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A Filtex kétezer alkalmazottjának sztrájkja

Utcai reuoluerharc után 
elfogták a iriarhö-utcáböl 

megszökött eg vitt rabot
A másik szökevény ónként jelentkezett, a harmadikat hajszolták

Vasárnap estére eredményre-vezetett az a 
nagyarányú rendőri nyomozás, melyet a Markó- 
utcai fogház három megszökött vizsgálati fog
lyának felkutatására indítottak.

Még szombaton a kora délutáni órákban tör
tént, hogy a fogház papirvágómühelyében há
rom rovottmultu, veszedelmes betörő, akik pár 
héttel ezelőtt kerültek a fogházba,

kibontották a falai
és megszöktek.

A három betörő: Spalovszky József, Herczeg 
Ferenc és Leibetsédcr Ferenc szinte percek alatt 
eltűnt az üldöző fogházőrök szemei elől. Jó
idéig azt hitték, hogy a törvényszék épületé
ben bujkálnak és ezért a pincétől a padlásig 
átkutatták a hatalmas törvényszéki épületei. A 
kutatás nem vezetett eredményre és később azt 
Állapították meg, hogy

a szökevényeknek sikerült kijutniok az 
épületből.

A vasárnapra virradó éjszaka detektívek se
rege üldözte már a három szökevényt s vasár
nap délelőtt végigjárták a rendőrség emberei 
mindazokat a helyeket, ahol Spalovszky és 
társai azelőtt meg szoktak fordulni. A betörők 
azonban egyik helyen sem/jelentkeztek, hiába 
lestek rájuk órákig a detektívek. Este nyolc 
óra volt, amikor /

megszólalt a főkapitányság telefonja és kö
zölték, hogy az egyik szökevényt a Váci-ut 

környékéh sikerült elfogni.
De e pillanatban még nem lehet előállítani a 
rendőrségre, mert a Kókus-kórházba vitték, 
ahol sebeit kötözik be. Nem sokkal későbben 
részletet jelentés érkezeit a főkapitányságra a 
betörő elfogalásáről, arról a példátlanul izgal
mas üldözésről, amely az elfogatását meg
előzte.

Tar Ferenc rendőrőrmester, aki már hosz- 
szabb ideje teljesít szolgálatot a Váci-ut kör
nyékén s igy jól ismeri a betörővilág tagjait, 
rendes esti Szemleulját végezte a Béke-ulon. A 
rendőrörmesler a Béke-ut és Tahi-utca keresz
tezésénél

egy robusztus termetű, sötétruhás, apacs- 
inges férfira lelt figyelmes.

A gyanús ember ott ólálkodott a bérházak ka
puiban, egyes házakba be is tért, majd gyor
san kisieti ti. Jóideje figyelte már a rendőr a 
gyanút alakot, aki azonban nem vette észre a 
rendőrőrmeslcrl.

Tar Ferenc minél közelebb ért hozzá s mi
nél jobban szemügyre vette, annál ismerősebb
nek tűnt fel neki a gyanús ember.

A rendflrőrmeslernek már többször volt 
dolga Spalovszky Józseffel, 

akit legutóbb is ő fogott el egyik betörése al
kalmával. A rendőr, amikor egész közel ért 
hozzá, megismerte Spalovszky!, a markóutcai 
fogház szökevényét. Spalovszky abban a pilla
natban, amikor megpillantotta a rendőrt, fu 
tásnak eredt.

— Álljon meg!... Fogják meg! 
kiáltotta a rendőr, aki utánarohant a me

nekülő betörőnek.

Néhányszáz métert futónak igy s.’a rendőr 
csaknem elérte már a'betörőt, amikor már 
közvetlen közelébe ért,/

a betörő kezében kés villant meg.
Ráemelte a rendőrié, de Tar Ferenc rendőr
őrmester nem vesztette el lélekjelenlétét és re
volvere után kapott, a következő pillanatban 
lövés dördült el.

Spalovszky Józsefet eltalálta a rendőrgolyó, 
de csak balkarján könnyebb sebet ejtett. A 
megsebesített betörő, aki egérutnt is nyert 
azalatt, míg a rendőr revolvere után nyúlt és 
feléje lőtt, most

a hatalmas kést maga felé fordította és 
kétszer egymásután mellbeszurta magát, 

aztán elhagyta az ereje és összeroskadt a föl
dön.

Az izgalmas revolverharc zajára néhány járó
kelő sereglctt össze. A rendőr felkérésére nz 
egyik járókelő értesítette a mentőket, míg a 
rendőr ottmaradt n megsebesült betörő mel
lett, mert nem tudta még, komolyan meg
sérült-e vagy esetleg szimulál és meg akar 
szökni. Pár perc múlva

A kecskeméti gyümölcsháboru 
frontján vasárnap győzött 

a magyar barack
Ausztria helyett hét másik külföldi piacot szerzett az exportőrök szindikátusa — Mázsa

számra öntötték ki a piacra az uborkát az elkeseredett termelők
Kecskemét, julius 17.

(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) A kecskeméti gyümölcsléi melók 
között, akiket már nz idén kétszer vert vé
gig a jégverés korbácsa, pánikszerű riadal
mat keltett a hir, hogv elvesztik kofőbb 
exportcikküknek: a rózsabaracknak ér;. e- 
sitési lehetőségét az osztrák vámháboru 
miatt. A bor és a búza csődje

a rózsabarack volt a kecskeméti gaz
dák nemesvalutája

és igy érthető a megdöbbenés és ijedelem.
A vámháboru következményének teljes 

képe vasárnap reggel bontakozott ki. A hí
res vasárnapi piacon máskor a termelők 
kocsijainak serege szokta ellepni a város
házé előtti teret, a Templom teret és az 
öregpiacot. Most csak ritka sorban jöttek a 
kocsik. Ez azt jelenti, hogy a termelők már 
az utolsó ^zalmaszálba is kapaszkodnak:

az utolsó percig várnak a barack iesze- 

megérkezeft n mentők automobilja s a 
mentőorvos utasítására azonnal a Rókus- 

kórházha vitték a megsebesült betörőt.
A kórházban megvizsgálták a sebeit és meg
állapították, hogy sérülés© nem . súlyos s be 
lehet szállítani a fogházba. Miután a betörő 
sebeit kimosták és bekötözték,

a rendőr a főkapitányságra állította elő, 
innen pedig a Markó-utcai fogházba ki

sérték.
Spalovszky! a fogházban nyomban kihallgatták, 
de részletes vallomást még nem tett szökésé
ről és arról, hogyan sikerült kibontania a fng- 
házmühely falót és megszökni a fogházból. Ma. 
hétfőn, fogják részletesen kihallgatni a betörőt.

Tar Ferenc rendőrörmester a történtek után 
azonnal jelentést telt a fegyverhasználatról. A 
rendőrörmester, mint a vizsgálat megállapította,

jogosan használta fegyverét az uj belügy
minisztériumi rendelet alapján, 

amely ugy intézkedik, hogy ha a rendőr élet
veszedelemben forog, azonnal fegyveréhez 
nyúlhat. A bátor rendőrörmester szorongatott 
helyzetében kénytelen volt fegyverét használni,

’ désévcl,
mert abban reménykednek, hogy esetleg 
egy nap is döntő fordulatot hozhat. Ennek 
az ésszerű védekezésnek volt a következ
ménye azután, hogy

a vámháboru dacára emelkedő tenden
cia mutatkozott;

igaz ugyan, hogv csak a barackban.
Azok a kereskedők, akik tegnap 25- 30 

fillérért szerezték be a barackot,
ma már 40—45 fillért Is adtak érte.

A gyümölcskrach hírére rengeteg kisvásárló 
érkezett Kecskemétre. Az éjszaka félkettős 
budapesti vonatból

százával szálltak le a nagy kosarakkal 
fölszerelt utasok, akik olcsó barackot 

akartak vásárolni lekvárfőzésre.
A 40—45 filléres ár azonban lehütötte a 
nagy vásárlási kedvel, erre azután nz ubor
kára vetették magukat. A híres vasárnapi 
piacra, amire még sohasem volt példa, ősi

különben a betörő leszúrta volna.
Miközben nz izgalmas fogolyüldözés, a béke- 

uti rcvolverharc folyt, kézrekerüH a Markó-. 
utcai fogház második szökevénye is:

Leibetsédcr Ferenc önként jelentkezett a 
fogházban.

Leibetsédcr kihallgatása során elmondotta, 
hogy eszeágában sem volt megszökni sem neki, 
sem Herczegnek, de Spalovszky valósággal 
terrorizálta őket és kényszeritelle a falbontásra. 
0 ott ólálkodott már a szökés után a Markó- 
utca környékén s várta, hogy valaki kijöjjön a 
fogházból. Amikor a fogház papirvágómühelyé- 
nck egyik őrét megpillantotta az utcán, ‘

nyomban odament hozzá s megkérte arra, 
hogy vigye vissza a fogházba.

Kihallgatták a fogházőrt, aki előadta, hogy 
valóban i|ála jelentkezett Leibetséder, akit az
után visszavezetett a fogházba.

Herczeg Ferencet, a harmadik szökevényt, 
vasárnap az éjszakai órákig még nem fog- 

tákel,
de a rendőrség reméli, hogy rövidesen őt is 
kézrekerilik.

ízesen csak kétszáz mázsa barackot, száz
húsz mázsa almát és ezerkétszáz mázsa 
uborkái hoztak a termelők. A barackot és 
az almát az utolsó szemig fölvásárolták az 
exportörök, az uborkából azonban csak a 
felét vették meg.

Három fillér volt az uborka ára, illetve 
csak egy fillér, mert az exportőrök két fil
lért visszakapnak prémium alakjában a 
földrtiüvelésügvi minisztériumtól. A meg
maradt hatszáz mázsa uborka a Budapest
ről érkező kisvásárlókra vári. Fillérért, sőt 
félfillérért mérték már az uborkát, de a vé
gén már nem kellett és

késő délre odáig fajult a helyzet, hogy 
a termelők ingyen adták az uborkát, ki
öntötték a zsákokból a piacra és ott

hagyták,
nem akarták megvárni a holnapot, hogy 
esetleg megint hiába fizessék a heiypérzt.

A tavalyi állapottal szemben, mikor a 
termés jóval nagyobb volt és mégis 8—10
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Hasznos tudni
b<w SCHMIDTHAUER

Igmandi
keaorüvize gyorsan megszaba
dítja a romlott ételek káros 
követkoMuónyeltól.

mmtat minden peleckhnz meneiieiveI 
Kapható mindenütt!

fillér roll nz uborkn árn. a vasárnapi ese
mények

■ tökéletes csődöt
jelentik. Szerencsére a gyümölcsöt nem fe
nyegeti a végső krach. A kecskeméti nagy 
exportőrök szindikátusa közös vállalkozásba 
fogott, hogy az utolsó percben megnient- 
Imnmt a piacot és ez a munka gyönyörű 
eredményeket produkált. Az osztrák piacról 
kiszorult gyümölcsöt

németországi, svájci, dániai, angliai, 
csehországi és finnországi piacok felé 

Irányítják
és megvan a remény, hogy ezek nz államok 
fel tudják venni a termést. Vasárnap kü
lönben még egy igen jelentős és számottevő 
piacot sikerült szerezni a kecskeméti gyü
mölcs számára. Az exportőrök szindikátusa 
ugyanis bevett a tagjai közé egy lengyel 
állampolgárt és

most már Lengyelország felé Is megin
dul h gyümölcsexport, 

mert Lengyelországba csak lengyel állam 
polgár vihet be gyümölcsöt.

A gyümölcsmentési akcióból jelentékeny 
módon kiveszi a részét Fdy István kecske
méti főispán is, aki belföldi vlszonylatok- 
|>an igyekszik piacot teremteni a kecske
méti gyümölcs számára.

Makó és Szeged mér Jelentkezett is, 
hogv 2.5—30 filléres órbnn piacot tud te
remteni a rózsabarack számára.

Ezek a sikeres akciók azt jelentik, hegy 
a gyümölcs nem marad a termelők nyakán, 
bár a harmadárban kell elvesztegetniük » 
termést, de

a végleges gytlmölcskrttchtól megmene
külnek.

Igaz, hogy ez csak szomorú vigasz Kecs
kemét számára.

A vámháboru különben Kecskeméten 
forrongó osztrákellenos hangulatot tá

masztott
és példátlan elkeseredést váltót ki. A kccs 
kcmélick százszázalékos bojkottot követel
nek minden osztrák árura és országos nk 
ciót Indítanak n terv keresztülvitelére. Azt 
akarják, hogy éppen ugy, mint annakidején 
a magyargynlázás miatt bojkottállók Coty 
parfömgyái tmányait,

helyezzenek bojkott alá minden osztrák 
árut.

A városi törvényhatósági tanács közgyűlé
sén indiiványozni fogják a bojkott kimon
dását, de addig is Igyekeznek állni a harcot.

Az üres hegyeshalmi 
pályaudvar

A magyar-osztrák vámháboru hatása
csak hétfőn reggel

látszódlk meg először a bécsi piacokon. A csü

Kisvárdán győzött Osváth Pál, 
az ellenzéki kisgazdajelölt

Némethy Vilmos orszAggyttlést képviselőt izgatás 
miatt feljelentették a csendőrök az izgalmas 

választási harc során
Klávárda, julius 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fan je
lentése.) Az utolsó idők legizgalmasabb vá
lasztási küzdelme zajlóit le vasárnap n 
K állag Tamás lemondásával megüresedett 
kisvárdai kerületben, amikor

Moaer Ernő egynégcapártl hivatalon Je
löli és Osváth Pál dr., a független kis
gazdapárt Jelöltje állottak egymással 

szemben.
Hetek óta már óriási agitáció folyt n kerü
letben. amelynek illusztrálására legjellem
zőbb, hogy

az egyaégrspárt részéről körülbelül 
hetven képviselő járt a választási harc 

alatt a kerületben
és n választás napján negyvenen tartózkod
tak a kerületben, mig az ellenzéki képvise
lők közül negyvenen folytattak agitációs 
munkál h választási harc alatt és huszon
hármán voltak jelen a választás napján.

Mindkét párt óriási erőfeszítéseket fejteit

Szalmaözvegyek!
Akainak-e egv kelIrmM elfUltenl T
Hv üt* ”, akkor kezessé*  fel h főváros legtsebb terruzu 

ksvehsuU M éttermét. nx 
AIIOViIT, VII., Arérui-ut 19. 
<A« Siy siitohns*  végéllomáM melleit.) Kt»ión»en». 
DeJ<wiittnkt«rtil» Áraz. Arnynn b’ffsmik Antalrandalé*  
•* Z1-S-O4. N*uvfugA«os  «béd-menUt Állap Mértet hátból 
srtllHaalt P 1.40. Otfogátete előétele*  ebérlt I*  1.TO-4rt.

HÉTFŐI NAPLÓ
SDorlnálvazatftnaK 

szelvénye
Név:..... .......... ......... ........... .....
Lakás: ...lL.-2...—.... 

törtökről péntekre virradó éjszakán ugyanis 
olyan mennyiségű áru futott meg át az osztrák 
határon, hogy a főváros gyümölcs- é*  föselék- 
ellátása biztosítva volt vasárnapra is. Hétfőn 
reggel azonban Magyarországról inár nem ér
kezik áru a bécsi piacra.

A Magyarországról Ausztriába Irányított 
áruk javarészét Hegyeshalmon vámolták el. 
Eddig

negyven-ötven vágón futott be oda
- ma reggel üresek a vágányok, egyetlen ko

csi áll csak a vámhivatal nagy őrháza mellett. 
A vámtisztviselők dolog nélkül pihennek az. 
Íróasztalok mellett. Van mit kipihenniük —

18-án és 14-én háromszor annyi dolguk 
volt, mint máskor.

A vámháboru kitörésének hitére valósággal el
árasztották ugyanis őket a szállítmányok.

Érdekes volt a sorsuk azoknak a szállítmá
nyoknak, amelyek már tizenötödikén érkeztek 
Hegyeshalomra, ezeket az osztrák vámhivatal 
már a magasabb vámtétellel továbbította,

409 schlillng helyett 4000- 7000 schllllng 
költséggel.

A Naschmarkt kereskedőinek küldöttsége erre 
kétségbeesve sietett n pénzügyminisztériumba, 
ahol ki is eszközölték, hogy ezeket a szállítmá
nyokat mig a régi vámtételekkel számolják el.

A népleien, Üres hegyeshalmi pályaudvaron 
különben ugy a magyar, mint az osztrák vám
tisztviselők biztosra veszik, hogy a kényszerű 
szünet csak néhány napig tart...

Az élelmtszerkereskedük 
vasárnapi gyűlésének 

érdekes határozata
Az ÉlelmtszcrklDÍtelt Cégek Országos Szövet 

lége vasárnap délután a Kereskedelmi és Ipar 
kamarában gyűlést tartott, amelyen a vám 
háború következtében előállott helyzetet és a 
logsiirgősebb leendőket tárgyalták meg. Bene 
dek Sándor elnöki megnyitójában cxportszlndi- 
kátusok felállítását sürgette, hogy azokon ke
resztül keressenek utat a külföldi piacokra. Dr. 
Mangold Béla, n Mezőgazdasági Kiviteli Intézet 
igazgatója kijelentette, hogy az. Exportinlézet 
állandóan permanendáhnn van s mindent meg
tesz. hogy az osztrák helyzet nehézségeit eny
hítse. Bleyer Mór beszédében azt hangsúlyozta, 
hogy az exportkereskedelem teljesen egynek 
érzi magát a termeléssel. Az osztrák vám
háború állal előállott súlyos helyzetben a ke
reskedelem érdekel ma teljesen azonosak a ter
melés érdekeivel.

Ha súlyos veszteségek árán Is, de n piacra 
kerülő ilsszcs árut fel fogják vásárolni.

Dr. Vájná Béla, a Dunn-Tiszaközl Mezőgazda
sági Kamara igazgatója azt fejtegette, hogy az 
utóbbi idők tapasztalatai azt n hitet kelti 
benne, hogy nz exporlkereskedelem feladatá
nak magaslatán áll Dr. Loschilz Elemér, Bene
dek György. Kiéin Ignác és Lázár Jakab fel
szólalása idán egyhangúlag elhatározták, hogy

R piacra kerülő árumennyiséget a lehető
séghez képest teljes egészében felvásárol

ják
s mindent elkövetnek, hogy a magyar terme
lők a vámháboru miatt minél kisebb kárt szen
vedjenek.

ki és
a választási kampány alatt többször volt 
szükség a karhatalom beavatkozására 

Is, 
úgyhogy a hatóság éppen a felizgatott han
gulatra való tekintettel, közel 

hntazáz csendőrt öszponlositott 
a kerületben és amellett nagy csapat rend
őr. államreHdörségi karhatalom is biztosí
totta a remiét és csakis igy lehetett elérni, 
hogy az óriási agitáció dacára a választás 
mégis

a legteljesebb rendben, 
minden zavargástól mentesen folyt le.

Maga a választási aktus izgalma órárói- 
órára növekedett, mert hiszen

a késő délutánig úgyszólván fej-fej mel
lett haladt

a szavazatok aninva.
Az ellenzők különösen a tiszai járásban 

volt fölényben kezdettől fogva, mig a Mo- 
ser-párt a kisvárdai járásban volt többség- 
ben. Az egyes községekben kora délután 

Fontos figyelmeztetés! 
• ■ Keresztrejtvény pályázatokat kizáró

lag a kerosBtrejtvény ősei vény 
csatoltak mellett fogadunk el!

már befejeződött a szavazás és legtovább 
tartott Kisvárdán, a kerület székhelyén, 
ahol körülbelül fél nyolc órára fejeződött be. 
A választás eredménye: Osváth Pál függet
len kisgazdapártira leadtak 4J7Ö szavazatot, 
mig Moscr Ernő 4012 szavazatot kapott és 
így

858 szavazattöbbséggel Osváth Pál lelt 
a kerület képviselője.

Hír szerint a csendőrség
több független kisgazdapárti ellen Izga
tás miatt Jelentést tett a debreceni ki
rályi Ügyészségnek és így többek között 
dr. Némelhy Vilmos, az alsólendvai ke
rület legutóbb megválasztott képviselője 

ellen is,
aki egy kisgazda házában tartott értekezle
ten olyan kijelentést lett volna, hogy nem 
kell engedelmeskedni a szolgabirák rendel 
kezéseinek és a hatósági intézkedések ellen

Herriot nagy győzelmet aratott 
a francia Kamara zírootesen 

Vasárnap este Gentbe utazott a francia miniszterelnök
Párizs, julius 17

A francia parlament a vasárnapra virradó 
éjszaka befejezte folyó ülésszakát és 

megkezdte nyári nagy szünetét, 
amely előreláthatóan október elejéig tart.

A knmara ülésének utolsó szónoka Her
riot miniszterelnök volt, aki felszólalásával 
nagy sikert aratott és még a szélső jobbol
dalon is megtapsolták beszédét. A minisz
terelnök Louis Marin kérdésére rövid kül
politikai expozét mondott, amelyben ki
emelte, hogy a jelenlegi külpolitikai hely
zetet a lausannei megállapodások jellemzik. 
A lausannei egyezmény ratifikálására csak 
akkor kerülhet majd sor, ha az adósálla
mokkal tisztázták helyzetüket hitelezőjük
kel, az Egyesült Államokkal. Louis Marin- 
nek arra a kérdésére, hogy ügyelt-e francia 
delegáció Lausanneban a fennálló nemzet
közi szerződések sérthetetlenségére, Herriot 
kijelentette, hogy ezirányban minden fran
cia huzaflt megnyugtathat A megállapodá
sok természetéből folyik, hogy a szerződő 
felek közös akarattal revíziót végrehaj
tanak,

csupán az ellen küzd teljes erejével a

A német birodalomban a polgár
háború szelleme kísért...

Vasárnap már a katonaság is beleavatkozott 
a testvérharcba

Berlin, julius 17.
fA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Ma volt a birodalmi választást meg
előző második agitációs vasárnap. A vasárna
pot az összes politikai pártok erősen kihasznál
ták. Esscnben a centrumpáit választási ülésén 
Stégerumld birodalmi munkaügyi miniszter 
tartott nagy beszédet. A Vas-front nagy magde- 
burgl gyűlésén pedig a szervezet vezére, Hőt- 
termann.

Wittembergben a nemzeti szocialista pá*t  a 
stadionban tartotta választói népgyülését, ame
lyen a többi között

Gübbels Is szónoklatot tartott.
Göbbels dr. kijelentette, hogy

a birodalomban a polgárháború szelleme 
kísért.

A szónok éles hangon támadta a kormány 
szükségrendelet-politfkáját. A fegyverviselési 
tilalom és n nemzed szocialista rohamcsnpa- 
tok betiltásának felfüggesztése, valamint a bi
rodalmi gyűlés feloszlatása nem elég, —• ha 

arra már nincs bátorsága a kormánynak, 
hogy hatalmával megtörje a vörösek utcai 

terrorját.
Németországban uj irányzat csak Hitler hata
lomra jutásával lehetséges.

A vasárnapra virradó éjszaka különben a 
német főváros közelében fekvő

Fürstenwalde községben súlyos és véres 
kimenetelű zavargások voltak.

Ez alkalommal
beleavatkozott a birodalmi hadsereg egyik 

osztaga Is
a nemzett szocialisták és a kommunisták kö
zötti harcba. A kommunisták megtámadtak egy 
teherautót, amelyen nemzeti szocialisták utaz
tak. Hamarosan vad verekedés, majd kézitusa 
és később

lövöldözés fejlődött ki,
amelybe a rendőrök is beavatkoztak, A ctflta- 
téren igen sok sebesült maradt, közöttük 
5 nemzeti szocialista, 1 kommunista és egy 
rendőrtiszt súlyos sérüléseket szenvedett. A 
hatóságok r rend helyreállítása céljából a bi
rodalmi hadsereg helyőrségének parancsnoká
hoz fordullak segítségért. Közben a támadó 
kommunisták párt helyiségükbe vonultak visz- 
sza. ahöt újabb támadást akartak előkészíteni. 
Időközben

HÉTFŐI NAPLÓ 
regénykereaztrejtvény vereenyénelc 

vili. sz. szeivónya
Név................. ..................... ....... ......

Lakás:............................................ _...

DÖHTSON n ItáRTVA..!
izgatta volna nz egybegyült választókat.

A választás eredményét nagy lelkesedéssel 
fogadta a kerület ellenzéki polgársága és 
késő este is még hangosak voltak a kis fal
vak és ünnepelték a nagy győzelmet.

francia kormány, hogy egyes államok 
egyoldalúan incg ne sértsék a fennálló 

szerződéseket.
Herriot ezután megemlékezett az angol

francia bizalmas megállapodásról. Franciá
éi Anglia antantja az európai föderáció ten
gelyét képezi — fejezte be Herriot beszédek 
A miniszterelnököt az egész kamara ünne
pelte és maga Louis Marin is megelégedés
sel vette tudomásul Herriot kijelentéseit.

A szpnátus utolsó ülésén elfogadta a 2 
milliárd névértékű kincstári jegy kibocsátá
sára vonatkozó törvényjavaslatot. A kor
mány ez alkalommal is

nagy győzelmet aratott,
mert a javaslat mellett 277 szenátor szava
zott, mig ellene csupán 13.

Herriot miniszterelnök különben vasár
nap este

elutazott Genfbe.
A miniszterelnököt elkíséri utján Paul 
Boncour hadügyminiszter is. A két francia 
államférfi résztvesz majd a genfi leszerelési 
konferencia első szakaszának záróülésén, 
amelyet előreláthatóan szerdán tartanok 
meg.

megérkezett a Relchswehr egy osztaga, 'r 
amely benyomult a párthelyiségbe, átkutatta a 
kommunistákat, akiknél igen sok fegyvert ta
lált, amelyeket

elkobozlak.
A kommunistákat a katonák azután átadták a 
rendőrségnek és erős kíséret mellett kísérték 
őket Berlinbe, mert megállapították, hogy a 
kommunisták legnagyobbrészc Berlinből érke
zett a községbe.

Vasárnapra virradó éjszaka és a vasárnap! 
nap folyamán Ismét

számos politikai Összetűzés volt Berlinben 
és a rendőrség több Ízben lőfegyverét hasz
nálta. Rendkívül súlyos összetűzés történt az 
éjszaka a város délnyugati részén. Az Alté 
Jakobstrasse és a Hollmann Strasse sarkán 
kommunisták és nemzeti szocialisták között 
nagy verekedés zajlott le. amelynek során

tíz lövés
is eldördült. Harc, közben Schröder Frigyes 23 
éves nemzeti szocialista rohamcsapat-tag nyak- 
lövést kapott és kevéssel kórházbaszállitása 
után meghalt.

A gazdamorafóríum 
megváltoztatását béri 
a debreceni gazdák 

nagygyűlése
Debrecen, julius 17.

fA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Izgatott hangulatú, népes nagygyűlést 
tartott vasárnap a Debreceni Gazdák Egyesü
lete. A gyűlés, amelyen igen sokan vettek részt, 
főleg a gazdamoratórium kérdésével foglalko
zott és a felszólalók egymásután mulattak rá 
annak sérelmes pontjnirn. A rendeletét Vásáry 
József felsőházi tag támadta legélesebben ás 
hangsúlyozta, hogy

■ Tiszántúl legnagyobb részén 50 száza
lékkal rosszabb a termés a tavalyinál 

és gyengébb minősége miatt exportra alig al
kalmas. a gyűlésen résztvevő Vny László báró 
főispán Is felszólalt és a gazdák, valamint a 
gazdasági munkások megsegítését hangsúlyozta, 
inért azok nagy nélkülözéseknek néznek a tél 
bekövetkeztével elébe. A gyűlés végül is fel*  
irattal fordult a kormányhoz és kérte a bajok 
sürgős orvoslását.

JAAGO-CZÁJA JÁNOS 
raérközére t. hó 18, héTÓ eate fél 0 ófakor a 
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Budapest, 1932 julius 18 HÉTFŐI NAPLÓ S
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egy teieksgekuiáns
a röndörseg szenzációs nyomozással leienlezte ás hatáság Közege elleni erőszak 

miatt letartúziatta a tettess
kis telektulajdonosok ilyen spekulációkon 
tönkremenjenek.

— Nyolc heti haladékot adok — hang-, 
zott a levél, — ha ezalatt nem kerül a kép- 
viselőház elé a törvényjavaslat, akkor

Kenéz kegyelmes ur Doumcr elnök sor
sára jut.

A névtelen levél írója ezután még egyszer 
hangoztatja, hogy elhatározása komoly és

ha a miniszter nem tesz eleget a felszó
lításnak, merényletet követ el ellene.
Az ügyet, miután Nagytétényi telekről volt 

szó, a budafoki kapitányságnak adták ál 
nyomozás céljából. A kapitányság vezetője 
dr. Pctrik József rendőrfogalmazói bízta 
meg a vizsgálat vezetésével. A rendőrség 
bravúros nyomozással néhány nap alatt elő
kerítette a levélírót.

Arra számítottak ugyanis, hogy a levélíró 
azok közül került ki, akik mostanában tel
ket adtak el Nagytétényben. A telekkönyvi 
hivatalból kikeresték az erre vonatkozó ada
tokat és mintegy száz nevet irtuk öss:

Kenéz Béla kereskedelmi miniszter följe
lentésére napokig tartó nyomozás után a 
rendőrség letartóztatta és átadta a királyi 
ügyészségnek Dudán Kálmán budafoki vá
sári kereskedőt, aki

azzal fenyegette a minisztert, hogy re
volvermerényletet követ el ellene.

Néhány nappal ezelőtt Kenéz Béla aján
lott levelet kapott. A levél küldője leírta, 
hogy Nagytétény határában nemrégiben na- 
gyobbszabásu telekparcellázást bonyolítot
tak le. A parcellázás után az árak nagy 
mértékben emelkedtek és megtörtént, hogy 
a régi tulajdonosok közül néhányan, akik

nem tudtak arról, hogy a parcellázás 
következtében a telekárak emelkednek 

és még a parcellázást megelőzően eladták 
a telküket, érzékenyen megkárosodtak. A 
levélíró felszólította a minisztert, hogy zá
ros határidőn belül

terjesszen cio olyan törvényt vagy ren
deletét.

amely a jövőben megakadályozza, hogy a 
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5.80 2.90
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1.981.95

1.78
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Ruhaakasztó
mOselyemmel átszőtt, 3 drb. -.98 

Háztartási készlet
l cipőfénvesltó kefe, 1 kenő- 1 1 K 
kefe, 1 sárkefe. 1 rtihakele

Férfi strandöltöny, crepvászonbó)
a legkiválóbb minőség és szabás ... _. _. _. ..
Kék teniszkabát, Indanthren festésű
ezüst szinti férngombokkal............. ..............................

Crepe de-chine
nehéz műselyem minőség. O QA 
l'.iváló magyar gyártmány

2 lemezhez, a nyári vásár alatt 
egy szép albumot adunk, 

cm.-ea arairofon lemezek Q QA 
legújabb számokkal _. — ,

lemezek, rumba tláge- j QQ !

Mosó musiin
(delén) egész új kimintá _ KQ 
zással, mtr -.95 ,vJO

Ruha burette
nyers és bármely pasztel __  QQ
színien mlr 1.58 .

5.50 5.90

500 drb. szaivetta !• — 

Compact púderrel oq 
pamaccsal éa tükörrel... —

Házi szappan
1 drb fele*, cca l'/i kg ___ QA
10"/. IX zsírtartalmú

Női strand pijama
szép múselyembói, ízléses 
fazónban........................
Színes női kombiné
szépen hímezve...................
Kői scharmeusz kombiné
hosszú modern fa.-ónban. 
színes.................................

Női tenisz ruha 
elsőrangú fehér és színes 
panamákból........................
Női pongyola
Filtex Sevilla nehéz mű- 
 selyemből, a legszebb fazon

Női fürdő köpeny 
modell fazónokban. szép 
mintákkal P 10 80 

Gyermek fürdő dresz 
modern fazónok. 1. szám 
Mzámonkint 4- 'A* Ilii.)

Jó mosó burett férfiöltöny
jó szabású kabát és nadrág ... ... ............ ... P 8.80 O öü 
Férfi tenlsznadrég, kiváló ripsz vászon, 70n 
diaxcaattal, fahér és drapp ... ... ... —........ — P 10 80 •

'/< kg. cukorkához, csokolátlÉhoz 

adunk egy rekiám lőggömből.
'/« kg. cukorka _
'/» kg vegyes gelee... ... 
'/« kg csokoládé dragse 
'/« kg csokoládés nápolyi 
» kg. főző <soko!ádé

Női harisnya
Isszálú ... -< !'i*ii,

itarnnlálitn hiba nélkül

Női kabát
könnyű tavaszi kelmékből IQ __
szezóovégl ír . . • • •
Női ruha
nflselyemburettebő), gyö IQ KA 
n^fti^divatszlnekben^^^^^^üii

Filtex „Sevilla11
és Alhambra nevű gyárt- 1 QC 
mányai, 1932-es minták . 1

Gyermek napozó ruha 
•sínes panamákból, 1—4 
éves korig . ... >
Leányka-ruha 
mintázott múselyembói, 
45-ös (számonként 4- 25 Ilii i

Előnyomott íalvédő
la molinón. 60X80 centi- __ *70 
méter nagyságú ... • * “

Kézileslésü uenelop
párnalapok.................

Étkező szalvétta 
kiváló jó pamutdamaszl . •’O

Férfi öltöny kelme
tiszta g.vapiú kamgarnok és 1 A QA scvintlok 115 rm széles 1 V.Ql*

Női cipók, la kivitelben 
fekete antilopból, lakkból 
és fehér nubukből . . . 
Hői bocskor szandálcipó 
bármely színben ... P 7.90

Barna weekend 
a legjobb nyári viselet

26- 30 P 5.50. 31-35 P 6 50. 36-40 P 
7.80. 41—47 P 9 80

Strand pijama
gyermekeknek, jól mosó, O KA 
l es (számonként 4-25 Üli.)
Fehér fürdő sapka
ripsz váskonból, celluloid _ £Q ellenzővel............................. -ÜO

Mosóbör kesztyű 
női modern tőlcs'-rszarrai 
P 4 50. 2 gombos P . ,
Flanel takaró 
kitűnő minőség, kockái » 
vi'áiZo* 190X140 nagvs

Musiin imprimé
tlnnmszalú műselyemből. 1 QK 
szép mint., cca 100 széles 1

Női harisnya
la vlskosa muselveniböl. 
sima v. almit nyíllal . ,
Férfi harisnya 
bosszúszárú sportmintás ___ .88

Akta táska
erő* marbabórből, 38 centi
méter .................................
Női mappa
tartós marhsbőrből, 24 

cenliniéter. . . . ..

P 450 5.20 5.90 6.

Szines bőr szandálok, erős bőrből 
gyermek, női és férfi

18-32 23—26 97—30 31—35 36 - 40 41 — 4
P 2.50 3.90 3.90 4.90

Férfi tokni
sima, színes maccóból 78 I. __  KQ
müselyemmel mintázott —
Férfi sokni
cérna flór minőség, a lég- __  QQ
szeld, mintázol

Múselyem dupion
) u selyeniborelte. bár 9 4K 
inch, szintien, métere

Nyári játékok
Kerti ezerszám öntözővel ___ QA
4 darabból álló készlet _
Homok játék, lithografált 1 KA 
gyümölcs mintákkal, 9 drb 1 •OKJ 
Locsoló kanna, vödör, >a AA 
pát és ugró zsinór............. " •s/v

Atléta trikó
vagy fürdőnadrág bármely __  QK
nagyságban . . .
Fürdő trikó
tói » (érti fazónban. t.ős 1 AK 
iarnnltiól l.VAJ

Szoba szőnyeg
..Glória" rojtozva. kitűnő 1Q QA 
strapabíró 290X190 nagy* * C’.OV
Futó szőnyeg
modem csíkozott. ló ___QQ
strapabíró 63 cm szél m

v. oxfording o qk i Fehér, színes weekend ing, oo-
Iákkal, 2 gallérral... O.C7U a legjobb nyári sporting, níi P 2 60 térti

Férfi brokát pyjamaöltöny
saját mintás, nehéz müselycmből.™ _. _ Ö.CU

Rövid férfinadrág, .
színes zefirekből. gombos ...  ................ 1-OJ

mintákkal, 2 gallérral ...
Férfi sporting, la panama, gen 
vagy modern lukacsos anyagból... ...
Selyemfényű apacsing, .nr.
egész kiváló panamából, komplett méret

VII., RÁKÓCZI-UT 74

Filcz barett
újdonságok, minden »gfn 
ben.................................
Gyermek joppe 
színes vásznakból, 3 as

Lepedő gyolcs
•/« szélességű, erős szálú. 1 KO 
méterje................................. l.JO

Paplan lepedőre
130 cm. széles, la etetőn, Q 7K 
incleric ............................

Nöisapkaéskalap
horgolt szalmából, fehér és __  QK
divatszínekben...................
Női kalap
modern szalinafonatúak, ___ QQ
nagyon szép díszítéssel .

Fehér sportzokni _ on
női ló pamutból .... .*JV

oV 1 férfiöltönyt és
vstr 1 pár cipőt adunk:

1 finom gyapjú szövetöltönyt WQ-.f
1 pár könnyű nyári barna félcipőt Vayy

Színes női hálóing 
kiváló jó mosó, modern 
fazónú, hímzett...................

Atlasz csikós női radrSg 
minden színben P 1.68 . . 
Míiselyem liill női nadrág 
a leskeltebb és legszebb

Postai megrendeléseket utánvétellel szállítunk, a vásár alatt a portóköltség felszámítása melleti,

igv készült lajstromon szereplő száz embert 
kisebb turnusokban megidézték a rendőr
ségre.

Kihallgatták őket és iráspróbát vettek 
tőlük.

A kihallgatottak közölt volt Daday Kálmán 
budafoki vásári kereskedő is. Mikor Daday- 
tói iráspróbát vettek, nyomban látszott, 
hogy az Írása megegyezik a fenyegető levél 
írójának kezevonásával.

Daday eleinte tagadni próbált.
de a rendőrség tovább nyomozott, terhelő 
adatokat szedett össze ellene és végül is a 
vásári kereskedő beismerte, hogy 
fenyegető levelet Kenéz Bélának.

Daday Kálmánt a rendőrség 
hatósági közeg elleni erőszak 

tartóztatta le, 
mert a biintető törvénykönyvnek 
szaksza, amely előírja, hogy ha törvényhozói 
vagy köztisztviselőt fenyegetéssel vagy erő
szakkal akarnak valamire kényszeríteni, ak
kor a hatóság közege elleni erőszak biin- 

Az ■ tette forog fenn.

ő irta a

elmén

A NYÁRI VÁSÁR ALATT

48, 58, 68 pengőért
2 teljes férfiöl 
főnyi adunk:

1 finom gyapjú szövetöltönjt 
és 1 nyári burettöltönvt

Férfi szalmakalap
modern formában, fekete szalaggal-------
Férfi nadrágtartó
erős gumiból, bőrözve ..........— — —
Gyapjú sportnyakkendő 
j^szw^é^mjitázotNkötésű .

11.50
550 

cipó,

Gyermek fehér vászoncipő
18—12 23—26_______ 27-30________ 3b-

A
Növeli házbérjövedelmét

ék a

kokszbeszerzés eondjaitól szabadul
ha Fzabadalmazotl

„LILIPÚT” vándorrostélyt
szereltet központi fűtésének kazáojába.

Hazai olcsó, könnyen beszerezhető 
daraszénnel üzembiztosán működik.

Rendkívül olcsó.
A berendezés költsége a nagy meg
takarításból 1—2 év alatt megtérül.

Készletről szállítható.
Üzemben (bérhúzakbtin) barmikor megtekinthető. 

Ajánlat, szaktanács és mérnöki 
látogatás teljesen díjtalan.

GANZ ÉS TARSA VILLAMOSSÁGI. 
GÉP-, WAGGON- ÉS HAJÓGYÁR 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
X., Ktfbányal-ut 81.

Tel.: Aut. 902-84 és Aut. 808-69

A névtelen feflyegetö levél írójának elfő- 
gatásáról

azonnal értesítették a kereskedelmi mi
nisztert,

Dadayt pedig az ügyészség fogházába szállt 
tották.
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Szürnvli bán miatt letartóztattak 
egv elvetemült apót 

A Herepesl-ull laMi titka

Rablásra bujtogatták 
a kommunisták a bihari 

földmunkásokat
A főkapitányság bizalmai jelentéit kapott 

arról, hogy a Kerepesi -ut egyik munkáslakásá- 
ben háiom esstcndő óta példátlanul megdöb
bend életmódot folytat ogy sütősegéd, aki 
tizenkilenc esztendős le.űiKyúval lakik a házban. 
A bejelentés alapján n rendőrség nyomozni 
kezdett é» a delek livrk, érdeklődtek a szomszé
doknál. A rendőrség érdeklődésére n környék
beliek azt a választ, adták, hogy a bizalmas be
jelentés megfelel a valóságnak.

a negyvennyolcé ven apa és ■ tizenkilenc 
esztendős leány

életmódjáról sokan tudnak a szomszédok 
közül.

A büntetőtörvénykönyv megfelelő szakasza 
alapján megindult nz eljárás és megkezdődtek 
a kihallgatások. A siilösegéd tagadott, de taga
dott a megvádolt leány is, akiről azonban meg
állapították, hogy

áldott állapotban van.
Később azután, mikor a különféle vallomások
ból terhelő adatok merüllek fel, a íjjlősegéd 
'beismerő vallomást tett. Elmondotta, hogy

ellenállhatatlan kényszer hajtotta leánya 
felé

és már három éve folytatják azt uz életmódot, 
amelyről a szomszédok vallomása szól.

A kihallgatás befejezése után 
a rendőrség az apát letartóztatta 

és átadta az. ügyészségnek.
Ezzel az esettel kapcsolatban most a szerep

lők hozzátartozói, de a hatóságok elöli is fel
merült egy különös probléma. Aj törvény

Kínos Hajnali Don Juan kaland 
az Országbíró-utcában

Betörőnek néxtéfi, elfoctdti és megfiötöxtéfi 
a szerelmes lovagot

Furcsa és kínos poénnel végződött egy iz
galmasan induló belörőhislória nz Országbíró- 
utcában, ahol majdnem „urf betörőt" fogott a 
rendőr.

De előbb el kell mondani az előzményeket.- 
Hajnal volt, mikor az Országbíró-utca 50. 

számú ház egyik földszinti lakásának lakója, 
egy idős urlasszony

arra ébredt, hogy az előszobában járkál 
valaki.

Fölránlotla. nz ajtót ineggyiijtolta ' a villanyt 
és szembetalálta magát egy sápadt, ijedt Halai- 
emberrel, ukinck öltözéké elegáns szabású fel
öltőből. finom puha kalapból és barna liázi- 
dpöből állt.

de a felöltő alatt nem volt egyéb, csak 
hálólng.

Aj uriasszony ijedten segítségért kiáltozott;
— Jaj, betörő betörő, segítség! 

ügyelő, majd a közeli rendörőrszem is. aki 
ügyel-, majd a közeli rendőrőrszem Is, aki 
néni sokai teketóriázott, hanem hozzáfogott u 
fiatalember megkötözéséhez és ekkor támadt a 
váratlan fordulat. A Ibitalember. akiről rövide
sen kiderült, hogv a szemközt lévő házban la
kik. // János i< neve, egy nagy vállalni llszlvi- 
solöje, szepegve mondotta:

— Kérem, én
nem vagyok betörő, hanem csak szerelmen, 

a nagyságos asszony unokahugúhoz jöttem lá
togatóba.

A hölgy kipirult arccal, fölháborodva ripa- 
koriolt rá:

— Hogyan merészel egy fiatal urileóny bf- 
csülelébo gázolna, csak azért , hogy mentse 
magát!

A rendőrség tisztázta Boros Andor 
öngyilkosságának rejtélyét 

Anyagi gondok miatt lett öngyilkos az OHE tisztviselője
A rendőrség vasárnapra tisztázta, miért 

lett öngyilkos Boros Andor, aki csütörtökön 
felakasztotta magát u Park-szállóban, ahol 
dr Kellet Artúr álnéven bérelt szobát.

Azóta u rendőrségen kihallgatták Boros 
hozzátartozóit, barátait és ezek vallomásé- 
bői derült fény az öngyilkosság hátterére.

Boros Andor már évek óla áll az OHE 
szolgálatában A segédhivatalban teljesíteti 
szolgálatot és havi 200 pengő jövedelemre 
ment fel Családos ember volt, akit igen 
sjorgulmas hivatalnoknak ismerlek és ál
landóan feljebbvalói dicséretéi vívta ki. Eb
ből az összegből nem tudóit kijönni,

adósságokat csinált
és ar utóbbi Időben már a házbérrel is adós 
maradt

Panaszkodott jóbarálainak, hogv nincs 
mér semmi kedve az élethez, mert a hite
lezők a nyakáji vannak, a lakását is el kell 
hagynia

egymásután jönnek a fizetési letiltások, 
sőt I én felmondólevelet is kapott.

P 310 éri
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ugyanis azt mondja, hogy egészségügyi szem
pontokból

az anya életének érdekében orvosi bizonyít
vány alapján megszüntetendő a terhesség.

Most azonbnn nem az anya életének a megvé
déséről van szó, hanem azért mutatkozik szük
ségesnek uz esetleges orvosi beavatkozás, mert 
az orvostudomány megállapítása szerint a vér- 
kereszteződés elmélete alapján arra lehet szá
mítani, hogy a leányanya gyermeke életképte
len, gyönge és beteg lesz. De ezenfelül

nemcsak egéazségügyl, hanem családjogi 
szempontból Is komplikációk következhet

nek be.
Ha a gyermek megszületik, családjogi szem 
pontból teljesen megmagyarázhatatlan lesz a 
helyzete. A helyzet ugyanis az, hogy a bűnvádi 
eljárás adatai szerint

a megszületendő gyermeknek tulajdonkép
pen a nagyapja az édesapja, az. édesanyja 

pedig a testvére,
ami minden tekintetben komplikálja a dolgot. 

Mindezenfclül pedig érdekessé teszi az ügyet, 
hogy mikor az orvosi beavatkozás esetleges le
hetősége szóbakeriilt.

a leányanya kijelentette, hogy ragaszkodik 
a gyermekéhez

és hallani sem akar arról, hogy esetleg meg
fosszák tőle.

Így azután az egész kérdés természetesen 
egyelőre csak probléma murád és legfeljebb 
majd akkor kerül szóba hivatalos formában is, 
ha maga a bűnügy a vizsgálóbíró elé kerül.

A következő pillanatban előkerült egy ijedt 
szőke leányfej is. A fiatal leány, aki a hölgy 
unokahuga volt, szinte felháborodva mondotta: 

f- Szégyclje magát,
Szemtelen fráter, Ilyeneket hazudik, 

sohasem láttam magát.
Ezután méltatlankodva mondotta a rendőr

höz fordulva:
— Kérem, én nem ismerem ezt az embert. 
A megkötözött betörő erre már majdnem 

sírva fakadt.
—- Hál nem akar megismerni, hát hagyja, 

hogy elvigyen a rendőr?
A leány hagyta.
A főkapitányság bűnügyi osztályán még haj

nalban megkezdődött H. János kihallgatása. A 
fiatalember

kétségbeesettel) védekezett
az ellen, hogy ö betörő volna. Elmondotta, 
hogy hetek óla udvarolt „ablakon keresztül'' a 
szemben lakó urilcánynak. Később már be
szélgettek is. Kitartó udvarlásának gyümölcsét 
akarta leszakítani ezen a végzetes éjszakán 
Természetesen meghívás nélkül jött és talán 
véletlen folytán maradt nyitva az előszobaajtó.

A rendőrségen eleinte nem igen akarták el
fogadni a vallomást. Több kihallgatást folytat
lak. Kihallgatták többek között H. János szü
leit, Ismerőseit, n szomszédokat és ebből mégis 
megállapították, hogy

az If’u szerelmes vallomása, ha nem la volt 
gavalléros, de kétségtelenül Igaz,

mire el is bocsájtották a főkapitányságról az 
Orszagbiró-utca Don Juan-kalAnd hősét.

Az OHE ugyánis bizonyos leépítéseket 
akart eszközölni, mert a hitelkorlátozások 
következtében ugyanis erősen csökkent az 
Inzolvensek száma és így a munka is meg 
csappant.

Boros h megkapta a fölmondó le veiét,
azonban hangoztatták elölte feljebbvalói, 
hogy ez csak úgynevezett óvatossági eljárás 
és mire a felmondás lejár, visszatartják 
állásában. A fiatalember, akinek idegzete 
nagy munkateljesítménye következtében 
meglehetősen meggyöngült, nagyon

• szivére vette az újabb sorscsapást.
Ettől kezdve nem volt nyugodt perce. Ki
látástalannak találta a további életet és 
hiába vigasztalták jómódú rokonai, hogy 
rendezik adósságait és majd csak valahogy 
segilenek sorsán,

nem akart senkinek a terhére lenül
és inkább az életet dobta cl magától.

Hivatalában az öngvilkosság előtti napon 
egy kellemetlensége is volt. Ugyanis a pénz
táros l én véletlenségből kiadta neki a tel
jes összeget,

eifelejtctte a letiltott összeget levonni
és ebből támadt differenciája, ami csak nö
velte elkeseredését.

A szerencsétlen sorsú fiatal házasemberi 
vasárnap délben temették cl a rákoskeresz
túri izraelita temetőben kollégái és nagy
számú barátai őszinte részvéte mellett.

Elfogtak négy kommunista agitátort
Debrecen, julius 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjc- 
lenn se.) A debreceni kapitányság | uFlikai 
csoportja már hetek óta folytat nyomozási 
kommunista izgatók felkutatására, akik lel 
kiismeretlen módon sztrájkra buzdítják a bi
hari földmunkásságot és arra bujtogatják 
őket, hagyják abba a munkál és 

dolog helyett Inkább raboljanak.
Szinyri Merre Miklós deteklivfelögyetö veze
tésével folyt a nyomozás, amelynek során 

vasárnap elfogták Berger Béla magán

Závodszky István honvédhadnagy 
mellbelőtte magát

Sűrű homály fedi a Halai nagykanizsai honvédtiszt 
öngyilkosságát

Nagykanizsa, julius 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

lése.) Nagy megdöbbenést kelteit Nagykani
zsán egy Hntal katonatiszt öngyilkossága, aki 
a város társasági köreinek kedvelt alakja volt.

és öngyilkossági kísérletét sürü homály 
fedi.

Sem hozzátarlozói, sem felettesei
nem tudják megfejteni

a titokzatosnak látszó öngyilkosság hátterét-
Závodszky látván honvédhadnagy 

.szombat este, laktanyai elfoglaltsága után le
génylakására ment, ahol szolgálati revolveré

A naflalinszagu banhlaggeK vezettek 
egy bestiális gyilkosság nyomara 

TOrszurásokkat meggyiikcrák Bralla leggazdagabb kereskedőiét
Bukarest, julius 16.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzalmas 
módon gyilkoltak meg Brailában három hét
tel ezelőtt egy kereskedőt és annak édesany
ját. A gyilkosság nagy megdöbbenést keltett, 
mert

az áldozat Tabenean Leó és édesanyja 
a város leggazdagabb emberei közé tar

toztak.
A rendőrség megállapította, hogy a bestiális 
gyilkos tőrszurásokkal végzett áldozataival. 
Félmillió lei készpénzt és nagymennyiségű 
ékszert vitt magával. Zsákmányát egy nagy 
ládából vette ki, amelybe Tabaneanék a téli 
ruhájukat naftalinozták be. Á nyomozás 
megindult, azonban úgy látszott, hogy nem

Kerítés büntette miatt eljárás indult 
egy pesti kereskedő felesége e'len

A budapesti ügyészségen kényes hátterű ügy
ben folyik a szigorú vizsgálat. Az ügyészség 
utasítására több detektív Is nyomozott ebben 
az ügyben és a detcktivjelcnlésékből és kü
lönböző kihalgalási jegyzőkönyvekből máris 

hatalmas aktatömeg gyűlt össze.
Arról beszélnek ezek az akták, hogy egy 

budapesti kereskedő harmincöteszetendös fe
lesége kerítés büntettél követte, el. A vizsgálat 
megállapításai szerint az asszony

tlzenhét-tizennyolcéves leányokkal keresett 
összeköttetést, akiket azután felcsábltott 

n lakására.
A leányoknak drága ékszereket, ruhákat ígért, 
az ígéretekből azonban nem lett egyéb, mint 
néhány pengő, amelyet az elcsábított leányok 
kaplak. Hónapokon keresztül valósággal Üzem

Egy pesti görl tizenötezer pengős 
pere a kincstár ellen

A magyar-olasz meccsen a rendörlovak letaposták 
a lábát, ezért követel kártérítést

Érdekes kártérítési pert tárgyal a héten a bu
dapesti törvényszék. Egy pesti görl indította a 
pert az államkincstár ellen, amelytől

tlzenöteser pengőt követel.
Rátöri Sarolta, a Király Színház görlje is ott 
tolongott a magyar—olasz futballmeccs publi
kumának tömegében. A rendezőség szinte tehe
tetlen volt a türelmetlenkedő, idegeskedő kö
zönséggel szemben. Komplikálta a helyzetet az 
is. hogy igen sok embert csaplak be hamis 
belépőjegyekkel s ezek jóhiszeműségükre hi
vatkozva, hebocsájtásukat követelték. A rende
zők végül is

a rendőrséghez fordultak, 
lovasrendőrök sietlek a bejáratok elé s eköz
ben történt, hogy a lovasattak során

Bátort Sarolta lábára rátaposott egyik 
rendőrló.

A leányt szanatóriumba vitték s miután fel 
épült,

első dolga volt beperelni az államkincstárt, 
n A rendörlovak letaposták a lábam, —

tisztviselőt és három társát,
mert kiderült, hogy kommunista röpiratokat 
terjesztettek. Házkutatást tartottak a laká
sukon, ahol ütvén kilóhyi röpcédulát foglal
tak le. Bergert és három társát őrizetbe 
vették.

A nyomozás azonban ezzel még nem feje
ződött be és

néhány napon belül előreláthatóan nagy 
feltűnést keltő letartóztatások várhatók 

a leleplezett kommunista szervezkedésekkel 
kapcsolatban.

vel mellbelőtte magát. A golyó fennakadt az 
egyik bordában, úgyhogy nem okozott halálos 
sérülést. A fiatal honvédhadnagyot azonnal be
szállították a kórházba, ahol műtétet hajtották 
végre raja

Állapota rendkívül súlyos.
ZduodjzÁy István búcsúlevelet nem hagyott 
hátra és mindozideig súlyos állapotára való te
kintettel

kihallgatni sem lehetett.
A katonai hatósógok a rendőrséggel karöltve 
nyomoznak az öngyilkosság hátterének felderí
tésén.

vezet eredményre.
A napokban bejelentés érkezett a bukaresti 

rendőrségre, hogy
az egyik bankban átható naftalinszagu 

bankjegyeket kaptak az Ügyfelek.
A rendőrség most ezen a nyomon tovább 
haladva, megállapította, hogy a naftalin
szagu bankjegyek Botcantb , kereskedőtől 
származnak. Házkutatást tartottak nála és 

szekrényében megtalálták a Tabfthean 
Leótól elrabolt ékszereket.

Azonnal bekísérték a rendőrségre, ahol rö
videsen

beismerte,
hogy ő volt a brailai rablógyilkosság tetteié. 
Az elvetemüli gyilkost letartóztatták.

szerűen folytatta bűnös manipulációit a keres
kedő felesége, amig azután

egy bizalmas feljelentés alapján a hatósá
gok tudomást nem szereztek ezekről.

Az ügyben két idősebb férfi is szerepelt, akik 
ellen ugyancsak eljárást indított az ügyészség, 
az egyik ÜHtal leányt pedig, miután a keret; 
kedö feleségének (izéiméit leleplezték, állami 
palronázsiniézetben helyezték cl, tekintve, 
hogy a leány szülei nem élnek és nincs, aki 
gondoskodjék róla.

Információnk szerint
az ügyészségen vádiratot készítettek a ke

reskedő felesége ellen
és nemsokára a biintetőlörvénysrék tőtárgya
lást fog kitűzni meglepően súlyos bűncselek
mény ügyében 

mondja Bátori Sarolta keresetlevele — suiyős 
zuzódásokat szenvedtem a lábamon. összéSH- 
karit a cipőm, harisnyám. Hosszabb ideig bete
geskedtem s ezalatt teljesen keresetképtelph 
voltam. Az elszenvedett betegségemért, gyógy
kezelésem költségeiért, elmaradt keresetemén 
összesen tizenötezer pengő megfizetésére ké
rem az államkincstárt kötelezni. Egyben Isme
retlen tettesek ellen gondatlanságból okozóit 
súlyos teslisérlés rímén feljelentést is tettem.

A görl keresetével szemben a kincstári jog
ügyi igazgatóság a maga válasziratát most dol
gozza ki s az

e héten tartandó tárgyaláson 
terjeszti a bíróság elé.

FőthGuuiaB:.,
G. B. L. gyártmányú PRIfflUS 
fórllzoknlk legnagyobb választékban.
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Pizsamás budapesti hölgyek 
kínos botrány! okoztak a keszt

helyi templomban
Felháborodás és tüntetés a pizsamás tempiom- 

tátouamk elten
; Keszthely, julius 17.

f.4 Hétfői Napló tudósilójától.) Vasárnap 
délelőtt a szentmisén kínos feltűnést kel
tett, hogy néhány Keszthelyen nyaraló 
budapesti hölgy

áttetsző fehér pizsamában jelent meg a 
templomban.

.4 templomban megjelent hívek megbotrán- 
kozva vették tudomásul a budapesti höl
gyek szokatlan templomi viseletét, inind- 
azoDáltal, amig a mise tartott, felháboro
dásuknak nem adlak kifejezést.

Amikor a misének vége volt.
a Templomtéren összegyűlt tömeg pisz- 
szegve és hangos megjegyzésekkel 

e tüntetett a templomból kivonuló höl

Szerelmi bánatában agyonlőtte 
magát az ál-pilótatiszt

Pilótának adta ki magát, hogy a nők elölt dicsekedhessen
Vasárnap délelőtt a Diana-ut 16. szánni 

ház előtt egv pádon főbelőtte magát IVcrss 
Lajos 27 és és gépkocsivezető. Mire a men
tők kiérkeztek, már halott volt. Rendőr, 
bizottság szállt ki a helyszínre, átkutatták 
az öngyilkos ember zsebeit és azokban 
több iratot és névjegyet találtak.

H’eiss Lajos né\ jegyén
ötágú korona 

van és foglalkozásaként tartalékos pilóta 
hadnag? szerepel. Természetesen a rendőr
tisztek nyomban tudták, hogy itt 

megtévesztésről lehet szó.
amit aztán a későbbi vizsgálat tisztázott is.

IVeíás Lajos, mini kollégái előadták, na
gyon szerelmes természetű ember volt. Sze

Különös öngyilkosságok sorozata 
történt vasárnap

Hetvenéves öregember, íizenbílencéves leány
Rappaport Mór 77 éves napszámos a városli

geti gyermek játszótér cn
egy hinta kötelére felakasztotta magát.

de a játszótér őre észrevette, levágta a kötélről 
s értesitette a mentőket, akik a Rókus kórházba 
vitték. Az öregember nyomora miatt akart meg
halni.

■ Vőrőz János 42 éves kőművesmester a Tő- 
kÖly-ut és Gizeila-ut sarkán

egy villa vasrácsára
felakasztotta magát. Mecsek Lajos szabómes
ter észrevette és ollóval elvágta a kötelet. Vö
röst, aki anyagi gondjai mist*  akart megválni az 
élettől, kórházba vitték.

Kovács Anna 19 éves háztartási alkalmazót!
A férj volt.
Ingkőoldattat megmérgezte magát, azután 
a kamaraerdei vasútállomáshoz sietett és 

a vonat elé akart ugrani.
A pályaőr az utolsó pillanatban megakadályozta

Kétezer alkalmazott sztrájkja 
a Fiitex-gyárban

Szimpátia tüntetés az elitéit Sehreeker Rudolf dr. 
igazgató mellett

Meglepő és egészen szokatlan következmé
nyei támadtak annak a törvényszéki ítéletnek, 
amely néhány nappal ezelőtt hangzott el a 
büntetőtörvényszék Schadl tanácsa előtt. Rósz- 
szabb idő óta különböző pereskedések folynak 
egyik legnagyobb magyar textilgyárvállalat: a 
Filter. Művek Rt és elbocsátott fötiszlviselői. a 
XVeissberqcr-Testvérek között. A pereskedések 
során dr. Sehreeker Rudolf, a l'iltex Rt. ügy

megszűnni!
Rákóczl-at 2. szám alatt az 
95*7  éve fenn Álló 

LUSTIG EDE...
férfi és női fehérnemű raktárát 

eddig nem létezett 

olcsó áron 
árusít.

Különleges puplin-ingek .......... P 8.50
la sportingek.................................. P6.—tói
Ta köperaadrág.................. most P 8.-
Finom pyjamAk .......................... P 18.50
la flór-zokni ...................... most P 1.50
Salát őrdak •, hogy a tanti márkás 

árukból minél atőbb vásároljon.

gyek ellen,
akik sietve igyekeztek eltűnni a színhelyről.

Az est hatása alatt a plébános plakátot 
ragasztatott ki a templom kapujára, amely
ben arra kéri a híveket, hogy

a templomban az Isten házához méltó 
viseletben jelenjenek meg

és tartózkodjanak az olyan viselettől, amely 
a közszemérmet sérti.

Az ügy különben nemcsak a város kö
zönsége, hanem az ott nyaraló budapesti 
és külföldi vendégek körében is

kínos feltűnést keltett
és a templomban pizsamában megjelenő 
nők viselkedését mindenki egyhangúan el
itéli.

rette a nőket és

hogy dicsekedhessen előttük, 
elhatározta, hogy olyan névjegyei nyomat, 
amelyen nem gépkocsivezető lesz föltün
tetve foglalkozásképpen, hanem valami 
más. tetszetősebb cimet ad magának. Igv 
eszelte ki. hogy ötágú koronás névjegyet 
csináltat magának és mint repülőtiszt sze
repel azon.

A fiatal sofTőr

szerelmi bánatában
követte el az öngyilkosságot, amit a rend
őrséghez intézett, búcsúlevelében közöl is. 
Holttestét a törvényszéki orvostani inté
zetbe szállították.

az öngyilkosságot. A fiatal leány azért akart 
meghalni, mert a szülei megdorgálták. A főkapi
tányságra kísérték és mivel

öngyilkossági szándékáról nem akart le
mondani,

saját érdekében a rendőrségen tartották.
I'.ngclt Nándor, az Operaház tagja, késő este, 

miközben a Margit hídon haladt át, észrevette, 
hogy egy fri'al nő felkapaszkodik a híd karfá
jára. Azonnal odasietett, megragadta a karjá
nál, de

az öngvilkosjelölt kiszakította magát a ke
zeiből

és a Dunába ugrott. A hid lábánál állomásozó 
rendőrségi mentőöl ség emberei segítségére siet
tek. de rövidesen elmerült. A hídon megtalálták 
a kézitáskáját. Ebből egy betegsegélyző intézeti 
lap került elő. A betegiapon

Kolonics Etel
név szerepel, közelebbi adatait nem tudják.

vezető-igazgatója nyílttéri közleményt adott le 
a lapokba, amely megbélyegzi Wcissbergerék 
eljárását. A feltűnően éles nyilatkozatnak 
Wcissbergerék egyetlen mondatát inkriminál
ták és emiatt sajtópert indítottak Sehreeker 
Rudolf ellen Két ítéletet hozott a büntetőtör
vényszék Svhadl-lanácsa Sehreeker Rudolf el
len Az egyik Ítéletében az ujságnyilatkozato- 
kért tjOO pengő pénzbírságot szabott ki 
Schreckerre, mig tegnapelőtt

ugyanezekért a nyilatkozatokért 15 napi 
elzárásra és ezer pengő pénzbírságra ítélte 

el Sehreeker Rudolfot.
aki fellebbezést jelentett be mindkét Ítélet ellen.

A Filtex-müvek tisztviselői körében rendkí
vül feltűnést keltett a legnapelőtti itclet. Kü
lönösen sokat kommentálták az Ítélet indoko
lását. amely szerint súlyosbító körülménynek 
vette a bíróság, hogy Sehreeker bünteteti elő
életű. Sehreeker ugyanis a háborúból hazatérve, 
min,t harcteret járt tiszt, kardot rántott egy 
kalauzra, mert ugy találta, hogy öt tiszti be
csületében megsértette Ezért Schreckert két
heti foglárfogházra ítélték és emiatt találta őt 
..büntetett előéletűnek" a törvényszék Szom
baton már olyan hullámokat vetett a tisztvise
lők körében Sehreeker Rudolf elitéltetése, 
hogy

■ Filtex-gyár tisztviselői abbahagyták a 
munkát.

A tisztviselők rögtönzött gyűlésre ültek össze, 
mielőtt munkájukat abbahagyták volna és ezen 
a gyűlésen igen éles kifokadások hangzottak el 
Weissbergerék ellen és valamennyi felszólaló 
szenvedélyes hangon azt követelte, hogy ren
dezzenek szimpátiatüntetést az elitéit Sehreeker 
igazgató mellett. A tisztviselők a gyűlés hatá

rozatának eredményeképpen azonnal összeültei 
és egy

hosszabb memorandumot szerkesztettek, 
amelyet azután küldöttségben vittek a vál

lalat Igazgatósága elé.
A háromoldalas memorandum a többi közt 
ezeket mondja:

— A tisztviselői kar egyhangú határozata kő 
vetkezlében elhatároztuk, hogy

a munkát abbahagyjuk és demonstrálunk.
Kérjük a tekintetés igazgatóságot, hogy a 
munkabeszüntetést ne tekintse tegyelem eller 
való lépésnek, hanem ellenkezően, a tisztvi
selőkar demonstrálni akar amellett, hogy a vál 
lalatnak igenis Lü tisztviselői és minden táma
dói, amely a vállalatot vagy annak felelői 
ügyvezető igazgatóját éri, egyben támadás c 
tisztviselői kar és annak létérdekei ellen is

A memorandum ezután kifejti, hogy a tiszt
viselői kar nem kívánja a bírói ítéletet kritika 
tárgyévig tenni, de tanujelét akarja adni, hogv 
mindenkor a legkorrcklebbül eljáró és minden 
tekintetben feddhetetlen előéletű igazgatója 
mellett a legvégsőkig kitart, követeli, hogy a 
megtörtént események következtében 

igazgatójának a legteljesebb elégtétel adas
sák.

Mennllapitják memorandumukban a tisztvi
selők. hogv a Woissberger fi’ érek koholt és 
alaptalan vádjait jogerős táblai végzés utasí
totta el és végül kijelentik, hogy hajiondó a 
tisztviselői kar a memorandumban előadotta
kat

bármely Illetékes helyre eljuttatni.
A Filtex Müvek egész központi tisztviselői 

kara, mintegy száz tisztviselő, irta alá a memo
randumot. A tisztviselők, miután a memoran
dumot átnyújtották, azt a választ kapták az 
igazgatóságtól, hogy hagyják abba a tüntető 
demonstrációt és folytassák munkájukat. A tiszt
viselők erre uinbb rögtönzött gyűlést tartottak, 
amelyen ugy határoztak, hogy

a munkát nem veszik fel s tovább demon
strálnak dr. Sehreeker Rudolf mellett.

A központi tisztviselők demonstrációjáról rövi
desen tudomást szereztek a filatorigáti gyár 
tisztviselői, akik csatlakoztak a szimpátia-sztráik- 
hoz. Vasárnap a tisztviselők ugyancsak több 
megbeszélést folytattak egymással és ugy dön
töttek, hogy továbbra is szimpátia-sztrájkot 
rendeznek Sehreeker Rudolf mellett. A tiszt
viselők vasárnapi megbeszélésein már hírül 
hozták azt iá. hogy a Filter Müvek pest szent 
lőrinci és filatorigáti gyárainak összes munká
sai is csatlakoznak a demonstrációhoz. Ilyen 
formán

ma, hétfőn, valószínűleg mindkét gyárban 
leáll a munka s mintegy kétezer tisztviselő 

és munkás nem fog dolgozni.
A tisztviselők és munkások megjelennek ugyan 
a gyárakban, azonban a munkát nem veszik 
fel. hanem azt tervezik, hogy 
feltárják a pereskedés összes részleteit és előz
ményeit.

a történteket az IgazságiigvmlnLszter tudo
mására hozzák.

Szörnyű gyilkosságot leplezett le 
egy ötesztendős kisfiú

Megöltek egy újszülött csecsemőt és holttestét az anyja 
szemeláltára elégették a kemencében

Debrecen, jul. 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

téses.) A csendőrség figyelmét névtelen levél
ben fölhívták arra, hogy Tóth Andrásné egyeki 
asszony nemrégiben gyermeknek adott eletet és

a gyermek néhány nappal ezelőtt elliinl a 
házból.

A csendőrök nyomozni kezdtek és vasárnapra 
szörnyű felfedezésre jutottak. Tóth Andrásné 
házában pár hónap óta vendégeskedik Tólhné 
egyik rokonának ötesztendös kisgyereke. A 
csendőrök beszélgetni kérdtek a gyerekkel, aki 
azután borzalmas felfedezésre verette őket.

A kisgyermek elmondotta, hogy
szemtanúja volt, mikor pár nappal ezelőtt 
megölték Tóth Andrásné újszülött csecse

Vasárnap megtalálták a dúsgazdag darmstadti 
gyáros szökevény fiát

A Hétfői Napló legutóbbi számában elsőnek 
adott hírt

Rosenthal dúsgazdag darmstadti gyáros 
tizennyolcé vés fiának rejtélyei és romanti

kus eltűnéséről.
A nagyvagyonu üveg- és porcellángyáros gim
nazista tanuló fia többször hangoztatta szülei 
előtt, hogy hosszabb csónakturára szeretne 
menni, de a gyermekét féltő apa. bár a fiú 
Igen jó úszó és evezős — nem adta ehhez bele
egyezését. A gyáros fia mégis salóra váltotta 
kalandos tervét és gumicsónakját magához 
véve

elszökött
hazulról.

A szülök nemcsak a rendőrség segítségét 
vették igénybe, hanem magándetektívek egész 
serege is kereste a „Supp" nevű WO. fing, 
rendszámú gumicsónak fiatal gazdáját, aki

állítólag egy nő társaságában Indult ro
mantikus útjára.

A nyomozók munkáját nr. is sarkalta ered
ményre, hogy a szülők ezer márka futalomdijat 
tűzték ki a szökevény kézrekeritőjének

A darmstadti rendőrség átirata nyomán 
a budapesti főkapitányság Is megindította 

a nyomozást,
annál is Inkább, mert olyan jelentések Is ér 
kertek, hogy a fiút Pesten látták. A kézenfekvő 
feltevés alapján detektívek járták végig a bu
dapesti és környéki csónakházakat és weck 
end telepeket, de a szökevénynek nem akadtak

Hossza^ klinikai és laboratóriumi kísérlet*  zés ulán 
jutoltunk arra a megállapításra, hogy a Mr tdó- 
elóffi üresedése, ráncosoilása főként a börseilek 
r itaminsrceényséeébcn keresendő. A bőr regenerá
lása. riiCalmassáRánnk niegőrze.e ennélfogva leg
eredményesebben megfelelő r ilamintiii t ilmu börláp- 
anyngok használatával érhető el.
A Cuo'a vitáin'nos krém már rövid ideig 

tartó használata után a börseitek gyara- 
nodnak, felfrissülnek, a ráncok elsimul
nak, a bőr mcg.'eszül, üde és bársonyo
san sima lesz

A Caola vitamlnos krém bőr konzerváló 
és bőrvédő hatása felülmúlhatatlan és 
ezért kényesbőrück, sportolók és napozók 
számára nélkülözhetetlen.

A Caola vitamlnos krém a bőrbe teljesen 
leiszívódik zsíros lényt hátra nem hagy, 
kellemes illatú és igy nappali használatra 
púder alá is alkalmas.

A Caola vitamlnos krém a modern nő elen
gedhetetlen, mindennapos kozmetikuma.

Kérje minden szak üzletben!
Kis doboz ára .............................. P —.50
Nagy doboz ára.............................P 1.—

Használja:
REGGEL: Púder alá. Kiadóssága követ

keztében csak egész kis mennyiségben.
NAPKÖZBEN: Sportnál, napozásnál a 

megszokott módon. Napvédő és nap- 
barniíó hutása utólérhetetlen.

ESTE: Lefekvés előtt, az arcbőr táplálá
sára és tli-ztátlanságalnak eltávolí
tására.

A Caola vitamlnos krém páratlan hatá
sát már néhány napi használat után 
észlelni fogja.

BAEDER illalszergyár rt.
Arad, Prága. Milano

in őjét.
Tóthnénak a házában lakik Utast Károly föld 
míves, aki bizalmas barátságban áll az asz 
szonnyal és itt lakik Tólhné édesanyja, Arqny 
Mihályné is. Egy éjszaka az újszülött gyerek 
sirt és nem tudták elhallgattatni, ttasi Károly, 
aki a gvereksirás miatt nem tudott elaludni, 
annyira f'ldühödött. hogy

kiugrott az ágyból és zsebkésével szíven- 
szúrta a szerencsétlen gyermeket.

A gyilkosság ulán ráparancsolt Tóthnéra. hogv 
fülse be a kemencét és bedobta a lángok közé 
a holttestet. A kisgyerek szörnyű leleplező val
lomása után Tót önét. Utasít és Arany Mihály- 
nét letartóztatták és átadták a debreceni 
ügyészségnek.

nyomára.
Ma azután kábcltelegiam érkezeit a buda 

pesti főkapitányságra a bécsi rendőrfőnökség- 
töl. hogy

a tizennyolc esztendős Rosenfhal Róbertéi 
megtalálták

az osztrák Duna mentén Obcrzell község ható-, 
rában A fiatal gimnazista a falubeliek előadása 
szerint

már néhány hét óta olt tartózkodott ugyan
csak Igen fiatal, alig tizenhat éves, nagyon 

csinos klsérőnőjének társaságában.
a község határában. Sátor alatt valóságos no
mád eletet éllek, maguk főztek és gumicsőn*-  
kukon bejárták a felső Duna festői szakaszát.

A darmstadti gyárost táviratilag értesítették 
a fin rejtekhelyének felkutatásáról és 

vasárnap az. autón érkezett apa haza Is 
sitté gimnazista gyermekét és annak kí

vánságára — a leányt is.
Az ezer márkát nz obcrzclli csendőrök kapják 
— igv hát happy-and van az egész vonalon.



HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, t^32 julius IS

Újabb fordulat 
Liítkéné bűnügyében

Ma, hétfőn a királyi ügyészség egyszerre kel 
felfolyamodúst terjeszt </: ítélőtábla elé l.lltke 
Kálminni bűnügyében. \r. egyik felfolyamodás 
Szerint a vizsgálóbíró n törvény előirásaitól 
eltérően helyezte szabadlábra Lilikéiül. Emiatt
■ z ügyészség panaszt emelt a vádlanúcs elölt,
■ melyet azonban elutasítottak itt. Ezért inté
zett most felfolyamodást nz ügyészség a táblá
hoz s kéri ebben a vádlanács elutasító döntésé
nek megváltoztatását.

A másik fdfolyamodús viszont magát a sza
badlábra helyt zést kifogásolja s kéri, hogy 
1 Ilikénél ismét helyezzék vizsgálati fogságba. 
Tekintve, hogy két rgybchangtÁ bírói döntés
■ szabadlóbrahclyezés mellett szólt, r:í a fel
folyamodást a tábla nem veheti figyelembe.

Egyébként nz ügyészségen rövidesen hozzá- 
kérdenek n Llttkéné elleni vádirat megszerkesz
téséhez.

Izgatásért 
letartóztatták a 

vámospércsí szociál
demokrata párt elnökét

Debrecen, julius 17.
1 M Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) A csendőrség vasárnap letartóztatta 
Oroxz Zddor Gábort, n vámospércsí szociál
demokrata póri elnökét. A letartóztatás íz 
gálák címén történt. A nyomozás adatai sze
rint Orosz Xádor Gábor a

földmunkásodat a gazdák ellen lázltotta 
és arra izgatta a munkásságot, hogy ne fo
gadják el a szolgabirói utasításokat.

A szociáldemokrata pártelnököt Debrc 
lenbe kísérték és átudták az ügyészségnek.

Az ellenzék össze akarja 
hivatni a képviselőházat
Az aratás elölt egyes vidékeken óriási rozs- 

dakdrok keletkeztek, amelyek tönkretették a 
gabonatermést. úgyhogy némely helyen még 
csak learatni Is alig érdemes a gabonát, mert 
• z aratás költségeit sem lehetne kihozni a ter
mésből. Mezőgazdasági körökben most akció 
indult meg -íz irányban, hogy a ciépléshcz szük
séges üzemanyagok, benzin, olaj és szén beszer
zésére o kormány a lozsdakároktál sújtott vidé
kek részére kedvezményeket adjon, őt ellenzék 
egyes csoportjaiban emiatt

■kclót lódítottak a képvlaelöhái összeliivá- 
aára,

■ mely elsősorban a ir.'zógazdasóg kívánságait 
elégíteni ki, másrészt foglalkozna az oszlrók 
szerződéssel is. Erre vonatkozólag az ellenzéki 
képviselőknek is az. a felfogása,

hogy az Ausztriával esetleg keletkezhető 
v ám bábomban teljes erővel a kormány 

mögé kell illantok,
hogy igy egyöntetűen foglalhassanak állási az 
osztrák kormány túlzott követeléseivel szemben.

Vasárnapi kirándulás pofonnal 
és Dunába ugrással

Vasárnap reggel a bádogos ipartcstülel ha
jókirándulást rendezett Leányfalura. Körülbelül 
nyolcszóznn voltak a hajón, ahol rögtön kedé
lyes csoportok alakultak s a legvidámabb han
gulatban tartott a hajó a kirándulás céljához.

Az. egyik csoportban nz iparlcstület titkárnője 
is olt volt, akinek társalgás közben összetűzése 
támadt Farkas István szerelővel.

A szerelő annyira dühbe jött, 
hogy ■ vita hevében nfculütölte ■ titkár

nőt,
aki a súlyos inzultusra elájult és a hajó nrvosu 
tudta csak injekciókkal magúhoz teríteni.

Eközben az inzultáló Farkas
belevetette magút a hajóról a Dunába.

A csendölök indullak csónakon a megmenté- 
sere és hosszas küzdelem után sikerült csak öl 
kihúzni a vízből.

Magyar Légiforgalmi Rt 
iV., Váci ucca 1 ♦ Telefon: 8<T8-88 

RttARt NKNKTHKNIA
írr/nrz*  tilt ■u(um!u» Sl l(

T 14 «> ind
tS«5 4tk

BUDAPEST 
WIEN

tik
Üld

13 10
1'4 (í)

t*  40 
1? lé

15,00 Ind. BUDAPE81 érk. M.4O
10.l<> 4rK. ind. 7.3U
18.ÍO ind. érk. 7 H
1B.4Ü érk. KAPOHVAH Ind. T.ÜU

óapónként • ■•Arnap ■h ételével
'ivrtii-n ritllakortkok Eu>ó|ia Allonidsal

'elé A> au' hu** lluilspeaii n a IV_ Véd ucca l 
■léi <0 ncrvrrl Wien ben a llo'el Brlslollól Xj perc

re! a r< pAIAttép Induléta alóli indul
M»r»dín 
Sjomt-atnn

llélttn 
tzfliOrtOk 00

0f»» ind. 
II 45 érk 
|21»> ind. 
1330 éik

Ruéapeti
Klagenfurt 

Valenrp

4rk 16 00 
Ind U 15 
tik 12 10 
Ind 10.30

K'tnib.ndh nirnméitl kisek a Rudapest—Wlan- 
vonalon auiobuu— rcpOIAuep-, »«í» h*>A —rcpflló

-'■•óiban M — prntiAa érbsn (a «>v 111 o jeyx 
írtnak M*l  mea» A| rw>ik utal rrnOIA«é|>en « 
•iA*lka'  ha lön »au> aulnbuaton krll megtenni 

AO napon belől.
I eveiét «•» oaomagjalt küldje IPglpoatAn ! 

lUlaMhAa/n lordnlfnn aMUtUai MMAlyunkhoi 
Ant. *»-A-ag

■gyonuer'e M avas anyját egy 
bestiális asszony 

Letarióztattáit az anyagyiikost
Szombathely, julius 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A vasmegyei Csöngc községben 
borzalmas gyilkosság történt vasárnap. A 
község egyik legmódosabb gazdálkodójá
nak felsége meggyilkolta édesanyját.

Józsu József né, a gyilkos asszony, aki
nek férje egyik leggazdagabb lakosa a köz
ségnek. régibb idő óta haragos viszonyban 
volt édesanyjával, a nyolcvanegy eszten
dős özvegy Kottái Mihályijával. Az idős asz- 
szony a napokban

felosztotta vagyonát 
gyermekei és hozzátartozói közölt és a 
vagyon feloszlása miatt még jobban kiéle

Arzénnel kiirtott egy családot, 
hogy megkaparintsa 

a nagy vagyont 
Letartóztattak három méregkeverőnőt

Marosvásárhely, julius 17.
(A Hétfői Napló tudósit ójának telefonjelen- 

lése) Néhány héttel ezelőtt a üicsőszcnlmár- 
tan mellett lévő Kűkiillőalmás községben hir
telen,

gyanús körülmények között meghalt Pop 
Bollxeniu erzsébetvárosi tanárnő, 

aki alig egy héttel ezelőtt temette cl ugyan
csak gyanús tünetek közölt elhunyt édesapját, 
Pap Jánost, röviddel azelőtt pedig az édesany
ját.

A falu suttogni kezdeti a gyanús halálesetek
ről, mire a hatóságok vizsgálatot indítottak 
és megállapították,

hogy mind ■ három haláleset mérgezés kö
vetkeztében állott be.

A további nyomozás során gyanúba vették 
Almasan Eugéniát, az elpusztult család roko

A kormánypárt döntő győzelmet 
aratott a vasárnapi román 

választásokon
Bukarestben nyugodtan folyt le a választás

Bukarest, julius 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

A választás napja nem mait el véres zavar
gások nélkül. Corbu városában egy nemzeti 
paraszlpárti választót életveszélyesen meg
sebesítettek. Vaslui városában az összecsa
pásoknak kt't súlyos sebesült jc van. Pelro- 
zsényben ii liberális pártiak egy nemzeti 
parasz.tpártit sebesiteltek meg igen súlyosan.

Bukarestben magában nagyjában 
nyugodtan telt cl n választás napja 

s csak a délutáni órákban került < gyhelyült

Fegyházbüntetés vár a jövőben 
a „fehér méreg" üzéreire 

Ezentúl büntetni fogják a kokain élvezőit is
A budapesti rendőrségnek mind több és több 

munkát adott az elmúlt esztendőkben az a 
harc, amelyet

a kokainüzérck ellen
kellett folyt itniok. A fehér méreg lelketlen 
kufárjai nem is olyan régen még valósággal 
behálózták a fővárost és százszámra szedték 
áldozataikat, akik az élet szomorú eseményei 
elöl szédültek a hódító narkotikum karjaiba. 
Különösen a VI. kerület kéteshirü utcáiban és 
zugkorcsmáihan tanváztak ezek n kokain
üzérck, akiket a pesti argó „kokszotoknak" 
vagy ..kukásoknak" necézett és az alvilág 
igyekezett őket a rendőrség árgusszemci elöl 
elrejteni. Az a nagy harc, amelyet a rendőrség 
a fehér méreg üzérei ellen hirdetett — ered
ménnyel is járt Vezérük

Sóhár Elek, a hírhedi „Leil“ öngyilkossá
got követelt el és meghűlt, 

alvezéreiket pedig egymásután fülelték le a de 
tektivek. A pesti kokainárusok eltűntek hosszú 
időre a főváros utcáiról, mig

most egy két merészebb ujból felbukkant.
Néhány nappal ezelőtt megint kokninrazziát 
tartott n rendőrség s az itt kózrekeriiltck lelett 
holnapután Ítélkezik a loloncház mellett mii 
ködő bírósági kirendeltség vezetője: (Sraf Ele
mér dr járáshiró.

Az újra szükségessé vált kokninrazziákkal 
kapcsolatosan kap különösebb aktualitást az az 
akció, amely a kokainnal üzérkedők hatható
sabb megbüntetésére indult meg. Eddig ugyanis 
a lefülelt kokninárusok a tohmcházi bíróság 
elé kerültek is őket

Angol múzeumok számára akarják 
megvásárolni a Hidegkuti-uton kiásott régi 

templom műemlékeit
A Hétfői Napló is hírt adott arról, hogv 

Simontstts Elemér nyugalmazott főispán, felső
házi tag, HMegkntlut 48. számú s'lája lelkén 
ásatás körben rábukkanlak Mátyás klrálv cgv 
korj vadászkastélyának romjaira. Noha az 

ződött a haragos viszony az anya és leánya 
közölt. Tegnap Józsa Józsefné ismét ősz- 
szeveszeti idős édesanyjával és a veszeke
dés hevében

vasdarabot ragadott,

azzal támadt édesanyjára. A nyolcvanegy 
éves asszonyt többször egymásután fejbe- 
siíjlolta, majd amikor véresen összeseit. 
kilökte az udvarra. Órákkal később talál
lak rá az öreg asszonyra, aki ekkor

már halott volt.

A cscndörség Józsa Józsefnét nyomban 
elszállította a csendőrőrsre és kihallgatása 
után előzetes letartóztatásba helyezték.

nát, aki, a vád szerint.
az egéjz család kiirtásával akart l’apék 

nagy vagyonához jutni.
Letartóztatták Almásán Eugénia cselédjét, Ká
dár Rózát is, aki bevallotta,

hogy asszonya utasítására különböző or
vosságokat kevert az elhunytak ételébe.

Ez az orvosság pedig, mint a nyomozás meg- 
alapította, arzén volt, amelyet Almásán Eugé
nia egy Komsa Anna nevű falusi asszonytól 
vett jó áion. Ennek a Komsa Annának

az. évek során három férje halt meg gya
nús körülmények között.

A tömeggyilkosságok ügyében az erzsébetvárosi 
ügyészség a három nőt letartóztatta és hír sze
rint még több letartóztatás várható. A szörnyű 
bűnnel vádolt nők egyelőre még t gadják bű
nösségüket.

komoly összetűzésre sor, amelynél négyen 
szenvedtek súlyos sérüléseket.

A szavazást valamennyi választókerület
ben este nyolc órakor lezárták és megkez
dődött a szavazatok összeszámlálása. Eddig 
csak szórványosan érkeztek be jelentések, 
de ezekből is már kitűnik, hogy

a jelenlegi kormánypárt igen nagy 
többséget kapott.

A nemzeti parasztpárt döntő győzelme fel
tétlenül bizonyos.

közveszélyes munkakerülés miatt Ítélték el 
kisebb-nagyobb szabadságvesztésre, 

visszaesés esetén pedig a főváros területéről 
indó kíhllásri. Most azonban már készül a tör
vénytervezet, amely

drákói szlgoruságu rendelkezésekkel
fogja elvenni mindenkinek a kedvét a kokain 
nal való üzérkedéstől. A tervezet szerint, amely 
már teljesen készen áll, és igazodik a kábító
szerek forgalmát meghatározó nemzetközi egyez
ményekhez,

börtönnel, sőt fegyházbüntetéssel sújtják 
azokat, akik kokaint árusítanak, 

engedély nélkül vagy azt kisebb adagolásban 
forgalomba hozzák.

Igen érdekes rendelkezése lesz az uj kokain
törvénynek, hogy ezentúl

a kokain vásárlóit is megbüntetik.
Eddig ugyanis büntetlenül szabadult az. akinél 
kokaint találtak, de be tudta bizonyítani, hogv 
azL a saját használatóra fordította s nem üzér
kedett vele. A tervezel értelmében a jövőben 
a kokain élvezőit is felelősségre vonják. Első 
esetben pénzbüntetés, később azonban ugyan
csak szabadságvesztés v. r reájuk.

A főkapitányságon különben elhatározták, 
hogv

a kokalura/zlákat rendszeresíteni fogják 
és addig is. amíg a fehér méreg lelketlen sáfár
jai ellen szigorúbban eljárni nem lehet, A-ftí/L 
lak ők el Budapestről. Ha azután visszatérnek 
a ’övarosbu. akkor már ezen a címen is cl le
het járni ellenük.

-wl .nnakld.Jón, mintegy két Mrmp dőli s 
yen,árirt .rejévrl hatolt, a további munkáló- 
tok mfgi, abbamaradlak, aminek », volt a 

diagnóiisalkban 
nem tudlak megegjeanl a lelet ludomá- 

nyo*  értéke tcklntetébea.

Néhány nap előtt azonban újra megkezdőd- 
lek az ásatások a villa telkén, amelyek azon
nal nagy meglepetéssel szolgáltak. Sikerült 
feltárni cgv középkori templom falait, amely- 
ről megalapították, hogy a 12. vagy 13. szá
zadban épült.

Csaknem teljes épségben került napvilágra
■ templom középső hajója, 

továbbá terakolla padlózata, amelyet dombor- 
müvek díszítenek. Az oltár alatt csontvázakat 
is találtak, arccal kelet felé fordított helyzet
ben. ami ókeresztény rítus szerinti temetke
zésre vall és azt bizonyítja, hogy a templo
mot évszázadok óta nem bolygatták meg. Az 
értékes leletek köze tartozik még egy mise
könyv bronz sarokverete.

Az újabb ásatások eredményéről természete
sen

azonnal jelentést tettek a főváros illetékes 
ügyosztályának,

amely inár gyűlés keretében foglalkozott az 
üggyel. Minthogy a szakértői vélemények ezút
tal egyhangúan hangsúlyozza a leletek rend
kívüli tudományos jelentőségét,

felmerült az a terv, hogy a főváros kisajá
títja a telket.

Az ügy előadója ugyanis kijelentette, hogy 
ezek a műemlékek idegenforgalmi szempontból 
rendkívüli jelentőséggel bírnak. Bizonyítja ezt 
az is, hogy ezen a héten

Budapesten járt Ben O’Szellivan, az oxfordi 
egyelem tanára, aki a műemlékek egy ré
szét angol múzeumok számára akarta meg

szerezni.
Értesülésünk szerint a főváros a jövő évi 

költségvetés terhére szándékszik kisajátítani a 
lelket már a közeljövőben, mert félő, hogy az 
értékes műemlékek idegenbe kerülnek.

KÖLTÖZÉS! 
DITRICIISTEIN !

Telefon- 41-0-55 NYUGALOM-

Vitaminok alkalmazása 
a kozmetikában

A kozmetikai klinika egy talán korszakalkotó 
jelentőségű találmányáról adhatunk hirt.

Köztudomású dolog a vitaminok nagyszerű 
hatása az emberi szervezetre. Az orvostudomány; 
szerint az emberi szervezel — tehát a bőrsejtek 
is — megfelelő vitaminok nélkül nem fejlőd-' 
helnek és sorvadásnak vannak kiléve.

Ismeretes, hogy a bőr fiatalabb korban, 
amidőn annak állandó ulánképzödéséről a szer-! 
vezet önmaga gondoskodik és a felső sejtrétegek*  
elhasználódásának mértékében alattuk uj bőr-1 
szövetek képződnek, fiatalos, üde benyomást! 
keit. Amint azonban előrchaladótíhijfe korban1 
ez a sejtutánképződés fokozatosan csökken és 
az elhasznált bőrszövetek megfelelő utánpótlás-*  
bán nem részesülnek a bőr petyhüdtté, her-' 
vaddá válik, rugalmasságából vészit, ráncosodni! 
kezd.

Kétségtelen tehát, hogy a bőr frisseségének, 
rugalmasságának fenlarlása a későbbi években, 
csupán oly módon lehetséges, ha az automatikus 
utánpótlást nuír nélkülöző bőrszövetet meg
felelő mennyiségű és összetételű tápanyaggal 
folyamatosan el tudják látni. A bőr időelőlti 
öregedésének oka is a szervezet, illetve a bőr
sejtek vitaminszegénységében keresendő.

A vitaminoknak az emberi szervezetre való 
fontosságának felismerése vezetett arra a gondo
latra, hogy a bőrszövetek képződésénél nélkü- 
lözheletlen vitaminokat kozmetikai szereknél 
alkalmazzák. A vitaminok megfelelő zsíranyag 
hozzáadásával a bőr pórusaiba felszívódnak, a 
bőrsejteket táplálják és az elhasznált bőrsejtek 
helyett uj bőrsejteket képeznek. A vitamin révén 
a bőr megújhodási képessége emelkedik, a sej
tek duzzadásával a petyhüdt bőr megfeszül,' 
rugalmassá válik és friss, fiatalos arcbőrt biz
tosit, Ezen folyam.il a bőr regenerálódásának,1 
illetve megfiatalodásának is nevezhető.

E probléma megoldása egy előkelő magyar 
kozmetikai gyár érdeme. A gyár laboratóriumá
nak sikerült hosszas kísérletezés után egy a 
bőrre egyébként is kedvező hatású kenőcs alap
anyagában alkalmazni a vitaminokat, amelyek 
azután a bőrbe felszívódva a bőr anyagcseréjét 
és vitalitását fokozzák és annak mintegy meg
újhodását hozzák létre.

A kenőcs alapanyaga olyképp van össze
állítva, hogy az már önmagában is jó hatású és 
a bőr biokémiai folyamatait hathatósan előse
gíti. Tartalmaz ezenkívül oly anyagokat, ame
lyek a vitaminok felszívódására a bőrt mintegy 
előkészítik és lehetővé teszik, hogy e vitaminok! 
a bőr szarurélegén áthatoljanak és a bőr mé-: 
lyebh rétegeiben hatásukat kifejthessék. A ke
nőcsben alkalmazott vitaminok ibolyántúli su
garakkal vannak keletkeztetve és ezáltal a bőrt 
■ nap sugarainak áldásos halasában részesítik.

Az>-eddigi kisérlelek a gyár vezetősége szerint 
frappáns eredményekkel járlak és azért biialnm- 
teljes várakozással tekintenek a nagyközönség 
itélőszéké-nek verdiktje elé.

Értesülésünk szerint a szabadalmazott vitami- 
nos bőrápolószer néhány nap múlva már for
galomba kerül. Azonos elgondolás alapján kísér
letek folynak egy vilaminoi fogkrém és szájvíz 
előállítására is.

Tudomásunk szerint a gvár a vitaminoknak 
a kozmetikában való alkalmazására elnyert 
magyar szabadalom alapján a küiföldj szabadal
mak megszerzése iránt is már megtette a lépé-j 
leket. 1

A magyar tudományos világ nagy érdeklődés-, 
«el tekint az uj biokémiai vívmány kipróbi-í 
láia elé.

nisiceri termttatt

BÚTORCSARNOKA RT.
Budapert. VIIM Uohúny-n. BB. Telefon: J. BBI-10

Mindennemű lakberendezések. 
AestalMraentorek k4ultmény«L 

CT Kedvelő llaetóal teltételek, részletre b.

folyam.il
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II ÍREK
— Felhős, hűvös idő ráporesökkel. Vasár

nap szeles, mérsékelten meleg idő volt. Dél- 
ben és délután hosszabb-rövjdcbb ideig eseti 
az eső. A Meteorológiai Intézel prognózisa 
szerint változóan felhős, hűvös idő várható 
nyugati légáramlásokkal s időnként zápor’ 
csőkkel.

— Hivatalosan véget ért a belgiumi 
sztrájk. Brüsszelből jelentik; A belga szo
ciáldemokrata párt főtanácsa és a szakszer
vezetek végrehajtóbizottsúga szombat dél
után együttes ülést tartott. Az ülésen az 
ország egész lakosságát felszólították, 
hogy hétfőn reggel újra álljon munkába. 
Bizonyosra vehető, hogv a szocialista szer
vezeteknek ezzel a határozatával a belgiumi 
sztrájk véget ér.

— Elmérgesedik az angol-ir harc. Londonból 
jelentik: Dublin ma reggel arra ébredt, hogy a 
sáros minden üzlete „Bojkolláijálok az angol 
árukat!" feliratú óriási plakátokkal volt tele
aggatva. A rendőrség igen sok plakátot cllá- 
volilolt. Délelőtt az ir fővárosban több nép
gyűlést tartottak, amelyeken erélyesen tilta
koztak az angol megtorlóvámok ellen. Lans 
hury, az angol munkáspárt elnöke, táviratot 
intézett a pápához, a canterburyi érsekhez, a 
szabadegyházak vezetőihez és az. angol főrab
bihoz s a vallás nevében kérte az egyházi fő
méltóságok közbelépését és közvetítését az esz
telen angol-ir viszályban.

— Halálos autógázolás az Aréna-uton. 
Vasárnap este az Aréna-ut 68. számú ház 
előtt Bucskó Mária 30 éves háztartási alkal
mazottat a Bp. 16—208. rendszámú taxi el
ütötte. A Rókus-kórházba szállították, ahol 
röviddel beszállítása után meghalt. A sofőrt 
előállították a főkapitányságra. Több szem 
tanút halgattak ki, akik kijelentették, hogy 
a leány vigyázatlansága okozta a szeren 
esetlenséget. A sofőrt kihallgatása után el
bocsátották a főkapitányságról.

A külföldi 
kamatok

évenkint 300 milliót jelentenek 
A kitűnő Diana sósborszesz 
legkisebb üvegje csak 84 fillér.

— Apát és fiát megölte a vonal. Tapolcáról 
'jelentik: A balatoni va’suli pályát a balatongyö- 
röki szakaszon most javítják. Szombat délután a 
munkások á pályatesten pihentek, amikor arra 
robogott a trieszti gyors. A munkások sietve 
húzódtak el a pályatestről, azonban Bíró Fe
renc tizenhétéves munkás elkésett, úgyhogy a 
gyorsvonat elkapta és mindkét lábát tőből le
metszette. A szerencsétlen fiatal munkást be
szállították a kórházba, ahol percek alatt ki
szenvedett. Édesapját a háború alatt, amikor 
szabadságra jött haza a harctérről, hasonló tra
gikus körülmények között ölte meg a vonat.

— Rozgony i-fénykép 3 drb 8 P. Calvin-tér 5.
-• A külföldi diplomaták közvetítenek Argen 

tina és Uruguay között. Ruenos-Airesből jelen
tik: Az Argentína és Uruguay közötti diplomá
ciai . konfliktusban eddig nem történt semmi 
változás. Most több amerikai és európai állam 
diplomáciai képviselője felajánlotta a közvetí
tést.

— Fizetésképtelen a berlini Emelka- 
azlnház. Berlinből jelentik: A berlini Enielka 
.színházi részvénytársaság kénytelen volt 
beszüntetni fizetéseit, mert az Emelka-kon- 
szem szükségessé vált újjászervezésére a 
vállalat bizonytalan többségi viszonyaira 
való tekintettel nincsen kilátás, aminek kü
lönösen az Emel ka színházra volt kedvezőt
len hatása. Arra törekednek, hogy kvótás 
alapon a bajor film társaság közreműködé
sével egyesség jöjjön létre. A színház üze
mét folytatják.

— Vasúti szerencsétlenség Németországban. 
Düsseldorfból jelentik: A wuppertali vasutigaz- 
gatóság közlése szerint vasárnap délben egv óra 
tájban a westfáliai Hagen pályaudvarán három 
pótkocsi hibás tolatás következtében olyan 
erővel ülődött neki n Steelc felé induló sze
mélyvonalnak, amelyhez hozzá akarták csa
tolni, hogy az utasokkal zsúfoltságig megtelt 
személykocsiban három ule.s fejéti súlyosan 
megsebesült. Rajtuk kívül a kiérkező mentő
orvosoknál még tiz ember jelentkezett köny- 
nyebb sebesülésekkel.

— Halálos fürdés. Kiskőrösről jelentik: Vajda 
István 16 éves kelebiai fiú pajtásaival a vasút 
melletti vályogvelőgödörben fürdőit. Fürdés 
közhon szivgörcs fogta cl. hirtelen alámerüli 
a vízbe s mire kimentették, már nem volt 
benfte élet

— Llj lázadás Mandzsúriában. Karbinból je
lentik: Kiríni jelentések szerint két mandzsu- 
riai ezred fellázadt a mandzsuriai kormány el
len. A lázadás jelentősnek látszik és attól tar
tanak. hogy átterjed a vidékre is. Klrinhan ki
hirdették nt ostromállapotot. A japán parancs
nokság intézkedésére két bombavető repülő
rajt indítottuk uln.ik Klrin felé.

Mától kezdve
mindennap egy másik cikkemet Árusí
tom engedménnyel. Kosma KAroly- 
köfut 3, sarkon. Ingyen strandfürdő-jegy 

minden vásárlónak.

Elfogtak a isusiflszo betöröm 
amit sertozet adlak a rendőrre 

Sz ügyészség dönt, statártaiis bíróság ele kerutnek-e?
Vasárnap hajnalban izgalmas rajtaütés

sel sikerült elfogni a főkapitányság delek- 
tivieinek a rákosmezei banditákat, akik a 
minap revolveres csatát vívtak az üldöző 
rendőrrel.

Mint emlékezetes, két ncppal ezelőtt egv 
rendőrőrszem, aki a rákosi réten haladt 
keresztül, összeakadt több betörővel, akik 
pár nappal azelőtt kifosztották Böhm Ár
min fíiszerkereskedönek a Kereszluri-ut 20. 
szánni házban levő boltját és éppen akkor 
osztoztak a zsákmányon. A b?törík, a 
rendőr láttára, fölugrottak kerékpárjukra 
és elhajtottak, mikor pedig a rendőr üldö
zésükre inchilt, visszafordultak és valósá
gos

sortüzel zúdítottak a rendőrre, 
akinek őt golyó fütyült el a füle mellett. A 
rendőr is utánuk lőtt, de nem talált és a 
betörőknek sikerült elmenekülni.

A detektívek keresni kei-dték őket és 
hosszas munka után

a betörővilágban jólismcrt P^öakós- 
fiukra terelődött a gyanú.

A Pdlinkás-lhik négyen voltak: József, 
Gyula, László és Imre. Valamennyien hír
hedt betörök és kassza Túrók. Pálinkás Jó
zsef volt közöttük a legismertebb. Ez va
laha belől őiskolát létesített. Pálinkás Jó
zsef nemrégiben hall meg egy rabkórház
ban.

A detektívek tudták, hogv
a Pálinkás-Hűk nagy nőbarátok

és ezért nőismerőseik körében kezdtek ér
deklődni. Az egyik leány elárulta, hogy

vasárnapra virradó éjszaka eg.v Szent 
László-uti korcsmában randevúja van 

a Pálinkás-fiukkal.

ÓvadéksÉkkasztás miatt 
letartóztatták Haasz Aladár büffésí
Tizenkét alkalmazóit keresi az óvadé kjét a fiatal vállalkozón

Az utóbbi napokban a főkapitányságra 12 
följelentés érkezeit Haasz Aladár 26 éves mű
szaki tisztviselő ellen, aki óvadékos alkalma
zottakat vett tel és az összeggel nem tudott 
elszámolni.

Hágsz a budai oldalon több helyen és Csil
laghegy határában

strandbüfféket bérelt, azonkívül két teher
autót tartott,

amelyeken fuvarozásokat végzett.
A shandbiiffékbe óvadékos bérlőket, a te

herautókhoz óvadékos soflőrökel és raklórno*  
kokat vett fel. Mintegy háromezer pengőre 
tehető az az összeg, amelyet a fiatalember a 
vele összeköttetésben álló személyektől felvett.

Váratlanul elutazott Bécsből 
Argentína magyarországi nagykövete

Becs, julius 17.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefon

jelentése.) Nagy feltűnést keltett vasárnap 
az osztrák fővárosban az a hir, hogy Mar
tin E. Bortagaray argentínai nagykövet 

hirtelen elhagyta az oszlrák fővárost.
Az argentínai követség Perstel I áró reisner- 
strassei palotájában székel. A követ nem 
lakott ott, hanem főúri pompával berende
zett hétszobás lakása volt a Sclnvarzenberg 
plalzon. A követ rövid idővel ezelőtt be- 
csomagoltatla bútorait, összes értéktárgyait 
és a lakást augusztus 1-re felmondta. Pén
teken

éjjel két órakor pedig családjával: fele
ségével, két leányával és fiával elhagyta 

az osztrák fővárost automobilon.
Cinjét nem hagyta hátra: senki nem tudja 
hová utazott. Valószínűnek tartják, hugy 
Argentiniába ment, hogy tisztázza rende
zetlen ügyeit országával.

LEMEZ

Az ország legnagyobb gramofon-termei

Már késő este detektívek szállingóztak a 
korcsmába és csöndesen leültek az aszta
lokhoz. Valamennyien

készenlétben tartották revolverüket, 
mert tudták, hogy «? Pálinkás-fiuk la 

fegyvert hordanak magukkal
és nem riadnak vissza semmitől.

Éjfél tájban meg is érhetett Pálinkás 
László és Pálinkás Imre. A detektívek 
megrohanták őket. Pálinkás testvérek re
volver után kaptak, de már késő volt:

a detektívek ártalmatlanná tették és 
megkötözték őket, 

mielőtt fegyverhez nyúlhattak volna. Velük 
együtt elfogták kél barátjukat: Mészáros 
Ferenc foglalkozásnéiküli legényt és Visz- 
nyeg György autószerelőt. Mind a négyü
ket a főkapitányságra kisérték.

Pálinkások bevallották, hogy ők fosztot
ták ki a Bö/i/n-féle üzletet és beismerlek, 
hogy

ott voltak a revolveres csatánál is,
de azt állítják, hogv nem ők lövöldözlek, 
hanem Pálinkás Gyula, aki egyelőre szük
ségben van és ő sem akarta megölni a 
rendőrt,

csak riasztólövéseket adott le.
Az elfogott betörők ügyében sürgősen 

folytatják a nyomzást, mert tisztázni 
kell, valóban ők lövöldöztek-e. A lőfegy
verrel elkövetett szándékos emberölésnek 
ugyanis még a kísérlete is

statáriális eljárás alá tartozik.
A betörőket már hétfőn átadják az ügyész
ségnek, amely majd dönt arról, statáriális 
bíróság elé kerülnek-e. vagy pedig rendes 
bíróság elé utalják őket.

Amikor az óvadékos alkalmazottak látták, 
hogv befektetett tőkéjük veszélyeztetve van. 
felszólították Ilaaszt. hogy adja vissza pén
züket, de ő erre nem volt hajlandó. A meg
szorult kisemberek erre a főkapitánysághoz 
fordullak és előadták, hogy Haasz nem vál
totta be igéi dél, ők

semmiféle jövedelemhez nem jutnak, 
ellenben tévedésbe ejtette őket. Kértél., hogy 
a rendőrség szigorúan vizsgálja ki az ügyet es 
legye meg a megtorló intézkedéseket megkáro
sítójukkal szemben. A főkapitányság a tanú 
kihallgatások után

előzetes letartóztatásba helyezte Haaszt 
és vasárnap átkisérlék az ügyészség fogházába.

A Neues Wiener Journal vasárnapi szá
mának értesülése szerint

az argentínai követ távozásának anyagi 
okai vannak.

mert kormányától hónapok óta nem kapta 
meg fizetését Diplomáciai következménye 
a nagykövet elutazásának nincsen, miután 
a nemzetközi szokásoknak megfelelően, tá
vozása elölt bemutatta helyetteséi: Raccdo 
követségi tanácsost Dollfuss kancellárnak.

Bortagaray nagykövet nemcsak az oszt- 
rák, hanem

a magyarországi ügyeknek is Intézője 

volt és megbízólevelét annakidején ná
lunk is bemutatta.

Bortagaray nagykövet elutazásával kapcso
latban Budapesten érdeklődtünk hivatalos 
helyen —- váratlan és hirtelen elutazásáról 
azonban nem tudnak semmit.

uj, nagy, 25 cm.-es 
duplaoldalas leme
zek e heti reklám
ára, ha 10 darabot 

vásárol
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Csereije el 
a tikkasztó nagyvárosi

Ingyen anlo&usz
oda-vissza minden szombaton 
d.u. 4 órakor, minden vasárnap 
és ünnepnapon d. e. 8—11.
d. u. 1—4 órakor IV., Ferenc 
«Jó7sef-rakpart 21). sz. alól. 
Telefon: 847—47.

Gróf Károlyi Imre 
érdligeti parcellázási Irodája 
VII., Rákóczi-ut 24. szám
Tel.: J. 423-22 (csak hétköznap) 

Kérje ingyenes képeslap-soroza'uDkat I

Felrobbant 
dinamítvonat

London, julius 17.
Transvaalban Leeuwdornstad közelében 

felrobbant 312 tonna dinamit, 
amelyet 34 vagonos vonaton szállítottak a 
Rand aranybányába.

Az irtózatos dnrdülés niérlföldckre el
hallatszol t és a környéken valamennyi ablak 
betört. A robbanás a vonatot apró szilán- 
.kokra tépte széjjel.

Nyolc ember a szerencsétlenség alkal
mával életét vesztette.

\ robbanás okát eddig még nem tudták 
megállapítani. Ez volt a legnagyobb dina- 
mitrakoniánv, amelyet valaha vonaton szál
lítottak. i

— A népszövetségi bizottság elutazott Pe- 
kingbe. Tokióból jelentik: A Népszövetségnek 
a távol keleti politikai viszonyok tanulmányo
zására kiküldött bizottsága, amelynek élén 
l.ytlon áll. szombaton bucsulálogatást tett gróf 
Usida japán külügyminiszternél. A bizottság 
azután elutazott Pekingbe. ahol irehatóan ta
nácskozik Szangsziiliaiig tábornokkal.

— Gazdátlanul robogó sonat a debreceni 
vasúti síneken. Debrecenből jelentik: A 
Debrecenből Nyirmárlonfalva felé induló 
személyvonat mozdonyvezetője, Szegedi 
András a nyílt pályán észrevette, hogy a 
mozdony külső részén egy Csavar megmoz
dult. Kiállt a- mozdony peremére, hogy 
megjavítsa, de közben a vonat éppen hídon 
haladt át, amelynek karfája lesodorta és 
véresen zuhant a pályatest mellé. A tütő 
csuk percek múlva vette észre, hogy a vonat 
Vezető nélkül robog. Azonnal a mozdony ve- 
zelő helyére állt, fékezett és a legközelebbi 
őrházból segítséget kért. A vonatot azután 
uj mozdonyvezető vezette tovább. Szegedi 
Andrást megtalálták a vasúti hídon és élet
veszélyes állapotban vitték a debreceni 
klinikára.

— Villamos jegycsalasf pör a törvényszéken 
— felmentőltéíettel. Egy idő óta uj divat kez
dődött a budapesti villamosmegállóknál: a 
jegyátadás. Ez uj szokás különösen azóta erő
södött meg, mióta a törvényszék felmentett 
egy utast, aki mástól átvett jeggyel utazott. 
A BSzKRT most úgy akarta elejét venni a 
jegy átadásoknak, hogy azokat jelentette fel. 
akik a használt jegyeiket tovább adták. Az 
első ilyen per a minap került a törvényszékre. 
Vádlottja Dobos Kálmán magántisztviselő volt, 
aki az Aréna-ut és Thököly-ut sarkán leszállt 
a 10 es jelzésű villamosról és átszállójegyét 
egy ott várakozó kis fiú felé dobta. A gyerek 
elkapta a jegyet, mire egy detektív lépett a 
magántisztviselőhöz, igazoltatta és jegycsalás 
miatt feljelentene. Dobos a tárgyaláson kije
lentette, hogy a jegyet nem azért adta át, hogy 
a fiú tovább utazzon vele, o jegy különben is 
lejárt már A bíróság elfogadta a vádlott vé
dekezését s mivel nem látta bizonyítottnak a 
csalást. Dobost felmentette.

— Földrengés iféioroszországban. Moszkvá
ból jelentik: Hivatalosan jelentik, hogy a Krím 
félszigeten, 25 ki'.óméternyire Júliától, heves 
földlökést éreztek. A földrengés erőssége négy 
fog volt. Az eddigi földlökések nem okoztak 
eddig említésre méltó anyagi kárt.

— Prof. Strohscbnelder nyilatkozata. Prof. 
Strohschneidcr Arlhur sodronykötéhnüvész. an
nak a megállapítását kéri, hogy a múlt vasárnap 
Óbudán a Kórház-utcában történt baleset áldo
zata nem az ö, hanem egy másik artista fiával 
azonos. Az ő csalódja jelenleg külföldön tartóz
kodik és neve tévedésből került a lapokha

— A gyümölcstermelők ankétja. A Gyü
mölcstermelők Országos Egyesülete most tar
totta dr. Kállay Miklós országgyűlési képviseld 
elnöklete mellett nagyszabású ankétjét, ame
lyen a gyümölcsértékesítés különböző problé
máit beszélték meg.

-— Négy embert agyonütött a % Illám. Varsó- 
bál jelentik: A Posen közelében levő Rawilsch- 
bán egy asszonyba és három gyermekébe be
ütött a villám. Mind a négy ember meghalt. A 
hőség már lirnvékbnn is eléri a 35 fok Celsiust.

— A MEFHOSz tanulmányút|al. A MEFHOSz 
utazási Irodája augusztus 2-án indítja negyedik, 
rendkívül kedvezményes kéthetes tanulmányút- 
iát Parisba. Jelentkezni lehet Ferenc-körut M. 
földszint 2. szám alatt az utazási irodában.
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Eltűnt egy fővárosi 
részvénytársasági 

igazgató
Dr. Várad! Jenő ügyvéd vasárnap éjjel 

bejelentette a főkapitányság központi ügye
letén, hogy sógora, Neuberger József rész- 
vénytársasági igazgató vasárnap reggel 
Szolnokra utazott és azóta nem jelentke 
jelt, noha a déli órákban még azt telefo
nálta Budapestre, hogv a délutáni gyorssal 
hazaérkezik. Neuberger üzleti ügyben uta
zott Szolnokra, ahonnan kocsin folytatta 
útját a fegyvernek! fürészmalom tiszabői 
telepére. A család attól tart, hogy Neuber- 
qer Józsefet nr utón baleset érit-, vagy 
rablótámadás áldozata lelt.

— A magyar kormány megbízottja Ber
linben. Wlnkter István miniszteri osztályta
nácsos Berlinbe utazott, hogy az illetékes 
körökkel tárgyaljon a Németországba szál 
lilandó búzamennyiség ügyében.

— A: olasz avantgárdlslák fogadtatása Nagy
kanizsán. Nagykanizsáról jelentik: Csütörtök 
reggel érkezik r trieszti gyorssal Nagykanizsára 
rz olasz avantgárdisfák ezer főből álló csapata, 
köröttük Mussolini két fiával Az. olasz avant- 
gárdislákát, akik többnapos tartózkodásra Bu
dapestre mennek, Nagykanizsán dr. Krátky 
István polgármester, vitéz Barlag János ezredes 
és dr. Szabó Zslgmond tisztifőorvos üdvözlik. A 
város hölgyközönsége díszes virágcsokrokkal fog 
kedveskedni Mussolini fiainak.

— Felrobbant a gránát — két halott. Rómá
ból jelentik: A „Trieste" nevű cirkáló légi el
hárító lövőgyakorlatai során egy százmillimé
teres gránát kilövése után közvetlenül az ágyú
cső előtt felrobbant. Két tüzértizedes és egy tü
zér meghalt, a legénység más tizenhárom tagja 
megsebesült, köztük három súlyosan, 
gálát megindult.

— A csehszlovák követ szabadsága, 
szlovák követség közli, hogy Václnv

A vizs-

A cseh- 
......................... Pallier 

budapesti csehszlovák követ megkezdte szabad
ságol Távollf'ie alatt dr. Frantisek Cerny kö
vetség! tanácsos helyettesíti ügyvivői minő
ségben.

— 112 halálos áldozata van már a kolerának 
A mólban. Tokióból jelentik: Amoi délkinai ki
kötővárosból érkező jelentések szerint a kolera
járvány minden hatósági intézkedés ellenére 
borzalmasan terjed. Csuk magában Amoiban 112 
ember halt már bele á járványba.

— A rekord őrültjei. Belyrádból Jelentik: 
Bozslcs kercskedőscgéd Zágrábban elhatározta, 
hogy tizennégy napig táncol egyfolytában. 
Most már hatodik napja táncol. Gregorics hi
vatásos táncos is csatlakozott hozzá és kijelen
tette, hogy Bozsics bármennyi ideig táncoljon 
»*,*  ó azt 24 órásai meghaladja. Jovánovics 
Aranka zágrábi nő pedig fogadásból felült egy 
sirandpaviiion ieiejére és kijelentette, hogy
hat napig és öt éjszaka egyfolytában ott akar 
maradni.

— Egy gyöngyösi hentessegéd belefulladt ■ 
Tiszába. Egerből jelentik: Szalag József 21 
éves gyöngyösi hentessegéd, egyik jómódú 
henlesmester fia vasárnap barátaival Tisza
füredre rándult ki. A fiatalemberek a Tiszá
ban fűződtek s fürdés közben Szalag a viz 
alá merült. Mire rátaláltak, halott volt. Holt
testét Györgyösre szállították és a hatóságok 
meginditotíák a vizsgálatot a halálos fürdő- 
szernesétienség ügyében.

— letartóztatták a tolvaj és sikkasztó ke- 
reskedőaegédet, aki nökrr költötte ■ pénzéi. 
Vasárnap délelőtt a főkapitányságon lopás és 
sikkasztás elmén elöretes 'letartóztatásba he
lyezték Rak Emil 43 éves kcrcskedősegédet, egy 
divatárukereskedés alkalmazottját. Bak hosszú 
idő óta lopkodta a cég árukészletét, honokkal 
is visszaélésedet követett cl. megrendelésekre 
előleget vett fel és ar összegeket saját céljaira 
fordította. Kihallgatása során kiderült. hogy 
már öt esetben volt büntetve lopás, csalás és 
sikkasztás címén és jelenleg is körözőlevél volt 
ellene kibocsátva. Négy esztendő óla nem 
bejelentett lakása Budapesten. A bűnös 
szerzett pénzt barátnőire költötte.

—- Életuntak. Kovák Józsefné 55 éves 
tartásbelf asszony Kiepestcn a Kiserdő 
bódéjában lugkőoldatot ivott. Molnár Ilonka 
22 éves háztartásbeli alkalmazott, nr Őr-utca 6 
számú házban, szolgálati helyén, világitógázza) 
megmérgertr migát A mentők a Rókus-kór- 
házba vitték őket. A Zugligeti erdőben
akasztott férfi holttestére akadtak. Mára megal 
lapították, hogv a halott Kovács István 53 
eves tnalommunkás. Kovács nvomora miatt 
akasztotta lel magát. — Vasárnap a soroksári 
Durfaághó) férfiholtlestct foglak ki Megállapí
tották. hogy Kovács Mihály 48 éves fuvarossal 
azonos aki napokkal ezelőtt ugrott a Dunába

— Trmplomtolvajt fogtak Óbudán. Vasár
nap délután Óbudán a Szőlő-utca 57 számit 
házban levő Jápásrtor kápolnában a sekres
tyés arra lett figyelmes hogy egy férfi zseb 
késsel leszegeti a templomi perselyt. Rendőrt 
hontt. aki a templomtól:..jt levitte a főkapi- 
tanvságra, ott megállapították, hogv Erdélyi 
Károknak hívják. Itt éves állásnélküli halász- 
lrgénv. A rendőrség őrizelbevrttc.

volt 
utón

ház
egyik

Sikerült
•0V n*flY  tétel jómlnöségü szövetet po« 
tóm áron beszereznünk, amelyekből dl- 
valós térliöltöny mór .ék szerint, romok 
kivitelben 35.- pengőért rendelhető. 
^Fértlruhelerem, Ferenc-körút 39.1. em.

— Ar Ml TR és DGT kózlik. hogv f év| jú
lius hó 18 ntól s aló hnfnllynl a bu>l.npe*t  
mohácsi vonal foülcnyi Iulkedijail kb. 10- 15 
százalékkal. •<: ágynemühasznnlali dijat pedig 

csökkentik Kör«*|rbhi  felvilágusltái ar 
állomásokon, valamint ar ÍRI SZ cs Hálókocsi 
Társaság irodáiban kapható.

A súlyos népszövetségi kölesön 
miatt megingott a Dollfuss 

kormány helyzete
Miért hiúsult meg a megegyezés az osztrákokkal

Walko Lajos külügyminiszter az egész 
vasárnap délelőttöt hivatalában töltötte, ahol 
hosszasabban tanácskozott Nickl Alfréd 
meghatalmazott miniszterrel, előkészítve a 
kedden meginduló osztrák kereskedelmi tár
gyalások anyagát.

Beavatott politikai körök véleménye sze
rint az osztrák kormány merev magatartása 
tulajdonképpen csak próbálkozás a must 
esedékes jugoszláv és román kereskedelmi 
szerződések megkötése elölt. Ugy számíta
nak ugyanis az osztrákok, hogy azokat a 
kedvezményeket, amelyeket nálunk cl turl 
nak érni, azt mindenesetre megkapják Ro
mániában és Jugoszláviában.

Az osztrákok behozatali központok vagy 
szindikátusok létesítését tervezik és ezeken 
keresztül akarják febonvolittatni importju
kat. Ez azonban a múltban Csehszlovákiá
ban sem sikerült.

Lehetséges, hogy az osztrák kormányt 
a most engedélyezett uj népszövetségi 
kölcsön ’ 'd?‘otta ilyen erélyes állás- 

fok ’.sra velünk szemben.
Ez azonban nem teremt olyan rózsás hely
zetet, hiszen a háromszázmillió schillingböl 
Ausztria a valóságban csak 250 milliót kap, 
ebből is nyomban vissza kell fizetnie száz
milliót az Angol Nemzeti Banknak. Ezen
kívül ellenőröket kapnak, akiknek jogukban 
áll

revízió alá venni Ausztria egész gazdál
kodásál és felügyelni az államháztartás

Véres féltékenységi dráma a kávéházban 
— három halott
A régi udvarló bosszú/a

PárizA, julius 16.
Három embernek életébe kerülő véres félté- 

kenységi dráma játszódott le pénteken a Lilié 
közelében levő Denain, város egyik kávéháfá- 
bán. Egy fiatal lengyel nő, aki annak ellenére, 
hogy egészen fiatal házas volt, meglehetősen 

kttnnyüvérű életei élt, 
a kávéházban találkozott legújabb barátjával.

Hirtelen belépett a kávéházba az asszony 
egy régebbi Ismerőse és anélkül, hogy egy szót 
is szólt volna.

revolvert rántott é.s több löésf adott le a

Eddig tizenkét
Mrxikó-Cily, julius

A Conhuila mexikói államban levő 
Üllő város környékén

borzalmaserejü felhőszakadás dühön
gött.

Borzalmas árvízkatasztrófa 
pusztít Mexikóban 

holttestet halásztak ki
16.

Sál

Lezuhant és porráégett egy román katonai repülőgép
Pilótakatasztrófa Dicsőszentmárton felett

Marosvásárhely, julius 17.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Dicsö- 

szentmárton melletti réten ma borzalmas 
szerencsétlenség történt.

A város felett
egy katonai repülőgép gyakorlatozott, 

amely a legveszélyesebb halálugrásokat csi
nálta.

Az egyik érdekes mutatvány alatt, ame
lyet a városka lakossága tömegekben össze

— Az amerikai szenátus elfogadta a 
munkanélküli törvényt. Washingtonból, jc 
lentik: A szenátus nagy szótöbbséggel elfő 
gadta a munkanélküliek segélyezéséről szóló 
törvényjavaslatot, amely 2100 millió dollá 
ros pólhilelt szavaz meg közmunkákra. A 
javaslatot abban a szövegezésben fogadták 
cl. ahogyan azt a képviselöház is megsza 
vazla A sokat vitatott törvényjavaslat most 
újból Hoovcr elnök elé kerül aláírás célja 
bői Hoover. mint emlékezetes, egv alka
lommal élt már vétójogával és visszaküldte 
n törvényjavaslatot, most azonban kijelen 
telte, hogv a jelenlegi szövegezésben baj 
landó a törvényjavaslatot aláírni.

Reménytelen szerelem miatt ttngyllkns lett 
egy fiatal honvéd. Nagykanizsáról jelentik 
Szombat éjjel Nagykanizsán r Trleki-ut 29. 
számú ház előtt Boros István honvéd szolga 
lati revolverével a nyílt utcán szivenlőtlc magát. 
Az eszméletlen fialni katonához odasietett az 
"ppen arra haladó őrnagya, aki karjaiba vette, 
majd kocsira telte és a kórházba szállíttatta. Ál
lapota rendkisül súlyos, öngyilkossági kísérleté! 
reménytelen szerelme minti követte e| 

^álogcédulákt, 
• annyat. adatat, brill i*n»ot  hlhetotlen marst áros

mok. IviDcaica tkuertileL Rikóoai-ul 8. nám

- Zsíros, pattanáson arcbőrhöz használjon 
Sulfamyl kénpuderl!

menetére.
A kölcsön különben még egyelőre a leve
gőben lóg, mert az erre vonatkozó egyez
ményt ratifikálnia kell nemcsak Anglia, 
Franciaország, Olaszország, Belgium, hanem 
Ausztria parlamentjeinek is, már pedig a 
francia kamara csak október végén, az angol 
parlament október 27-én, az olasz is csak 
az ősz végén ül össze és a ratifikálás csak 
ekkor történhetik meg. De beszélnek osztrák 
politikai körökben arról is, hogy a Dollfuss- 
kormány helyzete megingott,

mert a kölcsön súlyos feltételeivé! sem 
az osztrák szocialista, sem a nagynémet 

párt nem tud megbarátkozni, 
úgyhogy ma már a kormány mögött csupán 
egy kisebbség: a keresztényszocialisták és a 
Landbund álianak. Az osztrák kereskedelmi 
és ipari közvélemény felfogása is az, hogyha 
ehhez a súlyos kölcsönhöz hozzájárul még 
a vámháboru is Magyarországgal — Ausztria 
válságos helyzete fokozottan súlyosbodik.

A Budapesten tartandó keddi tanácskozá
sokon értesüléseink szerint

a magyar kormány el fog menni az elő
zékenység legvégső határáig, 

de ha az osztrák kormány megbizottaival 
a túlzott követelések miatt nem sikerül a 
megegyezés, el van határozva arra, hogy 
megteszi azokat az erélyes rendszabályokat, 
amelyeket minden eshetőségre készen már 
tervbe vettek.

párra.
Ugy az asszony, mint a férfi halálosan meg
sebesülve rogyott össze. A gyilkos menekülni 
próbált, ebben azonban a kávéház közönségé
nek sikerült megakndályoznia. Később ismét ki 
tudta magát szabadítani kezükből, ekkor revol
veréből újra lövöldözni kezdett és

egy tizenhétével kisleányt megsebesített.
A gyilkos végül saját maga ellen fordította 
fegyverét, 

főbelőtte magát
és meghalt.

amely súlyos áradási katasztrófát okozott.

Az áradás szennyes hullámaiból eddig ti
zenkét holttestet halásztak ki. Egészen bi
zonyos azonban, hogy ennél sokkal több 
ember esett áldozatul.

gyűlve izgatottan figyelt,
a repülőgép motorját kisebb hiba érte, 

amely végül is katasztrófához vezetett.
A repülőgép motorhiba következtében 
lezuhant és a földre érve meggyulladt, 

majd porrá égett.
A repülőgép romjai közül súlyosan meg

sérült állapotban került elő Stirbei János 
repülőfőhadnagy és kísérője, akiket súlyos 
állapotban szállítottak be a kórházba.

— Kettős öngyilkosság a síneken. Vecsés- 
röl jelentik: Verséi—Kertekül ja megálló 
közelében a debreceni személyvonat elgá
zolta Stillcr Lőrinc, 30 éves vecsési lakosi 
és 28 éves feleségét. Malter F'át. Mindket
ten azonnal meghaltak. A kettős öngyilkos
ság oka a jelek .szerint családi.

Plánnal int Mattéin*  váll,latciánnál irt
— Központi fűtés olcsó magyar szénnel. Az 

elmúlt héten sok nehézséget okozott a központi 
tiitési berendezéseknek külföldi koksszal való 
ellátása. A Ganz-gyár most olyan vándorroslélyt 
hozott forgalomba, amely mindennemű központi 
liités kazánjához könnyen szerelhető. Főelőnye 
ennek a rostélynak, hogy olcsó hazai daraszén
nel füthető. Ez a magyar szénminőség minden
kor könnyen beszerezhető és igv minden köz
ponti fűtés"*  üzem függetlenítheti magát a 
drága és nehezen kapható koksztól.

— Az osztrákok sem tagadhatják, hogy útra 
« legjobb a Diana-sóshorszesz. mert frissít, üdít, 
hűsít.

Fontos figyelmeztetés!
• I Kereszu-ejtvéry pályázatokat kizáró

lag a kereszt rejt vény szelvény 
csatolása mellett fogadunk el!

— Leendő anyáknak kellő figyelmet kell 
fordítaniok arra, hogy bélmiíködésiik 
rendben legyen, ez pedig a természetes 
„Ferenc József**  keserflvfz használata áital 
érhető el. Nőorvosi klinikák vezetői egybe
hangzóan dicsérik a valódi Ferenc József 
vizet, mert könnyen bevehető és rendkívül 
enyhe hatása gyorsan és minden kellemet
lenség nélkül jelentkezik. A Ferene József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban 
és fűszerüzletekben kapható.

— Ujaágiró-nap az Angol-Parkban Az újság
írók az idén is megrendezik a hagyományos 
ujságirónapot az Angol-Parkban, amely évtize
dek óta a legnépszerűbb, legmulatságosabb és 
icgszórakozottbb eseménye nyárnak. Az idői 
ujsngirónap julius 30-án, szombaton lesz az 
Újságírók Szanatórium Egyesülete javára. A 
gazdag programról fokozatosan ad hírt a 
rendezőség.

— Házasság. Elek Zsuzsi, Elek I.ipót. nyomda
tulajdonos leánya és Halász Károly, a Pannónia 
Kender- és Lenipar rt. cégvezetője házasságot 
kötöttek.

— Eltűnt Knöpflcr Margit zenetarnárnő. 
Vasárnap délelőtt jelentették a főkapitány 
ság eltűnési osztályán Knőpfler Margit 21 
esztendős zcnctanárnö eltűnését. A fiatal 
leány 14-én este 9 óra tájban azzal távo
zott szülei Alsóerdősor-utca 30 alatti lakásá
ról, hogy sétálni megy. Azóta nem tért 
vissza. Hozzátartozói attól tartanak, hogy 
valami baleset érte. A rendőrség az eltűr s 
ügyében megindította a vizsgálatot.

— Izgalmas életmentés a Balatonon. Balaton- 
fenyvesről jelentik: Molnár Nándor zalaeger
szegi tanfelügyelő feleségével és Erzsébet nevű 
leányával csónakázni ment. Molnár Erzsébet, 
aki kitűnő úszó hírében áll, a csónakból beug- 
rótt a vízbe, de néhány karcsapás után görcsöt 
kapott és fuldokolni kezdett. Szülei kétségbe
esetten nézték lányuk vergődését a vízben, ami
kor arrahaladt egy csónak, amelyben három 
fiatalember ült. A csónak utasai, akik a hely
beli leventeegyesület tagjai voltak, beugrottak a 
vízbe és hosszú, izgalmas küzdelem árán sike
rült is a már-már végleg elmerülő eszméletlen 
leányt beemelni a csónakba. A bátor életmentő
ket a parton összegyűlt közönség lelkesen meg
éljenezte.

Kirándulása és weekendje alkalmából 
okvetlen lássa el magát

Eltőranga olcsó hentesáruival 
Gyárt Vili., Contl-o. 1. Telefon: 42-2-28 ér 89-4-57. 

Fióküzletek.

A miniszterelnök 
és az orvosi tanács

Az egységespárt legutóbbi értekezlete után 
a képviselők egy nyári vendéglőben vacso
ráztak, ahol nemcsak az aktuális politikai 
kérdésekről vitatkoztak, de sok tréfa és 
adoma fűszerezte a beszélgetést. Az egyik 
képviselő megjegyezte, hogy a legtöbb mi- 
niszterelnöknek volt valamilyen szenve
délye. Igv Bethlen István igen erős dohá
nyos volt, gróf Károlyi Gyula pedig legel- 
foglaltabb óráiban is időt szakit magának 
$gy-pgy korsó sör elfogyasztására. A meg- 
jegyzés annál aktuálisabb volt, mert a mi
niszterelnök éppen akkor rendelt egy uj 
koisó sört és mosolyogva hallgatta a be
szélgetést. Az egyik orvos-képviselő, aki a 
miniszterelnök közelében ült, hirtelen ko
molyra fordította a szót:

— Kegyelmes Uram — mondta —, talán 
nem is tudod, hogy ez a passziód milyen 
egészséges. Tanuld meg tőlem, nem a poli
tikustól, hanem az orvostól, hogy a sör 
nemcsak élvezeti cikk, hanem valósággal 
orvosság. A te gyakran kimerült idegeidet 
felfrissíti, az erődet fokozza és bizony err.e 
most nagy szüksége van az országnak. Ezt 
én mint orvos mondom és örülök, hogy 
ilyen egészséges passzióid van.

A miniszterelnök — ugy Játszik — eddig 
is ismerte a sör kitűnő hatását, mert a be
szélgetés végén uj korsó habzó sör állt 
előtte.

Jégszekrények,
villamos bflt6Mnfll6kek sftzkl- M K ■ ■ ■ ■■ ■ ■*  
márÖkéartMkek. tagylsltgének NE!lllElrER.D 
jégwzekrényrtyár. O-ntea 6. ArjemiAk Ingyen 6a bénnentva.

0 A Hofherr-Schrantz-Cleyton-Shuttleworth 
Magyar Gépgyári Müvek R.-T. 1931 évi mérlege 
az értékcsökkenési tartalékalap P 289.221.17 ősz- 
szegi! dotálása után P 3.291.567.21 veszteséggel 
zárult. Az igazgatóság javasolni fogja a veszte
ségnek a tartalékalapból való leírását, amely 
bírás után a vállalat i^rlege kereken 9JÍ mil
lió pengő saját tökét mutat ki. mely összegből 
5 millió pengő alaptőkére, a többi pedig tarta
lékalapokra esik.

— A Maiért (Magyar Légiforgalmi R.-T.) já
ratai a Budapest Klagenfurt-Velence és Buda- 
pest-Pécs-Kaposvár vonalon megindultak. E 
vonalak részletes menetrendje a lapokban meg
jelenő külön hirdetményünkben található meg. 
Menetdijak: Budapestről Klagenfurt P 50.—, 
Velence P 100 —, Pécs, vagy Kaposvár P 20 —
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SZÍNHÁZ-MOZI
Rózsahegyi Kálmán megválik 

a Nemzeti Színháztól
Visszautasította az eléje tett előre elkészített 

szerződés aláírását. Kezdik leépíteni 
Odry Árpád állás-halmozását

Az Operaház hangos szerződtelési botrá
nyai egészen elterelték a figyelmet a Nem
zeti Színházról, alio'.^pedig majdnem azo
nos körülmények között folynak az egyol
dalú szerződtelési „tárgyalások**.  Tárgyalá
sokról tudniillik itt sincsen szó, mert

a minisztériumban előre elkészített 
szerződéseket tesz Hevesi Sándor i 

„beidézett" művészek elé,
akik vagy aláírják, vagy visszautasítják a 
szerződés feltételeit. Nem kell túlságosan 
nagy fantázia annak elképzeléséhez, hogy 
n Nemzeti Színházi szerződtelési blanket
ták teljesen hasonlóak az operaihoz össze
gek tekintetében is. Bár a Nemzeti Színház
nál azelőtt sem voltak nagy gázsik, most 
ezeket olyan csekélyre szorilotta le az ál
lami színházak büdséjének parancsa, boly 

több elsőrendű színész, a Nemzeti Szín
ház igazi támaszai, nem hajlandók a 

szerződés aláírására.
Az első, aki megtagadta a szerződés alá
írását, Csortos Gyula volt, aki bejelentette, 
hogy a jövőre már magánszínházaknál fog 
játszani. A Nemzeti Színház tájékán az igazi 
nagy meglepetés azonban szombaton követ
kezett be, amikor Rózsahegyi Kálmánt 
kérte fel szerződtelési „tárgyalásokra" He
vesi Sándor. A kitűnő művész, aki talán a 
közönség élőit az egyik legnépszerűbb tagja 
a Nemzeti Színház együttesének,

Bánky Vilma vasárnap reggel 
elutazott Budapestről

Berlinbe szerződött az Universal-gyár egyik hangosfUmiéhez — 
.íme a nyolc szerelmeslevél" — ez megcáfolta az ostoba pletykát 

— Hajnali találkozón beszél a jövőjéről a szőke filmsztár
Vasárnap korarcggeli órákban két autó 

állt meg a Nyugati-pályaudvar előtt. Egy 
Személykocsi és cgv teherautó. Az elsőből 
egy feltűnően elegáns és szép hölgy lépett 
ki egy ur kíséretében, a 'másikról hatalmas 
kofferek, utazóiádák kerültek \e. Ránky Vil
ma fivére kíséretében a héttízenölös berlini 
gyorshoz sietett, amelynek egy elsőoszlályu 
fülkéjét foglalták le.

— Tehát igaz, mégis filmezni fog*  — kö
szöntöttem a volt amerikai néma filmgyár
tás legnagyobb sztárját, aki erre a hajnali 
találkozóra meginvitált.

— Nem szabad csodálkoznia — mondja 
nevelve Bánky Vilma — nem tudtam ellen
állni. Amikor Hollywoodból elutaztam, fér
jemnek ígéretet tettem, hogy Európában 
egyelőre nem vállalok semmiféle munkát s 
azt a kéthónapi „szabadságot", amit tőle 
kaptam, kizárólag pihenésre fordítom — 
szűk családi körben. Mindezt azért mondom 
el, mert ezt az ígéretemet nem tudtam betar
tani.

Olyan sok helyről annyi mindenféle 
fantasztikus ajánlattal kerestek fel, hogy 

Idehaza tényleg nincsen nyugtom.
A papokban Pesten járt Paul Kohner, az 

Universal hollywoodi generalmcnedzsere, 
aki az én látogatásomra érkezett Magyaror
szágra. Ez a7 ur egész komoly ajánlatot 
lett, amelyet — bár még nem fogadtam el 
száz százalékig — még nem utasíthattam 
vissza Ezek szerint most Berlinbe utazom, 
ahol az IJniversal filmet kezd forgatni. Csak 
annyit tudok erről, hogy a napóleoni idők
ben játszódik a film, nekem

egy tiroli leányt kell játszanom, 
partnereim pedig: Louis Trenker — az is
mert sportfilmhős — és Várkonyi Mihály 
lesznek.

— Az előbb fantasztikus ajánlatokról 
beszélt — vetettem közbe, mik voltak ezek?

A szőke filmsztár mosolyogva hárítja el

Figyelem;
Legalább este $8-ig gondoskodjon jegyé
ről, mert minden este zsu'olt ház tapsol a 
BEKETOW-CIRKUSZ „AKROBAT 
OH“ műsorának. Naponta 1000 ember 
marad jegy nélkül, mert nem vált előre 
jegyet. Pénztári órák d. e. 10-től estig.

megtagadta az eléje tett szerződés alá
írását azzal, hogy ilyen feltételek mel

leit képtelen megélni.
Rózsahegyi Kálmán huszonhét éve tagja a 
Nemzeti Színháznak és most kenyérgondok 
miatt kénytelen lesz megválni az ország 
első színpadától a Nemzeti Színház művé
szi színvonalának nagy kárára. Rózsahegyi 
Kálmánnak máris több magánszínház tett 
ragyogó ajánlatot.

Azt azonban el kell ismerni, hogy Kara- 
fiáth kultuszminiszter éppen a Ilétföi Napló 
többszöri felhívását fogadta meg akkor, 
amikor az álláshalmozások leépítését ren
delte el a Nemzeti Színházban. Ez

nem kímélte a Nemzeti Színház közis
merten legnagyobb áiláshalinoz.óját, 
Odry Árpádot, akinek sokszoros jöve
delmének cgvrészét most a kisebb ta

gok fizetésére fordítják.
Odry Árpádot ugyanis a jövő évre már es ik 
mint színészt szerződtették.

Főrendezői tevékenységére a büdsé- 
gondok miatt nem számit a jövő évre 

a Nemzeti Színház.
Odry Árpád a többi állásait azonban meg 
tartja s mint a Rádió főrendezője és szí
nésze, a Színművészeti Akadémia igazga
tója továbbra is megtartja jövedelmeit. A 
Nemzeti Színház egyetlen főrendezője a 
jövő évben Csathó Kálmán lesz.

magától a kérdést, de azért válaszol.

— Hogy festettem volna mint színigaz
gató?

Képzelje, a legkófholyabb formában egy 
színház vezetésére is fölkértek.

— Ha már a kényes kérdéseknél tartunk, 
mi igaz abból a szánandó pletykából, hogy 
házasságuk körül valami baj van.

Bánky Vilma nem felelt, előveszi nagy 
utazó retiküljét, amelyből nyolc hatalmas 
borítékot szed ki.

__ íme, ez a nyolc levél, amelyet vala
milyen érthetetlen torlódás miatt éppen 
szombaton este kaptam férjemtől, a legélén
kebben cáfolják ezt az ostoba pletykákat. 
Szó sincs róla, hogy válnánk.

Rod a legkedvesebb és legdrágább Hu 
a világon.

Éppen most írja nekem, hogv nem jöhet 
egyelőre Európába, mert Neu>-Yorkban egy 
darabot próbál. Ha ennek a darabnak nem 
lenne sikere, akkor a British film meghívá
sára

Londonba utazik, ahol Norma Shearer 
partnere lesz egy filmen.

Remélem, hogy ott fogja hagyni a színhá
zat és igy Londonban találkozhatunk...

Magamról egyelőre többet nem tudok 
mondani, csak annyit, hogy Paul Kohner 
úrral nemcsak európai filmről tárgyaltunk, 
hanem másról in.

— Ki tudja, mit hoz a jövő, — suttogja a 
derűs, napfényes hajnalon Bánky Vilma, — 
aki Németországba utazott — angolul ját
szani Mert arra a kérdésemre, hogv mért 
nem kapcsolódik a magyar filmgyártásba, 
sehogysem tudtam feleletet kapni.

— Visszajön? — kérdezem, amikor már 
az induló vonat lépcsőjén integet.

— Nem, nem hiszem.
(■• «-)

Újra kitört a Féld-háborús ág kártérítési 
perrel és bűnügyi feljelentéssel

A Budapesti Színház körüli harcok csak lát
szólagosan ültek el, mert e bélen inár a ható
ságok újabb fórumait foglalkoztatja a Feld- 
családban kitört háborúk, amelynek Végcélja 
a Budapesti Színház elfoglalása. Féld Irén 
és nővére ugyanis megfoszloRúk Féld Mátyást 
a Budapesti Színház vezetésétől azzal, hogy az 
öreg Féld Zsigmond gondnokául dr. Szarnék 
Emil ügyvédet neveztették ki, aki Békeffi 
Lászlóval társult ti Budapesti Színház vezeté
sére. A színházai azonban rendkívül megvi
selte az elmúlt hetek kánikulája és BékeíTi 
László csak a színészek kérésére vállalta a 
színház továbbvezetéséi.

Féld Mátyás, aki évtizedes jogaiban érzi 
magát súlyosan sértve, nem hagyta annv iban, 
hogy idegenek legyenek urai annak a színház
nak. amelyet ő annyi ambícióval, ötlettel ús 
tagadhatatlan rátermettséggel éveken keresztül 
vezetett. A kepyértelenül. maradt. színigazgató

Egy kis dunaparti kenyereslányból 
filmprimadonnát akarnak csinálni 

a Hunniában
A francia filmesek újabb romantikus felfedezése — 

A kis Stelner Margit karrierjének útja
A film nagy karrierjei a. mozivászon csillagai 

rendszerint romantikus körülmények között in
dulnak el útjukra. Gondoljunk csak Grela Gar
bóra, aki Stockholmban egy borbélyüzlet kiszol
gálólánya volt, mielőtt a film n világhír szár
nyaira emelte volna nevét. Rendszerint nem 
sziniiskolát végzettek, hanem amatőrök, a leg
különbözőbb foglalkozású és elhelyezkedett- 
ségii laikusok lettek filmsztárok. Hosszú idők 
után most először hallottunk olyan históriát, 
hogy

regényes körülmények között találtak film- 
primadonnát,, — ezúttal Budapesten.

A Budapesten dolgozó francia filmesek ve
zetői

hónapok óla kereslek egyik legközelebbi 
filmjükhöz női főszereplőt, — de sikerte

lenül.
Még pedig azért sikertelenül, mert grethen tí
pusra volt szükségük, bájos, szende szőke szép
ségre és ilyet nem tudtak találni. Minden kuta
tásuk meddő maradt. A színházak nőt sorkato
naságában nincs egy gretchen tipus sem, a sű
rűn jelentkezők közül pedig egy sem felett 
meg. Ilyen előzmények után történi, hogy a 
Hunnia-filmgyár néhány tagja szombatra virradó 
éjszaka ellátogatott így dunaparti kávéházba. 
Egyikük, mikor meglátta a kenyereslányt, meg
lepetten felkiáltott:

— Itt n hősnőnk...
A filmesek asztalukhoz hivatták a kenyerest,

SZÍNHÁZI napló
Negyven színész és színházi munkás, 

akiknek a Komikusok Kabaréja többhóna
pos gázsival tartozik, perrel támadja meg 
a ház tulajdonsát és Steinhardt Gézát. .1 
Komikusok Kabaréja ugyanis most Stein
hardt tulajdonába ment át, anélkül, hogy 
a színházat terhelő adósságokat és gázsi
tartozásokat rendezték volna.

•fr
A színésznők Ugetóvcrsenyét az ffa-szkeccs 

primadonnája, Kun Magda nyerte, akt bá
mulatos rátermettséggel ült a bakon. Győzelme 
után ezeket mondta:

— Én nem láttam, nem hallottam semmit. 
Szinte eszméletlenül hajtottam be elsőnek. 
Csak azt hallottam, amikor éljeneztek. Így 
még életemben egyetlen premieremen sem 
drukkoltam.

■A

Ugyancsak hajtott az ügelőn Csikós 
Rózsi, a kedves szőke színésznő, akinek a 
közelmúltban kellemetlen tettleges afférja 
volt egy kávéház lerraszán egy Nusi nevű 
kolleganőjével. Ez a fiatal hölgy rendkívül 
temperamentumosán védte meg szerzett jo
gait szőke vetélytársnőjével szemben. Csikós 
éppen a „bemelegítési" végezte fogatával, 
amikor a páholyok indiszkrét színházi kö
zönségéből valaki odakiáltott:

— Szerencséd van, hogy nem indul a 
Nusi, mert ő mindenkit ver ...

•
Salamon Béla Is Erdélyben jár és kis 

társulatával óriási sikert arat. Remélhető, 
hogy az idén nagyobb anyagi eredménnyel 
jön haza, mint tavaly, amikor tudvalevő
leg a turné egész jövedelmét ellopták föle 
Bukarestben.

♦
A napokban fejezték be a Hunnia filmgyár

ban * Repülő arany filmfelvételeit, még pedig 
egészen másképen, mint azt Mihály István 
szcenáriuinában előre elhatározták. A záró
jelenetet Rubinéi Tibor cgv gungster maszkjá
ban játszotta. A detektívek és rendőrök ha
dának Rublnyl Tibort el kellett fogniuk. Tér-

STiZ
Erzsébet királyné-at U 

Telefon: W-O-o?

Gonda László ina
é« 10 nagy attrakció 

most apja védelmében Is gondolt eljárni akkor, 
amikor dr. Bernjeid Imre ügyvéd utján

bűnvádi feljelentést tett nővérei elles*  
akik e háta mögött Ügyvédre és nem szí
nészem berre biztúk édesapja és színháza 

gondnokságát.
Beadványában hangoztatja, hogy édesapja, 
Féld Zsigmond eddig 7 pengő napidijat kapott 
azért, mert bérbeadla a színházat BékefTi Lász
lónak, de most ezeket « hét pengőket sem 
kapja meg és

valósággal éhezik.
öccsébez. Föld Aurélhoz panaszkodó és pénz
kérő leveleket ír.

Féld Mátyás ezenkívül kártérítésért perelte 
dr. Szarnék Emil gondnokot, aki öl szerzett 
jogaitól megfosztotta azzal, hogy BékefTi Lász
lónak adta ki a színházat.

rövid ideig tárgyaltak vele és
aztán leszerződlctték legközelebbi filmjük 

egyik főszerepére.
A Hétfői Napló munkatársa felkereste a nagy 

szerencséi csinált süteményes kislányt, aki ar. 
csel óla, azaz egészen pontosan szombat reggel 
óta szabadságot élvez a kávéháztól. Valóban 
gyönyörű lány, csupa szőkeség és báj. Neve 
Steiner Margit, de néniét származású Steiner, 
igazi árjatipus. Elfogódoltan válaszol a kérdé
sekre.

— Valóban igaz a dolog — mondja zavaro
dottan — de nem is tudom, szabad-e nekem 
erről beszélni?! Nem haragszanak meg rám » 
gyárban?

— Csak beszéljen bátran — biztatjuk.
— Tizennyolc éves vagyok,

tanifónŐképzöbe jártam, 
aztán kenyérkercső pályára léptem — » csa
lád miatt. Először a Kossuth Lajos téri káui- 
házban dolgoztam, onnan kerültem ide. Termé
szetes. hogy nagy izgalommal fogadtam az 
ajánlatot. Imádom a mozit, de soha nem gon
doltam arra, hogy én is játszani... Az urak 
megnyugtattak, lioyy ne legyen lámpalázam, si
kerem lesz...

Elkomolyodik:
Sajnos, még sem vagyok nyugodt... ♦

Kedden kell jelentkeznie a filmgyárban. 
Sok szerencsét kívánunk!..

mészefesen ennek nem szabadott simán lefoly
nia s ebben a tekintetben Rubinyi erősen aj- 
knlmazkodolt a rendezői előíráshoz. Közel 
tizennégy icndűr és delekliv kergette árkon- 
bokron át a hatalmas termetű Rubinyil, aki 
annyira beleélte magát szerepébe, hogy mind
annyiszor elgáncsolta, tönkreverte « rendőrök 
képében öl elfogni akaró szinészkollégáit. Mi
llión nz összeveri színészek közül már egyik 
sem vállalkozott arra, hogy Rubinyil megfé
kezze. a rendező, aki látta a remek éldhü 
jeleneid, inkább futni engedte a gangstert.

Az Antónia, amely a magyar darabok kö
zül talán a legnagyobb karriert csinálta ma
gyar színpadon. most Londonban kerül színre. 
A londoni előadás szenzációja az lesz, hogy 
,i darabot ifjabb Vajda László rendezi, aki 
— mint ismeretes — Budapesten is beiíllilotla 
Lengyel Menyhért nagysikerű színmüvét. Ifjabb 
Vajda László, aki jelenleg Berlinben tartóz
kodik színházi tanulmányúton, már tárgyalá
sokba is bocsát kozott a londoni színház igaz
gatójával Ellenőrizhetetlen hírek terjedtek 
cl arról fs, Irogy a londoni színház a darab 
férfi-főszerepére Lukács Pált akarja megnyerni, 
aki Budapesten a darab főszerepét játszotta 
és akinek angol nyelvtudása már annyira meg
erősödött. hogy bizonyára elvállalhatja a meg
tisztelő szereplést.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ 4
Elvérzett az FTC csapata az 

országos amatőrbajnokság 
megismételt középdöntőjében 

Győr és Békéscsaba kerül össze a bajnoki fináléban 
Bohn SC - FTC 2:0 (0:0)

Gabrovitz, Leiner—Cantaciuino, Boté: 6:2, 
6:2, 6:1. A magyar pár megismételte szombati 
nagyszerű szereplését.

A közönség a győztes magyar játékosokat és 
a vendég románokat szép játékukért meleg 
ünneplésben részesítette.

Az országos amnlőrbajnokság megismételi 
középdöntő mérkőzéséi alig pár száz néző elölt 
tartották meg az Cllöi-uli pályán.

— Tudod miért nincs közönség!

s aztényleges viharfelhők tornyosulnak 
is megéred. Az állóhely publikuma végre 
helyhez jut • Szél, porfelhő, cső, izgalmak, 
lábramci.ések, pfuj bíró, — de gól nem esik.

Félidő 0:0.
A félidőben parázs komédia játszódik le a 

bírói öltöző elölt Az FTC ugyanis felelősségre 
vonla a bírót, amiért nem állította ki az egyik 
csnbai játékost határblró-sértésért. Zsarnóczay 
is beleavatkozott a dologba\s a bírót figyelmez
tette a szabályok betartására. Rubint biró ön
érzetes fiatalember lévén, nem volt hajlandó 
tovább vezetni a meccset. A két csupal már 
percek óin felállt a második félidőre, de a biró 

csak mintegy tízperces várakozás után mu
tatkozott hajlandónak a meccs tovább

vezetésére.
Szünet után a játék még élvezhetetlenebbé vált. 
Az FTC Deákja hamarosan megsérült s fel
bomlott az egész csapat. A súlyos védelmi 
hibák egész sora követle egymást. Ezzel szem
ben a Bohn mind formásabb támadásokat jut
tatott kifejezésre s ennek a következményeként 
n 12. percben

Szántaié sz.öktctéséhől Engelhardt a vezető 
gólt meg is szerezte a csabaiaknak. (1:0).

A Bohn idegessége ezzel teljesen fel is oldó
dott. A zöld fehér kaput heves ostrom alá fog
ták. De hamarosan újabb vita fűszerezte az 
unalmat. Egy kapuelőlli kavarodásnál az FTC 
kapus kiöklöz, a csabaiak reklamálnak, hogy 
az egyik bekk bokszolta ki a gólba tartó lab
dát. A tévedés onnan eredt, hogy a kapuson 
megtévesztésig hasonló dressz volt s a hát
védek előtt állt. A 30. percben Engelhardt ki
cselezte az összes védőket s a szembefutó ka
puson átemelte a labdát, de a huncut, jószág 
kapufának perdült. Utána egy felső kapufa
lövést produkáltak a csabaiak. Nagy pech. 
Közben sok luft és hibás elgondolások mindkét 
részen. Azt mondják, rossz napot fogott ki 
mind a két csapat. A szakértők azonban meg
állapítják, hogy a játék valóban ’ ’ ‘
profinivón mpzog. Az utolsóelőtti 
szép lövést Schubert, a balfedezet, 
hazudtoló ügyességgel fogott ki 
amelyért természetesen 11-es jár.

A bilntelőt Szigeti juttatta a rendelkezési 
, helyére. (2:0.)

A közönség végeredményben örülhetett, hogy 
nem kellett meghosszabbítani a mérkőzést...

A meccs végén súlyos becsületsértésektől 
pattogó kifejezések érték a bírót az FTC 

egyik elnöke részéről.
Folytatása a járásbíróságon... Az FTC állítólag 
óvással fog élni. Ugyanis hivatalos futballtila- 
lom van s n mérkőzés engedélyezéséi nem is 
kérték. Mindenesetre érdekes jogeset. Egyelőre 
azonban az n helyzet, hogy

két vidéki város derék fial, a Győri ETO 
és a békéscsabai Bohn SC kerültek a Jövő 

....... .  ................... ......... . ................ vasárnapi országos amalőrfutballbajnokság 
rünyszag üli meg a tespedt levegőt. Csak úgy . döntőjébe.
szór ják Rubinira a jó vidéki izü szidalmakat. I Első ízben nyeri Magyarország futballbajnoksá 
Amíg a tribünön a vihar lecsillapodik, azalatt | f/df vidéki csapat . . .

— Atlétika volt a meccs dőlt.
Ezt a csípős megjegyzést azonban a strand 

ismerői nem fogadták el hitelesnek. A múltbeli 
csabai viharos .lözinénvek teljesen kiélezték az 
ellentéteket Az állítólagos kölcsönös durvasá
gok. sértegetések nyilatkozatháborúba fúllak. 
Az a fő, hogv a mérkőzés kezdetére úgy a síp- 
csontokon, min! a becsületen esett sérülések 
rendbe jöttek. Kétségtelen, hogy nagy az izgis 
lom A külön autóbuszon jött győriek — ök 
már a múlt héten bejutottak a döntőbe - a 
tribün egyik részén tanulmányozzák a jövő va
sárnapi ellenfelüket. Annál zajosabb a kétszáz 
főnyi csabai tábor. Ök nem kímélik n hang
szálaikat. Ellenben feltűnő csendes a pesti kö
zönség. Egy benfenlcs Öreg fradldukker ezt igy 
magyarázza a békésieknek, akik a Törekvés kva
litásait többre taksálják a zöld fehérekénél: 

Ezek kérem fiatal amatőrök, nem nyug
díjas profik, mint a Törekvés. P< rsze, hogy 
csöndes a pesti közönség Hiszen a BSE-nek, 
Bcszkárlnnk. MTK-nak, UTE-nak. no meg a 
Törekvésnek fáj kérem, hogy az FTC nyerte 
meg ii pesti bajnokságot. A csabaiak olasz 
módra üdvözlik a közönséget, amely csekély 
szárnál meghazudtoló üdvrivalgással fogadja az 
FTC 1. A két csapat igy áll fel;

Holmi Szabó—Gotlrc. Mágori 
robiná k. Bot yáiiszk y -■ Sziget I,
niszló, Engelhardt, Sípos.

FTC: Bojkovszkv Slernherg. 
mami. Lendvay, .Schubert- Bay, 
ján. Barna, Kemény.

Rubint, n fiatal birógárdn egyik elhmerl te
hetsége sípol és a „kis Fradi" megkezdi n já
tékot. Szédületesen ideges ii kél csapat. Kél- 
lépéses helyzeteket paccolnak az FTC csatárok. 

Ja, kérem, ezek kedvtelésből játszanak. 
Turay és Kölnit ezért a mellé és fölélövésekért 
szép fizetést kapnak . ..

De a közönségnek hamar elmegy a kedve a 
kedvtelése*  fullmlllól. A csabai biztatás foly
ton nő s a két együttes bizalma is mintha 
szélesebbre dagadna. Az FTC oldalán kultu
ráltabb futballt látunk. Legalább 
KiilOnöscn a hulfsor kopirozza 
Igaz, hogv 
is mindent 
zonytalamágul.nt. 
lenni a pályán 
gyerekek Veszélyesek ii kapu < 
rutinhiány itt is szembeötlő. 
Mágori precíz munkát végzett, 
mindkét részen adódnak bőven .. .. 
egy kis vihar is. Sípos feltűnő lesállásról in
dul. a hnlárbiró erősen Integet is, de a játé- 

nem hallja a bírói füttyöt s tovább fut. 
szögből remekbe szabott gólt lő. Ez volt 

n meccs legparádésabb momentuma. Vidéki 
örömcsókok potyognak n pályán. tribünön 
egyaránt Azonban a bíró nem ítél gólt, Bot-

Klimert, Od- 
Uhrim, Sza-

HoíT 
Dom-

látunk. Legalább egyelőre, 
halfsor kopirozza Sárosiéknt. 

■sntArok és n közvetlen védelem 
•llanull n profiktól. Főleg a bi- 

Közben a Bohn kezd ur 
Szanlszlo és Engelhardt fene

előli. Persze a 
A védőimben 

Gólhelyzetek 
Közben akad

eső 
ülő-

elsőosztályu 
percben egy 
kapust meg- 
a sarokból.

Mig a ligafutball alszik, 
a Szombathelyi FC dolgozik 

Szombathelyi FC-FC Donau 2:0 (2:0)
Szombathely, jul. 17. 

(A Hétfői Napló tudósi 
tójának lelefonjelcnlése.) 
Érdekes nemzetközi mér
kőzést játszottak Szom
bathelyen. az egvkori So- 
.................. .. ’ ” A 

Subárta jog és

zelközi starttal mindenestere több komolyságot 
kaptak.

Könnyen
helyi ‘ FC

lehet ugyanis, hogy a 
egyáltalában nem játí 

-sodlk ligában.

bória fellegvárában, 
rettegett ........... '
pechutóda: a Szombat 
helyi FC ezúttal először 
állott a porondra uj mi
nőségében és mindjárt 
nemz, Iközl mérkőzéssel 
kezdte. Vendége nz FC 

proflesapat volt. Bár győzőit 
mégis pechje volt. Illetve 

te .500 Ei...............................

Kovács II. 
Donau II. ligaheli , 
a Szombathelyi FC, 
.00 nézője. Mindössze .500 Ezek áz ötszázak jól 

szórakoztak, mert az irreális tulaj ellenére is 
jő benyomást kellettek nz ..uj vasi prolik." 
Borbély a 10. p-ben, mig Kovács II. a 31. n lun 
formás gólt rúgott. Szünet után ii Donau kissé 
nekigvürközölt. de aztán Szombathely végleg 
háttérbe szorllella

Az uj szombatin Ivi alakulat különös terveiről 
szállongó hírek ezzel a hirtelen rendezett nem-

Győztek a növényevők 1... 
Matúra Ernő a határon feladta 

a küzdelmet
A húsevők és a növényevők, Bicsérdy 

hívei és ellenlábasai, vasárnap nagy 
vívtak. Mint ismeretes, néhány héttel 
Louass Antal, a MAC veterán hosszutávfutója, 
három nap alatt két éjszakai pihenést tartva, 
Bécstől Budapestig futott. A griffmadaras futó 
a bécs—budapesti távol teljesen friss kondíció
ban abszolválta és amikor az atlétikai bajnok
ságokon befutott a Beszkári-pályúra, oly jól 
nézett ki, mintha nem a hatalmas távolság 
utolsó méreteit, de egv rövid sprinttávot tenne 
meg. Lovass Antal kitűnő kondícióját látva, 
többen megkérdezték, hogy van az. hogy ő a 
nagy ut ellenére friss kondícióban érzi magát, 
mire ő nagy határozottsággal jelentette ki: — 
Hja, kérem, én növényevő vagyok!

Nosza lett erre nagy riadalom Bicsérdy mes
ter hívei körében, azaz helyesebben és leg
elsősorban a hentesipartestületnél. Ami érthető 
is. Mert ugyebár, ilyen nagy „sérelmet" csajt 
nem lehel megtorlallanul hagyni. Még hogy a 
„növényevők" ilyen hetykén bánjanak el a

mester 
próbát 
ezelőtt

húsevőkkel! Hogyisne! Gondoltak tehát nagyót 
s merészet i elhatározták, hogy majd ők meg
mutatják Lovass Antalnak s általában azoknak 
a fránya növényevőknek . . .

A nagy próbatételre Matúra Ernőt, aki test- 
véröccse a kitűnő birkózóbajnoknak, Matúra 
Mihálynak, szemelték ki a „nagy leszámolásra". 
Matúra Ernő ki is jelentette, hogy neki nem 
kell három nap idő, Becstől Budapestig ő egy 
nap alatt is meg fogja tenni az utat.

Szombaton délben óriási érdeklődés mellett 
indult el Bécsből a bécs—budapesti autóbusz
starthelyről Matúra Ernő három kerékpárostól 
kisérve Könnyedén, nevetve futott, előre is 
gondolva arra a nagy diadalra, amelyben része 
lesz nemcsak neki, de általában a húsevők 
nagy társadalmának is, ha majd ö egy nap 
alatt — ami egyúttal világrekordot is jelentene 
— befut a célba. Bár a fülledt, meleg időjárás 
kissé sokat „kivett" belőle, mégis a nagy cél 
érdekében, nem törődve a hőséggel, biztosan 
tartotta „pozícióját" a kerékpárosok nyomá
ban ... Estefelé még gyorsilott is a tempóján, 
csakhogy a rekord mennél maradandóbb ér
tékű legyen. Háromnegyed kilenc órakor érke
zett el a halármenli Horváthjáfalva községhez, 
amikor is nagy meglepetésre hirtelen elhatá
rozta, hogv elég volt a dicsőségből.

Ilyen gondolatokat forgatva agyában, a hát
rább jövő kisérőautót megvárta, lelassítva,

föladta a versenyt és beszállt a gép
kocsiba . . .

A „nagy küzdelem" tehát eldőlt: győztek a 
növényevők. -

A

Értékes nyeremények 
várják az Ön ötletét

Hétfői Napló újszerű sportpályázatára több szelvénnyel 
és így több eséllyel Is pályázhat

Még egy hónapig áll az az újszerű verseny, 
amelyet a Hétfői Napló irt ki olvasótáborá
nak. A témájában és megszervezésében egé
szen eredeti sportpályázatunk egyetlen kérdé 
szén eredeti sportpályázatunk egyetlen kér
dést ad fel:

Ki a kedvenc futballistája?
Erre a kérdésre keli válaszolni a pályá

zóinknak ötletes és szellemes formában leg
feljebb tiz mondatnyi terjedelemben.

A kiirt pályázat nemcsak a kérdés újsze
rűsége miatt keltett feltűnést, hanem azért 
is, mert

olvasóink a válasz beküldésekor nin
csenek egyetlen ötletre utalva.

Szórakoztató versenyünkre ugyanis la
punk minden olvasója pályázhat, aki a má
sodik oldalon található pályázati szelvény

kiséretében a rövid pályamunkáját beküldi. 

Ahány szelvényt küld, annyi 
megoldást is küldhet 

tehát esélyeit’tetszés szerint növelheti.
Az augusztus második felében lezárandó 

pályázat elbírálását pártatlan zsűri végzi, 
aírtélypek tagjai: ? ~

Mező Ferenc dr., Kiss Gyula, Salamon 
Béla, Poros György, és Harmatit Imre.
A zsűri összetétele is biztosítja, hogy a 

legszellemesebb válaszok nyerik el majd 
az értékes dijakat.

Küldje be tehát mielőbb a pályázatát, 
amely nem a vak szerencsével, hanem az öt
lettel és szellemességgel biztosítja az ön szá
mára a győzelmet és a nyereményt.

A „hegymászó kerekesek" lepipálták az autóbuszt
Kaczián István hegymászásból.- jeles

Az MKSz vasárnap délelőtt rendezte meg az 
összetett országúti kerékpáros bajnokság har
madik futamát a Szépvölgyi-utcai téglagyártól 
a BSE Hármashatárhegyen levő házáig. Éhben 
a futamban csak azok a versenyzők vehettek 
részt, akik az előző két futamban legalább 
három pnlot szereztek. Huszonöt jogosított 
versenyző közül csak huszonhárom indult.

A múlt évben még Ifjúsági Kaczián István 
(MKSz) fölényesen győzött és ezzei bebi
zonyította, hogy a legjobb hegymászó ke

rékpáros.
A bajnoki versennyel kapcsolatban száz részt- 
'■evővel hegyiversenyt is rendeztek, a verseny
zőket három csoportban indították és az. idő
eredmény alapján állapitolták meg a helyezési 
sorrendet. A versenyzők teljesítményére jel
lemző, hogy az ugyanazon az. útvonalon köz
lekedő aulójnrat menetideje 16 p, amelyet a 
bajnoki mezőny átlaga jóval megelőzőit. Ered
mények:

A bajnoki verseny harmadik futamában: 1. 
Kaczián (MKSz) 14 p 04 mp, 2. Liszkay (BSI?

14 p 55 mp, 3. Vitéz (Nyomdász) 14 p 58 mp, 
4. Bauholzer (BSE), 5. Szecsődi (Vándorkedv 
KK).

Az országúti kerékpáros bajnokság utolsó 
futamát, 100 km távolságon, két hét múlva 
rendezik, amikor egyenként indítják a verseny
zőket.

Az egyéb versenyzőknek rendezett verseny 
/. futamában: 1. Mikó (BSZKRT) Ifi p 01 mp. 
2. Sári (Nyomdász) 16 p 26 mp, 3. Krispner 
(MKSz) 16 p 45 mp.

//. futamban: 1. Orczán (Törekvés) 15 
mp, 2. Górni II. (UTE) 15 p 26 mp, 3. 
(Postás) 15 p 28 mp.

Hl. futamban: 1. Németh (BSE) 15 p 34 mp, 
2. Vonyik (Vádorkedv KK) 15 p 38 mp, 3. Áb
ráidét (Csepel) 15 p 56 mp. A távolság körül
belül 5 és */»  km volt.

.4 bajnoki futamok összesített eredményei 
alapján: 1. Liszkay (BSE) 55 pont, 2. Erős 
I. (BSE) 38 pont, 3. Vitéz (Nyomdász) 37 pont, 
4. Kaczián (MKSz) 32 pont, 5. Bauholzer (BSE) 
29 pont.

A magyar-román 
tenniszmérkőzés 8:0

Balatonalmádi, julius 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának tcle/onjelen- 

lése ) Pénteken kezdődött a harmadik magyar
rom nn tenniszmérkőzés, mely négy napon ke
resztül folyt és vasárnap nverl befejezést. A 
Balatonnal nvaraló löbbszáz főnyi < lőkelő kö
zönség lelkes buzdításával szombaton már 
4 Ó ra állt a mérkőzés, melyet s-égiil a kitünően 
Játszó magyar reprezentánsok 8:0 ra megnyer
tek. \ vasárnapi eredmények a következők:

Kehrlinp. Bdnó—Mishu 
Pouliezz 6:2. 4:6. 1:6. 6:2, 
6:1. Kehrlingék nagyszerű 
játékban győzlek.

Bánd Canlucuzino 6:2.
6 2. 6,3. Bánó életének
egyik legjobb 
nyújtotta.

Kehrliny - Misim
6 2, 6 3 Kehi ling ab«z 
Int fölénnyel, klasszisk 
lönbséggel győzte le Ho- 
mánia bajnokát, aki szo
kott formáját játszotta 
ki Különösen az. utolsó 

olt érdekes és iz-
Kchring

„A futballszövetség ügyvezető alelnöhe vétett 
az amatőrszabályok ellen"

— igy ítélt az amatőrzsiiri
budapesti amatőr alszövctség hivatalosA .....    ...,vwvs

közlönyéből már nem egyszer ciláit a Hétfői 
Napló pajzán természetű részleteket.

A kövön nyomott hivatalos irat most Ismét 
pikáns csemegével kedveskedik olvasóinak. Még 
pedig újból ur. ..Ainatőrzsflrt'' rovatban.

— Megállapítja a bizottság — írja a könyo- 
malos |up — hogy Nádas Ödön, q Ferenc
városi Vasutasok Sport Körének elnöke és 
Kraus: Emil, az egyesület főtitkára vétettek 
az amatörszabályzal I. 27/c. pontjának máso
dik mondata ellen, midőn az elnök javasla
tára az intéző a: utazás alatti élelmezést nem 
természetben, hanem készpénzben nyújtotta.

Nádas Ödön — mint tudjuk — nem más, 
mint az MLSz ügyvezető — alelnőke. aki most, 
a nehéz időkben éppen nz amalőrség kérdésé
ben vallott szigorúan konzervatív felfogása 
miatt került a magyar futballsporl élére.

Hogv Is toriént hát az. esel?
A JBLASz-pfcl följelentést tettek a Ferenc-

— Mi történt a 10 Ch-val?
városi Vnsulas játékosai ellen, hogv a csapat 
tagjai a csehszlovákiai túrán munkabérmegté- 
rilésben részesültek. Az amatőrzsiiri a játéko
sok ellen az eljárási megszüntette, mert iga
zolva láda a hizonvitási eljárásból, hogy a 
kapott 2 pengő 50 fillért a játékosok tényleges 
élelmezésükre fordították.

Kifogás tétetett még holmi 10 Ük értékű 
munkabérmegtérltés ügyében is. 

ám a zsűri e tekintetben Is megszüntette az 
eljárást. Nem látta ugyanis a bizotság alapos
nak ezt a vádat, mivel a játékosok Csapon 
családoknál voltak elszállásolva és igy a fenti 
csekély összeg juttatása az MLSz amalőrszabá- 
lyai alapján történtnek tekintendő.

Valószínűsítve láltn tehát a zsűri, hogy a 
játékosok ért az. Összeért borra valóm, ci

garettára és levelezőlapra fordították.
Bűnösnek nyilvánította ellenben a zsűri a 

futballszövetség ügyvezelŐ-alclnökét, mint as 
a fenti határozatbői is kitűnik.
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a magyar úszókat

Ilelene Madtson

vasárnap Cincinattiban 
Az elért eredmények 

Jogosítják fel a

Fiókot: Cegléd, Debrecen. E»Ztergő<n, GyO*. HódmetóvStárhely. Kapoavór, Kocekemét. Nagykora*. 
PSca, Szegőd, Szókeofokórvtr, tzombotholy, ÜJpoct

A 100 m. gyorsuszást Al Schwartz nyerte 1:00.2 
mp-cel Thomson előtt,

Az amerikai uszóolimpikonok 
válogatóversenye nagy reményekre 
jogosítják föl —

New-York, Jul. 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen

tése.)
Az uszóolimpikonok 

válogató versenye 
<------ .... ^ befejeződött.

■ legjobb reményekre 
magyar úszókat.

Eleanor Hohn

a 200 m gyorsussást Genrges Flssler 2:18.2 
mp-cel nyerte

Majola KaliM (Bárány vasárnapi ellenfele 
előtt,

aki 2:18.6 mp-t úszott. — A 400 m gyorsuszást 
C rabbe nyerte 6:01.4 mp-cel, a 100 m hát úszás
ban Kojac távollétiben Dán Fehr győzött 
1:11.2 mp alatt Karber előtt, akinek ideje 
1:11.4 mp volt. A 200 m mellúszásban Moles 
győzött 2:55.4 mp-cel, a német-amerikai szár
mazású Blankenberg előtt, akit csak karcsa
pással előzött meg a célban.

Á long Island-i Johns Beach úszómedencé
jében Amerika! hölgyuszól versenyeitek.

A 100 m gyorsuszást Helen Madison nyerte 
1:0.9.2 mp-cel Mac Kim elölt, akinek ideje 
1:10.4 mp volt. A 400 m gyorsuszásban Leonore 
Keith 5:31 mp-vel győzött.

A 100 m hátuszdsban Hóim Eleanor világ
rekorder 1:18.2 Idővel győzött,

mig a 200 m-es mellúszásban a győztes Marga- 
rét Hoffmann ideje 3:12.6 mp volt.

Az FC Bologna a Középeurópai Kupa 
döntőjében

Vienna—FC Bologna 1:0 (1:0)

Harc a vállpántért, a rövid úszónadrágért 
és a pizsama jogáért

Tízezer aláirásu felirat kéri a lex Scitovszky megváltoztatását

Bécs, julius 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonje- 

lentése.) A Bologna múlt héten saját pályá
ján mindössze 2:0-ra tudott győzni Ausztria 
második reprezentánsa ellen, amelynek 
minden reménysége meg lehet arra, hogy 
Bécsben oly gólarúnnyal tudja verni az ola
szokat, hogy végül is a Középeurópai Kupa 
fmalistája lesz. Azonban nem igy történt. Az 
olaszok kitűnő taktikájukkal és masszív vé
delmükkel meg tudták akadályozni a Vienna 
minimálisnál nagyobb győzelmét s igy Ők 
vesznek részt a döntő küzdelemben. Nem le
hetetlen, hogy a partnerük szintén olasz csa
pat, a Juventus lesz, amelynek még van egy

438 cm az uj rúdugró világrekord
New-York, Julius 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 
tése.) Az USA atlétáinak kétnapos olimpiai 
próbaversenyeit vasárnap befejezték. A nagy
szabású miting a második napon is világszen
zációt hozott, amennyiben

Bili Graber a rúdugrásban 438 cm-es telje
sítményével 8 cm-rel nzárnyalta túl 

eddigi világrekordját.
A 100 m-es síkfutásban Metcalfé a

Barnta

legutóbbi

VILÁGSZEMLE
HARTMANN LÁSZLÓ SIKERE A NÉMET 

NAGYD1JBAN
Kölnből jelentik: A Köln melletti Adenauban 

lefutott automobll-nagydijjal kapcsolatban szép 
magyar sikerről számoltunk bér A magyar 
Hartmann László a másfél literes kategóriában. 
2! Induló közül, Bugatti gépjén, másodiknak 
futott be a svájci Talber (Alfa Rómeó) mögött. 
A háromliteres nagy kategóriában Caracclola' 
(Alfa Rómeó) győzött, Nouvolari, Borzattnt és 
Dreyfuss mögött.

NAJUCH VERI T1LDENT
New Yorkból Jelentik: Najuch német profi 

tennlszbajnok meglepő győzelmet aratott Tildén 
amerikai bajnok fölött. A mérkőzés Hnmíllon- 
bán folyt le és Najuch 6:3, 3.6, 6:3 arányban 
verte az amerikai bajnokot.

BELGIUM MOTORKERÉKPÁR-NAGYDIJÁT 
AZ ANGOL WOOD NYERTE

Brüsszelből jelentik: Belgium motorkerékpár- 
...... ___________________ Wood nyerte ar 

____  __ _ ‘ven, aki a 
n,.. távon 8:22.53 mp idővel 123.3 km 

futott. 2. Tyrell-Smith lett Norton-

kategóriát ar. angol Simpson

nagydiját az angol Stanley Wood 
500 kem kategóriában Norton-gént 
4/7.2 km távon 8:22.58 njP^léőyel 
óraátlagot 
gépen.

A 350 kem -- .............,
nyerte Norton-gépen és a kiskategóriában is 
angol versenyző győzött: Ferni'hough.

A NÉMET OLIMPIKONOK NEW YORKRÓL 
MA UTAZNAK TOVÁBB LOS ANGELESBE
New Yorkból jelentik: A szombaton New 

Yorkba érkezett német olompial expedíció teg
nap és ma a német-amerikai „Staatszeitung 
kiadóinak: Riddernek és Arnoldnak vendége 
volt. Az olimpikonok hétfőn utaznak n nagy 
központi pályaudvarról Lón Angelesbe. Vasár-

* sornakciö8 u< tllái-Malat'ilun' 
•eStar" egymásra Állít
ható és UssECrakható 

ffyorsAgy.

molnár nyma

kis elintézendő dolga a prágai Sláviríval.
A hochewartei pályán tizenötezer néző 

előtt a svájci Mércét bíráskodása mellett 
játszották le az igen elkeseredett hangulat
ban lefolyt mérkőzést. A Vienna már a ha
todik percben egy gólszerzési alkalmat,

egy tizenegyest elszalasztott,
miután Blum a kapu mellé lőtte a labdát. A 
meccs egyetlen gólja a 15. percben esett 
szabadrúgásból, melyet Adclbrccht irányított 
és Schönurctter fejelt kapuba. A továbbiak
ban a Vienna igen szép és technikás Játékot 
mutatott, de az olaszok ellenállását nem 
tudta megtörni.

szédületes teljesítményekhez viszonyítva, kö
zepes, 10.6 mp-es idővel győzött. A 200 m-es 
síkfutást ugyanő nyerte 21.5 mp-es idővel, né
ger honfitársa, Eddy Tolan elölt. A hölgyatlé
ták küzdelmeiben Harrlngton kisasszony a 100 
m-es síkfutást 12.3 mp-cel nyerte. A 80 m-es 
gátfutásban Dietrichson kisasszony 12.1 mp-es 
idővel győzött s ugyanő a gerelyvetésben 42.44 
m-rel uj amerikai rekordot dobott. A magas
ugrásban Dietrichson és Shlley kisasszony 160 
cm-es holtversenyben beállította az amerikai 
rekordot.

nap délután Prittwitz német nagykövet látta 
vendégül őket.

csapat az 
Davis-Cup

Németország a 
Davis Cup döntőjében

Milánó, Julius 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Davis Cupáért folyó küzde-

a németek megsemmisítő győzelmet 
arattak az olasz csapat fölött, 

ugy, hogy a vasárnapi győzelemmel 8:0 
arányban győzték le az olaszokat. A har
madik napon lejátszott két slnglljátékban a 
német Cramm De! Bánó ellen 8:6, 6:3, 3:6, 
6:1 arányban győzött. A másik mérkőzésen 
a német Janecké az olasz Palmleri ellen 
6:3, 0:6, 6:1, 2:0, 6:4 arányban győzött igen 
erős küzdelem után. A német 
olaszok feletti győzelmével a 
európai döntőjébe jutott.

*
FRANCIÁK ROKONSZENVVEL .........  ..
NÉMET DAVIS CUP-CSAPATOT. AMELY 

ELŐSZÖR KERÜLT A DÖNTŐBE
Parisból Jelentik: A Davis Cup-ért folyó döntő 

mérkőzéseket Julius 22—24-én tartják a Rol- 
land Garras, stadionban. A francia sportsajtó 
igen nagy szimpátiával és elismeréssel ir a 
német Davis Cup játékosokról, akik Milánóban 
legyőzték nz olaszokat. . Ez az első csőt, hogy 
r pémotek a Davis Cup döntőjébe belekerül
lek, akik ez alkalommal az amerikaiakkal ke
rülnek szembe Az amerikai team már meg
érkezett Párizsba és napok óla erős tréninget 
folytat A német —amerikai mérkőzés győztese 
mérkőzik majd a Davis Cup Jelenlegi védőjével, 
a francia csapattal.

a 
A

VÁRJÁK A 
AMELY

X A ELÁS*  Ifjal legyőzték a MI II. repre
zentánsait. Vasárnap avatták föl a Vclencel-tó 
melletti Agárd futhailpályájáf. Az avatóünne- 
pély szépszámú közönség elölt folyt le, Mandl 
Béla bíráskodása mellett. A két kliílnő ifjúsági 
válogatott csapat izgalmas, érdekes mérkőzést 
vívott, amelyből <? hatalmas lelkesedéssel és 
jobbár, játszó BLASz illák 5'2 (2:2) arányban 
kerültek ki megérdemelt győztesként.

A szokatlanul nagy kánikula, amely már 
hetek óta örvendezteti Budapestet és nz orszá
got — a piszkos pesti viz kérdése mellett más 
problémát is kirobbantott. Aktuálissá tette 
ugyanis annak az igen szigorúan és néha már 
a komikum halárain járva értelmezett erköl
csösségnek kérdését, amely ebben az irtózatos 
hőségben igen sokszor kellemetlenkedik a 
tikkasztó forróságtól amúgy is agyongyötört 
pesti polgárnak. Most végre

erőteljes akció Indult meg a lex Scltovszky 
túlzott kinövéseinek lefaragására 

és minden remény megvan arra, hogy igen rö
vid időn belül c téren megszabadulunk néhány 
„drákói szigoruságu" rendszabálytól.

A budapcstkörnyéki csónakházakban
betek óta lv»iet köröznek, amelyeket már 
sokezer ptWi vadevezős, atrsndbarát, 

weekendező Irt alá.
Ezeken az iveken tiltakoznak az erkölcsvédelml 
rendelet néhány túlkapása ellen és arra kérik 
az illetékes hatóságokat, hogy haladéktalanul 
intézkedjenek a sürgős orvoslás ügyében. A sé
relmeket három főpontban foglalják össze:

a vállpánt leeresztése, a rövid férfluszó- 
nadrág használata éa a pizsama jogának 

elismerése a partokon túl Is.
Tudvalevő ugyanis, hogy a Duna partjain 

cirkáló rendőr és csendőrjárőrök könyörtelenül 
igazoltatják azokat a férfiakat, akik a partokon 
vagy a strand homokján rövid úszónadrágban 
sütkéreznek, vagy pedig magas fürdőruháik 
vállpántjait leengedik, hogy a nap Jobban süt
hesse testüket. Ez a Illatom természetesen

vonatkozik a nőkre
az eveiben is, ha a leengedett vállpánt nyomón 

X Bedő Pál redlvlvus. A vasárnapi atlétikai 
versenyek közül az OTE—BSzKRT és az FTC— 
BEAC klubközi találkozók emelkednek ki 
elsősorban. Az OTF—BSzKRT viadalon átlag
eredmények voltak, a legjobb teljesítményt 
Kiss (OTE) nyújtotta, aki több számban in
dult. A sulydöbásban 13.38 m.-rcl, a gerely
dobásban 45 55 m-rel és a diszkoszdobásban 
40.55 m-rel győzött. A svédstafétát szabálytalan
ság miatt újra futották, a megismételt verseny
ben az OTE 2 perc 10.4 mp alatt győzött a 
szintén ugyanannyi Időt kifutó BSzKRT elle
nében. A pontversenyben az OTE csapata dia- 
dalmaskodutt 65:52 arányban. — Ar. FTC— 
BEAC atlétikai viadala a zöldfehérek 72:66 
arányú győzelmét hozta. Itt az érdekesebb ered
mények a következők voltak: Magasugrás: 1. 
Obltz dr (BEAC) 174 cm. Sulydobán I. Bedő 
Pál dr. (BEAC) 1402 cm, 2. Bácsalmási Antal 
dr. 1261 cm. Távolugrás: I. Havas (FTC) 660 
cm. Diszkoszdobás: 1. Bácsalmási dr (BEAC) 
3651 cm. 2. Bedő Pál dr. (BEAC) 3625 cm. 
Svéd staféta: 1. FTC 2 perc 06 mp A pont
versenyben az FTC atlétát 72:66 arányban sze
rezték meg a győzelmet.
x A B. Vasutas veresége Szolnokon. Szol 

nőkről jelentik: A vasulnsbajnokság során a 
Szolnoki MÁV 4:0 (2:0) arányú győzelmet ara
tott a Budapcs'i Vasutas együttese felelt.

X Kipróbálták a „Budaörs" uj slklóreplllő 
gépet firmáid Mátyás ny. alezredes, h MA VERŐ 
föoklatója, 16 pe:ces repüléssel vasárnap ki 
próbálta a Budaörs nevű uj nagy siklórepiilő- 
gépet. Bdnhidi Antal, a hírneves magyar műre-

az estélyi ruhák megszokott kivágásánál sokkal 
diszkrétebb dekoltázs alakul. Ugyancsak kihá- 
gási eljárás indul azok ellen, akik pizsamában 
öltözötten el merik hagyni a part vonalát és 
így mennek be a telepre, vagy a közeli köz- 

ségbe.
A felirat, amelyet
tízezer aláírással a közeli napokban népes 
küldöttség visz r belügyminiszterhez és a 

főkapitányhoz,
külföldi példákra hivatkozik, amikor a szigorú 
rendelet enyhítését, illetve megváltoztatását 
kéri. Az aláírók közölt a főváros politikai, tár
sadalmi és művészeti életének nem egy orszá
gosan isméit reprezentánsa — hangsúlyozza, 
hogy a külföld nagyvárosaiban a rendőrség 
egyáltalán nem szól bele a ruházkodás kérdé
sébe, csak az esetben, he. az a közszemérmet 
sérti.

— Ml nem akarunk a Nacktkulturnak szol
gálni — Írják a feliratban —, sem pedig az er
kölcstelenség elharapózásának melegágyat vetni, 
viszont tiltakoznunk kell a kényelmünket meg
nyomorító apró tilalomfák ellen, amelyek az 
nmugyis sok izgalomnak kitett életünkben még 
a hétvégi pihenésünket is ..gzavarja...

Az akció küldöttségét
egy kormánypárti és egy ellenzéki or«zág- 
gyülésl képviselő, valamint néhány fővá

rosi bizottsági tag vezeti
az illetékes fórumok elé. Értesülésünk szerint 
illetékes helyen meg is van a hajlandóság a 
jogos kívánságok kielégítésére és még ezen a 
héten szükebbkörü nnkélon fogják megvitatni 
az erkölcsvédelmi törvény idevonatkozó enyhí
téseit.

pülő pedig 12 p. 18 mp-es idővel letette a mo- 
tornélküli repülök C. osztályú vizsgáját.

X A KMAC motorkerékpáros megbízható
sági versenye. A Királyi Magyar Automobil 
Club vasárnap délelőtt motorkerékpáros meg
bízhatósági pontszerző versenyt rendezett a Mű
egyetem, Gellért-rakpart, Attilakörut. Atilla
utca, Vérmező-utca. Retek-utca, Budakeszi-ut, 
Páty-, Zsámbék-, Biatorbágy-, BudaŐrs-utvona- 
Ion a 10. kilométerkőig. Harminchat versenyző 
indult. Hegymászás! próbával ért véget a ver
seny. Minden versenyző ezer jó ponttal indult. 
Abszolút győztes Kiss László FTC lett Puch- 
gépén.

X „Büszke lehet az ■ nemzet, amelynek 
Ilyen fia van." Ezekkel a szavakkal, aranyérem
mel és kézfogással üdvözölte a törők szultán 
Konstantinápolyban Czája János magyar világ
bajnokot 1910-ben abból az alkalomból, amikor 
cgv nálánál "5 kilóval 'nehezebb török birkózó
val 3 és félórai küzdelem után mint gvőslcs 
került ki a mérkőzésből. Czája János még ma 
Is féltve őrzi azt a fényképet. amely őt és 
ellenfelét ebből az alkalomból megörökíti. 
(Megtekinthető a Néparéna bejárójánál) Nem 
csoda tehát, ha c. v Jar 'ó—Czája-lalálkozáson 
telítve a régi emlékekkel, minden erejével arra 
fo<? törekedni, hogy ezúttal Is győzzön. A mér- 
közév, amely ma. ÍR-ón hétfőn este fel 9 órá- 
■ or lesz a Millenáris-sportpályán, oly érdeklő
dést kelt, hogv a Jcgyclővéfell helyeket tízzel 
ki kellett pótolni Érre való tekintettel ajánla- 
108 jegyékről előre gondoskodni.
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Bajnokok, favoritok hullottak el vasárnap a folyam
bajnoki úszó versenyen, amelyet ifjúsági úszó nyert meg 
Az uj bajnokok: Gyóji Miklós és Mailász Gitta - Fekete Mady 
az uj hosszutávuszó csillag — Páhok István és Jakab János a 
vert mezőnyben — Az UTE megvédte a férfiak csapatbajnokságát

Maliász Gitta

Szokatlan időben és szokatlan körülmények 
közöli uszták le vasárnap Magyarország fo
lyami hosszulávuszóbajnoki versenyéi a Duná

nak a Népsziget déli csú
csától a fővárosi levente
uszodáig terjedő szaka
szán. A korai terminus és 
a szokástól eltérő vasár
napi rendezés magyará
znia az olimpiász. A ver
seny startjától természe
tesen éppen ebből az ok
ból hiányzott a sokszoros 
verhetetlen folyambajnok: 
vitéz, Halaíny Olivér és

Igy a isonkalúbu bajnokuszó riválisainak mód 
és alkalom kínálkozott arra, hogy nagy vetély- 
társuk távollélébcn végre hozzájussanak * a baj
noki rímhez.

Am a tegnapi folyambajnoki verseny valósé 
gos lekr.tr vasárnapjává vált a régi bajnokok
nak és favoritoknak.

A bajnoki elmet ebben az évben Gyóji 
i Miklós, az UTE ifjúsági versenyzője, Illetve 
i Mailász Gitta, a hosszutál úszást nem űző 

bátuszőbajnoknO hódította el, mégpedig 
fölényesen és megérdemelten.

A vert mezőnyben nem kisebb nagyságok sze
repeltek. mint Páhok István, Jakab János, to
vábbá a tavalyi hosszú távú szóba jnok nő: Kocli 
Bözsi. A célnál frontot alkotó kisérőhnjók kö
zönsége meglepetéssel látta, hogy másodiknak 
rekelr Mády, az uj hosszutávuszó csillag 
unott be, még pedig kitűnő kondícióban. A 
csapatbajnokságot ujból a védő UTE sitté cl, 
a női csapatbajnokságot ellenben a MUE nem

A LEMARADT FAVORITOK

Páhok Jakab

védheti? meg és kénytelen volt azt az FTC-nek 
átengedni.

A kora délelőtti órákban egy fellobogózott és 
egy egyszerű. dísztelen hajó áll bafütve, menet
készen az Eötvös-téren. Az előbbi n publikum 
tribünjéül, hz utóbbi a versenyzők úszó öltöző
jéül szolgál Amint a hajó elindul, a vezérkar 
stámhaveszi a versenyzőket és megállapítják, 
hogy

79 fin és 22 leány áll készen ■ startra.
Mialatt leúszunk a starthoz, kedélyes tercieré
vel telik ej az idő. Ádnó Jenő kollégánk, a „Per 
Schwimmer" budapesti szerkesztője, a leg
epésebb sportújságíró, megkérdi.

— A hajfikazánt még nem dekorálták!
— • ? f
— A’o, mert a ..Bremen" hajókazónjának 

már legalább fit MUSz-diszplaketlje van.
Az első rendezési hiba akkor tűnik fel, ami

kor elhagyjuk a fedett uszodát. Schmidt József, 
az alapítványi uszoda igazgatója nym vonult ki 
a kiáéröhujó üdvözlésére. Na, kibírjuk.

A mindkólnembeli versenyzőhad bevonul az

öltözőnek kinevezett kabinba. Percek alatt orr
facsaró illat tölti be a fedélzetet: kenekednek a 
versenyzők. Glicerin, táblaolaj, motalkó, gép- 
jsir. kocsikenőcs és egyéb állati és növényi 
kenőszerek illata árad szerteszét. Hírnök jő és 
pihegve szól'

— Páhok győzi... Ricinussal kente be ma
gát.

Az újpesti szigetcsúcsnál keresztbe fordul 
a hajó és a startra kész hölgyuszókat a pár- 
kányzatra állítják. Mindenki látni akarja az 
indítást és igy a hajó oldalra billen. Csak ne
hezen lehetett a kiváncsiakat a hajótest túlsó 
oldalára terelni. Egy loccsanás — és a színes 
női uszósapkák tömege a vizen van. Nehezeb
ben megy a fiuk indítása. A nyolcvan ver
senyző felállása alaposan veszélyezteti a hajó 
egyensúlyát. De végül baj nélkül megtörténik 
az erősebb nemhez tartozó úszók startja is.

— Hé, cüllnil Félre az útból!
Jó start után Páhok kerül az élre, csak

hamar azonban Rajki váltja fel őt. A sziget
csúcsnál Jakab kraulozik elől, nyomában 
Gyóji, Rajki és Páhok. A hajó most nekilendül, 
hogy a nők versenyét is figyelhessük. Egyelőre 
csuk a rendőri segélymotorosokat látjuk, amely 
percenként szállítja az öJlözőhajóra azokat a 
hölgyuszókat, akik a dicsőséggel leszámoltak 
és feladták a versenyt. A maliciózus Bánó 
Jenő hangját halljuk ismét:

— Ez a f-eladóversenyl
Az első benyomás: Mallász Gitta már meg

nyerte a versenyt, ötven méter a'distánc kö
zötte és a tavalyi bajnok: Koch Bözsi között. 
Harmadik Fekete Mády. Pedig már a Margit- 
hídnál vagyunk. A parlamentnél már köze
lednek a férfluszók is. Zólyomi vezet Jakab és 
Gyóji előtt. A hajó elérte a leventeuszodát és 
már mindenki érzi a botrány előszelét. Egy 
ponton van felállítva néhány méterrel a le
venteuszoda melleit és mindenki azon speku
lál, hogy miként találják majd ki a verseny
zők. hogy nekik az uszoda és a ponton kö
zött kifeszitett kötél alatt kell beuszniok. Mal- 
lász Gitta ér célt először, de az irányt a pesti 
oldal felé veszi. A cél mögött percek alatt 
egész sereg eltévedt fejet lehet látni. Igazság 
szerint az egész mezőnyt diszkvaliflkálni kel
lene és még jó, hogy nem veszik oly szigorúan 
a dolgot. (Mi lenné itt, ha Sztankovics Szi
lárd és Zuber Ferenc lennének a célbírók?)

Ha a vége jó, minden jó. Ellenőrizhetetlen 
forrásból eredő hírek szerint azonban lapunk 
zártakor Budafokon és Nagytétényben több el
tévedt úszót segítettek kiemelni a Dunából.

L. J.
As eredményt

Maguarország 1932. évi houzutávuszó folyam
bajnoka: Gyóji Miklós (UTE) 52 p. 13 mp., 
2. Zólyomi Endre (MUE) 62:29 mp. 3. Hull- 
msnn László (FTC) 52:44 mp. 4. Zentai László 
(FTC) 52:50 mp. 5. Jakab János (UTE) 52:55 
mp. 6. Vágó Sándor (UTE) 52:57 mp,

Csapatbajnok az UTE 29 ponttal, 2. az FTC 
42 ponttal, 3. az MTK 102 ponttal.

Magyarország 1932. évi hosszutávuszó női 
folyambajnoka: Maliász Gitta (FTC) 56 p. 
56 mp. 2. Fekete Mády (MUE) 57:53 mp. 3. 
Csányi Boriska (FTC) 56:30 mp. 4. Bécsi Klári 
(III. kér. TVE) 58:46 mp. 5. Kende Márta 
(NSC) 58:49 mp.

Csapatbajnok: az FTC csapata tO ponttal. 
2. a MUE csapata 19 ponttal, 3. a III. kér. 
TVE rsapata 31 ponttal.

Junior versenyben: 1. Kormuth (UTE), 2. 
Marton (Duna), 3. Bokor (FTC).

Regény-keresztrejtvény
12 részben

Kálmán Jenő regényét keresztrejtvénybe szerkesztette Gál GlMfTflU
A*  alöxményak rövid összefoglalása :

A férj ebéd után lefekszik. Ezalatt az udvarló az asszonyt hevesen ostromolja, aki szí
vósan ellentáll. A nő fatalista és a végzet sz.i vára hallgat. Leülnek römlznl és abban álla
podnak meg. hogy ha a fto nyer, akkor fi másnap délután felmegy a férfi iakasára.

Mi történt a múlt héten ?
Az asszony láthatólag nyugodtabb volt- a flu két keze az izgalomtól reszketett. Nem 

csoda, hiszen nagy tétre ment a játék, s ő nyerni akart. Most váratlan fordulat történt.
Vili.

A regény a keresztrejtvény fősoraiba van beteszőve és megfejtésül csak ezeket a sorokat 
kell beküldeni, még pedig sorrend szerint és folytatólagosan: Függőleges 13., vízszintes 5., 
vízszintes 1. és függőleges 40.

Ezenkívül ahhoz, hogy ön a regény kereszt rejt vény folytatását is megfejthesse, mai szá
munk ötödik oldalán meg kel! keresnie a regénynek mai keresztrejtvényünk fősorait követő 
mondatát Is, amely kulcsként szolgál a további megfejtésekhez.

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

SEGÉDSZAVAK A REGÉNY MEGFEJTÉSÉHEZ:

A holt számok beszélnek
az élők óceántuli olimpiai csatáiról

Harminchat esztendeje annak, hogy öt 
világrész legkiválóbb emberpéldányai egy
begyűltek Hellas klasszikus földjén, hogy 
az első modern olimpiád küzdelmei során 
összemérjék erejükéi. 1896 óta hosszú küz
delmes időket élt át az emberiség, ám nz 
olimpiász forró csaták előszele most is lá
zas izgalomba hozza n kulturcnilvriséRct.

Messze, n Csendes Óceán partján mór 
gyülekeznek . . . Hadirendekbe sornkoznak 
a seregek és az iltlionmarndoltak papírral 
és ceruzával a kezükben számolnak Szó- 
ihilják nz esélyeket, u lehetőségekéi a klub- 
kávéházak törzsasztalainál, a klubszobák 
öblös fotőjeiben. Ezt a csöndes, kis tár- 
sasjálékot kívánjuk megkönnyíteni, amikor 
az alábbiakban közöljük, hogy

■ „sportok királynője**:  az atlétika mit 
várhat művelőitől Losangelesben,

de. ugyanakkor alkalmat adunk nz össze
hasonlításra is, amikor elébe írjuk az 1896. 
évi athéni és az 1928. évi amsterdami olim
piái? legjobb atlétikai eredményeit.

N'énü*.  csak:
100 méteres síkfutás. 1896- Bürke USA 12 

mp. 1928 Williains Kanada 10 4 mp. 1932: 
Metcnlfe USA 10 2 mp ttilá*  rekord).

200 ni síkfutás 1896: 1900: Tewkesburv
USA 22 2 mp. 1928 Willams Kanada 216 mp. 
1932 Metealfe USA 20 4 mp (világrekord'.

400 m sik/utós. 1896. Bürke USA 54 4 mp. 
1028: Barbinli USA 47 8 mp. 1932: Estimán 
USA 46 4 mp I\llágickord i

5000 ni. 1896 — 1912 Kolehmainen Finn-
1928. Lowc Angi a 1:51.8 mp 1932: Eastman 
USA L50 mp világrekord'.

1500 ni. 1896: Flack Anglia 4:33.2 mp. 1928: 
Larva Finnország 3:53.2 mp. 1932: Beccali 
Olaszország 3:52.2 mp.

5000 ni. 1896: — 1912: Koletmainen Finn- 
or|zúg 14:36 mp. 1928: Ritola Finnország 14:38 
mp. 1932: Lehtinen Finnország 14:16.9 mp 
(világrekord).

10.000 m. 1912: Kolehmainen Finnország 
31:20.8 mp. 1928: Nurmi Finnország 30:18.8 
mp. 1932: Nurmi 30:40.9 mp. (Kusocinszkv 
30:31.1 mp.)

110 m gát. 1896: Curtls USA 17.6 mp. 1928: 
Alkinson Dél-Afrika 14.8 mp. 1932: Roller 
Franciaország 14 mp.

400 m gát. 1908: Tewkesburv USA 57.6 mp. 
1928: Burghley lord Anglia 53.4 mp. 1932: 
Burghley 52.9 mp.

Magasugrás. 1896: Clark USA 181 cm. .928: 
King USA 194 cm. 1932: Howard Spencer USA 
196 cm.

Tűoolugrás. 1896: Clark USA 635 cm. 1928; 
Hanum USA “73 cm. 1932: Nambu Japán 776 
cm.

Hármasugrás. 1896: Conuolbv USA 1371 cm. 
1928' Oda Japán 1521 cm. 1932: Oda Japán 
1565 cm.

Rúdugrás 1896: Hovt USA 350 cm. 1928: 
Carr USA 420 cm. 1932: Sutermeistcr USA 425 
cm.

Gerelyvetés. 1908: Lemming Svédország 5482 
cm. 1928: Lundquisl Svédország 6632 cm- 1932: 
Malii Jerwinen Finnország 7402 cm (világ
rekord i.

Diszkaszvetés. 1896; Carret USA 2915 cm. 
1928: Houser USA 4732 cm. 1932: Remecz 
Magyarország 507Í cm. (Ellenfelei: Andersson 
USA 4981. Kottka finn 4961 )

Sulydohás: 1896: Garrel USA 1122 cm. 1928 
Hűek USA 1537 cm. 1933: Brix USA 1607 cm 
(világrekord).

Vízszintes sorok: 9. Eszes. 14. Shakespeare 
„Viharijában szerepel. 16. Vicces dolog. 18. 
Közintézmény. 19. Az utolsó betű. 21. Táp
csokoládé. 23. Rokonérlelmü — fonetikusan. 
Aki nincs vele megelégedve, egy a betűt irhát 
a végére. 24. Mutató névmás. 26. Fortuna isten
nője a görögöknél. 28. S. Ü. Y. 29. A legna
gyobb magyar színművésznők egyikének ke
resztneve. 81. Régi abessziniai elefántcsont 
sulymérték. 33. Rokonom. 37. Véletlenül kicsú
szik a kézből. 38. Három római szám egymás
után, még pedig: 1, 7 és 1000. 39. Jelenleg. 40. 
Török cim. 41. Mar. 43. Gabonaköteg. Mutató
névmás van előtte. 45. K. Y. 46. Egy pillanatra 
a kocsmába megy. 48. Idegen váltópénz — név
elővel. 49. Betű az abc közepéről, fonetikusan. 
51. Nagy világlap. 53. Kátyú, magánhangzók 
nélkül. 54. óriási emlős. 55. Könnyen be lehet 
neki mesélni. 58. Tánc közben szokták az ud
varlók csinálni. 60. Az 5. vízszintes 7., 17. és 9. 
betűje. 63. Ohiói város. 64. Volt vármegyénk. 65. 
öregasszonyka (ékezethiány) 67. N. H. G. 69. 
Perzsa rang. 71. ... ré — a tábla elnöke. 72, 
Sajtmárka. 75. így vigad a magyar. 77. Ma
gyar írónő monogramja. 78, Névutó. 79. Régi 
mexikói nép (egyes szám). 81. Ez ugyan nincs 
benne a 10 parancsolatban, de néhány rossz 
drámairó elfogadhatná tizenegyediknek. 83. 
Rovarirtó.

A megfejtéseket legkésőbb julius 28-án ke’l

Függőleges sorok: 2. Fordítottja — névelő. 
3. Harag — latinul. 4. Ror .... — bizony kö
zel van már a nem épelméjüséghez. 6. M. T. 7. 
A 75. vízszintes 2., 3. és első betűje. 8. Fordí
tottja — külön. 10. Az ilyen meggy ám a fi
nom. 11. Lásd vízszintes 18. 12. Nincs benne 
rög. 15. Feladat. 17. Jóformán mindenfélének 
van a világon. 20. Szám. 22. T-vel az elején 
francia sziget. 25. Priamos alatt pusztult el. 27. 
Jó előre. 30. Jelez. 32. Erkölcstan. 34. Poe 
hőse. 35. A telefonhírmondóban hallani. 36. A 
német romantikus iskolához tartozó iró (éke
zet fölösleg). 41. Tagadó szócska. 42. Rend
szerint megelőzi az eladást. 44. Kettős mással
hangzó fonetikusan. 47. Szomorú dolgokat 
mond. 49, Ilyen futó is van. 50. Ezt az olajat 
nem szerelik a gyerekek. 52. Nem néked. 54. 
Kizárólag ennek a jelenlétben lehet kereszt
rejtvényt fejteni. 56. Kalapmárka. 57. £. L. R. 
59. Sakkmüszó. 60. Fohász. 61. Tyüh de csúnya. 
G2. Zrínyi Miklós építtette 1601-ben ezt a vá
rat a Dráva és a Mura torkolatánál. 66. Meg
szállott város. 68. Jó — németül nőnemben. ?0. 
Előzetes jelentés - idegen nyelven. 73. Norvég 
férfinév. 74. Mindnyájan ide szeretnénk jutrji. 
70. Magyarul — szegény. 80. Kicsinyítő szócska. 
82. J. A.

(Jövő héten folytatjuk.)
postára adni.

LÓSPORT
Káposztásmegyeri versenyek

Nagy közönség előtt nívós spertu versenyek
kel fejezte be vasárnap az Urlovasok Szövet
kezete nyári mitingjét. A kellemes szórakozás 
mellett az eredmények is kedvezlek a közönség
nek, mert nagyobb részben a favoritok győztek.

Részletes eredmények a következők:
I. FUTAM. 1 Szondy tüzérek Turkana (8:10) 

Gede. 2 Loncika (l és féli Tartsay. F. m.: 
Mimi. Okos, Gárdista. Tót.: 10:17. II, 13. Befutó 
5:13.50. — II. FUTAM. 1. Jászkun huszárok 
Riksa (parii Mészáros. 2. Grácia (1 és fél) Dó
sai. F. M.; Hárem, Konuschin. Tol.: 10:23. Be
futó 5:20. — III. FUTAM. 1. Cscrnetics B. Bah 
Ráby (1 és egynegyed) Slnger. 2 Bokros (4) 
Rajcslk. F. m . Finum Rózsi. Lobélia, Saladin. 
Komilfo. Tol.. 10:28. 18, 23. — IV. FUTAM. 1.

Szondy tüzérek Kolompos II. (2 reá) Jármy. 2. 
Baka (1 és háromnegyed) Feltér. F. m.: Pim- 
póka. Virtus, Provízió. Tót.: 10:17, 11, 14. Be
futó 5:17. — V. FUTAM, t. Zangen K. Barátnő 
(5). 2. Africanus (10) ■ Kaszács, 3. Algír (8) 
Hatscher. F. m.: Bernina, Bakter, Platán, Re- 
hecca, Rakéta, Benedictine, Silver King, Napfolt, 
Párduc Tol.: 10:81, 24, 38, 45. — VI. FUTAM. 
1. Wenkheim D. gróf Puskapor (?) Kollár, 2. 
Babám (1 és fél) Mészáros. 3. Jolly (4) Telschik. 
F. m.: Alropos. Csengőd. Mint a madár. Marly, 
Démon. Papuc.shös. Naphegy, Csábitó. Tol.: 
10:34. 12. 12. 13. — VIL FUTAM. 1. Berber- 
síéin M. grófnő Hadzsl Halef (5) Tóth A. 2. 
Forgatag (5) Tamási. 3. Ahogy akar (5) Si- 
mics. F. in.: Gyöngyike, Martinsberg, Bonyoda
lom. Kitáblázás, Almos, Ulstcr Prinz, Prirba, 
Hadzsi Halef, Erdély gyöngye, Nemdebár. Tol.;
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