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Hattagú társaság halálos 
kocslkatasztrólája 

a lillafüredi hegyi utón
k Miskolc, julius 10.

(A Hétfői Napló tudósítóidtól.) Borzal- 
fhas, hafálos végű szerencsétlenség történt 
vasárnap Miskolc közelében. Egy magán- 
fpgatot hat utasával együtt a megvadult lo
vak ai, utszéli öt méter mély árokba rán
tottak le, ahol a bennülök valamennyien 
rettenetes sérüléseket szenvedtek.

Vasárnap korán reggel Kecskés Milán 
diósgyőri vasgyári felügyelő feleségével, ti
zenhatéves Margit leányával, tizennyolcéves 
István nevű fiával, valamint Kormos Mária 
tizephétéves diósgyőri leánnyal, aki Kecs
kés Margitnak barátnője volt,

flákkeron Lillafüredre rándultak ki,
Bhol egész napot szórakoztak.

Délután hat óra felé indultak haza Lilla
füredről és amikor a Hámor fölötti kanya
rodóhoz értek, körülbelül este hét óra fele, 
JÖbb autó jött a kocsival szemben, rohanva, 
tülkölve. A lovak már az autók tülkölésétől 
nyugtalankodni kezdtek és amikor a ka
nyarodónál egyszerre szembetalálták ma
gukat az egymásután haladó puffogó gép
kocsikkal.

megvadultak és őrült iramban vágtat
tak lefelé a lejtős utón.

A lovakat Szabó Gyula kocsis hajlottá, de 
elvesztette az uralmát a megriadt lovak fö
lött és bármennyire igyekezett is megfé
kezni a vágtató lovakat, az nem sikerült.

A kocsiban ülő társaság
legnagyobb rémülettel látta, hogy a ko
csis nem bírja megfékezni a mind esze

veszettebben száguldó lovakat.
Kiugrani nem mertek a kocsiból. Hiába 
sietett Kecskés Milán a kocsis segítségére, 

a megvadult állatok fergetegszcrücn rö
pítették a kocsit, 

ndg egy irtózatos pillanatban
berontották azt az ut mentén elhúzódó, 

körülbelii ötméteres szakadékba.
A kocsi nyomban ferfordult, a lovak cl 

estek s a felborult kocsi maga alá temette a 
bcnniilöket, akik

súlyos sebektől borítva eszméletlenül 
terüllek el az árokban.

A borzalmas látványra megállt a forga 
lom. Az arra haladó autók utasai

nagy erőfeszítéssel leereszkedtek nz ősz- 
szetört kocsihoz, ahol rettenetes kép 

tárult eléjük.
A kocsi aluli

holtan feküdt a ll/enhélévcs Kormos 
Mária, mig a többiek Irtózatos sérülé

sekkel, eszméletlenül vergődtek.
A segítségére siető autósok közül többen 

azonnal Miskolci ! cs Diósgyőrre telefonál
tak segítségért. Rövid idő múlva ki is érke
zeti ugy a miskolci, mint a diósgyőri vas
gyári menlökészültség és most már azok 
segítségével

hordagyakon vitték fel az ut szélére 
a szerencsétlenül járt embereket.

Az első pillanatban látható volt, hogy a 
szerencsétlen fiatal leány íjiár kiszenvedett. 
Most már hozzáfogtak a többiek megmen
téséhez. Szabó Gyulát, a kocsist emelték 
elsőnek a mentőkocsiba, mert a mentő
orvosok megállapították, hogy

, utolsó perceit éli. O
A szerencsétlen embert a lovak maguk közé 
rántották és úgyszólván

összetiporták.
Azután a többi eszméletlen állapotban lévő 
szerencsétlenül járt kirándulóra került a 
sor, akik kivétel nélkül

valamennyien nagyon súlyos, életveszé
lyes sérüléseket szenvedtek.

Amikor a mcntőcxpcdició kiérkezett, már 
valamennyien elvesztették eszméletüket és a

i késő éjszakáig nem is lehetett őket maguk
hoz téríteni. Nagyon súlyos, életveszélyes 

\ sérülést szenvedett Kecskés Milán is, de 
ugyancsak életveszélyesen megsérült fele
sége is, valamint a lánya és a fia is.

A mentők mindannyiokat beszállították a 
miskolci kórházba, ahol már addigra 

alarmiroz.ták az egész orvosi kart, 
akik azután hozzáláttak a sebesültek álla 
pofának megvizsgálásához és a segélynyújtás
hoz. Valamennyien borzalmas sérülésekét 
és agyrázkódást is szenvedtek, úgyhogy 
életveszélyes az állapotuk.

A szörnyű szerencsétlenség Ilire úgyszól
ván pillanatok alatt elterjedt ugy Miskolcon, 
mint Diósgyőrön és általános részvétet 
kellett különösen

a fiatal, viruló szép, tizenhétéves 
Kormos Mária

Százötvenezer ember menekült 
vasárnap a strandiokra 

a gyilkos hőség elől
Két halálos áldozata van a kánikulai fürdőzésnek — Kitört 

a divatforradalom: pizsamás hölgyek a Gellérthegyen
Vasárnapra virradó reggel Budapest ut

cáin valóságos népvándorlás indult meg a 
strandfürdők és uszodák felé. A fővárosnak 
a kánikulától elgyötört népe a strandokra 
menekült a gyilkos napsugarak elől. Már a 
kora reggeli órákban úgyszólván teljesen 

ellepte a közönség az. uszodákat és 
strandfürdőket,

úgyhogy délidé mái számtalan helyen elő
fordult, hogy a közönségnek

sorbaállással kellett várakoznia, 
amig kabinhoz vagy vetkőzőfülkehez ju
tott.

rt strandfürdők és uszodák természetesen 
számítottak a közönség rohamára és meg
telték a megfelelő előkészületeket. A leg
több helyen pólkabinokat, vagy sátrakat 
állítottak lel. Ezekre az intézkedésekre 
amint később kiderüli, igazán szükség volt, 
mert vasárnap legalább

százötvenezer ember
üdült a különböző uszodákban és strando
kon. Az óriási forgalom ellenére mindenütt 
simán bonyolították le a közönség kiszol
gálását

Leglátogatottabbak természetesen nz is
mert. népszerű strandok voltak. Teljesen 
megtelt

a Széchcnyl strand,

ahol a nap folyamán mintegy hatezer em
ber keresett üdülést és szórakozást, úgy
hogy az igazgatóság kénytelen volt a ter
málfürdő vetkőzöl! is a közönség rendelke
zésére bocsátani. „Táblás házzal" büszkél
kedhetett

a Palatiniis-slrand
is, amelynek ötezer látogató jutott a hüs 
vizet áhítozó közönségből. Rekordlátuga- 
loltsága volt

a Csillaghegyi strandnak.
amelyet nyolc—kilencezren kereslek föl.

A Danubius-strandon
az evezősökkel együtt megközelítőén kilenc
ezer ember liüsölt cs még a kisebb befo

gadóképességű
Budai strandfürdőre

is háromezer látogató jutott.
A Budapesten tartózkodó idegenek közül 

különösen sokan keresték fel
a Gellérl-Hullámfürdőt.

amely háromezer látogató mellett szintén 
kénytelen volt póK ütközőket fölállítani. Hi
hetetlenül népesek voltak

a dunai uszodák

is, amelyeket különösen olcsóságuk miatt 
keres fel rtagy tömegekben a közönség, 
így gyakran órákhosszat kellett várni a kö

halála. De óriási az érdeklődés a szerencsét
lenül járt család tagjai iránt is, mert a 
A'ccsÁés-család általános megbecsülésnek 
örvendett Diósgyőrön.

A miskolci rendőrség és a cscmlőrsÓg 
megindította a nyomozást a szerencsétlen
ség oka iránt, de

megállapították, hogy tulajdonképen a 
szörnyű katasztrófáért nem terhel senkit 

sem közvetlen felelősség.
Azok, akik a száguldó halálkocsit rohanni 
látták, azok is azt állították, hogy a kocsis 
ereje megfeszítésével igyekezett megfékezni 
a megriadt lovakat, sőt látták azt a kétségbe
esett jelenetet is, amikor Kecskés Milán is 
a kocsiban állva próbálta a legnagyobb erő
vel a kocsissal együtt tartani a gyeplőt, 
azonban ez nem sikerült és igy rohant bele 
azután a sikoltozó utasokkal a kocsi a 
halálárokba.

zönségnek és egy helyen előfordult, hogy 
valaki

ruhástól a vízbe vetette magát, 
mert már nem volt türelme várni, amig a 
kabinban levetkőzik. Egyébként ujitás- 
száinba megy, hogy a hullámfürdőből 

a hölgyek pizsamára vetkőzve átsétál
tak a Gellérthegy re,

ami mindezideig csodálatos módon semmi
féle erkölcsrendészeti eljárást nem sont 
maga után.

A féktelen kánikulában nagy mennyiség
ben fogylak a strandokon a hűsítő italok is. 
Megközelítő számitás szerint, a strandoló 
budapesti közönség vasárnap

százezer liter
mennyiségű gyümölcsszörpöt, kristályvizet 
és fagylaltot fogyasztott.

Rákoskeresztúron a Rákos patakban für
dőit Andits Mihályné 51 éves asszony. Ami
kor a vízből kijött és a parira lépett,

üvegszilánkokkal olyan sulyosan meg
sebesítette lábát.

hogy a mentőknek a Rókus-kórházba kel
lett szállitaniok.

A Sósfürdtibcn Jurenak Emil 37 éves ma- 
gáiiLszIviselő fürdés közben lábát törte. A 
mér lök ugvrncsak a Rókusba vitték.

Egy svábhegyi kiránduló balesetiről is
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Nagv 

szezonvégi árusítást 
rendezünk 

megmaradt Unom, divatos kábé!- is ruha- 
modellclnkböl « következő

3 csoportban:
RUHÁK: imMtm:

I. csoport P ív.— P Óll>--
II. csoport P 20.— P 60.—

III. csoport P 30.— P 70.— 

belváros* Nhnijíz
iu., Kossuth Lalos-u. 2.

Városház ucca sarok

hír érkezeit vasárnap délután: Katiik Dezső 
fi3 éves géplakatos a Svábhegyen, a Báró 
Eolvös-ulon

felmászott egv sziklára, ahonnan le
zuhant

és súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők 
kórházba vitték.

Az Epreaerdöbe is rengeteg ember vonult 
ki vasárnap a hőség elöl. Sok kisgyermek 
játszadozott n kertben és néhány gyerek az 
egyik fára mászott fel. A fa leszakadt és az 
alatta ülő Kai: Kálmán 32 éves géplakatost 
súlyosan megsebesítette, de o gyermekek' 
nek nem történt komolyabb bajuk. A men
tők Kalzot a Szent István-kórházba vitték.

Vasárnap különben Leányfalunál kifogták 
a Dunából

Korilsánszky Árpád 19 éves teológiai 
hallgató

HERR1O1: A helyzet teljes tisztázása 
az Egyesült Államoktól függ 

Vasárnap hazaérkeztek a lausannei konferencia vezérei
Párizs, julius 10.

(A Hétfői Naplő tudósítójától.) Lelkes ün
neplésben részesítették a Care de Lyon pá- 
Ivaudvnrán Hcrriot miniszterelnököt, amikor 

sii.sárnup reggel Lausanncliól visszaérke
zett a francia fősárosba.

A korareggel! órák ellenére napy tömeg gyűlt 
össze. A perronon a kormány tagjai, az újság- 
hők, r fold- és filmriporlerek tábora és számos 
Ismert politikai előkelőség várakozott. A vasúti 
kocsi ajtajúban megjelenő miniszterelnököt 

hangos éljenzéssel fogadták.
Hcrriot hálásan fogadta n váratlan ünnepel- 
Illést.

A genfi gyorssal érkezett meg a pályaudvarra 
Mucltonald különkocsija is, amelyet azonnal le
kapcsoltuk és átlólták a szalúnkocsit az északi 
pályaudvarra. MucDonald

azonnal folytatta útját laindon felé, 
anélkül, hogy Párizsban bárkivel is találkozóit 
v<‘l,na.

Ilcrriot nem tudott kitérni az újságírók ost
roma elöl és a következő nyilatkozatot adta:

— Még nem is tudják, hogy a tárgyalások 
során milyen nehéz körűimé nyekkel kellett 
mogkíizdenünk. Kemény feladat volt, a meg
oldással azonban meg lehetünk elégedve.

Az eredményt kitűnőnek tartom.
N m tudom felfogni, hogyan lehet erről egyél- 
t. i.dian vitatkozni. A legfontosabb eredmény
nek azt tartom, hogy sikerült tisztán megúszni 
u vonalat a jóváléteil kérdés rendezése és az 
Amerikával szemben fennálló háborús adóssá
gok közölt. A helyzet telje*  tisztázásának fel- 
adata most mór az Egyesült Államok kormá
nyára tartozik. Iln nz V.gycsült Államok kor
mánya a lausannei szerződést jónak tartja és 
hajlandó a háboríts adósságok rendezése Ügyé
ben megállapodást létesíteni, ugy

a lausannei szerződési ratifikáljuk és az 
teljes mértékben érvénybe lép.

lla ez nem következik be. ugy mindezek a pro- 
blémák függőben maradnak és a lausannei ha
tározatok csak fenntartásokat (rcservée) jelen
ti nek.

Hcrriot miniszterelnökre újabb mozgalmas 
napok várnak. \ legsürgősebb feladat a pénz
ügyi egyensúly helyreállítására vonatkozó tör- 
s. nyjnsRslatok benyujtása. Hétfőn reggelre ma
gához kérette n kamara és a szenátus pénzügyi 
I izoltságuinak elnökeit, hogy megbeszélje ve
ink a költségvetési ügyek tisztázására szükséges 
jjlézkcdéscket. Hétfőn délelőtt

államtanács Is lesz nz J'.lyséc-palolában 
l.ebrun elntlklésével

s azután minisztertanácsra ülnek össze n kor-

ctcytw. J-

holttestét. Koritsánszky két nappal ezelőtt 
fürdés közben fulladt a Dunába.

Izgalmas kaland 
a Balatonon

Nagykanizsa, julius 10.
CA Hétfői Napló tudósítójától.) Almádi 

mellett izgalmas jelenetek közben mentetlek 
ki egy háromtagú családot a Balatonból.

Horváth István budapesti magán
tisztviselő, 

aki Almádiban nyaral, tegnap feleségével 
és tizenhétéves Ilona nevű leányával csó
nakázni ment a Balatonra. Mélyen beevez
tek már, amikor

» csónak felborult s mindhárman 
a vízbe estek.

Már-már úgy látszott, hogy Horváth, a fe
lesége és leánya belefulladnak a vízbe, 
amikor Kovács Vilmos győri tisztviselő csó
nakkal utánuk ment a Balatonba és kimen
tette őket

A partonállók nagy izgalommal nézték 
az. életmentést. Horváth és felesége, miután

a bátor életmentő kihozta őket a partra, 
jobban lettek, a leány azonban elvesztette 
az eszméletét, úgyhogy orvosi segítségbe 
kellett részesíteni.

Két halottja van 
a fürdőzésnek

Nagykanizsa, julius 10.
f.1 Hétfői Napló tudósítójától.) A nagy 

kánikulában a fürdőzésnek két halottja is 
van.

Baumgarten József zalalövői tanuló 
a Zalában fürdött, az ár elkapta és el
sodorta. A fiú percekig küzködött a vízben, 
de nem tudott segíteni magán és rövidesen 
elmerült. Holtteste még nem került elő.

Lakatos János letenyei iparosmester 
a Murára ment fürödni. Lakatos, aki nem 
tud úszni, mély vízbe került és percekig 
tartó küzködés után a vizbefulladt. 

Debrecenből jelonlik: Bozsay István derecs- 
kei gazdálkodó aratási munka közben a negy
venkét fokos melegben

hőgutát kapott
és meghalt.

many tagjai. ,
A francia közvélemény érdeklődésének elő

terében most már az a kérdés áll, milyen maga
tartást tanúsítanak majd az Egyesült Államok 
az európai egységfronttal szemben, a háborús 
adósságok rendezésének kérdésében. A francia 
közvéleményt ez. a kérdés azért izgatja olyan 
nagyon, mert

az amerikaiak állásfoglalása óriási hord
erejű a franciákra nézve.

Most mór világos, hogy nem lehet arra az ál
láspontra helyezkedni, hogy „Németország meg
fizeti minden adósságunkat". A lapok ezzel 
kapcsolatban utalnak a hitelező államok között 
létrejött genllemann agrément-ra, amelynek ér
telmében a legrosszabb esetben ismét élclbelép 
a Young-tcrv. A francia sajtó azonban nem tit
kolja azt a meggyőződését, hogy egy ilyen 
visszaesés nem jelentheti a kérdés megoldását 
és általában

számolnak azzal, hogy az Egyesült Államok 
kormánya engedékeny les*  a háborús adós

ságok rendezésének kérdésében 
és azt remélik, hogy az őszi elnökválasztások 
ebben a kérdésben is meghozzák a helyzet tisz
tázódását.

Hugenberg mai Lausanne- 
ellenes beszéde

Berlin, julius 10.
Papén birodalmi kancellár és a lausannei 

német küldöttség többi tagjai
vasárnap délután 13.43 perckor, a menet
rendszerű gyorsvonattal megérkeztek az 

Anhaltl pályaudvarra.
Fogadtatásukra megjelent Gayl birodalmi bel- 
ügyminiszter, valamint Trendelenburg, Zarden 
és Planck államtitkárok. A pályaudvaron azon
kívül körülbelül száz főnyi tömeg gyűlt össze, 
amely „Hochl" és ..Bravó!" kiáltással üdvözölte 
r kancellárt és a külügyminisztert, akik az ol
dalkijáraton hagyták cl n pályaudvart. A pá
lyaudvar előtt fényképészek raja várta a kül
döttség tagjait, akik barátságosan mosolyogva 
állták a rohamot, majd

autókba szálltak
és elhajtanak a Wilhelmstrasséba.

Hugenberg titkos tanácsos, a német nemzeti 
néppárt vezére, szombaton este Brémában be
szédet mondott, amelyben

élesen támadta a lausannei szerződést.
A lausannei konferencia crcdniéiO egyál

talán nem elégíti ki a német nemzeti pártot és 
nem felel meg a párt követeléseinek. A párt to- 
váhbra is kitart követelése mellett, hogy

ii hadisarc fizetésének cgyazersmlnden- 
korra veget kell vetni.

Nem sikerült f.ausanneban a versaillcsl béke
szerződés diktátumait megváltoztatni és nem 
sikerült rést ütni ezen a szerződésen. Pedig a 
német nép mór megérdemelte volna ezt az 
Utolsó évtized szörnvii szenvedései utón.

A bajorországi é« ausztriai nemzeti szó 
cialisla rohamos,tlagok vasárnap Berchextagő- 
denban (elvonulást icndexk-k, amelyen becslés
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szerint hatezer ember vett részt. A felvonulás 
után Hitler egy nagy réten beszédet mondott. 
Fejtegetései során Hitler a lausannei szerződés
ről is megemlékezett és kijelentette, hogv ez a 
szerződés, amely három milliárd márkával meg
terhelte a német népet, hat hónapon belül nem 
ér többet három márkánál.

MacDonald, a diadalmas 
hadvezér

London, julius 10.
Baldwin, több miniszter, a király első ma

gántitkára, a francia nagykövet, számos clÖke-

lősőg és ezrekre menő tömeg várta ma délután 
a Viktoria-pályaudvaron MacDonald miniszter
elnököt, akit

érkezése alkalmával olyan viharosan ün
nepellek, mint a győztes csatából vissza

tért diadalmas hadvezért.
A miniszterelnök rövid rádiónyilatkozatban ki
jelentette, nagyon örül, hogy végre visszatérhet 
Londonba heves küzdelem után, amelyet a 
legkiválóbb munkatársak társaságában

a legnagyszerűbb ügyért vivőit
és amely a bizalom, reménység és becsületes 
áldásos munka kezdetét fogja jelenteni.

Újból fellángolt a harc 
a pesterzsébeti polgármester körül

A bíróság az összes vádakra széleskörű 
bizonyítást rendelt el

Alig néhány hónapja csak annak, hogy elült 
az az ádáz háborúság, amely a pesterzsébeti 
polgármester és néhány városi tanácsnok sze
mélye körül keletkezett s most 

újból fellángolt a harc 
a régi hevességgel — ezúttal a pestvidéki tör
vényszék Marton-tanácsának tárgyalótermében.

Kz ügyészség ugyanis felhatalmazásra hiva
talból üldözendő sajtó utján elkövetett rágal
mazás vétsége elmén vádiratot adott ki Pálosi 
István és Vallató Zoltán pesterzsébeti hírlap
írók ellen, akik egy kispesti hetilapban

nyílt levelet írtak tlr. Chlkán Béla polgár
mesterhez, amelyben többek közt azt írják, 
hogy a polgármester és a vele együtt fe
gyelmi alá vont főtisztviselők közéleti sze
replése fekete folt nemcsak Pest megye, 

hanem az egész ország testén.
A cikk szerint ugy az ügyész, mint a vizsgáló
biztos súlyos szabálytalanságokat, sőt súlyos 
bűncselekményeket is állapított meg dr. Chikán 
Béla ügyében.

Az inkriminált cikk kitért Pesterzsébet vá
rosi tanácsnokaira is.

„Ott ül a tanácsban — írták a vádlottak —a 
megvesztegetett Szántó Samu tanácsnok, aki ez 
cv márciusában csalás és közokirathamisitás 
miatt a pestvidéki •királyi ügyészség foglya volt 
és az eljárás most is folyik ellene."

A szóbanforgó cikk végül Orbán Béla mű

Az Ügetőverseny Egyesület nem tudja 
teljesíteni tattersalli szerződését

A főváros közgyűlése elé kerül a sikertelen szerződés ügye
Várospolitikai körökben ar elmúlt napokban 

sok szó esett arról a szerződésről, amelyet an
nakidején n főváros vezetősége kötött a Buda
pesti Ügetőverseny Egyesülettel. A szerződés 
szerint ti főváros a Tatlersall hatalmas terüle
tét díjmentesen az Ügetőverseny Egyesület ren
delkezésére bocsátja és az egyesület

a TattersaMban modern versenypályát, lo
vardát, istállókat és egyéb épületeket emel.

amelyek tizenöt év múltán a főváros tulajdo 
nába mennek át. Annakidején, amikor ezt a 
szerződést megkötötték, mindenki azt remélte, 
hogy az Ügetőverseny Egyesület nagy lendület
lel kezd hozzá rz építkezésekhez. Rövidesen uj, 
hatalmas versenypályával gazdagodik a fővá
ros a Taltcrsallban, ahol eddig csupán néhány 
régimódi épület állott s az óriási terület egy
általában nem volt kihasználva. Egyedül a 
Hétfői Napló volt az, amely a szerződés meg
kötésekor hangoztatta már, hogy az ügetöver- 
seny Egyesület nem fog tudni eleget tenni szer
ződésének és ez a: egész tranzakció sikertele
nül végződik majd. Az elkövetkezett események 
a Hétfői Napló álláspontját igazolták: Körül
belül tiz hónap mull cl azóta, hogy a szerződés 
létrejött.

a nagy lendülettel megindult munkálatok
ból azonban nem lett semmi.

Az Cgctővcracny Egyesület érintkezésbe lépett 
egy építési vállalkozóval, amely a lovarda és 
egyéb épületek megépítésére vállalkozott, ed
dig azonban csupán a fedett lovarda épült meg. 
de a versenypályának, a tribünöknek, az istál
lónak nyoma sincsen s a közeljövőben al'gha 
kerülnek megépítésre.

A fedett lovarda 750.0(10 pengős költség
gel épült fel,

a további építkezés azonban abbnnmaradt. 
mert nz ügetőverseny Egyesület és nz építési 
vállalkozó cég szerződése felbomlott és igy az 
egyesület nem tud eleget tenni kötelezettségei
nek.

A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött a 
tővárosnál, ahol beavatott helyen a Tatlersall 
sorsáról a következő információi kapta:

— Ha a főváros vezetősége ragaszkodni fog 
a szerződéshez s az t'gelővcrscny Egyesület 
schogyscm tudna ennek eleget tenni, módot fog 
keresni arra, hogv má képpen használja ki a 
Tatlersall területét. A fővároshoz már régeb
bi n is több ajánlat érkezett a különböző sport 
érdekeltségektől, amelyek embersport céljaira 
hatalmas sportpályát akarlak a Tattcrsallbau 

szaki tanácsnokot, dr. Balázs Adolf városi fő
ügyészt, de magái a polgármestert is megvesz
tegetéssel vádolja.

A vád tárgyává lelt egy másik cikkben "ti 
Írták a vádlottak, hogy a pesterzsébeti polgár
mester a kommün alatti nem tisztázott maga
tartása miatt megszűnt tartalékos tiszt lenni.. 4

A Pesterzsébeten óriási érdeklődéssel kisért 
sajtópert „táblás ház'1 előtt tárgyalta szomba
ton a pestvidéki törvényszék Marton-tanác.sa.

A vádlottak nevében ifj. Dániel Sándor védő 
terjesztette elő a bizonyítási indítványt. Kérte 
a polgármester ellen megindult fegyelmi ügy 
iratainak a belügyminisztériumból való beszer
zését, mert az súlyos visszaéléseket állapit meg, 

kéri a vegycsdandár parancsnokság meg
keresését arra vonatkozóan, hogy dr. 
Chlkán Bélától tényleg megvonták a tar

talékos tisztek emléklapját, 
végül pedig az ügyészi megszüntető határozni 
beszerzéséi, amely indokolásában tényként ál
lapítja meg a megvesztegetéseket és hivatali 
hatalommal való visszaélést és csak elévülés 
miatt nem rendelték el a vizsgálatot.

Mivel a védelem által előterjesztett bizonyí
tási indítványhoz dr. Chikán Béla is hozzá*  
járult.

a bíróság széleskörű bizonyítást rendelt el.
Pesterzsébeten feszüli érdeklődéssel várják a 

nem mindennapi sajtóper kimenetelét...

lécsilcni. 11
Egyelőre lehat a főváros várakozó állás

pontra helyezkedik
s amennyiben az Ügetöversony Egyesület nem 
tesz eleget a szerződésnek, azokkal az érdekelt
ségekkel fog tárgyalni, amelyek a Tattcrsallr*  
már régebben ajánlatot lettek.

Várospolitikai körökben ehhez nz informá
cióhoz azt fűzik hozzá, hogy az Ügetöversony 
Egyesülettel kötött szerződés alapjában elhibá
zott dolog volt s

a mai viszonyok közölt semmi szükség 
sincs a tervbeveit modern Jóversenypályára, 
amelybe eddig 750.000 pengőt fektettek 

bele.
Ilyen nagy összegből inkább szükséglakásokat, 
vagy más lukratiu beruházást kellett volna esz
közölni, nem pedig fedett lovardát. Informá
cióink szerint egyébként azok a várospol'.tikü- 
sok. akik elégedetlenek a szerződés ügyével és 
a Tattcrsail sorsával,

a főváros közgyűlése elé akarják vinni ezt 
a kérdést

s Itt kérnek felvilágosítást a polgármestertől, 
mi a célja a Tattcrsallal s az Vgelővcrseny 
Egyesület szerződésével.

— A serdülő ifjúságnak reggel felkeléskor 
egyegv kis pohárnyi természetes „Ferenc Jó- 
zscf“ keserilvizet kell adni, mert gyomor-, bél
és vérliszlitó hatásának fiuknál és leányoknál 
igen fontos eredményeket köszönhetünk.

— A rettenetes kánikula sem tudja vissza
tartani a vevők tömegeit és ezrével keresik fci 
László és Fekete IV. Petőfi Sandor-Utca 14—18. 
szám alatti női és férfiszftvel áruházát. Érde
mes a fáradságért, mert tényleg meglepő, amit 
ezen most rendezett occasió keretén belül 
nyújt. A cég férfiszövet árai szenzációsak, 3 
méteres darabok méterenként már 12.—. 15.89 
és 19-80 pengős árban kerülnek eladásra.

— Még nem késő, még nagyon szép válasz
ték áll a b. hölgyek rendelkezésére a Belvárosi 
Divatház (Kossuth Lajos-utca 2.) 3 csoportos 
sxcnzációja olcsó vásárában. 3 csoport 3 jel
szóról. legjobb minőség, legszebb kivitel, leg
olcsóbb ár.

— Nincs útlevélre és vízumra, vasúti költ
ségre és valulára gondja, nincs felesleges zak
latás seni. de van kitűnő subalpin klíma, hatal
mas árnyas pnrk, elsőrangú olcsó ellátás, sőt 
most már dijlnlan fürdő és vizgyógykezelés >» 
a budai Sicstában. Telefon: 501—60.

tan%25c3%25a1c.sa
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Kétségtelenül megállapították, 
hogy az Albrecht-levél apokrif

Az ügyészség ma befejezi a vizsgálatot
A királyi ügyészségen hat nap óla tartó 

vizsgálat és kihallgatások után vasárnapra 
tninden kétséget kizáróan megállapították, 
hogy az Albrecht főherceghez került rejté
lyes orosz levél

apokrif, közönséges hamisítvány, 
amelyet nem is most írtak, hanem iégóia 
kész van már. Azt is megállapította a vizs-

gálát, hogy Albrecht főherceg
már többizben kapott ehhez hasonló 

fenyegető leveleket, 
amelyek ugyanazt a célt szolgálták, mint ez 
a levél: kompromittálni akarták a Cyrill 
nagyherceg táborába tartozó emigráns oro
szokat, elsősorban Fechnerékel, a Miklós 
nagyherceg köré tömörült oroszok.

iigyészségen
csaknem ötven orosz emigránst hallgat

tak ki
ebben az ügyben s minél inkább szaporo
dott a kihaligatottak száma, annál világo
sabban látszott, hogy itt nem merényletről, 
hanem a szembenálló oroszok elkeseredett 
harcáról van szó s ebben a harcban a leg

képtelenebb eszközöket is felhasználják 
egymás ellen ezek a gyűlölködő orosr 
emigránsok.

Mindezek tisztázása után — információnk 
szerint —

ma, hétfőn lezáródik az ügyészi vizsgá
lat az egész ügyben.

Közben a rendőrhatóságok kiállították a 
kényszerutlevelet a kitoloncolásra! váró 
Fechnerék és társaik számára, de /egyelőre 
a ' ’ 'kitoloncolást nem lehetett végiehfajtani, 

mert elveden ország sem akadt, amely 
befogadná az oroszokat 

ilyenformán továbbra is a tolpncházban 
maradnak valamennyien.

A LEGNAGYOBB TELJESITMENY: MINŐSÉGBEN, ARBAN!
Női kabát
könnyé tavaszi kelmékből. 1A
szerónvégi ár...................1

Atléta trikó
vagy fürdónadrág bármely QK
nagyságban ....

Gyermek joppe
színes vásznakból, 3-as 1 QK
(számonként + 20 fill.) . .

Crepe-de-chine
tiszta selyem minőség. 9 4Q 
sima színben, mtr. . . .

Férfi ing
kiváló, jól mosható, színes Q fiK 
zeniekből............................ O.UJ

Női kompié 
múselyemburetteből, gyö IQ KA 
nvörű divatsztnekben . . 1:’,du

Fürdő trikó
női v. férfi fazónban. erőa 1
pamutból............................ l.VU

Gyermek napozó ruíia
színes panamákból, 1—4 ___ QQéves korig....................... ,yö

Crepe de-chine
nehéz múselyem minőség, O QQ 
kiváló magyar gyártmány . »7»57V

Férfi ing
erősszálú oxfordból, világos A 95 
és sötét alapon................... I

Nőt tenisz ruha
elsőrangú fehér és színen K Qf) 
panamákból............................. U.OV

Gyapjú fürdő dresz
női és férfi fazónban A fiK
sima színekben...................

Leányka-ruha
mintázott múselyembói, O QA
15 ős (szamonként + 25 Ilii )

Musiin imprimé
finomszálú múselyembói. 1 QK
szép mint., cca 100 széles 1 •»7* J

Férfi ing
színes és fehér selyemfényű K KK 
puplinból v. la oxfordból . 'J-'-’v’

Női pongyola
színtartó mosóvoálból, szép 9 Qí 
fazónokban.............................. ír.UU

Női fürdő köpeny 
modell-fazónokban, szén Q KA
mintákkal P 10.80 . . o,uu

Fiú öltöny
coverkot szinü vászonból, Q OA

sz.. (számon! ént + 30 mi.)

Crepe georgette
ruhákra, komplékra, la 9 QA műselv. min, cca 100 szél. O-OV

Férfi sport ing
modern, iukacsos divat*  A QA 
anyagból, fehér és színes . ’ ou

Női ruha
mintás mosó műselymek- K OH 
bői, csinos fazónok . . .

Gyermek fürdő dresz
modern fazónok. 1. szám 1 QK 
(számonkint + 20 fill.) .

Strand pijama
gyermekeknek, jól mosó, O KA
l es (számonként + 2.5 fill.) 4..JV

Múselyem dupion
ú. n. selycmburelte, bár- 9 4K 
melv színben, métere . .

Weekend ing L
a legkedveltebb nyári sport- 9 QK 
ing. bármely színben . . 4>.í7u»

Női ruha
divalmintás cérna grena- 1A KH 
dinből, új fazónok . . .

Strand kalap
szalmafonatú, nagv karimás “~.G8

Fiú burett öltöny
elsőrangú mosó. 3 as, 4 év. A KA 
(számonként+50 tilt.) . .

Mosó musiin
(delén) egész új kimintá- __  KQ
zassal, mtr. -.95 . . .

Apacs ing
fényezett szálú panama- A 95
anyagból, fehér és színes .

Női blúz
múselyem trikó scharmősz- Q KA 
bő), h ujjú 4.50, röv. ujjú

Fürdő sapka
gumiból, rengeteg színben ___ Ifi
és fazónban.......................

Gyermek trikó
színes hímzéssel, les 1 QK
(számonként + 15 fill.) . . 1

Mosó múselyem
ruhára, pongyolára, fehér- __  QK
neműre, mint, és sima 1.15

Sifon háló. ,g
'5 modern fazónban, szép 9 QK 
színes díszekkel ....

Nőlsapka és kalap
borsóit szalmából, fehér és __  Q5
divatsztnekben...................

Tenisz pulóver
női, fehér es színes, rend- 1 OQ 
kívül Olcsó áron .... 1 •4,°

Gyermek sokni
fehér és színes 1-es QK
(számonként+ 5 tilt.) . . '

Toledó műselyem
gyönyörű mintás ruha- és 1 44K 
t ongyolaanyag, mtr. ...

Férfi pijama
erős refir kelmékből szép fi QK 
kivitelben, teljes öltöny . UO'J

Női kalap
modern szalmnfonatúak, 1 75
nagyon szép díszítéssel . .

Női cipóit
feh. mibukból, fék. antilop, f 1 KA 
lakk és színes bőr. egvs-ár

Női disz gallér
múselyem creppc-de-chine 1 QQ 
V. gcmgetteból...................

Flltex „Sevilla"
és Alhambra nevű gyárt- 1 QQmátnai. 1932 es minták . **00

Férfi nadrág
rövid, gombos fazónban. 1 KK
színes zefirekból .... »pj

Fifcz barett
újdonságok, minden szín- 2.90

Női liocskor szandál
nagvon szép mintákkal. fi KA 
bármely színben P 7.90 . .

1 vég gumi
.5 méter, fehér és fekete __ ,f)0

Ruha burelte
C'.ers és bármely pasztel ___ QQLrnhen. ml-. 1.58 .... ,í7°

Férfi nadrág &
kőpperből vagv cérnaraje- 9 15 re
ból. gombos l.izón . . 9é->

Női divatsálak
múselyem creppe-de-chine- Q OK 
bői, szép színösszeállításban

Női szandáléit
varrott talppal, igen jó ki- 7 90 
vitelben P 9.80................... /,OU

W (írti töPiő-pamat
vegyes színekben, selyem- ___ QQ
harisnyákhoz........................ »00

Panama vászon
fényezett szálú, bármely 11^
sziliben kapható, mtr. . . D‘

Férfi gallérok
kizárólag modern fazónok- >__  fiO A
bán. kemény és félkemény j uo

Női strand pijama
mintás mosó műselymekből, Q QK 
modern fazónokban . . . O.ÍZU

Férfi félcipő
barna, kézimunkacipó, v. 19 KA 
fekete, lakk díszítéssel . .

Úti kasetta
tartós erőleniczhől. vulkán 9 75 
fiber sarokkal, 30 cin . .

Sanghai
selyemfényű anyag, női 1 OQ
fehérneműre 1.58 ... .

Sport nyakkendő
kötött szmes gyapjúból,1 ___fiQ
lérti. nói és gyermek . „ v

Női strandpijama
nehéz sebarmősz mfise- 19 KA 
Ivem, a legelegánsabb kiv.

Weekend cipő
a legkényelmesebb viselet, 7 QA
11 —1G. sz. P 9.80, 36-40. sz. '

Betétes bőrönd
tartós erőleniezhől. vulkán fi QA 
l.hcr sarokkal, 50 em . .

Frottler kelme
női és férfi fördókópo- K 4Q
nvekre. 150 cm széles

Férfi nyakkendő
modern hosszú fazónbaij, . QQ
sötét és világos alapokon/.

Melltartó
dupla túliból P 1.38, b«- 7K
tisztsifonból........................ -* 0

Gyermek wsekend cipő
könnyű, jó járást biztosit, K KA
31—35. sz. P 6.50. 26-30. sz.

Női rétikul !
újszerű mappaforinában, • 9 QQ
legerősebb inarhabőrből .

Kerti abrosz
különböző színekben, dup- 9 C Q
Ián szőve, drb................... 0.00

Sokni tartó
bőrrészekkel, erős pamiit- _ 09 
gumiból .............................

Női kombiné
színtartó feliérneműanyag- 1 7Q 
ból. hímezve........................ I.fO

Gyermek szandáléit
<1-35. P 8.50, 27-30. P 7.50, K KA
23-26. P 6.50. 19-22. sz. P

Női retikül
díszes bőrökLől, elegáns, A Q2 
lmom kivitelben ....

Férfi öltöny keime
io.8o

Nadrág tartó
kitűnő böközéssel, színes 1 9Q 
mintás gúnyból .... 1,4,0

Női kombiné
finom rajé csikós mflsa- Q KA 
lsemből, szép színekben .

Női harisnya
fekete és színes flór P 1.95. ___ OQ
maccó minőség...................

Háztartási készlet
1 cipőfényesllő kefe. 1 kenő- 1 1 K
kefe. 1 sárkeíe, 1 ruhakefe

Gyapjú kelmék
3.90

Divat lyőrőv r
modern .'fémcsattal. Igen __ fiK 
erős kivitelű.......................

Női kombiné
nehéz scharmősz mflse- A QA 
Ivem. mód. cakkozott szél.

Női harisnya
•rősszálú visknsa niflsefvem, 1 KQ 
garantáltan hiba nélkül .

Háztartási készlet
t súrolókefe, 1 mosókefe. __  QQ
1 la felmosóruha ....

Sötét kék seviot 
malrózruhákra, kabátokra, A JA
110 cm széles mtr. . •

Férfi kalap
vékonyszalmafonatú, mo- 1 QA
dern Mzónban................... I,uu

Női hálóing
színtartó fehémemöanyag- ') QK 
bői. dúsan hímezve . . .

Női harisnya
la viskosa műhelyemből, 1 70 
sima v. njour nyíltat ... I-/O

Uborka tökgyalu
vagv 1 paradicsoinpaszl- _ QK 
rozó .................................

Sezlón átvető
igen tartós karantént szó- Ifi 5Q 
véső 280X150 nagyság . .

Férfi kalap
3.90

Női hálóing
Kis virágos mosó mflse- O 7K
Ivemből, hímzéssel ... V.ÍJ

Férfi harisnya
hosszúszárú, sportmintás, QQ
P 1 18 és............................

Karos kosár
piaci bevásárlásokhoz. Igen AK
erős tonatú........................ •S7<7

Flanel takaró
kitűnő minőség, kockás v. 5 40 
virágos. 190X110 nagys. . o.-sv

Munka köpeny
fehér rajé kőpperből, női Á Q5 
és férfi fazónban . . .

Gyermek nadrág
csíkos múselyembói, min- ___ QQ
den nagyság........................ *170

Férfi sokni
műselyemmel átszőve, sima KQ
88 fill., mintás...................

500 drb. szalvetta 
fehér préselt papirosból .

Szoba szőnyeg
19.80

Férfi tenisz kabát
645

Női nadrág
csíkos múselyemMl, min- 1 OQ 
den színben P 1 88 . . .

Férfi sokni
cérna flór minőség, a lég- __  QQ
szebb mintázással .... -----

Frottler keztyü
2 drh illatos íűrdószappan- _ 94 • 
nal eg-ütf........................

Futó szőnyeg
modem, csíkozott, jó __ QQ
strapabíró. M cm szél, m.

Férfi eső köpeny ’
dupla fregoli fazónban 1K QQ
l» n.5fl. sima gumírozott isJ.OV

Női nadrág
modern táncfazónban, a 1 KQ 
legszebb színekben . . • »v>O

Mosóbőr kesztyű
női. modern tölcsérszarral O QA
P 4.50, 2 gombos P . . . ö.OU

Szappan pehely
10 dkg csomagban selyem __ 1Q 
és gvapjú mosásához . .

Függöny ctamln
ajourozott, 50 cm széles, ___JQ
jól mosható, ntlr.................

Férfi öltöny
mosható búrodból, kábái fi QAés nadrág 1- 8 80 . . . . u

Női nadrág
máselyemtüllből. pazar ki- O 7K 
állításban............................

Mosóbőr kesztyű
férfi, sárga színben. 1 A ÖA 
gvöngvházgoinbbal . . .

1 üveg napolaj
v.gv 1 drb angol fór. ____Ofi
szappan ........................

Klót paplan
kézzel varrott, kétszínű, kt- 1 A 50 
tűnő kiolt, 180X130 nagy*  1 u

Férfi öltöny
a legkiválóbb crcpvásznak- 9 4 QA 
ból. elegáns fazón ....

Női blúz
mfirelyempanamából. pazar 9 7K 
szén színekben...................f

Női kesztyű
divatos kézelővel. Világos ___ QQ
színekben............................ *170

Házi szappan
3 drb feles, cca l*/s  kg, __ QA 
40% os zsírtartalmú . . •iJ\J

Boukie najy szőnyeg
tiszta tehénszőr. 3.50X250 KQ __
nagvság I1 87.-. 300X200 uo-

Tenisz nadrág ji’
clsőíraogú kivitelben, (chér 7 Qí)
és ílran P 10.M '

Nyári játékok
Kerti szerszám öntözővel QA
4 darabból álló készlet „ -----•W
Homok Játék, Hthojrafált 1 KA 
gyümölcs mintákkal, 9 drb.
Locsoló kanna, vödör, la- QA
pát és ugró zsinór ... ... ... —

*/< k|. cukorkához, csokoládéhoz 
adunk ee» reklám légoömíiüt.

•/. kg. cukorka <0 fillér
*/« kg. vegyes gelee... — „. 48 fillér 
■/< kg csokoládé dragee .. 50 fillér 
•/« kg csokoládés nápolyi ... 4ti fillér 
i kg. főző csokoládé ........ 1 99

l lemezhez, a njári vásár alall 
est .szép albumot adsnL

35 cm -e» gramofon lemezek 9 QA 
a legújabb számokkal ... _ sJ.ÖU 

'*uu mi rumba eilge- | QQ

2 TELJES FÉ
MonMns 1 drb kiviló gya 

és 1 drb nyári mr

EBYOmS Ml : P 48.—
1. «ZÍ9|A

.RFIÖLTÖNY 
)|u Szövet öltöny esssszBesss 
só burett öltöny MMHim 
P 58.— P 68.- 

lí. RZÉRI*  IP «ZÉRI*

Postai megrendeléseket utánvétellel szállítunk, a vásár alatt a portóköltség felszámítása mellett.
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is
A meggyilkolt „végegyházi bűbájos 

asszony*  selyemruhát akart vásároltatni 
masának a gyilkossal

A tettes önuaűeiemmei uedexaziH

V

2

>1

Ne kísérletezzen
maradjon 

a rég bevdll

FLY-TOX
ROVARIRTÓ 

használatánál

meri irama felülmúl 
minden más szeri i

Mindenütt kapható

Soha ilyen olcsón!
Szombaton reggel kezdődött a Corvin Áruház 

szokásos nyári vására Azok, akiknek álja 
szombaton a HIhIih Lujza téren ál vezetett, cso
dálkozva ládák, hogy a dekonjunktúra Idején, 
mikor mindenki az általános pénztelenségről 
panaszkodik, milyen példátlan érdeklődéssel 
fogadja a publikum a Corvin Áruház vásárál. 
Az áruház vezetősége nemrégiben pályázatot 
hirdetett a nyári vásár frappáns elnevezésére, 
>ok pályamű is érkezeit be, egyik »<>m fedte 
azonban tökéletesen az igazgatóság intencióját. 
Art akarlak egy tömör jelmondatban kifejezni, 
hogy soha még ilyen olcsón nem árusítóit az 
áruház, soha még ilyen jól nem adott a közön
ségnek.

\ Corvin Áruház bámulatosan olcsó vá
sári ártijánlnlaiból itt közlünk néhányat mu
tatóban:

Női Iremh-coal impregnál! szövetből 22 
pengő 80 fillér. A legújabb (livalu finom 
gyapjúból való női pnllovcr 3 pengő 90 fil
lér. Email betűvel cllúloll női erszény, bőr
ből 78 fillér .lói moshnló biitcll métere 
1 pengő 58 fillér Tiszta gyapjú női ruha
szövet mólért! 3 pengő 48 fillér, .ló. erős mi- 
nőséin. úgynevezett darázsfészek-takaró 
5 pengő 90 fillér Női mosóruhák jóminő- 
Bégü anyagból 3 pengő 90 fillér.

A rettenetesen sok portéka között az ember 
nem tutija, hogy melyikei bámulja és csodálja. 
Meri valóban liáinulalrHinélló akár a III. eme- 
leien lévő konyhalelszerelési osztály nevetsége. 
»Cn olcso ára, akár pedig a cipőosztálynak re
mekbe készüli legkitűnőbb gyártmányú, de 10 
pengő kurdi járó nőt vagy férficipöi, vagy pé
tiig valódi japán anyagból készült néhány pen
gős kimonók. utcai ruhák és hogy valami iga- 
“Á" 11.... cikkel is megemlítsünk, a

amelyek közül talán a legcsodá- 
egyliteres dísze- 
francia parfüm- 
pengő nyolcvan

zán bámulatos olcsó 
toiletle cikkek. ....................
lat roméit óbb ára van unnak az < 
sen palackozott Cheroint valódi / 
nck, amelynek a: ára tizenkét i 
fillér

Es igy tovább véges végig n 
hatalmas épületének, minden i 
találhat mindenki — legolcsóbb 
minőségű árut...

Corvin Áruház 
egyes pulijánál 

1 áron legjobb

80 éves ember három
szoros öngyilkossága 

Aranyostjyéres leggazdagabb 
emberének küzdelme a halálért
• Marosvásárhely, julius 10.

(A Hétfői Napló hidásitájálől.) Anmyosgyé- 
rés kis hányavároska leggazdagabb polgára volt 
Pataki Árpád, aki löbhizben igazgatta a város 
ügyeit is közmegelégedésre A majdnem 80 
éves földhirlnkos hosszú Idő óta súlyos beteg
ségben szenvedett Gégerák kínozta és a leghí
resebb orvosok sem tudták enyhíteni fájdaP 
mát.

Pulaky Árpád éppen ezért elhatározta, hogy 
véget vet öklének Elősrör

frlakaszlolla magát,
de észrevették lettét és levágták a kőtélről. 
Másnap

méreggel akart megszabadulni életétől, 
de akkor Is h sürgősen alkalmazott gvomor- 
mosás adta vissza a makacs Öngyilkos-Jelöltet 
»t életnek. Tegnap azután Browning-fegyveré
vel

halántékon lóltc magát.
A golyó borzalmasan szét roncsolta a szeren- 
C'étlen öngviikos ag)ál. aki rm/fim áÜCtltue*  
deli. A tragédia iráni városszerte nagy részvét 
nyilvánul meg.

^leszállítás 
a margiiszigalen
A <»• UkniMTgltNrlgrtl gvAgvrttirrtö Arai (•>. 
It-nlCkt-ii v vn Irvr <S Ilii mi mit t kenet kM tlMő 
f t.lo, 1 dib i- II. fürdő r v.an(•*  '.Síi helyem, lo drb l1 •».— Ila«<mi6 aranyban 
• tökként a tukorhlrdó, lebtrnemQjegyek alb ara la
Aki hí'ikbr.i'npokon remizel 7 |0 őrs köabtt nioity
'llf.wtnl Mrantl- vagy in ■yrilrtAJegyet a híd- 
vAmnAI vallia n>etf. nz lovébbl 50 tlilórra írk-d 
veziMnyben r<-»ze»tii.

Szeged, julius 10.
f.t Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

késő éjszakáig vallatta a vizsgálóbíró Lip
ták Mihály huszonhnléves végegyházi le
gényt. aki Mezőkovácshúzán nyílt piacon 
halfával agyonverte '■ Bíró Györgynél, egy 
gazdálkodó Halai feleségét. A meggyilkolt 
asszonyt az. egész környéken mint „vég
egyházi bűbájost" ismerték.

Lipták Mihály azl vallotta, hogy a gyil
kosságot hónapokig tarló irtózatos gyötrő- 
•lései előzték meg. Evek során át fájdalmat 
érzed a fejében és a falubeliek azt mondot
ták, hogy az ördög szállta meg. Azért for
dult Bírónőhöz, aki messze vidéken ismeri 
javasasszony volt. A „bűbájos asszony" vál
lalkozol! rá, hogy „kiűzi belőle az ördögöt".

Attól kezdve Bírónő állandóan szipo- 
lyozla öt. pénzt, baromfiakat, ruhákat, 

söl még egy tehenet is követelt tőle.
A legény lassanként szülőinek úgyszólván 

minden vagyonát elhordta az asszonynak

Hamis telekkönyvi iratokkal 
nagyösszegű íngatíankölcsönöket 

csalt ki egy magántisztviselő
A vizsgálóbíró elfogató parancsot adott ki 

a megszökött szélhámos ellen
büntetőtörvényszékA .

fogatóparancsot mlolt ki Magyar István 
gán tisztviselő ellen, aki 
elkövetése után megszökött s most

az ország valamennyi rendőrhatósága 
keresi.

Magyar István valamikor egyik budapesti 
nagy vállalat tisztviselője volt s a vállalat 
megbízásúból gyakran fordult meg a telek
könyvi hivatalokban. Nemrég a tisztviselői 
elbocsájloltúk állásából s azóta

egyik szélhámosságát a másik után 
követte cl.

Magyar különböző telekkönyvi iratokat ha
misított s oly ügyesen sikerültek a hamisi- 
tások, hogy több kisebb pestkörnyéki és vi
déki bankban kölcsönöket vett fel ezekkel 
az iratokkal. Legutóbb a szolnoki Magyar 
Bank és Kereskedelmi Részvénytársaságnál 
jeleni meg a határozott fellépésű; jól öltö
zőn szélhámos és

vizsgálóbírója el-

szélhámosságainak

Budapesten keresik egy százhúszezer 
svájci frankos szélhámosság tettesét

A zürichi kórházból szökött meg a szélhámos
A zürichi rendőrigazgalóság vasárnap te

lefonon jelentette a budapesti főkapitány 
ságnak, hogv nagyszabásn szélhámosságot 
leplezlek le, amelynek tettese megszökött és 

alighanem Magyarország felé vette 
útját.

A svájci Jelentés szerint Fiegel József 39 
kereskedő Konstanzában ravasz trüs- 

129.000 svájci frankot csalt ki egy vál
lalkozótól, 

azután megszökött. Nagyban üldözték és

Csónakon Budapestre szökött 
barátnőjével egy gazdag 

darmstadti gyáros fia
Ezer márka jutalom a nyomravezetőnek — Hajsza 

a weekend-liázakban a szökevények utón
lyes utazását 
szólni tervéről. Rosenthal Róbert azonban ..... 
hatatlan maradt. A múlt hó 2ö-án közölte szü
leivel, hogy amennyiben nem is engedik meg 
neki, hogv hosszabb hajó- vagy csónukutra 
keljen, amelynek végcéljául Budapestet tűzte 
ki, akkor

engedély nélkül fog eltávozni 
a szülői otthonból és levélben sem fogja kö
zölni szüleivel tartózkodási helyét.

A szülök igyekeztek rábeszélni fiukat tervük 
megváltoztatására, de nz hajthatatlan maradt. 
Junius.27-én gondosan ügyellek, hogy ne tá- 
vozhassék el a bárból. de minden elővigyázatos
ság kevésnek bizonyult, mert a szemfüles és 
rendkívül ügyes fiú egv óvatlan pillanatban 
gumicsónakját kivette a garázsból, magúhoz 
vctle értéktárgyait, megtakarítod pénzét és 
iizuón'

elszökött hazulról.
A személyzet a szülök utasilúsához Kivon gon-

Vasárnap dél óla egy dúsgazdag darmstadti 
Üveg- és porcellángyáros fiának rejtélyes eltű
nése ügyében nyomoz a főkapitányság.

A bécsi és :i darmsladli rendőrség ugyanis 
rádiógromol intézett a budapesti főkapitány
sághoz, amelyben közölték, hogy

Rosenlhal Róbert 18 esztendős darmstadti 
gimnáziumi tanuló

Junius 27-én eltávozod szüleinek a l.lidwig- 
platzon lévő lakásáról és azóta nem tért vissza.

A fiatalember kitűnő evező, úszó és többször 
hangoztatta a szülei előtt, hogy

htisszahh hajóidra készül.
A gyár igazgató ellenezte egyetlen fiúnak vesző-

ERZSEBET SOSFÜRDÖ 
STRANDFÜRDŐJE 

I. kor.. Tétényi út 12. 
I’arkstrandrürdö a lóváros szivétől 

U> percnyi távolságra.

>lt, lomb, zenokar 
lt*  holdas parkban. 

ős ha néha nem tudóit semmit sem vinni, 
azonnal rosszabbul érezte magát. Azelőtt 
erős, hatalmas termetű volt, most lesoványo
dott, úgyhogy halni járt belé a lélek.

Legutóbb a javasasszony azt követelte 
tőle, hogy pégycn neki nyárravaló selyem
ruhát a mezőkuvácsházui piacon. Lipták el 
is ment a piacra, de olt aztán dühre gerjedt 
és elhatározta, hogy mindenáron megszaba
dul megrontójától.

A kuruzslónö a piacon is rátámadt és 
megátkozta, hogy soha többé ne tudjon 

megszabadulni az Ördögtől.
Erre előrántotta a magával vitt baltát és 

ugyszólván darabokra vagdosta vele az asz- 
szonyl. önvédelmet hoz föl mentségéül a 
gyilkos legény, mert — mint mondja — a 
kuruzslónö előbb-utóbb öl vitte volna a 
sírba.

A szegedi vizsgálóbíró elrendelte Lipták 
elmeállapotának megvizsgálását.

többezer pengőt vett fel kölcsönképen 
egyik szolnoki ismerősének ingatlanára.

a bank iolyósitotta a kölcsönt, miután Ma
gyar István bemutatta a szükséges iratokat, 
amelyek természetesen mind hamisítványok 
voltak. A szélhámosság csakhamar kiderült 
s megállapítást nyert az is, hogy a magán
tisztviselő

a hamis iratok segítségével több helyütt 
nagyösszegU kölcsönöket szerzett már.

Budapesten Szolnokon és a főváros kör
nyékén kezdték keresni Magyar Istvánt, de 
nem leheteti elfogni, mert még idejében 
megszökött. Megállapították, hogy Magyar
nak egy régebbi bűncselekménye miatt is 
oka volt a szökésre: éppen most kellett 
volna bevonulnia a törvényszék fogházába 
büntetésének kitöltésére.

Ilyen előzmények után adott ki a vizs
gálóbíró elfogató parancsot Magyar István 
elten, akit országszerte köröznek.

hogy nyomát veszítsék, betegként fölvétette 
magát egy zürichi kórházba. Később azon
ban úgy érezte, hogy szorul a nyaka körül a 
hurok

a kórházból is megszökött.
A zürichi jelentés alapján a budapesti fő

kapitányság detektivjei
most mindenütt keresik a nagyarányú 

szélhámosság tettesét 
és remélik, hogy amennyiben valóban Ma
gyarországba szökött, rövidesen kezreke- 
ritik.

és mindenáron igyekezett lebe
hajt-

FímwilaEL..
G. B. L. gyártmányú PRimus 
tértizoknik legnagyobb vilaaztékban.

óriást alkart aratott 

TURJANSKI 
a világhírű orosz rendező 
mester'mü ve:

ATITOKZATOS
ÉNEKES

HIUKIIS P1RKÜI0Z6Ó
dósán ügyelt a kapunál, a folyosókon, de Ro- 
scnlhal Róbert eszén nem tudtak túljárni.. Nem 
a főkapun keresztül távozott el hazulról, ha
nem egy mellékajtón surrant ki a házból és 
iníre keresésére indultak, már csak azt a választ 
kapták mindenfelé, boy eltávozott a városból. 

„Jupp" jelzésű, Wo 1469. rendszámú 
gumicsónakját

kivitte a partra és olt állítólag egy fiatal leány 
társaságában beszállt a csónakba és elindult 
lefelé a Dunán.

A szülők, akiknek minden örömük egyetlen 
fiukban rejlett,

nagy összegeket áldoztak magándetektí
vekre,

táviratok százait bocsátották szét a különböző 
rendőrhatóságokon, de fárasztó és költséges 
munkájuknak nem lelt meg az eredménye.

Nemrégen a darmstadti üveg- és porcellán- 
nagyáruház tulajdonosa egy pesti ügyfelétől 
arról a meglepő hírről értesült, hogy

flát Budapesten látta egy csinos nő tár
saságában.

A szülők az érdekes hír vétele után nyomban 
szükségesnek tartották, hogy a pesti rendőrség
gel összeköttetésbe lépjenek országuk rendőr
hatóságának közvetítésével. Ez meg is történt 
és a budapesti főkapitányságról nyomban 

több detektívet küldtek ki a dunamenti 
wcck-end házakhoz, 

kikötőállomásokhoz és mindenütt aziránt ér
deklődtek, hogy az utóbbi időben egy német 
fiatalember és egy aranyszőke hajú, sudárter
metű német leányka nem kötött-e ki valahol.

Érdekes, hogy a külföldi gyártmányú gumi
csónakra többen emlékezlek a week-end-házak 
lakói közül és igy biztosra vehető, hogy

a Darmstndlból eltűnt fiatalember és a 1 
társaságában lévő Ismeretlen nő rövidesen 

megkerülnek.
A nyomozás sikerét a szülők 

ezermárkás jutalomdijjal
is alátámasztják, amelyet az a személy kap 
meg, aki legelőször értesíti a rendőrségei Ro- 
senthal Róbert tartózkodási helyéről, illetve 
biztos nyomot ad a rendőrségnek "arra vonatko
zólag, hogy hol rejtőzik a kalandvágyó fiatal
ember.

Hirtelen meghalt, mikor 
váratlanul elhalt barátja 

temetésére indult
Két barát tragédiája

Nagykanizsa, julius 10. ’
(Saját tudósítónktól.) Meghaló tragédia tör

tént tegnap Nagykanizsán. Tegnapelőtt Kovács 
György szepetneki jómódú eipészinester anya
got jött bevásárolni Nagykanizsára. Kovács ke
rékpáron jött he a városba és az anyaggal már 
visszafelé indult, amikor nehány lépésnyire a 
községétől.

hirtelen leesett a kerékpárjáról és holtan 
vágódott el, 

szivszélhiidés érte a rettentő nagy melegben. 
Megtudta az esetet Sérdi Lajos nagykanizsai ci
pészmester, aki barátja volt Kovácsnak. El
határozta, hogy elmegy Szepetnckré barátja 
temetésére. Fekete ruhába öltözött és elbúcsú
zott ma délben feleségétől azzal, hogy tepie- 
tésre megy.

Keze még a kilincsen volt, amikor visszaszólt 
feleségéhez:

— Látod édes fiam
Ilyen az élet.

egnnpelött még együtt kártyáztunk a szegény 
Kováccsal és ma temetésére megvekl...

De tovább nem jutott. mert abban a pilla
natban szinte villanásszerűen

szivéhez kapott és holtan vágódott el 
felesége lábai elé.

A kettős tragédia az egész városban mélysé
ges részvétet váltott P.
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Leínya és fia magéielték 
léidblrtokos apuikat 

Két cigányt bultotiaK tel a gyilkosságra
?A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzalmas 

bűnesetre derített vasárnap teljes fényt a 
biharmegyei csendörparancsnokság.

Egy biharmegyei községben pár nappal 
ezelőtt felakasztva találták meg Ardclean 
Mihályt, a fain egyik leggazdagabb földbirto
kosát. A hullán erős tárgytól származó sé
rüléseket találtak, amelyek arra engedtek 
következtetni, hogy

a dúsgazdag embert meggyilkolták.
A vizsgálat nyomán sikerült kideríteni, 

hogy az öreg földbirtokost 18 éves leánya, 
Mária és 20 éves fia, György tétették el láb 
alól. Bizonyos összegért

felbujtottak két cigányt,
hogy éjszaka, amikor a kapu elölt mindkét 
ten őrt állottak, gyilkolják uicg apjukat.

A borzalmas tett elkövetése után apjuk 
egész készpénzét magukhoz vették.

A két fiatalkorú bűnös, akiket 
vasárnap letartóztattak, 

teljesen megtört és bevallotta bűnét, amelyet 
azzal indokoltak, hogy apjuk nagyon zsugori 
lévén, sohasem adott nekik elég pénzt, hogy 
tisztességesen öltözködhessenek és ezért ha
tározták el magukat, hogy meggyilkoltatják 
apjukat, mert így akarlak az öreg pénzéhez 
jutni.

Kommunisták vörös ünnepélyt 
rendeltek a pestújhelyi temetőben

a Hévízi-utcában báza van,
kölcsön szeretne felvenni.

A házaspárral érkezett nő, mint lapu iga
zolta a személyazonosságukat és rövid tár
gyalás után

az állítólagos Spieslehncr Fcrcncné ka
pott is 750 pengő kölcsönt, 

azzal, hogy a további kölcsön folyósítására 
majd később kerül a sor.

A kölcsönkérök eltávoztak és később, mi
kor a pénzkölcsönző intézet tulajdonosa ér
deklődni kezdett, kiderült, hogy 8

szélhámosok áldozata lett.
Spieslehncr Ferencnének valóban vanj háza,
de nem ő vette fel a kölcsönt.

Megindult a nyomozás, a rendőrség a föl
merült gyanuokok alapján tegnap élfogta 
Barát Malvint és Scldeisz Paulát, akik közül 
a nyomozás megállapítása szerint i

Barát Malvin szerepelt mint Sples- 
lehncrné, 

Scldeisz Paula pedig mint tanú. A két nő 
elfogatása után vasárnapra elfogták Rákos
csabán Pehm Imre ügynököt, mivel az a 
gyanú, hogy í

Úri betörőt fogott az éjszaka 
Darányi Béla vezérigazgató felesége

A főkapitányság politikai nyomozó főcso
portja most fejezte be a vizsgálatot egy 
vakmerő kommunista társaság ügyében. Fia
tal férfiak és nők, nagyrészt ifjúmunkások 
a tagjai annak a kommunista társaságnak, 
amely

felháborító botrányt rendezett a pest
újhelyi temetőben.

A minap temettek Pestújhelyen egy G els
iet Etel nevű leányt, aki kommunista 
ügyekkel kapcsolatban többször szerepelt a 
hatóságok előtt. A temetés után, mikor a 
gyászoló családtagok eltávoztak,

fiatalemberekből és nőkből álló csoport 
jelent meg a sírnál.

Ezek a fiatalemberek valamennyien kom
munisták voltak, akik azért jöttek, hogy vö
rös-ünnepséget rendezzenek a sírnál. Fából 
készült szovjetjelvényt, sarlót és kalapácsot 
hoztak magukkal, azt lefűzték a sir mellé, 

Szélhámos ál-házaspár 
vakmerő csalása

r rA' rendőrség vasárnap csalás bűntettének 
gyanúja miatt letartóztatta Pehm Imre ügy
nököt, Barát Malvin magántisztviselőnöt és 
Scldeisz Paula magántisztviselőnöt, akik a 
rendőrségi nyomozás megállapítása szerint 

vakmerő csalást köveitek cl. 

azután körbeálltak és
forradalmi dalokat énekeltek, szentség

törő módon a temetőben.
Most váratlan fordulat történt.
A rendőrségnek tudomására jutott a do

log és a kegyeletsértő ünnepség résztvevői 
közül

négyet sikerült is elfogni,
ezek ellen megindították az eljárást.

A nyomozás során kiderült, hogy a kom
munisták nemcsak „eszmékért” harcolnak, 
de nem vetik meg a jó üzletet sem. Geisler 
Etel fényképét ugyanis sokszorosították, és 
mint egy kommunista „mártír” fényképét 
terjesztették a félrevezetett emberek között.

Darabonkint 10 fillérért adták a fény
képet és tekintélyes hasznot vágtak 

zsebre
a jól sikerült üzlet vezetői.

Az egyik budapesti pénzközvetilő intézet
nél a minap megjelent három ember: két nő 
és egy férfi. A férfi Spieslehncr Ferenc ma
gánzónak mondotta magát. Az egyik nőt, 
mint a felségét mulatta be. Az állítólagos 
Spieslchnerné elmondotta, hogy neki

A bátor uríasszony tettenerte a betörőt, akit izgalmas 
hajsza után sikerült elfogni

Vasárnapra virradó éjszaka betörő járt 
dr. Darányi Béla, a Futura r. t. vezérigaz
gató helyettesének Izsó-utca 5. alatti villájá
ban. A betörőt még az éjszaka folyamán 
sikerült elfogni érdekes körülmények között. 

A villa ablakait a nagy melegben nyitva 
tartják és a hálószoba ablakait sem csukják 
be éjszakára. Éjszaka egv óra tá jban dr. Da
rányi Béla felesége a szomszédos szobából 
különös zajra lett figyelmes.

Amint jobban figyelt, hallotta, hogy 
valaki a szekrény ajtaját feszegeti 

és gyufát gyújt az ebédlőben.
Darányivá nem vesztette el lélekjelenlétét, 

a nyitott ablakhoz rohant és
segítségért kiáltott.

A kiáltozásra a szobában alvó férje is fel
riadt és csakhamar előkerült a házfelügyelő 
is. A betörő erre a földszinti szoba nyitott 
ablakán keresztül a kertbe ugrott,

átvetette magát a kerítésen
és a Gróf Zichy Géza-utca irányába vette 
útját.

I nparaiion saiaierdetüDsn! 
LütH saiíi házában l 

Ai érdi HamiMbég-erc! ben, Árnya*  tfllry- 
fenyreNpHrrellak o-olensént 2 H 50 fillértől, nem 
erdőn kertiföldek o-ölenként 1 pengőtől kaphatók 

40 havi részletWrlenzténre.
Legbiztosabb és legjobb tőke
befektetés. baját strandfürdő. 
Telkeinket é*  mlnfaházainkitt Budapentrdl Induló 
Ingyen autóbuszainkon bejutatjuk az érdeklőnőkt ek 

Érdi
Uleekondielep szdueikezet 
Irodák - Vili., tlllöl-ut lfl h telem. A. 

és V., Bálvány-utca 19.
Teiefonszdm: mi-82.

Érdeklődőknek prosnektmt és autóbuszainkra 
meghívót küldünk.

ő adta ki magát Spieslehncr Ferencnek 
a kölcsön fölvételénél.

Pehm Imrét és két társnőjét előzetes le
tartóztatásba helyezték.

A késq éjszakai órákban izgalmas hajsza 
indult nfeg a menekülő betörő kézrekerité- 
sére. A villa tulaydorvosa, a házfelügyelő és 
az időközben megérkezett rendőrőrszem ül
dözőbe (Vettek a ■ kétségbeesetten menekülő 
betörőt., Már-máf a közelébe értek, amikor 
a kopot/lruhás fiatalember

a Gi*óf  Zichy Géta-utca 4. számú ház 
kerítésén átugrott

és az udvarban egy, fa mögött rejtőzött el. 
üldözői észrevették ízt és csakhamar utána 
siettek. Sikerült is elfogni a Futura vezér
igazgató helyettesének betörőjét, akiről! a 
főkapitányságon inebállapitották, hogy q.-o- 
lay Lászlónak hívjak. 19 esztendős cimiró.

Iskolázott fiatalember,
akinek csupán pár pengős havi jövedelem 
mellett sikerült álláshoz jutnia, ebből nem 
tudott megélni és elhatározta, hogy betöré
sekből fogja fenntartani magát.

A bűnös útra tért fiatalembert, aki 'még 
soha nem volt büntetve, beismerő vallomása 
után előzetes letartóztatásba helyezték.

Nyári
Corvin-Vásár

tegnapelőtt (szombaton)

megkezdődött

Olcsó, 
mint még soha!
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Négynapos hajsza után elfogták 
a sofWPt. ahl Neiwesen haléira 
gázon egy emhert ás eimenoKint 
üzért nem segget! az éitiozaién, msri „sürgős dolga" uo:t

Vasdrnap a rendőrség gondatlanság állal 
okozott emberölés büntette miatt letartóz
tatta Lukács Béni gépkocsivezetőt, akit már 
négy nap óta hajszollak.

Még csütörtökön löitént, hogy Kerepes 
halárában vérbrfagyva, eszméletlenül ta
lálták szekere mellel! Marschall Ferenc, ko
csist. Megállapították, hogy 

uulógáz'.dáB
tanuk szerint egy zöld teherautó 
szekeret és a sofför a karambol

pSrtént 
elütötte 
után

A
n

megállás nélkül
hajtott. Marschall! kórházba akar- 

inni, de útközben belehalt sérüléseibe. 
A krrepesi csendőrség jelentése alapján B 

főkapitányság
nagy apparátussal kereste a lelketlen 

soffőrt,
akinek azután a nyomára vezetőit jegy

tovább 
tik

ügyes rendőr.
I’o'ácska réndörtörzsőrmester a gázolás 

napján Kőbányán látóit keresztülhaladni 
egy zöldszinü teherautót, amelynek 

a szél védői! vege be volt törve 
és a kocsin sérülések látszottak. Igazoltatta 
a soffőil és tőül la az autó rendszámát: Hp 
38 - 307.

Most azután, hogy megindult a nyomozás 
a kerepes! gázolás ügyében, a törzsörmes 
tér jelentkezett, s ennek alapján

előállították a Kőbányán látott teher
autó vezetőjét, Lukács Bénit, 

aki rövidesen bevallotta, hogy valóban 
gázolt.

Mikor megkérdezték tőle, miért hagyta 
ott áldozatát, azzal védekezett,

sürgős dolga volt a fővárosban 
és ezért nem tudott Marschallon segíteni. A 
lelketlen soffőrt letartóztatták.

ö

Autó és szekér karambolja 
az országúton: két halott 

Az auíó a szerencsétlenség után elrobogott

elvonult a pincébe,
ahol a gyilkosság lejátszódott. A szűk, sötét 
kamrában még ma Is láthatók a vérnyo-, 
mák, ugyancsak az az ülőkád, amelyben a- 
asszony holttestét megtalálták. A pince ab
lakát ugyanúgy etbarikádozták, mini ahogy 
az a gyilkosság estéjén történt. A pincében 
Franciska Wachatif még egvszer elmondta, 
hogyan történt a gyilkosság. Fisé lil dr. védő 
ezután drámai részletekben bővelkedő be
széddel fordult Zadrazllhcz és igyekezett őt 
a nyilvánosság előtt rábeszélni arra, hogy 
szálljon magába, mondja meg az igazat és 
tárja fel hogyan követte cl borzalmas bűn
cselekményét.

Zadrazil azonban
konokul megmnrad amellett, hogy a 

gyilkosságot barátnője követte el.

A nő heves zokogásban tör fel és eskü- 
dözve bizonyítja ártatlanságát az esküdtek
nek. A szűk pincében közben tűrhetetlen 
lesz a levegő és percekkel később a vád- 
Intlnö, aki alig néhány héttel ezelőtt szülte 
meg gyermeket a fogházban és még lábba- 
dozik —

ájultan rogy össze a fegyházőrök között.
Az asszonyt kiviszik az udvarra, a tömegből 
hamarosan orvos kerül elő, aki végül is ma
gához téríti.

A helyszíni szemle második része is bő
velkedett drámai jelenetekben. Most a tár
gyalásvezető biró próbálta Zadrazilt igaz 
vallomásra bírni — hiába. A nő, aki addig 
a pincelépcsőn ült. most hirtelen felpattan 
és mint egy őrült rohant a fegyörök között

álló Zadrazllhcz.
— Csirkefogó, gazember! — kiáltozta 

eszelős hangon. — Az én életemen keresztül 
akarsz te újra kiszabadulni az éleibe? Min
den szavad hazugság... .

Az őrök nagynehezen tudták csak vissza- 
ráncigálni.

A bíró utasítására ezután lövésprób.ákat 
tartottak. Mindenki bevonult a meggyilkolt 
asszony hálószobájába, becsukták az ajtó
kat, ablakokat, a pinceajtót is. Halotti csend- 
uralkodott a szobában, mindenki lélegzet
visszafojtva figyelt, amikor

a pincéből három halk detonáció zaja 
robbant fel

csendben.
Azt is kipróbálták ezután, hogy vájjon et 

pincéből kihallatszott-e az utcára, mikor 
llöpflingen Irma segítségért kiabált. A kert
ben „szétoszlott esküdtek világosan hallották 
a kiabálást.

Éjjel 
féltlzenkcttő is elmúlott

már mikor ? helyszíni szemlél befejezték és 
a fáradhatatlanul várakozó tömeg dühös 
kiáltása közben a vádlottakat visszavitték a-- 
f egy házba.

a

Szolnok, julius 10.
(A Hétfői Napló tudósilójának tele o 

'jelentése.) Tóth Alidról 
kodó szombat délután a Jászberény felé i 
zelö országúton haladt kéllovas kocsijó v 
amelyen rajta kívül Haris Imréné, egy falu
beli ismerőse is ült. Az egyik fordulónál a 
kocsival szemközt jött egy autó, amelytől a 
lovak nnnvira megriadtak, hogy megvadul
ton ragadták magukkal a kocsit, amely

többszáz méternyi eszeveszett rohanás 
után befordult az. árokba.

A szomszédos községekből rövidesen em
berek érkeztek az. országúti szcrencséllcn-

>n-
jákóhalinai gaz Iái- 

ve
vői,

ség színhelyére. Tóth Andráson már 
feni nem lehetett, mert

a kocsi vasalásába ug.v beütötte a 
jét, hogy koponyaalap! törést szenve

dett és azonnal meghalt.

Haris Imréné még élt. Az asszonyt vissza- 
szállilolták Fegyvernek re, ahol lakásán né
hány órai szenvedés után meghalt.

Egyébként az autó, amely a szerencsét
lenség előidézője volt, eltűnt az országúton, 
úgyhogy a csendőrség most nyomozást in
dított az autó elökeritésére és a súlyos bal
eset körülményeinek tisztázására.

segí

ti-
Danzigban elfogtak egy nagystílű 

pesti szélhámost
Vasárnap értesítés érkezeit Neuner József 

elíogatásáról

Negyven állásnéikiili mérnök kapott 
munkát a készülő óbudai Dunahidnál

Megkezdték az uj hid előmunkálatait
Évekig tarló harcok, ankétek és hírlapi 

polémiák után az uj Duna-hidak terve 
előbbre jutott egy lépéssel és ez a lépés

egjclőrc negyven állásnélküli mérnök
nek jelent munkát.

A Boráros-léri hidra — mint ismeretes — 
már régebben kiírták a pályázatot és a 
nyertes pályamunka már készen fekszik a 
kereskedelmi minisztériumban. A miniszté
rium hídépítési osztályán

most megtették az előkészületeket a 
régen várt óbudai hid terveinek elké

szítésére Is.
Kossal ka János készíti az uj hid terveit és 
a rendkívüli munkára mérnöki munka
erőkre van szükség. Negyven mérnököt

akart foglalkoztatni a minisztérium, amely 
összeköttetésbe 
val.

A kamarának 
van, ezek közül 
nct.

A kamara nyomozókat kiidötl 
akik megállapították, kik szorulnak 
inkább a ’ ’ ‘ ‘
alapján hat 
tollak össze és ebből választolt ki 
tórium negyven nevet. Ezt

n negyven mérnököt szerződtették Is, 
150- 300 pengő közötti havi fizetéssel.

A negyven szerencsés mérnök már e hé
ten megkapja az értesítést, hogy megkezd
heti munkáját.

lépett a Mérnöki Kamará-

kétezer állásnélküli tagja 
kellett kiválasztani ncgyve-

kl,
rá leg- 

munkára. A nyomozók jelentése 
‘van névből álló lajstromot álli- 

minisz-

Drámai jelenetek közben 
zajlott le a gieshíibli 

rablógyilkossá^ éjszakai 
helyszíni szemléje 

Az alvilági gavallér továbbra is barátnőjére 
lóg mindent

tagad és mindent barátnőjére igyekszi 
kenni.

A helvszini szendét szombaton 
toltak meg n gieshübli villában, 
két vádi<diut mcgvasaltan vilié 
nyos f< gyhdzöröK. Rendőrségi

Bécs, julius 10. |
(A Hétfői Napló Tudósító jótól.) Szómba 

Ion este tartották meg óriási érdeklődés 
mellett a helvszini szemlél a gieshübli rabló
gyilkosság ügyében. A llétföi Napló szú 
moll be annakidején először arról a meg 
döbbentő bűntényről, amely írnia von 
Höpflingen dúsgazdag becsi házlulajdo 
nosnő gieshübli villájában játszódott le., 
ahol tudvalévőén

Viktor Zadra/.H, a többszörösen bünte
tett órássegéd barátnőjével, Franciska 
Wachauffal u pincébe csalta nz asszonyt 

és ott agyonütötte.
A gyilkosság után a barátnőjére is reálőll 
kétszer, hogy az esetleg kellemetlenné váló 
tanulói megszabaduljon. A nő azonban fel
épült. Most lolvik ügvukben az esküdtszék! 
tárgyalás a bécsi közönség óriási érdeklő 
dósé mellett. Zadrazil uvyanis cinikttsfín

Kirándulása és wcckeinlii1 alkainiábol 
okvetlen lássa el magát

BLAU ALBHn

:ik

A budapesti hatóságok hosszú időn keresztül 
nyomoztak egy nagystílű budapesti sikkasztó 
után, aki nyom nélkül tűnt el a fővárosból. 
Most váratlanul kézrekcriilt a pesti sikkasztó, 
aki — mint kiderült — külföldre szökött.

Neuner József hosszabb időn keresztül mint 
hivatalnok működött a Zománc és l'émáru- 
gyárban, ahol később

főkönyvelővé nevezték ki.
Nyolc év után Neuner! leépítették s amikor ál
lását elhagyta s végkielégítését is felvette, meg
lepő bejelentés érkezett a vállalathoz: Neuner 
egyik rokona közölte, hogy

n főkönyvelő előtte bevallotta, hogy nyolc 
esztendőn, kérésztől klsebb-nagyobb sik
kasztásokat követett s összesen körülbelül 

40 ezer pengőt sikkasztott.
Elmondotta a rokon azt is, hogy maga Neuner 
azzal vallotta be előtte bűnös űzőiméit. hogy 
„lelkiismeretén akar könnyíteni'', mielőtt kül-

földre szökik.
Megindult a rovancsolás. amely valóban 

megállapította, hogy a főkönyvelő
bámulatos ügyességgel követte el a 
tos sikkasztásokat, melyeket nein 

idejében felfedni.
A vállalat feljelentésére kutatni 

Neuner után, rádiók őrözvényt is bocsátottak 
ki ellene. Vasárnap a hatóságokhoz és a sik
kasztó védőjéhez, Grünfeld Andor dr.-hoz 

értesítés érkezett a dnnzlgl rendőrségtől, 
hogy ott Neunert a rád ló köröz vény alapján" 

letartóztatták.
E héten megindul a ItidáttM elférő- a Drin- 

zigban elfogott nagystílű sikkasztó kiadatása 
ügyében. A büntetötörvényszék a külügymi
nisztérium utján fogja kikérni Neuner Józs'e- 
fet, aki letartóztatásakor azt vallotta, hogy « 
sikkasztott pénzt családjának támogatására'ék 
sürgős adósságainak rendezésére fordította.

saroza- 
tudtak

kezdtek-

Néhány pengőért tetőtől-talpig fel lehet öltözködni 
a Magyar Divatcsarnok nyári vásárán

este tar- 
ahová a 

vasalt a n vitték ki a szúró- 
. .... oi autón követ

lek őket a bíróság tagjai, az esküdtek, az 
ügyész és a védők. A nvaralótelcp szelén, 
altul a Höpflingen-x illa all,

Gieshübl egész lakossága összegyüle
kezett és a kirendelt esendőroszlagnak 
óriási munkájába került, hogy a rab- 
s/álliló autón érkező vádlottakat meg

védje.
A tömeg ugyanis mindenáron át akarta törni 
a csendőr kordont és meg akarta lincselni a 
fegyveres örök karéjában egykedvűen álló 
Zadrazitt.

A helyszíni szemle során először fény- és 
hangpróbákat tartottuk, majd az egész tár
saság

Vettük a következő levelet:
— Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
— E sorok írója az idényvégi vásárra hagyta 

a nyári ruhák beszerzésének gondját és félre
tett erre a célra 1'20 kemény pengőket. Szom
baton aztán azt hallotta, hogy minőségben és 
olcsóságban verhetetlenül a Magyar Divatcsar 
nők nyári vására vezet, érthető tehát, hogy ott 
slafirozkodott ki, vásárolván a következőket:

— .4 fiúnak: elsőrangú mosóburett öltönyt 4 
pengő 50 fillérért, egy pár erős bőrből készült 
week-end cipőt dupla bőrtalppal, gummisarok 
5 pengő 80 fillérért, egy pár gyermekzoknit 55 
fillérért, egy gyermektrikót 1 pengő 80 fillérért, 
egy szalmakalapot 1 pengő 30 fillérért.

— Az asszonynak: egy műselyem burettből 
készült pazar elegáns kompiét 19 pengő 50 fil
lérért, egy hímzett női kombinét 1 pengő 78 
fillérért, egy pár kényelmes week end cipőt 
(olyan minőség, mint a fiúé) 7 pengő 80 fil
lérért. Egy elegáns szalmafonatu kalapot 1 
pengő 75 fillérért, egy pár viskosa múselyem 
harisnyát 1 pengő 58 fillérért. 1 pár kezelős 
keztyüt 98 fillérért.

Saját részemre: (szc,rcnytclenül) két teljes 
férfiöltönyt, az egyik kitűnő gyapjúszövetből, a 
másik nyári mosóburcttből való, összesen a 
kettő 48 pengő. (Van ebből a kettős sorozatból 
58 és 68 pengős is, de szerénynek kell lenni). 
Egy pár kényelmes week end cipőt (ugyanolyan 
minőségűt, mint az asszonyé és a fiúé) 9 pengő 
80 fillér. Egy rövid, gombos nadrág 1 pengő 65 
fillér. Egy gyönyörű zeflr ing 3 pengő 65 fillér. 
Egy divatos gyapjukalap 3 pengő 90 fillér, egy 
nyakkendő 38 fillér, egy pár zokni 58 fillér.

— Ez összesen 115 pengő 30 fillér. Maradt 4 
pengő 70 fillér. Vettem ebből a gyereknek a 
Divatcsarnokban egy negyed kiló cukorkát 40 
fillérért és kapott hozzá egy reklám) fggön\böt, 
a többiből pedig jóllaktunk a Divatcsarnok re
mek bu ff etjében és még villamosra is futotta 
hazáig.

Máskor egyetlen ruhám is többe került, mint 
most ez a sok minden, amit alig tudtunk haza
cipelni.

Hogyan adhat a Divatcsarnok mindent ilyen 
olcsón, nem tudom, és még érthetetlenebb, hogy 
minden igen jó minőségű. Azt mondta az egyik

kiszolgáló segéd hogy a Magyar Divatcsarnok 
a vásár céljaira nem vásárolt össze semmiféle 
árut, csak a saját ismert jóminőségü áruit árifa 
sitja a vásáron is, egyes cikkeket ötven száza
lékkal is leszállított áron. Elhiszem, sőt meg
győződtem róla és hálás vagyok érte.

— És ajánlom mindenkinek, különösen kis
pénzű sorstársaimnak, hogy használják ki a 
maguk javára a Magyar Divatcsarnok hallatla
nul olcsó vásárát. Mert ki tudja, mikor jutunk 

\ megint ilyen alkalomhoz. Tisztelettel: Egy gond i 
terhes családapa.

Szívesen adtuk közre ezt a levelet, mert való
ban közérdek ma annak nyilvánosságra hoza
tala, hogy hol lehet a legolcsóbban és mégis a 
legmegfelelőbben vásárolni. Tény az is, hogy a 
Magyar Divatcsarnok hallatlanul olcsó vásárá
nak a híre futótűzként terjedt el a fővárosban 
már szombaton, a megnyitás napján és bizo
nyos, hogy az azóta publikált árak még több 
vevőt vonzanak majd oda a vásár további nap
ján is, mint amennyi ott az első napon megfor
dul. Pedig az első napon is sok-sokezer ember 
vásárolt a Magyar Divatcsarnokban.

KE

Magyar Légiforgalmi Rt
IV., Váci ucca 1 ♦ Telefon: 80 8 88

NYÁRI MENETREND 
Errénzei t»Jí nugiiMtui *1  lg.

BUDAPEST érk. 132fi 18.4S
WIEN ind. 12.00 17.15

»n«órnnp khéfeléreL
Európa össres él’omásat 
:,.i a IV.. Vért ucca 1.

i Hotel Bristoltól 35 perc- 
’ " előtt Indul.

Héttőn 
Csütörtökön

érk. 15.00 
ind. 12 15 
érk. 12.00
Ind. 10.30 .:

I Budapest—Wlervé 
— bajó—repülő-.

7.00 14 20 Ind
8 35 15 45 érk

Naponként.
Közvetlen csatlakozások E,;. 
télé. Ai au'.busz Budapesten 
alól 40 perccel. Wienben _ 

cet a repülőgép indulása 
Szerdán 
Szombaton

e.no ind.
11 45 érk.
12 Ott tud.
13 90 érk

Előadások: fi. R ór 10 órakor.
Az első előadás fél hely Arakkal PALACE

Rudapcn 
Klagenfurt 

Velence 
Kombinílf menetiét ti Jegyek a 
vonalon autnhuw-rcpfllőuóp-. vaav bajó-rcpftl^, 
'>r->»nmh»n 52.— pensó*  Árban (a gyv. HE o. Jcjry 

árinak felel meg' Az egyik utat repülőgépen, « 
másikat hajón vagy autóbuszon kell megtenni 

fin r.apon belül. 7
Levelét én csomaglnlt küldje légfpoatoti!

Dfjazabásért forduljon szálltéul osztályunkhoz: ’ 
Aut 80—8—83.
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W!a reggel s?aláriá!is blrősag ele áll 
Nagykanizsán egy gyniiegafö asszony

A nagykanizsai ügyészség telefonon Merte, hogy helyezzek 
keszentetbe a honért

Nagykanizsa, jul. 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon 

jelentése.) Nagy bűnügyi szenzációra virrad 
hétfőn Nagykanizsa lakossága: slutáriális 
tárgyalást tart a törvényszék és ami a leg 
ritkábban szokott előfordulni:

asszony áll a slatárinlls bíróság elé.
A rögtönitclő eljárás előzményei a minap éj
szaka játszódtál le a zulu megyei Lovászi 
községben. A község lakói éjszaka tüzriada 
lomra ébredlek. Czóra József közscgbcli 
gazdálkodó poriáján keletkezett a lüz. A 
nagy szárazságban a veszedelem gyorsan 
terjedt, egyik lelő a másik után gyulladt ki 
és rövidesen valóságos

lángtengcrhen úszott egy egész utcasor.
A nyári éjszakában a kísérlet iesen világiló 
lángnyehek messzi kilométerekre látszot
tak. A községbcliek rémülten tódullak az 
utcára, megszólallak a harangok és

a környékbeli tizenkét község tűzoltó
sága sietett a veszedelemben forgó falu 

megmentésére^
A tűzoltók emberfeletti munkát végezlek, 
amig lokalizállak a tüzet, de

a kár igy is nagyon nagy: 
elpusztult két lakóház, nyolc pajta, renge
teg gazdasági fölszerelés, takarmány és sok 
állat is olfveszclt a tűzben.

Már oltás közben megérkeztek a kerka- 
sreiif miklósi csendőrörs emberei, Józsii Isi 
ván tiszthelyettes vezetésével és megkezdték 
a nyomozást. A csendőrük kiderítették, 
Mi’

gyújtogatás okozta u tüzet 
esa gyanú Csóra Józsefnéra lerelödölt.

A csendőrök elfogták n gazdálkodó fele 
ségél, aki

rövidesen beismerte, hogy ő volt a 
gyújtogató

és a gyanú Csóró Józsefnéra terelődött.
Csórómét a csendőrök nyomban Ittartóz 

látták és vasárnap reggel a nagykai.izsai 
ügyészségnek adták ál. Vitéz Csillagliy 
György vezető ügyész azonnal kihallgatta 
és mivel

a gyújtogatás stafáriális eljárás alá 
esik,

az ügyészség a rögtönilélőbiróság összehivá 
sál indítványozta. [leimig Alfréd dr., a 
nagykanizsai törvényszék elnöke helyt 
adott az indilványnnk,

összeállította a stafáriális bíróságot 
és a tárgyalást hétfőn reggel 9 órára tűzte 
ki. A törvényszék cs az ügyészség megtette 
az ilyenkor szükséges intézkedéseket és

nz ügyészség telefonon kérte a hóhér 
k észenléf behelyezését

a budapesti ügyészségtől.
Vasárnap a csendőrség átadta az ügyész

ségnek Csóra Józsefet ósSzabó Gábor falu
beli íóldmivesl is. Csóráné ugyanis későbbi 
kihallgatása során olyan vallomást tett, 

Szabó Gábor hajtogatta őt 
arra, hogy a gyújtogatást elkövesse. Miután 
Csóra és Szabó tagadják, hogy közük lenne 
a bűncselekményhez, az ö sorsukról még 
nem történt végleges döntés.

Saját gyártmányú 
beszélő hangszereink

PehtamcraM meg csak e heten!
modern 

nagy 
Sternbern

1. MIKROLETT, 
melyben ü lemez v iheló . P

2 ECHOFON,
melyben 8 lemez vihető .. P

3. VIKO . .
melyben Itt lemez vihető ..

55.-

120.-

KIRÁLYI EIJ VARI

VII., RÁKÓCZI-ÖT 60. HSfttSZERGVáR
lylségiikben és n bűnügy Iratait tanulmá

nyozták.
Vasárnap reggel érkezett fel a vúdtanácsho: az 
ügyészség előterjesztése is. amelyben kifogá
solja a vizsgálóbíró végzését és azt fejti ki. 
hogv a szabadlábra helyezésről kizárólag a 
vádtanács dönthet végzésileg, nem pétiig a 
vizsgálóbíró Vasárnap döntöttek a vádtanács 
tagjai, hogy mikor tűzik ki az ügyészi előter
jesztés tárgyalását.

A vádtanács holnap, kedden dr. Jankovlch

Tibor törvén?* zóki bíró cl öklftívcl ül 
össze s dönteni fog v •gérvényesen Littkéné 

sorsáról.
Az ülésen éles replikára készülnek a vád és 
védelem képviselői. A vádtanács döntésében 
esetleg helyt ad nz ügyészi előterjesztésnek, de 
lehetséges az is. hogy a raját hatáskörében 
azonnal elrendeli a szabadlábrahelyezést s ez 
esetben Littkéné kedden már el is hagyhatja a 
törvényszék Markó-iilcai fogházát, ahol fel
hónap óla üli letartóztatásban.

Vasárnap egész délelőtt 
tanulmányozták a vádtanács tagjai 

Littkéné bűnügyének iratait 
Holnap dől el: szabadul-e Lilikéné vagy letartóztatásban marad

Nemléisző állásra léptettek elő a 
városházán egy főtisztet

Littke Kálmánné. egész vasárnap rendkívül 
izgatottan viselkedett a fogházban s olyan 
nyugtalanul beszélgetett védőivel,

amilyen nyugtalanságot és izgalmat eddig 
még nem tapasztaltak rajta.

Sírásba csukló hangon érdeklődött szinte pilln- 
natonkint:

— Mikor lesz döntés, mikor szabadulok? ... 
A védők igyekeztek megnyugtatni az. asz- 

étonyt, aki végül kissé meg is nyugodott s

njabb könyveket kért a fogházba s néhány is
merősének és hozzátartozójának látogatását 
reklamálta.

Mialatt odalenn a fogházban Littkéné nagy 
izgalommal érdeklődött sorsáról, a törvény
szék egyik mósodemeleli termében is Littkéné 
sorsa foglalkoztatta a bírákat.

A vádfanócs tagjai kora délelőttöt a késő 
déli órákig benntartózkodtuk hivatali lie-

Városházi körökben sokat beszélnek 
arról a kinevezésről, amellyel Itipka Ferenc 
főpolgármester Erimmel Jenő számvevő
ség i főtisztet

behelyettesítette számtanácsosi állásra.
Ez a behelyettesítés olyan állásra történt, 
amely tulajdonképen a törvény szerint nem 
is létezik, mert

a városnál kél szám feletti számtanácsos 
van, 

és ezeket az. állásokat kihalás esetén, vagy 
nyugdíjazás után le kell építeni. Cresedés 
tehát nincsen és ezért keltett feltűnést Erim
mel Jenő behel vett esi lése.

A Hétfői Napló munkatársának Kabako- 
vics József dr. törvényhatósági bizottsági tag 
a behelyettesítésre vonatkozólag a követ

kezőket mondotta:
- A főpolgármester urnák ez a mostani 

intézkedése éppen olyan törvénytelen, mint 
amilyen volt annakidején a: egyik volt mi
niszter fiának kinevezése. Behelyettesítés
nek logikusan csak akkor van helye, ha 
azok a szervek,akiknek törvényes jo«a a ki
nevezés, bármilyen akadály következtében

nem működnek.
Most azonban még itt van a polgármester, 

ülésezik a törvényhatósági tanács is, tehát a 
főpolgármester intézkedése, amellyel Erim
mel Jenő számvevőségi lölis/tel a nemlélezö 
állásra bohlyeltesitette. szabályellenes és a 
magam részéről mindeneseire a legközelebbi 
alkalommal azt szóvá fogom lenni.

44-ruipos-nuáxi
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erdejébe

Eger, julius 10.
M Hétfői Napló tudósító jónak telefon- 

jelentése.) Megdöbbentő emberölés hite ér
kezett sa‘árnup I.görbe egyik szomszédos 
J»uzségbőI, |Jgrrbakiá ról.

Fehér Sándor 32 esztendőt 
földmiscs feleségével együtt

az egri érsekség szomszédos 
ment rőssél azrdnh

A házaspárnak írásos engedélye volt az ér
sekségtől a rőzseszrdésro. Néhány óra bősz- 
vut tartózkodtak az. erdőben, majd cg.v-egy 
zsák rörsévcl megrakodva indultak haza
felé. I Iközbcn az. érsekség egyik kerülőjé
vel találkoztak, aki — miután látta, hogy 
hátukon nagy csomó rőzsél visznek --

elkérte tőlük n rőzseazedésre jogosító 
engedélyt.

Fehérék ál is adták nz Írást, aztán tovább 
ballaglak.

Nem sokkal később újabb crdőőrrcl ta
lálkoztak össze, nki megint csak az enge
délyt kérte. Fehér közölte vele, hogy már 
előzőén odaadta az engedélyt. A tizennyolc
esztendős erdőőr azonban nem hitte d Fe
héréknek ezt s

Felrobbant a baxán vasárnap 
berlini kírándiriógőzösőn 

Egy halott, harmincöt sebesült
Berlin, julius 10.

V asárnap délelőtt 0 óra felé a HolotT-társaság 
egyik kiránduló gőzösén súlyos szerencsétlen
ség történt. A gőzösön, amely a Caprlvi hiti 
mellett kötött ki, hogy kirándulókat vegyen fel, 
eddig ismeret en ókból

felrobbant a kazán.
A fedélzeten körülbelül 100 kiránduló tartóz-

Kóbor kutyák szétmarcangoitak egy 
csecsemőt, akit anyja elrejtett 

a kukoricásban
Szolnok, julius 10.

f.4 Hétfői Napló tudósító jónak jelentése.) 
\ Fegyvernek közelében dolgozó mező

gazdasági munkások észrevették, hogv kó
bor kutyák húscafatokon marakodnak. 
munkás 
ekkor

egy 

A 
isok elzavarták a kóbor kutyákat és 
kiderüli, hogv 
csecsemő véres, üssz.cmarcairolt 

holtteste 
kóbor kutyák konca.
•ndőri nyomozás rövidesen

•seruö Adumét:

volt a
A csel

pilQlla. hogy a c.sec 
eves fegyvernek! marok szedő leányé. Kihall- 
giilása során kétségbeesetten mondotta el,

Sirfosztogató tolvajt fogtak 
a kerepesi temetőben 
Az ujjlenyomat árulta el a tettest

Tegnap délután n kerepesi temetőben a 
temetőőr tétlenért egv férfit, aki

n sírokról gyertyatartókat, kosz.orudi- 
n zekét lopott.

Kendőinek adták ál. aki a tolvajt a főkapi
tányságra kísérte. Kihallgatása során l.ift- 
shilz A rnold, 55 éves magántisztviselőnek 
mondotta magái, Azzal védekezett, hogy 

büntetlen előéletű, 
nincs állása ég nyomora vitte a lopásra. A 
rendőrségen mindenesetre ujjlenyomatot

Fantasztikus mérgezési rémregény 
Debrecenben

A?zal vádolnák egy asszonyt, hogy méreggel meg akarta ölni az uráj
Debrecen, julius 10.

f.l Hétfői Napló tudásit A jónak leltlonjelen- 
I e.) A debreceni kirólvi törvényszék előtt Kál
mán Siindorné komódit kéményseprő felesége 
c/znl n viiddul állott, hogv

belriidckmagoliból főzött méreggel cl 
akarta puMlllnni az urát, 

hegy azután ö rendelkezzék « dúsgazdag ké- 
nu-nyseprö vagyonával. Az asszony azzal véde
kezett. hogy

nz ura brutálisan bánt Arit.
r. s/egm többször inegveile a gyermekeivel 
kcgyellenkcd*  II is ő

egy JavaMMzony tanácséra
fi-zlc n bclóndekmagol, azért hogy liiegszcll- 
dűljön. ___________

h

I
Kerewlrejlvőay pilvfeaiokx ki«*ró-
I.U u knr,»»<rr JtvAny ..rlvény 
cwtoIAu mellett fogadunk e(l

követelte, hogy rakják le a rőzsél.
Az íi- .zony engedelmeskedett is, a férfi 
azonban továbbhaladt, mire a fiatalkorú 
erdőőr utána lőtt.

A fiildmivest mintegy hat-nyolc lépés 
távolságból érte n golyó, amely az ol
dalúba fúródott és belső szerveit össze

roncsolta.
Felesége segítségével azonnal az Irgalmosok 
egri kórházába s illek be a szerencsétlen 
emberi és itt nyomban műtétet akarlak vég
rehajtani rajta. Fehér Sándor azonban, 

alighogy a műtőasztalra helyezték, ki- 
szenvedett.

A csendőrség nyomban szigorú vizsgála
tot indított az ügyben. Előállították a fia
talkorú erdőőri, aki azzal védekezel*,  hogy 
Fehér erőszakoskodott vele. Az asszony 
azonban azt vallotta, hogy férje

egyáltalán nem lépett fel támadóan az 
crdőőrrcl szemben.

Vasárnap késő éjszaka folyik még az erdőőr 
kihallgatása és további sorsáról csak ma, 
hétfőn döntenek.

kodolt, akik közül

harniincUtrn megsebesültek.

Tizennégy sebesült állapota rendkívül súlyos, 
bár közvetlen életveszcdelein nem fenyegeti 
őket. A gőzös fűtője oly súlyosan sebesült meg, 
hogy röviddel kórházba való szállítása után 
meghalt.

•>°g.V 
gyermekét, akit néhány nap előtt szült, 

a kukoricásba rejtette.
mert attól tartott, hogyha kiderül, hogy 
gyermeke van, munkahelyéről elbocsátjr k, 
X gyermeket naponta többször felkereste, 
hogy táplálja. Kétségbeesve értesült arról, 
hogy a gyerek kóbor kutyák martaléka lett.

A csendőrség mindenesetre

más irányba is kiterjesztette a nyomo
zást

és a gyanúsítások ellen kétségbeesetten vé
dekező anyát letartóztatta.

mellek róla és ekkor kiderült, hogy

már háromszor volt büntetve
Hadó Ármin, Lévay Ármin és Nagy Kálmán 
név alatt. Azért nem merte bevallani, hogy 
rovotlmullu, mert mint 
ember,

enyhébb Ítéletre

A soknevü tolvajt, akit 
leplezett le, 
ügyészségnek

számított.

n dakliloszkópía 
letartóztatták és átadták az

Hevesi Gyulúné, egy takurilóusszony terhelő 
vallomást lelt hz asszony ellen, amennyiben azt 
vnllottii. Iingy ővele is merj akarta etetni nz 
urát és azt ígérte neki, h-tgyha beadja a mérgei 
az urának, holta napjáig jó dolga lesz.

Kihallgatták még a tárgyaláson a kémény- 
'.eprömesler két volt alkalmazottját, Daby Ami- 
t.i-l és < s. Nagy Józsefet, akik azt vallották, 
hogy Kálmán Sándor adott nek k valami port 
azzal, hogyha azt leadjak az ideáljuknak, ak
kor az nem tud nekik ellenlállni. Dobi/ András 
arcúban előbb önmagán próbálta ki a port, 
mire valóságos elmeháborodoll lelt.

törni rumi kezdett
V' Olyan izgalmiéig vett rajta < rőt. hogy fiatal 
(akut döniíill k az utcán és végül is elveszi, 
lelte az eszméletet.
_é>r.i/ K,dman királyi ilgyésr

CSAK HOLNAP, KEDDEN!
A lávául Idényről vlwiam»r«dt finom férfi- 
olionyök fekotu, ■ötétkók c, dlvalazlnakbon 

kaphatói, „divat LKIbZABOSÁb , Erzsiből-körút 1. I. emelet.

házkutatást tartott a kéményseprőmeafer 
lakásán.

ahol több adag ilyen seszcdelmes port talál
lak. Az egyik szomszédasszony, Molnár Fe- 
lencné az asszony mellett telt mcntflvallomást 
és azt \Állottá, hogy

Kálmán Sándor ezektől az izgató poroktól 
lett roMzul,

nem a felesége Törtjétől.
Egy tanúvallomás nagyon súlyos volt az 

asszonyra Eszerint az asszony bérelte volna 
fel régebben pacseri Sándor kéményseprősegé- 
det, hogy

Mocskos és undorító vizet kapott 
Sipőcz Jenő polgármester is 

Gellért-szállóbeli lakásán
Egy kis előrelátással el lehetett volna kerülni 

a szégyenletes állapotokat
Napokon át Budapest latosainak jórésze a 

forró kánikulában nem tudott még rendesen 
mosakodni sem, mert a vízvezeték mocskos és 
gyanús vizet adott a likkadt budapesti polgár
nak.

A vízmüvek igazgatósága azzal vigasztalt 
bennünket, hogy

a víz nem ártalmas az egészségre, 
s hogy a nagy meleg következtében olyan ha
talmas víztömegeket eresztenek ki a vízcsapok
ból, hogy az magával sodorta a csövekben le
ülepedett rozsdát is. Beszéltek még valami 
szűrőkészülékről is, amelyet nem vettek meg, 
mert nem volt rá fedezet és biztatták a közön
séget, hogy ne féljen az undorító víztől, nem 
lesz semmi baja.

Annyi bizonyos, hogy ha helytálló a vízmü
vek magyarázata, a nagy vízfogyasztás által 
előidézett rozsdafeltörésről, akkor valóban kö
telességmulasztást követett el a vízmüvek, 
hogy

h kánikula beállta előtt mesterségesen nem 
Idézett elő olyan tömegű vízfogyasztást, 
amely a rozsdát kivitte volna a vezetékek

ből,
abban az időben, amikor még nem okozott 
volna akkora bonyodalmat, mint a mostani 
rckkenö hőségben.

Véres revolverharc 
a sztrájkoló belga bányászok 

és rendőrök között 
Katonai tankokkal akarják leverni a sztrájkolókat

Brüsszel, julius 10.
A szénbányászsztrájk egyre veszedelme

sebb méreteket ölt és a bányászok sztrájk
mozgalma most mar átterjedt a lütlichi szén
medence bányáira is. A sztrájkolók és a 
rendőrség között állandó összecsapások van
nak, különösen Charleroi környékéiül je
lentenek véres zavargásokat.

A sztrájkolók szombaton este 
barrikúdokat emeltek, 

felszaggatták az utcakövezctet és az aszfal
tot, megrongálták a telefon- és táviróvezelé- 
ket, elvágták az elektromosmüvek kábelve
zetőket és számos útvonalon teljes sötétség 
borult a városra. Az elősietö rendőröket a 
sztrájkolok lövésekkel fogadták. A rendőr
ség kénytelen volt szintéi, lőfegyverét hasz
nálni.

büntetlen előéletű

Sorra megbuknak a játékkaszinók 
a Balaton mentén

Nincs áldozat, nincs pénz
Az idén nyáron a játékkaszinó-vállalko

zók különös érdeklődéssel fordullak a ba 
lulonparti fürdőhelyek felé, mert az*  re- 
méltók, hogy itthon fognak nyaralni azok 
a jómódú emberek, akik máskor külföldre 
utaztak és igy föl fog lendülni u játék. Kü
lönösen a somogyi oldalon történtek kí
sérletek kaszinók nyilasára és a
játék népszerűsítésére.

Halatonlellén egy Strohmer nevű 
budapesti vállalkozó bérelt ki villát 
céljaira. A villái megfelelően be is 
•ék, .........................
cérek és ( 
tek-forogtuk 
ranle-asztalon árván csillogtak a játékpén
zek. Mar elkezdődött a főidény j«, Balaton- 
lello zsúfolásig meglelt közönséggel,

a kaszinóba egyetlenegy ember 
tetle be a hibát.

Mikor a vállalkozó látta, hogy a helyzet 
reménvlclcn,

kénytelen volt beszüntetni a kaszinót 
éj a alkalmazottakat szélnek eresztette.

Hasonló sors érte n Hglatonföldvúron 
megnyílóit játékkaszinót is. Olt egyetlen, 
egyszer volt csak játék, akkor is csak m Bu- 
dupcElről leérkezett vendégek ültek a che- 
min de-ler asztalnál, köztük egy ismert 

ismert 
kaszinó 

.... .. .. rendez-
a kaszinót megnyitották, frakkos pin- 
t és egyenruhás alkalmazónak sürög- 

benne. De a trente-cl-qua-

de

sem

verje agyon az űrét
és Pacséri egy éjsraka tényleg fejszével fejbe- 
vágta a kéményseprőmestert és most üli le 
ezért 9 hónapi büntetését.

A tanú a állomása szerint az asszony kijelen
tette, hogy

mire Paciért kijön a fogságból, nz urának 
kiterítve kell feküdnie.

A királyi törvényszék úgy Kálmán Sándor fehér 
porait, mint oz asszony heléndckfőztjét, fel
küldte Budapestre ts a szakértői vélemény be
érkeztéig elnapolta a tárgyalást.

Egy kis előrelátással tehát el lehetett volna 
kerülni a bekövetkezett szörnyűséges álla

potokat.
De hogy valami más baj is lehet a vízzel, 

arra bizonyíték viszont az, hogy egyszersmind 
valami vizszürőkészüíckről is szó esik a víz
müvek nyilatkozatában, amelynek megvételéről 
hétfőn már tárgyalnak is a városházán, de 
amely csak a legjobb esetben a kora ősszel 
lesz, üzembe állítható.

Egyébként a piszkos vizáradalból kijutott a 
város fejének, Sipőcz Jenő polgármesternek is. 
A polgármester ugyanis a Gellert-szállóban 
lakik és megtörtént vele a világviszonylatban 
is előkelő szállodákon, hogy

nem tudott megmosakodni,
mert a vízcsapból olyan tótét és gyanús folya
dék került elő. amely egyáltalában nem volt 
alkalmas tisztálkodásra A rossznyelv üek azt 
állítják, hogy ezért történt a gyors intézkedés 
a vízszűrők beszerzésére, mert a polgármester 
a saját személyében Is kitapasztalhatta, hogv 
milyen szörnyű moslékot tud produkálni a 
budapesti vízvezeték

De bármiként legyen is, annyi bizonyos, 
hogy ez a mocskos vízórádat a vízmüvek meg
döbbentő közönyösségéről tett tanúságot a fő
város milliós lakosságával szemben.

Charleroi utcáin valóságos tűzharc folyt, 
amelynek igen sok sebesültje van. A bel
ügyminisztérium intervenciójára 

katonai tankokat indítottak útba 
a sztrájkzavargások leverésére.

Charlcroiban a szombatesti összecsapások 
során

5 rendőr és 90 sztrájkoló sebesült
meg, akik közül kettőnek az állapota élet
veszélyes. Hir szerint egy sztrájkoló bele- 
halt sérülésébe.

A sztrájkolok vasárnap reggel 

felgyújtották az egyik bánya igazgató
jának házát

és a tűzoltókat megakadályozták abban, 
hogy a tüzet eloltsák.

földbirtokos és báró, továbbá a kaszinó bér
lőj és a Balalonlelléről menekült Strohmer.

Eleinte maguk közölt játszottak, azt re
mélve, hogv majd csak belclegycdnek a já
tékba a balalonföldvári hölgyek és urak is. 
De csak

egyetlen uj Játékos érkezeti, egy na
gyon előkelő fiatalember,

aki rövid ideig részi is veit a játékban, 
nyert néhány száz pengőt, aztán a nyere
séggel eltávozott és a következő napokon 
többé nem mutatkozott. A többiek pedig 
Slrohmertöl nyerlek el több mint ezer 
pengői kitevő összeget.

Néhány nap múlva a nagy költséggel és 
fényűzéssel berendezett balalonföldvári ka
szinót is kénytelenek voltak becsukni a vál
lalkozók.

így a Balaton mellett csupán a siófoki 
játékkaszinó tud elérni valami csekély for
galmat. De hétköznapokon olt sem játsza
nak, csupán szombat és vasárnap éjjel. A 
játék az előbbi évek arányaihoz képest 
Siófokon is igen kicsinyben megy. Mint az 
érdekellek mondják: „semmi ereje sin
csen".

BÚTORCSARNOKA RT.
Badap*«i,  Vl|„ Doháuy-n. 08. Telefont J. MM*  

MlnáannamQ IskherandtaARei. 
AuUlosmanlerek készltniarel.

ÜT Kcdveatf Ilxetéal feltételek, réssletr*  la.
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Gyermekével együtt 
a Dunába akarta ölni 

magát egy fiatal
asszony 

Tragédia az elvesztett 
útlevél miatt

_ Vasárnap hajnalban, négy óra tájban 
l'skü-téri rendőrőrszem arra lelt figyelmes, 
hogy a Duna alsó rak odópartján

egy egyszerűen öltözött nő sétálgat fel-alá 
karján egy kis gyermekkel. 

Hosszal sejtve odasietett a nőhöz, megkérdezte, 
hogy a különös időpontban miért tartózkodik 
a Duna alsó partján.

A lerongyolódott, siralmas állapotban levő 
asszony magához szorította nyolchónapos 
leánykáját, akin szintén rongyos ruhadarabok 
voltak. Zokogás közben adta elő. hogv Konyák 
Gdzánénak hívják, 21 esztendős takarítónő és 

azzal a szándékkal ment le a Duna part
jára, hogy a Dunába ölje magyát gyerme

kével együtt.
Az életunt fiatal takarítónő pár héttel ezelőtt 
elhatározta, hogy miután Budapesten ugy sem 
tud megélni, Csehszlovákiában lakó nővéréhez 
tog költözni, aki teljes ellátási és ingyen lakást 
helyezett kilátásba neki és gyermekének. Az 
útlevelet meg is szerezte, elutazott, de u hatá
ron kellemetlensége támadt a hatóságokkal és 
emiatt nem érhette cl célját.

Elvesztette ugyanis útlevelét
és semmiféle irattal nem tudta kellőképpen 
igazolni magát, mire Esztergomnál áttették a 
határon és visszahozták Budapestre.

Konyák Gézáné cfelelii elkeseredésében akart 
meghalni. Miután öngyilkossági tervéről nem 
szándékozik lemondani,

saját érdekében továbbra is a főkapitány
ságon tartják, 

gyermekét pedig a menhelyen helyezték cl.

Mc-

— Meleg idő, helyi zivatarok. Vasár
napra is száraz, igen meleg időre ébred
tünk s a hőség a délutáni órákban sem 
csökkent. A bejósolt enyhülés és zivatar 
Budapesten nem következett be. A 
tcorológiai Intézet prognózisa: Meleg idő 
várható, helyi zivatarok lehetségesek.

— Károlyi Gyula gróf miniszterelnök 
hivatalában. Károlyi Gyula gróf miniszter
elnök néhány napot liborszállási birtokán 
töltött, de ma már visszaérkezik Buda
pestre. Kedden minisztertanács lesz és 
előreláthatólag a minisztertanács napirend
jén már szerepelni fog a lausannei meg
egyezés anyaga is. A minisztertanácson dön
teni fognak a 33-as bizottság összehívásá
ról is.

— A földmivelésügyi miniszter ünneplése. 
Makóról jelentik: vitéz Puryly Emil föld- 
mivelésügyi miniszter vasárnap résztvett 
Draskóczy Ede evangélikus főesperes ötven
éves lelkészt jubileuma alkalmából tartott 
ünnepségen, melyen átadta az ünnepelt fő
esperesnek a kormányzó által adományozott 
Signum Laudist. Ezután a vármegyeházán 
a tisztviselői kar élén Tarnay Ivor alispán 
üdvözölte a minisztert, volt főispánságának 
tízéves fordulója alkalmából.

— A klsvárdal választás. Debrecenből 
jelentik: A kisvárdai mandátumért erős 
harc folyik Moscr Ernő egységespúrti és 
Osvath Pál független kisgazdapárti közölt. 
Vasárnap már gyüléstilalom volt, de azért a 
kerülőiben látogatásokkal folyik a kortes
kedés. Lent tartózkodik a kerületben állan
dóan Hcgymegi-Kiss Pál, aki a választási 
irányítja. Vasárnap Gall Gaszton, Diniek 
Ödön, Dinnyés Lajos, Szakács Andor, gróf 
Somssich László járlak a kerületben. A vá
lasztás 17-én lesz. Fellépett még a kerület
ben nemzeti radikális programmal Jávor- 
niczky Gyula, akinek azonban, hír szerint, 
nem sok esélye van a választáson.

— Változás a rendőrségi életvédelmi hivatal
nál. A főkapitányság életvédelmi h .vatnlát, 
amely idáig nz elnöki osztály hatáskörébe tar
tozott, a közeli napokban a bűnügyi osztály 
alá fogják helyezni. Ezt nz intézkedési azzal 
magyarázzák Illetékes helyen, hogy igen sok 
öngyilkosság mögött sokszor bűnügy rejlik és 
így indokolt, hogy a bűnügyi osztály végezze a 
nyomozásokat az összes öngyilkossági esetek
ben !'■ Az. életvédelmi hivatni és nz életuntakat 
védő iroda vezetője ezután is dr. Szimon István 
rendörtnnácsos lesz.

— Vnnczák János temetése. A kerepcsi teme
tőben vasárnap délelőtt temette el a szociálde
mokrata párt a Népszava egykori felelős szer
kesztőjét, Vanczák Jánost. A temetésen sokezer 
főnyi szociáldemokrata párttag jeleni meg, 
Barkas István a páll nevében. Síd*:  István es 
Stctn Pál pedig a vas- és fémmunkások ma
gyarországi és ni nzetközi szakszervezetének 
nevében lucsuzlatlák Vunczókot,

Rn "eÍNUEQ szakorvos■ 11 _ ILlllLll vFr-. bAr e« nemlhetreek 
nők rendel «R»n nnp

^Tukoorl-ut W, I. cm. l. Hóimul sHrnbes.

— Vasárnap meghalt az öngyilkos dlvshzu- 
lónlulajdonosnö. Szcntyyörgyt kinőné, akinek 
n Klrálvl Pál-utca 10. szánt aluli divutszalúnia 
'olt pénteken megmérgezte magát és a mentők 
a rtókus-kórlnizba vitték. Vasárnap értesítés 
íi kereti ii kórházból a főkapitányságra, hogy 
bzentgyörgyiné meghalt. A divatsralóntulnjdo- 
jv-snő. akinek anyagi gondjai ugyan nem vol
tak. állandóan áltól rcltcgct, hogv tönkre jog 
lzienni s emiatt követte cl öngyilkosságát.

Kegyetlen gyermeKgyilkosság 
a Zugligeti-utón 

ngvonusrt klsgycemake! taianak az erdőben
Vasárnap délután n Zugligeti-ut ntögölt 

elterülő erdőben borzalmas leletre akadtuk 
a kirándulók:

egy fa tövében, szikladarabokkal le
takart gyermekholttestrc bukkantak.

A főkapitányságról rendőri bizottság érke
zett és megkezdte a vizsgálatot. A rendőr- 
orvos megállapítása szerint a kisgyermek 
körülbelül

cgycsztendős lehetett.
A holttest már annyira oszlásnak indult, 
hogy az ideiglenes vizsgálat során

nem Indiák megállapítani, leány vagy

fiúgyermek.
Valószínű, hogy n kisgyermeket szikladara
bokkal agyonverték, a fejét bezúzták s hol
tan rejtették cl a fa tövében. A holttest mel
lett

május 14-iki keltezésű ujsáffpéldáuyo- 
kat találtak.

Ebből arra következtetnek, hogy a gyilkos
ság ezen ii napon történt. A rendőrség nagy 
apparátussal fogott hozzá a nyomozáshoz, 
hogv földerítse a kegyetlen gyilkosság rej
télyét.

Eltűnt és valószínűleg öngyilkos lett 
az elsüllyedt tengeralattjáró meg

menekült parancsnoka 
Vasárnap beszüntették a mentési munkálatokat

Pr oinel Ive
Párig, julius 10.

tengeralattjáró halvanhárom 
hullámsirbun 

most már másfél

A
matróza, tisztje és mérnöke 
lelte halálát. A hu várok 
napja dolgoztak a szerencsétlenség helyszínen, 
a hajó minden részét Ickopogtallák,

választ azonban nem kaptak.
Semmi nesz nem hallatszott a hajó belsejéből. 

Vasárnap délben hivatalosan is értesítettek 
hozzátartozókat arról, hogy

feladtak minden reményt
további mentési munkálatokat beszüntették. 

Most már csak azon igyekeznek, hogy a rendel-

közősre álló eszközökkel teljes egészében 
emeljék az cl sül y ed t tengeralattjárót.

A Promethée pusztulásának egy 
hatvannegyedik áldozata Is van.

A francia fővárosban olyan hírek terjedtek 
hogy Dumesnil, n tengeralattjáró parancsnoka, 
aki hctedmagával megmenekült a tengeralatt
járó fedélzetéről,

öngyilkos lett.
A tengerészkapitányt most már huszonnégy órát 
nem látták és baráti köre bizonyosra veszi, 
hogy a kiváló képességű tengerésztiszt nem élte 
túl hajójának és legénységének tragikus pusz
tulását.

/.L

rl,

a

a

Részeg társaság megtámadta 
a rendőrt

A rendőr sioronyaiotf helyzetében leütötte egyik támadóját
Debrecen, julius 10.

f.4 Hellói Napló tudósitójának telefon
jelentése.) Szombaton hajnalban hattagú 
társaság részegen haladt az utcán, amikor a 
Hatvani-utca végén az örszemes rendőr 
csendreintellc őket. A figyelmeztetésre a ré
szeg társaság egyik tagja,

Gyikos István fuvaros nekiment a rend
őrnek és többször arculiltötle.

A rendőr kardot rántott és fejbevágta Gyi- 
Kost, aki a kard ülésétől eszméletlenül ősz- 
szecsett.

A társaság többi tagja erre nekilámadl a 
rendőrnek és u dulakodás közben a rendőr
nek a kezéből kiesett a kardja.

Nyári melegben a divatos

uisca szalma nomaiap
ügynökök felvétetnek

IdeAlls ktfnnyll viselet 
Legolcsóbban JU NO-nál,

— Vldovsz.ky Kálmán temetése, 
nap délután a Kerepesi temetőben 
záns részvéttel temették el Vidovszky 
mán evangélikus lelkészt, a c.serkószmozgu- 
loin nagy halottját. Mintegy kétezer főnyi 
gyászoló közönség elölt Kupi Béla evangé
likus püspök és H. Gandy László evangé
likus hitoktatási igazgató mondottuk gyász
beszédet.

— Folytatódnak az. osztrák kereske
delmi tárgyalások. Niekl Alfréd meghatal
mazott miniszter vezetésével ma Becsbe uta
zik ii magyar delegáció, hogy folytassák uz 
osztrák kormány meghizollaival a julius 
15-én lejáró provizórikus kereskedelmi 
szerződés véglegesítésére vonatkozó tanács
kozásokul. Beavatott politikai körökben 
biztosra veszik, hogy szükség lesz a provL 
zóriuin meghosszabbítására, mert a végle
ges megállapodás perlekluólúsa julius 15-ig 
technikailag is lehetetlen. Annyi bizonyosra 
vehető, hogv Ausztriával szemben szerződé- 
senkivüli állapot nem íog bekövetkezni.

Rablótámadás kél nő ellen az erdőben. 
Nagykanizsáról jelentik: Oltáré és Szépéinek 
községek körött elterülő erdőben halmit haza- 
felé Dóra hívón gazdálkodó felesége húszéves 
leányával. Amikor nz erdő közepébe értek, egy 
iparoskülsejű férő támadt rájuk, pénzt követelt 
tőlük. ,4: asszonyoknál azonban nem talált sem 
pénzt, sem értéktárgyukat. mire összeverte őket 
A vakmerő rahlólámadót keresik.

—. A klaiomhorl csőskkuityhrt szörnyű titka. 
Szegedről jelentik- llódy Mihály n kiszombori 
uradalom hatvannégy éves csősze, vasárnup 
cnőkzkunybójóbnn fölakasztotta magát és hol
tan találták meg. Az öngyilkosság hátterében 
megdöbbentő bűnügy áll Nemrégiben ugyanis 
kiderült, hogy nz öreg llödy gyerekeket csalt 
■i kunyhójába s megrontotta őket. A hatóságok 
megindították a nyomozást s megállapították, 
hogy nz öreg csősz Hz éve folytatta bűnös uzel- 
mcit. Bűnvádi eljárás indult ellene és a bélen 
tárgyalta volna ügyét a törvényszék. Ilódti nem 
várta be a tárgyalást, hanem Ítélkezett maga 
fölött.

— Amkba zuhant egy autó Újpesten. Újpes
ten a Váci ul végén Jdvorka Miklós 32 sofför 
gépkocsijával az utat szegélyező árokba fordult. 
Jávorkút n mentők részesítettek első segítség, 
ben cs kórházba v'.ttck. A vizsgálat megindult.

A

Erre az egyik támadó felkapta a földrf 1 
a kardot és egyenesen szúrásra emelte 

a rendőr felé.
szorongatott helyzetben lévő rendőrnek 

azonban volt annyi lélekjelenléte, hogv né
hány lépést hátraugrott, elörerántotta revol
verét, felhúzta a ravaszt és rákiáltott a tá
madóra, hogy azonnal keresztüllövi, ha 
karddal a kezében feléje közeledik.

A támadó erre megijedt, odavágta a kar
dot a rendőr lábaihoz és elmenekült. Az esz
méletlenül összeesett Gyikos Istvánt a men
tők kórházba szállították és ha magához 
tér, fogják kihallgatni társai kilétéről.

— Politikai harcok Ausztriában, Becsből 
jelentik: Vasárnap Ausztriában több helyűit 
voltak súlyos politikai hátterű összecsapá
sok. Göss városkában vasárnap n Ifeimsvehr 
nagvgyültcst rendezett. A felvonuló Ilcim- 
wchr és a szociáldemokraták között össze
tűzés támadt, amely később formális ütkö
zetté fajult. Húsz percig tartott a kézitusa, 
amelyben igen sokan szenvedlek sérülése
ket. A sebesültek közül ölnek az, állapota 
életveszélyes. — Wicncr-Neusladlból szintén 
politikai összetűzést jelentenek. Itt 
Hcimwehr került szembe politikai 
feleivel.

is n 
rllen-

— Agyon akarta ütni a végrehajtót. Hajdú
szoboszlóról jelentik: Báró Dániel Elek végre
hajtási vezeteti Szabó Mihály hentes ellen. A 
hentes nagyon indulatba jött a foglalás mialt 
és amikor a végrehajtó három disznaját irta 
fel. ordítozva agyonütéssel fenyegette a végre 
hajtőt majd felragadta a kelengyébe eső vas
villát, lmgv azzal lejbeüase báró Dánielt. A 
nagy lármára előkerült szomszédok közbelép, 
lek és kicsavarták n dühöngő hentes kezéből a 
vasvillát. Báró Dániel Elek följelentést telt 
Szabó Mihály ellen a debreceni ügyészségen.

Gólya- vásár
ma kezdődött.

Jelszavunk ezúttal:

Nyári

Ki az áruval gyorsan, olcsón! 
1O'”l9-tól SO° o-ig szállítottuk le az árakat.

önnek is érdeke, hogy megnézze kirakatainkat és meggyő
ződték vásári áraink szenzációs olcsó voltáról.

Gálya-áruház Rihóczi-ut 38.

Óriási sikere van a

IV., Felőli Sándor ucca 14—16. 
különleges női- és férfíszőve'óruhásában 

julius 4-én megindult 

nagyszasmo nuár- 
vftgi ocGasiűnak 
A kivételes vásárlást alkalmat 
ne mulassza el
A legkülönfélébb mosókelmék 
s- om-, müselyemanyagok. vala- 

osetiim-, kabát- és ruhnssö-

hifimben oscsón 
kerühie^ eladásra

Férfi szőveiáralnk szenzációsak, 3 
méteres darabok méterenként — 
már 12-, 15.80, 19.80 pengő*  
árban kerülnek eladásra.

— Autógázolás a Margit-köruton. Vasár
nap délután n Margit-körul 54. számú ház 
előtt a fíp. .31— / i.9. rendszámú autotaxi. 
amelyet Pék Mátyás harininchéléves sofför 
vezetett, elgázolta Blumnicr Károly nyolc
esztendős tanulót, aki az úttesten labdázott. 
A sofför bevitte az Irgalmasok kórházába, 
ahol megállapították, hogy 
törést és belső sérüléseket j 
soffőrt elállitották, de miután 
igazolta, 
ség nem 
ről.

— Két 
jelentik: 
pusztított

koponyaalapi 
szenvedett. A 
n több tanú 

hogy a szerencsétlenségért felelős
terheli, elbocsátották a rendőrség-

ház leégett Csány teleken. Szegedről 
Vasárnap délelőtt veszedelmes tűr 

r............... Csúnytelck községben. Péter János
garda háza gyulladt ki, a lángok a szárát me
legben nngy gyorsasággal terjedtek tovább és 
még mielőtt megkezdhették volna a mentési 
munkálatokat, lángra kapott Veréb Jánosáé 
szomszédos háza is.

— Izgalmas elnökválasztás a debrccnl ipar
testületben. Dcbrccnből jelentik: Heves agitáció 
után s izgalmas külsőségek között folyt le ar 
általános ipartestük! elnökválasztása. Az esti 
órákig tartó szavazás után Vőflö Istvánt válasz
tották elnökké Varjassy Imrével íremben. Az 
1549 érvényes szavazatból Vági 990 et, Varjassy 
US at kapott.

— Női holttest a Dunában. Dunavecséről je
lentik: Dunavccsén női holttestet foglak ki a 
Dunából. A 1(13 cm. magas, 30 év körüli nő 
kövér, arca széles, kerek, orra pisze; szeme 
zöldes. Szájában a jolb felső második szemfog 
aranykoronás. Haja barna, vágott. A holttest 
körülbelül nyolc nap óIh leheteti a vízben. Kül- 
erőszak nyomai nem láthatók.

— A szolnoki Hangja betörői. Szolnokról 
jelentik: Ismeretlen tettesek betörtek a jász- 
upátii Hangya szövetkezet üzletébe és 500 
pengő pénzt és sok árut vittek el. A csendőrség 
a Icgcrélyesbb nyomozést indította meg a tet
tesek kézrckerilcsérc.

— Véletlenül megmérgezte magát egy kisfiú. 
Ciliin László 7 éves fin szüleinek kispesti laká
ján tévedésből jódtinklurát ivott és súlyos 
hc|»ő sérüléseket .szemedéit. A mentők a Szent 
István-kőrházba szállítói Iák.

— Másodfokú ítélet a Wolflnger-iigybcn. Az 
év elején Wnlflngcr Lajost, nz Óföldcáki és Szé- 
náskirály-ági uradalom tulajdonosát és bérlőjét 
a VII. kerületi kapitányság, mint rendőrbiróség 
II napi elzárásra és ötezer pengő pénzbünte
tésre ítélte azért, mert az uj tcjrcndeletbe üt
köző .súlyos kihrgásl követett rl. Ez az ügy az 
elitéit fellebbezése folytán a főkapitánysághoz 
— mint fellebbezési hatósághoz — került, ahol 
inn hirdolték ki ez ügyben az ujubb Ítéletet, 
amely szerint Wolítnger Lajost négyezer pengő 
pénzbüntetésre és a bűnjelként lefoglalt ezer 
pengő elkobzásául, Ludsvjg Alfrédet — Wolfln- 
gerii zlelvezclőjét — ölnapi elzárásra és há
romszáz pengő pénzbir-ági a, ZifTcr Dezsőt — 
Wolfingcr ügynökét — ugyancsak ölnnpi elzá
rásra és száz pengő pénzbüntetésre ítélte.

—- Vasúti szerencséCcnség Lcmbergbcn. 
Varsóból jelentik: Lembcrg egyik kültelki 
pályaudvarán ki'iklolt a crksoli személyvo. 
nat egyik kocsija és lezuhant a töltésről. 
Nyolc ulus részben súlyosan megsebesült.
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Haj yan a ligeti tánc 
körül ...

A főkapitány legutóbbi napiparancsában 
utasítja a Városligetben ügyeletes szolgála- 
!■ t teljesítő rendőrtiszt'iselökct és rend- 
őröket, hogy a jövőbeli fokozottabb mér 
1 kben ellenőrizzék azokat a helyiségeket, 
ahol a híijykozöiwg láncol.

Tudomására jutott ugyanis a főkapitány
ságnak. hogv több helyiség tulajdonosa, 
i y többek közt a Ta/ipő-tánckcrt tulajdo- 
> gmi

nem fizeti be már hoaszabh Ideje az 
előirt rendőrségi engedélydijal és he

lyiségében mégis vígan folyik a tánc.
I z ellen a helyiség ellen, nz engedély né
l.üli  lánc miatt már több feljelentés érkezett 
a 17. kerületi kapitányságra. A rendőrt hz- 
1 k, detektívek és rendőrök főkapilányi in- 
t.’y.cdésrc most

fokozottabban ellenőrzik az összes li
geti helyiségeket 

és amennyiben a legkisebb szabálytalansá
got észlelik, nyomban jelentést tesznek a/ 
< séfről a főkapitányságnak, hogv a szük
séges intézkedéseket mielőbb megtehessék.

— Passzív Károly Szegeden. Szegedről jc 
lentik: Bánság Károly vasárnap délelőtt 
Szegedre érkezett. A szegedi liberális pórt 
vezetőségével először Rönkére utazott ki, 
fIioI részt veit n gazdakör aralóűnnepén. A 
gazdakör átadta Bassaynak diszelnökké \n\ö 
riegsóhisztásáról szóló díszes okiratot, Ros
tig uz. ünnepi ebeden nagyobb beszédei 
jrondott, amelyben főleg a gazdákat érintő 
n-duális kérdésekkel foglalkozott. Délután 
1 sszéksósra ment át, ahol ugyancsak be 
>/érlel mondott. Mindkét helyen a gazdák és 
í<i|'lnii'csck nagy lelkesedéssel és ünneplés- 
r I fogadták.

A földkörüli repülők Moszkvában. 
‘Moszkvából jelentik: CirifTin és Mailem 
p iierikai avialiku«ok Moszkvába érkeztek, 
vhol néhány napol töltenek.

— Az osztálysorsjálék résztvevői felkéret 
ív k. hogv a megújítási betétet és az előirt 
.'■'I fillér költségátalányt a holnap, 12-én 
k-zdödő L osztály húzása elölt fizessék meg, 
különben minden joguk clvésr.

Eltemették Srhreyer Jakabot. Meg
haló p’ á »l i* kerepesi temetőben,
sasúrnap temetlek el dr. Schreycr
Jakabot, híres budapesti kereskedelmi jo
gászi. A szériáilástrrem elöli fclravatalo- 
zott1 koporsónál Hevesi Simon főrabbi meg 
RlWttó bucsuztaléit mondott, majd Mada 
r issy Rock Gyula báró, a Kereskedelmi 
(sáritok, Papp József dr., az (gyvédi Ka
imra. Ralkányi Kálmán, az OMKIz, Szé
kács Aulai
I amara név 
A gyászbes 
J ineczky k 
1i a kopor

— A hrldgc Játék, tudomány és sport. Kül 
földön már nagy szakirodalma van a bridge 
) ek. Nálunk most jelent meg nz első magyar 
liidgckönvv, amelyet Lcilner Ferenc, az is- 
1. ért bricÍRc bajnok irt. A vaskos. ízléses ki- 
álliti’isu kötet a bridgcvel mint játékkal, tudo
mánnyal és sporttal foglalkozik cs igv egy- 
i iánl hasznára lesz a kezdőnek, haladónak és 
n ver enyjálékosnnk.

Tíz üzlethát leégett Galacban. Bukarest 
I <1 jelei tik. Galnc város centrumában óriási 
t zmsz pusztított, amelynek tiz üzlclház cselt 
Odoraiul. Az oltási munkálatok sikerét az aka- 
< ilvotla meg, hogy cgósi varosban nagy a
s. 'liiany. A nyomozás eddigi adatai valószínűvé 
t »z k, hogv a tűzvész mögött valami biztosi
i <i üyy húzódik mcR. Emberéletben nem esett 
k <r.

A győri háztulajdonosok gyűlése. Győrből 
j.l'ntik: A győri háztulajdonosok egyesülete 
s «> rnap gyűlést laitoll a városház termébe. A 
g ülés n moratórium, az adók leszállítása mcl- 
I ti foglalt állast, n kis hátlulajdonotok szá- 
j. ára bizonvos lérösszegik teljes adómentessé- 
g I és a lakások felszabadítását követelte. Ezen- 
ki.ül még srósátélték a háztulajdonosok többi 
| nnszait és kívánságait is.

— Ellopták egy angol hölgy autóját a
t. rllórt-szálló elöl. I.nise Borúét londoni ma-
g inzónö. aki pár nap óta a Gellért-szálló- 
I in lakik, bejelentette a főkapitányságon, 
I ogy szombaton este, ismeretlen lettes el- 
bi jtolla a (nllért térről lillei gyártmányú 
•’ • 17 CIGI! rendszámú fekete-piros sávos
a /tóját. A magánautóban az uriiisszony 
t »bb irata, köztük nz útlevele és több ér- 
t klárgya volt egv táskában. A rendőrség ar 
>. itólopásról az összes <»i szobákat és a ha
tárállomásokat i*  értesítette.

— A gatdatnnratórlunirendckf. A Magyar 
’i őrséin kéz. s uj száma közli n gtizdamoráló- 
r Ilin rendelet helyes és hiteles szösegét. Teljes 
> Ősegükben közli czcnki'ül :> hol •ttarcndclc. 
t< két h legújabban kihirdetett törvényeket. A 
1 'lhrtcnk< nt megjelenő lap szerkesztője dr 
poo/rrde: Jenő, ‘zerkesrlöség é« kiadohisnt.il: 
Budapest. \|. Vilmos császár ut 31.

Fonlosfiflyelnieztetés!
• I Keresztrejtvény pályázatokat kizáró

lap a kerenztrejtvény ar.elvény 
csatolása mellett fogadunk ell

Csöregit, a megszökött revolveres 
banditát gyanúsítják 

a rákosi réten történt revolveres támadással
Csörcgl Andrásnak, a budai \ illák rémé

nek kézrekerilése most fokozottabb mér
tékben foglalkoztatja a rendőrséget. Az a 
bizalmas értesítés érkezett ugyanis a fő- 
kapitányságra, hogv a veszedelmes rév. he
tes bandita nem szökött el -a fővárosból, 
hanem itt bujkál Pesten, sőt részi vett a leg
utóbbi nngvalföldi betörésekben és az a bír 
kering a bűnözök világában, hogy ő volt az. 
aki péntekre virradó éjszaka h felső rákosi 
i éteken

öt lövést adott le az őt és társait üldöző 
rendőrre.

Csöregit — mint ismeretes — junius 
23-án izgalmas körülmények közölt fogták 
cl a detektívek. Elfogat ásakor bitókra kelt 
velük és csak nagynehezen tudták leszerelni. 
Kihallgatása során

öfvennél több v illafoszfogatást is
mert be,

amelyeket részint a Svábhegyen, másrészt 
gellérthegyi villákban követeli cl. Csörcgi I 
egv alkalommal tíz üldöző rendőrrel szem-1

— Felszámol a legnagyobb szegedi fü- 
részgyár. Szegedről jelentik: Nagy feltűnést 
kelteti Szegeden, hogy a majd százéves 
Winkler Testvérek fürészgyár és ládaipari 
vállalat, amely az Alföld egyik legnagyobb 
szakmabeli cége, nemrégiben fizetési nehéz
ségek közé jutott és a törvényszéktől a 
kényszeregyezségi eljárás megindítását 
kérte. A vállalat ötvenszázalékos kielégítést 
ajánlott föl hitelezőinek. Az első részletet 
junius l én pontosan kifizette, a második 
részletet azonban julius elsején már nem 
tudta teljesíteni, mert az árukészlet és az 
ingatlanokat nem lehetett értékesíteni. Az 
O. II. E. tegnap foglalkozott az üggyel és 
elhatározta a vállalat felszámolását. A ha- 
lamns cég és a még mindig jelentős ingat
lanvagyon felszámolásával egy háromtagú 
bizottságot bíztak meg. A cél az, hogy a 
löbbszáz munkást és tisztviselőt foglalkoz
tató üzem működését a jövőre is biztosít
hassák.

— Agyonütötte vadliázastársát egy maros
vásárhelyi asszony. Marosvásárhelyről je
lentik: Cseresznyés Albert gazdálkodó már 
hosszabb ideje közös háztartásban élt Péter 
kgnesscl. Néhány hónap előtt széjjelköltöz
tek s azóta a férfi állandóan ostromolta az 
asszonyt, hogv- újra költözzék össze vele. 
Szombaton d” 
kezdett, m;
Innnak mutatkozott, 
Dulakodás kezdődött 
dulakodás hevében < 
haltál, amelyet 
kapott és úgy fejhesujtotta 
rögtön 
tntta

költözzék össze 
délután a férfi ismét könyörögni 

lajd amikor az asszony hajthatat- 
ballával támadt rá. 

I kettőjük között. A 
.Cseresznyés elejtette a 

Péter Ágnes hirtelen fel 
0 férfit, hogy az 

irnyethalt. A rendőrség Irtartóz.- 
a nőt és egyben nyomozási indított. 
Halálozás. Kerekes Dezső lapkindóhivatnli 

ignzgntó c hó 9-én elhunyt. Temetése 12-én, 
kedden délelőtt !í12 órakor lesz a rákos
keresztúri izr temetőben. — Néhai Kende Zsig- 
mondnak, a régi ujságirógárda neves tagjának 
özvegye, született Lakatos Szeréna hosszas 
szenvedés utón 71 éves korában Budapesten el
hunyt. Temetése vasárnap délután volt a far
kasréti temető halollasházából.

— Betörők az újpesti Pollaek-féle textllgyár- 
ban. Vasárnapra virradó éjszaka betörök jár
tak Újpesten a Pollack és fiai Baross-utca 99. 
sz. alatti gyártelepén. Az ismeretlen tettesek az 
utcai fronton nz. egyik óbbikról a drótrostélyt 
lefeszítették, majd benyomták az ablakot és 
ilyen módon bejutottak n gyár raktárhelyisé
gébe. Nagy mennyiségű textilárut vittek maguk
kal. A nyomozás a betörés ügyében megindult.

ciánnal irt ) 6 t A I I * ■ r n 
ttnf telne vAlhla', 
KlrAly-nte< 16. 
Telefon : 16-1—38.

— Villamos és bleikl ikarambolja. Szomba
ton éjsznkn súlyos szerencsétlenség történt a 
Horthy Miklús-ut cs Magyarádi-ut keresztező-, 
désénd. Jappas János kőműves 23 esztendős 
felesége kerékpáron haladt hazafele, miközben 
nem vette észre nz arra haladó villamost és 
nekihnjtotl. Az összeütközés következtél.cn az 
asszony leesett a bicikliről és a fején szenvedett 
súlyos sérülést. A mentők a Rókus-kórliázba 
szállították.

— Az OMIKE tanulmány utazásai. Az OMÍKE 
egyik legcsodálatosabb tanulmányútja lesz az 
a kirándulás, amelyet augusztus Il lői 21-ig a 
Conte Verde hajón rendez. Az OMIKE legköze
lebbi párisi kirándulását augusztus 1-én indítja. 
— Jelentkezési határidő mindkét útnál julius 
16 Rákóczi ii| 17. - Tclcf. J. 33-8—43.

— Leugrott a vonatról — ■ kerekrk össze- 
roncsolták a lábát. Vasárnap reggel « Szolnok 
leírd Budapest leié haladó személyvonaton 
utazod Németh János 12 esztendős mendei 
napszámos. A kőbányai felső pályaudvar kö
zelében le akart ugrani a vonatról, azonban 
oly s/crciK scllcnül ugrott, hogy ballába a ke
rekek közé kerüli, annbek teljesen összevon 
<sollák. A mentők a Rókus korházba szálli 
lottók.

— Egy jászberényi gazdálkodó öngyilkossága 
gyógyíthatatlan betegsége miatt. Szolnoki tudó- 
'doni jelenti: \ayy András jászberényi gazdál
kodó. udvarán a gvalnpadon térdelő helvzel- 
ben felakasztotta inag.it Mire rátaláltak, már 
halott xnll. Búcsúlevelében azt irta, hogy r\<> 
KGthMatlan pákbclegscge miatt sálik meg nz

ben rcvolbert használt és éppen ezért 
ügyét statáriális útra akarták terelni.

Lllogatása utáni napon kivittek a Szép- 
uölgyi-ntra, legutolsó betörése színhelyére. 
I Iközbcn azt állította, hogy a bokrok közé 
dobolt he pár darab ékszert és meg fogja 
mulatni a rejtekhelyét. Miközben a meg
bilincselt kezű betörő keresgélte az ékszere
ket. egy vastag faágat kapott fel, azt még
ha jlitolta. majd hirtelen elengedte és

bravúros ügyességgel eltűnt a detektí
vek szemel elől

erdő sűrűjében, 
kutatták át az erdőt, a környéket, 
nem került elő és azóta sem

közeli
Hiába 

Csörögi ___
bukkantak nyomára. Közel száz tippet ika- 
polt a rendőrség búvóhelyére vonatkozólag, 
de mind hamis nyomnak bizonyult.

A legutolsó hírek szerint Csöregit Buda
pesten látták. Külsejét teljesen megváltoz
tatva napközben rejtekhelyén tartózkodik, 
ahonnan csak éjszaka jön elő és társaival 
együtt betöréseket követ el.

a

— Vasárnapi öngyilkosságok. Moscr Imre 
25 esztendős szabósegéd a Ceglédi-ut 5—7. 
sz. alatti épület első emlőiéről az udvarra 
vetette magát. A mentők első segélyben ré 
szesilelték, majd az l'zsoki-utcai kórházba 
szállították súlyos állapotban. Moscr súlyos 
szívbaja miatt akart megválni az élettől. — 
Pilis András 74 esztendős ny. pénzügyőri 
altiszt Fchérvári-ut 88. alatti lakásán n kór 
házban egy szögre felakasztotta magát és 
mire rátaláltak, meghalt. Az idős fért’ 
anyagi gondjai miatt vált meg az élettől. 
A főkapitányságon bejelentették, hogy Ko 
nőid Zoltán 55 éves magántisztviselő eltűnt. 
Konold két héttel ezelőtt öngyilkossági 
szándékkal megmérgezte magát, kórházba 
került. Néhány nappal ezelőtt felépült s el 
bocsátották a kórházból. Azóta nem téri 
haza. Valószínűnek tartják, hogy a Dunába 
ugrott. A rendőrség megindította a nvomo 
zást. — Vasárnap este az összekötő hídról 
a Dunába ugrott Pétervány János buszon 
kétéves kubikosmunkás. A dunai mentő 
őrség kimentette és beszállították a Rókus 
kórházba, ahol elmondotta, hogy hosszabb 
idő óta munkanélkül van és azért akart 
megválni nz élettől.

— Fiatalkorunk szerelmi drámája. Debre
cenből jelentik: Kunmadarason egy tizen- 
hétéves fiatalkorú béreslegény beleszeretett 
gazdá ja leányába, Molnár Eszterbe. A gazda 
nem egyezett bele, hogy a fiatalok egybekel
jenek és ezért elhatározták, hogy öngyilko
sok lesznek. A fiatalkorú legény ellopta 
bátyja pisztolyát s azután a leánnyal együtt 
kiment a szántóföldre, ahol a búzatáblák I 
között a fiatalember reálőtt a leányra, majd 
önmaga ellen forditotla a pisztolyt. .4 leány 
azonnal meghalt, mig a legényt sérüléseivel 
beszállították a debreceni klinikára. Sérü
lése nem életveszélyes és igy az ügyészség 
gyilkosság miatt vádat emel ellene.

— Egy szolnoki flúkkercs merénylete felesége 
ellen. Szolnokról jelenti tudósítónk: Bársony 
István szolnoki fiákkeres vasárnap szóváltásba 
keveredett feleségével és a veszekedés hevében 
baltával támadt az asszonyra. A magából ki
kelt ember a baltával több csapást mért fele
ségére, akinek halkarját eltörte és azonkívül is 
több helyen súlyosan megsebesítette. A rendőr
ség letartóztatta Bársony Istvánt.

— Az ABódunánluli Gnzdakainara jubilárls 
’ jelentik: Az Alsó-

Kamara vasárnap 
évi jubiláns köz- 
Móricz elnöklete 
után Kiss Elemér 
a következő tiz

közgyűlése. Kaposvárral 
dunántúli Mezőgazdasági 
tartotta Kaposváron tizedik 
gyűlését gróf Benyovszky 
mellett. Többek felszólalása 
kamarai igazgató ismertette 
esztendő munkaprogramját.

— Kiélesedett a román választási agitáció. 
Temesvárról jelentik: A különböző pártok 
között rendkívül kiélesedett a választási 
küzdelem. Vasárnap temették cl Bojancu 
toronlálincgyei községtanácsost, akit szom
baton ellenfelei agyonlőttek. A választást 
jövő vasárnap kezdik meg.

— Elfogták Gampe Istvánt, a hírhedt 
zscbmclszöl. Vasárnap a Nagykörúton, a 
'illamoson elfogták Gampe István volt pin
cért. a hírhedt nemzetközi zsebtolvajt, aki 
éppen egv utas tárcáját akarta ellopni. 
Gambcl előállították a főkapitányságra és 
őrizetbe vették.

— Vakmerő éjszakai rablótámadás egy 
makói tanító lakásán. Szegedről jelentik: 
' akmerő rablótámadás játszódott le vasár
napra virradóra Makón. Az Eötvös-utca 9. 
számú házban lakik Bontó Imre nyugalma
zott tanító. Éjszakára nyitva hagyta lakásá 
nak ablakát a kánikulai melegben, éjfél 
után egy lei fi ugrott be a szobába. Egy ka
bátot dobolt a: alvó öreg tanító fejére, majd 
'adui tojtogatni kezdte. Rontó felriadva, 
kétségbeesetten viaskodni kezdett támadójá
val. aki csakhamar elvesztette eszméletét A 
támadó azután feltörte a szekrényeket és 
magához vette a tanító nyugdiját, betét
könyvét és kisebb ékszereit. Az ablakon ke
resztül sikerült elmenekülnie. A rendőrség 
erélyes nyomozást indított a rablótámadó 
kézrekeritésére.

— Agy és szís érelmeszesedésben szenvedő 
egyéneknek a természetes Ferenc József’ 
keserű'íz megbecsülhetetlen szolgálatot tesz 
azáltal, hogy a béltartalmat kíméletesen tá 
volítja el. Tudományos tapasztalatok két 
ségtelcnué telték, hogy a Ferenc József víz 
számos féloldali hödésben fekvő betegnél 
is megtette a kellő hatást s igv nagy meg
könnyebbülést okozott. A Ferenc Jór.vf 
keserűs íz gyógyszertárakban, drogériákban 
és füszerüzlctckben kapható.

zongoraművész ind 
tudósításunkkal kap- 
vamigazgatósag. an-

— Kóbor kutya garázdálkodása Pest- 
s/cntlörincen. Pestszentlőrincen a Fazekas
utcában egy kóbor kutya megtámadta és 
karján, lábán összemarta Richtmann Lajost. 
Lldözcs közben ugyanaz a kutya ráugrott 
Pintér Ferenc 18-évcs gyári munkásra, ki
nek jobb combjába harapott. A megmart 
embereket a mentők 
intézetbe szállították.

— l'ogár Imre, ■ vak 
dense a határon. Multheti 
csőfalban a m. kir. közp. ... „ 
link megállapítását kéri, hogy Ungár Imrének 
és feleségének a vámvizsgálata a magyar Vám
hivatal részéről a legudvariasabb és a leg- 
elözékenyebh módon történt. Testi motozásukat 
nem a magyar vámhatóság részéről és igy — 
természetesen — nem a magyar, hanem a 
szomszédos vámhivatal helyiségében hajtották 
végre.

— Rozgon jTf énykép 3 drb 8 P. Calvin-tér 5.
— Lelőtte a vejét. Szekszárdról jelentik: 

Kocsis Lajos tamási hegyőr vejét, Balig Já
nost Tamási határában régi családi össze
tűzés miatt revolverrel nvakszirten lőtte. 
Balog életbenmaradásában nincs remény. 
Kocsist letartóztatták.

azonnal a Pasteur-

Sikerült
Agy nagy tétel jóminőségü szövetet potom 

! ás ón beszereznünk, amelyekből divatos férfl- 
! Attöny mércék szerint, remek kivitelben 
I 40.- pengőért rendelhető. „Férfiruha

tere m“, Ferenc-körut 39. 1. emelet

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek 

Rapallo nyerte a Sir Colville 
Barclay-dijat

Rapallo nyerte a Sir Cohille Barciay dijat.
A Sir Colville Barelay díjjal ’s a köréjé c?o- 

pojfosuló színes versenyekkel véget ért a rövid 
júliusi miting. A nap főszámát Rapólío biztosan 
nyerte a meglepően jól szereplő Süsü és Kellh- 
marin előtt. A jóeséiyü Rendes alaposan rácá
folt utolsó formáira s még helyezését sem tu
dott elérni. Admirális könnyű győzelmével iga- 
7 n’ mél,An ta'orilja a Szent István-dij- 
nak. Módos szombati befutásának megfelelően 
könnyen nyerte a .Handicapet. Keszkenő azon
ban csak fejhosszal tudta megvédeni győzelmét 
a finisben kissé megkésett Maiurka éllen A 
verhetetlennek hi/detett Adernót a mezőny leg
szélsőbb autszájdere, Koldus biztosan verte cs 
ugyancsak biztosan bánt el Fegyelem a pro
gram utolsó számában a favorit A’op/ény-nyel 
s a vele holtversenyben futó Bubám mal.

Részletes eredmény a következő:
í. FETAM. 1. Kengyeli ménes Admlralia 

ipán) tsaplár. 2. Pascal (5) Szabó L. II. F. m.: 
í‘nann t?7’ Palcsi’ Livorno, Komámuram. Tót.: 
10:20. Helyre: 14, 20. II. FUTAM. 1. Honát E. 
Módos (4) Csuta. 2. Bon soir Í6) Kaszián F.,
2. Rejtély (4) Esch. F. m.: Mirjam, Zsivónv, 
Baksis. Mulatós. Somali, Balzsam II.. Allegrn. 
Fénykor, Százszorszép, Párta. Tót.: 10:98. 
Hdyre: 2/ 26, 25. 111. FUTAM. 1. Dreher .1. 
Rapallo (1%) Gutái. 2. Süsü (20’ Esch, 3, Kel- 
lermann 110) Klimscha. F. m.: Rendes, Hon
polgár, Tihany, Coquin, Sátán. Tol.: 10:17. 
Helyre: 13 3..,. 50. IV. FITAM. 1. MihíKI K. 
KewkenO (10) Tód, A., 2. M.nirko (Sí Ko|15r.
3. Urmá, II. (3) Csapiár. F. m.: Consul. Tal>. 
ns Marlell, Snow While, RomulM, Herrnia 
Bonn, kirsnr, Gyöngyike. Ima. Bonyodalom,

'•dv‘r4«. FnvolH Takarodó. Tol.: 
10:142. Heyre: 38, 47. 21. V. FUTAM. 1. Dré- 
her J. Kolrhls (12) Gutái, 2. Aderno (2 reá) 
Balog, 3. Reichsherold (16) Miillcr. F. m.: Vuí- 
kan, Kapisztrán. hegyes. Asra, Végrehajtó, 
wq r°L: 10:374 Helvrc: 6.3. 15. 57.
VI. II TAM. i. Magyarv Kossá j. Fegyelem (4’ 
\\eissbach. 2. Babám 12.) Kaszián F. és Nap- 
[•n\ „ , hhmscha (holls ersenvben). F. nt: 
Napfelkelte, Mint a madár. Martv. Jollv, Kor- 
m>s, Mesélő. Vaterland. Puskapor. Tót.: 10t76.

” KetlSMogadás a Módot— 
Keszkenő doublera 5.-902.

Zálogcédulát,

<*efcw»der«k  örömére a Sternberg-féle 
kir udvari hangszergyar íRákóczi-ut 60.) for
galomba hozta a legújabb könnyen hordozható 
beszélőgépek három elsőrangú tipusát, m. Ivek
hez « darab modern nagy Strrnberg-lemezt'ad
ónk ezen a rcklamhéten összesen 55 pengőéri.

Ki*lföldl  tanulmányutak. A MEFHOSz 
L,7‘én indítja harmadik 
rendkívül kedvezményes párisi kéthetes tanul- 
manyutjat. A későbbi párisi tanulmányutak a 
K.Je,y".Tén. ké”'Henként indulnak. A 
MEF HOSz l tazHsi Iroda ezekivül még több 
•a’m és ausztriai autocar-utat. azonkhül dal- 

é*  konstantinápolyi utakat is rend. r. 
ErdekMdöknek prospektust díjmentesen kül
dünk. Jelentkezni lehet levélben is .Fvrene- 
korú 38. fsz. 2. -alatt ay U(a7áM Irodában, iHi- 
'atalos órák d. u 4-6 ig, telefon 872—74.)

kiadohisnt.il
k%25c3%25b6vetkezt%25c3%25a9l.cn
inag.it
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Hogyan találták meg véletlenül 
Rökk Marika öltözőjében 

az uj magyar film primadonnáját 
Nem találtak primadonnát a pesti színésznők között — 

Az uf vamp hollywoodi sztár, de pesti lány
Budapestről is Magi/arorsrrigről mindig i Mikor a szinészníikből kifogytak, 

az a túr, járta színházi körökben — nem-...................
csak nálunk, hanem külföldön is —, ’ 
a tehetségek kibányász hatatlan hazája. .. 
magyar tehetségek mindig és mindenütt fel
bukkantak és a művészeti fronton világ
viszonylatban is tartják ma az első poszto
kat.

Éppen ezért találhat különösebb érdek
lődésre a magyar filmszakma gyártóinak 
az a sajnálatos megállapítása, hogy

óriási a hiány — fiatal utánpótlásban.
Budapesten e pillanatban az egész magyar 
színházi front annyira szűkölködik fiatal, 
uj tehetségekben, hogy az elmúlt belekben 
esy magyar film elkészítése a legnagyobb 
akadályokkal küzdött és szinte élelveszede- 
lemben forgott.

Primadonnahiány miall...
Tudvalevő, hogy a francia Osso-filmgyár, 

amely néhány hónap óla dolgozik Buda
pesten, itt készíti el, a zuglói llunnia-ütm- 
gyárban legfrissebb produkcióit. A program 
szerinti harmadik filmjük Székely István 
rendezésében készüli. Címe minden való
színűség szerint: A repülő arany lesz és 
Gaston Leroux egyik igen híres kalandor
történetéből irta filmre Mihály István. A 
film két verzióban készült —

magyar és francia nyelven.
Két héttel ezelőtt kezdődtek meg a felvéte
lek és ment minden a legnagyobb rendben, 
egészen addig, amig a magyar főszereplőnő
nek nem kelleti a lámpák elé állni. Mikor 
már a francia verzió elkészülte után a dísz
letek a magyar variáció rendelkezésére ál
lottak —

meg kellett állani a felvételeknek, 
mert hiába kereslek primadonnát a filmhez, 
—- sehol nem találtuk.

*
A Gaston Z,eroux-filmhez „vamp"-ra volt 

szükség és a pi óba felvételek során Buda
pest úgyszólván valamennyi számbajöhetö 
színésznője megfordult a műteremben, 
sajoot*  senki nem goit .alkalmas.

Mondjuk ki őszintén: tehetséges volt va
lamennyi, ésak— a korral volt:egy kis baj... 
A filmfelvevő gép előtt ugyanis nem lehel 
hazudni, a lencse könyörtelen.

_. ..............r ........ más-
- néni- foglalkozásúval is megelégedtek volna, nAí 
; hogy s.'ép, mozogri és beszélni is tud egy kéve- 

\ set. Hiába minden —
nem találtak.

Akadt ugyan-néhány igen jónövésü, fel
tűnően csinos fiatal lány, akik ragyogóan 
megfelellek volna a szerepkör feladataira 
egészen addig, amíg — ki nem nyitották a 
szájakat ...

Végül is néhánynapi kényszerszünet után 
a diszleteket szétszedték és tovább folytatták 
a francia film ‘ 
veszteséggel.

felvételeit, jelentős anyagi

♦
a veszély fenyegetett, hogyMár-már az

külföldről kell valakit hozatni, amikor a 
véletlen sietett segítségükre.

Az Ezerjó egyik előadásán történt, hogy 
az egyik szereplő: Kertész Gábor szünet 
közben belátogatott a darab primadonná
jának, Rökk Marikának öltözőjébe és ott

egy feltűnően csinos tintái hölgyet talált.
A pesti színházi frontokon ezekben a na
pokban mindenki filtnprimadonnál keresett 
— Kertész Gábornak is tehát az volt első 
gondolata, hogy kísérletet tesz az ismeretlen 
hölggyel. Rögtön meg is kérdezte tőle:

— Volna kedve filmezni?
— Esetleg... — volt a tétova válasz, 

mire Rökk Mária hangosan felkacagott. A 
gyanúperrel élve, Kertész megkérdezte:

— Talán már filmezett is?
— Igen ... egyszer-kélszer, 

bán, Berlinben, Londonban ...
Csakhamar kiderüli, hogy a 

pesti lány, aki Yvonne Blanche
gyakran játszott jelentősebb szerepeket 

Amerikában
cs most szüleinek látogatására jött haza 
Pestre. Rökk Marikát Londonból ismeri és 
mint publikum látogatta meg az öltözőben. 
Kertész Gábor azt sem engedte meg, hogy 
a fiatal íilinszinésznö végignézze a darab 
második részéi,

azonnal autóba ugrott vele, kimentek **

Hollywood-

Antal hölgy 
néven

a Hunniához, ahol nyomban megkötöt
ték a szerződést.

Ilyen regényes előzmények után született 
meg az uj magyar film primadonnája.

Goga Octavian elitéli a magyar 
művészek Romániából való 

kiutasítását
Az „Ember tragédiája" fordítójának nyilatkozata

Marosvásárhely, július 10.
64 Hétfői Napló tiidósitó'jától.) Magyaror

szágon is mindenki ismeri, a román poli 
tikai élet , egyik jelentős nyugati nívójú re
prezentánsát, Goga Odavinni, aki a román 
impérium átvétele óta, több esetben mint a 
román kormány egyik tagja, de túl a poli
tikai működésen, mint magánember is, a 
Icypártolöbban karolta fel a magyar iroda 
lom és művészet reprezentánsait és azoknak 
munkáit románra fordítva, igen sokul telt 
a román magyar kulturközelcdés érdeké
ben.

Goga Octavian pár napig a román vá
lasztási küzdelmek előkészítése céljából, 
Marosvásárhelyen, a székely fővárosban 
tartózkodott. Az ügyvédi kamara dékánjá
nál fenntartott lakásában szívesen állott 
rendelkezésére a „Hétfői Napló" munkatár
sának, akinek kérdéseire a következő nyi
latkozatot tette:

— ’A legmélyebben elítélem a jelenlegi ro 
mán kormány azon intézkedéseit, amelyek 

minden Indok nélkül, legújabban több 
magyar művészt, köztük a kitűnő Fe- 
dák Sárit arra kcnyszerlfették, hogy

vendégszercplési kötelezettségeinek 
tehessen eleget és elhagyja az országot.. 

Én mint volt kultusz és szépművészeti mi 
niszler az. első voltam Erdélyben, aki a ma
gyar színházaknak a legnagyobb művészeti 
szabadságot biztosítottam.

— Ezt az elvemet bizonyítja az is, hogy 
hosszú évek nehéz munkája után végre sí 
került Madách halhatatlan müvét „Az em
ber tragédiáját" lefordítanom és fordításo
mat, már át is adtam a bukaresti Nemzeti 
Színháznak, amely

el van ragadtatva a darab kőitől szép
ségeitől 

és az ősz folyamán parádés külsőségek kö
zölt fogja szinrehozni a darabot. Különben 
már a közeli hetekben Budapestre utazik az 
én megbízásomból a színház rendezője. A 
magyar fővárosban a Nemzeti Színház ren
dezőjével és igazgatójával megkeresi az ősz 
szeköttetést, hogy a budapesti tapasztalatok 
révén

mindenben a magyar instrukciókhoz al
kalmazkodva kerülhessen román szín
padon színre a nagy magyar dráma.

— Különben évek óta azon fáradozom,

ne

hogy a román és magyar irodalmi kiválósá
gokat közelebb hozzam egymáshoz. E cél
ból egy művészi és irodalmi parlamentet 
szeretnék összehozni magyar és román írók
ból és ‘művészekből, mert bizton hiszem, 
hogy ennek a kulturális és békítő alakulat 
nak, amely a két nemzet közti béke létrejö- 
vését célozná, meg lehetne a külpolitikai 
jelentős háttere is.

(Joga Octavian a román belpolitikai életei 
érintő további 
rnánusabb 
tett

nyilatkozatai alatt is légim- 
.szellemről és engedékenységről 

tanúságot a magyarság irányában.
Benczel Béla.

BOLVARY GÉZA: 
A recept régi — 

de a páciense is az!
Villáminterjú a nagy rendezővel

A bécsi pályaudvaron várom a pesti gyorsot. 
.Mindenki magyarul beszél s igy feltűnő, hogy 
német szót hullok. Meglepetéssel látom, hogy 
a német társaság magyar! Bolváry Géza, Alpár 
Gitta, Szőke Szakáll. Mindszentiig Tibor, ve
lük van Liáné fiaid, Gustav l'rőlich, Adélé 
Sandrock és egy akkora kísérel, amilyennel a 
tibeti lama is eldicsekedne.

Örömmel köszöntőm a társaságot. Megtu
dom, hogy Comóhól jöttek, ahol Róbert Slolz 
„Nem kérdem, ki vagyl" című filmoperett
jének festői külső felvételeit forgatták. A 
film főszereplője: Liáné Haid, a szőke prima
donna — „Csókolok a pesti kezensegl" — ki
állással üdvözöl, Szőke Szakáll olyan szomorú 
képpel néz rám, mint egy pesti bankár, iri
gyel, hogy Pestre megyek. Bolváry Gézával 
van felesége, Matlgasovszky Ilona, urálii’ 
legszigorúbb kritikusa, aki lelkendezve 
szél az uj filmről.

— Frölichért megőrülnek ebben a szerepé
ben, olyan kedves, olyan aranyos, olyan lebi
lincselő.

Gustav Frőlich felesége, Alpár Gitta, boldo
gan hallgatja ezt a sok dicséretet, elfelejti, 
hogy féltékeny is lehetne... Gustav FröliCh 
ezalatt azzal szórakozik, hogy a pályaudvaron 
átvonuló iskoláscsoport közé bonbonokat do
bál — aztán elbújik... Eszébe juttatom, hogy 
a pesti Oktogonon is szívesen elbújt volna, 
amikor a gyermeknapon gviijtősátramnál a tö 
meg megostromolta. Guszti elmerengve mondja: 

— Szeretek vissza medzs Pest!
ami Alpár Gitta fordításában igy hangzik: 
Szeretnék vissza menni Pestre!

Örült sípolás, kezdődik a beszállás. A lép
csőn csípem cl Bolváryt.

— Milyen a „Nem kérdem, ki vagylf"
— Erre ne tőlem, hanem a közönségtől 

kérdjen véleményt.
— Tartalom?
— Gustav Fröliqh az imádott nőhöz beáll, 

mint söffŐr ...
— Szóval a régi recept — vágok közbe.
— Igen, a recept régi — válaszolja elgon

dolkozva Bolváry, de a paciens is a régi ... 
Aliiig a közönség a v ilágkrizistől betegen, 
megrongált idegzettel ül a moziba — mi dok
torok — nem adhatunk más orvosságot, csak 
könnyű, kedves, idegcsillnpitó, szemnek, szív
nek kellemes filmmedicinát.

Lakner Artúr.
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SZÍNHÁZI napló
Dühöng a kánikula a színházi fronton. 

Aki csak teheti, a tenger habjaiban lulsöl, 
vagy hűvös fenyveserdők útjait járja. Akár 
a Lidón, akár a Balatonban, akiír a norvég 
fjordok táján, akár — Mdriabesnyön. Ki 
hogyan teheti! Akit a szerződése Pestre köt, 
az a strandfürdőkéi bújja és csak este siet 
be a tényleg „forró" deszkákra. A: igazga
tói szobák is üresek, — a direktor urak 
nyaralni mentek ...

*
Elutazott Rudnai Miklós, az Operaház 

igazgatója is, aki ebben a nagy kánikulá
ban külön is rettenetes forró hangulatot te
remtett a magyar királyi dalszínház berkei
ben. A primadonnák idegrohamait még 
mindig nem leheléit leszerelni, nagyon ke
vesen Írták alá eddig a felkínált szerződést. 
Többek közölt Relle Gabi sem. Az opera
házi viharközpont azonban igy rt elnémult 
néhány hétig, amig a direktor pihen. Csak 
augusztus közepén lobbannak fel újra a 
harci fáklyák.

♦
Illusztris vendége volt tegnap a Vígszín

háznak. ahová szintén a nyári szünet bé
kés hangulata költözött be. Hunyadi Sán
dor, a sok sikert látott Író jött fel Kolozs-

várról, hóna alatt teljesen kész uj színmü
vével. Hunyadi karrierje a Vígszínházból 
indult cl, ott is folytatódott. — a tradíció 
értelmében tehát legújabb darabját is a 
\ igszinháznak ajánlotta fel. Huszonnégy 
órával később meg is történt a döntés — a 
Vígszínház megvette Hunyadi Sándor leg
ifjabb színmüvét és minden valószínűség 
szerint ez lesz az őszi szezon legelső újdon
sága. Felmerült az a terv Is, hogv a Víg- 
színház ezzel az uj Hunyadi-darabbal nyitja 
meg kapuit. Témájára nézve különben mo
dern erkölcsrujz az uj Hunyadi-sláger, 
amely erdélyi arisztokrata miliőben játszó
dik. A főszereplő egy .35—40 év körüli 
arisztokrata hölgy. Ez a szerep, mint a 
többi Hunyadi-darabban is, Gombaszögi 
Frida testére szabódat!.

★
Felvirradt különben a titkos drámaírók

nak, —- legalább is ezt suttogják a színházi 
berkekben. Soha még annyi ismeretlen 
szerző „marsallbotjál" nem rejtegették a 
pesti színházak laisólyában, mint az idén. 
Mindenütt akad néhány uj név, — még a 
Nemzeti Színház jövő évi kasszasiker- 
reménvségei között is Ami pedig a legér
dekesebb: az uj drámaírók között igen ke
vés „hivatásos" akad, valamennyien a kö
zéposztály egyéb foglalkozásait ellátók tag
jaiból verbuválódtak. Van köztük ügyvéd, 
bankliszviselö, — de főleg sok fogorvos. 
Három pesti fogorvos egy-egy darabja sze
repei az outsider-indulók listáján. Még sze
rencse, hogy mindegyik más színházban. 
Rossz nyelvek azt mondják, hogyha a né
zőknek az uj daraboktól meg fog fájdulni 
a foguk, a fogorvos-szerző a belépőjegy fel
mutatása ellenében azonnal rendelkezésre 
áll...

♦
Élet az összes pesti színházak közül talán 

csak Rródy István uj vállalkozásában, a Pesti 
Színházban van, - nméig tudvalevőén a Révay- 
utcai Művész Színház örökébe lép. .4 szerződte
tett tagok listáját hét lakat alatt őrzik — a di
rektor semmit sem hajlandó elárulni. .4 prima
donna személyét azonban hiába rejtegetik — 
mi mégis megállapítottuk. .4 Pesti Színház első 
premierjének főszerepét Rökk Marika játssza, 
a magyar színházi gárdának ez a tényleg patai, 
temperamentumos, őrdöngös ügyességű tagja, 
akinek minden oldalról olyan szédületes kar
riert jósolnak. Rökk Marika partnere a Pásti- 
Színház megnyitó darabjában Gyirgyai István 
lesz.

tr
Ha már illusztris vendégekről van szó, ne 

feledkezzünk meg Szőke Szakáiból sem, aki 
tegnapelőtt lépett hosszabb szilnél után ajból 
pesti aszfaltra. Szőke Szakáll, aki ma Berlin 
egyik legkeresettebb kémikusa és Igen nagy 
erőssége ugyanakkor a német filmgyártásnak 
Is, — minden esztendőben hazajön nyaranta, 
hogy a családja körében töltsön néhány hetet. 
Most Is hazajött, az első kánikulai meleg haza
csalta. Boldogan verltékezik idehaza a körntl 
kávéház terraszán és csillogó szemekkel néze
geti a pesti nőket — és azt a remek autót, 
amely kint vár rá és amely az övé. Autón jött 
haza ugyanis Berlinből Btidapestrr.

É.t hogy az cl marad hatat lun nyári humor
csemege se hiányozzék a kánikulai Színházt 
Napló végéről, hadd álljon itt az alább kö
vetkező, tényleg megtörtént eset, amelynek 
hőse az ünnepelt és „jó mondásairól" híres 
primadonna. .4 művésznő, amig a Nyári 
Színház színfalai közölt jelenésére várt, 
buzgón olvasott egy vaskos könyvet. .4 cím
lap elárulta, hogy Emil Ludu>ig híres Na- 
polcon-életrajzába mélyed 
donna.

— l-'yy-e, érdekes ez a 
az arrajárő lapszerkesztő, t 
tén olvasta a könyvet.

— Hallatlanul.' Éppen ■ 
gyan császárrá koronázzák 
válasz.

— Az még semmi! Majd ha 
léséhez érsz ... — lelkesedett 
szerkesztő.

— Az Istenért, ne mondd 
kiáltott fel rémülten a primadonna. 
Rögtön nem érdekel a könyv, ha már 
dóm a végét...

a kitűnő príma-

ott tartok, ahn- 
: — hallatszott a

a száműze
titovább

tovább!

tu-
1



;2 HÉTFŐS NAPLÓ Budapest, 1932 julius lt

HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A 25 yardos newyorki 

uszodában feltűnően gyenge 
idővel vereséget szenvedtek 

úszóink
Bombagyőzelmet aratott a vizipóló csapat

Newyork, julius 10.
(A llét/ői N apló tudósítójának távirati 

jelentése.) A magyar olimpiai úszó- és vizi- 
pólót'snpaf szombaton este startolt először 
amerikai földön és versenyen. A verseny 
színhelye ti pazar esti fényben tündöklő 
(.oxcof/r-nszctla •. olt.

A fogadtatás mérve után Ítélve, az volt a 
vélemény, hogy az első versenyt rekord
közönség fogja végignézni. !./ az előlegezett 
bizalom azonban Iliit ábrándnak bizonyult, 
mert

az Amerikában jóllsmerl, majdhogy
nem rettegett magyar usrókUlönlt- 
ményre és bemutató eredményeire 
mindössze ezer newyorki volt kiváncsi.

Ez flz ezer ember lelkesen tüntetett n ma
gyarok mellett s csak az hütötte le némileg 
a kedélyeket, hogy

az iiszószámokban a magyarok a máso
dik helyre szorultak.

Ilclyrcütölte azután az egyensúlyt a ver
seny keretében megtartott vizipólómérkö-i 
zés, amely

a magyarok 9:2 (3:2) arányú győzel
mével végződött.

A: r/ső nemyorkl verseny részletes ered
ményeiről a: alábbi táviratunk számol be.

Newyork, julius 10.
A 400 YARDOK 1 SZÁKBAN: I hslcr VSA és 

Szabados I TE között erős verseny fejlődött ki, 
amely az utolsó két hosszban a közönség erős

Hatvanszavas táviratban protestait 
Szeged polgármestere a vidéki 

futbalisport elnyomása ellen
A Szeged FC vasárnap memorandumot nyújtott át a város 

három képviselőjének
Szeged, julius 10.

<1 Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) Soha úrin volt olyan nagy érdek
lődés Szegeden a lignküzdclniek iránt, mint 
amióta n Szeged IC nz osztályozó mérkő
zést megnyerve, visszavitte Szeged színeit az 
első osztályba. A szélválasztási reformler- 
xékkel kapcsolatban nagyszabású mozgalom 
indult meg, amelyben nemcsak a város 
.xporllái s;i<lalnia, hanem Szeged hatósága és 
k 'pviselői is tevékeny résztvesznek. A Sze
ged IC tiltakozó távirattal fordult a kul
tuszminiszterhez, nz OT T hoz és a PLSz- 
hez

dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
pedig hatvanszavas táviratot küldött a 
szövetséghez, amelyben Szeged 135.(100

A hőhullámba fulladtak az ifjúsági 
rekordok

Csak a vidékiek javitották meg kerületi rekordjaikat — 
A legjobb teljesítmény az újpesti Fried nevéhez fűződik

Az ifjúsági atlétikai bajnokságok máso 
dik napja kánikulai forróságban és álmos 
jiágyadtságban mull cl.

Egyetlen kimagasló eredmény sem szü
leiéit ezen a napon,

enni részint a nagy hőségnek tulajdonitható, 
részint pedig magyarázatát ama körülmény 
ben találjuk, hogy

ar idei legjobb ifjúságiak még nem ér
ték cl a mull éviek maximális teljesít

ményeit.

,1 maink közt nem tahitiink egy Soltihoz. 
Madarászhoz, Nagy Gézához, Szabó Miklós
hoz, Kovács Józsefhez hasonló tehetséget » 
tűnek következménye az, hogv nemcsak «»r 
szagos rekordok maradlak cl. de még baj 
Foki rekordul sem sikerült túlszárnyalniuk 
lt'. ifjúságiaknak. 

Malnáa fiúul* •‘Por’AnihAz. v|| .
IHuIno” UyUle Mroly-körui 3,e, (wokhli)

biztatására az amerikai fölényes győzelmével 
végződött. I. l-'issler USA 4 pere 44.6 mp. 2. 
Szabados UTE 4 perc 56 mp.

A 4X100 YARDOS STAFÉTÁBAN: az VSA 
színeit a következő csapat képviselte; Howland 
- l'isslcr—Kojac—Spence. .Magyarország csa

pata: Wnnnle—Kánássy—Székely—Bárány ősz- 
szeállltásban startolt. A 25 yardos uszoda elle
nére a magyarok feltűnően gyenge részidőkkel

Német Keserű l.

közel hét másodperces hátrányba kerültek. 1. 
VSA 3 perc 37.6 mp. 2. Magyarország 3 perc 
44 mp.

A VIZIPÓLÓ: a kedély nyomasztó kettős ma
gyar vereség után meghozta a jó hangulatot, 
mert a magyarok abszolút könnyen már az első 
félidőben megszerezték a vezetést, majd szü
net után az amerikaiak gyorsaságát is felőrlő 
jó taktikával kedvük szerint lőtték a gólokat. 
Végeredményben 9:2 (3:2) arányban győztek a 
newyorki válogatott ellen. A gólokon Németh 
(5), Keserű I. (2), Bözsi (I) és Halassy (I) osz
tozkodtak.

lakosa nevében energikus tiltakozását 
jelentette be a vidéki futbalisport tönk

retétele ellen.
Ez a távirat kapcsolatos azzal az akcióval, 
amit Vásári/ debreceni és llodobay miskolci 
polgármesterekkel együtt határoztak cl a 
vidéki futball érdekében. A Szeged FC 
egyébként

vasárnu|> terjedelmes memorandumot 
nyújtott át Szeged három képviselőjé
nek: gróf Klcbelsbcrg Kunónak. Rassay 

Károlynak és Kéthly Annának.
akiket arra kért, hogy nemcsak a sporlszcm- 
ponlok miatt, hanem a szegedi végváros 
idegenforgalma érdekében is kövessenek el 
mindent a tervezett vidékellenes reform 
ellen. 

A vidékiek annál jobban kiteltek ma
gukért,

s egymásután döntötték meg kerületi ifjú
sági rekordjaikat. A maiak közt nz UTE 
Fried je Ígérkezik a legnagyobb tehetségnek. 
A szolnoki ,//o//ó, a nagykőrösi Szabó Emire 
és Szabó Tibor BBTE is a jövő nagyságai 
köze graxilál.

A részletes eredmények a következők:
200 m-es síkfutás:

Az első előfutamot fícdik nyerte 21 I mp-ccl, 
a második előfutam győztese László MVSC 
lett 23.9 inp-cel. A döntőfutamra a belső pályá
tól számítva a következő sorrendben álllak fel 
a tülök: Hédik, Kiéin, László FTC., László 
MVSC, Köslner és Lilid ncr. Az érvényes 
slart lilán KO méterig xalamcnnyicn együtt 
vannak, de 100 in nét már Köslner félméter 
előnyei vezet * ezt az előnyét 160-ig meg is 
larlja. amikor jó bcosztáxn és pompás finise 
még szembetűnőbben érvényre jut s cgv teljes 
méterrel előzi meg Lászlót. László is nagy le 
hetség s ha nem kezd korábban a finisbe, 
meglepetést is csinálhnlolt volna

Bajnok: Köslner Vilmos DEAC. 23 6 mp, 2. 
f ós.-M I.nios KDSE 23 M mp. 3 Hédik Ferenc 
Törekvés 24 I mp. I.indner a 100 m es Ifjú
sági bajnok csuk a negyedik helyen végzett.

1500 m-M síkfutás:
Bajnok: Rédhonyl János MAC 4 p 19.2 mp, 

I 2 Végh Károly Vasas 4 p 20 mp, 3. Vass Ist

ván FTS 4 p 20 mp. Vass 1100 m-ig vezetett, 
s Ráthonyi csak az utolsó 100 m-cn húzott el 
mellette s biztos fölénnyel nyerte a bajnoksá 
goi. Vass rossz taktikával futott s e körülmény
nek áldozatul esett a második helye is.

Sulydobáa:
Bajnok: Berencsi András MAC 1260 cm, 2. 

Rákhely Gyula ARAK, 1207 cm, 3. Papp Pál 
MAC 1198 cm. Berencsi egyéni rekordját (1232 
cm) túlszárnyaló credniémiyei megérdemelten 
nyerte a bajnokságot. A legjobb eredményén 
kívül volt meg egy 1216 és -egy 1221 cm-es 
dobása is.

110 m-es gátfutás:
Az első előfutamban Szabó győzött 17.2 mp 

col, Dombováry elölt, akinek 17.4 volt az ideje. 
A második előfutamban Csathó 19 mp, Dévény 
19.2 és Almásy 19.4 mp-ccl következeit. A 
döntő futam felállúsi sorrendje a következő volt: 
Szabó. Dombóvári!. Csathó. Dévény és Almásy. 
Az indítás az első lövésre sikerült s a nyurga, 
kitűnő alakú, de

hallatlan rossz stílussal futó nagykőrösi 
Szabó azonnal az élre tört

s 50 méternél már I méter előnye volt, amit 
végig nemcsak hogy megtartott, hanem az. 
utolsó 10 méteren még sikerült előnyét növelni 
is, úgyhogy végeredményben két és félmclerrel 
győzött. Dombováry idejét valószínűleg téve
sen hirdették,

Az. eddig Ismeretlen Szabó a 200 m-es baj
nokság után második bajnokságát Is meg

szerezte.
Bajnok: Szabó Endre Nagykőrösi MOVE 

16.6 mp. Déli kerületi ifjúsági rekord. 2. Dóm- 
bováry Sándor BSE 16.7 mp, 3. Csathó Géza 
MAC, 17.5 mp.

Magasugrás:
Bajnok: Holló Árpád Szolnoki MÁV, 181 cm. 

keleti kerületi ifjúsági rekord. 2. Rovó István 
MTK 178 cm. 3. Czirjak József DEAC 178 cm.

Sátrak 18 Möl
Tennlszhálót és hátizsákot 
vehet olcsón a gyártótól: 

NEDELKÓSÁXDOH 

utódánál
Budapest, IV., Károly-kArut 15. (93 éves cég-

HORGÁSZAT1 CIKKEK NAGY VÁLASZTÉKBAN !

Holló igen jóalaku s elég jó stílussal ugró te
hetség, aki jó kezekben még alapos fejlődésen 
mehet keresztül. A 183 cin-l is megpróbálta, de 
nagy örömében és izgalmában nem boldogult 
vele. Rovó kissé könnyelműen vette a versenyt, 
amely biztos zsákmányának látszott s később, 
amikor Holló már 181-cn túljutott, az ideges
ség annyira erőt vett rajta, hogy teljesen el
vesztette könnyed stílusát és bágyadt lomha
sággal nem boldogult a magasugrással. Ciir- 
ják is nagy tehetség. Az ö stílusán is csiszolni

A győri E1O az országos amatőr 
labdarugóbajnokság döntőjében 

Az ETO legyőzte a Dorogi AC-of, az FTC—Bohrt SC mérhőzése 
botrányos incidensek után döntetlenül végződött

Az országos anialörbajnokság két elődöntő 
mérkőzése tegnap került sorra. Az egyiket 
Győrött játszotta le a nyugati kerület bajnok
csapata. a győri ETO, Közép-Magvarország 
bajnokcsapatával, a Dmogi .4C-cal. Á mérkő
zésből

az otthonában játszó ETO csapata került 
ki győztesként s így ő lesz, az országos 

döntő egyik résztvevője.
A másik résztvevő egyesület még bizonytalan, 
amennyiben a Békéscsabán lejátszott

FTC—Bohn SC mcccs meghosszabbítás 
után Is döntetlen eredménnyel zárult.

A két mérkőzésről tudósítóink az alábbiakat 
jelentik:

FTC—Bohn SC 2:2 (0:1)
Békéscsaba, julius 10.

f.4 Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 
tésc.) Rendkívüli érdeklődés előzte meg a mér
kőzést s még a vidékről i- sokan eljöttek Bé
késcsabára. csakhogy láthassák a két kitűnő 
amalörcsapatol. A hatalmas érdeklődést meg is 
hálálták a csapatok, mer! végig nívós, izgalmas 
küzdelmet vívlak, amely a meghosszabbítás 
ellenére is döntetlen eredménnyel végződött. 
Az FTC nagyold*  iskolázottságával' szemben a 
csabaiak lelkesedésüket dobták a küzdelembe. 
A Bohn SC szerezte meg a vezető gólt I'. liget- 
liardt révén, majd még két gólt rúgtak, de a 
kitűnően bíráskodó Steril Tibor offszájd miatt 
egyiket sem Ítélhette meg. Szünetig az FTC tá
madásait nem kísérte szerencse. Helycsere után 
Szaniszló váratlan lövéssel megszerezte a csa
baiak második gólját is. Erre a fővárosi csapat 
hatalmas iramba kezd, aminek eredményeként 
fíihámi, majd Kemény góljával kiegyenlít. To
vábbra is szorongatja a zöld fehér csapat ellen
felének a kapuját s az újabb ferencvárosi gól 
minden percben esedékes. Ekkor, a 21. perc
ben.

egy izgága nérő berontott a pályára és 
meg akarta verni o bírót.

A csúnya jelenetre a rendőrök is berontottak s 
bár ezt az inzultust megakadályozták, mégsem 
tudták a botrányt elhárítani. Az FTC szerint 
ugyanis a rendőrök megütötték volna a zöld
le hérek egyik játékosát, mire

az FTC csapata levonult, — nem látva biz
tosítva a meccs sima folytatásának a lehe

Fried Sándor

kell, de legfőképpen le kell szoknia a túlságos 
lépcsaprózásról.

460 m-es síkfutást:
A nap legszebb versenye. Az. első futamban 

Szabó győzött 53.2-del Köslner ugyanilyen idő- 
vei lelt második, mig 
harmadik Túri ideje 53.4 
mp. volt. A második elő
futam Halászé volt, 56 
nip.-es idővel, Fried tel
jesen lelassítva 58 mp.- 
cel futott be mögötte. A 
harmadik előfutamot 
Aradi nyerte 55 mp.-cel. 
öt követte László .55.2 
nip.-es idővel. — A dön-. 
tőben a pálya belsejétől 
számítva a következő 
sorrendben álltak fel a 
futók: Aradi, Szabó, Ha
lász, Köstner, Fried és

László.
Kzabó szép stílusban 250 m-ig vezetett, 
amikor is a kitűnő beosztással és egyenle
tesen kifinomult taktikával futó Fried be
fogta, s attól kezdve nagy küzdelem fej

lődött ki közöttük,
ami végül is a nagyobb tehetségű Fried birto
kába juttatt a bajnokságot.

Bajnok: Fried Sándor UTE 51.6 mp, 2.
Szabó László Egri MOVE 51.8 mp, északi ke
rületi ifjúsági rekord, 3. Köslner Vilmos DEAC
52.4 mp. Keleti kerületi ifjúsági rekord beál
lítva.

Dlszkoszvctés:
Bajnok: Remete Dezső UTE 37.67 m. 2. Má- 

nyoki András BBTE 35.86 in. 3. Dekrel Antal 
BIK 35.25 m. Az ifjúsági diszkoszvetők messze 
vannak elődeiktől s igen sokat kell fejlődniük, 
hogy nyomdokaikba lépjenek. Remete tehetsé
ges versenyző, de stílusán javítania kell. Mái- 
nyoki állandó dobónak mutatkozik.

400 m-es gátfutás:
Bajnok: Szabó Tibor BBTE 60 mp, 2. Vír- 

váry Sándor Dorogi AC 61.4 mp. Pestvidéki 
kerületi ifjúsági rekord. 3. Kővári Emil UTE
64.5 mp. Az inditás után az FTC Nohnja v-e- 
zct mintegy 300 m-ig s már-már meglepetést 
várt mindenki, amikor egyszerre visszaesett és 
a három első befogta, mire Nohn feladta a 
versenyt. Szabó igen jó beosztással, fokozato
san erősített és 8 m-rcl győzött.

Hármasugrás:
Bajnok: Dombóvári Sándor BSE 1381 cm. 2. 

Somogyi László FTC 1360 cm, 3. Dusnokl 
.Géza MAC 1350 cm. Az első ugrás egyik ver
senyzőnél sem sikerült. Somogyi második, ug
rására 1360-at ugrott, nuír mindenki biztosra 
vette bajnokságát és előre gratulállak neki, 
amikor

Dombóvári a negyedik ugrásra 8 cm-rel 
túlszárnyalta Somogyit,

majd az ötödik ugrásával érte cl győztes ered
ményét. Dombóvári első és harmadik ugrása 
jó kiadós, mig másodikja gyenge, éppen ez 
teszi stílusát tetszetőssé.

tőségét, — de tíz perc múlva mégis vissza
tért és folytatta a játékot.

A mcccs eredménye a londes játékidőben már 
nem változik s igy a meccsel 2X15 perccel meg 
kell hosszabbítani. Erre azonban nem kerülhet 
sor, mert a bíró a meghosszabbjlás első idejé
nek 8. percében a sötétség miatt lefújta. A 
meccset tehát meg kell ismételni s ezúttal

az. FTC a pályaválasztó.
Az uj játék igy Budapesten lesz.

ETO—Dorogi AC 5:3 (3:1)
Győr, julius 10

(A Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjelen- 
lése.) Rekordszámú néző előtt találkozott a két 
csapat. Az ETO csapata játszotta a jobb fut
ballt s bár megérdemelten, de nehezen győzött, 
mert a dorogi csapat nem egykönnyen adta 
meg magát. A győztes csapat góljait Nagy (2), 
Farkas, Szuppon (II-es) cs Kovács rúgták, a 
Dorogi AC góljait Ncrudu, Szlobuda és Bara
nyai réven crle cl.

Kitünően sikerült 
az evezősbajnekságok 
esztergomi premierje

Esztergom, jul. 10.
(A Hétfői Napló tudósitójának tclcfonjclen- 

téscs.) Jövő vasárnap tartják meg a magyar 
evezős bajnokságokat, melyeknek próba
galoppja szombaton és vasárnap Esztergomban 
pergett le. A verseny nagyszerűen sikerült. A 
rendezés kiváló volt. A nagyszámú közönség 
élén a polgármester is megjelent. A második 
nap részletes eredményei a következők:

Á’épj/eucrő« verseny kormányossal, újoncok
nak: 1. Hungária EE 3 hosszal. 2. Tisza-.Sze
gedi Csónakázó Egylet. 3. Nemzeti. Indult még 
a Sirály, MEG és Vadevezősök. —■ Négycnezős 
verseny kormányossal vidékieknek: 1. Vác fél- 
hosszal, 2. Győri TE. 3. MOVE Esztergom. — 
•Vépycpcrő.i perjtcup kormónvossal széniornk- 
nak: 1. Hungária EE (Gftlz, Sághy, Stynicsek, 
ifj Kaliscr Árpád, ve., Molnár kormánvos). 2. 
Pannónia EC 5 hosszal. — Újonc szkiff: 1. 
Hungária” EE (Bodav) 4 hosszal, 2. FTC (Szabó),
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3. Sirály (Kormos), 4. (MEC) Pillér. — Nyolc- 
evezős verseny kormányossal vidékieknek: 1. 
Győri TE palánkos hajóban, ellenfél nélkül. — 
Nyolcevezős verseny kormányossal, juniorok
nak (Csernoch János-cmlékverseny); 1. Hun
gária EE 5 hosszal, 2. Nemzeti, 3. Győri TE,
4. MEC. — Szenior szklff: 1. Hungária EE 
(Kauser István dr.). 50 méterig együtt haladlak 
a versenyzők, ahol Kauscrnck kb. egy hossz elő

nye volt. Ernszt és Vértesi a pályabíró figyel
meztetése ellenére elhagyta a pályát, egymás
nak futott és Vértesi megállt. Ezután Ernszt is 
feladta a versenyt. Kauser dr. egyedül evezett 
be a célhoz. A verseny eredménye ellen óvással 
éltek. — Nyolcevezős verseny kormányossal 
országos vidéki bajnokság: 1. Győri TE fél
hosszal, 2. Szegedi Cslnakázó Egylet, 3. Esz
tergomi MOVE.

Beküldte Ön már 
sportpályázatát ?

Ha ötletes ember, okvetlen részt vesz a Hétfői Napló 
sportversenyén

s minden alkatomat kellemetlen szituációt sze
reztek a Rapid kapuja előtt. A vezető gólt 
Kaburek lőtte a 3. percben, majd a 42 percben 
Seiter góljával 2:0-ra vezetett a Rapid.

Szünet után a 12. percben Csollák révén 
ll-csböl szépített a Ripe-nsia az eredményen s 
ekkor a csapat oly pompásan küzdőit, hogy 
már-már a mérkőzés megnyerésével ringatta a 
közönséget. A bécsiek azonban jól védekeztek 
s végül is a 40. percben Kaburek beállította n 
végeredményt.

SZENZÁCIÓ t SZENZÁCIÓ t

LUKÁCS S. ts FIA 
cipöákchAza

BUDAPEST, Vili., KjBZI.vHÁZ-UTCA 15. bZÁM 

OLCSO CIPŐ SÍSiS
MO, «KAL ,

' O f.F.SZÁ 1X1 FŐTTÜK.

„Talán nem vagyok rossz próféta, ha megjósolom, 
hogy az olimpiai kardbajnokság győztesei 

az — olaszok lesznek"
Találkozásom és beszélgetésem Aldo Nádival, a legendás hír ti 

Nedo Nádi fivérével
Harmadik hete annak, hogy a Hétfői 

Napló kiirta népszerűvé vált sportpályáza
tát, amely arra a kérdésre vár feleletet, 
hogy a pályázó

kit fart a legjobb 
futballistának ?

Pályázóinknak legfeljebb tíz mondatnyi 
terjedelemig kell megindokolniok állásfog
lalásukat, még pedig ötletesen és szellemes 
formában, hiszen a pályázat győztesei azok 
lesznek, akik kérdésünkre a legszellemesebb 
választ adják.

Szórakoztató versenyünknek jogosult részt
vevője minden olvasónk, aki lapunk máso
dik oldalún található pályázati szelvényt 
rövid pályamunkájával együtt hozzánk el
juttat ja.

KÜLFÖLDI SPORTNAPLÓ

Augusztus második felében lezárjuk pá
lyázatunkat és ekkor kezdi meg a pártatlan 
zsűri munkáját.

A zsűri tagjai:
Mező Ferenc dr., Kiss Gyula, 
Salamon Béla, Doros György 

dr., Harmath Imre
gondos mérlegelés után döntik el, hogy pá
lyázóink közül kik küldötték be a legszel
lemesebb válaszokat, amelyeket értékes 
nyereménnyel jutalmaz szerkesztőségünk.

Pályázni természetesen több szelvénnyel 
is lehet. Ez a kedvező feltétel a résztvevők 
esélyeit csak növelheti. A szerkesztőségünk
höz befutott tömérdek pályázati szelvény a 
legjobb fokmérője pályázatunk iránt meg
nyilvánult érdeklődésnek.

Pária, julius 9.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) A 

félhomályos vívóteremben halk pengéssel csap
nak össze a kardok. Egy robusztus, öles ter
metű atléta egy vékony, párductestü ellenfelé
vel asszózik.

Pihenő. A vivósisakok lekerülnek a fejekről. 
Az egyikből egy imponáló, bajuszos és katonás 
férfitej bukkan elő, feltűnően keskeny kopo- 
nváju sima arc és érdekes metszésű profil a 
másikból. E fejnek folytatása egv nagyon 
karcsú alak, amelyet a testhez szabott fehér 
plasztron még jobban kihangsúlyoz. Ez:

Aldo Nádi,
a nagy olasz sampion öccse, maga is szenvedé
lyes vívó, aki most már hivatásszerűen az. _

— Aki egyszer a sportnak ajánlotta fel üd
vösségét, az nem szabadul meg attól soha — 
feleli Aldo Nádi arra a kérdésemre, hogy tulaj
donképpen mit csinál itt Párisban. — Mert ma 
csak vívással foglalkozom, miután három éven 
kereszted filmeztem. Ez már családi vonás, ha 
nem is vagyok olyan sampion, mint Nedo.

— Akit * Pesten is jól ismernek — vetem 
közbe — és aki Losangelesben ismét a mieink

kel fog találkozni.
— Igen. A végküzdelem, ugy az egyéni, mint 

a csapat finálé, megint a magyarok és az olaszok 
között dől el Elárulom, hogy bátyám irányí
tása mellett hallatlan tréninget folytatnak az 
olaszok

Plgnottl, Gaudlnl és Marzi ma olyan for
mában vannak, hogy talán nem vagyok 
ros«z próféta, ha megjósolom, hogy — 
könnyen lehetnek nr. olimpiai kardverseny 

győztesei.
— Remélem, hogy nem — vágom vissza.
— Igaz ugyan, hogy Pillér, Gerevlch és Pct- 

schauer — hogv csak hármukat említsem —• 
egészen kitűnőek, de — ismétlem — talán so
hasem mutatkozott a finis olyan izgalmasnak, 
mint most. Különben kardban még egy szám- 
bavehelő ellenfél van a láthatáron: Hollandia. 
Ám a hollandusok helyezésben mégis csak az 
olaszok és a magyarok után következhetnek.

— Mondjuk talán igy: a magyarok és az 
olaszok után! — adom be a tusst búcsúzóul 
Aldo Nádinak abban a reményben, hogy Los- 
Angelesben ezt nemcsak képletesen kapja majd 
meg Aldo bályjáak csapata. Mándy Hona

Ezerötszáz lovasrendőr sem tudta meg
akadályozni Torino véres futballbotrányát 
Juneket és Planickát véresre verte a pályára özönlött tömeg — 

A csehszlovákok levonultak
Juventus—Slavia 2:0

Torino, jul. 10.
?.4 Hétfői Nagló tudósítójának t ele fonj e- 

lentése.) A Juventus prágai 4:0 ás kataszt
rofális veresége s azok a kísérő körülmé
nyek, amelyek már Prágában felütötték a 
fejűket, bizonyossá tette a szakértők elölt, 
hogy-

Torino a revánsmérkőzes napján in
kább csatatér lesz, mint a Középeuró

pai Kupa-mérkőzés méltó színhelye.
Az érdekellek mindent megtettek, a ki

törni készülő vulkán elnyomására, de — 
ugy látszik — sikertelenül. Tschackert dr., 
a Slavia megbízottja már napokkal előbb 
Torinóba utazott, hogy rábírja a Juvcntust 
cs az olasz futballszövetségcl Cesarini szere
peltetésének mellőzésére.

Cesarini volt ugyanis a prágai botrány 
főhőst'*,  aki Braun bírót cgymcnctcs 

küzdelemben a földreküldtc.
Tschackert dr. fáradozása hiábavaló volt, 
mert

CesaFlnl h páiyárafuió Juventus csapa
tában a közönség pokoli üdvrivalgása 

közepette megjelent.
A rendező egyesület számíthatott valame

lyes botrány kitörésére, ezt igazolja leg
alább is az a beszédes körülmény, hogy

a futballtörténclem legnagyobb rendőri 
készültsége vonult ki a torinói futball- 
pálya rendjének biztosítására. 1500 lo
vasrendőr helyezkedett el formális ha

direndbe.
Óriási Izgalmak közben indult meg a 

mérkőzés, amelynek első negyedórájában a 
Juventus szakadatlanul támadott. A 15. 
percben

Cesarini remek klszökéssel belőtte az 
első gólt 1:0.

Néhány perc múlva Junck és Cesarini 

Tanczer vasárnap a Ripensiában játszott 
a bécsi Rapid ellen

Rapid - Ripensia 3:1 (2:G)
Temesvár, julius 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjeten- 
téscs) Vasárnak Temesvárnak Ismét nagy nem

zetközi fulballcsemcgéje

Tánczer 
két és nagyszerű
seggel

volt. Ausztria egyik leg
kiválóbb csapata, h Ra- 
pld szerepelt, ezúttal 
első ízben. A Bánátul- 
pályát mintegy ötezer 
főnyi közönség zsúfolá
sig megtöltötte. Sorai
ban Temesvár egész elő
kelősége megjelent, élén 
dr. Lázár Coritél polgár
mesterrel. A Rapid min
den tekintetben igazolta 
a hozzáfűzött reménye- 

technikai és taktikai kész*

szabályos remplibc keveredett s ebből az 
olasz elterült.

A közönség tajtékozva rohant a pályára 
és Juneket alaposan elverte.

Csak nagy-nehezen sikerült a teljes ’incse- 
lés elöl Juneket kiszabadítani. A csehszlo
vákok nem akarták élére állítani a helyze
tet s továbbjátszottak. A 42 percben

szabálytalanságért 11-est diktált a bíró 
a Slavia ellen s ezt Orsi pontosan be

lőtte 2:0.
Szünet után rögtön az első percben ki

tört a botrány.
Planicka védés közben fellökte Orsit. 
A közönség az előző akciója sikerén 
felbuzdulva, ismét berontott n pályára 
és Planickát agyba-főbe verve véresen 

otthagyta.
A csehszlovákok vezetőjük utasítására 

azonnal az öltözőbe rohantak és a mérkő
zést semmi szin alatt tovább játszani nem 
akarták.

A nagy botrány alaposan foglalkoztatni 
fogja a közeljövőben összeülő Középeuró
pai Kupa bizottságát s valószínű, hogy a 
csehszlovákok végleges kikapcsolódására 
vezet majd a botrányos eset.

A BOLOGNA 2:0-RA GYŐZÖTT A VIENNA 
ELLEN

Bolognából jelentik: Az FC Bologna— 
Viennc Középeurópai Kupa mérkőzés az 
olasz együttes 2:0 (0:0) arányú győzelmével 
végződött. A bécsi csapat igen jól tartotta 
magát s minden reménye megvan arra, 
hogy a jövő vasárnapi mérkőzésen Bécsben 
megadásra késztesse az olasz bajnokság 
második helyezettjét. A mérkőzésen 17,000 
főnyi közönség jelent meg, amely elégedet
lenségének azzal adott kifejezést, hogy sa
ját csapatát a meccs végén kifütyülte.

megérdemelten győzött a kitűnő formában 
levő, de balszerencsés Rtpensia ellen.

Rendkívül érdekes volt a második félidő köze
pén a 2:1 állásánál a Játék s ba ekkor Wetzcr, 
s Ripensia Budapesten is Ismert középcsalúra 
meg nem sérül, ugy a temesvári profik minden 
bizonnyul kiegyenlítenek volna.

A mérkőzés szenzációja THnczer Mihály, 
a Ferencváros Tánczos néven ismert több

szörös válogatott jobazélsője volt, 
aki — mini ismeretes — pénteken érkezeti 
haza szilit*  Db hazájába Temesvárra, ahol a Fe
rencváros állal engedélyezett nyári szabadságát 
tölti. Tanczer rendkívüli gyorsasága és kitűnő 
technikája ezúttal is ragyogóan érvényesült s 
rengeteg jó helyzetet teremtett csapatának, 
melynek belsői azonban minden elpártolták. 
Precíz kurnerci is általános feltűnést keltettek

VILÁGSZEMLE
NÉMETORSZÁG LEGYŐZTE ANGLIÁT A 

DAVIS CLT-BAN
Berlinből jelentik: Németország—Anglia 

elleni Davis Cup mérkőzés harmadik nap
ján óriási meglepetésre Gramm 5:7, 6:2,
6:3, 6:2-re győzött az angol Austin ellen 
és Prenn 6:2, 6:4, 3:6, 0:6, 7:5-re verte Per- 
ryt. Németország tehát 3:2 arányban győ
zött Anglia ellen és győzelme ufón a Japán 
—Olaszország mérkőzés győztesével kerül 
szembe.
AZ „EURÓPA" ÓCEÁNJÁRÓ GŐZÖS VA
SÁRNAP, FEDÉLZETÉN A NÉMET, 
CSEHSZLOVÁK ÉS ÉSZT OLIMPIAI KÜ
LÖNÍTMÉNYEKKEL FELSZEDTE HOR

GONYÁT.
Bremerhafenből jelentik: A német olim

piai csapat, valamint a csehszlovák és észt 
olimpikonok ma délután 1 órakor az 
Európa gyorsgőzös fedélzetén elindultak 
Amerikába.

A BUKARESTI VÉNTS LETT A ROMÁN 
BAJNOK.

Bukarest, julius 10.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) Vasárnap nagy érdeklődés mellett tartot
ták meg Románia futballbajnokságának döntő 
mérkőzését a bukaresti stadionban. A romón 
főváros bajnokcsapata, a Vénus és a resicat 
UDR állottak egymással szemben s végig heves, 
izgalmakban teljes mérkőzésen döntötték el 
egymás közölt az elsőbbséget. Az első félidőben 
még a rcsicaiak jobbaknak bizonyullak, de a 
nagv hőségben később visszaestek s végered 
menvben a Vénus 3:0 (1:0) arányban meg
nyerte a mérkőzést s vele együtt Románia 
futballbajnokságát.
AZ OLASZOK KIVERTÉK JAPÁNT A DAVIS 

CUP-BÓL
Milánóból jelentik: Az Olaszország—Japán 

Davis Cup mérkőzés utolsó napján De Stefanl 
6:2, 6:2, 6:4 arányban győzött Kuvabara ellen, 
a másik olasz reprezentáns Palmieri pedig öl
szeles küzdelemben 6:4, 4:6, 6:1, 6:1 és 6:2 
arányban győzte le Salot. Olaszország tehát 
végeredményben 3:2-re győzött és legközelebb 
Németországgal kerül szemb.

KEHRLING HOLLANDIA BAJNOKA.
Nordivijkből jelentik: Kehrling Béla, a sok

szoros magyar teniszbajnok vasárnap meg
nyerte Hollandia férfiegyes bajnokságát. Az 
elődöntő sorún a kölni Nurney ellen 6:8, 8:6, 
6:2 6:4-re gyűrött, a döntőben pedig a több
szörös holland bajnok Timmerrel került 
szembe, akit 7:5, 9:7. 3:6 és 6:4 arányban kész
tetett megadásra. Kehrling a férfitáros-bajnok
ságot is megnyerte. Partnere Timmer volt s a 
döntőben 5:7, 6:2. 6:3. 6:1 arányú győzelmet 
aratott a Mentei—Dél Bonó pár elein.

X A Dunántúl teniszbajnokai. Sopronból 
jelentik: A Dunántúl teniszbajnokságai a be
fejezéshez közelednek. A női egyes juniorbaj
nokságot Merghné (Pápa) nyerte, ellenfele a 
nagykanizsai Markóné a versenyt feladta. A 
férflpáros scniorbajnokságol a László—Dávid- 
házy szombathelyi pár szerezte meg, n lloff- 
mann—Darázs nagykanizsai pár ellen 9:7. 6:4, 
6 3 arányban. A férfi egyes juniorbajnok Láng 
(Pécs) lett, aki a győri Sámsont 6:1. 1:6 és 6:1 
arányban győzte le. A női párosbajnokságot 
Devettné—Surgothné pór nyerte a szombathelyi 
Vécsey nővérekkel szemben 6:3. 6:1 arányban 
Az ifjúsági féiflbajnok Máltr (Kaposvár) lelt, 
a döntőben a nagykanizsai Darátst 8:6, 6:3 

I arányban legyőzte. Az ifjúsági női bajnok
Sternthal lNagykanl»»») lett, a soproni Rigniof 
a döntőben 6:2, 2:6, 9:7 arányban legyőzte. A

sötétség miatt néhány számban a döntés hét-*  
főre maradt.

Vasárnap este még csak 1500 pengő állt 
Szabu József olimpiai számlálónak aktív 
oldalán és Igy az újpesti atléta losangelest 

útja egyelőre bizonytalan
A- olimpiai válogató bizottság első döntése 

után, mint ismeretes, több olimpiai jelölt ér
dekében társadalmi ukció indult meg, amelyek 
teljes sikerre vezetlek és az illetők szombaton 
éjjel az expedícióval együtt már e) is utaztak 
Los-Angelcsbc. Egyedül

Szabó József, az UTE kitűnő távolugró- 
bajnoka maradt itthon,

aki ugy számítja, hogy ma indul útnak és Cheré 
bourgban csatlakozik az olimpiai gárdához*  
Azonban, mint értesülünk, Szabó József terve 
aligha válhatik valóra, mert a kitűnő atléta ré
szére mindössze ezerötszáz pengőt gyűjtöttek 
eddig s s

a hiányzó összeget pedig, amely ezek sze
rint 1700 pengőt tesz ki. aligha fogják 

tudni már most pótolni
az idő rövidsége miatt. iiw

A junior-atlétákat az MTK ** 
versenye foglalkoztatta

A Magyar Tcstgyakorlók Köre vasárnap dél
előtt országos junior atlétikai versenyt rende
zett a Hungária-uli sporttelepen. A részletes 
eredmények a következők:

Magasugrás: 1. Kerkovics BBTE 181 cm, 2. 
Czifra 170 cm, 3. Isteníts MAC 165 cm. — 
Távolugrás: 1. Kopj y MTK 625 cm. 2. Kel- 
ler FTC 609 cm, 3. Semmel MTK 602 cm. —* 
300 m-es síkfutás: 1. Szilasi BBTE 37.8 mp. 2. 
Ferihegyi MTK 37.8 mp, 3. Kovács Ferenc FTC, 
37.9 mp. — 100 m-es síkfutás: 1. Czifra BBTE 
11.6 mp, 2. Alberti MAFC 1Í.7 mp, 3. Koppány 
MTK 118. mp. — Diszkoszvetés: 1. Dunszt 
KAOE 35.63 ni. 2. Láng RAG 34.78 m, 3. Kő. 
szeghy MTK 34.03 m. — 1000 m-es síkfutás: 1. 
Simon MTK 2 p 42 mp, 2. Gergely BBTE 2 p 
43.2 mp, 3. Adami MAC 2 p 49.8 mp. — Hár
masugrás: 1. Mezei MTK 1292 cm. 2. Havas 
FTC 1280 cm. 3. Fehér MTK 122! cm. - 
3X100 m-es staféta: 1. UTE 8 p 16 4 mp. 2. 
BBTE 8 p 17.4 mp, 3. MAFC 8 p 24.2 mp.

X A MIJE legyőzte az FTC-t. Szegedről je- 
lentik: A SzUE—FTC vasárnap bajnoki vizi- 
pólómérkőzcsct a szegedi csapat nyerte 2:0 
11:0) arányban. A gólokat Sznnlszló dobta. 
A II. osztályú bajnokságért a Szegedi Vasutas 
mérkőzött és győzött az SzMTE ellen 3:1 (1:1) 
arányban.

X Az első BMumler-emlékverseny. A Kispesti 
AC vnsárna|) délelőtt rendezte a Budapest 
Cegléd—Nagykőrös és vissza útvonalon 110 
km-es távolságban a télen elhunyt Báumler 
Ede, Magyarország egykor verhetetlen kerék
páros bajnokának emlékére országa, versenyét. 
Az I. és 11. oszt, versenyzőket együtt inditották 
el. Nagykörösre menet Gnrai UTE. Jálies Pos
tás és Liszkai BSE diktálta a rendkívül erős 
Iramot, amelyet a fiatalok átvettek. \ végső 
küzdelemben ölen vetlek részt és ugy látszott, 
hogy a vezetéstől mentesített Vida 1. BSE 
szerzi meg a győzelmet, de Orczán Törekvés, a 
hosszú küzdelemben jobbnak bizonyult és az 
utolsó tíz méteren megnyerte a versenyt. A 
meleg Időjárásban az élcsoport 36.347 km óra
átlagot ért cl, ami világviszonylatban is első
rangú eredmény. I és II. oszt, verseny: l.‘, 
Orczán Törekvés 3 óra 51 p 06 mp. 2. Vida 1. 
BSE gépho-szal. 3. Madl í TE géphosszAl, 4. 
Huszita I. MKSz gcpliosszal. 5 Vitéz Nyomdász 
gépho«szal. 6. Baiihnlzer BSE 3 óra 51 p 40 
mp, 7. Huszka li BSE 3 óra 53 p., 8. Finán 
Postás rajta*
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Interjúk — egy mondatban
a tengerentúlra távozott olimpiai válogatottakkal — és a kísérőkkel

— Csak egy mondatot! — tesszük fel a kér
dést. íme a válaszok:

A vívó (Kahos Endre): Reméljük a legjob
bakat. így 
szoknál.

A birkózó 
északiak. De

Az atléta 
menni fog. 
majd az anu

A KÍSÉRŐK...

érzem, jobbak vagyunk az óla-

Szombaton éjjel magáial vitte őket a bécsi 
gvor*. Az indőház csarnokában nem a sabló- 
nos bút suzlaló. Itt komolyabb könnyeket oj-

Rémre:

habos 

melegebb 
messze, 

túlra mennek.

a kézszorna
»n messze, az. óceánon 
mber jött ki a pályaud- 

ozóklól. Ma-

(Kárpáti Károly): Istenem... az 
mar volt dolgunk velük.
(Remecz József); Biztos, hogy 
Bár tudnám, hogy mit dobnak 

.........icrikaiakl
A bovoló (Énekes István): Jaj, csak az az 

Irtó felelősség ne volna ... Ki tudja, hogy mi
lyen pontozóbbakat kapunk.

A tornász (Pellc István): Esélyeink vannak 
és én nyugodtan tekintek az olimpiai küzdel
mek ele.

trejtvényRegény-keres;
12 részben

Kálmán Jenő regényét keresztrejtvénybe szerkesztette Gál GyOPSy
Mi történt eddig ?

és az udvarló egyedül maradt él 
kitartó szívós ostrom — égy asz-

A férj ebédulán a hálóban kicsit ledőlt. Az asszony 
mint tietek óta mindennap elkezdődött a heves ostrom. A 
szonyérl. _ , ...

— Holnap ugye feljön, — duruzsolt a flu; hangja tele
kacsul nézett rá. ' ...

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

— Pedig engem szeret és nem az urát . . 
Az asszony nem sálaszolt. de a flu újból
— Óh, ne bánjon velem ilyen ridegen.
A nő elncvelte magát
— Nézze ... én fatalista vagyok .. nincs 

tem ugyan, <le az életem nyugodt.
— És legyük fel, ha a sors talán ezt úgy
— Az. más!... de igy ...
Előttük az asztalon egy palctt kártya feküdt.
A flu ekkor elszántan így kiáltott fel:
— Igaza is van! Játszunk ml kelten egy parti römtt, döntsön a kártya és a sors Ítél 

majd. Ha én nyerek, maga holnap délután feljön hozzám, ha maga nyer, örökre eltűnők 
életéből.

— Az ötlete kitűnő!... Nem bánom — elfogadom.
Rögtön leültek játszani. Megindult a gyilkos harc. A férfi kiosztotta a kártyákat.

volt melegséggel.

hogy tisztességes

kezdte most:

értelme az uramat megcsal ni.

rendeli... ?

Az asszony ma-

asszony vagyok

inért nem szere-

fk, gy<
rölgrlik szemeiket és az újságírónak 
rosszul évik kiszakítani cgy-cgy pillanatra 
övéik köréből.

Kmelykó János: Téved, nem estem kétségbe, 
amikor az a riasztó hír érkezeit. Én súlyos 
anyagi áldozatot hoztam, hogy kimehessek. Ha 
rsakugynn eltiltottak volna az úttól, akkor az 
erre szánt pénzből vettem volna egy kis há
zacskát, kinn valahol a környéken és élde
géltem volna csendesen.

DUchateln Zoltán: Nem lesz nekem ez kéj
utazás. Már előre borzadok: mennyit kell ne
ken odakiinn verekednem!

A kultuszminiszter 1000 forintot adott 
az olimpiai kiküldetésre

Amikor még nem meredt annyi vágyakozó szem az OTT üres 
kasszájára — Kiküldetés 1896-ban az első modern olimpiászra 
— A Nemzeti Torna Egylet, a Magyar Athletikai Club és a 

Budai Torna Egylet „önköltségesei"
Végre, minden különösebb baj nélkül el

indulhattak a hosszú, tengerentúli útra. Oly 
sok pénzbe kerül a nvugalamerikai ni, hogy 
néhány nap elölt úgy gondoltuk, a kis Ma
gyarország néhány tehetsége mily szerény 
lélekszámú .sereget fog alkotni az ünnepi 
felvonuláson. És szombaton este, hogy se
regszemlét tartottunk a pályaudvar üveg
cse rpok óban, bilink az impozáns hadat, 
amely címeres olimpiai egyenruhájában 
szinte félelmetesnek tűnt fel. Úristen, mi 
lenne, ha e sereghez Fűzött reményeink a 
valóságba testesülnének! ...

A köz , klub- és 
és kísérők száma 
finisében alaposan 
mint 3000 pengő 
pénz. És mégis sikerült! Hej, pedig a baldog 
békeévekben sem volt csekély gond a lükül- 
delés. Sporltörlénelmünk sárgult lapjait 
forgatva, emlékezzünk csak vissza az első 
modern olimpisz előtti gondokra. 1896-ot 
irtunk akkor és Kemény Ferenc főreúlisko- 
Ini tanár, tanügyi iró a Sport Világ 1809. 
esi albumában részletesen beszámol min
denről. Az ő adataiból irtuk ki az nlabbl so 
rókát:

..December 14-én megalakult nz olimpiai já
tékokat előkészítő bizottság, amelynek veze
tése dr. Hrr-cviczy Albert elnök és dr. Gc 
renday György másodelnök avatott kezeiben 
nyugszik. Az értekezlet, amelyen több fővárosi 
sportcgvlcl képviselője is megjelent, 
Írásbeli’ felterjesztést intézett <lr. 
t.vula közoktatásügyi miniszterhez, 
hivatkozással az olimpiai játékok 
költségvetésbe beállított 1000 frl.-ra. 
szeg kiutalását kéri, hogy abból utólagos elszá
molás kötelezettsége melleit és kívánatra előre 
bemutatandó költségterv szerint.

■ kiküldött bajnokokat anyagilag It támo
gathassa.

Fgviitlal kéri n bizottság, hogv nz esetleges hi
vatalos kiküldetés költségei. Ickinlcllcl nz cn- 
gfdélvczvtl összeg nmugv is csekély voltára, 
más alapból fedeztessenek.

A bizottság egyben elhatározta, hogv a ki- 
Küldendő leghisatotlabh erők kiszemelésére 
sajátköril mérkőzést rendez, melyre nz összes 
hazai »porlcgycsülctek ez utón flgvelmcrlcliiek.

F.liw'künk kiváló buzgalmának köszönhet
jük. ^iogy n felterjeszti ’s csakhamar kedvező 
eliwt^zcsf nvcrl A vallás- és közokt. Miniszter 
ur őnníívméllósága ugyanis 1896 január 19-én 
64.997 95. .sr. alatt kegyesen elhatározta, hogv 
Magva rországnnk n f évi olimpiai versenye
ken való részvétele < áljából

a f. évi állami költsége elésbe fölvett 1099 
forintot a törvénvhozás állal megszavaz- 
■tás esetére bizottságunknak rendelkezésre 

bocsátja.
A próbaversenyek eredményei alapján a bizott
ság titkos sza’nzús utján ejtette meg a kikülde
téseket Ar 1000 frt.-nsi államsegélyen kisül n 
résztvevő egyesületek személy cukiul tOO—KXi 
frt.-nyi, n M. Alhlelikai Club összesen 300 
frt.-nyi hozzájárulást jelentett be Mindenek
előtt az 1009 frl nyl segély 5 egyenlő 209-200 
frl-ny í résrlelrinck odaítélése döntetett e> tit
kos srasázással, amelynek erchnénye a kösel- 
kérő volt:

önköltséges versenyzők 
a kiküldetési mérkőzés 
meggyarapodott. Több, 
szcniélycnkint — sok

<Z

indokolt
IV/a.<sif« 

amelyben 
áljaira a 
ezen ősz

NYOMATOTT A GLÓBUS

1i beadott szavazat közül nyert Guttmann 
Hajós Alfréd It-et, Kellner Gyula 1.1 at, Dani 
Nándor 12-öt, Kakas Gyula 8-at, Szokolyi Ala
jos 1-rt. A MAC 300 frt.-nyi hozzájárulása ré
vén KM) frl. felesleg maradván, szóba jött egy 
halódik versenyző kiküldetése olyképpen, hogy 
az 1000 frt.-nyi államsegélyből a MAC részé
ről kikiildcndő kot versenyző összesen 300 
frt.-nyi segélyben részesüljön, a fennmaradó 
100 frt.-ot pedig azon egyesület, amelynek a 
kiküldendő hatodik versenyző tagja, 20Ö frt-lal 
egészítse ki. Erre nyomban késznek is nyilat-' 
közölt a Nemzeti Torna Egylet és a Budai 
Torna Egylet, mire titkos szavazás utján Wein 
Dezső és Tapavicza Momcsiló küldettek ki. 
Eszerint az elsőnek említett 6 versenyző a bi
zottság részéről államsegélyben rcszesiltclni ha- 
lároztafott s ez jóváhagyás végett a nm. vallás- 
és közokatásügyi ■
tett. A versenyzők 
más önként jclenlkezellekkkcl — a 
titkára nyomban megküldte a görög 
zotlság titkárának.

Maguk a versenyzők — Homicskó

Miniszter úrhoz felterjesztc- 
Ic lajstromát — kiegészítve 

bizottság 
helyi bl-

., .......  ~...... Athanáz,
Iszer Károly, Kemény Ferenc. Kertész Nándor. 
Marino Leonidász és Oherolly János urakkal 
kiegészítve, kél csoportban indult útnak Athén 
felé.

Volt tehát összesen 7 versenyző és 6 láto
gató.

Főösszeg 13, kikhez Magyarország részéről még 
Haris Pál görög kir. ' ..............
tagját számíthatjuk."

főkonzul családjának 3

♦

az olimpiai válogatóbb 
— 6 kísérő. Nem síim-

Na. mit szól éhez 
zollság? 7 versenyző 
ind a kiszabott pcrccnluális arány, de vi- 
szőni nem szabad elfelejteni, hogy a kísérők 
a saját zsebük terhére kísértek.

X Monstre atlétikai versenyt rendez az MTE 
iuliiis 21-én. Vcrscnvszámok: 100. 400. 1000 és 
3000 méteres síkfutás, magas- és lávolugrás. 
sulvdobás. A jelentkezés nz egyesületnek az 
Almássy-lér 2. szám alatt levő helyiségében 
történik naponta 7—8 óra közöli.

X Gvőrl autósok és motorosok a fővárosban. 
A Győri Automobil és Motor Club vasárnap 
viszonozta a Terézvárosi Torna Club és Kis
pesti Atlétikai Club három hét előtti látogatá
sát A Győri Automobil Club P/annl alezredes 
elnök vezetésével érkrzett Pestre, ahol a bécsi 
vámnál közel 20 autós és motoros mrülf össze 
a vendégek fogadására. A vendégek a pesti kí
sérő autósokkal felvonullak a Hő«ök emlék
szobrához. ahol n csőriek részéről Pfandl el
nök. a TTC részéről KonnenHein P.enö iicyve- 
relő elnök, a KAC részéről Dálnoki László és 
Srelnár Aladár elnökök csepeli ME részéről 
Mátrai elnök kosjomzták mez a «irt. Utána a 
vendégek az Erzsébet Sósfürdőhc vonullak, 
•hol strandfürdőrés és bankett volt.

X Sporlclőadás a srcgénvsorsn diákok ja
vára. A ..MOVF." BSE Allila-baitársi csoport 
Zrinyi-lörzse vasárnap Pesterzsébeten a Lövöl
dében nagvszabásu zenés disiláborl rendezett, 
nmelvcn Petróczy István nv.-repülőezredes a 
léeiközlckcdésről és n gázvédelcmről tartóit 
előadást._________

A szerkesztésért és kiadásért (elei: 
Dr. F.I.EK HUGÓ

A regenv a keresztrejtvény fősoraiba van beleszőve és megfejtésül csak ezeket a sorokat 
kell beküldeni, még pedig sorrend szerint és folytatólagosan: Függőleges 1., vízszintes 1., 
függőleges 24., és vízszintes 19.

Ezenkívül ahhoz, hogy ön n regénykereszt rejtvény folytatását Is megfejthesse, mai szá
munk ötödik oldalán meg kell keresnie a regénynek inai keresztrejtvényünk fősorait követő 
mondatál Is, amely kulcsként szolgál a további megfejtésekhez.

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

SEGÉDSZAVAK A REGÉNY MEGFEJTÉSÉHEZ:
Vízszintes sorok: 14. Magyarul — vám. 15. 

Ossián költeménye is ezen a nyelven van írva. 
10. Rangrövidilés. 17. Iskolatípus. 18. Idegen 
kötőszó. 21. Hangszer. 23. Közlekedési kellék. 
25. Német összevont prepozíció. 26. Mostaná
ban sokan vannak letaszítva róla. 28. Fordított
ja — a nemetek szorzószava. 29. Női név. 31. 
Szám. 32. Díszes egyesület. 34. Ilunyadmegyei 
község. 30. Ilyen mogyoró is van. 39. Érem. 41. 
Arc — más szóval. 43. Kisebb csapat. 44. Szá
mok után álló idegen rövidítés. (Harmadik betű: 
o.) 46. Ilyen ispán is van. 47. Autómárka. 48. 
Égiláj idegen nyelven. 51. Világnyelv. (i=v). 
52. Egv — olaszul. 53. Piperemárka. 54. Be- 
szédrész. 57. Hónaprövidités. 58. Kiváló magyar 
publicista volt. 59. Ellentétes kötőszó. 61. For
dítottja — bónaprövidités. (Ékezctfölöslegd 62. 
írónőnk álneve. 64. Rendelet. 65. Fiunév. 67. 
Kávéházi alkalmazott 70. Ilyen angyal is van. 
71. Magyarul — san. 73. Hó — németül fone
tikusan. 7*  * ■'
lese. 77. . 
két római szám. 81. Lóversenyműszó, 
csinv szállítási eszköz. 88. Személyes 
89. Igy hívják a bazárt Egyiptomban, 
lös. 92. Verdi operája. 93. Forditotlja 
németül.

’4. Kókuszrosl. 75. Latin csel rövidi- 
. . . Troli. Heine műve. "9. Azonos 

83. Ki
névmás.
99. Kel- 
— rész

Függőleges sorok: 2. A diákok igy hívják a 
futballt. 3. Olasz névélő. 4. Város Würlicmberg- 
ben. 5. . . . ck áll a haja. 6. Bányaváros. 7. Ki
váló angol színművész, volt. 8. . . . boldogul! 
(ékezethiány.) 9. Háziállat. 10. Déltiroii város a 
Garda-tó melleit. 11. S-scl az elején — uralko
dókat illető megszólítás. 12. Zöldségféle. 
13. Ünnepi ruha. 20. Kézimunkaüzlet a József- 
köruton. 22. Lásd 73. vízszintes. 27. Az 1. sz. 
vízszintes 24, utolsó és első betűje. 30. A hydro- 
génnek levegőn való elégésekor keletkezik. A 
mii jég készítésénél fontos szerepet játszik. 31. 
Villámgyorsan jár. 33. ilyen fürdőnek hívták 
eredetileg az iszapfürdőt. 35. Néha a folyó teszi. 
37. Szakállszin. 38. Akik szerelik a különleges 
falatokat. 40. Német helyhatározó. 42. Felkiál
tás. 45. Dolog — latinul. 49. Madár. 50. A Vlgszin- 
háiban sokat játszott dráma. 52. Éjjeli madár. 
55. Kiváló kúriai birónk. 56. Bessenyev hőse 
(ckezelhiány). 57. Filmrendező keresztibe. 58. 
Betű fonetikusan. 60. Személyes névmás. 63. 
Kettős mássalhangzó fonetikusan. 66. A ba
rázdabillegető nyilván csinálja. 68. Napszaka. 
69. Németországi folyó. 72. Bő. 76. Katona. 78. 
Szikra egy regényének is a címe. 79. Fordított
ja — német borítékokon olvasható. 80. Ady 
szerelme. 82. Harapnivaló. 84. I. L. N. 85. For
dítottja — nap angolul. 86. Község. 87. Van 
aki mindent ennek a kedvéért lesz. 91. Főnök 
rövidítése. 94. Kerek szám, kivételesen azonban 
arab számjegyekkel.

E héten a megfejtéseket legkésőbb julius 16-Án kell postára adni.

Utolsó alkalom, hogy roginykeeesztrdltyiny-yfrsonyünkan risztvahtssan, 

"tnjanls n már löbbirben közölt pálpámti fel. már cink S rrjtvfnut körtünk, nkfellenüt
tételeink élteimében kisebb azonban értékes 
dijak sorsolásában azok is résit vesznek, akik 
csupán 6 egymást követő fejezet -----

. . . ------------- ve
gyen részt szenzációs pályázatunkon. .4 
pályázathoz a 2. oldalon található keresztrejt-

NYOMDAI MClNTEZET R. T. KORFORGÖGÉTEIN, BUDAPEST, VI, ARADI UCCA 8.

r>«pó„ « r,,,nid»l löí.rlő /c/c.-r, mrg/r/Krft i.fng.trelu/nyt kell dalolni, n borfiákra 'pedig 
küldik be. Mml/nau „ mai reilofnnyel randit feltűnő hetükkel rá kelt Imi: DOnlUIn a kirlyat

NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS >1.


