 10:61, 23. 45. 91. III. Futam. 1. Horthy I. 
Sátán (4:10) Csapiár. 2. Betyár (3) Esch. 3. Ibi- 
tus (2 Scjbal. F. m.: Árvalegény. Tót. 10:15. 
IV. Futam. 1. Gersler K. Maris (1H) Esch. 2. 
Tiro (4) Blackburn. 3. Saladin (6) Fodor. F. 
m.: Fénykor, Sas. Töt. 10:28. 19, 31. V. Futam. 
I. Borsányi Harag M. Csatlós (3) Klinaclm. 2. 
Héra (8) Weissbach 3. Célzatos (6) Gutái. F. m.: 
Fnsista. Süsü, Péter. Fcldhcrr, Vénlegény, Rab 
Ráby, Szigliget, Vallomás, Harangvirág, Good- 
luck. Árboc. Fuvolás, Takarodó. Tat. 10:50, 21. 
29. 36. VT. Futam. 1. Schiller M. Kacagány (5) 
Rózsa. 2. Pervesztes (5) Fodor. 3. Orpheus (6) 
C.snplár. F. m.: ügy?. Csak rajta, Riksn. Etoile 
Filnnle, Swccthcart. Tol. 10:80, 29, 29, 35.

Bécsi versenyek
A vasárnapi Freudenaui versenyekből a Hele 

nentali-dij emelkedett ki. amelyet báró Roth- 
sehild Maggot-js nyert meg. A részletes ered
mény a következő:

I. Futam. 1. Probiem (2) Varga. 3. Hcros (16) 
Valentin. 3 Daca (4) Müller. F. m.: Francia, 
Daphne, Klnoprim. Pa trés. Tót. 10:35, 21, 47. 
17. n. Futam. 1. Schwanwald (2M) Müller. 2. 
Könny boy (2) Eschl Gy. F. m.: Balhlna, Oslo, 
Santa Maura, Ronacher. Tót. 10:27, 17, 15. 
in. Futam. 1. Anubls (IK) Szabó L. 2. Isola 
béllé (5) Tóth B. 3. La Cnquette (3) Nagy S- 
F. m : Jaroslawice. Aniselle, Ariosto. Bacchm 
fin. Tol. 10:22. 14. 38. 15. IV. Fntam. t. Maggo* I 
(2H) Szabó L. 2. Ideálist (8).Nagy S. F. m: 
Barcs, Kapitin Flying Tifty Five. Tót. 10:40. |

A közeli napokban a tatai járáfJbiróság foly
tatja annak a kihágási pörnek már megkezdett 
tárgyalását, amely' a Schreiber-féle gyilkosság: 
bűnügy mellékhajtásaként keletkezett.

Emlékezetes, hogy a Schreiber József Tamás 
után való hajsza idején Féld Mátyás, a Buda
pesti Szinház igazgatója Tatabányán vendég
szerepelt társulatával. Féld meg akarta tréfál
ni régi barátját, Fekete Ernő dr. felsőgallai 
ügyvédet, álsétált hát a közellevő községbe és 
az ügyvédi irodában Prizbűl Aranka gépirőkis 
asszony nagy rémületére, mint Schreiber mutat
kozott’be. Azután levelet hagyott hátra a távol
levő ügyvéd számára, mintha a levelet a gyil
kos irta volna.

A Féld Matyi-féle tréfa túlságosan sikerült. 
Fekete dr. és kisasszonya értesítették a hatósá
gokat, mire a budapesti rendőrség autókon a 
detektívek egész seregét küldte ki Felsőgalláru, 
hogy az összpontosított környékbeli esendő:- 
séggcl együtt hajszolják föl az állítólagos 
Schreiber Tamást.

Féld Mátyás, mikor látta, hogy ■ tréfa mi
lyen rosszul sült el, önként bejelentette a 
tatai caendőnégen, hogy ő Járt Frlsőgallán 

a gyilkos Schreibernek adva ki magát
Miután a tréfa nemcsak sok költséget és 

hiábavaló fáradságot okozott a hatóságoknak, 
hanem a nyomozás sikerét is veszélyeztette, 
hatáság félrevezetése címén indult meg az el
járás nemcsak Féld Mátyás, de Fekete Ernő 
dr. és Prizbűl Aranka ellen Is.

A tatai járásbíróságon Puskás István dr. 
jórásbirő tárgyalja az ügyet és a már meg 
kezdeti tárgyalás első napján kihallgatta ax 
ügyvédet és kisasszonyét, akik Jóhiszemüsé 
gükkcl védekeztek. Féld Mátyás nem jelent 
meg a tárgyaláson és emiatt a járásbíróság a 
tárgyalást elhalasztotta.

Féld most értesítette a tatai járásbíróságot, 
hegy vonalkésés miatt maradt el a tárgyalásról 
és hogy védőjéül Halász Lajos dr.-t nevezi meg. 
Tudvalevő, hogy Halász a védője az igazi gyil
kosnak, Schreiber József Tamásnak is és neki 
lul az a szerep, hogy a színpadi ál-Schreibert 
is védelmezze.

Halász Lajos dr. a Hétfői Napló munkatársé-

nak kérdésére kijelentette, hogy csakugyan el
vállalta Féld Mátyás védelmét és már ő is ét- 
tesitctle erről a tatai járásbíróságot, azt kérve, 
hogy a tárgyalást a kora reggeli órákra tűzzék 
ki.

— így jutottam én két Schrciberhez -« 
mondta a védő mosolyogva. —

Az egyiknek az ügye tragikus, ■ másiké 
komikus.

A védőügyvéd azonban nem lehet válogatós... 
A tatai járásbíróság valószínűleg még ezen 

a héten folytatja a pör tárgyalását.

A szerkesztésért és kiadásért felei: 
Dr. ELEK HUGÓ
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