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Véres tumultus és louasatlah 
a debrecenijnunkásgviilésen 

Kardiaunai kergette szél a rendőrség a tüntető tömeget
Hétfői Napló tudósítójától.) A kálvi

nista Róma polgársága ma, vasárnap, fel
használva az első ünnepnapot, békésen és 
gondtalanul csoportokban indult különböző 
kirándulásokra, valóságos tömegek indultak 
ki Debrecen büszkeségéhez, az uj strand
fürdőhöz, a hívők istentiszteletre mentek és 
senki sem sejtette, hogy alig néhány óra 
múlva véres és izgalmas jelenetek játszód
nak le a csöndes cívis vársban, olyan jele
netek, amelyek felzaklatják a város polgár
ságának a nyugalmát. Mert mig a polgárság 
• csöndes vasárnapi ünneplésnek szentelte 
magút, addig a Munkásotthonban a kora 
délelőtt többezer főnyi tömeg jelent meg, 
hogy ünnepeljék a kerület szociáldemokrata 
képviselőjét, dr. Györki Imrét, tízéves kép
viselősége alkalmával. A gyűlés a lehető 
legnagyobb rendben folyt le. Dr. Györki 
Imre nagyobb beszédben köszönte meg az 
Ünnepeltetést és már-már ugylátszott, hogy 
a különben látogatott munkásgyülés minden 
incidens nélkül fog lezajlani.

Amint azonban a beszédek elhangzottak 
és a gyűlést hivatalosan bezárták, a tömeg
ben

egy munkáskülsejit asszony hangosan 
kiáltozni kezdett.

A körülötte állók próbálták lecsendesiteni 
a hisztériásán jajveszékelö asszonyt, azon
ban az továbbra is kiabált, sikoltozott. 
Nyomban nagy tömeg csoportosult körü
lötte, de az asszony éktelenül folytatta kiál
tozásait. Az egyik jelenlévő detektív, 
Szinnycy-Merse Miklós megfogta, hogy ki
vezesse az utcára. A körülötte állók azonban 
gyűrűt fontak az asszony körül és

megtámadták a detektívet, 
úgy, hogy annak szorongatott helyzetét 
látva.

a rendőrlegénység kardot rántott és 
most már kardlappal igyekeztek az ék
telenül zajongó izgatott tömeget szét

oszlatni.
A nagy tumultusban az asszonyt sikerült 

kimentenie a körülállóknak, mig a tömeg 
közepette karddal védekező rendőrlegénység 
kritikus helyzetbe került.

úgy, hogy most már sor került az ellen
álló tömeggel szemben kardhaszná

latra is.
Eközben megsebesült több helyen is Juhász 
Ferenc munkás, csontig haló ülést kapott 
Árva László nevű munkás. Egy négyéves 
kisleány is belekeveredett a tömegbe, azt

majdnem letiporták
és közben kisebb sérülésekkel maradlak ott 
Tassy Ferenc és Dózsa Mária.

A kavarodás, sikoltozás, lárma és zaj 
mindjobban fokozódott

a gyűlés színhelyén és amikor
az egyik rendőr is súlyos sebesülések

kel cselt össze.
dr. Szabó Gyula rendőrkapitány látván, 
hogy a kirendelt karhatalmin nem képes 
megfékezni a mind izgatottabb tömeget, in
tézkedett, hogy egy szakasz lovasrendőr sies
sen segítségére a szorongatott helyzetben levő 
rendőröknek.

Vágtatva érkeztek a helyszínre a lovas
rendőrök.

meglehetős feltűnést keltve a város utcáin, 
mig a Munkásotthont addigra már nemcsak

a gyűlésen jelen volt munkástömegek, hanem 
a polgári közönség nagy része is körülvette. 
A lovasrendőrök azután rövid idő alatt meg
tisztították a Munkásotthon környékét, mi
közben egyre-másra fogdosták össze azokat 
a munkásokat,

akik még a megerősített karhatalom lát
tára is ellenállásra izgatták a tömeget.
Kivonultak a mentők is és összeszedték a 

sebesülteket. Megállapították, hogy
a kötelességét teljesítő rendőr sebesült 

meg legsúlyosabban,
valami tompa szerszámmal valósággal össze
törték az arcát.

Amikor azután a rend nagynehezen helyre
állott, az elfogott hangos izgatókat bevitték 
a rendőrségre, ahol nyomban megkezdték ki
hallgatásukat. Természetesen valamennyien

tagadják, mintha szembeszálllak volna a kar
hatalommal, azonban egyik-másik ellen na
gyon súlyos tanúvallomások hangzottak el, 
melyek szerint a szó szoros értelmében arra 
hívták fel a tömeget,

hogy verjék ki a rendőröket a gyűlés 
színhelyéről.

Az egész város.a történtek hatása alatt áll 
és kétségtelennek tartják, hogy

szervezett izgatás eredménye volt
ez az összetűzés, amit bizonyít az is, hogy 
maga a gyűlés teljes rendben és nyugalom
ban folyt le és csak annak befejezte után 
kezdődlek meg a tumultuózus jelenetek.

Éppen ezért a rendőrség nagy apparátus
sal keresi azt az asszonyt, akinek magatar
tása idézte elő tulajdonképpen a rendőrök 
és a munkásság véres összeütközését. A sú

Albrecht főherceg elmondja 
a Hétfői Naplónak a merénylet

terv hiteles történetét
Vasárnap elfogták Timeteovot, aki a merénylők levelét kicsempészte a 

toloneházból — Szovjetkémnek tartják a Feehner-íivéreket
Az Albrecht királyi herceg ellen orosz 

emigránsok óllal tervezett merényletről 
szóló följelentés ügyében a főkapitányság 
politikai nyomozó főcsoportja vasárnap 
egész napon át szakadatlanul folytatta a ki
hallgatásokat.

A rendőrség jól ismeri a budapesti 
orosz emigráció szövevényes és bo

nyolult viszonyait.
Az orosz emigránsok itt is, mint a legtöbb 
európai metropólisban, pártokra szakadtak. 
A Magyarországon élő orosz emigránsok 
egyrésze a Fechner-testvérek mellett sora
kozott fel, a másik oldalon pedig Szemenov 
orosz ezredes, Popov Mihály pópa és más 
volt cári lisztek álltak. -Az utóbbiak külön
ben ahhoz a párthoz tartoztak, amelynek a 
feje

Szakharov tábornagy, az európai orosz 
emigráció hivatalos feje,

nki nemrégiben Budapesten járt, de most 
Parisban él.

Az ellenségeskedés számtalan esetben 
botrányos kirobbanásokra vezetett az ellen
felek közöli, Kölcsönös

följelentések, panaszok és beadványok 
áradatával harcoltak egymás ellen.

Ilyen előzmények után történi, hogy 
Scltovszky Béla, az akkori belügymi
niszter már 1029-ben 17.917. szánni
végzésével több orosz emigránst, köz
tük a Fcchncr-flvéreket is, kiulasitotla 

Magyarországról.
Azóta egyik fellebbezés a másikat követte 
és Fechnerék csak most áprilisban kerüllek 
ki a ioloncliázba, de velük együtt o lakerül
lek többen ellenfeleik közül is. így látszott, 
ezzel likvidálják a budapesti orosz emigrán
sok harcát, de nem Igv történi és most ki
pattant a merénylet terv híre.

A főkapitányságról

rendőrtisztek mentek vasárnap a toionc- 
liázba

és olt kihallgatásokat végezlek. Zárt ajtók 
mögött folytak a kihallgatások, amelyekről 
csak annyi szivárgott ki, hogy

a Fechner-flvérck a hozzájuk intézett 
kérdésekre zavaros választ adtak

A merénylet célja
A rendőrség vasárnapi nyomozása a le

vélcsempészéssel kapcsolatban sok adatot 
szerzett. Fechnerék számára egy Timeteov 
nevű orosz emigráns szokott naponként ebé
del hozni a (olonchózba. Timeteov a Zila- 
lelepen lakik és kertészkedésből él. Fech- 
nei éknek kedden a büntelőtörvényszék 
Schadl-tanácsa előtt sajtópörük volt.

A tárgyalásra fedezettel kisérték őket.
A pör különben békés megegyezéssel végző
dött és Fechnerék utána visszatérlek a lo- 
lonchúzba.

Szerdán ismét náluk járt Timeteov. Ezen 
a napon adtál át neki a levelet. Timeteov, 
Fechnerék bizalmasa tévedésből a címzett 
hotycll egy másik emigránsnak kézbesítette 
a sílrirozofl levelet, aki azután a rendelke
zésére álló siíTrckulcs segítségével

megfejtette és eljuttatta Albrecht királyi 
herceghez.

A rendőrség egyelőre teljes részletességgel 
még nem látja tisztán a merénylet hátterét 
és különösen nem látja tisztázottnak azt,

mi volt a merénylet célja, 
miért akarlak merényletet elkövetni AT

Beszélgetés Albrecht főherceggel
Albrecht főherceg tudvalévőén a revolve

rei merénylet kísérletét bejelentette Wlas- 
sics Gyula bárónak, a felsőház elnökének, 
miután mint felsőházi tag, mentelmi jogá
nak mcgséi lését látja fenforogni. Iníormá- 

lyosan megsérült rendőr bántaltnazójának 
kiléte sincs még megállapítva, de a rendőr
ség bizonyosra veszi, hogy azok közöli van, 
akiket

mint leghangosabban Izgatókat sikerült 
a helyszínen letartóztatni.

Természetesen szembesíteni fogják ezeket a 
súlyosan sérült rendőrrel is, aki talán, ha 
teljesen magához tér, fel fogja ismerni azt. 
akitől a súlyos ülést kapta.

Mindenesetre a tömeg szétoszlatása titán a 
rendőrség megszállotta nagy készültséggel a 
Munkásotthon helyiségeit és annak környé
két, kellős őrjáratok cirkálnak az utcán és 
a debreceni rendőrség egész személyzete a 
vasárnapi nap folyamán a késő éjszakai órá
kig pcrmancnciában marad, hogy igv bizto
sítsák a város megzavart nyugalmát és bé
kéjét.

és nem adtak határozott feleletet arra a 
kérdésre sem, ők illák-e a siíTrirozott leve
let, amely arról szól, hogy Albrecht főher
ceg ellen merényletet készítetlek elő, a me
rénylet végrehajtója számára már küldtek 
is kétezer pengő vérdijai. Egyáltalában a 
Fcchner-fivérek misztikussá Igyekeznek 
lenni az egész ügyet.

brechl királyi herceg ellen.
Egyes verziók szerint annál különösebb a 

dolog, mert Albrecht kir. herceg egyidőben 
támogatta Fechncrékct, akik számos ma
gyarországi előkelőséghez is fordultak tá
mogatásért. Más verzió szerint azonban 
Fechnerék gyűlölködtek Albrecht kir. her
ceggel szemben, mert állítólag az orosz 
emigránsok kérdésében Szakharov tábor
nagynak adott igazat és

Fechnerék elvakult gyűlölködésükben 
Albrecht királyi hercegben látták azt az 
előkelő személyiséget, aki pártját fogta 

az ő ellenfeleiknek.
A rendőrség ki akarta hallgatni a levél

csempésző Timeteovot is, de ez már máso
dik napja min tért haza a lakására. Detek
tívek helyezkedtek cl a Zita telepen és

vasárnap délután meg Is érkezett Tlmc- 
leov, mire nyomban előállították a fő

kapitányságra
és ott megkezdték kihallgatását. Tulajdon
képpen Timeteov vallomása lesz az, amely 
nagyjából tisztázza a bonyolult hátterű 
ügyet.

dóink szerint
Albrecht főherceg vasárnap ugyancsak 
leséiben bejelentette a merénylet kísér
letének hírét Károlyi Gyula gróf mi

niszterelnöknek is.
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Hasznos tudni 
hoíz .öklein bi-trgiéijnek vehet. 
1 “i, ihU' SCHMIDTHAUER

tvmeszsics
keserű vízé vei eltávolítjuk a 
gyomor és belek ben rejtőző éa 
kórokat okozó baktériumokat. 

OtaaltAa Minden palnnkhna m<-IIAkeí*el

Kapható mindenütt!

levelében pontosan a miniszterelnök tu
domására hozta a történteket.

A kudarcba fulladt revolverei merénylet 
kísérletének hiréről u Hétfői Napló niupka 
társa a legautentikusabb helyről: magútól 
Albrecht főhercegtől kért információt. A fő
herceg titkáránál vasárnap délben telefonon 
jelentkeztünk audienciáért. A titkár leköte
lező szivclyességgel intézkedett, hogy

beszélhessünk a főherceggel.
Félháromkor feltárul a fogadószoba szúr 

nyas ajtaja és
frissen, napbarnított, mosolygós arccal 

siet be hozzánk Albrecht főherceg.
•—- Mi történt vasárnap reggel óta a revol 

veres merénylet kísérlete ügyében? —- kér
dezzük a főherceget.

— A délelőtt folyamán Barótby Pál fő
ügyész úrral, az Ügyészség elnökével be
széltem telefonon, — válaszolja Albrecht 
főherceg, — Itaróthy ügyész ur tájékoz
tatott engem a történtekről s arról, hogy 

milyen stádiumban van a vizsgálat.
— Megkeriilt-c már a titokzatos levél

hordó, aki Fenségedhez eljuttatta a levelet?
— A k'vúlhordó eddig, tudomásom szerint 

nem kerüli meg,
a dolgok azonban már a kezemben van. 

nak.
— Kinek szólt tulajdonképpen a levél, 

amelyet Fenséged kapott?
— llát ezt kérem nem mondhatom meg. 

—- válaszolja a főherceg mosolygós arccal 
és széles gesztussal. Azután ezeket mondja:

— Felhívom azonban a figyelmét egy 
fontot körülményre. Feclinerrel egy céllá' 
bán van bezárva a loloncházhan Popon gö
rögkeleti pap, az itteni oroszok papja. Po- 
povot indokolatlanul éppen azon a napon 
utasították ki, amely a görögkeleti naptár 
szerint az ő Nagypéntekjükre esik. Ugyan
csak Fechncrrel együtt van a toloncháiban 
Szemenov nevű orosz ezredes, az itteni oro
szok egyházi gondnoka.

Mindkettőjük kihallgatása folyamatban 
van. Ugy Popov, mint Szemenov terhelő 
adatokat tudnak Feclinerrel szemben a 

erről ők vallomást Is tettek.
— Ki hozta voltaképpen a levelet Fensé

gedhez?
— Egy Terminuson nevű orosz volt a le

vél hordó.
— £s kihez száll? —. kérdezzük még egy- 

szer, de a főherceg ezúttal sem mondja 
megint csak mosolyog:

— Semmiesetre sem 
hogy kinek kellett volna 
let, amelyet én kaptam.

— Ez az egész ügy a 
eddig eléggé rejtélyesen 
ezért kérdezzük meg Fenségedet arról, hogy 
voltaképpen milyen inditóokokat kell ke
resni a meghiúsult merénylet kísérlete mö
gött: politikai, személyi, vagy egyéb okok
ból tervezték a merényletet?

— Semmiképpen sem terelhető politikai 
Irányba ez az ügy a én kértem Is n rend
őrséget, hogy ne adjon politikai színe
zetet ennek az. egész ügynek, ne állítsák 
be ugy az ügyet, mintha politikai mo

tívumokat kellene keresni mögötte.
Ezután Fechnerre terelődik a beszélgetés 

és megkérdezzük a főherceget, hogy is-

mondhatom 
kézbesíteni a

nyilvánosság 
van beállítva

HÉTFŐI HAPL0
regénykeresztrejtvóny versenyének
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Lakán

döntsön a kartya..i
meri-e Eveimért?

— No valami közelről nem ismerem, de 
azért már találkoztam vele. Ugy tudom,

Fechnerék a szovjet kémei
A Fcchncr-flvérek ugy szerepeltek Budapes

ten, mint volt orosz cári yárd'ltiszjek. Tivadar, 
az idősebb Fechner-flvór cári gárdaezredesnek 
adta ki magát. Ennek az állításnak a valótlan
sága szembeszökő volt, mart Fechner Tivadar 
negyvenéves és a cári rezsim már tizenöt év 
előtt megdőlt. Képtelenségnek látszott, hogy 
huszonötévé*  korában ezredes lelt volna. Fel
tűnt aj is, lmgy Fechner Tivadar és felesége

r pazarul berendezett lakást 
tartanak fenn, fényűző életet folytatnak, noha 
senki sept tudott arról, hogy bármilyen csekély 
jövedelemmel is rendelkezne. Fényűző élet
módjuk annál Is feltűnőbb sóit, mert ugyan
akkor a Budiipeslen élő oroszok legnagyobb 
része nyomorgóit Különböző megfigyelések és 
adatok ulnpján fölmerült az a gyanú, hogy 
Fechnerék

Walko Lajos külügyminiszter 
vasárnap délben elutazott 

Lausanne-ba
A bolgár miniszterelnök hétfőn utazik a kedden kezdődő 

tanácskozásokra
A Hétfői Napló irta meg elsőnek, hogy 

a lausannei tanácskozásokra meg fogják 
hívni Magyarországot. Ez a meghívás — 
mint Károlyi Gyula gróf miniszterelnök az 
egységespárt legutóbbi értekezletén bejelen
teti® — megtörténi; a budapesti angol kö
vet kézbesítette MacDonald meghívóját és 
annak vétele után ejőbb gróf Csáky István, 
a külügyminisztérium sajtóosztályának ve
zetője utazott Lausunnc-ba és

vasárnap délben az 1 óra 15 perckor 
n Keleti-pályaudvarról induló gyorsvo
nattal elutazóit Walko bajos külügy

miniszter Is,
akit néhány nap múlva — amint 
állapota lehetővé teszi — követni 
Korányi Frigyes pénzügyminiszter

Walko Lajos külügyminiszter 
egyedül, minden kiséret nélkül 
Egy óra után néhány perccel érkezett a pá
lyaudvarra. s nypmban megérkezése után 
beszállt a részére fenlartott I. osztályú fül-

egészségi 
fog báró 
is.
teljesen 

utazott el.

Vasárnap nem tudtak megegyezni 
németek és MacDonald Lausanneban

Németország egymilliárd dollárt köteles fizetni
Lausanne, julius 3.

Vasárnap egvmást érték n (lön lőj elen tőség ii 
tárgyalások s most már megállapítható, hogy 
a luusannei konferenciái irányító államférfiak 
mindenképpen azon vannak, hogy a tanács
kozásokat egy-két napon belül befejezzék. 
Vasárnap délelőtt 

a jóvátételt fizetések rendezése kérdésében. \Az 
uj javaslat 12 oldalra terjed és öt fejezetre 
oszlik. Ab uj Javaslat precízen meghatározza 
ii hitelező államok követeléseit és a fizetési 

körülbelül négy esztendővel ezelőtt került 
Magyarországra s

ekkor Cyrlll naityhereeg képviselőjeként
szerepelt.

Talán egy esztendővel azután, hogy Magyar
országra jött, fogadtam is. Valamilyen Vő*  
röskereszt-ügyben járt nálam. Három éve 
(Honban nem láttam Fechnert, nem beszél
tem vele, nem tudom azóta mit csinált.

— Ez az egész ügy egyébként most már 
a hatóságok kezében vau — fejezi be a be
szélgetést a főherceg — és

a hatóságok dolga lesz kivizsgálni az 
ügyet.

Albrecht főherceg kfsiet a fogadóból, egy 
szempillantás alatt a bérpalota előtt vára
kozó autóján elhajtat.

n szovjettel tartanak fenn 
Rövidesen kiderült az i". 

fivérek nem is orosz, hanem

összeköttetést.
hogy a Fcehner-

...... .. ....... lelt állampolgá
rok. Minthogy a budapesti főkapitányság egyik 
deleklivjo Letlorkiágha utazott, ahol sikerült 
megállapítania, hogy Fechnerék alaposan gya- 
nusilbilók azzal, hogy a szovjet számára rend
szeres kémsjolg Untot végeznek. Ennek alap
ján

három alkalommal la hajiak kiutasító 
véglést,

ezeket azonban niinden esetben sikerült hatály- 
talanitaniok.

Két hónap előtt a Fochner-flvérek ellen ki
adták

a negyedik kiutasító végzést.
Ezt is csak részben foganatosították, 
nyiben a toloncházba zárták őket.

amcny-

kébe.
A Hétfői Napló munkatársa kérdést inté

zett a külügyminiszterhez, utjának várható 
eredményeit illetőleg, de a külügyminiszter 
minden nyijalkozattélel elől elzárkózott,

Jól informált helyről szerzett értesülé
seink szerint, a magyar kormánynak átnyúj
tott meghivóyal egyidejűleg meghívást ka
pott a tanácskozásokra a bolgár kormány is.

Nikolaj Musanoff bolgár miniszterelnök 
előreláthatólag hétfőn utazik Budapes
ten keresztül a lausannel tanácskozá

sokra.

Ezeken a megbeszéléseken Magyar
országra vonatkozólag a jóvátételi prohlé, 
mán kiviil hiteliigyi, gazdasági és preferen
ciáiig kérdések kerülnek megbeszélésre és 
éppen ejért báFÓ Koránul pénzügyminiszter 
jelenléte I.ausanneban okvetlenül és rövide
sen szükségesnek mutatkozik, bár utazásá
nak időpontja még nyics megállapítva.

módozatokat. Az utóbbi napokban már kiszi
várgott híreknek megfelelő intézkedéseket tar
talmaz ez a memorandum, amely

■ Németország által teljesítendő végső 
fizetést összeget 4.2 milliárd aranynjár- 
kában, vagy egymilliárd dollárban álla

pítja ineg.
A memorandum átnyujtása után MacDonald 

tanácskozásra vonult vissza Papén birodalmi 
kancellárral, Neurath báró külügyminiszterrel 
és Schwerin-Grosigkh pénzügyminiszterrel. A 
birodalmi kancellár

visszautasította azokat a pontokat, ame
lyekhez Németország etv| hozzájárulását 
sem adhatja. A német ellenvetés elsősor
ban ■ fizetendő összeg magasságára vo
natkozik, továbbá arra, hogy a jóvátételt 
fizetéseket egybekapcsolják a háborús 
adósságok kérdésével és végül a kímélet! 
Idő tartamára és a fizetések végrehajtási 

módozataira.
MacDonald azt válaszolta a birodalmi kan

cellárnak, hogy bár a hitelező államok leg
újabb javaslata teljes egészet képez, lehetsé
gesnek tartja azonban, hogy bizonyos részlet
kérdésekben még további tárgyalásokat kez
deményezzenek. Arra kérte a kancellári, hogy 
a német delegál ió észrevételeit a legsürgő
sebben Írásban közöljék velő,

A hitelező államok ezulón újabb ülésre ül
lek össze és

délután öt órakor MacDonald már közölte 
a német ellenvetéseket a hitelező államok 

képviselőivel.
A tanácskozás ezután folytatódott és az esti 
órákban még mindig tarlóit.

Még igen sok és komoly nehézség áll fenn, 
de nem valószínű, hogy a lauiannei konferen 
cia minden eredmény nélkül oszoljék fel. A 
Népszövetség pénzügyi vegyestazottsága, 
amely ’

az Ausztriának nyújtandó kölcsönre vo
natkozó tárgyalásait szombaton befejezte, 

vasárnap áladig a Képszövetség föttlkársógá 
link n 'égleges Jegyzőkönyveket azzal. Rogy 

azokat u Népszövetségi Tanács elé terjessze.

HÉTFŐI HAPLÓ
sportDítvszatínak
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Lakás:

Egymásbafutott két vonat 
— kilenc halott

Prága, július 3.
Szombaton este nyolc órp tájban borzal

mas vasúti szerencsétlenség történt a fővá
rostól mintegy hatvan kilométernyire. Be- 
PéiClmn is Únlerkralomltz közölt, Blasny 
állomás mellett egy kanyarodénál 

két személyvonat egymásbafutott.
Az első kocsik egymásba fúródtak, a követ
kező vagonok lefordultak a töltésről. A 
kocsik romjai alól

9 halottat, 15 súlyos és 32 könnyebb 
sebesültet húztak elő.

A vasuti személyzetből ketten meghaltak, 
hárman pedig súlyos sérüléseket szenved
lek. Azonnal segélyvonalokat küldtek ki a 
szerencsétlenség színhelyére. A halálos áh 
dozatok között van egy beneschaui gimná
ziumi tanár, egy állami tisztviselő kilencéves 
gyermeke, aki nyári szünidőre utazott és 
egy állami tisztviselő felesége Prágából.

Nyílt utcán agyon
vertek egy fiatal

embert
Temesvár, julius 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tése.) A román választási harcoknak, amelyek 
óriási erővel lángoltak fel, szombat délután 
már megvolt az első halottja. Paltieni város
kában, ahol a kurzisták már hetek óta óriási 
agitációval készülnek a választásokra,

a nyílt utcán agyonvertek egy I.ukácsevlcs 
nevű zsidó fiatalembert.

Lukácsevics a városka főutcáján haladt, ami
kor a kurzisták egyik agitátora hozzálépelt és 
megkérdezte, hogy a választásokon n kurzis- 
iákra adja-e le szávái;afí}t. Lukácsevics nem
mel felelt, mire

az agitátor ólmosboltal fejbevágta, úgy
hogy azonnal szörnyethalt.

Az eset az egész országban nagy feltűnést 
Holtéit és a kis városka lakossága táviratban 
fordult a belügyminiszterhez, hogy katonasá
got és csendőrséget rendeljen ki védelmükre. 
A választások folyamán mindenütt katonai és 
csendőrségi külöuilménypk fpgpak. működni 
országim”. _________________ .

Vasárnap este szabadult 
a fogházból RubinyiTibor 
az ismert pesti színész
Péntek reggel a Markó-utcai ügyészség fpghá; 

zónák irodája, kis neszeszcrrcl a kezében, vgy 
ismert pesti színész jelentkezelI:

— Rubimji Tibor vagyok — mondta — eb 
jöttem kitölteni a büntetésemet.

Rubinyi Tibornak ugyanis már régen esedé- 
Ros vo|l ez a háromnapos áristom. Másfél évvel 
ezelőtt súlyos feltételű kardpárbqjt vívott f«|/ 
főhadnaggyal. Párbajvétsóg ciipén taég tavaly 
háromnapi fogházra Ítéltek. Tavaly egész sjc- 
zónban játszott és minduntalan kérte ennek a 
három napnak a prolongálását. Tovább azonban 
nem vártak qz adósságra a Markó-utcában és 
szigorú ukáz jött, hogy péntek reggel kezdje 
meg büntetése kitöltését. Három kánikulai napig 
ült a kitűnő színész a hűvösben, közben pedig 
az Ezerjó előadásának tagjai testületileg M- 
látogatták a dutyiban.

Vasárnap este szabadult, a fogházból egyene
sen az Ezerjó előadására sietett, nRpl f| is ját
szotta a ráosztott szerepet.

Magyar Légiforgalmi Rt
IV., Váci uoca 1 * Telofon; 80 8-88
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Dr. Uvay Elek lírasbirfi flirdfis KOzben 
a Dunába fulladt

Holtteste meg nem Korait eio
Vasárnap bírói és ügyvédi körökbeh nagy 

megdöbbenéssel és mély részvéttel tárgyal
ták azt a tragikus szerencsétlenséget, amely
nek egy járásbiró esett halálos áldozatul.

Dr. Lévay Elek a tragikus szerencsét- 
Jcnség áldozata.

Lévay dr. azelőtt a budapesti központi já
rásbíróságon teljesített szolgálatot. Itt jog- 
fjyakornokoskodott, majd jegyzővé, később 
pedig járásbiróvá nevezték ki. Nem sokkal 
azután, hogy kinevezése megtörtént,

a dunavecsci járásbíróság! kirendeltség 
vezetője lett.

Dunavecsén mindenki jól ismerte s szerette 
a járásbirót, aki most készült éppen nyári 
szabadságára.

Lévay járásbiró tegnap délelőtt néhány 
ismerősével fürödni ment a Dunába. Körül
belül félóra telt el, hogy a társaság elhagyta 
a partot s vidáman fürediek, úszkáltak a 
hüs habok közt, amikor

feltűnt, hogy Lévay dr. nem mutatkozik.
Azt hitték, talán mélyebben beúszott a víz
be. Később már egyre izgatottabban s két

Titokzatos éjszakai autó-• • 
gázolás az Ullői-uton 
Kocsiba emelte és elvitte magéval 

megsebesült áldozatát a gázoló autóvezető
Rejtélyes gázolási ügyben folytat nyomo

zást a fökapilányság. A vasárnapra virradó 
éjszaka, egy óra tájban, az Üllöi-ut 129. sz. 
ház előtt egy fiatalember haladt kerék
páron. Ugyanekkor egy magánautó közele
dett utána, amelyben nagyobb társaság ült. 
A bordópirosszinü autó elütötte a kerék
párost,

a gázolás után az autó vezetője megállí
totta kocsiját és ő maga segített elsőnek 

a sérült segítségére.
Az esetnek szemtanúja volt Horváth János 
utcaseprő is, aki éppen hazafelé haladt. 
Horváth, amikor észrevette a gázolási, oda
sietett az autóhoz és. érdeklődött a fiatal
ember állapota felől. Látta, hogy a 28—30 
evesnek látszó férfi kisebb sérülést szenve
dett fején, megkérdezte tehát, elmenjen-e a 
közeli rendőrhöz, hogy az intézkedjen a 
gázolási ügyben? Az autó vezetője udvarias 
hangon

megkérte az utcaseprőt, hogy siessen 
a legközelebbi rendőrőrszemhez

és hívja oda, hogy vegyen fel jegyzőköny
vet. Horváth eleget is lett a kérésnek és a 
rendőrrel együtt igyekezett vissza a gázolás 
színhelyére. Legnagyobb meglepetésére azon
ban, amikor az Ülíöi-ut 129. számú házhoz 
értek,

nem találták már ott sem az autót, sem 
a kerékpárost.

Nem tudták elképzelni hamarjában, hogy 
mi is történhetett és éppen ezért több éjsza
kai járókelőtől érdeklődtek, hogy nem lát
tak-e valami autót a közelben elhaladni s 
azon egy fiatalembert, akinek fejét vér bo

ségbeesettebben keresték, de a járásbiró 
nem került elő. Értesítették a csendőrséget, 
a környékbeli hajósokat, halászokat, akik 
azonnal keresésére indultak, de Lévay Elek 
dr.-t nem találták meg többé.

A csendőri nyomozás megállapítása sze
rint a járásbiró belefulladt a Dunába.

Késő éjszakáig kutattak Lévay holtteste 
után, de eddig még nem sikerült megtalálni. 

Dunavecsén gyorsan Ilire terjedt a járás
biró halálos szerencsétlenségének s minde
nütt mély megilletődéssel beszéltek a ka
tasztrófáról. Az ismerősök, hozzátartozók 
szerint Lévay Elek dr. egészséges ember 
volt, jól tudott úszni. Valószínűleg

örvénybe került s mielőtt még segít
ségért kiálthatott volna, elnyelte az ör

vény és a vízbe fulladt.
A csendőrség megette az intézkedéseket, 

hogy a szerencsétlenül járt biró holttestét 
mielőbb kifogják a vízből. A szerencsétlen
ségről értesítést küldött a szomszédos duna- 
menti községek csendőrörseinek s közölte 
velük Lévay Elek dr. pontos szemclyleirá- 
sát. 

rítja.
A járókelők közül többen elmondották, 

hogy
láttak a Gróf Haller-utca felé bekanya
rodni egy pirosszinü elegáns luxusautót 
és azon volt egy fiatalember is, akinek 

a feje zsebkendővel volt bekötve.
A rendőr a titokzatos gázolásról nyomban 
jelentést lett a főkapitányság központi ügye
letén, ahonnan felhívták a mentőket, vala
mint az összes kórházakat és érdeklődlek, 
hogy az Cllöi-utról magánautón nem szál- 
litolt-e he valaki egy sérült fiatalembert. A 
gázolásról azonban sehol sem tudlak és 

vasárnap egész nap hiába várták, hogy 
esetleg jelentkezni fog vagy a gázoló úr

vezető,
vagy a gázolás áldozata a főkapitányságon, 
de senki sem jelentkezett ebben az ügyben.

A rendőrségen azt gyanítják, hogy az autó 
vezetője esetleg félt attól, hogy neve nyil
vánosságra kerül és talán valami

fájdalomdijat adott a sérültnek, 
hogy hallgasson.

Egy másik eshetőség is fennáll azonban, 
még pedig az, hogy a gázolás után az autó 
vezetője valami

közeli faluba vagy vidékre vitte el a 
•érültét és útközben az országúton 

letette.
A rendőrségen nagy eréllyel folyik a nyo

mozás az ügyben és remélik, hogy cgy-két 
napon belül jelentkezik valaki, aki közelebbi 
felvilágosítást tud adni a gázoló, illetve a 
sérült személyéről.

hosszat maradt a Zrinyl-utcai épületben, 
mert az ügyészség elnökének utasítására

a budapesti királyi ügyészségre szállí
tották.

A motor és a többi alkatrész a légügyi 
hivatal épületében maradt, mig a roncsoknak 
egy jelentéktelenebb töredéke tudvalévőén 
kiállításon szerepel.

A légcsavar részletes vizsgálatára a vizs
gálóbíró rendel ki szakértőket, a jövő héten 
már meg is történik a szakértők kirendelése 
és a bírói szemle után megkezdődik a hosz- 
szas vizsgálat.

A légcsavart a vizsgálat tartamára előre
láthatóan a Műegyetemre szállítják, hogy 
ott a rendelkezésre álló eszközök segítségé
vel végezzék el a méréseket, esetleges gór- 
csövi tanulmányokat.

Az ügy egyes érdekeltjei, akik már meg
tekintették a légcsavart, kijelentették, hogy 

teljesen megdőltek Asbóth Oszkár vád
jai, 

mert a propeller felületes vizsgálata is két
ségtelenül igazolta, hogy

nem történhetett szálszakadás.
A légcsavaron talált nyomok arra vallanak, 
hogy a Juslice tragédiáját a gép váratlan 
süllyedése és a domboldallal való összeütkö
zése okozta.

A penzio-portas gárdatisztet bűnbe 
vitte a kártya és a lóverseny

Galeczky Szergej volt gárdatisztet sikkasztás miatt letartóztatták
Vasárnap délelőtt a főkapitányságon előze

tes letartóztatásba helyezték Galeczky Szergej 
41 esztendős egyént, aki

■ Grlmm-panztóban volt hosszú ideig por
tás.

A panzió tulajdonosa sikkasztás elmén jelen
tette fel, mert a portás nagyobb összegeket vett 
fel és asokkal nem számolt el. A pénzt saját 
céljaira fordította és amikor kiderült szélhá
mossága,

megszökött a panzióból.
Galeczky a háború után került Magyaror

Líííkéné újból kéri szabadlábra 
helyezését

Érdekes tanúkihallgatások lesznek ezen a héten Rullkay 
Gábor anyagi ügyeinek tisztázására

Litlke Kálmánné bűnügyében igen érde
kes és fontos tnnukihallgalásokat foganato
sítanak ezen a héten. A tanuk valamennyien 
egyetlen kérdésre tesznek vallomást:

— Mennyi adóssága volt Ruttkay 
Gábornak?

A nyomozás ugyanis két nap óta csupán 
e kérdés körül forog. Miután a tábla dön
tését közölték a védelemmel, egy hosszú be 
adványt terjesztettek hitt kéné védői a víz.v 
gálóbiró elé s ebben azzal igyekeznek bizo
nyítani az öngyilkosságot, hogy

Ruttkay nyomasztó anyagi kötelezettsé
gei miatt lőtte főbe ragét. 

ötvenezer pengős sürgős kötelezettsége volt 
Rultkaynak s ezt rendeznie kellett — a vé
delem szerint. Ezzel szemben a közvádló 
arra hivatkozik, hogy

Ruttkay családja minden komoly adós
ságot hajlandó volt rendezni s vala

Mindenesetre érdekes, hogy a Juslice lég
csavarját szerda óta a legnagyobb titokban 
az ügyészségen őrzik. Hogy milyen fejlemé
nyei lesznek a feltűnést kellő bűnügynek, 
azt még senki sem tudja.

szágra. Orcsz származású, moszkvai születésű. 
A háború alatt

a cári gárdában volt százados
és szépen dekorált tisztje volt a hadseregnek. 
A kommunizmus kitörése utón ő is emigrált 
több társával és előbb Párisban, majd hat esz
tendővel ezelőtt Budapesten telepedett le. Az 
intelligens és több nyelven beszélő embernek 
csakhamar sikerült elhelyezkednie. Szenvedé
lyes kártyás és lóversenyjótékos volt, a sikkasz
tott pénzt is erre költötte. Beismerő vallomása 
titán előzetes letartóztatásba helyezték.

mennyi sürgős kötelezettséget rende
zett is.

Szó sincs tehát arról, hogy ötvenezer pengő 
tartozás terhelte Ituttkayt s ezért vált meg 
az élettől. A védelem és vád bejelentette a 
maga tanúit, hogy állításaikat bizonyítsák. 
Az ügyészség esetleg kérni fogja Rullkay 
Gábor közvetlen hozzátartozóinak újabb ki
hallgatását is, hogy a vizsgálóbíró előli ad
ják elő az elhunyt százados összes komoly 
adósságának tényleges rendezéséi.

Az újabb tanúkihallgatásokon kívül még 
egy érdekes eseménye lesz ezen a héten a 
bűnügynek:

Llttkéné védői utján kérvényt terjeszt 
a vizsgálóbíró elé s ebben Ismét kérni 

fogja szahadlábrahclyezését.
Lilikéné szahndlábrahclvezési beadványa 

lehál ismét elindul a különböző igazságszol
gáltatási fórumok felé.

A Juslice légcsavarja titokban 
Budapestre érkezett

A vízseálóbírő utasítására lefoglalták és az ügyészégre 
szállították

Szerdán reggel fél kilenc órakor hosszas 
hányattatás után megérkezett a Déli vasútra 
a Justice fór Hungary légcsavarja, melyet 
heték óta türelmetlenül várlak a bűnügyi 
hatóságok. Néhány héttel ezelőtt tudva
lévőén kiderüli, hogy az Olaszországból 
érkezeit roncsok közül hiányzik a Justice

légcsavarja és motorja, tehát éppen az, 
amit a büntetőlörvényszék rendelkezésére 
le kell foglalni később. Az olasz légügyi hi
vatal Budapestre küldőit értesítésében kö
zölte, hogy

■ légcsavart és ■ motort útnak bocsátja.
A főkapitányság már kedden délután érte

sült arról, hogy másnap reggel megérkezik a 
várva-várt szállítmány. Dr Szrubián Dezső 
rendőrtanácsos, a sérülési osztály vezetője, 
a legnagyobb titokban adta ki az utasítást 
dr. Gyöngyössy Zoltán rendőrkapitánynak és 
Pávai-Vajna detektivnek, hogy szerdán reg
gel jelenjenek meg a Délivasulon, gondos
kodjanak a szállítmány Őrizetéről és foga
natosítsák a vizsgálóbíró lefoglaló végzésé
nek utasításait.

Szerdán reggel a rendőri bizottság és a 
légügyi hivatal vetle át az olaszországi kül
deményt, melyet egy teherautón a légügyi 
hivatal lánchidutcai helyiségébe szállítottak. 
Itt bontották fel a ládákat, melyekből

előkerült a Justice légcsavarja és mo
torja.

A légcsavar, úgy, ahogy az olaszországi 
jelentések megállapították, két darabra tö
rött, de teljesen hiánytalanul összeállítható 
és igy a szakértői vizsgálatra alkalmas álla
potban van.

Gyöngvössy kapitány azonnal lefoglalta a 
légcsavart és intézkedett elszállításáról. A 
propellert a főkapitányság bűnügyi osztá
lyára vitte a teherautó, de csak néhány .óra-

A megrendelt kulcsról készített álkulccsal 
járt tolvajkörutra a lakatosmester

Elfogták a Márvány-utcai sajtkereskedés régen keresett tolvaját
Kohn Emil sajlkercskedő, akinek a Márvány

utca 44. alatt van az üzlete, már hosszabb ideje 
észrevette, hogy óruraktárát lopkodják. Az volt 
a gyanúja, hogy a tolvaj éjszakánként lopózik 
be üzletébe, megkérte tehát az őrszemei rendőrt, 
hogy éjszakánként fokozottabb figyelemmel kí
sérje üzletét.

Vasárnapra virradó éjszaka 
sikerült leleplezni a márvány-utcai keres

kedő tolvaját.
Éjszaka egy óra tájban az örszemes rendőr arra 
lett figyelmes, hogy az üzlethelyiségből egy idő 
sebb férfi lép ki az utcára, kezében nagy cso
maggal. Az éjszakai tátogató azután

egy kulccsal lezárta az üzletet és tovább 
akart menni.

A rendőr utána ment és igazolásra akarta szó 
lilant. Az idegen erre eldobta a csomagot és 
korát meghazudtoló fürgeséggel futásnak eredt. 
Nem sokáig bírta azonban az iramot, a rendőr

Az egész város az 

„AKROBAT, OH

elfogta és előállította a kapitányságra. Itt kide
rült, hogy a tolvaj h'ovolny Máté 63 esztendős 
budai lakalosmesfer, aki valamikor jómódú em
ber volt, de később tönkrement és a legnagyobb 
nyomorban tengődön családjával. Előadta, hogy 

az üzlet tulajdonosa egy esztendővel ezelőtt 
kulcsot csináltatott nála üzletéhez, ő akkor 
a kulrsról egy másolatot készített és ezzel 

Járt be éjszakánként az üzletbe.
Mór több alkalommal lett ilyen éjszakai látoga
tásokat és az üzletből elvitt élelmiszerekéi csa
ládjával együtt elfogyasztotta. Novotny, aki még 
soha életében nem volt büntetve és nyomora 
vitte a bűn útjára, zokogva lelte meg a főkapi
tányságon beismerő vallomását és kijelentette, 
hogy nem éri túl a szégyent, amint kiszabadul, 

öngyilkosságot fog elkövetni.
Délután már ól is kísérlek az ügyészség Marl.ó*  
utcai fogházába.

ff-ról 
be
szél

BEKETOW 
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MomfulHcoitáti a testűiről Farkas 
Sándor cigány lókareskedöt

- n tesiuergyiikosoK Budapest lett meneküllek
Tiszai öld vár, julius 3.

(.4 Hétfői Napló tndósilójának trtefón- 
'jelenléte.) Borzalmas test vérgyilkosság tör
téni tegnap a liszalöldvúri cigánysoroji. 
Farkat Sándor lókcrcskedő cigány napok- 
k iE ezelőtt egyik szomszédos községbe lo
vukat vitt eladásra az ottani vásárra. A ló
vásár jól sikerüli,

farkas nagyobb összegű pénzzel tért 
vissza a vásárról TIszafiHdvúrra.

Fivérei. Farkas József és Kálmán részt kö
veteltek a: eladóit lónak árából, Farkas 
Sándor azonban nem akart osztozkodni 
testvéreivel.

Heves szóváltás lámndt a bárom fivér 
között, majd Farkas József és Kálmán rá
támadlak Sándorra és ütlegelni kezdték. A 
verekedés hevében kések villoglak meg a 
Farkat testvérek kezében t a kél Farkas

Halálraégelt egy leány a Harkány- 
fürdő gyógyvizében

Beleesett a medencébe és a 62 fokos vízben 
halálosan összeégelte magát

Pécs, július 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Halálos szerencsétlenség történt 
ma Harkány gyógyfürdő-községben.

Antalovics Jolán mindcneslcányl, aki egy 
vendéglőben szolgált, a gazdája elküldte, 
hogy egy vödörben hozzon gyógyvizet. A 
csap már zúrvu volt. Antalovics Jolán 

felállt a medencét szegélyező korlátra 
év lehajolt, hogy a medencéből merjen vizet. 
A fiatal leány clszédült és

belezuhant n 62 fokos forróvlzbc.
Irtózatos jajveszékelésére előrohant a fürdő

Az ügyészség ma dönti el, 
hogy statáríális bíróság elé kerül-e 
a Péterhegyi-uti revolveres merénylő

Elfogták Marjai Józsefet, a másik rablót is
.Szombaton, mint Ismeretes, a Péterhegyi 

nlon, a kelenföldi pályaudvar közelében két 
térti fényes nappal be>ört egy lakásba, de 
a betörőket a közelben tartózkodó vasúti 
váltóőr észrevette és fellármázta a környé
ket, A figyelmessé tett rendőr és többen ül- 
dűlőbe vették n mcnkiilő betörőket, akik 

több lövést adtak le üldözőikre.
'Az üldözők közöli volt Metzger Ágoston 
mezőőr is, aki vadászfegyverével viszonozta 
a betörök lövéseit. A mezőőr lövése talált 
az egyik betörő, Kották Ferenc 35 észtén- 
('ős qgárimunkás összeesett. Alig érték cl 
azonban nz üldözők, a betörő a kezében 
.szorongatott revolvert saját maga ellen 
tordilotta és a szájába lőtt revolverével. 
Életveszélyes kél ülésekkel került a Rókus- 
kórházba.

Társát, Marjai József lakás és foglalko- 
zásnélkiili egyént is sikerüli elfogni a rend
őröknek. Előállították a budafoki rendőr

Viharos közgyűlésen hat uj elöljárót 
választott a zsidó hitközség

A lemondott budai Goldberger Leó, Vlda Jenő és Kaszab 
Elemér kimaradtak a hitközség elöljáróságából

Az. izraelita hitéletben a VI. köz.ségkcrtilcli 
Izraelita Iroda elnökválasztása óla nem altul- 
luk cl u hunok, amelyek Stern Samu, a Pesti 
Izraelita Hitközség és iiz Országos Izraelita 
Iroda elnöke és Hadai Goldbcrgcr Leó, Vidtj 
Jenő és Kaszab Elemér közöli folynak. A VI. 
körségkcrúlcli választáson ugyanis Stern Samui 
választották meg elnöknek, emiatt Rudat Gold- 
bergrr Leó, Vida Jenő és Kaszab Elemér le
mondottak a hitközségben viseli elöljárói liszt
jükről.

Vasárnap a hitközség rendes évi közgyűlé
sén a három lemondott és az időközben meg- 
íuiill másik húrom elöljárói helyre megejtet
tek a választásokat. amelyek rendkívül izgat 
más jelenete!.- közölt folytak le Az. elöljárói 
állásokra ugvanis a hitközségi elnök híveinek 
llilközxí'in Pártja bal uj tagol jelölt, mip Bu
dai Goldhergerék Alkotmánfipárl néven tömö
rült*';  és a lemondott elöljárókat újból jelöl
ték.

Délelőtt II órakor nylloltu meg Stern Samu 
a közgyűlést Elparcnlállii az elmúlt f.hen cl- 
hunyt lilik Ó/S. gi \r/i |öségi tagokat és fiijda-

most már késsel támadt fivérére.
Több szúrással megsebesítették Farkas 
Sándort, aki eszméletlenül esett össze.

A véres verekedés hírére csendőrök jelen
tek meg a cigánysoron; ahol ekkor

már holtan feküdt a lókereskedő cigány, 
ti vérei pedig elmenekültek.

A csendőrség erélyes nyomozást indítóit 
a testvérgyllkosság letteseinek felkutatására. 
Vasárnap értesítést küldött a budapesti 
főkapitánysághoz a Pest felé és a Pest kö
ziében lévő rendőrségekhez és csendőrsé
gekhez, mert az a gyunn, hogy

Farkas József és Kálmán Budapest felé 
szöktek.

A nyomozás nagy eréllyel folyik a testvér
gyilkosok felkutatására, s remélik, hogy 
rövidesen kczrekerilik minlkettőjüket.

gondnok, kihúzta a vízből. Azonnal orvosi 
hívtak. Antalovics Jolán a forró vízben

szörnyű módon összeéggett,

harmadfokú égési sebeket szenvedett.
A fürdőgondnok intézkedésére első segít

ségnyújtás után Pécsre szállították, hogy a 
klinikán elhelyezzék. Segíteni azonban már 
nem lehetett rajta, mire Pécsre értek vele.

a fiatal leány kiszenvedett. •

A vizsgálat megállapította, hogy senkit sem 
terhel felelősség, az áldozat hibájából történt 
a katasztrófa.

ségre, ahol
beismerte, hogy az utóbbi időben társá
val együtt több betörést követtek cl. 

Előállították h rendőrségre Metzger Ágos
ton mezőőrt is, annak a megállapítása vé
gett, hogy jogosan használta-e fegyveréi. 
\ mezőőr szerepe hamarosan tisztázódott, 
mire elbocsátották a rendőrségről, de azért 
tovább folyik ügyében az eljárás.

Vasárnap délelőtt a főkapitányság sérü
lési osztályának vezetője részletesen referált 
az ügyészségnek, miután minden lőfegyver
rel elkövetett bűncselekmény statáriális el
járás alá tartozik. Az ügyészség intézkedé
sére Marjait, tekintve, hogy Ő is revolvert 
használt, sürgősen átszállítják az ügyész
ségre, hogy

még a hétfői nap folyamán dönthesse
nek ügyében.

Abban az cselben, ha Kocsák felépül, ő is 
az ügyészség fogházába kerül. 

lommal emlékezeti meg Koliner Adolf báró le
mondásáról. Gál Jenő dr. ezután nz.t indítvá
nyozta, hogy az. elöljáróság! tagok választását 

titkos szavazással ejtsék meg.
Indítványát hosszabb beszéddel indokolta, 
amelynek egyes incgállnnilásni nagy izgalmat 
váltottak ki. Perceken át tartott a: általános 
vihar, amelyben heves és zavarba fűlt szócsűlák 
után az elnök az egyik közbeszólót rendre- 
utasította, majd Erdélyi Dezső dr.-nnk adta át 
a szót, aki az alapszabályok értelmében 

a titkosság ellen szólalt fel.
Hasonló értelemben foglalt állást Kreiner 
Arlhur dr , és Székely Ferenc is. míg a vihar
csengő állandó hangos rugósa közben Éried- 
maiin Ignác dr kijelentette, hogylin ő ülne az 
elnöki székben,

kidobatná asokat ■ preparált salvárvány- 
szlnll szavazólapokat,

amelyeket a hitközségi párt hívei között osz
tottak ki. Felszólalásit közben rendkívül éles 
szóváltása támadt Sándor Pállal.

A teremben harsog a lárma, ez elnök cl-

Kirándulása és weekendjo alkalmából 
okvetlen lássa el magát

BLAU ALBERT 
Klsőranfu olcsó bentcaAnilvnl

Gyárt Vili., Coml n. 1. Telefon : 42-2-28 és JM-87. 
Fióküzletek.

Az. ügyészségre és a rendőrségre több felje
lentés érkezett egy elegáns, jómódú fiatalember 
ellen, aki vagyonosabb 'családokhoz, férkőzött 
be, az. cindó leányaiknak házasságot Ígért s 
miután megtartották az eljegyzést és a vőle
gény holmi „apró kölcsönök rendezése" és 
egyéb címeken

némi előleget vett fél a hozományra, nyom 
nélkül eltűnt.

A fialalemher, hol dr. Gervai orvosnak, hol 
Boujhard Egon svájci ügyvédnek adta ki ma
gát, hol egyéb neveken és foglalkozásokon mu
tatkozott be.

A rendőri nyomozás — amely az egymás
után érkezeit feljelentések alapján megindult 
— kiderítette, hogy

Bonybárd Jenőnek hívják a sokszoros vő
legényt 

és azelőtt ügynök volt a becsületes foglalko
zása.

Bnnybárdot letartóztatták. De nemsokára 
meglepő fordulat történt bűnügyében. A leg
több félj elöntést váratlanul visszavonták és 
Honghard szabadlábra is került. A sok házas- 
ságszédclgési panasz csupán egyetlen /eljelen 

Fontos figyelmeztetés!
Keresztrejtvény pályázatokat kizáró
lag akercaztrejtvény acél vény 
csatolása mellett logadunk el'

veszíti uralmát a közgyűlés fölött és csak per
cek múlva áll ismét annyira helyre a rend, hogy 
Kaszab Elemér

felolvashatja deklarációját,
amelyben bejelenti, hogy a lemondott elöljáró
sági tagok újból jelöltetik magukat és megvá
lasztatásukat tudomásul fogják venni. Dr. Pető 
Ernő felszólalása után, aki azt hangoztatja, 
hogy Gál Jenő indítványát a hitközségi béke 
érdekében el kell fogadni, valamint Vértes Emil 
békítő szavai után az elnök lezárja a vitát és 
kijelenti, hogy Gál Jenő indítványát átteszi az 
elöljárói bizottsághoz, Ezután megejtettek a vá
lasztást, amely

a hitközségi párt győzelmével végződött.
261-en szavaztak le érvényesen és 56 szavazat
többséggel győzött a Hitközségi Párt listája.

Az újonnan megválasztott elöljárósúgi tagok 
nevében Rosenák Miksa dr. mondott köszöne
téi a közgyűlésnek, majd letárgyalták a zár
számadást és a többi évvégi jelentéseket, ame
lyeknek egyes pontjaihoz Várkonyi Kálmán. 
Vázsonyi János, 0<der Lipót, Zala Zsigmond 
szóllak hozzá. A megüresedett három választ
mányi tagsági helyre közfelkiáltással Kerekes 
Ödönt, Hoffmann Mihályt és Krause Jakabot 
választották meg.

Égő szénásszekéren a halálba 
vágtatott egy debreceni gazda 

Felborult, elégett kocsi, megszenesedett holttest 
az országúton

Debrecen, julius 3.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) Vasárnap hajnalban a debreceni 
határban szolgálati kőrútján a csendörjárőr 
felborulva egy félig elégett szekeret talált és 

alatta Tőkés János gazdálkodó megszene- 
sedett holttestét.

A gazdálkodóról a ruha teljesen le volt égve 
és arccal a földre borulva feküdt a szekér 
alján.

A vizsgálat során megállapították, hogy 
a szerencsétlenül járt gazda, aki különben 
italos ember volt, szénával félig megrakott 
szekerével igyekezett a debreceni határban 
levő tanyájára. Részegségében elaludt a sze
kéren és eközben

égő pipája kiesett a szájából, beleesett 
a széna közé és lángralobbantotta azt.

A rendőrség szigorú akciója 
az uzsora letörésére 

Ezentúl hivatalból üldözik az Újsorát 
és a régi ügyeket előszedik

A most törvénybe iktatott hitelsértési 
és uzsoratörvénnyel kapcsolatban a gazda
sági és üzleti világban figyelmet keltő in
tézkedéseket foganatosít a rendőrség.

Fercnczy Tibor főkapitány most rendel
kezett az uj törvény végrehajtásáról a bűn
ügyi osztályon. A főkapitány napiparancs
ban hívta fel a bűnügyi osztály tisztviselői
nek figyelmét arra, hogy az uj törvény ér
lel méhen

az uzsora hivatalból üldözendő bűncse
lekmény,

ami azt jelenti, hogy az nzsorabiráskodások 
ügyében' eddig csak akkor nyomozott a 
rendőrség, ha a sértett panaszt cincit, de 

ezentúl a rendőrség hivatalból fogja ki
nyomozni az uzsorakölcsönök nyujtása- 
val foglalkozó személyeket és eljárást 

Indit ellenük.

Házasság szédelgés „nagyban" 
házassági happy-end-del

Az egyik áldozat ügyes trükkje, amellyel oltárhoz 
vezette — a vádlottat

léssé zsugorodott össze. Ez a feljelentő: egy 
budapesti ügyvéd 20 éves leánya

vonatta vissza a többiekkel panaszát.
Tárgyalt, egyezkedett a károsultakkal, mig 
végül feljelentésével egyedül maradt. Azután 
Bonyhárdnnk kereken kijelentette:

— Ha feleségül vesz, ezt az egy feljelentést is 
visszavonom ...

Bonyhárd Jenő és a pesti ügyvéd szerelmes 
leánya

rövidesen házasságot is kötöttek
— minden külön értesítés helyett.

— ötpengős részletfizetésre szállítunk sző
nyegeket, matracokat, sezlónokal. Király-i'tcp 
32., ajtó 2. Frigyes, a részletosztály vezetője.

— A tavaszi Idényről felgyülemlett maradé
kokból készített mérték utáni divatos férfi
öltönyt 40.— pengőért. László uriszabó, Rákó- 
czi-ut 60.

ERZSEBETSÚSFORDO

Tartsak a pengőt 
magasra,

az árakat 
3 alacsonyra

3 méter 140 cm széles kitűnő minő
ségű férOöUöny-szövct, sötétkék AQ

ts fekete színben is hozzávalóval —3 méter 140 cm széles kitűnő minő
ségű férflöllöny-szövct, 
>s fekete színben Is I 
együtt ....................

Kapható: *

CSAK AZ UDVARBAN 
Cím: Olcsó Maradék vásár és Textilraktár 

32. Király.utca 32. 
Vigyázat, SAROKHÁZ!

Pős'al rendelésedet 87 év cta ‘elkiiameretesen teljesítünk

A közgyűlés Stern Samu elnök megható záró- 
szavaival, amelyben mindenkit békés együtt
működésre hívott fel, ért véget

A szekéren a gazda két liter petróleumot 
vitt ki a tanyájára.

Az égő széna fellobhantotta a petróleu
mot,

amitől a gazda nyomban megvakult.
A lovak megijedve a mögöttük sistergő 

lángoktól, őrült iramban száguldtak tovább.

Körülbelül tíz percig vágtathattak, ami
kor a kocsi felborult s maga alá temette 

a szerencsétlen gazdát.
Az istrángok közben elszakadtak, úgyhogy 
a lovak az égő kocsitól messzire elmenekül
tek és még mindezideig nem találták meg 
őket.

A debreceni királyi ügyészség megindította 
a nyomozást a tragikus szerencsétlenség 
ügyében.

Különösen figyelemreméltó a rendelkezés
nek az a része, amely úgy szól, hogy most 
már

visszamenően Is
hivatalból üldözendő az uzsora. Ez azt je
lenti, hogy ha a rendőrségnek most jut tu
domására egy régebbi uzsoraüzlet, ebben az 
esetben is eljárást indit. A rendőrség most 
ennek a rendelkezésnek a kapcsán

szigora akciót indit az uzsorával fog
lalkozó magánosok és kétes üzleteiket 
kereskedelmi ügyletek formájába bur

koló vállalatok ellen.
A hatóságok tapasztalata ugyanis az, hogy 
Budapesten feltűnően elszaporodtak a zug
vállalatok, amelyek jelzálogkölcsön vagy 
más üzleti formák ürügye alatt tulajdon
képpen uzsorakamatot szednek és azt kü
lönféle illetékek felszámításával leplezik.

Égéin éven át nyitva.
Budapest, !.. Tétényi-ot 

NŐI betegségeknél, tsfllrli hajóknál, gyomor-. 
n»5J-, bélbántal.naknál 
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állandó orvost felügy ,|e|. IS holdas itspark. 
ParkstrandfSrdd. IrnLznribák. gyermekOdQIA.

parkvendéglő. bár.
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Hosszabb keleteurópai turnéja írói Buda 
pestre érkezett Ungár Imre, a vak magyar 
zongoraművész, aki — mint ismeretes — 
Varsóban nemzetközi pályázaton megnyerte 
a lengyel köztársasági elnök Chvpiy-difát. 
Ungár Imre szereplése az egész világon, ze
nei körökben nagy feltűnést keltett, úgy
hogy egymásután kapták az előnyösnél elő
nyösebb ajánlatokat turnék:.,. A vrrsói győ
zelem után bejárta egész Lengy 'országot. 
Észtországot, Litvániái, mindenütt hirdetve 
a magyar zenei kultúrát.

Ungár Imre többhónapos turnéjáról vissza
jőve! csütörtök délután érkezett Hegyeshalom 
halárára feleségével együtt, aki az egész ufón 
elkísérte. Amikor útlevélvizsgálatra került a 
sor. a vizsgálatot végző tisztviselő megkér
dezte. hogy nem hozott-e magával valutát. 
mert azt K- kell szolgáltatni. művész

megmutatta útlevelét, amelybe be volt 
jegyezve, hogy 8000 pengő! hoz magával. 

Ennyit takarított meg a tűmén és pénzét

Bécsben magyar pengőre váltotta be.
A hatósági ember ekkor letétkönyvet köve
telt a művésztől.

— önnél nagyobb összegnek kell lenni 
— mondotta - , ha az összeget külföldön 
letétbe helyezte, a leteli könyvet fel kell 
mutatnia.

A művész szabadkozott, hogy nincs nála 
más pénz, mint az a 8000 pengő, amit az 
útlevél is feltüntet. Hiába volt azonban min

Halálos szerencsétlenség 
a szolnoki strandfürdőben

Darvas Ferenc voli kormánybiztos diák-fia a vísbefulladf
Szolnok, julius 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap délután halálos szeren
csétlenség történt a liszamenti strandfürdő
ben. Darvas Ferenc mérnök volt Szolnok- 
megyei kormánybiztos fia,

ifj. Darvas Ferenc 18 éves kereskedelmi 
iskolai tanuló belefulladt a vízbe.

Ifj. Darvas Ferenc több iskolatársával és 
barátjával a kora délutáni órákban kiment 
a strandfürdőbe. Egvideig úszkáltak a fiuk 
a vízben, majd az egyik diák azt proponálta, 
hogy

rendezzenek versenyuszást.
'A fiuk starthoz álltak s alighogy néhány

Súlyosan inzultálták
Gürtner Géza hordógyárost 

a szigeti Spolarieh előtt
Hangos botrány és pofozkodás a Margitszigeten

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
nagy botrány játszódott le a Margitszigeten 
a Spo/ár/ch-éttcremben és előtte rendőri be
avatkozással, zsidózással és mentőkkel. Az 
eset szenvedő főszereplője, Gartner Géza 35 
esztendős hordógyáros. A botrány másik két 
szereplője, Paizs Jenő, a Spolarieh-étterem 
üzletvezetője és Szántó István volt folori- 
porter, jelenleg pincér.

Szombaton este tíz óra tájban megjelent 
a szigeti Spolarich-éttcremben GArtner Géza 
hordógyáros, aki a Visegrádi-utca 23. szám 
alatt lakik. Egy barátja társaságában érke
zett és egy tíz személyre terített asztalnál 
foglalt helyet. Alig ültek le az asztalhoz, 
megjelent Paizs Jenő üzletvezető és közölte, 
hogy az asztal foglalt, Ródossy kávénagyke- 
Hskedö telefónon foglalta le családja és ba
rátai részére. Arra kérte Giirloert, hogy egy 
kisebb asztalhoz üljön barátjával, mert nem 
szerelné, ha régi vendége megsértődne, hogy 
az általa megjelölt helyen terített tisztáinál 
nem foglalhat beivel. Gartner válasz nélkül 
hagyta a fölszólltást, mindketten vacsorát 
hozattak és hozzákezdlek annak elfogyasz 
fásához. Eközben megérkezett a kávénagy 
kereskedő tíztagú társaságával és egyene
sen afelé az asztal felé sietett, ahol Gii cine
tek ültek. Ródossy meglepődve látta, hogy 
az általa telefónon megrendelt asztalnál már 
ülnek. Odahivatln az üzletvezetőt és annak 
szemrehányást tett figyelmetlensége miatt. 
Paizs menlegetödzölt, másik helyen terített 
asztalt a társaságnak, majd visszament Gert 
bérhez és kissé ingerült hangon a követke
zőket mondotta:

— Tetszik látni, müven kellemetlenséget 
■MHBarnHHBBiaiMHSKaSBBVnCIIZV 
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den szabadkozása, mert legnagyobb meg 
döbbenésére a tisztviselő igy szólt:

— Tessék azonnal levetkőzni! Személyi 
motozást végzünk!

A nőulasokal kiküldték a fülkéből és a 
vak művészt az egész közönség szemeláttára 

meztelenre vetkőzi ették
majd a ruháit kutatták át. Feleségét ugyan
akkor egy harmadosztályú váróterembe kí
sérték át, hogv megmotozzák. A fiatal úri
asszonyt cgv

vasúti takarítónő vetkeztette mezte
lenre.

Negyedórát tartó motozás utón a vak mű
vész és felesége felvehették ruháikat és fel
ülhettek a vonalra. Az utazóközönség eleinte 
abban a hiszemben volt, hogy a rendőrség 
bűnösöket keres. „majd amikor értesült a 
tényállásról, egész utón vigasztalta a kétség- 
bcsetl házaspárt.

Ungár Imre hazaérkezve, keserűen je
gyezte meg a következőket:

. — Mikor Kovnóban hangversenyeztem é*  
a vonatom késett, a köztársasági 'elnök intéz
kedett, hogv különvonatot küldjenek értem. 
Igv is másfél órát késtem a koncertről. Ezer 
ember közül azért egv sem hngyta el a ter
met és közben megafónon jelentették be 
állandóan a közönségnek, hogv- a vonatom 
milyen állomásokat hagyott el. Ilyen fogad
tatások után érthetően fájdalmason érintett 
ez a határmenti incidens, éppen magyar 
részről.

métert úsztak, a Darvas-flu segítségért kiál
tott:

görcsöt kapott a lábába
s úgy kellett kimenteni a vízből.

Miután a parton megpihent s a görcse el
múlt, ismét a vízbe ment s megint csak 
versenyt úszott társaival. Ezúttal viz alatt 
folyt a versenyuszás. Percek múlva vették 
észre a fiuk, hogy Darvas Ferenc nem ke- 
■riilt elő a vízből. Fellármázták a strandfür
dőt s az úszómester a viz alján talált rá ifj. 
Darvas Ferencre.

Amikor a partra vitték, már halott volt.
A szerencsétlenség ügyében megindult a 
vizsgálat.

szerzett uraságod nekem. Régi vendégeim 
most bizonyára megsértődlek. Mindezt el
kerülhettük volna, ha ön hallgat szavaimra.

Gartner dühbe gurult, valamit válaszolt, 
de javában szólt a muzsika és a zene hang
jai mellett elvesztek szavai. A szomszéd asz
talnál ülök a következő pillanatban arra 
leltek figyelmesek, hogy 
hogy

a hordógyáros felkapta az előtte lévő 
borral telt poharat és annak tartalmát 

az üzletvezető arcába öntötte.
Paizs nem akart a zsúfolt étteremben bot
rányt, éppen ezért letörölte arcáról a bort 
'és szó nélkül tovább lépett az asztaltól.

A vendégek körében kínos hatást váltott 
ki ez a különös jelenet és élénken vitatták 
a történteket. Gartner és barátja mintha mi 
sem történt volna, továbbra is ott maradtak 
az étteremben, eltek-ittak és egy órára járl 
már az idő, amikor fizettek és.elindullak az 
étteremből. Paizs Jenő üzletvezető és Szánté) 
István táncos ugyancsak egv órakor távoz
tak az étteremből. Kinn a park bejárata 
előtt összetalálkoztak Gürtnerékkel és szó
váltás keletkezett köztük. Egyre élesebb 
szavak hangzottak el, közben az üzletvezető 
és a pincér közül

valamelyik hangosan szidta a zsidókat, 
reprodukálhatatlan kifejezések hallatszottak. 
ugv, hogy a vendéglő közönsége is figyelmes 
lelt

a bejárat előtt lejátszódó újabb bot
rányra.

Nagy tumultus keletkezett és veszekedés 
közben valaki

a liordógyárost arcul Ütötte.
oly erősen, hogy az kissé mcgtánlorodult és 
majdnem leesett a földre.

Gartner.az inzultus után vérvörös arccal 
magából kikelve beszaladt a Spolarieh-ét- 
terem süntésébe és olt a tulajdonost kereste 
és követelte, hogv azonnal szolgáltassanak 
neki elégtételt. Az egyik asztalon mintegy

Kecskemét, julius 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Körülbelül tiz napja, hogy Kecs
keméten feltűnt cgv titokzatos kerékpáros, 
aki június 22-én délután hat óra tájban 
gumibottnl vagy korbáccsal inzultált egy 
iirileányt, majd n feljelentések szerint ez az 
eset másnap újra megismétlődött.

Amikor az eset nyilvánosságra került, 
ahol ugyancsak végigvágott korbácsával egy 
ismeretlen biciklistái, akit elneveztek szatir- 
nak, szadistának, biciklis szörnynek, de 
akiről senki sem tudott egyebet mondani, 
minthogy a homlokán egy nagvobb lencse 
van és micisapkát visel. Mind sűrűbb titok
zatosság vette körül a kegyeilenkcdö bicik 
listát és amikor bizonyos közlemények je
lenlek meg arról, hogy a biciklista csuk 
szép és fiatal nőket inzultál.

sorra jelentkeztek a rendőrségen szók 
a nők, ülik szépnek és fiatalnak tartót
fák magukat és ugvancsak panaszt tet
tek, hogy a titokzatos fiatalember őket 

Is megkorbác.solta.
Sőt korábbi áldozatok is jelentkeztek, akik 
azt vallották, hogv azért nem tettek eddig 
feljelentést a biciklista ellen, mert restélték 
azt. ami velük történt.

A férfi kiosztotta a kártyákat.
Most azután a rendőrség hivatalos jelen

tése .szétoszlatja azt a legendát.
mintha olt ez a biciklista hosszú Időn át 

*> garázdálkodhatott volna.
Megúllapitotla ugvanis a rendőrség, hogv 

az első és utolsó eset június 22-én tör
tént Kecskeméten

és pedig délután fél hat órakor és egy óra 
múlta inár a biciklista Nagykőrösön volt.

V1L, RAKÓCZi-UT 60. ttmszmYtt
száz darab gyufatartó volt összerakva, mert 
éppen zárni készültek már a vendéglőt. A 
magából kikelt ember kél öklével csapkodta 
•íz asztalt, még pedig olv erővel, hogv »• 
gyufatartók közül több leesett a földre.

A nagy zajra több pincér elösictelt és ér
deklődtek, hogy tulajdonképpen mi is tör
tént, mi okozta a hordógyáros feldúlt lelki
állapotát. Gürtncr Géza a sönlésbcn való rö
vid tartózkodás után ismét kiment az utcára, 
ahol ugylátszik

újabb botrány keletkezett
közte és az étterem két alkalmazottja közt, 
mert pár perc múlva ismét sisszatért a ven
déglőbe és még az előbbinél is idegesebben 
és erélyes hangon kiáltozott és felszólította 
a személyzetet, hogv

azonnal telefonáljanak a mentőkért, 
mert őt a vendéglő ctőlt valaki nieg- 

azurta.
Közben rendőr is k* elő a botrány 

hírére és felvette a jegyzőkönyvet. Időköz
ben megérkeztek a helyszínre a mentők is, 
akik megvizsgálták Garlnert. Megállapítot

Halálragázolt egy embert 
a budafoki vicinális

A villamosvezetőt előállították a rendőrségre
Tegnap éjszaka 12 óra tájban halálos ki

határában. A Budafok felé haladó Budapesti 
határában. A Budafok felé haladó Budapest 
Helyiérdekű Vasút egyik vonala elgázolta 
Seemann Pál 31 éves állványozó mester hu 
dafoki lakost. Seemann fejét, arcát teljesen 
.széfroncsolták a villamos kerekei,

holttestét csak nagynehezen tudták kl- 
kiemclnl a kerekek alól.

Még az éjszakai órákban rendőri bizottság 
szállott ki a gázolás színhelyére, ahol meg
kezdték az eset szemtanúinak kihallgatását.

Szétfoszlott a ficcsfauuéti fiorbacsos 
biciklista legendája

Egyetlen esetben tniniiáit Kecsítemíien 
is Nagykörösön egy-egy nőt

ÉLŐ HANG
Saját gyártmányú 
beszélő hangszereink

Reklámárai csak • hátén !

6tt Mezzel
t M9KROLETT,

melyben fi lemez vihető .. P

2. ECHOFON,
melyben 8 lemez vihető .. P

3. viko ..., *8901
melyben 1(1 lemez vihető .. P SttaVi

ták, hogy a jobb kezefején horzsolt sérülés 
van, de szart sebet nem talállak rajta.

A botrány szereplőit a főkapitányságra 
állította elő a rendőr és a központi ügyeletén 
részletesen kihallgatták valamennyiökct a 
történtek felől. Giirlner a/t hangoztatta, 
hogv őt az üzletvezető és a pincér megsér
tették és

azok támadtak rá az utcán Is, 
amikor távozott nz étteremből. Azt azonban 
nem tudta megmondani, hogv kettőjük kö
zül melyik ütötte arcul. Paizs és Szántó 
ezzel szemben azt hangoztatják, hogy a 
hordógyáros kötött beléjük és nem ők, ha
mm valaki egészen idegen személy avatko
zott bele a dologba és az ütötte arcul a 
hordógyárost.

A főkapitányságon jegyzőkönyvet vettek 
fel a történtekről és a margitszigeti botrány 
ügyében tovább folyik a vizsgálat. Az hév
nek különben vasárnap délelőtt érdekes fej
leménye lett. Paizs .Tenő üzletvezető és 
Szántó István pincér levelet kaplak, amely
ben értesítik őket, hogv azonnali hatállyal 
elbocsátották őket állásukból.

Seemann több ismerősét is kihallgatták, akik 
előadták, hogv az állványozó mester haza
felé tartott, közben a síneken ment keresztül 
és nem vette észre a feléje haladó villamost 
Miután több körülményből arra következte
tett a rendőrség, hogy

a villamoskocsi vezetője. Barna István, 
nem tanúsított kellő elővigyázatosságot,

előállitották a budafoki kapitányságra, ahol 
megindították az eljárást. További sorsa felől 
egyelőre még nem történt döntés.

ahol ugyancsak végigrágott korbresával egy 
leányon.

A rendőrség vizsgálata kiderítette még azt 
Is. hogy amikor az első inzultus történt, 
körülbelül a tett színhelyétől ötven lépés
nyire jött szembe egv kerékpárosrendőr, 
akihez az inzultált leány sírva odaszaladt és 
elpanaszolla neki, hogy végigvágtak rajta.

A rendőr nem tulajdonitoll fontosságot az 
esetnek és azt felelte a panaszkodó leány
nak:

— Nyilván haragszik magára s azért ütötte 
meg, de nekem egyéb dolgom van és nem 
mehetek utána.

Azóta hasonló eset ne n fordult elő sem 
Kecskeméten, som Nagykőrösön. Viszont a 
kecskeméti rendőrség kétségtelen bizonyos
sággal megállapította, hogy

a brutális fiatalember csak nagykőrösi 
lakos lehet.

T— n maga részéről már nem is foglalkozik 
tovább a dologgal, mely felelt

a kecskeméti közvélemény Is napirendre 
tért

és mosolyognak azon, hogv körülbelül tíz 
napon át olyan hírek kerüllek nyilvános
ságra Kecskemétről, mintha ott napról napra 
garázdálkodna a biciklista szÖrnv és mintha 
a kecskeméti fiatal és szép hölgyek már 
nem is mernének az utcára kimenni.

Évtizedek tapasztalnia bizonyltja.
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Disznóólban tartotta esztendők óta 
tehetetlen, néma fórtót 

Laiartúzianax a bestiális íeleseget
Marosvásárhely, julius 3.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Egy titok
zatos merényletre derült vasárnap vúrutla 
rtul világosság.

Néhány év előtt történt, hogy Nagy Lajos 
környékbeli gazdálkodó egyik napról a má
sikra

megnémiilt, majd rövidesen eltűnt.
A csendőri nyomozás ebben a különös és 
titokzatos ügyben semmiféle eredményt el- 
úrrn nem tudott, míg végre most több esz
tendő elmúlta utón világosság derült a szo
katlan ügyre. Egy névtelen feljelentés alap
ján ugyanis újra megindult a nyomozás, 
amelynek során Nagy Lajos há/ónak udva
rán,

egy disznóólban, megbilincselve és va-

| lósággal elállatlasodva megtalálták 
a csendőrök.

A kihallgatások során kiderült, hogy 
Nagy Lajos felesége már hosszabb idő óta 
viszonyt folytatott egy mechanikussal, aki 
az asszony rábeszélésére megbilincselte és a 
disznóólba zárta és több évig ott tartotta a 
magával tehetetlen gazdálkodót.

Amikor a falu tudomást szerzett a felhá
borító bűntényről,

meg akarták lincselni az asszonyt,
akit a csendőrök csak nehezen szabadítottak 
ki a felháborodott tömeg kezei közül. Az 
asszonyt kihallgatása utón letartóztatták, 
inig bűntársát, a mechanikust egyelőre ke
resik.

Nagyúri passzióival védekezik 
a zsaroló ál-tanár, akinek 
doktori diplomáfa is hamis 
Rabszállitó autón vitték át az Ügyészségre 

vasárnap Rátskay Vilmost
Dr. Rátskay Vilmos, a zsaroló hamis ok 

múnyokkal működő tanárt, vasárnap dél 
előtt zsarolás és okirathamisitás címén elő 
teles letartóztatásba helyezték és délután u

rendes rabszállitó kocsin tlzedmagával
— betörőkkel, tolvajokkal és sikkasztókkal 
együtt —

kisérték ál az ügyészség Markó-utcai 
fogházába.

Egész délelőtt ott siránkozott a főkapitány
ság kétszázas cellája előtt a felesége, aki 
ennivalót vitt be férjének és csak azért ri- 
mánkodotl, hogy legalább egy-kél szót vált
hasson az urával.

A tanár, aki első kihallgatása alkalmával 
még fölényesen válaszolgalolt a rendőrtiszt
viselők kérdéseire, az elébe tárt bizonyítékok 
súlya alatt

ÖMzcroppant és teljes beismerő vallo
mást tett.

Hogyan lett a fiauciósififiasxtó Kroll 
Gábor a cfiilei felkelők egyik vezére

A tStvínysxííi sififiasxtás miatt Hit íi félívre ítélte Krollt, 
aSÍ DélameriMba sxSfiött

Az elmúlt esztendők és elmúlt konjunklurák 
letűnt lovagjai közölt nem egy akadt. aki a 
dicstelen törvényszéki tárgyalás helyett jobb
mik látta székhelyét Budapestről minél távo
labbra, lehetőleg mindig a tengeren túlra át
helyezni. Közülük nem egy. akinek karrierje 
Itthon Ilyen hirtelen ért véget — odakint új
ból nikrrrel kapaszkodott fel a szerencse sze
kerére. Ily hírek érkeztek a sikkasztó tőzsde- 
liizoináo.vosról, akinek virűgtó fehérneniütisztiló 
iizcmo van jelenleg Buenos Airesben, a csaló 
bankárról, aki szorgalmas földmüvelőfarmer 
lett Kaliforniában slh.

Hasonló előzmények után került most egy 
ujnbh ..kitűnő hazánkfia" abba a megtisztelő 
helyzetbe, hogy érdemei hírlapok hasábjain 
kommentállassanak. Az egyik

nagy magyar amerikai napilap legutóbb! 
számának címlapján a pesti rendőrség 
•lőtt sem Ismeretlen arckép díszeleg, 
amely markáns arca, 30—40 év körüli, 
Pesten „strammnak" mondott Salat férfit 

ábrázol. »
Az aláírás: Gábrielt Kroll, a chilei felkelők 

egyik vezére.
Érdekes pályát futott végig Kroll Gábor, 
a pesti szállítmányozási Iroda sikkasztó 

Elmondta, hogy szeretett nagylábon élni és 
ez vitte a bűn útjára. Fizetéséből nem tudott 
nagyúri életei élni, ezért határozta el, hogy 
jómódú tanítványainak szüleit megzsarolja. 
A katonatiszti uniformist, kitüntetéseket is 
csak azért vette fel, hogy ezzel nagyobb te
kintélyt biztosítson magának.

Vasárnap megérkezett különben a pécsi 
rendőrség átirata Is a főkapitányságra. Az 
átirat az áltanár vallomásával szemben meg
állapítja, hogy

ott Rátsky Vilmos nem szerzett diplo
mát,

sőt abban az időben, amikor ő saját vallo
mása szerint az alapvizsgát letette volna, 

még nem Is létezett a pécsi egyetem.
A főkapitányságon több szülő is megjelent 
vasárnap, búr nem tettek feljelentést az ál 
tanár ellen, kijelentették, hogy közülük is 
többet hasonló módon megzsurolt Rátskay.

főnöke,
amíg ilyen cikk megjelenhetett róla. Mint 
praktikán) tanulta ki a mesterséget közvetlen 
u Kóborul megelőzően Bécsbcn egy Interkon
tinentális nagy cég irodájában. A háború 
alatt öl esztendeig szolgált — megjárva az 
összes frontokat s az Összeomlás bekövetkezé
sekor mint főhadnagy szerelt le. A háború 
idén rógl cégének budapesti fiókjánál tisztvi- 
selősködöll egy ideig, mikor azonban elkövet
kezett a nagy konjunktúra —

önállósította magát.
Szállítmányozási Irodát nyitott s vállalata ha 
marosan oly kitünően prosperált, hogy Kroll 
villái és két autót vásárolt. Ahogy azonban a 
gazdasági válság elsodorta a hirtelen meg
gazdagodási lehetőségeket — Kroll is meg
érezte az Idők változását. Vakmerő tőzsdei 
manőverjein, amelyekről híres volt —

elúszott szinte egyik napról a másikra 
tekintélyes vagyona

s röviddel később már mint kauclóslkkasztó 
ellen futott be rengeteg feljelentés a főkapi
tányságra.

Á budapesti bünlotőlörvényszék
sikkasztás miatt két és félévre ítélte

Krell Gábort, 
aki azonban nem vonult be a fogházba, ha 
nem még mielőtt az ítélet jogerőssé vált volna 
— megszökött.

Pél-Aaierikába hajózott 1937-ben • mint
ahogy az amerikai magyar újság — természe
tesen a komprommltáló előzmények nélkül 
elmondja — Santiago dél Chilében vetett hor
gonyt. Mivel Kroll kitünően beszélte a spanyol 
nyelvel, a \órosparancsnokságon kapott ha
marosan álióst tolmácsi minőségben. Ugy lát
szik, igen hamar megismerkedett a chilei 
viszonyokkal, mert már az előzőén lezajlott, 
de vérbefojlolt felkelés is a forradalmárok 
sorába viszi a bánáti köznemesi, most pedig 
„kitűnő hazánkfia" — mint ahogy az ameri
kai magyar újság aposztrofálja —

a forradalmi csapatok lovassága fölött 
parancsnokol.

Érdekes, hogy Kroll sokat ad felkelővezéri 
minőségében is a pestiek véleményére, mert a

Körözik Fery Oszkár altábornagy 
hóhérját, aki Oroszországból 

állítólag visszaszökött Budapestre 
Hajsza Zolyi József, a vérengző terrorista ellen

A hatóságok körözőlevelct adlak ki Zolyi 
József volt terrorista ellen, akinek bűn- 
lajstromán három szomorú emlékű gyilkos
ság szerepel.

Zolyi József n kom műn alatt
a vörösőrség politikai megbízottja volt.
Az emlékezetes júniusi ellenforradalom 

Idején, mikor a terroristák vérbe fojtották 
a nemzeti megmozdulást, Zolyi József föl
jelentette a vörösőröknek Fery Oszkár al
tábornagyot, Borhy Sándor és Menklna Já
nos csendőralezredeseket mint ellenforradal
márokat. Cserng József pribékjei elfogták 
Fery Oszkárt és a két csendőrtiszlet és 
válogatott kegyetlenkedések után

kivégezték őket 
mozdony-utcai laktanyájuk pincéjében.

A hű kutya megmentette Dunába esett 
gazdájának életét 

Megdöbbentő életmentés az újpesti Dunaparton
Megdöbbentő, könnyen végzetessé válható 

baleset történt tegnap este az újpesti Duna
parton, amely gyermeklialállal járt volna, ha 
a hűséges kutya nem menti meg a kisgyer
mek életét...

Benedek Sándor dr. biztositóintézeti tiszt
viselő nyolcéves Gábor nevű kis fia

az újpesti híd közelében pajtásaival Ját
szadozott a parton.

A gyerekek fogócskát játszottak. Órákhosz- 
szál tartott már a vidám hancúrozás és a 
délutánból estébe fordult az idő, közeledett 
a hazatérés ideje, amikor

megdöbbentő szerencsétlenség történt.
A játék hevében a kis, nyolcesztendős Be
nedek Gabi egészen a part szélére szaladt és 
nem tudott megállani — hangos sikoltással 
és nagy loccsanással beesett a vízbe. A Duna 
itt nagyon mély, úgyhogy a gyerek néhány 
kétségbeesett kapálódzás után elmerült. A 
kis fin — mint ahogy később kiderült — 
jól tudati ugyan úszni, azonban a hirtelen 
ijedtség teljesen megbénította.

A szerencsétlenség idején igen sokan tar
tózkodtak a parton és a kis Benedek Gabi 
pajtásainak kétségbeesett kiáltására renge
tegen leltek figyelmesek. Azonnal el is oldot
tak néhány csónakot, de ez mind késő lett 
volna, mert az erős sodru folyó erős Iram
ban vitte lefelé n szerencsétlen gyermeket. 
Ahol azonban a legnagyobb a baj — ott leg
közelebb a segilség — mielőtt bárki a men
tésre sietett volna,

„valaki" már a vízben la volt, hogy se
gítségére ússzon.

csaiadiiiaz-űpites 
Kamatmentes Kölcsönnel

A magyar kBiBniég köriben megindult nsgyilkerfl Zpll. 
keiéit akcióról iiimolunk be. A Budapenfl Inzatlanbunk 
r.-l. ÉpItötskarék-oaztHlyn mindazokat. akik tehkvéfelr, 
eiiilódiház-épiléire, terhei ktilciii.iBk dtcaeréléiiér- lókéi 
Igényelnek, hounilrjdrntu, 1« IS é» alatt tBrleisIhetfi 
kaniilmente*  gBIrsBnnel tótja el.

A kölcstnliöz mlndaiok juthatnak, akik ■ könnjO elő- 
feltételt feljeilllk. a rlivld várakazáil Időt kitöltik él ka_ 
teletik magúkat arra, hogy minden kBIcafln.ott tOSI pen. 
gól legalább hn>l B pennói részletekben tBrlesiten-k 
rima, lyen kedrezfl felölelek mellett a felszabadult 
lakbér egy kis töredékéből lehet törleuttnl az építkezés 
kOlfiégelf.

Részlete, felvlldgn,ltdst a Rudapestsi Ingatlanbank Rt. 
tipitrilakarék-Mitálya n>Ujt hétköznap » « lg. Budapest 
RSkór.l-llI is.

róla szóló lapot
több példányban küldte haza

néhány volt jó emberének a magyar fő
városba.

A proletárdiktatúra bukása után bíróság 
elé kerültek a gálád gyilkosság tettesei és 
ekkor derült ki, hogy Zolyi följelentésére 
történi a vérengzés, mire

Zolyit kötéláltali halálra Ítélték.
A volt politikai meghízott azonban meg
menekült az akasztófától, mert a többi cse
refogoly között

őt is kiadták Oroszországuak, 
ahol menedéket kapott.

Ugy látszik azouban, 
ott Is meggyűlt a baja, 

mert a most érkezett hír szerint Zolyi Jó
zsef megszökött a szovjet területéről és ál
lítólag visszajött Magyarország területére.

Erre azután körözőlevelet adlak ki ellene.

Ez a „valaki" pedig nem *olt  más, mint 
Benedekék hatalmas, másféléves Lord nevű 
farkaskutyája — a kisfia, leghívebb, játszó
pajtása.

A kutya, amikor a kisfiú sikoltozását 
meghallotta, azonnal beugrott a vizbe és 
bár hihetetlen erőfeszítéssel kellett dolgoz
nia a hullámokkal szemben, odaért a gye
rekhez. Mint egy filmen, ugy játszódott le 
az egész cselekmény:

a kutya fogaival megkapta a gyerek 
ruháját.

Annyi ereje nem volt, hogy ki tudott volna 
vele a partra úszni, azonban a kisfiú meg
kapaszkodott az állat bundájába és a víz 
felszínén maradt.

A kutya megjelenése bátorságot öntött a 
kisgyerekbe, most már néhány uszómozdu- 
lat is eszébe jutott és másodpercekkel ké
sőbb a csónakok is ott voltak, amelybe a 
kisfiút és a kutyát beemelték.

A hideg fürdőn és az ijedtségen kívül 
semmi baja nem történt a kis fiúnak; Lord 
érdemeiről pedig már el is ment a felirat a 
Magyar Vöröskereszt Egylet vezetőségének...

— Rozgonyl fénykép 3 drb 8 P. Calvln-tér 5.
— MtlUák olvassák a Milliók Könyvét) Óriási 

sikere van a Milliók Könyve uj olcsó sorozatá
ban most megjelent két kitűnő regénynek. Az 
első Courths-Mahler: Az énekesnő c.imü regé
nye, a második William Hopkins Izgalmas ame
rikai (ietektiv-történctc. Mindkét regény ma
gyar nyelven most jeleni meg először. Egy-egy 
regény 18 oldalon teljes és az ára: 20 fillér. 
Kapható mindenütt. Minden szombaton uj 
regényt

Hétfőn, julius 4-én kezdődik az Esti Kurir 
lebilincselően drámai cikksorozata:
— — __ __  r -

/
URALKODÓK SZÓMOZETESBEH
A világ urainak izgalmas bukása és furcsa 
uj élete az emigrációban. 11. Vilmos, af avágó, 
Ferdinánd cár, a lepkegyüjtő, Alfonz király, 
a bridgejátékos, Mánuel, a tenniszbiró, 
Amanullah, az asszonyok áldozata stb.,stb.

Vegye meg mindennap 
az EST9 KURÍRT
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Halálos motorbicikli 
gázolás

Debrecen, Julius 3.
Ó4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap délelőtt halálos molor- 
bicikligázolás történt Debrecenben.

Nagy István borbély a Csapó-utcában 
motorbiciklijével elgázolta Diószegiig László 
13 éves tanulói. akit azonnal a klinikára 
szállítottak, ahol azonban már nem tudtak 
rajta segíteni és

a szerencsétlen gyermek klszcnvedett.
Nagy István borbélyt a rendőrség őrizetbe 
vette.

Kihallgatása során azt igyekezett bizonyí
tani, hogy ö nem oka a szerencsétlenségnek, 
mert a gyerek nekiszaladt a biciklijének. 
Ezzel szemben a kihallgatott szemtanuk val
lomása szerint

Nagy István valósággal neklbajtott az 
utcán keresztül haladó fiúnak 

és még akkor sem állt meg, amikor elgázolta, 
hanem tovább akart hajtani.

— A hőmérsékletben változás nem vár
ható. A hétvégi fullasztó kánikulát vasár- 
rap szeles, kissé hűvösebb idő váltotta fel. 
A Meteorológiai Intézet prognózisa a követ
kező: A szelek gyengülése némely helyeken 
kező: .4 szelek gyengülése, némely helyeken 
némi felhőzet várható zivatarba jlammal. .4 
hőmérsékletben azonban változás nem vár
ható.

— Rend és nyugalom Németországban.
Berlinből jelentik: Az első júliusi vasár

nap, amely egyúttal a hó végén megtar
tandó blrodahnlgyülési választások első pro
pagandanapja volt, nyugodtan telt el. A 
késő esti órákig beérkezett jelentések nem 
igazolták azokat az aggodalmakat, amelye
ket általában ehhez a vasárnaphoz fűztek. 
A birodalom valamennyi m.x.Yobb városá
ban nagy tüntető felvonulásokat és gyűlése
ket rendeztek, rendzavarásra azonban nem 
került sor. A nemzeti szocialisták, a Vas- 
frontban tömörült pártok és a kommunis
ták nagy eréllyel kezdték meg a propagan
dát. Münchenben a rendőrség nagy előké
születeket tett, mert attól tartottak, hogv az 
egyenruhaviselési tilalom felfüggesztése ko- 
vetkeztében súlyos összecsapások tesznek- 
Ezek az aggodalmak is túlzottaknak bizo
nyultak, mert egv kisebb Incidenstől elte
kintve, sehol nem kellett a rendőrségnek 
beavatkoznia.

— A MÁV elnöke hazaérkezett Bukarest
ből. Samarjay Lajos, a MÁV elnöke vasár
nap délben hazaérkezett Bukarestből, ahol 
udvariassági látogatást telt. Viszonozta 
ugyanis a román államvasutak elnökének 
legutóbbi budapesti látogatását.

— Eltün Rakovssky Endréné mflértékU bross
tűje. Megjelent a fökapllúnvsúg központi ügye
letén ftakovszky Endréné, a felsőhúz háznagyá
nak felesége és egy családi ereklyének eltűnését 
jelentette be. Előadta, hogy Szent Györgyöt áb
rázoló hat centiméter széles ezüst brosstűje, 
amely régiség és jelenősebb értéket képvisel, el
veszett. Meglehet, — mondotta, — hogy ellopták 
a villamoson, vagy az autóbuszon, de az is lehet
séges, hogy meglazult a tűje és leesett. A rendőr
ség az ügyben megindította a nyomozást és kéri, 
ha valaki esetleg megtalálná a brossot, jutalom 
ellenében adja át a fökapitánj ságon Alvinczy 
Roland rendőrkapitánynak.

— Hazajött orosz fogságból 18 év után. Kis
kőrösről jelentik: Ecseyi József 38-as gyalogos 
kereken 18 évi orosz fogság után Szovjetorcsz- 
országból visszaérkezett Csengődre, itthon mar 
holttá nyilvánították s felesége újból férjhez 
ment. A fogságban viszont Eesegi kötött újabb 
házasságot s most magával hozta második fele
ségét, úgyszintén attól saló gyermekeit. Hozzá
tartozói kérdésére elmondta Ecsegl. hogy a 
kényszerűség vitte ró r fogságban a házasságra.

— A független kl-gaadapárt Rétsí gon. Vasár
nap hóromszóztoritékcs ebédet rendezett a füg
getlen kisgazdapárt Rétsógon. Az ebéden a be
szédek sorát dr. Fischer József oltani pártelnök 
nyitotta meg, majd utána felszólallak Tildy 
Zoltán. Vlain Ferenc, Dinnyés Lajos. Huszár 
Elemér, aki n kerületnek régebben képviselője 
volt és Andaházy Kasnya Béla, aki beszédében 
bejelentette, hogy belép n független kisgazda
pártba.

— Sortfir a dnhdnycsempészrkrt. Zalaeger
szegről jelentik: Az utóbbi Időkben n Muraköz
ből horvát falusi emberek a Murán keresztül 
dohány csempésztek Magyarországra. A jugn. 
szláv határőrök megfigyelték * csempészeket és 
a napokban, amikor négy horvát legény éppen 
ál akart kelni nagyobb csempészáruval a Murán, 
sortüzrt adlak le reájuk. Húrom csempésznek 
sikerült elmenekülnie, o negyediket megsebe 
sülve elfogták. Ugyancsak a Muránál a jugo
szláv határőrök két másik csempészt agyonlőt
tek, mire a legények hozzátartozói bosszúból 
két szerb csendőrt gyilkoltak meg.

SVÁBHEGY 
NAGYSZÁLLÓ

Néhány olcsó 10 pengős napi 
penzió még ka p n alól 
Világhírű terraazán Kutasa? konyháján 
vacsorázva, gyönyörködhet Budapest 
panorámájában. Tel.: 65-O-iO ée 65-0-97

Bestiális monon meggyilkolta a feleseget fi rossz viszonyok h
Élosro tont Kaszával felkoncolta

Nagykanizsa, julius 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Kegyetlen hitvcsgyilkosság történt 
a Nagykanizsa melletti Sormás községben. 
Mester József 26 éves bognár öt esztendővel 
ezelőtt feleségül vette egy községbeli gazdái 
kodó szép fiatul leányát. Mestert a faluban 

duhaj természetű, garázda embernek is
merték,

de ugvlálszott, hogv nősiilése után megjavult. 
Ez azonban csak látszat volt, mert rövid 
hátasélet után megint garázdálkodni kezdett. 
Végül már

ütötle-verte fiatal feleségét
és pokollá tette az életet, míg végül Mestcrné 
megunta a dolgot és otthagyta az urát.

Mester utána ment és hosszas kérleléssel 
rávette az asszonyt, hogy térjen vissza. A 
visszatérés után azonban

megint csak folytatódott a régi élet 
és megint napirenden voltak az ütlegelések.

a szarancsatian fiatalasszonyt
Mestcrné a minap végleg otthagyta az urát.

A bognár tegnapelőtt az utcán találkozott 
a feleségével és kérlelte, jöjjön vissza hozzá. 
Az asszony elutasította, mire Mester dühében

lekapta villára vetett, frissen fent kaszá
ját s teljes erővel az asszony felé sújtott.

A nagy erővel mért kaszacsapás valósággal 
felkoncolta a szerencsétlen asszonyt, aki vé 
résén, holtan esett össze.

A gyilkos férj ezután hazasietett, lemosta 
magáról a vért,

Ünneplőbe öltözött
és kiment a mezőre. Közben megtalálták az 
asszony holttestét és cscndőrörjárat indult a 
gyilkos üldözésére. A mezön elfogták,

vasra verték és Nagykanizsára vitték, 
ahol dr. Imreffy László vizsgálóbíró letartóz 
talia.

A szerencsétlen végétért fiatalasszonyt a 
község népének nagy részvétele mellett te
mették cl.

Merényletet akartak elkövetni 
Perley Lajos városatya, a Független 

Frontharcosok vezére ellen
Perley panasza szerint tőrrel felfegyverzett fiatalember 
leselkedett rá a Bodográí-mozi ajtajában, de a merénylőt 

leleplezték, mire elmenekült
Vasárnap délután megjelent a főkapitányság 

épületében Perley Lajos törvényhatósági bizott
sági tag. a Független Frontharcosok Pártjának 
elnöke és Andréka Károly helyettes főkapitányt 
kereste, aki szintén tagja a székesfőváros tör
vényhatósági bizottságának. Perley azonban nem 
tudott beszélni Andréka Károllyal, aki most 
szabadságon van. Perley Lajos azért jött a fő
kapitányságra, hogy

Ismeretlen tettes ellen följelentést tegyen.
Perley Lajos panasza szerint merényletet akar

lak elkövetni ellene. Vasárnap — mint lapunk 
más helyén erről beszámolunk •— a józsefkörutl 
Bodográf-moziban, a frontharcosok gyűlésén be
szédet mondott Perley. A gyűlés után figyelmez
tették, hogy merénylet készült ellene. A figyel
meztetés szerint

a mozi ajtajában egy tőrrel felfegyverkezett

— Eltemették Bettelheim Mórt. Vasárnap 
délután a rákoskeresztúri izraelita temető
ben megható gyászpompával temetlek el 
Bettelheim Mór bankárt és testvérét, Mir- 
zát, a tragikus öngyilkosság áldozatait. A 
szabad ég alatt felravafalozott két koporsó 
fölött Hevesi Simon főrabbi mondott sziv- 
hezszóló búcsúztatót, amelyet könnyekig 
meghatva hallgattak a gyászolók százai, 
akiknek sorában ott állott Kóbor Tamás, 
Sándor Pál. Krausz Simon, a szerencsétlen 
bankár barátai. A temetési gyászének után 
klvitték a két koporsót a közös sirhoz, ahol 
az első hantokat Sándor Pál dobta a kopor
sókra.

— Egy öregur tragédiája. Az elmúlt éj
szaka a Sziget-utca 15/b. számú ház máso
dik emeletének egyik erkélyéről Mauthner 
Adolf 85 éves magánzó az utcára zuhant 
és azonnal meghalt. Hozzátartozói szerint 
rz öregur baleset áldozata lett. Ugyanis 
szenddegsorvadásban szenvedeti, nem tu
dott magára vigyázni. A baleset valószínű
ié# akkor történhetett, mikor hozzátartozói 
vacsoráztak.

— Dános Árpád: La Hongrie daus la Crise 
Moádialc, Dános Árpád egyetemi magántanár, 
a gazdasági irodalom régi művelője, francia 
nyelven Irt ni<» t tanulmányt a magyar gazdasági 
válságról. A szerző uj tanulmányában részletesen 
ismerteti a mezőgazdaság .az ipar és a keres 
kedelem helyzetét, válrunint a közterhek kérdé 
sél és végül is arra a kónkluilóra jut, hogy 
mindez, ami történt, az osztrák magyar mon
archia, ezen évszázadok alatt kialakult egységes 
gazdasági terület feldarabolásának következőié 
nye. Azelőtt egységes vali a pénz, a törvény és 
az egyes vidékek fölösleges árult szabadon lehe
tett egyik helyről a másikra vinni. Ma lehe
tetlen a racionális termelés és az egészséges 
árucsere — a válságnak be kellett következni —, 
természetes hát, hogy Küzép Európának ezen 
a részén lesüllyedt a gazdasági jódét. Eleinte 
csak a legyőzött államok aépci érezték u ezen 
védést, de régi igazság, hogy az emberi szerve- 
retben a betegség nem marad lokalizálva, már 
pedig fluen egységes organizmus Európa is. 
Dános Árpád tanulmánya szerint, ha idejében 
nem tétnek észre az enrópdlf nagyhatalmak, 
rlvész minden hatalmi pozíciójuk a távol Kele
ten. Mivel pedig külőn-külöit nincs sok győ
zelmi remény — a nagyobb aélok érdekében 
meg kell békülnlök egymással az európai álla 
moknak, már csak — önzésbőlis. Dános tanul 
mánya részletesen foglalkozik a megoldással Is: 
Páneurópávol, a dunai konfődnróclőval és a 
lauMsnnti konferenciával. A tanulmány igen 
ízléses kiállításban jelent meg.

— Egy fiatal leány SngylIkoMága. Debrecen
ből jelentik t Vargha Zsuzsi 18 éves hajdúbö
szörményi fiatal leány izemlml bánatában fel- 
akasztotta magúi egy epertára ét mire rátalál
tak, már halott volt.

Jégszekrények, 
vfitaaiM MfőkHrtlíkalaArM*  ■ I■ ■ EKEI |fe 
•MraktasQMwk, teárfeHfMak H EIIIIEFE EII 
Krmtaeayctr, Ö-atoa 6. Arjsft-zík Iorsm m Mnuatva.

fiatalember leselkedett rá.
A gyűlés Résztvevői közül egy asszony észre
vette, hogy mi készül és figyelmeztette a gyűlé
sen szolgálatot teljesítő rendőrt. A fiatalember 
észrevette, hogy a rendőr feléje közeledik, mire 

elmenekült.
Perleyt figyelmeztették, hogy ne menjen "valog 
az utcán, mert n merénylő esetleg kint les-1 cdik 
rá. A frontharcosok vezére azonban nem ijedt 
meg és titkára kíséretében gyalog ment haza.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt Perley 
Lajossal, aki a következőket mondotta:

— Nem ijedtem meg. Nem ez az első esel, 
hogy fenyegetnek. Andréka főkapitányhelyetles 
urat kerestem, hogy nála emeljek panaszt, de 
mivel nem találtam meg. holnap teszem meg 
a feljelentésemet. Az ügyet különben szóvá- 
teszem a közgyűlés plénuma elölt.

— Halálos katasztrófát okozott a felrob
bant patrón. Vasárnap délben életveszélyes 
állapotban szállították a Zsidókórházba 
Kendi János 36 éves inaglódi gazdálkodót. 
Kcndintk a baloldali lapockája táján lőtt 
seb tátongott s a kórházban csak rövid idő
re nyerte vissza eszméletét. Elmondotta, 
hogy Maglódon egy patrón t öngyújtóvá 
akart átalakítani és a munkálatok közben 
a patrón elsült és ez okozta a sérüléseket. 
Kendi ezután elvesztette eszméletét. Rövid 
szenvedés után meghalt. A különös baleset 
áldozatának holttestét a rendőrség intézke
désére a tör vény széki orvostani intézetbe 
szállították.

— Ellopták 1500 hold borsótermését. 
Szolnokról jelentik: A Rákóczi falva közelé
ben lévő Léderer gazdaság intézőségc felje
lentést tett a csendőrségen, amelyen előadta, 
hogv a gazdaság 1500 holdjáról lelopták o 
borsótermést. A nyomozás során többeket 
előállítottak a csendőrök s ezek beismerték, 
hogy résztvettek a lopásban. A csendőrség 
gyanúja szerint felbujtásra történt a lopás, 
most a felbujtókat keresik.

— Megölte ■ bedőlt kút fala. Zalaegerszegről 
jelentik: Szabados Károly alsóörsi napszámos 
Somogyi Béla dr. villájában utat épített. Munka 
közben nz egyik cemmlkarika elgurult. A kö
reiben levő kút oldalfalait bedöntve magával 
rántotta a kútba az ott dolgozó munkást is, 
akit a beomlott fül teljesen eltemetett. Délután 
három órától hajnalig dolgozlak, hogy a sze
rencsétlen embert kiemeljék, amikor azonban 
napvilágra hoztuk, néhány perc múlva kitten- 
vedelt.

— Börtönre Hélték a pápai járásbíróság két 
dijnokát. Pápáról jelentik: Gáspár Menyhért és 
Tauber Sándor, az itteni járásbíróság dijnokai 
hosszabb időn ál leszedték az Iratokról n bélye
geket és azokat eladták. A törvényszék mo»l 
Gáspárt két évi, Tauberl másfél évi börtönre 
Ítélte el

— Fürdés közben a Rábába fulladt. Nagykani
zsáról jelentik; Német-Szekcső község határában 
Pons Jenő 23 éves fiatalember a Rábába ment 
fürödni. Fürdés közben a vízbe fulladt. Holttes
tét vasárnap vetette partra a Rába.

— Beleugrolt a kútba. Debrecenből jelentik: 
Csizmadia Sándor 43 éves berettyóújfalui gaz
dálkodó ittas állapotban beleugrolt a kútba, 
.nonnan már csak holtan tudták kihúzni.

— A Dolgosé AMaonyok Lapja julius! sréma
megjelent színes és gazdag tartalommal. Dr. 
RHoák Emma összefoglalja ..Házasság válsága" 
vitáját. Dr. Spuhrné a dolgozó nő háztartását 
részletesen ismerteti Amerikával. Szenet Tlldn. 
ff. Gergely Anna, CHronylné, Wlnklemi írtak 
érdekes cikkeket. A lapot újságos bódékban áru
sí l jak.______________________________________

Fontos figyelmeztetés!
I
 Keresztrejtvény pályázatokat kfsáró- 

lag a keresatre jtvéay acél vény 
csatolása mellett fogadunk all

fokozottabb mértékben késztetnek 
takarékosságra.

Takarékos ember
nemcsak az olcsó árakra, hanem a 
jó minőségekre is figyelemmel van. 
Az árverésen megvett 

LUSTIG EDE
cég teljes árukészletét, kitűnő mi
nőségű férfi és női fehérnemüeket, 
vászon- és damasz.árukat stb. stb., 
miután az üz.et

megszűnni
páratlanul olcsó árban

kiárusít
a tulajdonos Rákóczi út >• 
szám alatti helyiségében.

Finomingek 14— Ifi Phelyett P 8.50
Köpperalsónadrág 5.—ehelyett P 
Einom flórzokni 2.50 P helyett P 1410

Éjszakai riadalom az 
Angol-Magyar Bank 

épületében
Vasárnap éjjel tizenkét óra tájban nagy 

riadalom keletkezett nz Angol Magvar Ban'c 
Vilmos császár-uli főintézetében, ahol

hirtelen megszólalt a vészcsengő.
A vészcsengő technikai berendezése olyan, 
hogy csak abban az esetben szólal meg, ha 
az énületbc betörők halóinak be.

Az épületből azonnnl telefonállak a fő- 
kapitányságra, ahonnan dr. Mészáros Ishá i 
rendörfogalinazó vezetésével több detektív és 
rendőr szállt ki a helyszínre.

A detektívek és rendőrük átkutatták az 
épületet,

de betörőt nem találtak.
Hosszú kutatás után megállapították, hogy 

az épületben senki sem tartózkodik, mind
azonáltal gyanúsnak találják az esetet, mert 
a vészcsengő technikai berendezése hibátlan. 
Nem tartják kizártnak, hogy valaki mégis 
csak elrejtőzött az épületben. A rendőrség 
nyomozása lapzártakor meg tart.

— A vasárnap öngyilkosai. A Károlv- 
körut 9. számú ház házfelügyelője kusza 
vonásokkal irt cédulát talált az ajtójára fel- 
rajzszögezve. A cédulára ennyit Írtak: Le
ugrottam, lenn vagyok. A házmester titkot 
gyanítva ment az udvarra, majd pedig a \i- 
iágitóudvarra. amelynek kövén sérts fér - 
holttestet talált. Rendőri bizottság szállt ki 
a helyszínre és megállapították, hogy a sí- 
lágilóudvarban fekvő élettelen férfi Klemen- 
tin Gyula .36 éves állásnélküli magántisztvi
selő, aki Százados-ut 61. szánni házban la
kik. A harmadik emeletről ugrott le. Azon
nal meghalt. Holttestét a törvényszéki or
vostani intézetbe szállították. — Vasárnap 
délután az összekötő vasúti hídról Simon 
Béla 19 éves tnagánliszlvísefő a Dunába se
telte magát. A nientöörség kimentette s a 
Rókus-kórházba szállították. — A Csont-u. 
irányában állomásozik a Dunán Komárom 
nevű gőzös, amelyen Gyergyevict Mihály 32 
éves rakodómunkás Frommer-pisztolyávaJ 
vasárnap délben mellbelötlc magát. Egv 
csomagot küldött sógorának, amelybe érték
tárgyait és búcsúlevelét tette. Életveszélyes 
állapotban szállították a Rókus-kórházba. 
— Gyepes Szeréna hatvanötévé® gimná
ziumi tanárnő Ihász-utca 65. számú lakásán 
gázzal megmérgczle magái. Eszméletlen ál
lapotban szállítanák h Rókus-kórházba. 
Biicsulevclct talállak nála, amelyben azt 
írja, hogy Idegei felmondották a szolgálatot 
s ezért akart öngyilkos lenni. — A rákos
keresztúri köztemetőben eszméletlen nőre 
bukkantak a járókelők. Megállapították, 
hogy Főfay Margit huszonkétéves gyári 
munkáslány, aki öngyilkossági szándékból 
tűket nyelt le. A Rókus-kórházba szálliloi- 
Iák. Állapota életveszélyes.
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Washington-UiinepRÓg a A órosligclbcn.
Washington György születésének 200-ik év- 
fordulója alkalmából .1 bicentennórium ma 
gyár országos bi/otlMÍga vasárnap délelőtt 
n/ amerikai „függetlenségi nyilatkozat" év
fordulóján a városligeti H'axftínpHn-srobor- 
ti dl országos ünnepséget rendezett. Az ün- 

. népségén 'Méz Kárpátiig Knmillló képvi 
*<lle m korinánv7Ó(. míg a miniszterelnök 
és a kormány képviseletében Gogo Iái: János 
államtitkár jelent meg. de képviseltette ma
gát h képviselőhó r, a lehöház, a főváros és 
azonkhiil számtalan lóisr.dalmi Intézmény 
I* A Géniben tartózkodó gróf Apponyi .Al
bert beívelt Hegedűs Lóránt nyitotta meg 
az ünnepséget, aki kijelentetle. hogy nincs 
nemzet a világon, timely a magyarnál na- 
gi/ahh hódolattal és kegy élettel viseltetnék 
a: amerikai szabadság megteremtőiének 
dicső emléke iránt. Az ünnepi beszéd utón 
pedig az amerikai szabadságharcban küz
dőit magyar katonák emlékére öt facseme 
t.l ültettek cl a szobor mellett.

— Súlyos autószerencsétlenség nz Aréna- 
utón. Szombaton éjszaka súlyos kimenetelű 
autó- é.s molorke.rékpárszerencséllenség tör
tént az Aréná ul és Thököly-nl keresztező 
désénél, Az Aréna utón haladt Florek Ősz 
kir 19 éves motorszerelő, az oldalkocsiban 
pedig Gáspár Margit 18 éves pincérlcúny 
foglalt helvet, I'gyanrkkor a Thököly-nl fe
lől az Aréna útra akart bekanyarodni a Bp. 
18 - 443 rendszámú unió, amelyet Koppén- 
nteln József vezeteti. A motorkerékpár és az 
autó összeiitkő/.t' k és az összeütközés hévé
ben Gátpár Margit kizuhant az oldalkocsi
ból s életveszélye*  sérüléseket szenvedet*.  A 
mentők a sérült nőt n Rókusba szállították. 
A motorkerékpár vezetőjét és az autó sofőr
jét előállították a főkapitányságra, ahol 
megindltolták ellenük az. eljárást.

A slrkercszlre akasztotta föl magúi. Szeged 
röl jelentik- A belvárosi temetőben megdőli- 
beillő módon akart megválni az. élettől vasár
nap Sági István halvimluitévcs szabómester. Az 
életunt ember egy sírkeresztre akasztotta fel 
magát, de nz a nagy súly alatt összetörött és 
Sági eszmék Ilimül •'jelt össze a bántok közölt. 
A temetöör lérllello magához és szállítana 
kórházba. Sági tettél anyagi okokból követte 
<1 — Még cgv öngyilkosságot jelentetlek va
sárnap a szegedi kerületi kapitányságnak. C:t- 
vege Gáspár gajgoivioi gazdálkodó tanyája 
Istállójában felakasztotta magát és mire ráta
láltak. már halott volt.

— KönMkereskedők nagygyűlése Szegeden. 
Szegedről jelentik: A Magyar Könyvkereskedők 
Egyesülete népes nagygyűlést rendezett Szege
den l'erenczy Kórolv elnöklete alatt. Napiren
den a tankönyvárak leszállításának kérdése sze
repelt és a gyűlés kimondotta, hogy közös nk- 
rjót indítanak a kiadók ellen, akik a tankönyv 
árak leszállításának terhelt teljes egészében a 
kflnyi kereskedőkre akarják áthárítani. Elhatá
rozták továbbá azt h. hogy a felekezeti iskolák 
hatóságait is felkelik, hogy a kultuszminisz
terhez hasonlóan ők Is lill-ák el a tanerőket 
tankönyvek és tanszerek ajánlásától.

- Helyreigazítás. A Hétfői Napló február 1-1 
számában eikkel irtunk dr. Olasz Mór fővárosi 
ügyvéd ügyéről s abban többek közölt azt is, 
hogy öt a bíróság állal elrendelt letartóztatása 
foganatosítása végeit detektívek keresték a la 
kásán, de ott nem találták. Vlólng meggyőződ
tünk róla, hogy dr. Olasz Mórt detektívek nem 
keresték s letartóztatására vonalközéi megkere
sés a főkapitányságra nem Is érkezett a törvény
széktől. A cikk ezen kitételéiért sajnálkozáson 
kai fejezzük KI.

— Az elhagyott férj bosszúja. Morsvdsárhrly 
rőt felenlik; Korda Sándor kolozsvári napszá
most elliagvla szép fiatul felesége és egy közeli 
faluba költözött. Korda több ízben próbálta fe
leségét visszatérésre bírni, azonban sikertelenül. 
Vasárnap Is elment hozzá, kérlelni kezdte, az 
asszony uzonban nem hajlott a visszatérés felé, 
mire Korda előkapta kezébe rejlett éles disznó
ölő kését és azzal sztvenszurla a: asszonyt, majd 
pedig mellbcszurta snjátmagát. Mindketten meg 
Imiink.

■—1 -     | 
} t> t A I I A ■ r a 
**nttclnr vkIJ Imi 
KlrAly-ntc.i 1»> 
Telefon : 18—1-3S

Ciánnal irí
— Holttestet vetett ki a Duna. Vasárnap dél 

illán az újpesti rakparton, a Dráva utca Irányó- 
l an egy f»5 - Ciá éves fél ti holttestét vetette ki a 
(tana. A holttest nyakán dróttal odnerősllvv 
15—20 kilogrammos kőtelet találtak. A közel- 
b< n állomásozó hajósok a Imlltastben felis
merlek Alexander Béla ötvenötéves hajómun
kást, nki a Bajor l.loyd hajózási társaság alkal
ma roll ja volt.

— Gázol a motorkerékpár. Vasárnap este a 
Külső Jászberényi ut 11. számú ház előtt Fa 
ragé Lajos negyvenegyéves építész Bp. 58—729. 
rendszómu múlni kerékpárjával cliltölle Stam 
bergrr Márton négyéves kisfiút. A szerencsét- 
lenül járt gy^rnvket a mentők a Rókus kár 
házba szállították A vizsgálat megindult, hogy 
a balesetért k I terhel a felelősség.

•ranjat, eiQ«tM, htal'Anaol hlhe'etfen maga*  
vessek. irtacRlca Akszerftslet RAkóesi-ut ».

— Halálozás. Steiner Zsigmond Rt éves ko« 
rában julius 2-óil hossza*  betegség után el
hunyt. Vasárnap temették u rákoskeresztúri 
temetőben. Kiterjedt családja gyászolja

— A portugál exklrály temetése. tort*  
donból jelentik: Amália poilugnl cikirúlvné. 
az elhunyt Mamiéi exkirály anyja, Vcrsail*  
lesből Londonba érkezett, hogy részt ve
gyen fia temetésén. \ gyászszertartásra 
Bourne bilmros érsek ajánlkozott. Ar angol 
uralkodópár rész*étlólognlást  telt az el- 
hunyt özvegyénél és anjjúuul,

Meg akarták lincselni Maíuskát, 
miközben Becsből a sfeíni (egyházba vitték

Bécs, julius 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap reggel n bécsi fogház
ból szállították át a síelni (egyházba Malusku 
Szilveszteri. akit nz osztrák országos tőr 
vénySzck hat esztendei súlyos börtönre ítélt 
legutóbb. Mnluskn szállító-n azonban várat 
lan bonyodalmakkal járt, csak nagynehezen 
sikerült ezeket eloszlatni.

Muluskát Laudcnbachbal, nz életfogytig
lani f egy házra Italt kétszeres gyilkos 
kékszakállúi együtt indították útnak a 

stelni fegyház feta.
Krcms községig vasúton szállították mind
keltőjüket s addig nem is volt baj velük.

Kreins községben azonban, bár a kél fc- 
gyenc szállitásíi a legnagyobb diszkrécióval,

Herriot. fogadalmat
Paris, julius 3.

Vasárnap helyezték véglegesen örök nyuga- 
loinrn Priand földi maradványait. Az elhunyt 
nagy óllamléill Imltteslél Himak idején ideigle
nesen Púris mellett a jiassyt temetőben temették 
el ét

vasárnap szállították át a koporsót az Eurc- 
megyében fekső Cocberel falucskába.

A kis falusi temető szűknek bizonyult a meg
jelent előkelőségek befogadására és

a •einctőbe csupán a kormány tagjait, 
Briand hozzátartozóit s néhány előkelőséget 

bocsátottak be,
mig a temetésre érkezett többi személyiség a te
mető mellett felállított tribünökön helyezke
dett el.

Ilriand síremléke egy 
hatalmas gránlttömb,

minden díszítés nélkül, középen csak annyi áll: 
Arislldc fíriand. A síremlék elölt szónoki emel
vényt állítottak fel és ezen mondotta el Herriot, 
a szrrínrlás egyetlen szópoka gvászbeszedét. 
A miniszterelnök beszédét hangszórón lováb-1

Briand kojjorsóját vasárnap 
eltemették végső nyugvóhelyén

tett a simát

— Hadik János gróf kilépett a fclsüháx 
agrárblokkjából. Mint ismeretes, a felső
ház szombati illésén nagy választási har
cok közeprt’c választotta meg n 33-as bi
zottságba kiküldendő tizenegy felsőházi ta
gol. A választás során a hhalulos listával 
szemben a felsőház agrárblokkja cllcnlis- 
tát állított fel, amelyből kihagyták Egry 
Aurél és Vészi József nevét és helyükbe 
Koos Zoltán dr.-l és Wckcrle Sándor dr. 
volt pénzügyminisztert választották meg 
mint agráriusokat. Az agrárblokknak ez nz 
akciója sikerül’, azonban iigylátszik, en
nek hatása alatt Hadik János gráf bejelen
tette, hogy kilép a: agrárblokk tagjai soréi
ból _____

harisnya
áruháza
Ferenciek tere 2

G. B. L. gyártmányú p^imus 
tórlizoknik legnagyobb választékban.

FdthByula
— Halálos c^ónakszere ncsétlenség n 

Dunán. Vasárnap délelőtt a megveri strand
fürdő elölt a Dunuágban csónakázott négy 
íérfi társaságában Lömy Julianna 19 éves 
inanikiirösnö A hirtelen támadt szélvihar 
a csónakot felbontotta s a csónakban ülők 
a Dunába estek. I.őuiy Júliát, Hozmán Fe
renc vasesztergályos kimentette s a mentők 
Nagy fuvaros-utca 22. sz. alatti lakására 
szállítottak. A csónakban ülő férfiak közül 
hármat a budai oldalon fdrdözök mentetlek 
ki, egyik társuk azonban elmerült.

— Gyilkolt u véletlenül elsült fegyver. 
Marosvásárhelyről jelentik: ('.zakó Ferenc 
ezredes llarczos Ilona nevű huszonnégyévcs 
házvezetőnője gazdája fegyverét tisztogatta, 
amikor odalépett hozzá ('.zakó ötéves kis
fia és kíváncsian forgatni kezdte a puskát. 
A fegyver közben elsült és a golyó keresztül
fúrta a szerencsétlen gyermek szivét. Azon
nal szörnyethalt. A házvezetőnőt súlyos 
idegsokknl szállították kórházba.

Sikerűit
egy nagy tétel jóminőségü szövetet potom 
áron bősz ereznünk, amelyekből divatos férfi
öltöny ménék szerint, romok kivitelben 
40.— pengőért rendelhető. ..Fértlruha- 

terem“, Ferenc-körut 39. I. emelek

— Halálraégelt kisgyerek. Zntaegcrszegröl je
lentik: Hálád Imre persely! lakos hároméves 
kis’ta szülei túsollétében a konyhán a tűzzel 
jútszadoroll. mire ruhája lángralohbant és oly 
súlyosan összeégclt, hogy rövid idő múlva ki 
szenvedett.

— Rcsrámoló. Pcrlcy Lajos törvényhatósági 
bizottsági tag vasárnap lurluUa beszámolóját, 
mely alkalomból zsúfolásig meglelt a Bodograf- 
morgó helyhégc nz érdeklődő vátas/fópolgárok- 
Kai, A gyülé*  közönségé őszinte lelkesedéssel 
biztosította rertoyt bizalmáról. A beszámolói 
Pap Ernő, a Független Frontharcos Párt elnöke

mnff*  az Hiszekeggyel nvlfotta meg * a Hint- 
husi cléneklésével zárta be. 

előzetes közlés nélkül történt, óriási tömeg 
verődött össze a pályaudvaron.

Amikor Matuska fegyőrei között leszállt a 
vonalról,

a tömeg meg aknrta támadni Matuskál. 
akire már olt várt a steini fegyház rabszál- 
liló autója, hogy azon vigyék tovább. A 
fegyöröknek

csak nagynehezen sikerült megakadá
lyozni, hogy a tömeg meg ne lincselje 

Maíuskát
s hosszú időbe telt, amíg az izgatott ember
tömeg gyűrűjéből kiszabadították a biator- 
bágyi merénylőt, akit azután a rabszállitó 
autó Landenbachhal együtt a steini f egy
házba vitt, ahová a déli órákban meg is ér
keztek. ’

Briand békeeszméje melleit
biiották a temető előtt összegyűlt nagyszámú 
tömeghez.

Herriot emelt hangon kezdte beszédét és fen- 
költ’szavakkal emlékezett meg Briand liílnjdon- 
sé'gairól, jelleméről, haznszcrefelcről, kiváló 
szémokí képességeiről és arról, hogy mennyire 
szerette a munkás népet és a parasztokat. Her 
riot szép szavakkal ecsetelte Briand forró szere
idét breton! szükebb hazája és annak lakossá
gával szemben. Majd rátért a néhai külügymi
niszter politikai pályafutásának Ismertetésére. 
Elmondotta, hogy 21-szcr volt miniszter és 1t 
alkalommal miniszterelnök. Briand éleiének 
egyik legkiemelkedőbb törekvése volt, hogy

az nlnnjalhan megingott és pusztulás előtt 
álló Európát újból életképessé tegye.

Herriot beszéde végén megemlékezett a folya
matban levő döntő fontosságú nemzetközi tár
gyalásoknál és annak a reményének adott kife
jezést, hogy ezek a tárgyalások azzal az ered
ménnyel járnál:, hogy Európa és a világ békéje 
biztosiiva lesz. Legvégül ismét Briand békegon- 
dolalál magasztalta és fogadalmat tett, hogy ezt 
az eszmét minden képességgel és ereiév'*!  fogja 
szolgálni, mert ez az eszme Briand halálával nem 
halhatott meg.

— összecsaptak a nácik és a kommunis
ták Vnsváron, Bécsből jelentik: A burgen
landi Vasváron vasárnap súlyos összecsa
pások voltak nemzeti szocialisták és szo
ciáldemokraták közölt. A nemzeti szocia
listák összetörték azokat a táblákat, ame
lyeken a szociáldemokratapárt közlemé
nyeit kifüggesztette. Eközben vad vereke
désre került sor s többen megsebesültek. 
Később a nemzeti szocialisták benyomul
tak a szociáldemokrata pártszervezet író- 
dójába cs teljesen elpusztították az iroda
berendezést. Itt is verekedés támadt, 
amelynél újból számos sebesülés történt. 
A sebesültek közölt van Lescr, Burgen- 
land tartomány főnöke.

— Elfogták a lalnzl golfklub ellcr.l tá 
niadás vezetőjét. Bécsből jelentik: A I.ainzi 
Golfkltib elleni támadás ügyében megindí
tott rendőri vizsgálat során az a nyomós 
gyanú merült fel, hogy a támadásban 
előre megbeszélt terv szerint resztvettek a 
nemzeti szocialista párt tagjai. Súlyos 
gyanít merült fel arra is, hogy a terhet 
Vanek Ferenc nemzeti szocialista kerületi 
tanácsos és Puhr Antal grafikus dolgozták 
ki. Vanek szökésben van; de I’uhrt sike
rült elfogni. A letarlózlwlolt Puhr eleinte 
tagadott, de később bevallotta, hogy a tá
madást ö vezette, bár állítása szerint csak 
a Golfklub gazdag zsidó tagjaira akarlak 
ráijeszteni. A tegnapi cs mai nap folyamán 
a nemzeti szocialisták egész sorát állították 
elő a rendőrségre. A házkutatások során 
gummihotokot. hikacsököket és vadászké
seket foglalt le a rendőrség.

Kisipari iermöka.J
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— Városok kongresszusa. Kőszegről jelentik: 
Jurisics Miklós törökverésének 400 éves jubi
leumi ünnepsége keretében vasárnap tgrlotluk 
meg Kőszegen a Városok kongresszusát Sipőcz 
Jenő űr.. Budapest székesfőváros polgármeste
rének elnöklete mellett. A kongresszuson a 
munkanélküliség és az inségcnyliités ügyében 
folyt mélyreható vita és különösen óípőr: Jenő, 
valamint Várhidy Lajos javaslatait tette ma
gúévá a kongresszus. Becsey Antal „A magyar 
varosok gazdasági erőinek megszervezése**  cím
mel tudott nagy tetszéssel fogadott előadási. A 
kongresszus Sipöcz Jenő zárószavaival végeiért.

— Borzalmas autószerencsétlenség a Sem- 
mcrlngcn. Becsből jelentik.- A Scnuneringcn 
ma esle az úgynevezett Gruber-knnyarodó- 
”úl cgv automobil, amelyet Schwarz Margit 
tanítónő vezetett, negv erővel farolt s eköz
ben r gépkocsiban ülő Zulu*  l.lna r szél
fogó üvegtáblán át kivógódott és olyan sú
lyos sérüléseket szenvedet*,  hogy kevéssel 
iilóbb meghall. A tanítónő sérülései nem 
súlyosak.

— Áldott állapotban levő nSIt és Ifjí 
anyák h természetes „Ferenc József*  keserű- 
víz' használata által rendes gyomor- és bél- 
működést érnek el. A modern nögyógyílfs 
főképviselői a Ferenc József-vizet igen sok 
esetben kipróbálták és kivétel nélkül gyor
san, megbízhatóan és fájdalom nélkül haló
nak találták. A Ferenc József keserüsíz 
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer
üzlet ékben kapható.

— Változás a budapesti diplomáciai 
karban. Nctvyorkból jelentik. A budapesti 
amerikai követség első titkárát, áthelyez
ték a párisi amerikai nagykövetségre. Egy 
hivatalos közlemény szerint Pickncy Tuck 
elsőoszlálvu követségi titkár a párisi nagy
követségre kerül ugyanilyen minőségben. 
Pickncy . Tuck jelenleg Genfbcn van s 
tagja a leszerelési konferencián résztvevő 
amerikai delegációnak s a genfi tanácsko
zások befejezése után foglalja el uj állá
sát.

— Másfél évre Hélték a levenfeoktató*,  
?ki rálőtt édesanyjára. Nugykonizsáról je
lentik: A Hétfői Napló beszámolt annakide 
jé.n arról, hogy’ Gáspár János asszonyfői 
íc ven kok la tó egy társasággal szóváltásl.a 
keveredői*,  előkapta fegyverét és a társaság 
egyik tagjára akart lőni. A golyó azonban 
Gáspár édesanyját találta cl, aki súlyosan 
megsebesült. A veszprémi törvényszék mo<*  
tárgyalta Gáspár bűnügyét s a levente
oktatót másféléin börtönre Ítélte.

— Az Iparle.Miilrtak vezetőinek értekezlete. Az 
Ipnrlcstülctek Országos Szövetsége, a Baross .Szö
vetség, a Keresztény Iparosok Országos Szövet
sége, az Országos Iparegycsiilcl és a jelentősebb 
iparteslületek elnökei értekezletei tartottak, ame
lyen tiltakoztak nz ellen, hogy n legális érdek- 
képvisclcck az. iparosság érdekében nem tesznek 
semmit. Az értekezlet felhívta a kormány figyel
mét a kézmfívesiparosság sürgős mcgsegilésére.

— Nem nyílt ki az ejtőernyő — meghall a 
pilóta. Zürichből jelentik: Vasárnap délután 
halálos kimenetelű rcpíilűszerencscllenség tör
tént a Zürich melletti Pübendorf-i repülő
téren. Wcrner Frisch mechanikus 3—400 m!- 
ler magasságból ejtőernyővel le akart ugrnni. 
szercncsitiénséeére azonban az ejtőernyő köle’c 
leste köré csavarodott s az ejtőernyő nem nyílt 
ki. A szerencsétlen ember szédületes gyorsa
sággal lezuhan*  és szörnyethal*.

ISnB D /EK g.vere haza!
■■■ ■ ffM \vu odían uludhataz.
H H N &M lt( vo,t raárIhlBailra DLTRICHSTE1N

A Beszkárt közgyűlése
.4 Budapest Székesfővárosi -Közlekedési 

Részvénytársaság csütörtökön tartotta IX. 
évi rendes közgyűlését l'olkusházy Lajos 
vezérigazgató cinöklésével. A közgyűlés el
fogadta nz igazgatóságnak az 1931. üzleti 
évre vonatkozó jelentését, megállapította a 
mérlegel és zárószámadást és mind az igaz
gatóságnak, mind a feliigyelöbizottságnak 
megadta a felmentést. Embcrbar.íti, közmű
velődési és müpártolási célokra összesen 
12.500 pengőt adományozott a közgyűlés. 
Az igazgatóság megbízatása lejárván, b’lrf'i- 
gyiilés megválasztotta az igazgatóság uj tag
jait és pedig az eddigi igazgatósági tagok 
közül Bárczy István dr.-l, Erney Károlyt, 
Hajdú Marcel dr.-t, Horváth Károlyt, Hoór 
Tempis Móric dr.-t, Pakots Józsefet, Plattlnj 
György dr.-l, Sávolt Jánost, Szabó Józsefet 
és Vercbély Jenő dr.-t; uj tagokul pedig 
Bődy László dr.-l, Miklós' Ferenc dr.-l, 
Orova Zsigmond dr.-t. Pásztor Imréi, Sár- 
tnczey Endrét, Templc Rezsőt. A közgyűlé
sen a székesfőváros közönsége képviseleté
ben Borvendég Ferenc alpolgármester jelent 
meg, aki a székesfőváros nevében teljes el
ismeréssel emlékezett meg arról a tevékeny
ségről, amelyet az igazgatóság az ügyveze
tés, valamint a tisztikar az 1931. évben ki
fejlett és amellyel az elmúlt üzleti évben a 
vasutinlézet pénzügyi egyensúlyát a válsá
gos gazdasági viszonyok közölt és az utas
forgalom nagymérvű csökkenése ellenére is 
sikerült biztosítani. Megelégedését fejezle ki 
a személyzet szorgalmas és fegyelmezett 
munkájáért is.

Meleg szavakkal emlékezett meg a székes
főváros képviselője Folkusházy Lajos al- 
elnök-vczérigazgatónak a vállalat ügyeinek 
vezetése körül kifejtett nagyvonalú, odaadó 
és eredményes munkásságáról. Abból az al
kalomból, hogy Folkusházy Lajos lemondoll 
az alelnöki tisztről és mint a Beszkárt vezér
igazgatója működik, tovább a vasutvállalat 
élén, Borvendég Ferenc alpolgármester u 
székesfőváros nevében legteljesebb elismeré
sét és köszönetét fejezte ki, kérve Folkti*-  
házv Lajost, hogy vezérigazgatói tisztében 
továbbra is azzal az ügyszeretettel, előre
látással és fáradhatatlan buzgalommal ve
zesse a vasutvállalat ügyeit, mely alelnöki 
működését is mindenkor jellemezte. A köz
gyűlés után a Beszkárt igazgatósága alakuló 
ülést tartott, amelyen az igazgatóság elnö
kévé Platthg György dr.-t, alelnökivé Bdrc’U 
István dr.-t választották meg.

‘ O Magyar Buggyantaúrugyár R. T. az 1931- 
üzletévre I pengő osztalék kifizetését határozta 
el. A 0. »z. részvénysrelvenyek julius hó’ 4-*öl  
kezdve a váltalat pénztáránál, vulaniinl a Wie
ner Bank-Véréin budapesti főpénrlóránál vált
hatók be.

iSLFBWKSSS
I llákácal-Hl G, L tm. t, RókQfMl MAiubta.
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sz miíz-ji o z i
Húzódik a vizsgálat Hevesi Sándor, 

a Nemzeti Színház igazgatójának 
ügyében

Komoly tanúkihallgatásokra
Hosszú hetekkel ezelőtt a parlamentben éles 

támadás hangzott el Hevesi Sándor, a Nemzeti 
Színház igazgatója ellen. Két képviselő súlyos 
vádakkal illette az ország első színházának igaz
gatóját, mire Karafláth Jenő kultuszminiszter a 
legtrélyesebb vizsgálat megindítását helyezte ki
látásba.

Ez a vizsgálat, amint értesülünk,
kátyúba jutott.

A vizsgálat megindítása óta ugyanis nyári szü
netre mentek a Nemzeti Színház tagjai cs igg 
teljesen illuzórikus lett a vizsgálat erélyes lefoly
tatása. A vizsgálóbizottság egyelőre Hajduska 
László, a Nemzeti Színház volt ügyelőjének vád
jait nyomozza le. Tizennyolc-húsz vádpontot 
emelt Hajduska, s mikor

ezek a vizsgálat alatt egymásután megdőltek, 
állandóan itjabb és újabb vádakat hozott fel. 
Ilyen például az, hogy mi történt azzal a müse-

Elrabolták a „Géza-babyt"
Ifjú színésznők közelharca a méltóságos űrért, hajkítépéssel 

és egy pofon csattanóval
Budapest az idén megelőzte Siófokot.
A kánikulai pofon ugyanis itt csattant el 

előbb,
még pedig az Andrássy-uti Japán-kávéház ter- 
raszán, ahol a közismert színházbarát méltó- 
ságös ur, nevezzük csak egyszerűen Gézának. 
Itt fogyasztotta el vacsoráját a feltűnően fekete 
Bodó Icával és a feltűnően szőke Csikós Ró
zsival, a Terézköruti Színpad e két kitűnő fia
tal tagjával. Ámbár derült volt az ég és csilla
gos, mindenféle meteorológiai jelentéssel ellen
tétben, hirtelen lecsapott a villám egy harmadik 
fiatal és szőke színésznő: Mattony Nusi képé- 
ben.

2.
Itt álljunk meg egy pillanatra és mondjuk 

el, hogy Géza méltóságos vacsorájának semmi
féle komolyabb jelentősége nincs. A kedves, 
deríts és örökké mosolygó méltóságos szerel
mese ugyanis a színháznak. Vagyonának cgy- 
részét, no nem a színésznőkre, hanem inkább 
a színházra költi és mint ilyen,

ai egyik operctlszlnházunk Ismert mecé
nása.

Még nyáron sem tud élni szinház nélkül és 
örül, hogyha így vacsora közben elbeszélget
het a színházi világról. Már épp a feketénél 
tartottak, amikor egymásután két taxi állt meg 
n kávéház forrasza előtt. Az első taxiból egy 
magas, karcsú szőke hölgy rontott ki, míg a 
másik taxi utasai a jótékony homályban ma
radtak.

3.
— Most mindjárt meg fognak mattolni, — 

mondta szellcmcseu Bodó len, amikor a taxi
ból szélvészként kironló ifjú hölgyben Mattony

Nyári melegben • divatos

viscá szalma nöiKaiap -s?
Cgynttkitk felvétetnek___________ L6gOÍCSÓbbail wj CJ IM O»Hály .'V'télemnleíl>7'rtr

Ezer pengő lesz a maximális 
havi gázsi az Operaházban 

Mit jelent az újabb f.zetésredukció ? — Csak akkor 
megyek, ha kirúgnak — mondja Failoni

Karafláth Jenő dr. kultuszminiszter múlt
beli erélyes nyilatkozatát, amelyben felszó. 
litotta az állami színházak tagjait, hogy ál
dozatkészségükkel és igényeik csökkentésé
vel tegyék lehetővé a színházak fennmara
dását, nyomon követte a kultuszminiszter 
rendeleté, amely módot ad az állami szín
házak igazgatóinak, hogy még

az érvényben lévő, futó szerződések bir
tokában levő tagok gázsiját Is csökkent

hessék.
Az állami színházak tagjainál érthető izgal
mat okozott a rendelet, mert nem tudták, 
hogy az előző 25 százalékos, 15 százalékos 
és 5 százalékos redukció ulán milyen mér

TEGNAP volt a premierje és 
MA már egész Budapest beszél

A UÉGZETES CSŐK
„Lcvlson diplomata árulása" című nagy FOX-filmrŐI

Az asszony : A férj • A crtbltA •
ANN HARDING CONRAD NAGEL CLIVE BROOK

BÉCSI KERT-MOZI OMNIA

még most sem került a sor 
lycmanyaggal, amelyet öt évvel ezelőtt azért en
gedett át a színháznak az ismert nüiselyemgyá- 
ros cég, hogy ennek anyagát díszletek céljaira 
kipróbálják.

Ilyen aprócska vádak huzzák-halaszljúk ezt a 
vizsgálatot, amelynek nem kisebb a célja, mint 
ítéletet mondani a Nemzeti Színház teljhatalmú 
igazgatója felett. A Nemzeti Színház jövő évi 
szezónja is legfőbb érdeke, hogy ezek a vádak 
tisztázást nyerjenek, mert addig komoly 
munka sem Hevesi Sándor, sem az alárendelt 
személyzet részéről nem képzelhető cl.

amig a súlyos vádak a levegőben lógnak 
és amig nem tisztázódik az a kérdés, hogy váj
jon Hevesi Sándort jogosan illeti-e az igazgatói 
szék. Ha huszonnégy óra alatt lehel a legsúlyo
sabb vádakkal illetni az ország első színházának 
vezetőjét, akkor legalább huszonnégy nap lett 
volna elegendő arra, hogy ezek a vádak tisztá
zást nyerjenek.

N'usít ismerte fel, akiről viszont köztudomású, 
hogy azelőtt igen gyakran látták Géza méltó
ságos ur társaságában.

Már éppen mosolyogni akart a jó szóviccen, 
amikor a fiatal hölgy asztaluknál termeit és se 
szó. se beszéd,

egyenesen a szőke Csikós Rózsi hajúba 
akaszkodott.

Pillanatok alatt lerántotta a kedves és pikáns 
rumba-sapkát a szépen ondolált fejről és az 
áhnélkodústól szóhoz sem jutó fiatal kolleginó- 
ját erős kezekkel megcibálta. Közben pedig ugy 
szidta, mintha ő lett s-olna a csikós.

A társaság egy pillanatig dermedten nézte a 
jelenetet, a kis Bodó Ica, aki ugy csöppeni a 
botrányba, mint Pilátus a Crcdóba, fölhasz
nálva a „szőkék előnyét", ijedten menekült a 
kávéházba, utána zilált fejjel és tépett hajjal, 
sírva Csikós Rózsi, inig a méltóságos, aki még 
mindig nem tudott magához térni meglepeté
séből, szégyenkezve és ámultán nézte a hölgyek 
lovagi tornáját.

4.
— Maga is hall most rólaml ■— fordult feléje 

a rendkívül fölindultán harcias szőke, fogja a 
kalapját és azonnal jöjjön velem!

Most már magúhoz tért a kitűnő méltóságos 
és le akarta fogni a leány túlságosan gesztiku
láló kezeit, mire a következő pillanatban

egy óriási pofon csattant el a forraszon.
— Maga még védi őt! — topot zékolt a tá

madó, — azonnal jöjjön velem a taxiba.
Ezzel megragadta „Géza-babyt", betuszkolla 

a taxiba és egyszerűen elrabolta.

5.
Sphinr: Kivel vacsorázik ma este Géza mél

tóságos?

vű lesz ez az immár negyedik gázsileszáili 
tás.

A Hétfői Napló információja szerint a 
kultuszminisztérium úgynevezett „belső ke
rettervezete", amelynek összeállításán most 
dolgoznak, 2—4 százalékig terjedő csökken 
lést tervez. Ez a látszólag enyhe kulcs azon
ban a szólisták számára még egyéb hátra 
nyokat is jeleni, amelyek már a műsor ösz- 
szcálliiással függnek össze. A legtöbb opera 
házi szólista ugyanis gázsija ellenében csak 
bizonyos számú fellépésre van kötelezve, 
így például

Sándor Erzsi évi 24.000 pengő gázsi
jáért 24 fellépésre.

Székelyhídi) Ferenc dr. évi 28.000 pengő 
gázsijáért 40 fellépésre volt kötelezve. Min

I
dén tulföllépésért külön feíiéptidij járt. 
Sándor Erzsinél esetenként 1000 pengő, Szé
kelyhídi) Ferencnél 700 pengő, sib.

Ezek a tulfelléptldljak az énekesek jö
vedelmeinek integráns részét tették.

A kultuszminisztérium most ennek a radi
kális megszüntetését követeli. Az igazgatók 
szigorú utasítást kaptak, hogy a műsort ugy 
állítsák össze, hogy tulfellépéere egyáltalán 
ne kerüljön sor. A redukció végrehajtása és 
az uj „racionalizált műsor" keresztülvitele 
után tehát az lesz a helyzet az Operaház
ban, hogy a nyugdijjárulékok, adók levo
nása után

ezer pengő lesz az operai sztárok maxi
mális havi gázsija.

Az eddig nagy jövedelmekhez szokott ope
rai sztárok között nagy riadalmat és elked- 
vctlenedést okozlak ezek a kultuszminiszté
riumból kiszivárgott hírek és mint hasonló 
esetekben történt, most is a külföld felé 
orientálódnak. Székely Mibálynál éppen né
hány nappal ezelőtt jelentkezeti Tietjenher- 
lini intendáns megbízottja, aki arra az 
esetre,

ha Székely nem fogadná el a redukciót, 
havi 2000 márka kezdőUzetéssel kinál 

szerződést
a magyar basszistának. Értesülésünk szeriül 
a jelenleg Olaszországban tartózkodó Fal
tomnak a Buenos-Ayresl Colon-Opera ház 
tett szerződtetést ajánlatot. Failoni nem 
adott végleges hivatalos választ, de privátim 
azt mondta: „Nem szeretnék elmenni Ma
gyarországból, ahol nagyon jól érzem ma
gam. Csak akkor megyek, ha kirúgnak."

SZÍNHÁZI napló
Minden ellenkező híresztelés dacára, 

Bánky Vilma nem válik Rod la Roque-tól, a 
kitűnő filmszínésztől, aki kábelen és postán 
egyre küldi szerclmeslevelelt a Pestszcntlő- 
rincen, a családi villájában Időző széposz- 
szony-fclesége után. Tehát azok, akik ab
ból. hogy Bánky Vilma egyedlll jött haza 
szülei látogatására Amerikából, azt kom
binálták, hogy a hollywoodi fllmválsúg a 
szép magyar asszony házassági válságával 
súlyosbodott — tévedtek. Bánky Vilma ne
velve cáfolta meg ezeket a pletykákat és kö
zölte, hogy augusztus végén vissza fog 
utazni Amerikába férjéhez.

♦
Tehát, mint ahogyan a Hétfői Napló 

előre megjósolta, nem kötnek a színigazga
tók a színészekkel kollektív szerződést és a 
legteljesebb harc áll kettőjük között. A 
színészek egy ölventagu szenátust választa
nak hétfőn. Ez n szenátus, amely proemi- 
nens színészekből áll. kötelezi magát arra, 
hogy megvédi a kisszinészek érdekeit. Nagy 
harc indult meg a szenátusi tagságért, mert 
ez nem jelent mást, mini hivatalos elismeré
sét annak, hogy nz illető nélkülözhetetlen 
a pesti színházi életben. Legalább is azt 
hiszik.

★

A Színész szövetség összes tagjai egyébként 
ma a következő levelet kapták, amelyet hu
szonnégy órán belül aláírva kell visszakülde
niük:

Tudomásul veszem, hogy n Szövetség tagjai 
érdekeinek védelmére belső frontját újjá
építi és megerősíti.

Tudomásul veszem azt is. hogy e cél szol
gálatúban a Szövetség olyan szenátust létesít, 
amely egyrészt a kollektív szerződés pontjai
nak pontos betartásán őrködik az igazgatók
kal és a színészekkel szemben, másrészt a 
kollektív szerződés meghiúsulása cselén meg
szabja a szerződés kötésénél betartandó fel
tételeket, végűi megfellebbezhetetlenül Ítél 
azok fölött, akik vétettek a kollegialitás ellen.

Fentiekre való hivatkozással ünnepélyesen 
fogadom és becsületszavammal megerősítem, 
hogy mint a Szövetség tagja a szenátus ren 
delkezéseit betartom minden körülmények kö
zött és a magyar színészetet, valamint egyéni 
érdekeimet egyaránt veszélyeztető időkben 
művészi és kollegiális kötelességemhez híven 
kitartok a hivatásom megmentése és az ezen 
célt szolgáló összetartás mellett.

♦
Az egyik nyári színházban óriási háború

ság tört ki a kedvenc primadonna kijelentése 
miatt. Ez a kitűnő hölgy ugyanis a következő 
viccet engedte meg magánnk.

— Én Is olyan vagyok, mint Titkos, meg a 
Góth.

— Mlértf — kérdezték.
— Mert műkedvelőkkel játszom.
Lett Is a dologból olyan afférsorozat, amely 

annyira elmérgesedett, hogy már-már hoj- 
kottálnl akarták a kitűnő színésznőt, aki 
hiába bizonygatta nevetve, hogy ő csak vic
celt. Pont neki nem hitték cl...

Sok ezer uevö
megelégedése igazolja

UELEHCZEI
IV, Bécsi-utca 2.

llkuldácios 
árusítása 

nagy sikeren 
Mrfr csak rövid Idslg tartó 
kitűnő vásárlási alkalom.

Két érdekes szerződtetésről beszélnek szín
házi körökben. Csorlos Gyula, aki jelenleg 
szabadságon van a Nemzeti Színháztól, tár
gyalásokat folytat a Magyar Szinházzcl. Ugy 
tudjuk, hogy a felek elvben megegyeztek és 
a szerződtetés befejezett ténynek tekinthető. 
Más: Verebes Ernő húga, Verebes Emmi, 
akt egy gazdag amerikai gyáros felesége és 
a színházban eddig csak a nézőtéren fog
lalt helyet, most leszerződött a Pe ti Szín
házhoz. Az újdonsült színésznő állítólag 
olyan tehetséges, hogy Bródy István igaz
gató már ráosztotta a szezon első ojicrett- 
ujdonságának szubrcítszerepét.

♦
A Palace-fllmtzlnházban kitűnő kabarét mu

tattak be e héten. A nyitott tetőjil színház
ban nem érezni a kánikulát és így nyugodtan 
lehet forró sikerről beszélni. A háromórás 
vidámságot az utólérhetctlenül mulatságos 
Kabos Gyula, Z. Molnár László, Sándor Stefi, 
Ferenczy Mariimon és miül konferanszié Lak- 
ncr Artúr és Scentiványl Kálmán szolgálják,

¥
A hangosfilmre készülő fiatalok impozáns 

bemutatkozása zajlott le a Teliér (é\c hang
versenyteremben, ahol a jövő filmcsillagai 
kis jelenetekben mutatták be tehetségüket, 
A sok, egyébként tehetséges és kitűnő nö
vendék között kiemelkedik Lukovszky Dóra, 
a friss tehetségű Havas Lili, a bájos és 
megnyerő Uray Annié. A férfiak közül 5:n- 
bady Tibor és Kabay Rezső tetszettek.

¥

A legjobb külföldi számokat hozza a Jardin 
uj júliusi műsorában a magyar közönségnek, 
amelynek mindegyike önállóan is cgy-cgy slá
gert jelentenek. Különösen klcmelcndők a 2 
Os Walter Gers brazillal akrobaták, a nálunk 
is közkedvelt Cimarró's trió, Loring nővérek 
lánckellőse, Gonda László, a Király Színház 
tagja és túnetriója, Silhan, a bűbájos zene
művésznő, Kciiö' és Alcrandre világhírű tánc
kellős a londoni Savoy -Hotel kabaré művészei, 
Ilona és Fred Larry akrobatikus tánckettős, 
Solly f.inder lánckoinikus, két Morcos cxen- 
trikusok, továbbá a gyönyörű uj táncosnők 
egész légiója.

Premier után
I-RIK A BUZAKALÁSZ. Egy szivhezszóló 

magyar dal és remek vígjáték találkozásából 
született meg Kellér Dezső és Ujliázy György 
operettje, amely osztatlan nagy sikert aratóit 
a Nyári Opcrcftszinházban. Szlatinay Sándor 
muzsikája amely egyre kezd nemesebb és 
nemesebb márkát kapni — mar slágerekké 
érett. A kitűnő előadás primadonnája Lábas*  
Juci, aki mintha megtalálta volna önmagát 
ebben a szerepben. Szépen énekel, finoman 
játszik és ragyogóan szép. Meinlé Klári, az uj 
szubrett remekül bevált, látjuk őt a téli szín
házakban is. A régi nagy gárdának két tagja: 
Kiiry Klára é$ Szirmai Imre, majd Tolnai) 
Andor, Matámj, llortl Sándor, Mester Tibor és 
Korb Flóra neveit említsük meg.

AKROBAT, OH! Ezzel az clsóhajtott, mé
lán elrebegett két szóval nevetteti és köny- 
nvezteti meg a közönséget Charly Rivels, a 
világ legjobb, legtöbbet kereső és legnép
szerűbb artistája. Rivels tizenegytagu társm 
lalával egy tel jes órán át könnyezésig mulat
tatja a világ legnehezebb közönségét, a bu
dapestit. Ahogy ez az ember és partnerei 
mókáznak, az már túlnőtt a vnriélészinpa'l 
halárán, ez a legnemesebb és mondjuk ugy: 
a legnemzetközibb művészet. A Bckclow-cir- 
kusz minden szama cgytöl-egyig ragyogó, fit 
van a 3 St. Astonis, a levegő impozáns gla
diátorai', Lydia von Wartenstein, ez a meg
kapó szépségű műlovarnő (olvan, mint aki
ről Krúdy Gyula könyvet Írhatna): The 
t Ellerks C.omp. kalapszalon -zsonglőréi, 
Mady <£ Comp., a remek magyar árlisták; 
Les Priness, a vakmerő léglornószok világ
viszonylatban is elsőrendűvé teszik a Béke*  
lov júliusi műsorát. (s. z.)
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
legendával kevesebb 

s eggyel meg több 
A legendás magyar futball kénytelen átadni a helyét 
nak: ez a tanulság a meccsből, amely pontot tett az 

Középeurópai Kupa-küzdelmeink után 
Ferencváros—Juventus 3:3 (2:2)

az olasz' 
idei rövid

Só roil

fizető

— Itej, ha nem tett 
volna a: a torinói négy 
nulll... — sóhajtoztak 
a lurnikék mellett a 
gazdasági vezetők.

— Nyolcezer 
nézői — nem sok.

De nem is kevés. Zajt 
csapni ez a nyolcezer is 
kiválóan tud, ami kide
rült rögtön, ahogy a 
Fradi n pályára lépett.

Félelmetes hajrázás 
Indul meg.

Izzik n napmclegtől, no 
meg n négy csata feszült 

szik... (de milyen kopár és

nem

kács I-et mugamögé ugraszlja, 
fordulat és már lő is.

Erre csak korncrrcl felel a Fradi. Majd a ma
gyar térfélen szabadrúgás. Takács 1. roppant 
tapintatlan s a szabadrúgást hazaguritja. A labda 
vészjóslóan túrt a gólba, amikor rákiáltanak 
Hádára. A kapus délutáni pihenéséből hirtelen 
felriad s még idejében elfogja.

— Mi van Hódával? ...
— Megcsípte egy csecse légy. Alomkóros. 

Valahogy igy néz ki az ügy, mert feltűnően lan
kadt — többek közölt — Háda is.

Még szerencse, hogy vége a félidőnek. Szü
net után Lázár 40 m-es lövésével kezdődik a 
csata. Combi csak kornerre tudja tólni. A Fe
rencváros lassan visszaesik. Taktika — tech
nika .. . bizony nem lehet eltagadni, hogy ebből 
már az olaszoktól kell ezentúl tanulni.

— Én betiltanék minden magyar-olasz mécs
esét! — tajtékzik tehetetlen dühében egy néző.

— No és akkor ki ad majd „Lehrspielt" ne
künk?

Néha-néha felcsillan még valami, de a vége 
mindig fiaskó. A csatárok csődöt jelentettek be 
s most várják a kiegyezést. Az olaszok is ha

villámgyors
2:2.

Izgalmas várakozás előzte meg a városközi 
nyolcas viadalt. A start a hatalmas szélvihar 
ellenére kitünően sikerült. A legjobban a 
Pannónia került el a pontontól. Igen erős kez
dés utón 400 méternél a Lia vezet Boriin és a 
Pannónia elölt, de ugyanez a helyzet 900 mé
ternél is. 1400-nál Berlin előretör és három
negyed hajóhosszal előzi meg a Pannóniőt, 
amelyet a Lia követ. 1900-nál a Pannónia és 
a Ruder egy vonalba kerülnek, de rövidesen 
ismét a Pannónia vezet.

Gyilkos végküzdelem következik és 
az Izgalmas finisben Berlin egynegyed 

hosszal előzi meg a Pannóniát.
Győz a Berliner Ruderverein 6 p 11.7 mp 

alatt, 2. a Pannónia Evezős Egylet 6 p 12.1 
mp. 3. Erster Wiener Ruder Club „Lia".

Nyolcevezős verseny kormányossal (Gróf Szé
chenyi István emlékverseny): 1. Berliner RC 6 
p. 09.5 mp., 2. Pannónia 6 p. 12.8 mp. 3. „Lia". 
Az első start nem sikerült, a mezőnyt vissza
rendelték. A második start jól sikerült, egy- 
magasságban közelednek 400-on. A Pannónia 
félhosszal vezet, majd előnye háromnegyed- 
hosszra növekedik. Erős küzdelemmel haladnak 
át a 900 m-en, a Pannónia előnye még mindig 
háromnegyed hossz. 1400 m-nél a Pannónia 
előnye nem csökken. A Pannónia és a Berliner 
RC között heves harc fejlődik ki, a „Lia" ver
senyen kívül van. 1900 m-nél a Berliner RC ne
gyedhosszat vezet. A finis rend kivid érdekes, a 
berliniek egy hosszal győznek, a „Lia" hat hosz- 
szal harmadik.

Négyevezős verseny kormányossal. Vidékiek 
versenye. (Vásárhelyi Béla-emlékverseny): 1, 
Váci SE 7.12 mp. 2. Újpesti EE 7.20.3 mp. —

Nyolcevezős verseny kormányossal (Kürthy 
Dezső emlékverseny): 1. Győri Torna és Eve
zős Egylet 6.33.3 mp. 2. Erster Wiener Ruder 
Club „Lia". — Négyevezős verseny kormányos
sal. (Áiiamdij): 1. Buderverein Wicking Linz 
7.03 mp. 2. Szegedi Csónakázó Egylet. — Junior 
szkiff: 1. Hungária EE‘ (Boday Pál) 7.37 mp. 
2. Váci SE 7.46 mp. — Uponc nyolcas kormá
nyossal. (A kormányzó vándordíjáért): 1. Hun
gária EE 6.27 6 mp. kél hosszal. 2. Nemzeti HE 
6.33.1 mp. 3, BEC. A nap egyik legszebb küz
delme. — Pair oar kormányos nélkül. (Lisznvui 
Damó Tihamér-emlékverseny): 1. Hungária EE 
(Hültner-Jaskievicz (row-ower). — Skiff (fő
verseny). Ojipler Pálemlékverseny: 1. Neptun 
Budapesti Evezeös Egylet (Vértes János) 2.23.1 
mp. két hosszal 2. Hungária EE (Katiser Ist
ván dr.) 7.24.7 mp. Szcndey András feladta. — 
Junior dubló kormányos nélkül (dr. Sofró Béla- 
emlékverseny): 1. Hungária EE 7 p. 04.3 mp. 2. 
FTC 7 p. 9.5 mp. A Szegedi Csónakázó Egylet 
1900 m-nél feladta. — Újonc kormányos négyes: 
1. Magyar Evezős Szöv. Vándorevezős Osztály 
7 p. 14 mp 2. UTE 7 p. 23.7 mp. — Kizárásos 
kormányos négyes: 1. Váci SE 7 p. 02 mp. 2. 
Szegedi CsE 7 p. 03 mp. 3. Győri TE. — János- 
házi Evezőiskola női bemutató nyolcas versenye 
a kA.igyar Evezős Szövetség negyvenéves jubi
leuma tiszteletére: 1. Piros ing fekete nadrág 
■4 perc 05.8 mp. 2. Fehér ing fekete nadrág 4 
p. 2.5 mp. 3. Zöld ing fekete nadrág.

légköréből n kopár 
milyen sziki)

— A lillputlak meccse!
— állapítja meg a közönség. Apró emberke pél
dául Sernngiotto, Orsi, Braun bíró, de 
sudár fenyő Tánctér és l.ázár sem.

Alinak a csapatok. Ferencváros: Háda—Ta
kács /., Korányi—Lyka, Sárost, Lázár — Tán
ctér, Takács II., Túrái, Toldi, Kohut. I . w, ______ ..

A Juventus: Combi — Rosetta, (,Cullgaris — Isonlóban dolgoznak. Gyorsan lőnek egy gólt

MEG A VEZETÉSRE IS. 2:3.TELLETT AZ OLASZOKNAK

Az atlétikai bajnokságok második napján 
Nagy Géza uj 400-as gátfutórekordot 

állított fel
Remecz és Madarász 48 m.-en felül dobott diszkosszal — A 
200-as bajnok Raggambi lett —: A szegedi Boross legyőzte Ko
vácsot a 110-es gáton — Szilágyi legaloppozta a 10.000-es mezőnyt 
— Három bajnoki rekord — A BBTE öt, a MAC négy, az MTK 
három, a TFSC két, az UTE, RÁC és KEAC 1—1 bajnokságot nyert

Varglien, Monti, Bertolini — Sernagiotlo, Ce- 
sarini, Vecchinn, Ferrari, Orsi.

Nappal és erős széllel szemben játszik a 
Fradi. Rengeteget támad. Lázár 30 m-es bom
bája n nyitány, majd

Lyka keresztpassióra Toldi vágtat, a labdát 
el nem éri, de az olaszt annál inkább. 
Hiába 16 Kohul ezután gólt — a felesleges 

durvaság miatt nem gllt.
Bosszankodik a nézőtér s bizony szívesen meg
húznák Toldi fülét.A Fradi fronton van. A 10. 
p.-ben csak a Juventus házi üdvöskéje menti 
meg a góltól a kaput. A 15. p.-ben

korner után ('.allgnrls Tural hasán Járkál, 
amíg csak le nem fújja Braun. 11-cs! Sá

rost elegánsan belövi. 1:0.
Hét perccel később ugyancsak

(allgarls fejelés kikben ugy nyekkcntl Tu
ralt a földhöz, hogy mire észrclér, Sárosl 
már a második tizenegyest la belőtte. 2:0. 
Örült tombolás, biztatás tölti meg az arénát.
— Hajrá ... hajrá .../ Megnyerhetitek a mécs

esét!
Hál hiszen van eshetőség erre, de ehhez némi 

hozzászólási joga van a Juventusnak is. Nem 
hagyja ki a jogot. A 26. p.-ben

Osarinl sorozatos drlbll után, mint egy 
Itatós szívja magám a naiv magyar védel
met. elesik, de pöccint a labdán és Orsi a 
védők közé villan, árián valami tlzzen és 

lláda mélán kotorja k| a labdát. 2:1.
Szép Frndi-akcló következik fölé fejeléssel, majd 
ismét a Juventus lót munkához. A 30. p.-ben

Ferrari egy csodás tcstcscllcl Sárosl! és Ta

ebben szívesen kiegyeznének már. A 19. p-ben 
Takács labdáját Sermaglotto visszaküldi 
ás Cesarlnl, ez a ragyogóan nagy csatár 
lendületesen tör előre, Háda százszorszé
pet keres, amelyen kiszámíthatná, hogy ki 
menjen-e, vagy ne s mire elindul, a labda 

már benn van. 2:3.
Na, jól állunk ... a Fradi is, a közönség is, 
magyar futball Is. " 
elkeseredett ostromba fognak.

De a szerencse is elpártol a magyar csapat
tól s hiába van nagy rumli Combi kapuja előtt, 
Rosetta még a gólvonalon is menteni tud. A 
Fradi szárnvnszegetten küzd már, Kohut is le- 
rándul és kiáll öt percre. A 32. p.-ben

Toldit fordulás közben faultolják. A derék 
Braun habozás nélkül 11-est fütyül. Ez 
már ■ harmadik. Sárosl hat trlcket csinál, 

ezt is pontosan belövi. 3:3.
A közönség most fujjolni kezd ... nem tudni, 
miért?I Talán, hogy nem esett egyetlen magyar 
gól sem?... Ugy istenigazában, hnjrásan, ma
gyarosan, a régi Fradi-rec.ept szerinti

Hát mindegy. Rosetta lesántul, Cesarini bek
kel. .S ezt is milyen jól csináljál A tiz emberre 
csonkult olasz, csapat mindent taccsra vág, ala
posan kifütyülik s emiatt abbahagyja. Nem
sokára a meccset is.

Szomorúan ballag a közönség haza: egy le
gendáról lefoszlott a fátyol. Az olaszok bizony 
tudnak.

— No, mondjon ebben a nagy szomorúságban 
valami jót? — hangzik r. borús kérdés.

— Jót mondjak? JUVENTUS! Ez jó voltl
H—th.

_____ ... „______ , n
Érzik ezt a zöldfehérck és

A három város nyolcasversenyén ujból 
a Berliner Regatta Véréin győzött

Izgalmas küzde'em után dőlt el a verseny a jubiláns regattán
Sorrendben harmincötödik .volt a szombat- 

vasárnapi nagy regatta, amely egybeesett a 
Magyar Evezős Szövetscy alapításának negy
venedik évfordulójával. Csak természetes, 
hogy ragyogó ünnepi külsőségek kísérték a 
jublláris spoilcscményl, amelynek

a nyolcadik Berlin -Bécv—Budapest város
közi nyolcas mérkőzés 

volt a fénypontja.

Kánikulában
I*  0.00 
p *.ao  
P 4.BO

la Troplval férfiing 
Apncalng ....................
Nportlng .......................

A*  ö«mn raktáron levA Inpck • njAt műhelyemben 
yondo*  munkAt *1  ke*/Ülnek.

RUBIHSTEiN

A jubiláló MESz azonban gondoskodott ar- 
lói Is, hogy a nagy regatta többi számaiban 
is nemzetközi konkurremia buzdítsa győze
lemre a magyar versenyzőket. Bécsi, linzi, 
klagenfurti és berlini harcosok lapátjai szán
tottuk végig n magyar főváros Dunaszakaszát 
az ünnepi alkalomból.

A jubiláns sporteseményt végignézte a tár
sadalom és a közélet számos előkelősége. A 
n< ■Főtéren ott láttuk ...........................................
főherceget. Auguszta 
chenyi Emil grófot, 
Otília ezredesi. 
brr Endr< 
és az osztrák követség személyzetét.

Fájdalom, a nyolcasok nemzetközi találko
zóm ujból kcxás babér julott n magyar szí
neknek.

A győzelmet ujból ■ Berliner Rudrr- 
v erein ragadta magához, még pedig Izgal

mai végküzddem után.

Ar. atlétikai bajnokságok Péter-Pál-napi 
ineglepetéssoroziila fokozott érdeklődést csi
holt ki a küzdelmek második felvonására is. 
Talán az egyetlen aggasztó és zavaró mo
mentum a joggal remélt rekorddöntések 
szempontjából az aszfaltot olvasztó trópusi 
hőség volt, amelyet azonban a meglehetős 
erős szélfuvás ellensúlyozott ugyan, de vi
szont kellemetlenül hatott az eredmények 
kialakulására. De voltak, akik a kánikulai 
forróságra is találtak megnyugvást:

Los-Angelesben még melegebb lesi, leg
alább az Htléták megszokják . . .

A Beszkárt pompás sporttelepén lefolyt 
liz versenyszámból álló bajnoki miting ér
dekességekben, meglepetésekben, sőt szen
zációkban is bővelkedett. A legnagyobb tel
jesítményt Remecz és Madarász érte el a 
diszkoszvetésben, továbbá

a 400 méteres gátfutásban uj országos 
rekord született

s a hármasugrás és a diszkoszvetés ered
ménye uj bajnoki rekordot hozott létre. A 
remények és vágyak idegfeszitő ereje vala
mennyi résztvevőt maximális teljesítményre 
sarkalta, azonban, mint fentebb említettük, 
a helyenként az orkánszerü szélnek nagy 
szerepe volt ezúttal. A rendezés zökkenés
mentes volt, csak a sajtópáholy körüli álla
potok adtak kellemetlen kifakadásokra okot 
a kötelességüket teljesítő újságírók részéről.

A bajnoki verseny részletes lefolyása és az 
egyes teljesítmények jellemzése a következő:

200 ni síkfutás: Az első előfutamot Paku 
nyerte 22.1 mp-el, majd Gyenes 22.4 és For
gács 22.5 mp-el követte. A második előfuta
mot Gerő egészen könnyedén, 22.4 alatt 
nyerte, Schier 22.6 és Hermann 22.9 idejével 
szemben. A döntő futamra a pálya belsejétől 
számítva a következő sorrendben álltak fel 

a futók: Sugár, 
Raggambi, Scnier, 
nes és Paku. Száz 
térnél Paku mintegy fél
méterrel vezetett a töb
biek előtt, akiket csak 
centiméterek választot
tak cl egymástól. 120 
méternél Paku 
együtt vannak.
Gerönek már 
előnye van és 
győztesnek látszik, ami- 
kor Raggambi a negyc- 
crős finissel élre lör, 190 

annak, a célszalagot a:

MTK 21.8 mp, 3. Paku TFSC 21.9 mp, 4. Gye- 
nes MTK 22.1 mp.

1500 m síkfutás: A nagyszámú jelentkezőre 
való tekintettel első alkalommal történt meg 
Magyarországon, hogy ezt a' távot két elő
futam után bonyolitolták le. Az első előfuta
mot Szabó nyerte 4 p 14 mp alatt, Szabados 
ideje 4 p 19 mp, a harmadik Simoné szintén 
4 p 19 mp volt. A második előfutamban Sár
vári győzött 4 p 22.4 mp-es idővel, őt kö
vette Görög 4 p 23.2, majd Eper 4 p 23.4 idő
vel. A döntő futamban Szabó azonnal élre tör, 
de közvetlen nyomában marad Sárvári, Gö
rög és Govrik. 1100 méternél még ugyanez 
maradt a helyzet, csak a többiek szakadtak le. 
1400 méternél Szabó elhúz, a többiektől, Gov- 

. Szabó
futott be. 

800-nál felt

nk pedig lerázza a két UTE-futót 
mögött 15 méterrel másodiknak 
Simon 400-nál, Ferihegyi pedig 
adta a versenyt.

Bajnok: Szabó MAC 4 p 06.2 
BEAC 4 p 07.4 mj^ 3. Sárvári 
mp, 4. Görög UTE '

mp, 2. Govrik 
UTE 4 p 09.2

4 p 14 mp.
Sulydobás: Bajnok: Dr. 

Darányi MAC 1469 cm,
2. Csányi TFSC 1382 cm,
3. Kiss OTE 1379 cm. 4. 
Varró Váci R. E. 1370 
cm (pest vidéki kerületi 
rekord). Darányin meg
látszott «a hétközi iterá
ció. Dobásai 1398, 
kilépett, 1446, 1469.

110 m gátfutás: A ta
valyi bajnok osztrák 
Langmayer nem jött cl 
megvédeni bajnokságai. 

Kovács 15.9, másodikat 
nyerte. A döntőfutamra 

.......... sor. A

1426

többek közölt József 
föherccgnsszonyt. 
Ártotta olasz követel, 

olasz katonai attasét, l.ic- 
alpolgármeslerl, valamint a nénid

és Gerö 
150-nél 

félméter 
biztos

Raggambi
dik helyről váratlan
méternél együtt vannak, a célszalagot azon, 
bon nagy meglepetésre, Raggambi szakítja cl 
meltbedohással. Schiert az Inditóbiró a máso
dik kiugrásnál kiállította.

Bajnok: Raggambi BRTE 2t.8 mp. 2. derű

Trnnlszhálót ól hAtlasAkot 
vehet olcsón a gyártótól t 

M'BEI.KÓ SÁNDOR 

utódánál
Bud.pAtt. ív., Károly-kOnil 18. (W éven <■«*-  

horgAszati cikkek nagy VÁLASZTÉKBAN I

Darányi dr. 
Az első előfutamot , 
Boross 16.3 mp alatt 
meglehetős erős oldalszélbcn került . 
belső pályától számitolt sorrend: Szabó, Já
vor, Kovács, Kálmán, Boross volt. A mezőny 
pompásan indult, Kovács halvan méterig élen 
volt, majd igen bizonytalan gátvételekkel Bo- 
rosst nyolcvan méternél befogta s n nap leg
nagyobb meglepetését csinálta váratlan győ
zelmével.

Bajnok: Boross KEAC 15.4 mp, 2. Kovács 
BBTE 15.5 mp, 3. Kálmán SzSE 16.4 mp, 4. 
Szabó TFSC 16 mp. Jávor négy gátat döntött.

Magasugrás: Bajnok: Késmárky RBTE 188 
cm, 2. Bódosi PEAC 185 cm, 3. Orbán BBTE 
185 cm. 4. Stumpf PEAC 182 cm. Késmárky 
könnyed stílusban, kis megerőltetéssel 190 
fölé- is vihet le volna a telj esi í menyi I.

400 m rlkfutás: Az első 
előfutamot 7"'lvny 54.8- 
nl, a másodikat Lázár 
53.2-el nyerte. A döntő 
futamban Zsitvay •tárttól 
kezdve végig vezetett és 
mintegy öt méterrel biz
tosan a maga javára 
dönl" te cl Bnrsi hiá
nyában n bajnokságot.

Bajnok: 7.*iti>ay  BRTE 
50.6 n:n, 2. Lázár KEAC 
51 mp. 3. Szabó UTE 
52.2 mp. 4. Vértes ESC 
53 2 mp.

niszknszvetés. A legnagyobb érdeklődéssel 
várt számnál oly erős volt a sZél fuvása, hogy 
r diszkoszt a legtöbb csibén n levegőben tel
jesen mcgfordifolla. Reális körülmények közt 
egy jó métert hozzá lehet vnlnnicnnyiük teljc-

Zsitvay

| silményéhez adni.



Budapest, 1932 julius 4. HÉTFŐI NAPLÓ
Rem‘Cz*AC, ^-71 rn. 2. Madarász 

Mik 48.31 m. 3. Bácsalmási TFSC 45.00 m 
4. Bertalan BBTE 42.86 m. Donogán szövet- 
•égi engedéllyel részbe tt a versenyen, 45.35 
meteroz teljesítménye azonban a bajnoki ner- 
ÍÁnf( ne>” arámit bel. Remecz do-
húsai: kilépőit 4604. volt jobb, kilépett, 48 71 
kilépett- A kilépett dobásai is 48 körül estek le. 
ílai’‘rÓAZJ04oSoa1Í: knilépe,,‘ 40>04« VQ,t j°bb< 
46.88, 4&.QQ, 48,31. Remecz kissé idegesen és 
bizonytalanul dobott. Madarász stílusa azonban 
rendkívül imponált. Mindkettőjük kiküldetése 
Los-Angelesbe teljesen indokolt.

400 m. gátfutás. Az 
első előfutamot Valentin 
6t mp.-el nyerte a 61.2 
alatt másodiknak érkező 
Nagy előtt. A második elő
futam Molnáré volt 60 
mp.-el, őt követte Kooá- 
csy és Kertész. A döntő 
futamra a következő sor
rendben álllak fel a fu
tók: Mayerböck, Nagy, 
Kertész, Valentin, Molnár, 
Kavácsy. Nagy Géza már 
száz méternél másfél iné- __ _ ___
ter előnnyel előbb ugrotta a gátat s a töváb- 
bifikban csak fokozta előnyét. Valentin három
száz méternél szakadt le.

Bajnok: Nagy Géza MAC 55 8 mp., országos 
rekord/ (Somfay tartotta eddig a rekordot
56.3 mp.-el, de Nagy Géza májusban már 56 
mp.-et futóit, egy alkalommal ezt azonban 
még nem hilelesiteltek ) 2. Kouácsy BBTE 57 
mp. 3. Kertész FTC 58.1 mp. 4. Valentin SOAC
58.4 mp.

Nagy Géza
a lováb-

T,\rf>kvés 33 p. 39 mp. 4. .Wroaf 
„ 45 mp‘ Kétezer méternél Sztláayi.
Hevele, Hermáim alkotta az élcsoportot. Kelen 
feladta. Négyezer méternél Hevele és Szilágyi 
közt kémény küzdelem fejlődik ki, szinte száz- 
"jélerenként váltogatják egymást a vezetésben. 
Ekkor Németh adta fel a verselívt, Hermáim 
pedig 30 méterrel követte a két viaskodó!. Az 
ol.e,zrcea.Jde!ak 16 p- 08 n,p- vo11- ftnon "i^- 
nél Szilagyi hirtelen faképnél hagyta Heveiéi s 
egy kör után már 40 méter előnyre lett szeri. 
Szilágyi nagyszerű stílusban egymásután kö
rözte le ezután a mezőny többi tagját. Hét kilo
méternél 120, nyolc kilométernél már 130 mé
ter előnye volt Heveiével szemben, aki most 
már Hermannal harcolt h második helyért. Az 
utolsó 400 méteren Szilágyi nagyszerűen fini
seit és H0 méterrel győzőit. Tekintve n helyen
ként orkánszerii szelet, ideje igen jónak mond
ható.

Ifjúsági bajnoki számok:
4X^00 méteres staféta Budapest ifjúsági 

bajnokságáért. Bajnokcsapat: FTC (Harlmann. 
László. Vass, Forgács) 3 p. 39.8 mp. 2. UTE 
3 p. 42 mp. 3. MAC 3 p. 42 2 mp.

3000 méteres ötös csapatversny Budapest 
ifjasági bajnokságáért. Bajnok: MTE 51 pont
tal. Vasas 67 ponttal. 3. BBTE 76 ponttal.tál. 2. Vasas 67 ponttal. 3. I
Egyénileg: 1. Végh, Vasas 9
Bucsi ■

.. ------ .. p. 23.6 mp.
ESC 9 p. 39 mp. 3. Csiky FTC.

Bácsalmási
p, 59 mp. i. Heveit

Hármasugrás. Bajnok: 
Bácsalmási, TFSC 1452 
cm. 2. Fekete UTE I42Q 
cm. J. Farkas MAC 1402 
cm. 4. Bessenyey TFSC 
1380 cm. Bácsalmási min. 
den megerőltetés nélkül, 
könnyedén ugrott s csak 
arra ügyelt, hogy rándu
lást ne szenvedje. Telje
sítménye igy is bajnoki 
rekord.

10.000 méteres síkfutás. 
Bajnok: Szilágyi MTK 32 
SOAC 33 p. 27.4 mp. 3.

Feloszlatják 
a Hungáriát (?)

Az esti órákban furcsa hírek tőrjeitek el a 
Hungáriáról. Sportkörökben nagy meglepetés
sel tárgyalták azt a hirt, hogy

a Hungáriát, a legendás kék-fehérek sok si
kert ért csapatát feloszlatják.

Nyomozásunk során kiderült, hogy ebből egy 
szó sem igaz 8 az egész vaklárma abból kelet
kezett, hogy

a Huugárla-uti pályát felszántották.
A szántást azonhan nem követte a régi római 
szertartás s igy nem hintették be sémái a nagy 
harcok színhelyét. (Igaz viszont, hogy fűmag
gal sem.)

Az érthető álmélkodást tehát csupán egy vil
lámgyorsan elterjedt és elferdített vicc okozta.

Tour de Hongrie győztese 
Magyarország B-csapata

Egyénileg Vitéz (magyar) lett az első — A verseny utolsó szakaszán 
az olasz Andretta győzött

hatab 
erősen

A legnagyobb amatőr országúti kerékpár
verseny. a Tout de Hongrie, vasárnap jutott 
el a végső kifejlődéshez. Az ötnapos verseny 
utolsó szakasza, a 186 km hosszú Hódmező
vásárhely—Budapest táv került sorra, ame
lyen a magyar versenyzőknek a végső győ
zelmet kellett kiharcolni,

A finis n Népligettel szemben, az Üllől-uti 
Ferenc Józief gyalogsági laktanyánál volt. 
Délután fél egy órára volt jelezve a befutás s 
már jóyal tizenkét óra előtt

hatalmas tömeg lepte el az üilői-ut mind
két oldalát.

A finis helyénél óriási a tolongás, a rendőrök 
és a rendezők csak nehezen tudják fentartapi 
a rendet.

A verseny állásáról alig-allg érkezik 
zitlv híradás,

mindössze annyi, hogy az országúton 
más szél tombol (s ez a körülmény 
befolyásolja a versenyzőket-

Jelentik, hogy a mezőny fej-fej piellctt halad 
Cegléden s a befutás csak

fél 4 órára várható.
Valóban, néhány perccel fél 4 óra elölt föl
tűnik a hivatalos kisérőautó, amelyből 
Kirchknopl Ferenc dr., az MKSz elnöke és 
Neumann Andor szövetségi kapitány pálla
nak ki a nagy úttól láthatóan megtörve,

Mindenki a cél körül tolong.
Mintegy száz méterrel a cél elölt megkezdődik 
az öldöklő finis, s

a célba, sslnte egymás hegyén-hátán, mint
■ megzavart méhkas érkezik he a mezőny. 

Alig félkerékhosszal győz (Andretta (Olaszor
szág), akit Olcszky (Lengyelország) és Orczán 
(Magyarország) követ, mig a többi helyezettel 
még akkor sem lehetne megállapítani. ha las
sított filmen lejátszanék ezt a jelenetet.

A nagyszabású verseny részletes eredményei 
egyéhként a kővetkezők:

1. Andrella olasz 8 óra 15 p. 54 mp. 2- Oleszki 
lengyel, rajta. 3. Orczán magyar, rajta. 4. II. 
Glanier francia. 5. holtversenyben egy bolyban 
érkeztek: Abronicz magyar, Albrecht magyar. 
Bauholzer magyar, Bélán magyar, Borbély ma
gyar, Bucci olasz, Carlotli olasz, Czitkovics ma
gyar, Droba magyar, Engel magyar, jfrős ma
gyar, Erdélyi jugoszláv, Fekete magyar, Gál 
magyar, Germán francia, R. Glanier francia, 
Gall! magyar, Gregac jugoszláv, Hamar magyar, 
Puszta magyar, Hűvös magyar, Iván magyar, 
Kacziány magyar Gubicza magyar, Diszkéi ma
gyar, Lóher osztrák, Marcsek magyar, Marik 
magyar, Medgyessy magyar, Nagy magyar, Ne
mes magyar, Neubaue rnémet, Oláh magyar, 
Papp magyar. Paulik jugoszláv, peck magyar, 
Poós magyar, SkrabI jugoszláv, Speigl magyar, 
Suhajda magyar, Szecsődy magyar,Szeiferl ma
gyar, Smilko magyar, Targojiczky lengyel, Vi
rág magyar, Vitéz magyar. |

A nemzetek közötti csapntverseny ötnapos 
összesített eredménye:

115 6. 23 p 28
116 „ 16 „ 08 
116 „ 51 „ 17 
118 „ 10 „ 13 
121 „ 11 „ 37

mp1. Magynrorszúg B, csapata
2. Magyarország A. csapata
3. Olaszország
4. Franciaország
5. Jugoszlávia

Ausztria, Németország és Lengyelország csa
pata kiesett.

Az összesített verseny egyéni végeredménye:
1. Vitéz NyTE 38 óra 01 p 4t ipp. 2. Nemes 

Postás 38 ó. 02 p. 46 mp.. .3. Carlotli olasz, 38 
Ó. 08 p. 39 mp., 4. Mádl UT£ 38 ó. 14 p. 16 
njp., 5. Borhély Postás 38 ó. 46 p. 16 mp., 6. 
Liszkay BSE 39 ó. 06 p. 51 mp., 7. Bálin P. 
Viktória 39 ó. 06 p. 52 mp., 8. Erős BSE 39 6. 
07 p. 11 mp., 9. Németh Világosság, 19. Andretta 
olasz, 11. holtversenyben R. Glanier francia, 
Orczán Törekvés és Vlrágh UTE, 14. Bleán Kis- 
pest-8zenllőrlnc, 15. Oleszky lengyel, 16. Abro- 
nica Csepel, 17. II. Glanier francia, 18. Gcrmo-jd 
francia, 19. LoIiít osztrák, 20. Buccl olasz.

73 Induló közül 59-cn futottak be a e(>lba.

Hatalmas sikert arat a Hétfői Napló 
sportpályázata

Mullheti számunkban indítottuk el új
szerű sporlpálvázalunkat és az »|sö hét el
teltével elégedetten állapíthatjuk meg: 

szellemi tornával egybekapcsolt ked- 
vencvcrscnyUnk egy csapásra kiállotta a 

népszerűség tüzpróbájál,
Pályázóink egy tekintélyes része megér

tette intencióinkat. Nemcsak a szavazatát 
kértük az általa logjobbnak tartott magyar 
futballistára, de rövid, amellett szellemes

indokolást is, amely a pályázni lejárta után 
a pártatlan zsűri asztalára kerül elbírálás 
végett. Sokan vannak azonban olyanok, 
akik nem találták el a helyes hangot és csak 
egy két sablónos mondattal támasztották alá 
szavazatukat.

A Hétfői Napló kedvencversenyén egyéb
ként Sáros! György vezet. Erősen a 
nyomában halad azonban Kalmár Jenő

és a magyar gólrekorder: Takács lí.
Minden okunk megvan ahhoz, hogy a leg

szebb reményeket főzzük sportpályázatunk 
végső eredményéhez. .Sportpályázatunkon 
résztvehet a Hétfői Napló bármely olvasója, 
akár több szelvénnyel is. Vágja ki a 2. olda
lon található szelvényt és a borítékba zárt 
levélben Írja meg, hogy

melyik futballlala az ön kedvence.
A levélben legfeljebb tiz mondatnyi terje
delemig indokolja meg azt, hogy miért esett 
választása a kedvencre.

Pályázatunkat augusztus hó második felé
ben zárjuk le és

SXE.tZACIÓ ! SZENZÁCIÓ t

LUKÁCS S. és FIA
C|I öArijrAza

BUDAPEST, Vili., NRPbZl.sHAZ-UTCA 25. SZÁM

0LCS0 CÍPÖ nf",'"!

lapunk rendkívül értékes dijakat ont ki 
nzok között, akik a legötleteaebb és a 
legszellemesebb érvekkel indokolják ál

láspontjukat.

EtÖLFÖLDI SPOBTHaPLŐ
„Őszinte szívből kívánom a magyar 
vizipólócsapat olimpiai győzelmét" 
Express-lnterju Georges Drignyvel, a nemzetközi uszó
szövetség elnökével a magyar uszósport olimpiai esélyéről

Párh, julius 3.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől. 

Légipostán érkezett.) A sport lársada lom 
vezéreit most, az olimpiai előkészületek 
lázában igen nehezen lehet megközelíteni, 
így kétszeresen örül lünk, hogv Georges 
Drigny, a I’INA elnöke nagy elfoglaltsága 
ellenére nyilatkozott a Hétfői Naplónak n 
magyar úszók olimpiai esélyeiről.

—, Sohasem leplezte ni a magyar úszók 
teljesítménye iránt érzett őszinte elismeré
semet — mondja bevezetőül 
Drigny. — Kezdeni Bárány

Minden reménye megvan 
megnyerje a 100 méteres

Egyetlen komoly ellenfeléül 
Kojac jöhet számításba. Az ö nagy előnye 
természetesen az, hogy a hely és az at
moszféra kevésbé idegen számára, mint az 
európai úszóknak.

— Bámulom Halasig bátorságát! Biztos, 
hogy fináléban „tiszteiethelyre" kerül, de 
győzelmét nem látom valószínűnek. 
1500-on a japánok jobbak és 400-on pedig 
a mi Tarisunknak van több esélye. A mell-

Monsieur 
Istvánnal, 

ahhoz, hogy 
bajnokságot.

az amerikai

VILÁGSZEMLE

és hátus^áshan bár van néhány jó nevük 
(Iliidre és Nagyra gondolok), de semmi 
sánszuk sincs a magyaroknak. A legjobb 
magyar hölgyuszó -r- szerintem — Lenkei 
Magda, ám az amerikai Ilclcne Madison 
melleit egyetlen európai úszóiig sem jöhet 
számításba.

— Igen előkelő helyen állanak a niagya*  
rok a slafétában is. Ennek ellenére is 

kénytelenek lesznek Japán és az USA 
stafétái előtt meghajolni.

Véleményem szerint, vizipólóban van a 
magyarok legnagyobb esélye.

Emberi számítás szerint, meg kell 
nyerniök ezúttal az olimpiai bajnok

ságot.
Legkritikusabb ellenfelük Németország, 
hacsak az észak- és délamerikai csapatok 
nem csinálnak meglepetést.

— Én őszinte szivltől kívánom a ma
gyar csapat győzelmét!

— biztosit Monsieur Drigny búcsúzéikép
pen, miközben egyszerre tizfclöl rohanják 
meg.

M. I.

Hsmpson, Sloncley, Rampling, Powcll. — 800 m. 
Hampson, Powcll. — 1500 m.: Cornes, Thomas, 
— 5000 m.: Burs, Bailcy, Evcijscn. — 110 ni. 

- gátfutás: Lord Burghley, Flnlay, Harper. — Ma- 
ratonfulás: Ferrls és Mac Wrigbt.

A HUNGÁRIA DÖNTETLENÜL JÁTSZOTT 
ZSOLNÁN

Zsolnáról jelenük: Hungária—Sk Zilina 3 3 
(2:1). A gólok közül kellöt 'Ka/már, egyet Skva 
rek lőtt. A csapatban feltűnően gyengén játszott 
a fedezetsor, mig Kalmár és Hirzer kitűnő játé
kát a közönség hosszas lapssal honorálta.

SCHMEHLING HAZAÉRKEZETT.
Schmehling Max német boxoló, akit a nehéz- 

súlyú ökölvívás világbajnokságától legutóbbi 
Sharkey elleni meccsén megfosztottak, vasár
nap Brémába érkezett, ahol tünlctétszcrü ün
nepléssel fogadták.

A KISPEST GYŐZÖTT ZÓLYOMBAN.
Zólyomból jelentik: Kispest FC—Zólyomi PK 

(10). A Kispest technikás játékát a közön- 
nagy tetszéssel fogadta.

VASÁRNAPI

Deiters uj rekordja,
___Dreidábiíf jelentik: A 

német uszóbajnokságok 
sorún az 1.500 m-cs gyors- 
úszásban Deiters 21 p. 
35.8 inp-es idővel uj né
met rekordot Állított fel. 
A többi eredmény köze
pes.

I EREDMÉNYEK
Deiters.

KITŰNŐ _______ __
NÉMET ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGOKON

- jelentik: A német atlétikai baj
nokságok második napján a 110 méteres gát
futásban Wegencr és Welscher holtversenyben 
1-1.8 mp.-et futott, Notbröck a 400 in-es gátfutás
ban 54.4 mp.-cel uj rekordot állított fel, pelzer 
<lr. 800 m-en 1 p. 54,4 mp., gerelyvéléshen Wei- 
mami 67.23 m, dekallonban Eberle 7865 pont, 
diszkoszvetésben Hirschfeld 46.08 in, távolugrás. 
bán Köcherniann 732 cm, magasugrásban Bőm 
höfít 103 cm, a 10.000 m-es futásban Syritig 14 
p. 56.4 mp.-cs eredménnyel lett bajnok.

EGYÜTT A NÉMET OLIMPIAI USZÓCSAPAT
Berlinből jelentik: A 

német uszószövetség a 
következőket küldi Los 
Angelesbe:

Vizipóló: Rndemacber, 
Erik, Cordes, Gunst, Jac- 
neckc, Scliultze, Schwnb, 
Rademacher, Joaehim, 
Eckslein, Schumburg és 
Pohl. — Műugrás: Esscr. 
Hát úszás; Küppers. Mű
ugrás: Jordán. Mellúszás: 
Sictas.

A
Hannoverből i< 

iksúgok másodi

Hademacher

A BALKÁNI 
ARANYSERLEG-MÉRKŐZÉSEK

Belgrádból jelentik: A balkáni arany- 
scrlegmérközések során Jugoszlávia futball
csapata 3:1 arányban győzte le Romániát 
lladzsi Pontos görög bíró vezetése mellett. 
A győztes csapat góljait Vccscuics, Vujudioo- 
oics és Xsifkovlcs rúgta, inig a román csapat 
egyetlen gólja Rodvla löyéséböl cselt.

ANGLIÁT CSAK FUTÓK KÉPVISELIK 
LOS-ANGELESBEN.

Londnból jelentik: Az angol atlétikai bajnok
ságok eredményei alapján kizárólag futókat kid 
az angol szövetség az ollmpiúszra. A reprezen
tánsok a kővetkezők:

100 m. síkfutás: Fullcr, Pclg, Rcld. — 200 m 
síkfutás: Engelharl, Fulter, Rcid. — 401) ni.;

XO, 
ség

SPORTHÍREK
X a magyar atléták olimpiai rangsorozatn. 

A MASz olimpiai rnngsor megállapító bizottsága 
vasárnap este tartott ülésén a következő listát 
állította össze az OTT nak nz atléták olimpiai 
kiküldetésére vonatkozóan: 1. Remecz. 2. Bács- 
aimássy II. 3. Madarász., 4. Donogán. 5. Da
rányi. 6. Kovács. Az OTT hétfőn este dönt a 
kiküldetések ügyében.
X Amatőr-futballmérkőzések. Postás—Besz- 

kárt 2.2 (2:0). I. oszt, mérkőzés. FTC—EMTK 
0:0. Barátságos mérkőzés.

X Az országos amntörliajnokl elődőntőmérkő- 
zések során — mint Békéscsabáról jelentik — a 
Hohn SC 2:0 (0:0) arányban verte vasárnnp a 
Püspökladányi MÁV csapatot. A gólokat Engcl- 
Imrdt és S.aniszló lőtték.

X Külföldi ping pong samplonok Nagstárni
csán. Nagykanizsáról jelentik: Kohn osztrák és 
Salzer morvaországi ping-pong bajnokok dunán
túli kőrútjukon Nagykanizsán is mérkőztek a 
város válogatott csapatával, amelyet 5:0 arány
ban győzlek le.

X Vlzlpólónup Szegeden. Szegedről je
lentik: Vnsárntip játszották le n Szl'E és a 
BSzKIlT csapatai Künn Ferenc bíráskodása 
melleit I. osztályú bajnoki mérkőzésük I, 
amelyet a szegedi csapat nyert meg Mihály ff-j 
góljával és Mezei öngóljával 2:0 (1:0) arány- 
bán. —- A II. osalálvu bajnoki mérkőzések 
során az Orosházai i'szá Egyesület 9:0-ra 
verte a Szegedi VSE-\, mig a SzAK HTVIi 
mérkőzését n szegedi csapat nyerte 5:1 re.

TUNGSRAM-CSÖaráp|Ó leike
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Petschauer Attila búcsúzik...
„OUmpiászor. még so'iasem vett részt egy ily homogén és erős 
kardcsapat — Hat gascogne-i legény egymás iránti bizalommal 
eltelten indul az óceántulra,hogy megmutassa a világnak a magyar 
kard rettegett élét..." — A team, az ezredes ur és a maestro

rrlschauer Atilla

vnl vigve < t!

Oly kedvei), barátságos és meghitt h le 
**gŐ Ili a drágít maestro csendes hajléká
ban. A nyílott ablakon keresztül csak el

fojtva szűrődik be a 
nagyvárosi bulvár pro
fán zaja, óin itt, San- 
telit mester csendes bi
rodalmában, a pengék 
muzsikú jót élvezzük 
mi néliiinyan, akik c 
forró kánikulai délben 
meglátogattuk a mae
strot.

Már csak néhány 
rövid nap... és a ha
talmas óceánjáró fel
szedi horgonyait, hogy 
kis nemzet reményeit.

Sanleili mester kicsiny, egyszerű irodájába 
vonulunk Petschauer Attilával. Ceruzával 
és az újságíró jegyzőblokkjával a kezünk 
ben hallgatjuk:

— Mindannyian tudatában vagyunk annak, 
hogy a nemzet mily nagy áldozatokat hozott 
Rzért, hogy isélycs reprezentánsai a nemzetek 
nagy találkozóján képviseljék színeit. Tőlünk 
talán fokozottabb mértékben és jof/f/o/ l»ór biz
fon eredményt a magyar társadalom, hiszen 
köztudomású, hogy eddig csaknem minden 
olimplószról győztesen tért haza a magyar 
kardrsapat. Tud|iik, hogv n közönség aggódó 
szerek te kisér bennünket.

— Non szaluul azonban dhlznkodnunk.
Valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy 
állandó rettegett ellenfelünk, nz olasz, már 5 
hónap óta Vlarcggióhnn kószál Nedo Nádi Irá
nyítása mellett a nagy leszámolásra. Nagyon 
nehéz a ml helyzetünk, hiszen a múlt kötelez 
bennünket és a mi kiküldetésünk mellett az 
volt a főérv, Itoyy kintlétünk eminens fontos- 
ságit, mert ügyi*  „biztos a győzelem".

— I'elelősnégem teljes tudatában Jelen
tem ki. hogy soha Ily homogi n. soha Ily 
erős magyar csapul ollmplászon még nem 

vett részt.
A csapat tagjainak mindegyike erős fizikumú, 
fiatal, kiizdőképcs és kritikus pillanatokban 
nyugodt.

A legnagyszerűbb fizikumú, a legnagyobb 
küzdő közöltünk a sokszoros bajnok:

Pillér György,
aki mint burát, pajtás és kiizdőlárs. a legideá
lisabb. Ha valamelyikünk kihagy, ö rögtön a 
segítségünkre siet és kiliinö idegeivel billenti 
Vclyrö a gyengülő egyensúlyát.

fA llétjól Napló párisi
Pária*  julius 2.
sz crkcsztöségétül.)

„Bárányról nem szívesen nyilatkozom**
— mondja Taris, a francia uszósampion

„Tarisl Tarisl Tarisl" 
— ordítja ütemesen a 
lourellcsi uszodában, a 
Paris bajnoksága alkal
mával összegyűlt közön
ség.

Pedig Tartanait, aki 
játszva és fölényesei' 
lutgvlii el a többi indulót, 
inár az első forduló után, 
nincs szüksége se bizta
tásra, se buzdításra.
Nincs számba jöhető cl- Torit
lenfele (mint a két év
előtti versenyen 200 m cn Bárány) sőt, a többi 
induló is elég gyenge klasszist képvisel. Igy 
Taris egész tempósan, fáradság ni xiil teszi 
meg 4.57*/»  mp alatt a 400 inéiért.

Nemcsak azért, mert ez ma Tartanak utolsó
nyilvános szereplése az olimpiászra való indu
lás előtt, hímem mert öt valóságos nemzeti 
p/oíre-nak tekintik, hál valahányszor csak 
úszik, n foloriporterck egész ármádiája örö
kíti meg: start előtt, úszás után, szárazon és 
vizen.

Kifosztották Rctnecz Józsefet,
mialatt a pályán bajnokságot nyert

Az atlétikai bajnokságok lezajlása utón a 
löbbercr főnyi közönség nagy megdöbbenéssel 
vette tudomásul a inkrofónon kihirdetett saj
nálaton eseményt hogv

Bemer/ Józsefnek, a RAG kis áló diszkosz
vető rekorder bajnokának, amíg a verseny
pályán tartózkodott, nz öltözőből ellopták 
a mintegy száz pengőiiyi magyar pénzét 
és löbhs/áz pengő értékű valutái tartalmazó 
pénztárcáját, arany karkiltőáráját és összes 

okmányait.
Az esel annál h ll. ;ii..ll<m bb. mivel a közeli 
napokban nz ol nini /i i induló Reme z a ren
delkezésére álló r >v I idő alatt már nem tudja 
n fontos személyi okm.mvnil produkálni s igv 
ki van téve annak, lio>ig a hatóságok részéről 
nem kapja meg a: útlevelét. Éppen ezért ugv 
nz atlétikai szövető;.'. mint Remecz József is 
arra kéri a jogtalanul «llulajd.mitől, hogy a 
fontos magyar érdikre viliét tel i déllel nkmd 
liyinl szíveskedjék a /«'./n< <></■ >/ Tői*  kaidra 
rliuflalni. mi a tárcában lévő összes pénzt 
megtarthatta

Az atlétikai versenyekkel kapcsolatban az 
•dói bi időben mind gyakrabban fordul-mk elő 
hasonló cselek, ligv. hogv nagyon helyesnek 
tartanánk, ha az egyes n'lgák igazgatóságai fo 
kozott éh< reggel őrködnének s mielőbb 
rendőrkézre juttatnák a tolvajokat.

— Eddig — most már elmondhatom az el
múlt idők kulisszatitkait — a hat vívót sohasem 
lehetett ilgy kiválasztani, hogy azok teljesen és 
minden tekintetben megértsók egymást. A mai 
teamnek az a legnagyobb előnye, hogy

hat gascognr-i legény — akik egyben a 
legjobb barátok és híznak Is egymásban — 
megy át az óceánon túlra, megmutatni a 

magyar kard rettegett élét.
— A csapat egyik legnagyobb erőssége a pár 

év alatt éjre került
Kabos Bandi,

akinek vivókarriérje valósággal tüneményes. 
A tavalyi Európa bajnokság óla, amelyen má
sodik lelt, sokat fejlődött.

— A másik fiatal vivózseni:
Gercvlch Aladár,

a „kis párduc'' (ulioyy az olaszok mondják), a 
magyar vívás élő reklámja. Ha a planson áll. 
az ember azt hinné, hogy a kari&ivás szobra 
elevenedett meg c nagyszerű fickó produkciójá
nak láttán. Ma kétségtelenül a világ egyik leg
nagyobb technikájú vívója:

— Glykais Gyula ...
Ebben a csapatban mi kelten vagyunk az öre
gek. Tíz év óla járom vele a világot, kelten 
voltunk részesei Amsterdamban az olimpiai baj
nokságnak. Az <> feladata volt a legnehezebb. 
Szolnokról jölt lel Sanlellihez tréningre hiva
tala után és délután 3 órakor ült vonalra, hogy 
ötre a teremben lehessen. Este 3 óráig vívott 
és éjjel 12 órakor utazott vissza, hogy reggelre 
ismét íróasztalánál ülhessen.

— Végül
Nagy Ernő,

a bátor és snájdig folyamőrkapitány, a legara
nyosabb bajlárs, aki őrködni fog ránk n hosz- 
szu utón, hiszen közöltlink ő — a tengerész.

— Legelsőnek kellelI volna említenem
Llclilencekcrt András ezredest, 

aki az amsterdnmi olimpiászon tette magát 
nélkülözhetetlenné. Ha kell, civilben is ezredes 
— olyan tiszteletet és fegyelmet tud paran
csolni és olyan hangon, hogy mindenki boldog, 
ha engedelmeskedhet.

— Nem indulhatunk el azonban anélkül.<jiogy 
ne mondjunk hálás köszönetét második apánk
nak,

Santclll Haló mesternek,
aki úgy küzdött velünk, mintha tini lennénk. 
I's csak azt fájlaljuk, hogy ezúttal nem lehel 
mellettünk.

A losangclcsi nagy napok elölt igy búcsú
zik a magyar sporltársadalom egyik legnép
szerűbb aktív tagja: 1‘ctscliaUer Attila.

Lipcsei Jenő.

Még a filmfelvevő-gép lép akcióba. Majd újra 
laps és Taris elvonul az öltözőbe.

Es mint afelé elkényeztetett sztár, akinek fü
lében még visszhangzik az iménti taps, Taris 
kissé fölényeskeilően, söl kitérően fejel, ami
kor később megkérem, nyilatkozzék ■'Bárányról 
és n magyar úszókról. j,

— Elismerem, hogy Bárány nagy- sain- 
plon, de nem szívesen beszélek róla.

„II n'élait pás chic avec moi" (nem volt nagyon 
helyes hozzám), őszintén szólva — miután ver
senyben nem találkozunk, tekintve, hogy én 
nem indulok 200-on, liánéin csak 400-on, hát 
nem ís nagyon követtem Bárány mostani ered
ményeit.

— Nagyon bámulom — teszi hozzá Taris — 
llalasyt. Nagyszerű, pompás úszó, „quel type 
courageiix'’ (milyen bátor alak'). Különben is 
n magyar úszók általánosságban kitűnő klasz- 
szist képviselni k. És áll ez főleg a stafétára, 
mely összehasonlíthatatlanul jobb, mint pél
dául a mienk. És nem akarok udvariaskodni, 
de biztosra veszem, hogy a magyarok az olim
piászon is szép eredményeket érnek el.

Es lm Bárányról nem is akart Taris nyilat
kozni, ez udvarias közhellyel mégis adózott a 
magyaroknak. Múndy Ilona

LÓSPORT
A báró Wenckheim emlék
versenyt Kuruc, a Lomnici 
handicapet Arausi nyerte

A megszokott vasárnapi kereteket meghaladó 
közönség nézte végig a júliusi miiing megnyitó 
napját. A tokozott érdeklődésre méltó volt a 
program, mert két nagv sporlérlékü száma volt 
A Ibiiét Wenckheim Héla emlékverseny kiasz- 
s/:kus babérjáért a magyar és osztrák istállók 
nyolc «Isökliisszisu lova mérte össze erejét. Kö
zülük a nagy formában lévő llitch istállói ól 
hitrnez vitte diadalra a Hhiskonich színeket. 
hiirucz könnyen nyert Orca és u nagy favorit 
llu/iallo előtt. A program másik értékes verse 
nvehen Avttnli győzött biztosan í'xlökös és 
l'i'll.c ellen. Már enyém. Snnm Whilc < s Tilinkó 
v cggvr/elvo merték versenyeiket. Trtmpb.an 
nagv kaiiier elölt álló kétéves miilalkozi It be 
< s nyetl igen könnyen az ötödik futamban

Késztetés eredmények a következők:
1. Fl'TAM. 1. Mr. ('. W.iod Már enyém (8:10) 

i suta. 2. Pascal í4) Szabó I.. 3 Keresd (12) Sej- 
bál. F. m Példás, l’rfl. Sem per, Rabló, löt.: 
H):IK. 13. tő. 18 — II. Fl'TAM. I. Wenckheim 
l> gróf Avnnti (2K) Sejbál 2. Pslökös (fii

Ibiimé. 3. Felke (4) Blackburn. F. m.: Parsifal, 
Honvéd. Parancs, Kapisztrán, Pali. Bendegúz. 
Tol.: 10:37, 16. 2), 20. — 111. FUTAM. 1. Blas- 
kovich A. Kuruc/ (3) Csata. 2. Orco (10) Szabó 
L. II. 3. Rapalio (1K) Gutái. F. ni.: Pulcsi, 
Corvinul, Siker, Őszirózsa, Flyng FiíTy Five. 
Tol.: 10:35, 13, 15, 12. — IV. Fl'TAM. 1. gr.
Pejacsevich I. Snow whlte (fi) Klimsch.i. 2. 
Csatlós (10) Rózsa és Szelindek (2)») Kasszián 
T. holtversenyben. F. m.: Derítő, Bri.sk, Hermie, 
Kirgise, Rclly, Lármás II., Inca Hetly, Vcrity, 
Tcarózsn. Fuvolás, Csopak,T akarodó, Bond. 
Tót.: 10-71, 26, 38. 19. — V. FUTAM. 1. I.esvórj

12 részben
WíttríáSS JÍ55HS?) regényét keresztrejtvénybe szerkesztette

Mi törtémt étidig ?
A férj ebéduléin a hálóban kicsit ledőlt. Az asszony és az udvarló egyedül maradt és 

mint hetek óta mindennap elkezdődött a heves ostrom. A kitartó szívós ostrom — egy asz- 
szonyérl.

— Holnap ugye feljön, — duruzsolt a fiú; hangja tele volt melegséggel. Az asszony ma
kacsul nézett rá.

— Teljesen ki van zárva, miért tréfál?... Tudja jól, hogy tisztességes asszony vagyok 
és az Is maradok — mondta.

— Pedig engem szeret és nem az urát...!
Az asszony nem válaszolt, de a fin újból kezdte most:
— Óh, ne bánjon velem Ilyen ridegen.
A nő elncvette magát
— Nézze... én fatalista va-v^ok..^ nincs értelme az uramat megcsalni, mert nem szere

tem ugyan, de nz életem nyugodt.
— Es tegyük fel, ha a sors tatán ezt úgy rendeli... ?
— Az más!... de Igy ...
Előttük az asztalon egy pakli kártya feküdt.
A fin ekkor elszántan igy kiáltott fel:
— Igaza Is van! Játszunk ml kelten egy parti römit. döntsön a kártya és a sors Ítél 

majd. Ila én nyerek, maga holnap délután feljön hozzám!
VI.

A regény a keresztrejtvény fősoraiba van beleszőve és megfejtésül csak ezeket a sorokat 
kell beküldeni, még pedig sorrend szerint és folytatólagosan: vízszintes 1., függőleges 13., 
vízszintes 25. és függőleges 17.

Ezenkívül ahhoz, hogy ön a regénykeresztrejtvény folytatását Is megfejthesse, mai szá
munk ötödik oldalán meg kell keresnie a regénynek mai keresztrejtvényünk fősorait követő 
mondatát Is, amely kulcsként szolgál a további n)egfejtésekhez.

A regénynek ezt a mondatat is leírva be kell küldeni a megfejtéssel együtt.

SEGÉDSZCVAK A HEG ÉNV MEGFEJTESEHEZt
Vízszintes sorok; 13. Opera. 14. Azonos más

salhangzók. 15. Szenzációs felfedezés fűződik 
nevéhez. Ifi. Z. N. Y. 17.......... tro — mester.
18. Szó a menetrendből. 20. Iskolatípus. Az 
ékezetre ne nézzünk. 21. Szám. 22. Ilyen szer is 
van. 23. Magyar Írónő. 24. P. D. T. 27. Az 51. 
vízszintes utolsó és a 13. függőleges 12. betűje. 
28. Idegen férfinév. 30. Tanul — magánhangzók 
nélkül. 31. Magyarul —jég 33. Nyilván nincsen 
odahaza 35. Angol köllő és író. 30. Forditotlja 

szerelmesek sokszor használt szava. 37. Visz- 
szn — bivalul nemeiül-. 38. Hónap rövidítés. 41. 
Megy. 42. I . A 43. I V reg. 44. Vadállal. 4Ö. Más
salhangzó fonetikusan. 47. Magyarul — olaj. 
49. Nemzet. 50. Főzelék 51. Hivatal. 52. Festék. 
53. Iláziszárnyas. 55. Női név. 5(1. Türelmes. 58. 
Kitűnő magyar iró. 59. Ver. 63. Forditotlja — 
angol számnév. «5. Gyógyintézet orvosa, aki
ről az elmúlt időkben sok szó cselt (ifi. Cowboy 
tort, nelek Írójának egyik neve. fi". Háziállat. 63. 
I z a molnár feladnia. Félreértés ne legyen, 
nem az íróé. 711? Fordilollja — nemei prepo
zíció. 71. Mohamedán örökifjú fiatal szűz. 72. 
Ilyen szoba is van. 73. Magyarul — mellett. 75. 
Iokföldi vörösbor. 76. Orosz, kormányzóság.

(A HETEDIK RÉSZ JÖVŐ 

A mpgtcUéKcket legkéitflhb szombaton. Julius ft-én kell postára adni.

ménes Tramp (2) Balog. 2. Incan (4) Gutái. 3. 
Alisia (20) Rózsa. F. m.: Vulkán. Kolchis, 
Brassói Erény. Csoda, L. 'es, Horniss, Reichs- 
tierold, Marabu, Pazmoniteriu. Tót.: 10:28, 18, 
27, 44. — VI. Fl'TAM. 1. Dreher J. Tilinkó (2) 
Klimscha. 2. Mabiia (2) Weissbach 3. Napfel
kelte (4) Tetltscbik. F. m.: Mesélő, Puskapor, 
Vaferland, Nog:, Babám. Tol.: 10:41, 16, 16, Ifi. 
Kettős fogadás az Avanti—Snou) ívhite doubléra 
5:155.1)0. '

A szerkesztésért és kiadásért felel:
I)r. ELEK IHJGÓ

Függőleges sorok: 1. Szór. 2. Magyar köllő. 
3. Julius 4. 4. Az Eszakamerikai Egyesült Álla
mok volt elnöke. 5. Homlokráncok (névelővel), 
fi. Számok után álló idegen rövidítés. 7. A 2. 
függőleges és 32. függőleges utolsó betűi. 8. 
Megrázza az esemény. 0. R. C. 10. Ö. t'. R. 11. 
Göndörilell anyag. 12. Alarm. 18. Kisfaludy Ká
roly tragédiája. 19. Nem áll biztosan a iában. 
22. Öreg — viszont öreg hiba, hogy nem sor
rendben. 23. Odébb tesz. 25. A Sajó mellék
folyója. 26. Montijuk — takarít. 29. Temesme- 
gyei község. 32. Ital. 34. Címzés rövidítés. 39. 
Angol kél- ’ igy négykerekű kocsi. 4(1. Régi 
súly. 43. Még nincs •iiguszlus elseje, de ezt a 
táblát már olvashatjuk. 45. Poszlóbábiil ezzel 
belelnek. 40. A-val a végén — gyöngy. 47. Köz
intézmény. 48. Közlekedési eszköz. 50. Vissza 
— Írországi egyetemi város. 52. Csomag. 54. 
I ralkodóknak járó megszólítás. Az első kél 
betű fel van cserélve. 50. I’e szokott ülni. 57. 
Még a tél előli van. (Ekezelliiány.) 00. Helyi
ség. fii. Idegen helvcslé'.. (12. Rosszra tanít. C>4. 
Mennyiség. 67, Vjlágitásrn is szolgál. 69. Női 
név (ékezet fölösleges). 71. Magyarul — udvar.
72. Leszek -- latinul. 74. 1smnrellen. 75. R. L.
73. Fordilollja — adok latinul.
HÉTEN KÖVETKEZIK.)
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