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Egu *vre  5 pengő M Félévre 2'50 pengő
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 25 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 15 
Pf. Olaszországban 1 líra, Románjában 5 lel 
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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 4. szám 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: József 208—06.

Vasárnap (d. u. 4 töl): Aut. 245-81, 100-43.

Kommunista tüntetés az Eötvös-utcában

Reltéives tragédia 
egg budai urliakásban

Meiibeione magát dr. Eger József llgyutt Halai leieságe
Vasárnap délután hat óra tájban a Fad- 

rusz-utca 2. számú ház lakóit éles revolver- 
dőrdülée riasztotta fel. A ház egyik második 
emeleti lakásának hálószobájában dördült el 
a revolver, amelynek hangjára a lakók riad
tan futottak össze. A lakásban csak a szoba
lány tartózkodott, aki benyitott a hálószo
bába és

a sextanon eszméletlenül, vérében ta
lálta dr. Eger Józsefnél, a jónevü fővá

rosi ügyvéd feleségét.

A ház lakói azonnal értesítették a közeli 
rendörőrszemet, aki kihivta a mentőket. A 
mentőorvosnak sikerült rövidesen eszméletre 
téríteni az uriasszonyt, akinek a kezében 
még mindig ott füstölgőit a revolver. Dr. 
Eger Józsefné melléből patakzott a vér. Sé

rülése első pillanatban rendkívül súlyosnak 
látszott, úgyhogy

a mentők beszállították az uriasszonyt a 
Glück-szanatórlumba, 

ahol azonnal műtétéi hajtottak végre rajta. 
Szerencsére

• Jtlé.lrtayltfftt HfV?lT»rgo!jó 

fennakadt az egyik bordában és igy nem 
okozott végzetes sérüléseket.

Rövidesen rendőri bizottság szállt ki a 
színhelyre, majd a szanatóriumba, hogy dr. 
Eger Józsefnét kihallgassák. Kiderült, hogy 
az uriasszony tettét

öngyilkossági szándékból követte el. 
arra azonban nem volt hajlandó vála
szolni, hogy tettének mi volt az indító 

* oka.

A gyors műtét, amelynek során sikerült a 
revolvergolyót eltávolitani, teljes sikerrel 
végződött, úgyhogy az orvosok bíznak dr. 
Eger Józsefné felépülésében.

Az uriasszony, aki

l érthetetlen és titokzatos okokból akart 
megválni az élettől,

nagyon előkelő családból származik. Egyik 
fivére cisztercita pap. A 31 éves ílatalasz- 
szony csak egy év előtt kötött házasságot az 
55 esztendős dr. Eger Józseffel, aki a Lágy
mányos és Kelenföld társadalmi köreiben 
igen élénk szerepet visz. Eger József dr. 
hosszú ideig

elnöke volt a Lágymányosi Keresztény 
Kaszinónak és a Wolff-párlban még je

lenleg is előkelő pozíciót tölt be.

Kettőjük házasélete a legharmónikusabb 
volt, sem az ismerősök, sem pedig a házbe
liek nem tudnak arról, hogy egyéves házas
ságuk tartama alatt valaha is félreértés volt 
közöttük. Éppen ezért

mindenki érthetetlenül áll a fiatal uri
asszony megrendítő öngyilkossági kí

sérletével szemben, 

amelyre vonatkozólag kielégítő magyarázat 
tót mindezideig nem sikerült találni.

A rendőrség hétfőn, amennyiben dr. Eger 
Józsefné állapota megengedi,

újból ki fogja hallgatni az uriasszonyt, 
hogy a titokzatos öngyilkossági kísérlet 
hátterét és körülményeit tisztázza.

Véres zavargások közben telt 
el Németország választás előtti 

vasárnapja
Az elcsapott berlini rendőrfőnök éles kirohanása a Papen-kormány ellen 
— Betiltották a Berliner Volkszeitungot — Nemzeti szocialisták és kom

munisták összetűzése több súlyos sebesülttel és Öt letartóztatással
Egy héttel a német birodalmi választások 

előtt: a tegnapi vasárnap újabb izgalmas 
események közben telt el. A közönség ér
deklődése részben Stuttgart felé fordult, 
ahol Papén elnöklésével a tartományok mi
niszterei tanácskoztak, részben pedig Bo
roszló felé, ahol a Vasfront gyűlésén Gr:e 
zipski volt berlini rendőrfőnök mondott fel
tűnő beszédei. A volt rendőrfőnök a Papén- 
kormány eljárását alkotmányellenesnek je
lentette ki. A vasárnapi eseményekhez tar
tozik az is, hogy Hugenberg nemzeti nép
párti vezér választási beszéde meglepetés
szerűen elmaradt.

A németországi eseményekről alábbi rész
letes tudósításaink számolnak be.

Papén kancellár: a választást 
megtartjuk!

Stuttgart, julius 24.
(A Hétfőt Napló tudósitójának telefonjelen- 

tóié.) A tartományok minisztereinek tanácsko
zásán beható eszmecsere folyt a birodalom bél
és külpolitikájának legfontosabb kérdéseiről. A 
birodalmi kancellár hangsúlyozta, hogy a po
roszországi birodalmi biztos szükségessé vált 
kiküldetése

csak átmeneti Intézkedés, amelynek mán 
tartományra való kiterjesztéséről szó sincs, 

mert a többi tartományban biztosítva van a 
rend és nyugalom. A kancellár ezután a biro
dalmi kormány nevében hangsúlyozottan klje-1 
lentette, hogy i

• blrodalomgyölésl választás a J8v« vssár- 
■■P» juhos S14n programszerűen megtör I

ténlk.
A kormány remélt, hogy már a legközelebbi 
napokban megszüntetheti Berlinben és Bran
denburgban a kivételes állapotot.

Papén •beszédére elhangzott válaszok hangja 
nyugodt volt ugyan, érdemi részükben azonban 
a beszédek

élesen támadták a birodalmi kormányt 
és az egyes tartományok képviselői aggodal
muknak adtak kifejezést a birodalmi politika 
legutóbbi alakulásával kapcsolatban. v

Berlin, julius 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Papén birodalmi kancellár és Gayl bel
ügyminiszter Stuttgartból a tartományi érte
kezlet befejezese után az éjszakai gyorssal el
utaztak és vasárnap reggel visszaérkeztek Ber
linbe.

A volt rendőrfőnök támadása 
a kormány ellen

A Vasftont harci vezetősége vasárnap dél
előtt a Busch-cirkuszhan. a Konzerlhausban és 
a Szakszervezetek házában három népgyülésl 
tartott.

Eisler tolmácsolta az osztrák szociálde
mokraták pártvezetőségének és nz eredetileg 
szónokul kitűzött Bnuer Olló üdvözletét.

Simon dr. líegnltzi kormányélnök kijeleli 
tette, hogy mint kormányélnök és szocialista 

sohasem került konfliktusba esküjével, 
amelyet az alkotmányra tett és amely arra kö
telezte, hogy a köz szolgájának tekintse ma
gát. A volt kormány és a szociáldemokrata 
köztisztviselők amennyire tehetséges volt gon
doskodtak a nyugalom, kftsblitoaiág és rend

biztositásáról. őszintén kívánja, hogy utódjaik 
ne teljesítsék kötelességüket rosszabbul.

Grzezinski volt berlini rendőrfőnök beszélt 
ezután és a birodalmi kormány julius 20-iki 
intézkedéseit elsősorban a nemzeli szocialisták 
nyomására vezette vissza.

A Papen-kormány eljárása sérti az alkot
mányt.

Az az állítás, hogy a volt porosz kormány a 
kommunistáktól függött és hogv magas porosz 
tisztviselők nem tudták megóvni függetlensé
güket a kommunistákkal szemben, teljesen lég- 
bőlkapof. Az ebben az irányban telt szemre
hányásodat

egyszerű telefonfelhivásra lehetett volna 
megdöntenl.

Arra a kifogásra, hogv a volt kormány egy 
sorba állította a nemzeti szocialistákat a kom
munistákkal.

Grzezinski felteszi a kérdést, vájjon Igaz e, 
hogy a nemzeti szocialisták erőszakkal akarják 
tnegdönteni az alkotmányt, csak úgy, mint a 
kommunisták. A régi kormánynak azért kel
lett eltűnnie, mert szociáldemokrata kormány 
alatt nem leheteti előkészíteni az államcsínyt

A kommunisták ezúttal Ismét a reakció 
útmutatójának bizonyultak, 

mivel a kommunista párt vezetősége nem tett 
semmit a ferrorcsapatok alakítása ellen. Nevet
séges ráfogni Severingre vagy őreá. hogy ök is 
kívánták vagy tűrték terrorista csapatok alaku
lását. A volt porosz kormány nem válaszolt 
erőszakkal az alkotmány megsértésére, mert 

meg akarta akadályozni a vérontást.
A célt — a Papén kormánu megbuktatását — 
julius M-én szavazólappal érik el.

Berlin, julius 24.
A német nemzed néppárt « gnmevaldi

stadionban rendezte meg nagy választási agitá- 
ciós ülését, amelyen a pórt vezérének,

dr. Hugenbergnck kellett volna a program 
szerint elmondania érdeklődéssel várt 

választási beszédét.
A gyűlésre tekintélyes számú hallgatóközön
ség gyűlt egybe, azonban a föattrakció, Hu
genberg programatikus beszéde elmaradt. Köz
vetlen a gyűlés megkezdése előtt ugyanis ész
revették, hogy az egész bangszóróberendezés 
— amely egyedül tehette volna lehetővé, 
hogy ,a hatalmas stadion minden részén hall
hassák a pártvezér beszédét —

elromlott és teljesen használhatatlan.
Minthogy a hangszóróberendezés hibáját nem 
sikerült megtalálni s igv annak megjavításáról 
szó sem lehetett, csak a párt néhány alvezére 
mondott kisebbsikerü beszédet, mig

Hugenberg kénytelen volt mondanivalóját 
Írásban juttatni el a lapokhoz.

A gyűlés rendezősége gyanúsnak találta a 
hnngszóróberendezés hirtelen „elromlását", be
jelentést telt a rendőrségen, amely bizonyosra 
veszi, hogy a párt politikai ellenfelei által el
követett szabotázscselekményről van szó.

Liegnitzben azonban sikerült megtartania 
Hugenbergnck választási beszédét, amelyben 
kijelentette, hogy Németország gazdasági sza
nálásának előfeltételei

■z adósságok toronymagasságu építményé
nek lebontása,

a hitelek más hitelekkel való helyettesítése 
nem megoldás, ez csupán még súlyosbítja a 
helyzetet. Az uj gazdasági élet csak annak az 
elvnek felismeréséből virágozhat ki, hogy csak 
becsületesen összeroskadó adós érdemli meg, 
hogy újból talpraállhasson.

Jóvátétel és szocializmus tönkretette a 
birodalom tőkéjét.

Észszerű gazdasági politikának tehát csakis a 
töke ujjáteremtése lehel a célja.

Véres verekedés, újabb 
lapbetiltás

Berlin, julius 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Berlinben tetőpontjára hágott vasárnap 
a választást megelőző izgalom, nmeivel csak 
fokozott a Neumünsterböl érkezett véres za
vargás és egy újabb lapbetlltás híre. Nagvberlin 
és Brandenburg tartomány katonai prrancsnoka 
a birodalmi elnök rendeleté alapján
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maidne-m olyan szón:
a muzulmánnak a babkávé, mint a me
cset Egyik oaészét a máalk után Issza, 
amellett nyugodt és megelégedett. A 
Ili. pörköltkávékoverékünk zacskóján 
látható a mecset.

*/« kg. áru I*  2.60
Ezenkívül tartunk Finomabb avagy ol
csóbb fajtákat la

Meinl Gyula rt.
Julius 25-től 29-lg megtiltotta h „Berliner 

Volkszeltung**  megjelenéséi
• lap julius 24-ikl számának „Urak és laká- 
lyok'*  elmü cikke minit

NcumUnster, julius 24.
M Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tété.) A város nyugati részében levő I.erchen- 
strnssehnn vasárnap délelőtt kommunisták és 
szocialisták megtámadhat hat választói! röpira- 
tokai osztogató nemzeti szocialistát. A megtá
madottak közül

négyet súlyos szűri sebekkel kórházba kel
lett szállítani.

Eddig 5 embert tartóztattak le. akiket a táma
dással gyanúsítanak. A letartóztatottak részben 
a birodalmi lobogószövetség tagjai.

Lövöldözés, verekedés
Welfenbüttel, julius 24.

64 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A szomszédos Ldferdeben verekedés tá
madt a Vasfront 156 Ingja és kb. 50—60 nem
zeti szocialista közölt.

Súlyos következményekkel 
járhat Ausztriára a vámháboru 
A franciák meghiúsíthatják Ausztria kölcsönét

Ar osztrák-magvar kereskedelmi tárgyalá
sokat mint ismeretes — felfüggesztették; 
az osztrák delegáció szombaton el is utazott 
Pécsbe és kedden utazik fel Nickl Alfréd meg
hatalmazott miniszter vezetésével a magyar de
legáció, hogy nz egyezményre vonatkozó tár
gyalásokat folytassák.

A végleges szerződés körvonalait is megvitat
ták már Itt. Az ellentétek tulajdonképpen akö
rül vannak.

hogy Ausztria a teljes önellátás elvi állás
pontján van.

mig mi csak szociális szempontokból sem gon
dolunk arra, hogy iparilag teljesen ellássuk 
magunkat.

A magyar konnánv mindenesetre elment az 
előzékenység legvégső határáig.

mert hiszen lemondott Ausztriával szemben

Kommunista lázadási tervet 
lepleztek le Brüsszelben 

Augusztus elsején fegyverbe akartak állni a belga 
és francia kommunisták

Brüsszel, julius 24.
A belga rendőri hatóságok messze azét

ágazó kommunista szervezkedésnek jöttek 
nyomára, amely nemcsak az ország egész 
területét hálózta be, hanem a külföldre is 
átterjedt. A nyomozás megállapította, hogy

a kommunisták augusztus elsejére for
radalmi felkelést terveztek.

Abban az esetben, ha sikerült volna Bel
giumban vagy annak egyes vidékein ki 
kiáltntnl n proletárdiktatúrát, akkor a 
franciaországi, elsősorban

a párisi kommunisták is hasonló fel

Almásy László nagy autós, repülő
gépes expedíciót vezet a Szaharába

Az egyiptomi kormány finanszírozza az expedíciót — Fuad 
egyiptomi király unokaöccse Szombathelyen

Szombathely, julius 24.
Almásy László sikeres repülőcxpedlciöja 

óta. mely a Szahara legrejtettebb expedíció
jának, a Zaezurának felfedezését eredmé
nyezte. szorgalmasan készül újabb kutató- 
útjára, melyet czullul már

az egyiptomi kormány finanszíroz.
A hatalmas méretűre tervezett autós él repülő

% expedíciónak liiswl.i>:i les/, hogy a S/a-

DÖNTSÖN A KÁRTYA..!
DR CSAK IIA

PIATNIIU.

HÉTFŐI HflPLŐ
SDoripályazatónaK

szeivőnve
Név:___________________ __
Lakás:............. ..................... . ....  
Az összetűzés során több lövés is eldördült.

Rendőrosztug a verekedőket átkutatta, de sem
miféle fegyvert nem talált. A wolfenbütleli kór 
házba két súlyosan sebesült nemzeti szocia
listát és a Vasfronl ugyancsak két súlyos sebe
sült tagját szállították be, akiket mindeddig 
m-in lehetett kihallgatni. Könnyebb sérüléseket 
összesen nyolc ember szenvedett.

Fegyvereket foglaltak le 
a kommunistáknál

Berlin, julius 24.
A politikai rendőrség szombaton este 

nagyszabúsu razziát rendezett 
a görlítzl pályaudvar környékén, ahol igen sok 
kommunista lakik s akiknek gyanús mozgoló
dására figyelmes lett a rendőrség. A razzia so
rán megtartott házkutatások alkalmával

sok pisztolyt, muníciót és röpcédulát fog
lalt le

u rendőrség. Húsz kommunistát letartóztattak. 
Berlin, julius 24.

Braun volt porosz miniszterelnök, akit a 
szükségrcndelet alapján elmozdították állásá
tól, egy második levelet intézett Papén kancel
lárhoz, amelyben arra kéri, hogy

adjon neki alkalmat, hogy 6 is beszélhes
sen a rádióban és ezúton válaszolhasson 

Papén kancellárnak
a rádióban elhangzott, reá vonatkozó vádjaira. 
A volt porosz miniszterelnök levelében ismét 
rámutat nrra, hogy állásától erőszakkal moz
dították el és jogait fenntartja.

külkereskedelmi mérlegének ötven száza
lékáról.

ami maga ékes bizonyitéka annak, hogy ré
szünkről mindent megtettünk, hogy a szerző- 
désnélküli állapotot elkerüljük. Ezt azért fon
tos hangsúlyozni, mert augusztus végén, vagy 
szeptember elején összeül a közép- és kelet
európai konferencia, ahol mindenesetre mérle
gelni fogják a mi előzékenységünket és

Ausztria ebég furcsa színben fog feltűnni, 
mint a vámháboru előidézője.

Könnyen megtörténhetik, hogy a francia ob
jektív álláspont következtében a kölcsönt, ame
lyet engedélyezlek részére, éppen a francia par
lament nem fogja ratifikálni, mert Ausztria 
elérhetetlen ábrándképekért vámháborut provo
kált.

kelést kíséreltek volna meg.
A lefoglalt röplratokból kiderült, hogy a 
kommunisták augusztus elsejére általános 
sztrájkot akartuk rendezni és igy akarták 
a felkelést kirobbantani. A kommunista 
agitátorok főleg

a munlclógyárakbau és az Iparvidéke
ken

fejtették ki nagy propagandatevékenységü
ket. A brüsszeli „Vörös lobogó" cimü lap 
szombati elkobzása is a kommunista ösz- 
szebskiivés leleplezésével All kapcsolatban. 
A rendőrség igen sok letartóztatást hajtott 
végre.

hnrát az áthalolhalatlannak tartott kelet-n- u- 
gáti Irányban szelje Al.

Almásig hatkerekü. a technika minden vív
mányával és rádióval felszerelt autókkal in 
dúl uj útjára, melynek során meglátogatja ar 
eddig csak repülőgépről látott Zaezura oázis 
völgyét, valamint az akkor messze távol meg 
pillantott és a Szahara legmélyén fekvő halai 
inas"völgy-katlant is, melynek környékén a hu 

Fontos figyelmeztetés! 
• ( Kcr'w.trejtvény pályázatokat kizáró

lagakereaKfrcJtvény axelvény 
csatolása mellett fogadunk el

gyományok szerint 
az emberiség bölcsője 

ringott még a Szahara kiszáradása előtt. Itt 
sejtik azt a hatalmas temetőt, mely egyiptom 
királyainak százezres hadseregét fedi, amely 
elindult a sivatag átszelésére, de onnan soha 
ki nem érkezett. Az eddigi kutatások bizony

! ságai is arról beszélnek, hogy a 
vakmerő és eddig lehetetlennek tartott ut 

rengeteg meglepetést rejt magában.
Az expedíció előkészítése már nagyban fo

lyik. /llmdssg László szombathelyről irányítja 
a munkálatokat, ahova nemrég

az egyiptomi királynak, Fiiadnak unoka
öccse, Juszuf herceg Is ellátogatott, hogy 
az előkészületek munkájúban segédkezzen.

Az expedícióhoz utjánck legnehezebb szakasza 
után h’hufra oázisból értékes segítséget kap 
Almásy. Ugyanis

Liechtenstein herceg és Arco gróf egy-egy 
repülőgéppel csatlakoznak itt az expedí

cióhoz.

Soxeres utonáliók véres raMimatiása 
a csömöri-uíon

Leütöttek és Kiraöoítah egv munkfist
Vasárnapra virradó éjszaka egy óra táj

ban Sulió István 47 esztendős csatorna
munkás hazafelé tartott lakására a Csö
möri-utón. Amikor a Rákospatak közelébe 
ért, a sötét, elhagyatott vidéken

két ember ugrott elébe,
agyba-főbe verték, ugy, hogy eszméletlenül 
terült el a földön.

Később a rendőrőszem akadt rá • vérzö- 
.fejü emberre és értesítette a mentőket. A 
mentők megállapítása szerint Sulió fején 
három nagyobb sérülés van, amely bottól, 
vagy bokszertől származhatott. Eszméletlen

Amerikai pénzen prehisztorikus ásatásokat 
végeznek Magyarországon

Fewsk amerikai tanár és nyolc növendéke Kiskörös tájékán kezdi 
az ásatásokat Tompa Ferenc muzeumőr vezetésével — Az amerikaiak 

adják a pénzt és csak a régészeti másodpéldányokat kérik
A Nemzeti Muzeum vezetőségénél a minap 

megjelent Feutks amerikai egyetemi tanár, az 
amerikai archeológiát intézet egyik vezetője és 
érdekes, de egyben értéket ajánlatot is tett. A 
professzor nyíltan és egyenesen megmondotta, 
hogy tapasztalatai szerint Magyarországon, 
különösen Kiskőrös tájékán.

nagyértékll prehisztorikus és népvándor
láskor! lelőhelyeket vél felfedezni.

Fewsk, aki nyolc növendékével érkezett Buda
pestre, azt az ajánlatot tette a Nemzeti Mú
zeumnak, hogy

az amerikai archeológia! Intézel költségén 
hajlandó növendékeivel együtt hónapokon 

át tartó ásatásokat végezni
Kiskőrös tájékán, de az ország egyéb helyein 
is. Kérte, hogy adjanak számára engedélyt és 
azt is kérte, hogy Tompa Ferenc dr. egyetemi 
magántanár, muzeumőr irányítsa az ő ásatási 
munkájukat.

Bezárták a csikágói gabonatőzsdét
A bezárás oka: a farmerek összevesztek

a tőzsde vezetőségével
Newyork, Julius 24.

Amerikai gazdasági körökben a legna 
gyobb szenzáció erejével hatott a hír, hogy a 
kereskedelmi államtitkárság utasítására

a euícagói árutőzsdéket 60 napra be
zárták.

A világ legnagyobb gabonatőzsdéjének be
zárása kihatással lervnemcsak az amerikai 
kereskedelmi forgalomra, hanem az egész 
világ gabonaforgalmára, mert különösen

Kiújult a japán-kinai háború
Japán repülők bombái elpusztítottak egy várost

Tokió, julius 24.
A japán főparancsnokság jelentése szerint 

japán katonai repülőgépek ismét 
bombázták Csaojan városát 

összesen 40 bombát dobtuk le, amelyek 
a várost részben elpusztították. 

Ilossznbb hnre után a japán csapatok bevonul
tak a városba.

Karbln, julius 24.
A kinn! Keleti vasút keleti vonalán kínai fel

kelők elfoglalták Erdcincanci Állomását, mi
után a japánoknak súlyos veszteségeket okoz
tak. Az Erdcincanci és lmján között állomá
sozó

japán helyőrségeket a felkelők teljesen el
vágták Karbintól.

a Japán főparancsnokság székhelyétől. Az el

hétfői íutnő
regínykeresztrejtvény versenyének

IX. sz. szelvénye
A/éz .* ___________________________________

Lakás:........... .......................................

DÜNTSOR n KARTVü..!
hogy résztvegyenek a Gilf feltárásának mun
kájában.

Almásig a jövő hóban indul el útjára. Előtte 
a Földrajzi Társaság meghívására Budapesten 
a Tiszti Kaszinóban számol be eddigi Szahara- 
kutaiásairól.

állapotban szállították az Uzsokf-utcai kór
házba és csak vasárnap délben nyerte vlsz- 
sza eszméletét.

Rendőri bizottság szállt ki a kórházba, 
kihallgatták a súlyosan sérült csatorna
munkást, aki elmondotta, hogy támadói 

heti keresetét elrabolták tőle, 
valamint a zsebében lévő többi tárgyakat, 
kését és óráját is. Szeméiyleirást nem tu
dott adni támadóiról, mert olyan sötét 
volt, hogy nem láthatta arcukat. A rend
őrség erélyes nyomozást indított az uton- 
állók kézrekeritésére.

Közölte a professzor azt is, hogy felhatalma
zása van az amerikai archeológia! intézettől 
annak a kijelentésére, hogy

csupán olyan leletekre tartanak Igényt, 
melyekből duplikátum van, a többi régiség 

díjtalanul a Nemzeti Múzeumnak jut.
A Nemzeti Muzeum örömmel fogadta ezt az 
ajánlatot, mert a muzeum lecsökkenteti java
dalma miatt alig képes elvégezni a szükséges 
ásatásokat és

éppen jókor jött a segítség
amerikai pénz formájában.

Meg is állapodtak Fewks professzorral, aki 
ezután elutazott Budapestről: szeptember else
jén

nyolc növendékével együtt visszatér Buda
pestre

és Tompa Ferenc dr. magántanár vezetésével 
nyomban leutaznak Kiskörösre és megkezdik 
az ásatásokat.

■ bura világpiaci ára évtizedek óta ■ 
chicagói búzaárak jegyzéséhez alkalmaz

kodott.
A gabonatőzsdét azért zárták be, mert a 
tőzsde vezetősége vonakodott a N átlónál 
Grain Corporation támogatásával segíteni a 
farmereket. A farmerek ugyanis

azt akarták, hogy Ok is tagjai lehesse
nek a tőzsde zsírójának 

és résztvehessenek a Clearing-House-ban.

zárt csapatok helyzete rendkívül veszélyes. Á 
japán főparancsnokság erős csapatokat von- 
össze, amelyekkel offenzivát akar inditanl • 
felkelők ellen.

Egy magyarpárti jelöltei sem 
választottak meg a vasárnapi 

román szenálorválasztáson
Bukarest, jul. 24.

Az ország minden megyéjében a községi és 
megyei tanácsosok vasárnap választották n sze
nátorokat, összesen hetvenegyet. Az országos 
magyar párt Bihar-, Csik-, Marps-, Udvarhely- 
és Háromszékmegyábcn állított jelöltet.

A megyei azenálorválasztások során

egy magyarpárti Jelöltet sem választottak 
meg szenátornak.

Bihnrmegvében a kormánypárt 1821, Dúca 
liberális pártja 136, a magyar párt 117 szava
zatot kapott. Szenátorrá választották dr. Er
délyi Szcver kormánypárti szenátort. Udvar- 
helymegyében a kormánypárt 378, a magyar 
párt pedig 294 szavazatot kapott. Szenátorrá 
választollak Matisz Andrea*  kormánypárti lis
tán szereplő diiszidens magyart.
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Fenyegető levelesei es teiefonuzeneteKKei 
akarlak terrorizálni a hatóságokat az eltegoit 

Kommunista vezareK erdoKtton
Titokzatos „szarHesztösögek" Berlinből telefonon hívtak fel Hetenyi fOkanitanyhoiyettest — Egy 

becsi agyúid hiiiönűs missziója és látogatása az ügyészségen — hz elfogott kommunistákat 
vasárnap átadták a főkapitányság tiilnügyi osztályának

A főkapitányság politikai nyomozó főcso
portja, amely egész Európában feltűnést 
keltő bravúros nyomozással leleplezte s hu
rokra kerítette a nagyszabású kommunista 
összeesküvés vezéreit, vasárnap befejezte a 
nyomozást.

Vasárnap délig tartott, amig Sallai-Hol- 
ldnder Imre és hat társának minden rész
letre kiterjedő vallomását jegyzőkönyvbe 
foglalták és ekkor

a hét kommunistavezért a politikai nyo
mozó főcsoport átadta a főkapitányság 

bűnügyi osztályának.
'A bűnügyi osztályon hétfőn reggel kezdik 
meg a kihallgatásokat és miután a politikai 
Osztály nyomozása minden kétséget kizá
róan tisztázta azt, hogy résztvettek a felfor
gató mozgalom szervezésében, a kihallgatás 
és^a szokásos formalitások után

valamennyien letartóztatásba kerülnek, 
as állami és társadalmi rend erőszakos 
felforgatására irányuló bűncselekmény 

miatt.
rA rendőrség — mint minden esetben — ez
úttal sem foglal állást a statárium kérdé
sében.

Hétfőn, vagy legkésőbb kedden átadják 
Sallaiékat a királyi ügyészségnek, amely 
azután dönt majd arról, statárium elé 
kerülnek-e, vagy pedig rendes bíróság 

elé utalják az ügyüket,
és ugyancsak az ügyészség állásfoglalásától 
függ, milyen cimen vonják felelősségre 
Sallatt és Karikát Frigyest, akik ellen nem
csak az a vád, hogy résztvettek a most le
leplezett összeesküvésben, hanem mint

a kommün alatt elkövetett gyilkosságok 
részesei

a régi bűncselekmények miatt is körözés 
alatt állnak.

A főkapitányság politikai osztályán He
rényi Imre dr. főkapitányhelyettesnél még 
mindig

tömegesen Jelentkeznek személyesen, 
Írásban és telefonon olyan emberek, 
akiket a kommün alatt Korvln-Kleinék 
társasága: Sallal-Holliinder Imre és Ka
rikás Frigyes fogságba vetettek, kínoz

tak,
Zsaroltak és kivégzéssel fenyegettek. Ezek 
az emberek most sorra ráolvassák a bűnö
ket az elfogott kommunista vezérekre és a 
panaszokon keresztül a proletárdiktatúra 
Véres emlékei elevenednek meg.

A főkapitányságon, az ügyészségen és a 
Jőlinformáltak körében általános felháboro
dást keltett különben az, hogy rejtélyes és 
titokzatos helyekről példátlanul vakmerő 
akció indult meg Sallaiék érdekében.

Egyre-másra érkeznek a fenyegető üze
netek a rendőrségre az elfogott kommu

nisták érdekében.
A dolog már odáig fajult, hogy Hetényi 
Imre fökapitányhelyettest, a nagyszerű nyo 
mozás irányítóját kétszer is felhívták tele
fonon Berlinből. Berlini „szerkesztőségek" 
'jelentkeztek és szemtelen, tolakodó modor
jüan akarták befolyásolni a rendőrséget Sal- 

laiék javára. A titokzatos „szerkesztőségek" 
természetesen

megkapták a jól megérdemelt választ. 
Nagy feltűnést és visszatetszést keltett az is, 
hogy

a királyi Ügyészségen tegnap megjelent 
dr. Hardegg Félix bécsi ügyvéd, 

aki egy általa megnevezett osztrák „ember
baráti" egyesület nevében jött Budapestre, 
hogy Sallaiék ügyéről érdeklődjék és érde
kükben interveniáljon. Hardegg dr. be akart 
jutni Baróthy Pál királyi főügyészhez, aki 
azonban, egyéb elfoglaltsága miatt, nem fo
gadhatta. Mindenesetre

különös, hogy egy emberbaráti egyesü
let gyilkosság miatt körözött emberek 

érdekében interveniál
és ettől függetlenül igazságszolgáltatási 
ügyekbe akar beavatkozni illetéktelenül — 
mondani sem kell azonban, hogy a hatósá
gok, de

■ magyar közvélemény sem fogja törni,

Nemzeiöüzi Kommunistái logoit 
a debreceni rendőrség
Debrecen, julius 2‘

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A debreceni rendőrségnek tudomására 
jutott, hogy a városban kommunista agitátorok 
működnek. A lefolytatott nyomozás eredmé
nyeként a rendőrség elfogta Kurucz Lajos föld
művest, akinél nagymennyiségű röpiratot talál
tak. Kurucz kihallgatása során kiderült, hogy 
a röpiratokkal a kommunistapárt

hajdú- és szabolcsmegyei községek lakos
ságát akarta fellázítani.

Elmondotta azt is, hogy öt Tóth Mihály bízta 
meg a röpiralok terjesztésével. Ennek alapján 
a detektívek Tóth Mihály lakására mentek, a 
kommunista agitátornak azonban

sikerlilt megszöknie.
Kurucz Lajosnál találtak egy géppel megirt

Kommunista lOniolős az Eölvos-ulcaban. a Váci
mon es az ufa eláll

Sallai-Hollánder Imre kommunista vezér és 
társai elfogatásánnk vasárnap este utójátéka 
akadt: kommunista suhancok az összeesküvés 
leleplezése fölötti dühükben tüntetést rendez
tek.

A tüntetést a Glóbus nyomda újságpalotája 
nz Aradi-utca 8—10. számú épület elölt zaj
lott le. Este féltiz tájban

tizenöt-husz főnyi suhant verődött össze
■ Glóbus épülete előtt, amelyben ■ többi 
között ■ Hétfői Napló nyomdaszerkeaztő
sége és az Újság kiadóhivatala van el

helyezve.
A suhancok kiabálni, ordítozni kezdtek, kom
munista jelszavakat kiabáltak és

kövekkel beverték as épület Eötvö*-utC*i  
oldalának öt ablakát.

A vasárnapi utcai járókelők között nagy ria
dalmat keltett a kommunista tüntetés. Csak
hamar rendőrök érkeztek, de a tüntetőknek 
addigra

sikerült elmenekülniük.
Ugyanekkor a külső Váci-uton suhancok 

kommunista röpiratokat osztogattak. A tiintetö- 
röpiratosztogató suhancok közül

hogy teljesen Illetéktelen személyek 
vagy egyesületek beleavatkozzanak az 
ügybe, amely nem rájuk tartozik, ha

nem a független magyar bíróságra 
és a hatóságok megtalálják a módot, hogy 
megszüntessék ezeknek a személyeknek a 
további ilyenirányú működését.

Kommunisták Keszthelyen
Keszthely, julius 24.

A csendörség bizalmas bejelentés alapján 
tegnap több házkutatást tartott kommunista
gyanús emberek lakásán. A házkutatásokat szá
mos előállítás követte. Az előállítottak közül 

hat ember maradt a csendőrség őrizetében. 
Ezeknél lázitó tartnlmu röpiratoknt foglaltak 
le. Miután az • gyanú, hogy az őrizetbe vett 
kommunisták

a Budapesten letartóztatott bolsevista
vezérekkel tartottak fenn kapcsolatot,

a keszthelyi csendörség jelentést tett nyomo
zásának eredményeiről a budapesti főkapi
tányságnak.

iratot is, amely ■ kommunista párt utasítása 
volt arra vonatkozóan, hogyan kell augusztus 
elsejére a tüntető gárdát megszervezni. A rend
őri nyomozás kiderítette azt is, hogy

Knrucs már Olaszországban, Ausztriában 
éa Németországban Is résEtvett kommu

nista szervezkedésben.
A debreceni szakszervezetben eszperantó-tanfo- 
lyamot nyitott s ilyen cimen toborozta az em
bereket a kommunista párt számára.

Egyébként megállapították, hogy
Tóth Mihály, ak! szökésben van, Budapest 

felé vette útját.
A debreceni rendőrség a környékbeli falvak 
cscndőrségével karöltve kiterjeszti a nyomo
zást egész Hajdú és Szabolcs vármegye terü
letére.

■ rendőrök négyet elfogtak 
és előállították őket a főkapitányságra.

Röpíra tokát osztogattak a kommunisták nz 
Ufa-mozl épülete előtt is, 

de a rendőrök megjelenésére csakhamar elme
neküllek. A röpiratok a hatóságokat gyalázzák 
és Sallaiék mellett agitálnak. Késő estig

30 kommunista suhancot állítottak elő 
a főkapitányság épületébe.

Az előállított tüntetőket és röpiratosztogató- 
kat átadók a főkapitányság politikai nyomozó 
főcsoportjának, ahol kihallgatják őket.

A tüntetés és röpiratosztogatás körülményei
ből kétségtelennek látszik, hogy

előre kitervelt és megszervezett akcióról 
van szó.

Ugy látszik, hogy Sallayék letartóztatása után 
máris mozgolódni kezdenek a kommunisták és 
ezúttal leleplezett vezéreik érdekében akarnak 
zavarokat felidézni.

A legújabb kommunista kísérletezés is ku
darcot vallott azonban a rendőrség éberségén 
és az Eötvös-utcai jelentéktelen tüntetéstől el
tekintve,

FLYTOX

nem sikerült a tervük.
A rendőrségi intézkedéseknek különben meg

volt a foganatja és
■ rendőrség vasárnap Is megóvta a főváros 

békés rendjét
a felforgató szándékú kommunistákat szemben.

Pesterzsébettől Szegedig végig
viszik a csendőrök a Kecske
méten elfogott rabló cigányokat

Kerekemét, julius 24.
(A Hétfői Napló tudósit óját ól.) Hétfőn 

hajnalban érdekes karaván indul útnak a 
kecskeméti ügyészség fogházából. Három 
megbilincselt cigányvezért kisérnek a csend
őrök, hogy Pesterzsébettől Szeged határáig 
végigvigyék őket mindazokon a helyeken, 
ahol a cigányok bandája betört, rabolt, fosz
togatott.

A betörő-banda vezére a hírhedt Herceg 
Orbán Gyula, a 1 vezérei pedig fíadics János 
és Radics István. A bandát több mint egy 
évig tartó nyomozás után fogták el a kecs
keméti cigánynegyedben. Ezer putrija, ren
geteg zeg-zugos utcája van a cigánynegyed- 
nck, amely Kecskemétnek valóságos szé
gyenfoltja, mert állandó búvóhelye a rab
lóknak, tolvajoknak. A csendőrség és rend
őrség körülkerítette a cigánynegyedet és 
riasztó revolverlövéseket adott le, mire a 
banda tagjai megadták magukat.

A betörőbanda eddig, több mint száz 
betörést é9 fosztogatást ismert be. Bu
dapest határától Szegedig majdnem min
den városban és faluban fosztogattak.

A legvakmerőbb gonosztettük az volt, mikor 
egy pesterzsébeti kereskedő üzletébe törtek 
be. Orbán Gyula, a vezér előbb megismerke
dett a kereskedő csinos cselédjével, heteken 
át udvarolt neki és megígérte, hogy feleségül 
veszi.

A pesterzsébeti cselédleány nyitotta ki 
gazdája boltjánuk redőnyeit a cigányok
nak, akik az üzletből több azaz pengő 

zsákmánnyal távoztak.
A csendőrök először Pesterzsébetre hoz

zák helyszíni szemlére a cigányokat, aztán 
elvezetik őket rablásuk, tolvajlásaik többi 
helyére, a legkisebb tanyára is.

A pesterzsébeti kereskedőtől elrabolt pén
zen a cigányok kocsikat és lovakat vásárol
tak, amelyeket vasárnap a ceglédi határban 
találtak meg a nyomozó hatóságok.

Mi sem zárjuk le holnap este a nyári vásárt

még olcsóbban

nappal 
meghosszabbítjuk 
és ami áru megmaradt, azt ha lehet, az utolsó 5 napon 
árusítjuk.
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Rejtélyes ehszercsomagol tatéitaK 
a tékapitónysagon

GyOrOkeL láncokat és ezast tárcát ralién el Ismeretlen lenes 
a ranűörssg egyin heiviseganen

ságú hó borított és a magas bórótegbe ágyazva, 
megfagyott.

Az utóbbi hetek szokatlanul nagy hőemelke
dése elolvasztotta a hóréteget ét Így került fel
színre a szerencsét! fiatal festőművész-növen
dék holtteste.

A csendőrség értesítette a Galganek-családot,

TEKINTSE MEB
raobks hálóttllké*  utcai lakásainkat, frsaxaa komforttal, vadonatúj 
Útinkban, U,tP0LV-dTCA24/a

A főkapitányság bflnílgyi osztályán titokra 
tót ügyben folyik nyomott*.  Tegnap, mikor a 
főkapitányság épületét tokaritolták az al 
liestek,

• tuáaodlk emelet egyik helyiségében a vl»- 
vcaeték mellett kla csomagot találtak.

Kibontották a csomagot, amelyből ■ legna
gyobb meglepetésre egész csomó ékszer került 
•lő:

aranyláncok, köves aranygyűrűk ée végül 
egy ezüst cigarettatárca,

•melynek belső lapjára ez van vésve: VII. 
Jahre Maus.

A rendőrségen nagy meglepetést keltett az 
ékszeres csomag felfedezése. Valószínűnek 
tartják, hogy

btlncselekuiényből származnak az ékszerek.

Az s feltevés, hogy valakit megidéztek vagy 
előállítottak a főkapitányságra lopás vagy be
törés gyanúja miatt, az ékszerek nála vol
tak és

úgy akart megszabadulni aa áruló hün- 
jcicktöi, hogy a csomagot észrevétlenül el

rejtette.
Nem tartják azonban lehetetlennek azt sem, 

hogy
valamelyik kezdő tolvajban megszólalt a 

Icikllameret, megbánta bűnét
és Igy akarta visszajuttatni az ékszereket a 
tulajdonosnak, hogy a rendőrségen hagyta.

A különös lelet ügyében folyik a nyomozás 
és a főkapitányság Simon deleklivcsoportja 
keresi nz ékszerek tulajdonosát és elrejtőjét.

Monstre razzia alkalmatlan 
idegenek és valutaiizérek 

után a Dob-utca környékén 
Közel ezer gyanús embert találtak a detektívek

Balázs Antal festőművész afférja 
Szemere István földbirtokossal 

a pestszentlőrinci kápolna átfestett freskói miatt

A rendőrség az utóbbi Időben több alkalom
mal váratlan razziákat rendezett • Dob-utca, 
Rombach-utca, Dohány-utca és Klauzál-tér kör
nyékén, ahol köztudomásúan állandó valuta
üzérkedés folyik. Ezeket a razziákat az Idegen
ellenőrző Hivatal utasításai alapján hajtotta 
végre a rendőrség, mert feltűnt, hogy az or
szágba

nagyobb számmal szivárogtak be idegenek, 
főleg galíciaiak, akik engedély nélkül tartózkod
nak a főváros területén.

A napokig tartó nyomozás megállapította, 
hogy összesen

912 Idegen állampolgár
tartózkodik Budapesten minden engedély nél
kül. Legtöbbjének foglalkozása sincs és alapo
san gyanúsítható azzal, hogy

állundó valuta üzérkedést folytat.
Azért is kerültek ilyen tömegesen a rendőrség 
kezére, éppen azokon a helyeken, ahol a detek
tívek megfigyelései szerint a valuta-zugforgalom 
lebonyolódik.

Az Jfogott idegen valutaüzérek közül mint
egy százötvennél nagyobb mennyiségű valutát 
találtak. A legtöbbjénél azonkívül olyan egyé
nek címeit találták meg akiket a rendőrség, 
mint veszedelmes valutacsempészeket állandóan 
szemmeltart.

Az elfogott Idegen valutaűzérek ellen az V. 
kerületi kapitányságon Gágel János főtanácsos 
vezetésével folyik a kitoloncolás! eijárás. Egyéb
ként a rendőrség a közeli napokban

folytatja a razziákat,
mert elhatározott szándéka, hogy a fővárost 
megtisztítja a gyanús idegen elemektől.

Művészkörökben sokat beszéllek az elmúlt 
napokban arról a készülő pereskedésről, 
•mely egy ismert nagybirtokos és egy fiatal 
festőművész között támadt differenciáknak 
lett a következménye. Nemcsak a szereplői 
adnak érdekességet az ügynek, hanem magá
nak a pernek eseménye Is.

Szemete István ismert nagybirtokos néhai 
íremért Miklós legendás hlrü vagyonának 
örököse megbízást adott egy fiatal piktornak: 
Balón Attilának, hogy pestszentlőrinci uradal
mában épített kápolnát

freskókkal lássa eL
Bálán Antal, aki Dodiit Andornak egyik lég 
tehetségesebb tanítványa, munkához is látott s 
nemsokára elkészültek a kis templom freskói. 
Határt újabb megrendelések reményében be 
akarta mutatni a freskókat egy budakeszi, 
majd egy óbudai társaságnak, amelynek tag 
jai hasonló művészi munkákat kívántak vé

geztetni a fiatal művésszel.
Balázs azonban a legnagyobb meglepetésére 

alig Ismert freskóira.
Csakhamar kiderült, hogy Szemere István át 
/eltette a freskókat

A fiatul művész ezek után elhatározta, hogy 
pert Indít Szemere látván ellen, 

az 1921. évi szerzői jogi törvény rendelkezé
sei alapján. A törvény ugyanis kifejezetten 
megtiltja, hogy valamely művészi alkotást, 
akár annak megvásárlója, akár más megcson
kítson, megváltoztasson. Erre alapítja a fiatal 
művész keresetét, amelyet ügyvédje, dr. Ke- 
menet Oszkár utján terjeszt a bíróság elé és 

15.000 pengő kártérítést követel
E héten lesz az első tárgyalás az érdekes 

kártérítési perben, amelynek kimenetelét tár
sasági és művészkörökben nagy érdeklődéssel 
várják.

Bestiális merényletet követett el két 
kisleánya ellen egy kőbányai munkás 

Letartóztatták az elvetemült apát
A rendőrség előzete*  letartóztatásba he

lyezte Schmitter Antalt, a kőbányai Sorg An- 
tal-féle téglagyár munkását. A letartóztatás 
megdöbbentő előzménye néhány nappal ez
előtt Játszódott le.

Schmitter felesége nemrégiben megbetege
dett, kórházba vitték és

• téglagyári munkát egyedül maradt ■ 
lakásban két kisleányával, 

akik közül az egyik tizenegy, másik tizenkét- 
esztendős. Schmitter gyakran részegeskedett és

a minap is ittasan érkezett haza. Kisvártatva 
jajveszékelés hallatszott ■ lakásból.

A szomszédok rendőrt hívtak, bementek a la
kásba és a szobában félig kíméletlenül, jaj. 
veszékelve találták a két kisleányt Rövideeen 
kiderült hogy

Schmitter részegen merényletet követett cl 
saját két kis gyermeke ellen.

A bestláli*  embert előállították és letartóztat
ták.

Fogházőr és háztulajdonos harca 
a rendőrség, ügyészség 

és bíróság előtt
Feljelentések tömege a villanyvezeték drótja miatt

Tiíoksatos módon eltűnt Budapestről 
Jetiinek Szlavkő gazdag zágrábi 

kereskedő
Budapesten <fs tiülföldön fiareiiti lellinetiet a tioxxdtartogói

Púpot György, a budapesti törvényszék fog 
hósőre néhány hónapig dr. Hollönder Konrád 
Maros-utca 15. szám alatt levő házában lakott 
A foghúzőr és a háztulajdonos között differen 
rlák támadtak, mire

■ fogházőr kiköltözött ■ lakásból.
Minden holmiját elszállította, csupán a villany 
vezeték drót/a maradt ar űrét lakásban, k fog 
házőr le akarta szereltetni a villanyvezeték 
drótjait Is, azzal, hogy annakidején ö szerel
tette ezt fel és Igv a villanyvezeték a saját tu 
lajdona A háztulajdonos azonban nem égve 
rett ebbe bele s amikor Púpot György megje
lent a lakásban s leszcreltellc a villnnyvezeté 
két, rendőrt hivott s

követelte, hogy a fogházőrt állítsa elő ■ 
főkapitányságra s lopás miatt Indítsák meg 

ellene az eljárást.
A rendőrségen Púpot Györgyöt kihallgatták, 

•ki igazolta, hogy • villanyvezetéket ő vezet

tette be, a saját tulajdona, erre 
megszüntették ellene ■■ eljárást

Most már a fogházőr lépett fel a háztulajdo
nossal szemben s személyei szabadság megsér
tése és hatóság előtti rágalmazás elmén perbe- 
/ogta dr. Hollönder Konrádot, aki a most 
megtartott járásbirósági tárgyaláson tagadta 
bűnösségét és a bizonyítás elrendelését kérte.

A járásbíróság kihallgatta a sértett fogház
őrt Is, majd dr. Zloch Károly ügyészi megbí
zott súlyos indítványt lett a vádlott háytvlaj- 
donossnl szemben. Az ügyészi megbízott azt 
indítványozta, hogy miután r háztulajdonos 
cselekménye a zsarolás kísérletét meríti ki,

a járásbíróság tegye át az Iratokat ■ kirá
lyi ligyészNégre s ott Indítsák meg az eljá
rást zsarolás kísérlete miatt dr. Holliindcr 

Konrád háztulajdonos ellen.
A járásbiró helyt adott nz ügyész Indítványá
nak s a villanyvezeték drótjából támadt diffe
rencia most már az ügyészség előtt fekszik.

Érdeke*  eltűnési Qgyben indított nyomozást 
a főkapitányság. A Fekete Testvérek Sa*-utca  1. 
alatt lévő textiláru kereskedő cég bejelentette a 
rendőrségen

Jelllnek Szlavko 45 esztendős zágrábi ke
reskedő eltűnését.

Jelllnek Zágrábban nagy textilüzlet tulajdonosa, 
élénk üzleti összeköttetést tart fenn több buda
pesti, bécsi és több balkáni céggel is és igy so
kat van utón. Pontos üzletembr, aki elutazása
kor mindig közli azt az időpontot családjával, 
amikor visszatér. így érthető hozzátartozóinak 
megdöbbenése, mert a kereskedő még julius 
18-án Budapestre érkezett és

dacára annak, hogy visszaérkezését 20-lkára 
jelezte, idáig még nem érkezeit meg.

Kiegyeztek a peres
kedő Peri-fivérek

Rejtélyes öngyilkosság egy rákospalotai 
ház udvarán

Szerelmes versek, romantikus levelek az öngyilkos zsebében

Peri Dániel löS.Oüo pengőt kap

Vasárnap hajnalban ■ rákospalotai Eőtvös- 
ulea S. számú ház lakói revolverdörrenést hal
lottak. Elsietlek az udvarra, ahol

egy fa tövében vérző mellű, Mamélctlen 
férfit talállak,

■ hetében görcsösen szorongatta a revolvert, 
•mellyel az öngyilkosságot elkövette.

A rákospalotai mentőket hívták hozzá, akik 
• Rókus-kórházba vitték. Segíteni azonban 
nem lehetett rajta,

rövhlc"n belehalt sebébe.
A ruhája zsebeiben talált Iratokból megállapl 
tolták, hogy Hemillong József 29 éve*  martán-

tisztviselő. Az öngyilkos zsebéből 
szerelmes levelek, romantikus hangú írások 

kerüllek elő és találtak egy papirszeletet, 
amelyre kusza írással ezt irta:

— Az ember mindennap meghal egy kicsttu. 
Valószínűnek tartják, hogy a fiatalember 
szerelmi bánatában követett el öngyilkoa- 
ságot, alighanem valamelyik, a környéken 

lakó leányba volt szerelmes
és azért jött ide meghalni. Eddig azonban a 
környékbeliek közül senki tem jelentkezett az
zal, hogy ismerné a tragikus sorsú fiatalem
bert.

Érdekes fordulat következett most be abban 
sz esztendők óta tartó ádáz és elkeseredett 
családi harcban, amely Peri Gyula, a Walla Jó
zsef és Fiai épitészcég vezérigazgatója s unoka
fivére, Peri Dániel között folyik. Peri Dániel 
cgvideig főtisztviselője volt a cégnek, később 
azonban differenciál támadtak és megvált a 
vállalattól. Peri Dániel kiválása után

Budapesti festőművész-növendék 
halálos sí-szerencsétlensége 

a lomnicí szikiacsucson
Hároiuszázmétercs szakadékba zuhant

Néhánv hónap előtt hosszabb Ideig foglalkoz
tatta n magyar és csehszlovák nyomozó ható
ságokat Galganek Vilmos 22 éves budapesti 
feslömUvésznövcndék eltűnési esete. A fiatéi 
frstömüvésr-nővendék többhetes üdülésre a tel 
folyamán e. Tátrába utazott, ahol

egy altura •ibalmával nyomtalanul eltűnt.
Most aztán pénteken a tarpataki vizesé*  völ

gyiben egy turlstncsapat megtalálta Galganek 
vllino*  oszlásnak indult holttestét.

A nyomozás során kihallgatott tanuk valló 
mása alapján sikerült rekonstruálni Galganek 
.Vilmos tragédiáját. A festőmúvésznövendéket

február Ifi-én látták utoljára a tátra-matlár- 
hárai menedékházhan, ahonnnn halálos sítúrá
jára elindult. ér szerencsétlen fiatalember, aki 
életében először járt n tátrai havasok közölt.

egyedül, verető nélkül Indult el a lomnlel 
csúcs megmászására.

A Szerencsé (lenül járt fcslömüvéat-növendék, 
úgy látszik, hogy az Ottó felöli oldalon így eke 
tett megközelíteni a lomr.lci csúcsot, a szikla- 
csuea szélén

m<gcsii»aolt és ■ háromazáa méter mély 
völgybe suhant, 

amelyet icbruár hónapban öt-hét méter magas

890.000 pengős pert Indított Peri Gyula, 
Illetve a Walia-cég ellen

* azt vitatta, hogy neki ilyen összegű követe
lése van a vállalattól, különböző elmaradt jöve
delmek elmén. A nagyösszegü pert a felek köl
csönös beleegyezésével

válaszottblróság elé vitték.
főbb tárgyalást tartott a választottbiróság 
Perlék perében s közgazdasági körökben sok 
szó esett a hosszú ideig húzódó * sokszor Iz
galmas külsőségek között folyó válaszottblró- 
sógi tárgyalásokról.

Miközben Peri Gyula és unokafivére a vá- 
lasxtottbiróság előtt hadakoztak egymás ellen, 

Peri Dániel ellen büuvádl eljárás Indult.
A Szechcnyi-fürdö versenytárgyalása körül in
dult meg a bűnvádi eljárás Peri Dánielt azzal 
vádolták, hogy a Széchenyi-fürdő építkezését 
végző Walia-cég vezetőinek tudta nélkül részt- 
vett a versenytárgyalási ajánlatok meghamisí
tásában. hogy cége njánlatát kedvezőbbé tegye. 
A törvényszéki főtárgyalódon Peri Dániel ta
gadta, hogy a vállalat vezetői nem tudtak a tör
téntekről, de Peri Gyula vezérigazgató és ePrl 
Ödön ügyvéd unokaflvérük ellen tettek eskü 
alatti vallomást és több tanú is terhelőén val

U AMiteín AlP'lkr*h>' hároméitól. lé-K 0 dl U I fl 3 11 Reeamíir. ? ”
» ménjlaállvány. ágynemd- 

hRPRDIlRZfiS’ "'""k '* _UUl UllUULvw Mllvány. atép hvuttal,.
kárpitozva ..... . P ti.— 

Assisi fényéiért. 5 tippel P H.- 
Hnngulatlámpák. lényegeit .P M._- 

P MM.-
Rgyaa darabok tiglla te kaphatók 

Hívásaira raiaot rMjtatnnii) kőidnek. — Kgyéb bnto- CqhCC 
tok Imu tflwó áros Vlíl, Karpfan*i«la  •«•• l^a UHUI

A család tudta, hofv Jelűnek a sas-utcai tex- 
tilesekkel már régebben összeköttetésben állté*  
éppen ezért hozzájuk fordultak tanácsért ét 
érdeklődtek, hogy hol maradhat ily sokáig.

A Fekete Testvérek bejelentése alapján a de
tektívek iorrajárták mindazokat az előkelő 
szállodákat, ahol a zágrábi narvkereskedő bn- 
dapestl tartózkodása alkalmával meg szokott 
fordulni, de sehol nem akadtak nyomára.

Külföldi városokban í« kutatnak Jelllnek 
után, 

mert nincs kizárva, hogy’ a kereskedő esetleg 
valami közbejött akadály miatt nem utazhatott 
haza és valamelyik üzletfelével tárgyal De ter
mészetesen felmerült az a feltevés is, hogy Jet
iinek esetleg baleset vagy bűncselekmény áldo
zata lett.

lőtt Peri Dánielre. Ezekután a büntetőtörvény
szék

Peri Dánielt csalás miatt egyévi börtönre 
Ítélte el.

Peri felebbezett az Ítélet ellen, amely rövidesen 
a budapesti Tábla eié keiült.

A váiasztottbiróságl pereskedés ezalatt to
vább folyt. Ebben a perben most érdekes for
dulat következett be. Az oly élesen szembenálló 
felek megegyeztek egymással.

Ab egyezség szerint Peri Dánielnek 10MM 
pengőt fizetnek ki.

Ezzel a meglepő egyezséggel a választottbiró- 
sági eljárás be is fejeződött.

Magyar Légiforgalmi Rt
IV., Vád arca 1. ♦ Teleinni 81-8-U

7.00
8.35

NYÁRI MENETREND 
Érvényes IMJ augusstus lllg,

14-30 Ind. BUDAPEST érk. 18.30
15.50 érk. WIEN ind. 13.00
15 00 Ind.
16.10 érk.
16.20 ind.
16.40 érk.

BUDAPEST 
PÉCS 

KAPOSVÁR

érk. 8 44» 
ind'. 7.30 
érk. 7.20 
ind. 7.06

18.40
17.15

Naponként, vasárnap kivételével.
Közvetlen csatlakozások Európa összes állomásai felé. 
Ai aulobuas Üudapeatcn a IV., Váci ucca 1. alól 
4u perced. Wlcnben a Hotel Bristoltól „ peresei * 

repülőgép indulása elölt Indul.
Szerdán Hétfőn
Szombaton Oüiörtökön
• 00 ind. 

11.45 érk. 
1100 Ind. 
13.30 érk.

Budapest 
Klagenfurt 

Versnce

érk. 18.00 
ind 13.15 
érk. 12 00 
ind. 10.30

Kombinált menettérti jegyek a Budapest—Wien- 
vonalon autobusz-repOlőgép-. vagy hajó-rapáM- 
íorgalembsn 52.- pengős árban (a gyv. III. •. Úgy 
ár?1!k. we| meg). As egyik utat icpOlőgépen. a 
másikat hajón vagy nutobuason kell megtenni 

60 napon belül.

Budapest—Wien-

Levelét «a esemagjnlt kttldte léglp<»<stAte I 
DtjsMbásért forduljon asállltásl osztdyunkhor. 

Ant 80—R-M.
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ooumer elnök gyilkosa a bíróság elölt 
Gorsuiovot besz&mlthatatiannaK fogjak nyiiuánitanl - ez Paris 

Jogászainak es pszihiátereinek ueiemenye
Pár is, julius 24.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Szomorú, 
<Je nagy törvényszéki szenzációja van hét
főn Párisnak:

ma áll bírál elé Gorgulov, Doumer el
nök gyilkosa.

A bíróságnak elsősorban is az ítélet 
szempontjából azt a kérdést kell tisztázni: 

örillt-e, vagy épclinéjü-e a gyilkos.
Fz a kérdés dönti el Gorgulov sorsát, mert 
amennyiben őrültnek nyilvánítják, bolon
dokházába kerül, de

ha beszámitbatónak tartják, akkor sem
miféle földi hatalom sem menti meg a 

gulllotinetől.
A jogászok és pszihiáterek általánosan elfo
gadott álláspontja az, hogy Gorgulov nem 
bolseviki, nem fasiszta, hanem egyszerűen 
örült. Ezzel szemben ugylátszik,

■ hivatalos szakértők véleménye egzal- 
táltnak, de heszámithatónak fogja nyil

vánítani.
A védelem alaposan fölkészült a hétfői tár
gyalásra. Három ellenszakértőt vonultat föl 
a védelem: Lvov, Logre és Legrain doktoro 
kát, akik kétséget kizáróan

az elmebaj megállapítása mellett fog
nak kardoskodni.

Legrain dr., a híres pszihiáter ma egy ma
gánbeszélgetés során kijelentette, hogyha ö 
a gyilkosság előtt egy szobába került volna 
Gorgulovval, azonnal mentőkért telefonált 
volna, annyira egzaltált külsejű ez az em
ber. Kijelentette még azt is, ha a bíróság Gór- 
gulovot elítélné, őrült ember kériilne a guil
lotine alá. Gorgulov védője egyébként Henry 
Géraud,

ugyanaz, aki annakidején Jaurés gyil
kosát védte

és akinek ez a védelme nagy sikerrel járt, 
mert védettjét fölmentették.

K. L-

A Caola vttatmnos Krém 
az egyedüli vitamintartalmú bőrápolóidér.

Arcbőrét táplálja, vént, ápolja, 
hűsíti, fiatalítja

Kénye sbőrüek, sportolók és napozók

■Hagyat szán. ód »/.,

Kis doboz 50 fillér, nagy doboz 1 P.

BAEDER ILLATSZERfiVflR RT, Büíiapasi. Arad. Prága, miiano
s a kúriai Ítélet alapján kéri, hogy

számára évi 380.000 pengő életjáradé
kot fizessenek az örökösök, vagv pedig 
életjáradék megváltásaképpen kb. hét

millió pengőt.
Az örökösök Zichy Miklós keresetével szem
ben azzal védekeznek, hogy ők semmiféle 
életjáradék fizetésére nem kötelezhetők a 
pereskedő Zichy gróffal szemben, a hitbizo- 
mány és az örökség felosztása törvénysze
rűen történt.

A kereset és Zichyék válasziratának be
nyújtásával egyidejűén érdekes esemény

történt a perben. Zichy Miklós gróf ügyvédje 
utján

elfogultsági kifogást emelt az ügyét tár
gyaló egyik bíró ellen, 

azzal, hogy ez a biró a perlekedések során 
már Ítélkezett az ügyben s ítéletét a Kúria 
megváltoztatta. A törvényszék azonban 

az elfogultsági kifogást elutasította. 
mireZichy gróf a Táblához jelentett be feh 
folyamodást elfogultsági kifogásának eluta
sítása miatt. A Tábla e bélen fog dönteni 
az érdekes ügyben s a tárgyalást ezután fog
ják továbbfolytatni.

A hetvenötéves Leirer Lőrinc, 
a meggyilkolt Leirer Amália apja 

megnősült
Leirer tízezer pengő táj dalom díjat kapott a kincstártól, 

alaptalan meghurcoltatása miatt

Álarcos, revolveres banditák 
vakmerő rablótámadása

Anélkül, hogy a nyilvánosság tudomást 
szerzett volna róla, nem mindennapi há
zasságkötés történt ezen a héten a Vili, 
kerületi anyakönyvvezetö elölt.

A hetvenötévcs Leirer Lőrinc, a Teréz- 
körut 5. számú házban meggyilkolt 
Iyeirer Amália édesapja újra megnő
sült, egy német leányt vett el feleségül 

és vasárnap nászutra utazott vele.
Ez az érdekes házasságkötés fölidézi a 

'Lefrer-gyilkosságnak, ennek a páratlan 
bűnügyi rémregénynek izgalmas részleteit. 
Emlékezetes, hogy Leirer Amália heteken 
át meggyilkolva és kirabolva feküdt Teréz-

köruti lakásán.
Akkoriban a nyomozó hatóság súlyos té

vedése miatt Leirer Lőrinc nevét alaptala
nul meghurcolták és Leirer ezért kártérí
tési pöt indított a kincstár ellen.

Évekig húzódott ez a pör, mig végül 
kiegyezett a kincstárral és közel tíz

ezer pengő fájdalomdijat kapott.
Most az élemedett korban lévő Leirer 

Lőrinc házasságkötése újra feléje tereli a 
közfigyelmet. Az uj házaspár augusztusban 
tér haza Budapestre és Leirer régi lakásán, 
a Józsefváros egyik kis csöndes utcájában 
fog lakni.

Jászberényben
Küzdelem életre-halálra a megtámadott 

kereskedő hálószobájában
Szolnok, julius 24.

Nagy József jászberényi kereskedő éj
szaka arra ébredt, hogy valaki jár a laká
sában. Felugrott az ágyból, felkapott egy 
nehéz botot, s ki akart menni a hálószobá
jából, de meglepetésére

két álarcos betörővel találta magát 
szemben,

akik közül egyiknek revolver volt a ke

zében. Es diadalmasan borította ki káriválf 
az asztalra.

Gyorsan és váratlanul a revolverei betörő 
fejére ütött, aki megtántorodott, de

a fegyvert elsütötte.
A golyó nem talált. A lövésre és a kereskedő 
felesége segélykiáltásainak hangjára a 
betörök hirtelen elmenekültek. A rendőrség 
keresi a letteseket.

Tnnney is jelölték
az Unió elnöki székébe

Tunney örül a ntegfisztelésneü, de nem a ar elnöfi lenni

Sikkasztásért eiitéfiiék a tönkrement 
Magyar Korona kávéház 

fiuia|donosiiőjéi
A ruhatáros jelentette fel elveszeít kauciója miatt

Newyork, julius 24.
Tunneg-t, a nehézsúlyú boxolás volt 

világbajnokát is jelölni akarják az Egyesült 
Államok elnöki állására. A küszöbön álló 
elnökválasztások alkalmával Kentucky ál
lam demokratapártja

Tuoneyt jelölte az elnöki iisztségre 
és az elnökjelöltséget azzal indokolta, hogy 
a volt boxbajnokban mindazok a tulajdon
ságok fellelhetők, amelyek az elnöki állás

betöltéséhez szükségesek.
Tunney Is nyilatkozott és újságírók előtt 

kijelentette, hogy a megtisztelő jelölés elle
nére

nem szeretné, ha belevonnák őt az ak
tív politikába.

Nem akar politikus lenni és minden erejét 
és munkáját annak szenteli majd, hogy 
Franklin Roosevelt elnökjelöltségét támo
gassa.

Csatás míaíf íeíarfóztafíák
Hirsch Csaba Béla „írói"

Hans Bartschfó!, Amerikából pénzt várt cűy elfogadott 
színdarabjáért — közben pedig csalt és sikkasztott

Polgár Dezsőné háztartásbeli nő a minap 
feljelentést telt a főkapitányságon Hirsch 
Csaba Béla ellen. Feljelentésében előadta, 
hogy

négy zálogcédulát adott át Hirschnek 
értékesítés céljából, de azóta nem akar 
vele elszámolni. Hirsch Csaba Bélát ki
hallgatták a rendőrségen. Kiderült hogy a 
zálogcédulákat 130 pengőért eladta és 

a pénzt elköltötte.
Hirsch kijelentette, hogy nem akarta 

megkárosítani Polgáráét, nem is sikkasz
totta el a pénzt, csak elszámolásban vol
tak. Mikor megkérdezték, mi a foglalko
zása, kijelentette, hogy színműíró. Elmon

dotta azt is, hogy
. Palásti Irén férje, Hans Bartsch nem
régiben elfogadta egy darabját és éppen 
most várta a darabért járó pénzt 

Ausztriából,
ebből a pénzből rendezte volna a zálogcé
dulák ügyét is.

A rendőrségen utánanéztek Hirsch elő
életének és ekkor a bűnügyi nyilvántartó
hivatal adataiból kiderült, hogy

csalás és lopás miatt már ötször volt 
büntetve,

mire büntetett előéletére való tekintettel, 
csalás és sikkasztás címén letartóztatták és 
átadták a királyi ügyészségnek.

Néhány nappal ezelőlt megint csak 
tönkrement egy régi budapesti kávéház. 
Hosszú évtizedek óla állott fenn az An- 
drássy-ut 21. számú házban a Magyar Ko
rona kávéház, amelynek xendégei a régi 
pesti kereskedővilág tagjaiból rckrutálódtak.

Az elmúlt válságos esztendőket a Magyar 
Korona-kávéház is megérezte, de arra senki 
sem gondolt, hogy nemsokára elárverezik és 
lehúzzák a régi, jóhirü Andrássy-uti kávé
ház redőnyeit. A Magyar Korona-kávéház 
válságához hozzájárult az is, hogy

tulajdonosa, Kovács Adolf nemrégen 
elhunyt

és a súlyos gondok özvegyére nehezedtek. 
Kovácsné egyideig küzködött ■ válsággal, 
fenntartva az üzletet, de aztán nem sikerült 
tovább fenntartani kávéházát. Egyre több 
hitelező jelentkezett s köztük a ház tulajdo
nosa: a Budapesti Kereskedelmi Testület. 
amelynek már hosszabb ideje adós maradt 
Kovács Adolfné a házbérrel. A hitelezők 
végül is

árverést kértek a kávéházra.
Az elárverezésre Ítélt Magyar Korona-ká- 

véház szomorú sorsú tulajdonosnöje 
legutóbb a büntetőjárásbiróság elé 

került.
A kávéház ruhatárosa tett ellene bűnvádi 
följelentést. Freund Jakab és felesége még 
tavaly bérbevette a kávéház ruhatárát, 1200 
pengő évi bérben állapodtak meg Frcundék 
özvegy Kovács Adolfnéval. Ezenkívül 

ötszáz pengő ruhatári óvadékot helye
zett letétbe Freund Jakab és felesége

Kovácsné kezeihez.

Freundék az utóbbi időben egyre gyakrab
ban sürgették vissza az óvadékot, amelyet 
azonban sehogysem tudtak visszakapni, 
mire

sikkasztás elmén följelentették Kovács I 
Adolfnét.

Fenessy Ferenc dr. törvényszéki Hró 
(lőtt kétségbeesetten védekezett Kovácsné a 
sikkasztás vádja ellen és azt adta elő, hogy 
i'rcundék férjével kötötték a szerződést és 
ő semmiről nem tud semmit. A bíróság 
azonban nem fogadta el védekezését és a 
bizonyítási eljárás lefolytatása után

Kovács Adolfnét sikkasztás vétségéért 
háromhónapi fogházra Ítélte, i

figyelem bévé ve az enyhítő körülményeket. 
Kovács Adolfné fellebbezett az Ítélet ellen.

Bolívia és Paraguay 
a háború küszöbén

Buenos Aires, julius 24.
Bolívia és Paraguay között hadüzenet nélkül 

nyílt háborús állapot 
állott he.

Asuncionból érkező jelenlések szerint külö
nösen Bolívia részéröl szakadatlanul tart a csa
patok felvonulása n határra. Állítólag újabban 
egy 1400 főnyi tüzérséggel is rendelkező kato
nai csapat érkezett a határ közelében fekvő 
Dealevian városába és a katonacsapatok

■ város körül fekvő stratégiai állásokat el
foglalták.

A határvidékre a legutóbbi napokban
25 bolíviai repülőgép Is érkezett.

Az összeütközéseket minden órára várják.

Zichy Miklós gróf hétmillió pengős 
pere a Zichy-vagyon örökösei ellen 

A pereskedő Zichy gróf elfogultsági kifogást, emelt egyik biró 
ellen, de a törvényszék elutasította

K Zichp-családban megindult pereskedé
sek nem záródtak le a Kúria legutóbbi Íté
letével. Ebben a perben Zichy Imre gróf 
lett pernyertes azokkal a Zichy grófokkal 
széniben, akik között a hit bizományi fel
osztották.

■ KAI.

•ZE' ZÁCIÓ I SZENZÁCIÓ I

LUKÁCS S. és FIA 
cu oaruhAzá

BUDAPEST, Vili., NÉPSZÍMiÁ/.-LTCA ». SZÁM 

OLCSÓ CíPÜ RENDEZ*

Most újabb, hatalmas összegű per 
Indult.

Zichy Miklós gróf, volt banktisztviselő in 
ditolta ezt a pert s ebben

évi 280.000 pengő életjáradékot követel 
a maga számára a Zichy-bitblzomány 
örököseitől, valamint néhai Zichy Béla 

birtokának örököseitől.
A hitbiromány — amely Csehszlovákiában 
van — hormincnyolcezer hold príma erdő
ségből áll, Zichy Béla gróf birtoka pedig 
negyvenezer hold főid. Zichy Miklós gróf 
keresetét — amelyet dr. Szekeres István ügy
véd utján nyújtott be most a törvényszék
hez — az itt említett kúrái Ítéletre alapítja

FREDO GARDONI 
és az ő harmonika 

ZENEKARÁNAK 
legújabb táncíelvételel 

kizárólag nálunk kaphatók.

erg
4 ftA

A rádióban hallott összes lemezek 
nálunk, az ország legnagyobb 

gramofontermében kaphatók.

Gramofonlemaz-mosörainliat 
ingyen kllldilJk t
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Budapest, 1932 julius 23

fifiHlEK
Kereskedő 

és iparostüniefesek 
országszerte

A nagykanizsai, pécsi, egri 
és székesfehérvári iparosok 

és kereskedők akciója
Nagykanizsa, julius 24.

(1 Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) A város kereskedő társndalnia 
holnap, kedden nagy demonstrációs gyűlést 
tart, u melyre több országgyűlési képviselő 
utazik le ide várják Rassay Károly, Fóbián 
Bélu, Kállay Tibor, gróf Somsstch Antal, 
báró Inkey Pál és Frledricli István képvise
lőket. A kereskedők h demonstráció idejére 
bezárják üzleteiket s a demonstrációs gyű 
lésen feltárják n kercskedőtúrsadulom sú
lyos bajait. A ziihmiegyci városok és nagy*  
községek kereskedői is csatlakozlak a de
monstrációs mozgalomhoz.

Pécs, julius 21.
ói Hétfői Napló tudósit ójának telefon

jelentése.) A pécsi kerskedők és iparosok 
ugyancsak demonstrációra készülnek. Szom
baton és vasárnap tarlóit izgalmas értekez
letükön elhatározták, hogy julius 28-án, csü
törtökön nagyszabású demonstrációs gyűlést 
tartanak a városban s elhatározták azt is, 
hogy csütörtökön délelőtt tizenegy órától 
délután négy óráig minden üzletet és mű
helyt bezárnak. A gyűlésen a kereskedőtár- 
sadnlom súlyos bajainak orvoslását fogják 
követelni.

Vasárnap a pécsi füszerkereskedök is gyű
lést tartottak s ezen azt követelték, hogy a 
demonstráció idejére az összes vendéglők, 
kávéházak, kocsmák és ital mérő helyek is 
zárjanak be. Erről ma, hétfőn este dönte
nek.

Eger, julius 24.
f.4 Hétfői Napló tudósitójának telefon- 

jelentése. A hevesmegyei iparosság elhatá
rozta, hogy nem a boltok és műhelyek lezá
rásával tüntet, hanem a vármegye területen 
lévő hé Iparteslülel augusztus K ától ti-lg 
iparoshetet rendez. Azoknak a neveit, akik 
az Iparoshét alkalmával vásárolnak, vagy 
iparcikket rendelnek, az iparteslülel jegyző
könyveiben örökítik meg.

Székesfehérvár, julius 24.
Vasárnap közel halszáz iparos és száz keres

kedő részvételével nagygyűlés volt, amelyen 
határozati javaslatot fogadtak cl. mely sze
rint a kormányhoz feliratot intéznek és rész
letesen ismertetik az iparosok és kereske
dők kétségbeejtő helyzetéi. A feliratnak a 
kormányhoz való) juttatására Csitáry G. 
Emil polgármestert kérték fel.

— Borult, esős Idő, de később némi javu
lás várható. Vasárnap reggel borult, hűvös 
időre ébredtünk, sőt délelőtt íucgcredt nz 
cső is s csak a délutáni órákban sütött ki a 
nap. A Melói oiógiiii Intézet prognózisa sze
rint: hűvös, borús csőre hajló idő várható, 
északnyugati légáramlással, később esetleg 
átmenetileg némi javulással.

— Rnosevelt készül nz elnökségre. Nem 
Yorkból jelentik: Polllikni körökben jelentősé
get t ii In j d oii i t b n n k Rimák a beszélgetésnek, 
amely szombaton folyt le nz elnökjelölt 
1 lanklin Rooteuelt és Ómen Young bankár 
közölt. Ómen Yoang, mint ismeretes, n 
Yoirng-egyezmény atyja és Roosevelt, nki bi
zonyosra viszi megválasztását, különböző köt- 
poliiik.ni kérdésekre kért felvilágosítást Owen 
Yminglól. Igv elsősorban a háborús adóssá 
g. k kérdéséről.

— Autó v*  motorkerékpár karambolja. Va
sárnap délben nz Aradi-utca és Iznbelln-ulca 
sarkán n Bp. 18-560 rendszámú uuló, melyet 
Molnár Károly sofőr sczetetl, Összeütközőit a 
*41-874 rendszámú motorkerékpárral, melyet 
Varga József 26 éves srför vezetett. A motor- 
kerékpár oldnlkocsljábnn illő Varga György 
mz összeütközés következtében súlyosan meg 
sérüli, a mentők a Rökus-kórházba szállítót- 
lúk.

— Orvosi hír. Dr. Orván Sándor rendelő fő
orvos. ideggyógyász szabadságáról hazaérke
zett. Vilmos császárul 15/c. Telefon 115—17.

Fontos figyelmeztetés?
Keresztrejtvény pályázatokat kizáró
lag a kcrcwKlrojtvény szelvény 
csatolása mellett fogadunk el!

i Nem xz n kérdés, milyen a világ, hanem 
ez, basznál-e Dlatm fogkrémet vagy sem.

- Hivatna férílöltön.v, mérték szerint, finom 
szövetekből, remek kivilelhcn 40 pengőért csnk 
<• bélen. Huhakcreskcdelmi Vállnlut. Fercnc- 
körul 30 I em.

^.Sállal 18 Mől
TrnRlHBhálót éa l»AtI»»ASint 
vrhrt ulcaóti ■ gyártóié! t 

VEISKI.KÓ SÁNDOR 
utádAntt

ladapDSt, IV., KAraiy-klrut IS. fP.S ré-«
HOtlOÁSZATI C1KKKK NAGY VÁLAIrtTfiKRAN ■

Szombathelyi fiatal leányok 
egy titokzatos társaság hálójában 

Különös erkölcsbotrány foglalkoztatja a rendőrséget
Szombathely, julius 24.

(A Hétfőt Napló tudósítójától.) A szombat
helyi rendőrségre nz utóbbi időben sok pimasz 
érkezett, melyek egyöntetűen arról szólnak, 
hogy

egy titkos társaság fiald leányokat kerít 
h hálójába, 

akiket azután erkölcstelen életmódra kény
szerít. n keresetüket pedig elveszi tőlük. A 
panaszokul a panaszllevök azonban eddig min
din esetben visszavonták.

A nyomozások sorún a rendőrségnek az a 
gyanúja támadt, hogy

a panaszosokat az Ismeretlen társaság

megfenyegeti
s ezért nem merik vállalni a panaszltevés kö
vetkezményeit. Ez a feltevés mindjobban be
igazolódik. A rendőrség most

sorozatos razziákkal
igyekszik megtisztítani a várost a kétes ele
mektől. melyeknek elszaporodása, már a köz
biztonságot is veszélyezteti.

Ugyancsak nyomozás indult a 
titkos találkahelyek 

felderítésére is. melyek egyre nagyobb szám
ban nyílnak. A szaporodó erkölcstelenségek 
ellen Szombathely polgársága energikus lépő 
sokét követel.

CYANOZ TAKARÓ
— Lehár válik a feleségétől? A berlini la

pokban az a hír terjedt cl. hogy Lehár Ferenc, 
a világhírű magyar származású zeneszerző be
adta felesége ellen a válópert. A válóper sike
res befejezése után pedig ismét meg akar há
zasodni. Lehár a berlini sajtóban elterjedt hí
rekkel szemben ii bécsi újságírók előtt kijelen
tette, hogy esze agában sincs öreg korára fe
leségétől elválni, minden idejét uj operettjének 
szenteli, amelyet a következő szezonban mu
tatnak be Bécsben.

— Egy szegedi aggastyán iíngyllkosséffa. 
Szegedről jelentik- Az nlsóliszaparli járókelők 
észrevették, hogy a fíacA-nialom csuzdája mel
lett cgv idős ember kötéllel összekötözi a lábát 
s azután nagy követ kötött magára és bcleug- 
rott a vízbe Mire a járókelők segítségére siet
lek, rlmerü’t és csak késő este fogták ki holt
testét Mególl.'ipitollák, hogy Rózsa litván hot- 
vcnö.’ves magánzó nz öngyilkos, aki azonban 
semmiféle írást nem hagyott bálra.

— összeszurkálta a fiút egy fciiérncniü- 
tlsztitó. Bors Imre ölvenkétéves fehérnemű- 
tisztító az Iskola-utca 5. szánni házban 
együtt lakik fiával, ifjabb Hors Imre har- 
ininckcléves borbélysegéddel. Vasárnap ősz- 
szeszóialkoz.lnk, a veszekedés hevében az 
apa fölkapott egy konyhakést és összeszur
kálta a fiát. A borbélysegédet a mentők kór
házba vitték. A szürkülő apát előállították a 
rendőrségre.

— Miniszterek látogatása e balillúk balnton- 
teliéi táborban. Balolonlelléről jelentik: \z olasz 
balillák, akik csütörtök óla Balatonlellén tábo
roznak, Vasárnap délelőtt szentmisét hallgattak, 
majd a jacht-klub vitorlásversenyét tekintették 
meg. Délután Gömbös Gyula honvédelmi mi
niszter. gróf Bethlen István és Ártotta olasz kö
vet lelt látogatást a cserkészünk táborában. Az 
előkelő vendégek egy óra hosszat tartózkodtak 
a balillák körében, majd lelkes éljenzésüktől 
kísérve, távozlak.

— A zürichi repülőmertlng megnyitásé. 
Bernből jelentik: A zürichi nemzetközi repiilö- 
mceting résztvevőinek fogadása alkalmával a 
svájci vnsutilgyi hivatal főnöke, Pilet, tolmá
csolta a szövetségi tanács üdvözleteit, és az 
olasz delegációnak részvétéi fejezte ki Sámsoné 
tragikus halála felelt.

— A Tisza éddnzHta. Tiszafüreden vasárnap 
fürdés közben belefulladt a folyóba Bugyi Já
nos 22 éves gazdalegény.

— Ingycntcj Pesterzsébeten. Pcslszentcrzsé- 
bet város vezetősége elhatározta, hogy a beteg 
gyermekek és csecsemők részére jövő héttől 
naponta 250 liter tejel oszt ki. Az ingycnlejen 
kívül a munkanélküli nők és munkaképtelen 
férünk kenyeret kapnak.

— Érdekes esküvő Kmkcméton. Kecskemét
ről felenlik: Érdekes esküvő volt szombaton a 
kecskeméti öregtemplomban. Kucsera Lajos 77 
éves pnpriknárus és Homoki Terézia 68 éves 
özvegy kötöttek házasságot.

— Dr Frledmann Ernő a Magyar Hírlap főszer
kesztője. Dr. Friedmann Ernő az európai hírű 
tudós a Magyar Hírlap kiadóinak felkérésére 
vállalta a főszerkesztői tisztséget. Roóz Rezső és 
Hegedűs Gyula a magyar újságírás e két kitű
nősége továbbra is megtartják eredeti pozíció
jukat.

— Borah szenátor rádióbeszéde a lausannei 
konferencia eredményéről. Washingtonból je
lentik: Borah szenátor vasárnapi rádióbeszédé
ben a lausannei értekezlet várható fejleményeit 
méltatta- Hangsúlyozta, hogy Lausanne az első 
lépést jelenti a jövő felé vezető utón. Különös 
érdeklődésre tarthat számot a szenátornak az 
a bejelentése, hogy rövidesen törlésre kerülnek 
az összes háborús adósságok.

— Bekísérték Szegedre az átokházi gyilkoso
kat. Szegedről jelentik: Vasárnap a csendőrök 
bekísérték az ügyészség fogházába Földi Viktó
riát és társait, akik fiz évvel ezelőtt meggyilkol
ták Dobók Antal ótokházi gazdálkodót. A ha
talmas termetű Földi Viktóriát, mert állandóan 
férfiruhában járt „Pipás Pista" néven ismerték 
a tanyákon. Bevallotta, hogy Dobók Antalné 
fölbtijtására ő nkasztottn föl a mestergerendára 
Dobókat és azért vérdíjat kapott. Földi Viktó
rián kívül letartóztatták Horváth Jánost és 
Császár Józsefet, akik az akasztásban segédkez
tek neki. Elfogták özvegy Dobók Antalnál is.

— Gázolt, azután elmenekült egy kül
földi rendszánui autó. A Bécsi-ut 4114. 
hrszámu lelek elölt Prokop József kőmű
vest egy ismeretlen rendszámú, D jelzésű, 
csukott személyszállító gépkocsi elgázolta 
és a gázolás után Budapest felé elhajtott. 
Akik az ismeretlen gépkocsiról, annak 
rendszámáról vagy vezetőjéről valamit tud
nak, jelentkezzenek a főkapitányságon.

— A washingtoni angol követ meglepő lon
doni utazása. A washingtoni angol nagykövet 
váratlanul Londonba utazott. Elutazását na
gyon feltűnőnek tartják, miután az teljesen 
egybeesett Mellen amerikai utjával. Az Ex
change washingtoni jelentése szerint Ameriká
ban az a hír kezd elterjedni, hogy Mollon egy
általában nem tér többé vissza Londonba.

— Súlyos szerencsétlenség eséplés közben. 
Nagykanizsáról jelentik: Panel György kis- 
kanizsai munkás eséplés közben belezuhant a 
cséplőgép dobjába, amely egyik lábát tőből 
leszakította. Kórházba szállították.

— Székrekedésnél, emésztési zavarok
nál, gyomorégésnél, vértódulásnál, fejfá
jásnál, álmatlanságnál, általános rosszullét- 
nél igyunk reggel éhgyomorra egy pohár 
természetes ^Ferenc József*  keserüvizet. A1 
belorvosi klinikákon szerzett tapasztalatok 
szerint a Ferenc József-víz az ideális has- 
hajtó minden jellemző tulajdonságát egye
síti magában. A Ferenc József keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer
üzletekben kapható.

Lezuhant és meghalt 
Grönhoff világhírű német 

vitorlázó repülő
Wasserkuppc, julius 24. ’

Grönhoff Gíinthcr, a híres frankfurti vi
torlázó repülő szombaton délután halálos 
szerencsétlenség áldozata lelt. A repülő a 
Wasserkippe nyugati lejtőjén próbarepülést 
tartott. Az első repülés baj nélkül sikerült. 
Második startnál azonban

a gép nekivágódott a földnek 
és második kormánya letört. így a magas
sági kormány is használhatatlanná vált és 
a helyzet annyira veszélyes volt, hogy kö
rülbelül nyolcvan méter magasságban

Grönhoff ejtőernyővel kiugrott gépéből.
Az ejtőernyő azonban csak akkor nyílt ki, 
amikor Grönhofi’ már éppen belezuhant egy, 
fa ágai közé. Grönhoff

koponyaalap! törést szenvedett 
és azonnal meghalt.

— ötmázsa kolbászt zsákmányoltak a betö
rők. Dajna János hentesmester, akinek az 
Aréna-ut 126. alatt van az üzlete, bejelentette a 
főkapitányságon, hogy vasárnapra virradó éj
szaka ismeretlen tettesek álkulccsal behatoltak 
üzletébe és 500 kilogram füstöllhust vittek el, 
mintegy 1800 pengő értékben. A betörés ügyé
ben nyomozás indult.

— Halálozás. Kertész Sándor, közbeesőiéiben 
álló, isincri budapesti lüszermalom-tulajdonos 
62 éves korában meghalt, özvegyén kívül ki
terjesztett rokonság gyászolja. Az elhunyt 
apósa volt Lóránt József szerkesztőnek. Teme
tése ma, hétfőn, julius 25-én délután félnégy 
órakor lesz a rákoskeresztúri temetőben.

Ciánnal irt jótállássá 
fóattelne válhtat 
Kiráty-utCM 16. 
Telefon : 16—1—38

— Felfüggesztették a chicagói kereskedelmi 
tanács működését. Washingtonból jelentik: A 
kormány részéről kiküldött illetékes külön
bizottság a chicagói kereskedelmi tanács mű
ködését halvannapi időtartamra felfüggesztette, 
mert azáltal, hogy megtagadta a Farmers Na- 
lional Grain Corporalion részére biztosított 
kliringkedvezményt, megsértette a gabonaha- 
táridösügylelekre vonatkozó törvényt.
0 Bnuxlt Trust A.-G., Zürich. Ezen társas.’.g 

igazgatósága elhatározta, hogy a f. hó 29-én 
Zürichben megtartandó közgyűlésnek indítvá
nyozni fogja, miszerint az elmúlt üzletévben 
elért 267.241-12 összegű tiszta nyereség — 
tekintettel az általános gazdasági helyzetre — 
uj számlára vitessék elő.

— Szívbetegeknek és érelmeszesedésben szen
vedőknek a természetes „Ferenc József" kese- 
rüviz használata könnyű és pontos bélmükö- 
dést biztosit.

aranyat, ezüst#’, brllllSnaot hlheletten tnaeas áron 
veazvk. Ivúncaloa ékBzvrUzleL KAkéczl-ut 0.

— A MEFHOSz dalmáclnl fanulmánvittle. 
Augusztus 2-án u MEFHOSz Utazási Irodája 12 
napos lanulmánynlat rendez Dalmácia városai- 
unk és szigeteinek megtekintésére. A program 
négynapos cirkvenicai nyaralással van egybe
kötve. A hatnapos hajóulon chőosztályu ellá
tást biztosit nz Iroda. Jelentkezni még néhány 
nuplg lehel Fercnc-körul 38. fsz. 2. alntl. Tele
fon 872—74. Hivatalos óra d. u. 4—6-ig. Kívá
natra prospektust küld a MEFHOSz Utazási 
Irodája.

— SétahnJAjdrntok. A MFTR a sétahajó
járatok Iránt megnyilvánult nagy érdeklődésre 
való tekintettel ezúton is tájékoztat ja a közön
séget. hogy n naponta közlekedő járatok este 
6 és 9 Arakor indulnak 1 pengős menetdij 
mellett, kétórni meneltarfnminal, míg a Zsófia 
vnctorahajó este ,'ífl ómkor Indul.

— l'j grammofónlemezek. Ezen a héten új 
iragv lemezek, duplaoldala, vérpezsdítő lánc, 
zcnefelvctcli k kaphatók az ország legnagyobb 
grammofón-terinének reklámhcle ulkalmiiből. 
\ Slcrnherg királyi udvari hangszergyár Rá
kóczi út 60. sí. alatti icrepiilotájnhn öiönlik 
most a grammnfónt kedvelő közönség, hogy a 
weekendet olcsón, jó zenével tegye kelleme
sebbé.

Kisipari larmMteH

BÚTORCSARNOKA RT.
Budapest, VII., Dohány*u.  OO. Telefoni J. 801-19

Mindennemű In'(berendezések. 
Asztalosmesterek készítményéi.

CT Kedveső tlaetéal leltételek, részletre Is. TMi

— Óriási síkére van a Lukács S. és Fia cipő
áruház Népszínház utca 25. nyári vásárának, 
mert a közönség meggyőződött, hogy fenti cég
nél a legdivatosabb és kitűnő minőségű cipők 
a legolcsóbb árban kaphatók.

— Three Sturs keverék n legnemesebb faj
tákból ínyencek és hozzáértők számúra össze
állított illatos kávékeverék minden Meinl-fiók- 
üzlelben kapható

— Párisbn és Londonba augusztus 1-én ve
zeti az 0M1KE legközelebbi páratlanul olcsó 
tanulmányi kirándulását. Részletes prospektust 
és felvilágosítást nz OMIKF. tanulmányutazás! 
irodája (Vili., Rákóczi-ut 17. Telefon: Józs. 
33-8-43.) szívesen ad.

— A TerézkCrutt Színpad régi tradícióihoz 
biven. elsőnek nyit az összes színházak közölt 
A megnyitó előadás julius hó 30-án, szombaton 
este 9 órakor lesz, a mull szezon legnagyobb 
sikerű darabjaiból összeállított rcprlzniiisorral. 
— Uj Irány a kozmetikában. A bőr korai rán- 
cosodása ellen mindmáig nem sikerült meg
felelő hatású ellenszert találni. Hosszas kutatás 
után a Baeder-gyár jutott annak felismerésére, 
hogv ti bőr idCclőlli öregedése és rnncosodásn 
a bőrsejtek vitaminszegénysógére vezethető 
vissza. A szabadalmazott Caola vitaminom krém 
tartalmazza mindama vitaminokat, melyek a 
bőrsejteket láptólják és «zok utánpótlását elő
segítik. Klinikai kísérletek Igazolják a Cnola

krém nórnllan •--•4 *■

Szenzációs meglepetés !í!
Amire még példa nem volt.

Csak ezen a három napon: julius 25, 26 ás 27-én
kiélünk mértók uUn remsk 

í„„ ® U 40 ccnjftérl. Ilyen alkotom mórlókulAnl luhorandeléars c«ak
oyyszor a. élotbsn van. „Ruhakereskedő.mi Vállalat", Ferenc-körul 39, I. cm.

.FÉRVES

RT

A megyeri pálya tribünjei vasárnap ismét 
szűknek bizonyultak a közönség részére. A 
nagyfokú érdeklődést a versenyek élvezetes 
sporttal honorálták. Az akadályversenyben Ko- 
milfó elbukott, Lucky. strike pedig kitört. A 
gútversenyben a nagy favorit Finum Rózsi egy 
gátat refusúlt s ezért lovosa feltartotta. A ne
gyedik futamban az igen jó versenyt futó Lo- 
vesongot a táv elölt hirtelen sz.lvszélhüdés érte 
s élettelenül cselt össze. Lovasénak szerencsére 
nem történt baja. A nap eseményei közül em
lítésre méltó a nagy favorit Lcgyes rossz fu
tása, valamint Forgatag és Mazurka nagyszerű 
finise. Részletes eredmény a következő:

L FUTAM. 1. Szondy tüzérek Kolompos II. 
(8:10) Fetllng, 2. Vogéz (4) Dósai. F. in : 
Csalfa, Komilfó, Luckv strike. Tót.: 10:20. 14, 
22. Befutó: 5:56.50. II FUTAM. 1. Szondy tüzé
rek Lenke (6:10) Jánny, 2. Balek (1%) Tarlsay. 
F. m.: Okos, Phnpóka, Virtus. Tót.: 10:10, 13, 
12. Befutói; 5:16.50. III. FUTAM. 1. Szabó .1 
Ivobrlla (5) Dósai, 2 Nasrabad (2Jí) Pap, 3. 
Bokros (6) Rnjcsik. F. m.: Szélhámos, Rab 
Ráby, Fogd meg, Biri, Filyke, Finum Rózsi. 
Tót.: 10:69. 19. 17. 30. IV. FUTAM. 1. Mr. Cor- 
ner Zsuzsu (3) Kollár, 2. Parlngns [2%) Marko
vié*,  3 Csibész (4) Hála. F. m.: Bernina, Repris. 
Pálma.Lovesong, Példás. Tót.: 10:41. 16, 15. 20. 
V. FUTAM. 1. dr. Hódi R Emlék (5) Hnlscher. 
2 Tearózsa (3) Teltschik, 3 Keszkenő (4) 
Vrábel. F. m.: Africanus. Balzsam II., Hüvelyk 
Matyi, Arnie Gredl, Godluck, Vadvirág, Belíc- 
vuc. Tol.: 10:65. 19. 19. 17. VI. FUTAM. 1. 
Keszi istálló Csalóka (4) Kollár, 2. Bendegúz 
(2H) Hatacher, 3. Vicispán (20) Klzelka. F. m : 
Csengőd, Lcgyes, Robinson, Leila, Gaffcuse, 
Festuea, Bolelta, Aida, Tol.: 10:51. 18. 19. 66. 
VII. FUTAM. 1. GyőrfTy M.-né Mazurka (2M) 
Hnlscher és Hesn J. Forgatag (4) Tamási holt
versenyben. 3. Hetty (5) Szenlgyörgyi. F. m.: 
Platán, Bencdictine. Bona, Gyöngyike, Martint*  
berg, Szunyogh, Csopak. Vi’ágos, Fuvol*'-  
Happy End. Levendula II., Beregszász. Tót.: 
10:19 és 29. Helyre; 16, 21, 21,_________ .. .. j
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A magyar mutatványosok 
és cirkuszosok kétségbeesett 

segélykláitésa
Nagygyűlést tartanak a Nép
arénában a haldokló vurstli 
és a Népliget mutatványosai

A magyarországi mutatványosok és cirkusz
igazgatók kedden délelőtt 10 órára monstre 
nagygyűlést hívtak össze. A Czója Néparéná
ban tartják meg a gyűlést, amelyen nemcsak 
az igazgatók, hanem az alkalmazottak is 
részlvesznek, ugv hogy

1500—2000 artista- és mutatványos meg- 
ielenésére számítanak.

A nagygyűlés céljn az. hogy megbeszéljék a 
cirkuszosok és mutatványosok súlyos helyze
tét és határozati javaslat formájában segítsé
get kérjenek az illetékesektől. Nagyban ké
szülnek a gyűlésre, amelyet utolsó segítség
kiáltásnak szántak, mert

a Vurstli és a Népliget n nagy terhek, 
gondok súlya alatt haldoklik

és a mutatványosok közül már többen sze
gényházba kerültek.

Szóbakerül majd, hogy a mutatványosokat 
tizenötféle adó sújtja és foglalkoznak a 
G/eic/i-cirkusz ügyével is.

A nagygyűlés főszónokai Árvay Rezső, a 
Btctoa igazgatója és Bienenfeld Béla, a Mutat 
ványosok Egyesületének alelnöke lesznek. Or
szággyűlési képviselőket és fővárosi bizottsági 
tagokat is meghívnak a nagygyűlésre és a hír 
szerint azzal a tervvel is foglalkoznak, hogy

a mutatványosok é.s cirkuszosok egynapi 
bezárással tüntessenek

és igy adjanak kifejezést a tarthatatlan viszo
nyok fölött érzett elkeseredésüknek.

— Uj elnöki titkár a királyi táblán. Az 
igazságügyminiszler dr. Zcttl Ágoston buda
pesti királyi törvényszéki bírót a budapesti 
királyi ítélőtáblához elnöki titkárrá nevezte 
ki.

— Estély a keszthelyi várkastélyban. 
Feltűnést kelt a Balaton mentén, hogy her
ceg Festetich Taszlló, aki zárkózott éleiéről 
ismeretes, megnyitotta a keszthelyi várkas
tély kapuit az előkelő társaságnak. Keszt
hely dúsgazdag ura fényes estélyt adott, 
amelyen vendégül Iái la József főherceget, 
Frigyes bajor főherceget, a sárvári földes
urat, herceg Hohenlohe Gottfriedet, herceg 
Fürstenberg Taszilót, gróf Festetich Kris
tófot, Vértessy Sándort, a kabinetiroda fő
nökét, Grigorcea budapesti román követel 
és Tarányi Ferenc főispánt.

— Házasság. Apor Magdy és Mann Endre 
jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)

— Eltűnt egy négyéves kisfiú. Ruzicska Ká
roly péksegéd, aki a Visegrádi-utca 115. számú 
házban lakik, bejelentette a főkapitányságon, 
hogy négyesztendős Róbert nevű fia szomba
ton délután kiment az utcára kis barátaival 
játszadozni és azóta nem tért, vissza. Az eltűnés 
ügyében a rendőrség megindította a vizsgálatot

— Megfojtotta újszülött unokáját. Nagy
kanizsáról jelentik: Bal.itonkilili község csend
őrsége őrizetbe vette Pongrácz Károlyné köz
ségbeli asszonyt. A nyomozás megállapításai 
szerint Pongráczné leányának újszülött gyer
mekét megfojtotta, hogy leányát a házassá
gon kívül született gyermekétől megszabadítsa.

— Gyermekek belörőbandájn Kunszentmlkló 
són. Kunszent miklósról jelentik: Miklóssy Já
nos reálgimnáziumi tanár lakásában betörők 
jártak. Nyomban feltűnt, hogy az értékes hol
mikhoz nem nyúllak, csak játékszereket, üres 
ládákat és értéktelen apróságokat vittek el 
Megindult a nyomozás és kiderült, hogy hét
nyolcéves gyerekekből álló társaság követte el a 
betörést. A megszeppent „betörők"' mindent be
vallottak.

— Egy keszthelyi biztosítási tisztviselő halá
los motorkcrékpdrszerenesétlensége. Keszthely
ről jelentik: A Szent Miklós temető felé vezető 
országúton tegnap Neumnrk Imre keszthelyi 
biztosítási tisztviselő motorkerékpórjával össze
ütközött egy szénásszekérrel. A karambol követ
keztében Neumnrk lezuhant gépéről és olvan sú
lyos sérüléseket szenvedett, hogv egyik keszt
helyi szanatóriumban meghalt. A fiatal biztosí
tási tisztviselőt jól Ismerték a városban és ha
lála mély részvétet keltett.

CORVIN 
VÁSÁR-

Székely Ibolya és kis Adat olasz 
ffilmszmésznő súlyos autóbalesete 

a balatom országúton
Autókatasztrófa öt sebesülttel

Székesfehérvár, julius 24.
Vasárnap az olasz balillák balatoni tábo

rában, ahol nagyszámú előkelő publikum 
volt jelen, ifj. Kliegel Róbert temesvári film
rendező is megjelent társaságával. Kliegellel 
volt

Székely Ibolya fllmszinésznő. továbbá 
Iris Arial olasz színésznő

és Kende Tibor, egy budapesti bankigazgató 
fia.

A társaság tagjai este hétóra tájban indul
lak el Siófokon keresztül Budapest felé. A 
gépkocsit Ferenc: Tibor soffőr vezette. Az 
autó minden baj nélkül haladt az ország-1

Kihallgatást kértek 
a kormányzótól a független 

kisgazdák vezérei
Gaál Gaszton, Eekhardt Tibor, Runyady Ferenc 
gróf és Hegymegi Kiss Pál számára már elkUldte 

a meghívót a kabinetiroda
Politikai körökben nagy’ érdeklődést kel

tett az a hír,
hogy a független kisgazdapárt vezetői 
e héten — hír szerint szerdán — kihall
gatáson jelennek meg Horthy Miklós 

kormányzónál.
A kihallgatást maga a független kisgazda
párt kérte és a meghívókat Gaal Gaston, 
Eckhardt Tibor, llunyady Ferenc gróf és 
Hegymegi Kiss Pál részére a kabinetiroda 
már el is küldte. A kormányzó ugyan most 
Kenderesen tartózkodik, azonban erre a 
napra fel fog jönni n fővárosba.

Érdekes személyi változások 
a felsobirői karban

Wlasslcs Gyula báró és Benedek Sándor nyugalomba vonul — 
Degré Miklós táblai elnök lesz a közigazgatási bíróság elnöke

Jogászkörökben sok szó esik azokról a nagy
jelentőségű személyi változásokról, amelyek az 
őszi hónapokban a felsŐbirój karban készülnek. 
A legérdekesebb változás a közigazgatási bíró
ság vezetőállásaiban lesz.

A Hétfői Napló információja jzerint Wlnssics 
Gyula báró, a közigazgatási bíróság köztisztelet
ben álló elnöke

az ősszel nyugalomba vonul,
tekintve, hogy szolgálati idejét már kitöltötte. 
A nvolcvanegyeszfendős Wlasslcs Gyula báró 
mindezeideig fiatalos energiával és nagy mun
kakedvvel dolgozott, de ősszel visszavonul ma
gas közjogi méltóságától és kérni fogja nyug
díjazását. Ugyancsak nyugalomba vonul dr. Be
nedek Sándor, a közigazgatási bíróság másod
elnöke is az őszi hónapokban.

Értesülésünk szerint
Wlasslcs Gyula báró helyébe dr. Degré

— összehívták a bltelügvi tanácsot. Te- 
leszky János, aki tudvalevőleg külföldi hi
telezőinkkel folytatott tárgyalásokat, haza
érkezett Budapestre és a hét közepére ösz- 
szehivta a hitelügyi lanácsol, amelyen jelen
tési lesz külföldi tárgyalásainak eredmé
nyéről. Báró Korányi Frigyes pénzügymi
niszter állapota már annyira javult, hogy 
lakásán fogadta is a hazaérkezett Teleszky 
Jánost és egyébként is aktív résztvesz a 
pénzügyminisztérium ügyeinek intézésében, 
amennyiben a miniszteri főelőadók referá
tumát átveszi most a betegsége alatt is, bár 
előreláthatólag még néhány hétig nem jár
hat be hivatalába.

Razzia 292 előállítással. A főkapitány
ság deteklivleslülete nagy razziát rendezett 
a főváros egész területén. A julius havi úgy
nevezett tisztitó razzián 223 férfit és 09 nőt 
állítottak elő különböző kerületi kapitány
ságokra. Az igazoltatás során 151 személyt 
elengedlek a rendőrségről. 141 egyén ellen 
azonban folyik az eljárás.

utón, de Bálint község közelében a gépkocsi 
eddig még ki nem derített okból

az árokba fordult és utasai kiborultak az 
autóból.

Csendőrök találtak rá az autó véres eszmé
letlen utasaira, akiket azután kórházba vit
tek. A legsúlyosabb sebesült Kliegel Róbert 
és Iris Arial, akik életveszélyes sérüléseket 
szenvedtek, mig

Székely Ibolya sérülése súlyos,
bár, de nem életveszélyes. Kende Tibor és a 
soffőr sérülései csak kisebbek.

A soffőr kihallgatása az éjszakai órákban 
folyik a székesfehérvári csendőrségen.

Érdeklődtünk beavatott politikusoknál n 
kihallgatás anyaga felöl, azonban erről 
autentikus információt nem kaptunk, ma
guk a meghívottak sem nyilatkoznak.

Ugyancsak beavatott politikai körökben 
nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget 
a kihallgatásnak,

mert a kormányzó minden aktív politi
kust fogad, ak| előtte kihallgatáson 

akar megjelenni.
amint legutóbb fogadta Meskó Zoltánt is, 
aki a keresztény nacionalista párt megala 
kitásáról tett a kormányzónak jelentést.

Miklóst, n budapesti királyi ítélőtábla elnö
két nevezik ki a közigazgatási bíróság el

nökévé,
de szó esett két másik jelöltről: Pcsthy Pál volt 
igazsógiigyminiszterről és Vargha Imre pénz
ügyi államtitkot ról, aki azelőtt közigazgatási 
biró volt. A mi értesülésünk szerint azonban 
Degré. Miklós az egyetlen posszibilis jelölt az 
elnöki állasra.

A másodelnök! tisztségre minden valószínű
ség szerint Sólyom Jenőt, a győri Ítélőtábla 

elnökét nevezik ki.
Hogy a budapesti ítélőtábla elnökévé kit ne

veznek ki és ki kerül a győri tábla élérc. arról 
még nincsen végleges döntés. A pesti tábla ko
moly elnök jelölt jei között

emlegetik dr. Gadó István kurtái bírót,
aki mint tanácselnök működik most a buda
pesti királyi ítélőtáblán.

— Az L'jságfró-nap tehetségversenye. Az 
Angol Parkban július 30-án rendezendő Újság- 
Iró-nap keretében tchetségverseny lesz, ame
lyen résztvehel mindenki, aki a park igazgató
ságónál nz előző napon e célból jelentkezik és 
nevezési számot kér. A versenyzőket a jelent
kezés sorrendjében bocsátják színpadra. A 
résztvevőkről kiváló írók és újságírókból álló 
zsűri mond Ítéletet. Ez a tehetségverseny se
regszemléje lesz a jövő művészeinek és a leg
jobbak értékes dijat kapnak.

— Meghalt Santos Dumont, a világhírt! repülő. 
Rio de Janeiróból jelentik: Santos Dumont vi
lághírű repülő, az aviatika egyik előfutára, meg
halt.

— öl ven vályogvető cigány verekedése. Vé
res cigányverektdés volt a sopronmegyei Bo- 
gylszió községben, ölven vólyogvetö cigány 
rontott egymásnak a falu utcáján. Verekedés 
közben Kalányos János nevű legény valóság
gal leknszabolta Borsos Mihály fejebőrét. Az 
utcai harcnak a csendörség vetett végett. Ti
zenegy verekedőt megvasalva kisértek be Csor
nára, egész sereg sebesültet a csornai közkór
házion ápolnak.

— Torday Sándorné föld bír tokosnő megrázó 
tragédiája. Vasárnap délelőtt fejezte be a fő
kapitányság öngyilkossági osztálya Őzv. Tor
day Sándorné, született Altorjay Kiss Sarolta 
öngyilkossága ügyében a nyomozást. Az. egykor 
gazdag földbirtokosnő, mint ismeretes, vejé- 
nek, Torday Sándor István vezérkari százados
nak Volkmann-utca 5. alatti lakásán a fürdő
szobában jöbelötte magát s mire rátaláltak, 
halott volt. A holttest közelében egv veres tö
rülközőt talállak s ezt a körülményt először 
gyanúsnak nlálták. Később azonban megtalál
ták az uriasszony búcsúlevelét és vasárnap dél- 
előtt több hozzátartozót hallgattak ki, akik 
kétségtelenül megerősítették azt, hogy öngyil
kosság történt. Az uriasszony leánya egv esz
tendővel ezelőtt elhunyt, azóta buskomor lett 
és most az öngyilkosság előtti percekben is 
leánya fényképét nézegette, amit meg is talál
tok a fürdőszobában. A család kérésére a bon
colást mellőzték és a rendőrség a temetkezési 
engedélyt már meg is adta.

— Vasárnapi öngyilkosok. Óra ve ez János 20 
éves asztalossegéd, a lágymányosi összekötő 
vasúti hid mellett levetette ruháit, azután a 
Dunába ugrott, de kimentették. Oraueez anyagi 
gondjai miatt akart meghalni. — Szabó Mária 
19 esztendős háztartási alkalmazott az újpesti 
rakpartnál ugrott a Dunába. A dunai mentő
őrség kimentette. — Képpel Istvánná 25 <sz- 
tendős gyári munkásnő a Szentendrei-utón lúg- 
követ ivott. Anyagi gondjai miatt követte el nr, 
öngyilkosságot. — Róka Márton gyári márkás 
a Kén-utcai teherpályaudvar közeiében isme
retlen méreggel megmérgezle magát, ö is 
anyagi gondjai miatt akart megválni nz élettől. 
— Szekeres Zsuzsanna, 33 esztendős háztar
tásbeli nő. Pesterzsébeten, a Kádár-utca 11. 
szánni házban kininnel megmérgezle magát. A 
mentők valamennyi életuntat a Rókus-kór- 
házba szállították. — f.endvay Mártonná har
mincnégyéves háztartásbeli asszony Ceglédi-ut 
5. szám alatt lévő lakásán lugkővel megmér
gezte magát. — Borii Alajosné hatvanhárom 
éves háztartásbeli asszony, akinek Aréna-ut 
Hő. szám alnlí van lakása, bnlkarján felvágta 
ereit. A mentők mindkettőinket súlyos állapot
ban a Rókus-kórházha szállították.

— Borzalmas tilzkntasztrófa a bajor-osztrák 
határon. A bajor-osztrák határmenti Koller- 
schlag község nagyrésze tiizkatasztrófának esett 
áldozatul. A tűz egyszerre ütött ki a község két 
házában és n lángok rohamosan terjedtek. Az 
oltási munkálatokban részivett ugv a közeli ba
jor, mint osztrák község tűzoltósága, de mire a 
tüzet sikerült lokalizálni, már a község 21 lakó- 
háza elhamvadt. Két személy eltűnt, hárman 
súlyos égési .■ebeket és füstmérgezést szenved
tek. úgyhogy kórházba kellett őket szállítani. 
Az a feltevés, hogy a tüzet gyújtogatás okozta.

— Elslllyedl n komp — husr halott. Pekingből 
jelentik: Csifuból érkezett Jelentés szerint Cinsi 
faluban elsülyedt egv komp. Harmincnégy em
bernek nyom-ivcszelt. Eddig húsz halottat ta
lállak meg.

— Betörtek n Brclva cirkusz pénztárába. 
Árvay Rezső, a Beciva cirkusz igazgatója 
vasárnap éjszaka megjelent a főkapitánysá
gon és bejelentette, hogy a cirkusz két fiatal
korú alkalmazottja betört az ablakon át a 
cirkusz pénztárába és onnan 500 pengőt lo
pott el. A detektívek még nz éjszaka folya
mán megtalálták a két fiatalkorút egyik vá
rosligeti vendéglőben és bevitték őket n fő
kapitányságra. A pénz, amelyet valahol elrej
tettek. még nem került elő.

— Csaló lóvásárlók a Dunántúlon. Dombó
várról jelentik: Pakson két jólölözött fiatal
ember nz állattartó gazdáktól az angol gyar
mati hadsereg részére 650 pengős egységárban 
lekötött hátnslovakat. A két vevő azonban az 
alkalmasunk látszó lovakon kisebb hibákat ál
lapított meg és átadtak a gazdáknak három 
darab receptet, s nz orvosságok használatát 
kérték addig. nmig nz átvivő angol tisztek 
megérkeznek. Háromféle gyógyszert csináltat
lak n gazdákkal, amelyekből a két értéktelent 
otthagyták használatra, mig az értékes har
madik fajtát, nzznl, hogy annak használatára 
majd nz átvételkor kerül a sor, magukhoz véve, 
eltűntek. A csalókat a rendőrség keresi.
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ÍIOZI
Bársony Rózsi Budapesten

A vén gazember filmváltozatának főszerepét látssza 
Rózsahegyi Kálmánnal

Szombat délután váratlanul hazaérkezett 
Berlinből Bársony Rózsi, aki a német fővá
rosban nz utóbbi évek egyik legragyogóbh 
filmkarrierjét futotta meg. A szőke szuhrelt 
hazaérkezéséhez azonnal többféle kombiná
ciói fűztek, az igazság azonban az, hogy

Bársony Rózsi Budapesten egy l'fa-ftlm 
főszerepét fogja eljátszani.

Az iij f’/a-fllm előkészületei már megtörtén
tek. úgyhogy néhány napon belül a fölvéte
lek megkezdésére kerülhet a sor.

A film magyar vonatkozásai révén még a 
felvételek megkezdése elölt nagy érdeklő
dést keltett szinházi körökben. A készülő 
f.7/r»-Al»n ugyanis

a nagysikerű Mikszáth Harsány! azln- 
, mU, A vén gazember egyik változata,

A 
8 

forgatókönyvet Pressburger, ni ismert szce- 
náritimiró készítette el.

A filmujdonság férfifőszerepére a gyár 
Rózsahegyi Kálmánt kívánja szerződtetni, 

aki annak idején százötvenszer játszotta es- 
léről-eslére megismétlődő siker mellet 
Mikszáth Harsányt színmű címszerepét.

Szerdán Budapestre érkezik
Hifié rendező, aki azonnal hozzálát nz 
zódszereplők kiválasztásához. Annyi 
bizonyos, hogy magvar- és németnyelvű 
tozat készül a filmről.

.Mindkét változat női főszerepét Bársony 
Rózsi játssza, 

mig a féríifőszerepel Rózsahegyi Kálmán

természetesen filmszerű átdolgozásban, 
filmhez Rrodszky Miklós irt zenét, mig

a

Wilhelm 
epi- 
már 
vál-

HÉTFŐI SPORTHRPLO
Az olimpiai kardesapat- 

sorsolás a magyaroknak kedvezett
Első ellenfeleink: Lengyelország, Dánia és Mexikó

A Szinészegyesület konfliktusa 
a kultuszminisztériummal 

hét színigazgató koncessziója miatt 
körökben sokat beszél- * * 
kultuszminisztérium és 
igazgatótanácsa között 

támadt differenciákról. A Szlnészegyesület 
ugyanis a legutóbbi koncessziós tárgyaláso
kon nem véleményezte Miklós Imre kecské
mét -újpesti és Fodor Oszkár pécsi szín
igazgató játszási engedélyét, mivel Miklós 
22.000, Fodor pedig 32.000 pengővel tarto
zik a Szinészegycsület nyugdíjpénztárának.

A koncessziótól megfosztott Igazgatók a 
kultuszminiszterhez fordultak támoga

tásért.
A miniszter az igazgatók kérésére leiratot 
intézett a Szinészegyesiilethez, melyben 
közli, hogy a minisztérium 1932 augusztus 
27-éig meghosszabbítja a kél színigazgató

I.os Angeles, Julius 24.
u ('A Hétfő! Napló tudósítójának távirati jelen
tése.) A különvonntok nap-nap után sűrűn 
ontják a los-angeiesi olimpiász résztvevőinek 
tömegét. A nemzetek olimpikonjainak kisebb- 
nagyobb csoportja állandóan látható a los- 
angelesi városháza felé menet, ahol

Los Angeles főpolgármestere legkedvesebb 
kötelességének tartja, hogy minden olim
piai résztvevőnek megszoríthassa a kezét.

.4 bejelentett 50 nemzet névsora még nem tel
jes, de az olimpíászon előreláthatólag a várt
nál nagyobb számú versenyző vesz majd részt, 
mert az olimpiai csapatokhoz állandóan újabb 
és újabb résztvevő csatlakozik. Eddig 28 nem
zet olimpiai expedíciója érkezett már meg az 
Olimpiai-faluba, ahol mozgalmas hétnek néz
nek elébe.

A Nemzetközi Vívó Szövetség kiküldöttel 
már munkába iépiek és kisorsolták az 
augusztus ti—12-én tartandó olimpiai
kardesapatbajnokságok résztvevőit. Ezek 
két csoportban vívnak és pedig: I. csoport: 
Olaszország, Amerika, Franciaország és 
Kuba. II. csoport: Magyarország, lengyel

ország, Dánia és Mexikó.
.4 francia és a dán kardcsapat még nem teljes 
és résztuételük még nem tekinthető biztosnak. 
A zsűrit julius 29-én állítják össze.

Az. egyéni kardbajnokságra (augusztus 12.) 
eddig 31-en neveztek.

Olaszország a következőket küldi harcba: 
Gaudlni, Marzl, Plngottl (vagy helyette 

Anselml).
Lezárták már » modern pentatlon nevezé

seit is, ahová 26-an neveztek.

Hivatalos színészi 
nek mostanában a 
a Szlnéaiegyesüict

fizetési terminusát, egyúttal pedig utasítja 
a Szín/-/egyesület igazgatótanácsát, hogy 
Miklós és Fodor engedélyének ügyét vegyék 
újabb tárgyalás alá.

A konfliktus ott támadt, hogy 
az autonóm jogkörrel felruházott Szl- 
nészcgyesülct kijelentette, hogy a kér
dést már letárgyalta és azon változtatni 

nincsen módjában.
Az Igazgatótanácsi ülésen a kérdés előadója 
hangsúlyozta, hogy az egyesület tisztelettel 
veszi tudomásul a miniszter leiratát, de ha
tározatát nem változtathatja meg, mert az 
autonómiájának sérelmére történne.

Szinházi körökben érdeklődéssel várják 
a kultuszminisztérium és a Színészegyesület 
közölt felmerült ellentét elintézését.

Fog csikorgató küzdelemben
Vines legyőzte Cramm>ot 

s ezzel a zónadöntőt Amerika nyerte 
Amerika—Németország 3:2

SZÍNHÁZI napló
A Harmónia, Molnár Ferenc vigjátéka volt 

kiszemelve arra, hogy a Magyar Színház uj 
rezsimje bemutatkozzék a közönség elölt. Ez 
a terv azonban különböző akadályok miatt 
nem valósulhatott meg, mert a Nemzeti 
Színház nem volt hajlandó átengedni Aczél 
Ilonát, aki a darab női főszerepét játszotta 
volna. A Magyar Színház ezért leszerződ - 
telte Gőthné Kertész Ellát, aki viszont a Víg
színház szczónnyyiló darabjában is fontos 
szerepet játszik, úgyhogy csak októberre 
vállalhatta n Molnárdarab női főszerepét. A 
Harmónia igy a Magyar Színház műsorának 
második darabja le^z Hírek szerint a da
lai) egy másik női szerepében egy ismeret 
len tehetség fog bemutatkozni. Erre a sze
repre a színház eredetileg Dayka Margitol 
szerette volna megnyerni.

*
Igy hát Fodor László uj vigjátékával nyitja 

meg szezónját u Magyar Színház. Az uj Fodor- 
d<fr<ib „(.'sók a tükör előtt" a szeptember 15-iki 
premieren kerül bemutatásra és ugyanazon r. 
napon kerül a bécsi közönség elé is. Akik a k'r 
iratot olvasták, azt állít jók. hogy < 
felülmúlhatatlan szellemességével a 
jálékiró legjobb munkája.

♦
Lehár operettel nyit Bródy István 

Pesti Szintié*.  A*  uj Lchár-opcrclt 
vaszl álom'*.  Ax újdonsült Igazgató felkérte a 
világhírű szerzőt, hogy a szeptember 16-ikl pre
mieren személyesen jelenjék meg. Lehár meleg
hangú levélben válaszolt ■ meghívásra és bizto
sította Bródyt, hogy ■ premieren feltétlenül 
részív esz, sőt szeretné durabjál személyesen di
rigálni. A I,eliár upcrclt primadonnaszerepére 
vouatkoróan többféle kombináció merült fel. 
Valószínű, hogy a nagy primadonna-vetélkedés- 
ben a hálás szerep llonthy Hanna zsákmánya 
less.

:i

. —tfjf a k'z- 
az uj darab 

i kitűnő víg-

színháza: a 
elme' „Ta-

♦
Amerikai Irfl vállalkozásba fogott cgv finfal 

iró, névszcrinl Siliga Ferenc, nkl „Hullámzó Rn- 
laton tetején" című látványos, táncos revüjél 
saját vállalkozásában mutatjg be a közönség
nek A szerző színtársulatot szervezett és kibé
relte nz egyik fővárosi mozit előadás céljaira. A 
látványos revü szerepeire eddig Kornál Bertái, 
Király Ernőt, Collal Nándort és Mimi Prinzet 
szerződtette nz elszánt iró, aki a napokban 
aujál társuljtával mái megkezdi a próbákat is.

*
Optimizmus jegyében indul meg nz uj 

szinhüíri vzezón. Legalább is erre, vall, hogy 
mindtn elképzelhető helyiséget kibérelnek 
színházi előadások céljaira, legújabban a 
He*:  kárt Baross-utcai palotája avanzsált 
T hálta szentélyévé. .4 hat százaié mély befő-

gadására alkalmas épületet Torday Oltó, az 
Uj Színház volt igazgatója bérelte ki. A re- 
divivus igazgató céljai és programja egyelőre 
még ismeretlenek.

♦
l'J magyar filmkarrier Indul útjára. Péchy 

Erzsi, a népszerű opcrcttprlmodonua Berlinbe 
utazott, aiiol két zenés vígjáték női főszerepét 
fogja eljátszani. A szőke primadonnának Iféf 
ajánlat közölt kellett választani: tudniillik 
ugyanakkor egy londoni színház kérte fel egy 
revü főszerepének eljátszására. Péchy Erzsi 
ugyanis hosszúbb ideig élt Londonban, ahol ko
moly színpadi sikerei révén hamarosan a lon
doni közönség egyik kedvence lett. A kél aján
lat közül Péchy Erzsi a berlini filmgyárét vá
lasztotta, mert régi terve, hogy megpróbálkoz
zék a Ilimmel.

ér
És hogy h karriereknél maradjunk, el kell 

mondani Sörös Elzi budapesti urilúny esetét. 
Ezúttal nem szinházi, hanem társadalmi kar
rierről van szó. A budapesti urilány egy fővá
rosi hetilap Greta Garbó-versenyén győztes lelt 
és fényképét valamennyi külföldi képeslap le
közölte. A magyar Greta Garbó most Jávából 
házassági ajánlatot kapott egy C. Hymans 
nevű dnsgazdag ültetvényestől, aki azt írja, 
hogyha az igazi Garbót nem érheti el, megelég
szik a tökéletességig hii hasonmásával is. A 
jávai ültetvényes megirta személyi és vagyoni 
adatait is. Negyvennégy éves, özvegy, két gyer
mek atyja és ugyanannyi millió hollandforint 
tulajdonosa. A magyar Greta Garbó még nem 
nyilatkozott.

i-rrsébe' klrályná-nt I. 
lelátón: 87-0-07

tionda László tno
é» 10 nagy attrakció

♦
Csalogató délibábként Jelenik meg Íróink 

előtt az uj ígéret földje: a film. A csalogató 
délibáb legújabban Kálnrán Jenővel, az Ismert 
tehetséges humoristával kacérkodott. A napok
ban Budapestre érkezett egy londoni filmgyár 
megbízott |n. akt fitmeslfésre alkalmas regény
témák Iránt érdeklődött. Budapesti ismerősei 
Kálmán Jenő „Ez a kutya eladó'*  clmü regé
nyét ajánlották megfilmesítésre az angol film
gyár meghízottjának. A regény témája megtet
szett az angol urnák, akt megbízta budapesti 
liarátját, hogy lépjen érintkezésbe a szerzővel. 
A szerző, — ó. milyen ostoba a vak véletlen — 
nem sejtette, hogy miről van szó és a telefon
nál letagndtatta magát. Másnap találkozott ba
rátjával, akt Izgatottan adta elő az előző napi 
eseményeket. A szerző haját tépte mérgében, 
mikor arról értesült, hogy az angol filmgyár 
meghízottja már elutazott Budapestről. Gyorsan 
kellett cselekedni. Annyit tudtak, hogy őz an
gol megbízott milyen városkába utazott el. 
Nem lehetett mást tenni, az egész útvonalra le
adták a sürgönyt, hogy a szerző megkerült és 
a regény filmjoga eladó. Ez azonban nem ment 
olyan egyszrrllcn, mert abból már külön film- 
szccnárhimot lehetne írni, hogy mennyi Izga
lmába került, amig szerencsésén megtalálták 
az angol ilgvnököt. A fontos, hogy megtalálták. 
Ezekután bizonyos, hogy a humorista nem 
fogja többé letagadni magát a telefonnál.

♦
A legújabb fővárost színházigazgató, Alapy 

Nándor egyszerre két premierrel kezdi bemu 
tatkozását. Közöltök a legnagyobb érdeklődésre 
Csutka Péter darabja, „A nagy díj" hirthnt szá
mot. Az ismeretlen nevű szerző, akt Erdélyben 
él és foglalkozására nézve fogorvos, az uj szín
házi szezon favoritszerzöjévé lépett elő. 
Ugyanis Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház 
igazgatója is lekötötte előadóira az erdélyi fog 
orvos egy másik darabját.

Páris, julius 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati 

jelentése.) A német tenniszcsapat kiesett a 
Davis Cup döntőjéből és a végleges döntő
mérkőzés a védő franciák és az amerikaiak 
között fog lefolyni. A vasárnapi harmadik 
játéknapon közel

tízezer főnyi közönség előtt
folyt le a párisi Roland Garros Stadionban 

a két egyes mérkőzés az amerikai Vines 
és a német Gramm, továbbá az ame
rikai Frank Shields és a német Prenn 

között.
Már az első mérkőzéssel eldőlt a zónadöntő 
sorsa, amennyiben

az amerikai játékos erős küzdelem után 
négy szettben 6:1, 6:3, 1:7, 6:3 arány
ban legyőzte ellenfelét, s ezzel az ame
rikaink megszerezték a győzelemhez 

szükséges harmadik pontot.

Ezek után a második egyesben sem 
Prenn, sem Frank Shields nem igen eről
tették meg magukat s a mérkőzést ugyan 
Dániel Prenn nyerte meg 6:1, 6:0, 6:8, 6:2 
arányban, de ezzel is csak 8:2-re tudta szé
píteni a végleges eredményt. A németek te
hát, akik az angolok ellen nagy szerencsé
vel nyertek s az olaszokat 5:0 arányban le
gázolták, a zónadöntőben erős küzdelem 
után elvéreztek az amerikaiakkal szemben.

A döntőmérkőzési a jövő héten tartják 
péntek, szombat ér vasárnap.

A legnagyobb érdeklődés előzi meg a talál
kozást, miután a franciák egyik erőssége.

Lacosta nem indnl.
Hosszú évek után most indulnak az ameri
kaiak azzal a reménnyel a döntőbe, hogy a 
franciáktól a Davis Cup védelmét, amelyet 
a francia tenniszsport tőlük évekkel ezelőtt 
elragadott, ismét visszaszerezhetik.

Curtís helyettesíti az olimpíászon
Hoovert

Az állam gondjai miatt Hoover nem mehet Los Angelesbe
Los Angeles, Julius 24.

(A Hétfőt Napló tudósítójának távirati jelen- 
aése.) Hosszas tanácskozások után végre dön
tés történt abban a kérdésben, hogy az olim- 
piászt

Hoover, az Egyesült Államok 
nyltja-e meg? 

Hoover távirata ma futott .be és

elnöke

röviden igy

„Az állam súlyos gondjai miatt, sajnála
tomra nem mehetek Los Angelesbe. Aján

lom Curtlst. Hoover.'*
Miután Hoover elnök elhárította magétól a 
meghívást, az olimpiász űnnepies megnyitására 
és a megnyitóbeszéd elmondására

Curtlst, az Egyesült Államok alelnökét kér
ték fel, aki örömmel vállalta a megbízást.

Kertészlegényből a l’Intransigeant olimpiai 
tudósítója lett Jules Ladoumégue, 

diszkvalifikált négyszeres világrekorder, aki a „l’Ile de 
Francé" fedélzetén nyilatkozik a Hétfői Naplónak

I*  Hatra, Julius.
(A Hétfői Napló tudó- 

A l'fle de 
(Franciaország 
valaha Gallia 
tartományának 

Ma a legmo- 
és legszebb

silójától.) 
Francé 
gyöngye) 
legszebb 
neve volt, 
dernebb 
franaia óccánjáró luxus
hajó viseli e dallamos 
pár szócskából álló el
met. Indulása azonban, 
ma, amikor a sokezer 
tonnás gőzösök három

negyedrészben üresen 
szelik át az Óceánt, távol
ról sem olyan esemény, 
mint valaha volt.

és pár tucat kiváncsi, aki

Jules Ladoumégue.

Az a pár újságíró __ ___ ____ ____ ____
a felvonóhldlg merészkedik, ebben a percben 
egyetlen ember kedvéért Jött ide.

Jules Ladouméguc-ért, Franciaország négy
szeres világrekorderéért,

akit Szövetsége diszkvaliflkálása megfosztott 
az olimpíászon való részvétel Jogától, de, aki 
ma reggel mégis Los Angelesbe indul.

A 1'1 utranslgc ant szerződtette olimpiai
tudósítójául.

Jules, aki az utolsó hónapokban a moziszi- 
nészet örömeibe is belekóstolt, ma már nem a 
régi, olcsón, majdnem r regényesen öltözött 
kertészlegény. Elegáns utiruha, tömött bőrön
dök. biztosabb, bár még ma is szerény fellépés 
jelzik Ladoumégue által a „civiléletben" befu
tott utat.

— Igaz-e, hogy titkon még mindig bízik 
utolsó percben való rckvaliflkálúsában és a. 
olimpíászon való indulásában ,,, n kockát-

tatjuk meg az első kérdést . . .
*— Ugyan kérem .... — legyint félkezével 

kissé kesernyésen ... — A zolimpiás- neve
zési zárlata rég elmúlt, tehát ott a legjobb 
akarattal se indulhatnék. De meg, én több mint 
háromnegyed éve nem indultam komoly verse
nyen . . . versenytréning nélkül pedig a világ 
legnagyobb atlétája se tudna olimpiai győztes 
lenni. Azt hiszem, ha ebben a percben levet
kőznék, lejutnám az 1500 métert ,1 perc 54.55 
másodperc alatt. Ez azonban kevés Reccali, 
az olasz és a finnek ellen. Ha azonan legalább 
két komoly versenyen indulhattam volna és 
némi speciális tréningem volna, azt hiszem, 
nem hoztam volna szégyent szövetségemre. De 
így ■ ■ •

— így mit remél . . .?
— Látni szép versenyeket. Bejárni Amerikát

A Burelem, ltjnsAa, oofizlt, kacagás, mnulka, dal és 
tánc vidám sorozata

Zllahv Irén, a bécai Theater an dér Wien mflvési- 
nő'e, Csortos Gyula, Somogyi Nosi, Latabér 
Kulmán, a Reinhardt-azlnházak művésze, Hubay 

Elale. tlekmwy látván felléptével
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és ezenkívül, ha hívnak, ottani propaganda
versenyeken indulni. No meg . . .

—- No meg?
Hogy egészen öuinte legyek, minden a nem- 

letközi szövetség Nurmi ügyében hozandó 
döntésétől függ.

Ba végleg profinak nyilvánítjuk, úgy eset
leg máa, hoznánk cmtkkozó futókkal 
együtt (Peltzer, Kuzoclnszkl) proüturára 

menni.
Ha viszont Nurmit indulni engedik, ak

kor ... ha nem előbb, de az olimpiáit’ után, 
S szövetség talán engem is rehabilitál. Még

Zavadszky leszerződött Montpellierbe 
profinak

Marosvásárhely, julius 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

'lése.) Kauctár, erdélyi származású futball-

Zavadszky

játékos, aki a Montpel- 
lierben lévő francia pro
fi délválogatottban ját
szik, mintegy nyolc éve 
a francia egyetemi vá
rosban önálló autógará
zsa és autójavitómiibe- 
lye van, Marosvásár
helyre érkezett, ahol a 
Hétfői Napló munka
társának a következőket 
mondotta:

— A francia egveiemi 
városban igen nagyra be

csülik a magyar futballtudást és annak képvi
selőit. Ezt bizonyltja az a tény is. hogy a 
délfrancia profiváiogatott megbízásából, amely
nek színeiben játszom, érkeztem nemrégen 
Budapestre, ahol

Zavadszkyt, a MÁV kitűnő fiatal játékosát,

A folyambajnokság győztesei nyerték 
a Wesselényi távuszó-emlékversenyt is

Baiaioniüred, julius 24.
r (A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
’tése.) Vasárnap rendezte másodízben Tihany és 
Balatonfüred között a Magyar Úszó Szövetség 
„Báró Wesselényi Miklós" emlékversenyét. Egy 
héttel a folyambajnokság után ugyancsak 

hatalmas érdeklődés kísérte a MUSz-nuk ezt 
■ propagatlv jellegű nagyszabású versenyét, 

amelyen ugyanazok vettek részt, akik a folyam
bajnokságban indultak. Borús időben, másfél
méteres hullámok között és meglehetős nagy 
ellenszélben indultak el az úszók Balaton- 
füredre, ahol előkelő, nagyszámú közönség 
várta a versenyzőket A Balatoni Társaság kép
viseletében Sebestyén Gyula dr. jelent meg.

A versenyen 19 férfi- és tő hölgyuszó vett 
részt. Amíg

■ nők valamennyien végiguszták a távot, 
a férfiak közül öten feladták a küzdelmet. Az 
eredmények a kedvezőtlen időjárás miatt közel 
félórával gyengébbek, mint a múlt évben voltak, 
Egyébként megismétlődött a folyambajnokság
ban elért behelyezés! sorrend, amennyiben 

a férfiak közül Gyójl Miklós (UTE) lelt az 
i első, míg n hölgyek közül Maliász Gitta

Már 700 nézőjük volt vasárnap 
az uj szombathelyi futball-főnixeknek 

Szombathely FC-Simmerlng 4:1 (0:0)
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-' 

tése.) A múlt vasárnapi győzelem hatása alatt 
újabb 200 nézővel gyarapodott vasárnap az uj 
szombathelyi futball-főnlzek nézőinek tábora. 
Ezúttal a bécsi Simmeringet látták vendégül és 
ellátták minden földi jóval. Többek között gó

Az újpesti Szabó Is'ván nyerte 
Budapest ifjúsági peulatlon- 

bajnokságát
Kissé hűvös időben, vontatott rendezésben, 

kerüli sorra vasárnap az FTC ifjúsági atlétikai 
viadalának második napja. Az eredmények 
közül messze kiemelkedik László (FTC) ki
tűnő ideje a 200 méteres stafétában. Utána 
Csató (MAC) távolugróeredménye cmlltésre- 
máltó. A verseny legizgalmasabb száma az 
1500 méteres síkfutás volt, amelyben a három 
első helyezett csaknem holtversenyben ért a 
célba.

A budapesti-kerület Ifjúsági pentatlnnbaj- 
noksága Szabó István (UTE) javára dőlt el 

csekély pontdlffcrenclával.

A részletei eredmények:
A budapesti-kerület Ifj. pentatlonbaj- 

noksága:
1. Szabó (UTE) 2590.56 pont. 3. Kolonits 

(FTC) 3569.41. pont, 8. Somogyi (FTC) 2508.01 
pont.

Egyéb eredmények:

200 méteres síkfutás: t. László (FTC 23 mp.
2. Barcsai (MAC) 24.8 mp. 3. Vajda (FTC). — 
1500 méteres síkfutás: 1. Juhász (BBTE) 4 p- 
22.6 mp. p. Va»*  'FTC) 4 p. 23 rop. 3. Csibi 
(FTC) 4 p. 23.2 mp. — iOO méteres gátfutás.
II. oszt.i 1. Fried (UTE) 59,8 mp. 2. Vlzváry 
(Dorogi AC) 82.8 mp. 3. Kővári (UTE) 632 
mp. — 4Xf00 méteres staféta: 1., MAC 47.6 
mp. 2. FTC 47.9 mp 3. MTK 47.9 mp. — Tá
volugrás: 1. Csató (MAC) 660 cm. 2. Vajda 
(FTC) 651 cm. 3. Somogyi (FTC) 617 cm. — 
Diszkoszdobás, junior: 1. Fazekas (BBTE) 
33.10 m. 2. Babircsák (Törekvés) 81 90 cm. 3. 
Tóth (BBTE) 31 05 m. — 3000 méteres síkfu

csak 35 éves vagyok és csupán annyit mondha 
tok, hogy

a kanrlérem még egyáltalán nem ért végeU.
— De ne vágjunk az események elé. Egy

előre „újságíró" vagyok. Confrére (kolléga), 
ahogy önök mondják. Ezentúl én fogom a ver
senyzők láb- vagy kartechnikáját kritizálni 
ér interjúk után futkosni és egyetlen különb 
légként a nevem ezentúl nem a cikkek elmé
ben, hanem azoknak aláírási helyén lesz . . . 
No de ... au revoir el á .. . bientot . . . á 
trés bientot . . .

Körösi László.

— aki már kétszer volt magyar váloga
tott játékos — szerződtettem le csapatom 

számára kitűnő szerződéssel
és most azért érkeztem Marosvásárhelyre, 
hogy itt Glanzmannal, a Nagyváradi AC ki
tűnő jobbszélsőjéve) állapodjak meg, akit 
Montpelllerben szintén kitűnő szerződés és fi
zetés vár.

Meg is álapodtam már vele és Igy már a 
napokban kiviszem Franciaországba őt is és 
Zavadszkyt is, aki Budapesten csatlakozik 
hozzánk.

A marosvásárhelyi származású Kaucsár, aki 
már Franciaországban is katonáskodott és 
nemrégen szerezte meg a francia állampolgár
ságot, sok érdekes dolgot mesélt a francia 
város megélhetési viszonyairól és a magyar 
játékosok elhelyezkedési lehetőségeiről.

Ősztől kezdve tehát három magyar játékos 
fog küzdeni a francia futballcsapat zászlója 
alatt a francia futballsport dicsőségéért.

Benézel Béla.

(FTC) érkezett be elsőnek a eélba.
A férficsapatbajnokságot az UTE csapata nyerte 
meg, a hölgybajnokságban az FTC csapata lett 
az első.

A hölgy nyeretlen versenyben a nagyjövőjü, 
rendkívül tehetséges Bábéi Zsófi (FTC) győ

zött.
A verseny részletes eredményei a következők:

Férfi egyéni versenyben: 1. Gyóji Miklós 
(UTE) 1 ó. 27 p. 08 mp. 2. Jakab (UTE) 1 ó. 
30 p. 27 mp. 8. Lakó Ferenc (MUE) 1 ó. 89 p. 
54 mp.

Hármas férfi csapatversenyben: 1. UTE 
(Gyóji, Jakab, Kormuth) 1, 2, 5 = 8 ponttal.
2. MUE (Lakó II., Zólyomi, Strausz (8, 4, 6 = 
13 ponttal). 8. BSE (Lakó I. Vojtek, Sennyey) 
7, 8, 9 = 24 ponttal.

A hölgy egyéni versenyben: 1. Mállást Gitta 
(FTC) 1 ó. 37 p. 2. Csánvi Boriska (FTC) í ó. 
38 p. 38 mp. 3. Koch Erzsébet (MUE) 1 ó. 39 p. 
34 mp.

Hármas hölgy csapatversenyben: 1. FTC. 
(Mállást, Csánvi, Bábel) 1, 2. 6 = 9 ponttal. 2. 
MUE (Koch, Fekete, Bánky) 8, 9, 10 = 22 pont
tal. 3. BEAC (Sághy, Philipp, Szántó) 5, 7, 17 = 
29 ponttal.

lokkal is. Az első félidőben csak amolyan 
csapdábaejtő iskolajátékkal szórakoztak a 
„vazsi" fiuk, hanem aztán szünet után bele
feküdtek. Kovács II. (2), Borbély és Mészáros 
góljaira a bécsiek csak Flegcr melankólikui 
góljával válaszoltak.

tás, junior: 1. Mezei (MTE) 0 p. 42.Ő mp. 2. 
Blödi (MTK) 9 p. 46.6 mp. 3. Bengyel (FTC) 
9 p. 49.8 mp.

„Szénatéri rekordok**
a tartalékatléták versenyén

A Magyar Atlétikai Szövetség országos II. 
osztályú versenyt rendezett vasárnap délután a 
BBTE pályán. Az atlétika „tartalékhadserege" 
jó átlageredményeket ért el. A részletes ered
mények a következők:

Sulydobás: 1 Paksi Jenő MAC 1214 cm. 2. 
Török Pál Postás 1213 cm. 3. Ostermann Rezső 
OTE 1191 cm. — 110 m gátfutás: 1. Filzessy 
István MAC 16.9 mp. 2. Göndör Ferenc OTE
17.3 mp. 3. Szabolcs Károly MAC 17.8 mp. — 
200 m síkfutás: I. Czifra BBTE 24 mp. 2. Eöry 
24 3 mp. 3. Havas FTC 24.7 mp. — Magas
ugrás: 1. Kcrkovits Antal BBTE 186 cm. 2. Jász 
Tibor MAC 174 cm. 3. Czifra József BBTE 170 
cm. — Dísz koszvetés: 1. Acél István BBTE 
88.50 m. 2. Paksi Jenő MAC 37.60 m 3. Tö
rök Pál Postás 87.31 m. — 40ó m síkfutás: 1. 
htenits Gusztáv MAC 53.4 mp. 3. Morva Ká
roly ESC 53.6 mp. 3. Szilassy János BBTE 54 
mp. — 10.000 m es síkfutás: 1. SArossv József 
UTE 34 p. 01 mp. 2. Kuzbcl János BBTE 35 
p. 32 4 mp. 3. Kucsera István Beszkárt 35 p.
47.4 mp. — 400 m-fs gátfutás: 1. Molnár Pál 
Törekvés 60 mp. 2. Maverhöck Mihály FTC 
60.0 mp. 3 Madari Béla MAC 61.2 mp. — Hár
masugrás: 1. Ftisz Ferenc Kőzg. EAC. 1295 cm.
2. Hubav Gyula MTK 1283 cm. 8. Jász Tibor 
MAC 1282 cm. — 1500 m es síkfutás: 1. Adami 
Rezső MAC 4 p. 15.2 mp. 2. Prohésrka Gyula 
Vasas 4 p. 16.2 mp. 3. Bolyos Károly UTE 4 
p. 16.8 p»p.

Budapest székesfőváros vándordíját a MAC 
nyerte 51 ponttal. 2. BBTE 27 és az UTE 18 
pontja ellen.

Kehrling a semmeríngi tennisz- 
viadal döntőjében

Sem mer ing, julius 24.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

tése.) A nemzetközi lawntennisz verseny vasár
napi eredményei a következők: Női egyes: 
Deutschné (Csehország)—Baumgarten Magda 
(Magyarország) 5:7, 6:4. 8:2. A magyar ver
senyző egyenrnngu ellenfele volt a csehszlovák 
bajnoknőnek. Banmgarlenl erősen zavarta a 
nézőközönség kiabálása és azok a taktikai ta
nácsok, amelyeket ellenfelének mondottak. — 
A férfi párosban: Eifermann—Kinzel (Ausztria) 
— Kehrling—Gabrovitz (Magyarország) 6:3. 
Menzel—Rohrer (Csehország) — Eifermann— 
Kinzel 6:3, 6:1 — A vegyes párosban a Craut- 
ford házaspár (Ausztrália) — Menzel házaspár 
(Csehország) 6:2, amikor az ausztráliaiak a 
következő szetben 3:0-ra vezetlek, a Menzel- 
pár feladta a versenyt. A férfi egyesben folytat
ták a tegnap félbeszakadt Kehrling—Rohrer- 
mérkőzést, melynek végső eredménye 12:10, 
7:5 lett. Ezután Kehrling—Kukuljevic (Jugo
szlávia) mérkőzésre került a sor, melyet Kehr 
llng fí:é, 5:7, 7:5 arányban nyert meg és ezzel 
bejutott a döntőbe, amelyet hétfőn délelőtt 11 
órakor tartanak meg. A magyar bajnoknak 
Menzel lesz az ellenfele.

Egy jó ötlettel győztese 
lehet a Hétfői Napló 

sportpályázatának 
Három hét múlva dönt a zsűri olvasóink pályamunkái fölött

A Hétfői Napló újszerű sportpályázata 
rohamosan közeledik a zárlat felé. Még há
rom héten keresztül közöljük pályázatunk 
szelvényeit, ezután pedig lezárva a pályá
zatot, a zsűri asztalára kerül döntés céljá
ból a vaskos dosszié, anieiy olvasóink 
pályamunkáit tartalmazza. Egyetlen kér
désünk:

ki az Ön kedvenc 
futballistája?

A feleletet e kérdésre legfeljebb tiz mon
datnyi terjedelemben, ötletesen és szellemes 
formában kell megadniok pályázóinknak.

Pályázatunk népszerűségét igazolja a 
napról-napra beérkező sok, levél, amely ol
vasóink pályázati szelvényeit és az ahhoz 
csatolt indokolást tartalmazza.

A pályázók, — mint azt megállapítot

Először került vidékre az amatőrfutball
bajnoki trófeája

A szértatörő vidéki csapat: a Bohngyári SC 
Bohngyári SC—Győri ETO 3:2 (2:2— 2:1)

Békéscsaba, julius 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Sok izgalom után eldőlt az országos 
amatőr bajnoki elmért folyt küzdelem: győ
zött a Bohngyári SC.

S ezzel első Ízben került vidékre az érté
kes országos bajnoki trófea.

Vasárnap délután volt az országos amatőr 
labdarugó bajnokság döntő mérkőzése. A ren
des játékidőben 2:2 volt az eredmény és csak 
a 2-szer 15 p-es meghosszabbításban dőlt el a 
bajnokság sorsa.

Egyenlő erejű csapatok élvezete® mérkő

Kovács József uj 200-as gátfutó 
rekordot átlátott fel

Székesfehérvárott
Székesfehérvár, julius 24.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Az Álba Regla AK vasárnap délután jól 
sikerült atlétikai versenyt rendezett, melyen a 
főváros atlétikáját számos elsővonalbcli atlé
tánk képviselte. Az. eredmények között van né
hány közepesen felüli, de

akad küzte egy országos rekord Is, még 
pedig a BBTE Kovácsáé, aki a 200 méteres 
gátfutás eddigi rekordját adta át a múltnak.

A részletes eredmények a következők:
200 m. síkfutás: 1. Raggambi dr. (BBTE) 

22.2 mp. 2. Forgács (ÜTE) 22.8 mp 3. Szabó 
(UTE). — Ó00 m. síkfutás: 1. Nagy (MAC) 51.7 
mp. 2 Kovácsy (BBTE) 52 mp 3. Varga (Besz- 
kárt). — 200 m. gátfutás: 1. Kovács (BBTE) 
24.8 mp forsz, rekord). 2. Czakó (BEAC) 27.6 
mp. 3. Twordy (ARAK) 27 6 mp. — 2000 m. 
síkfutás: 1. Szabó Miklós (MAC) 5 p. 45.4 mp. 
2. Görög (UTE) 5 p. 47 mp. 3. Szerb (MACI 
5 p. 48 mp. — Távolugrás: 1. Szabó (UTE) 703 
cm. 2. Fekete (UTE) 693 cm. 3. Arany (LASEi 
666 cm. — Sulydobás: 1. Horváth (e. k.) 1453 
cm. 2. Csányl (BBTE) 1405 cm. 3. Kiss (OTE) 
1350 cm. — Diszkoszvetés: 1. Egrv (MAC.) 44 49 
m. 2. Horváth (e. k.) 43.36 m 3. Bertalan 
(BBTE) 40 83 m. — Svéd staféta: 1. UTE A 
2 p 11.7 mp. 2 UTE B. 3. ARAK.

AZ OLASZ Dl BACCO VEZET A TOUB DE 
FRANCE-ON

Pártiból jelentik: A Tour de Francé nemzet
közi kerékpáros körverseny 14. szakasza egy 
100 krn-es táv volt, melyen az útvonalat helyen
ként tekintélyes emelkedésnek tarkították. A 
versenyzők zárt csoportban érkeztek a célba 
Közvetlenül a befutás előli a végspurtben nr 
olasz Dl Rácén győzött 7 óra 50 p 9.5 mp. alatt 
a francia Leduc és a: olasz Morclli előtt A*

megsziiniKi
Rákócil-at 2. szám alatt az
57 éve fennálló

LUSTIQ EDE.
érti és női fehérnemű raktárát 

eddig nem létezett 

olcsó áron 
árusítja.

Különleges pupiin-ingek ..........P 8.50
la sportingek.................................. P 6.-tól
la köpernadrág.................. most P 8.-
Einom pyjamák .......................... P 18.BO
la flór zokni.........................most P 1.50
Salát érdeke, hogy a fenti márkás 

árukból minél előbb vásároUon.

tuk — szívesen használták ki azt a köny- 
nyitést, hogy

több Szelvénnyel Is lehet 
pályázni.

Ahány szelvény, — annyi megoldás. 
Augusztus második felében ül össze a pár
tatlan zsűri, amelynek tagjai:

Mező Ferenc dr., Kiss Gyula, Salamon
Béla, Doros György dr. és Hurmath 

Imre.
A zsűri névsora a garancia arra, hogy 

a legszellemesebb válaszok beküldői nyerik 
el a Hétfői Napló pályadijait.

Vágja ki tehát a lapunk 2. oldalán talál
ható pályázati szelvényt és küldje be 
kiadóhivatalunkhoz, tömören megirt indo
kolásával együtt.

zése volt a futballbajnokl döntő. ,f’M 
Az I. félidő 15. p-ében Szantszló elgáncsolása 
miatt a biró 11-est Ítélt, melyet ugyancsak 
Szantszló érvényesített góllá. A 87. p-ben 
Mágori öngóllal egyenlített ki. A 42. p-ben 
szabadrúgásból Brezán szerezte meg a győriek 
vezető gólját. A II. félidő 11. p-ében Szigeti 
beadásából Mágori egyenlített (2:2). Az első 
meghosszabbítás 10-lk percében Győr lesállás- 
ból elért gólját a biró nem fogadta le. A 14. 
p-ben Engelhardt védhetetlen lövéssel rúgta a 
győzte*  gólt. A meghosszabbítás második 15. 
p-ében ujnbb gól nem esett. A mérkőzés után 
a közönség percekig ünnepelte az országos 
amatőr labdarugó bajnokokat.

versenyben Dí Baeco van a legelőnyösebb hely
zetben.
UJ FRANCIA ÉS BELGA REKORD PARISBAN

Párísból jelentik: A colombesl stadionban 
vasárnap francia—belga atlétikai versenyt ren
deztek, melynek keretében a francia Paul 736 
cm-re javította a távolugró rekordot. A 400 
m-es gátfutásban a belga Russ 56.2 mp el uj 
belga rekordot futott.

BERLIN USZÓVASÁRNAPJA
Bejrltnből jelentik: A berlini uszószövetség 

hatvanéves jubileuma alkalmával tartott Ber
lin—Lipcse vizipólómérközést a berlini csapat 
nyerte meg 2:0 (0:0) arányban.

A Berlinen keresztül a Spree-folyóban tar
tott uizóversenyt (5500 méter) Regiin (Spin- 
dau) nyerte 1 óra 0.1 perc 50 másodperces idő
vel. A hölgyversenvzök közül a magdeburgi 
Slegman Grethe érkezett be elsőnek (2 perces 
előnnyel) 1 óra 07 p. 07 mp. alatt.

X Az UTE nmágutl kerékpárversenye. Az 
UTE vasárnap délelőtt rendezte Grűnbattm 
Ede vándordijas országúti versenyét Vác—Rét- 
ság—Balassagyarmat—Szécsény é\ vissza, 167 
km-es útvonalon. A verseny a szeles idő elle
nére is jó eredményeket hozott. A győztes Or- 
czán (Törekvés) 29 556 őrakilomélcr átlaga a 
várakozáson felüli eredmény.

X Monstre atlétikai versenyt rendez a Va
sas jövő vasárnap délelőtt a Hungária-utl pá
lyán. 

„Star**  ciyméma állít
ható és összerakható 

ttyorságy.

molnár syuis KSK4
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Széljegyzetek a franszferlísfa 
margójára

Piacon a magyar futball drága értékei — Csak olcsó játé
kost hajszol mindenki — Zilahiéri még senki sem jeleni- 
kecelt, pedig másfélezerért kapható — Kompófif Újpesten 
várják Mi lesz a „Kicsivel"? — Hogyan került Fuhrmann 

a szabadlistára ?
Talán csak némi túlzással lehet azt állí

tani, hogy a transzferlistát ezúttal is oly 
nagy izgalommal lesték a futball rajongói, 
mint az előző években. Oh, korántsem. Hi
szen eltekintve az általános depressziótól, 
• i embereknek sokkal több gondjuk van, 
mint az előző években volt. Hogy az új
ságíró ennek ellenére is a trnnszferlistát 
Szemelt*  ki riporttémául, magyarázzuk ta
lán az általános meglepetéssel, amelyet az 
Idei fulbnllistakiajánlások keltettek.

Kezdjük mindjárt a közepén. Azt már 
Ugyebár, tudjuk, hogy

a professzionalista futbullegyesülctekre 
nehezedő szörnyű nyomás folyománya
képpen piacra került a magyar futball 
becézett, féltve őrzött értékelnek egy 

része.
Férfiatlanság volna ezen siránkozni, hi

szen a testi kultúra bajnokaira csak akkor 
került ? sor, amikor szellemi kultúránk ér
tékeit már a végpusztulás emészti.
KI HAJLANDÓ „BAGÓÉRT4’ JÁTSZANI?

tár nélkül továbbítjuk esetleges megfonto 
lás céljából.

DE MI LESZ A „KICSIVEL”?
Problémák adódnak azonban az And- 

rássy-uti klubszobában is. Hirzer, akit olasz 
barátai „gazellának", itthon „kicsinek" 
becéznek, Itália kék ege alá rándult ki. 

A szomszédban tudni 
vélik, hogy ez a kiruc
canás hosszabb léleg
zetű lesz, mert a kicsi 
fizetésleszállitásán kí
vül holmi julalomjá- 
lék-problémák is ak
tuálisak. A Hungáriá
ban viszont begombol
koznak és nem beszél
nek. , Intern-ügy", — 

mondják. Akadnak
Hirzer. azonban defétisták is, 

akik már Hirzer nél
kül kombinálják a szeptemberi támadó
kvintettet.

KINEK KELL ZILAHI?Na. talán nem egészen igy van feltéve a 
kérdés, azonban a lényeg a fontos.

A profiegyesületek apraja nagyja olcsó 
játékerőket hajszol.

Nem tud futballozni? Majd megtanul! . . . 
Félre a szentinientalizmussal. Az Újpest 
„spóroljunk meg tizenötezer pengőt!" fel 
kiállással piacra dobta

Fogl 111. Spitz.

a Fogl család legfiatalabb tagját: Jóskát és 
ezzel eldobta magától azt a nevet, amely 
két évtizeden keresztül nimbuszt jelentett 
Itthon és külföldön az UTE-nek, majd en 
nck professzionista jogutódjának. Félreér
tés ne essék: nem kárhoztatjuk érte ezt az 
előkelő futballegyesületet, mert a „nincs” 
szó mindenre magyarázatot ad. Fogl József
fel együtt megy Ströck Albin, Spitz Lajos, 
Kvasz János és Volentik Béla, megannyi 
drága gyöngyszeme labdarúgásunknak.

„HOZZÁK ÚJPESTRE KOMPÓTIT!”

A kék-fehér csapatnak két régi, megbíz
ható oszlopa készül bucsuani a Hungária- 
ulről:

Kompóli és Skvarek,
két becsületes kojnbattánsa a Hungária
nagy csatáinak.

Kompóti.

Ért mondották 
Újpesten és mi <

Amikor a transzferlista 
megjelenése után Újpes
ten jártunk, gondter- 
hes arcokra bukkan
tunk. A kényszerítő 
helyzetben megnyugod
va, csak egyetlen kí
vánság ütötte meg fü
lünket'

— Hozzák legalább 
Újpestre Kiéber Gabit! 
Sárost előretolnánk a 
csatársorba és az örök
ifjú Gahi rutinja bi
zony elkelne itt az 
újpesti fedezetsorhan.

z újságírónak odakint 
n kívánságot kommen

erőtől duzzadó futballista szerepel.
Ezek mindegyike utolsó professzionalista 

járandóságának felvételétől számított két 
esztendeig parlagon hever és az elnök hal
lani sem akut a reamatőrizáiás körül esz- 
közlendő könnyítésekről.

A legmulatságosabb azonban az, hogy 
ezeknek túlnyomó része soha egy flllérnyi 
összeget nem vett fel a játékáért.

A 300 futballista közül 280 nem kapott 
fizetést és csak a becsvágy hajtotta őket 

a professzionalisták táborába.
Amikor a FIFA amatőrszabályai a volt 

hivatalos játékosok részére egy évi várako
zási időt imák elő, nálunk két évig kell 
várnia egy játékosnak arra, hogy felvegyék 
az amatőrslátuszba.

Nem kisebb nevek szerepelnek a meg
bélyegzettek listáján, mint például Braun

Cslbi, minden idők legkiválóbb szélsőcaa- 
tára, Fröhlich Sándor, a jeles csatár, Oláh 
György, a Budai 11 hátvédje atb., stb.

Braun Csibit a fővárosi amatörzsüri már 
visszahelyezte az amaiőrstáiuszba, ám at 
országos'zsűri ezt a határozatot hatálytalan 
nitotta és elrendelte a kétévi várakozási 
időt. Csibi erre egyszerűen külföldre ment 
trénernek.

Fröhlichet » becsvágy irányította a hi
vatásos futballsporthoz. A BAK hívta meg 
csapatához és Fröhlich ötpengős szerződést 
kötött. Pénzt azonban nem vett fel. Most 
szép csendesen a várakozási állományban 
öregszik.

Sürgősen szét kell kergetni az amatőr*  
zsűrit! _______ __

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

Regériy-keíesxírejtvény
12 részben

Kálmán Jen9 rej-ényét keresztrejtvénybe szerkesztette Gái György
Ax előzmények rövid öesze foglalása :

De ki hitte volna vájjon, hogy a III. ke
rület képes lesz megválni Zilahi Páltól, 
akivel kapcsolatban még egy évvel ezelőtt 
azt hangoztatták, hogy még tízezerért sem 
kapható? Emlékezünk arra, hogy a Fe
rencváros nehéz ezreseket fizetett volna ki 
délamerikai túrája után érte.

— Senki sem jelent
kezett érte, pedig

másfélezcrért bol
dogan odaadnék...

— jegyezték meg re- 
zignáltan odaát, Óbu
dán. — Nem tehetünk 
másként, 45 pengőt 

képtelenek vagyunk 
fizetni.

Mennyi fájdalom re
zeg ezekben a szavak
ban. A sportember fáj
dalma, no meg a nincs 
tclenség tehetetlen kinja.

És mintha a vagyonin
csát hallanák zuhanni, amikor olvassuk a 
transzferlista további tételeit: Kispest: Raix 
ÁgostonI Tőrösl Csendest Hungler II! Itt 
nagy baj lehet . , , — Bocskai: Opatal 
Reviczky! MátéfTyl

Értetlenül csóváljuk a fejünket. Kik fog
nak ezekben a csapatokban szeptembertől 
játszani.

Zilahi. 

vásár kalapá-

DE A FRADI EGYÜTT MARAD! . . .
Az Üllői-uton azonban minden marad a 

régiben. Transzferen a tavaly „szabadon 
rabolt" fiatal Bodnár, szabadlistán az öreg 
Fuhrmann. Az utóbbira vonatkozóan bizo
nyára sokan várnak magyarázatot. Nos, 
a helyzet a következő:

Fuhrmann nem játszik már régen a nagy 
csapatban, sőt egyikben sem. Régi érde
meire való tekintettel, a Ferencváros szíve
sen kínálta volna meg szerződéssel, de a 
derék „Csuszfí”-nak nem szerződés, ha
nem játék kell. Játszani akar, ha mindjárt 
az amatőr FTC-ben is. ö azonban máshová, 
kisproflnak nem megy. Szívesen visszaama- 
tőrizáltaIná magát, de akkor két évet kell 
várnia. Addig pedig ősz szakálla lenne. 
Egészen bizonyos, hogy a népszerű Fuhr
mann e szerény óhaja rövidesen megvaló
sul. Szívből kivánjuk neki.

Hát igv vagyunk. Szomorú egy lajstrom 
ez. Verescsagin hires festményének cime 
jut eszünkbe:

„A Sipka-szorosban minden csendes!"
L. J.

Háromszáz tehetséges futballista 
öregszik az amatörzsüri várakozási 

állományában
Miért nem lehet feljavítani az amatörfutball színvonalát —- 

Egy pillantás az amatörzsüri kulisszái mögé
„Nem lehet fertőzött anyagot bevinni egy 

egészséges szervezetbe" Ez az a jelszó, 
amelyre való hivatkozással az amatőr fut- 
ballszövetség vezére ridegen elzárkózik 
minden reformgondolat elöl. Pedig már az 
elnök környezetében is akadunk olyanok, 
akik nem tartják indokoltnak ezt tíz önér
zetes kijelentést. Egy pillantás a vállalati 
csapatok életébe, a szinekurákra és egyéb 
álamatörjelenségekre és végül — nem 
utolsó sorban — az amatőr reprezentatív 
e^pat eredményeire és rá kell jönnünk

arra, hogy ez a szervezet nem is olyan túl
zott mértékben egészséges.

Pedig minden lehetőség megvan a fejlő
désre. Vannak amatőrmérkőzések, amelyek
nek elszámolása 2—3000 fizető nézőről be
szél. Tömegek vannak, kitűnő áldozatkész 
vezetők, ideális lelkű sportemberek. Hát 
akkor vájjon miért oly siralmas a váloga 
tolt csapat eredménylistája? ‘

Miért? Elsősorban azért, mert
as amatőrök fekete listáján kb. 300 
megbélyegzett, de tehetséges és fiatalos

A térj ebéd után lefekszik. Ezalatt az udvarló az asszonyt hevesen ostromolja, aki szí
vósan cilentáll. A nő fatalista és a végzet szavára hallgat. Leülnek rümizni és abban álla
podnak még, hogy ha a flu nyer, akkor fi másnap délután felmegy a férfi lakására. Az izgal
mas játék hevében váratlan fordulat történik.

Mi történt a múlt héten?
Az, asszony letett egy kártyát, amit a flu nem vett észre és már szinte nyúlt a talonhoz, 

de valaki hátulról a kezét megfogta. A férj volt.
IX.

A regény a keresztrejtvény fősoraiba van beleszőve és megfejtésül csak ezeket a sorokat 
kell beküldeni, még pedig sorrend szerint és folytatólagosan: Vízszintes 4„ függőleges 29, 
függőleges 15. és vízszintes 23.

Ezenkívül ahhoz, hogy ön a regénykereszt rejt vény folytatását Is megfejthesse, ma! szá
munk ötödik oldalán meg kell 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:
Vízszintes sorok: 1. Van ilyen védő is. 14 

Iskola. 16. Szilágymegyei város. 17. Világhírű 
köllő. Bizony egy t betű lemaradt az elejéről. 
18. Cowboy-lörlénelek Írójának egyik neve. 20. 
Hajviselet. Fonetikusan. 22. Szájvíz. 28. Fohász. 
20. Ellentétes kötőszó. 30. Magyarul — senki. 
31. Költőnk. 32. Fordítottja — fütenek vele. 33. 
Kezd alkonyulni az ilyen szavazásnak. 34. 
Édesség. 35. Kétszervéve — bányaváros. 37. 
Van iiyen adós is. 38. Törők rang. 40. Lóver
seny műszó. 41. F. L. 42. Jákob egyik fia. 44. 
Hires artista. 46. Énekszám — idegen nyelven. 
48. Itt katonák laknak 49. Akivel együtt al
szik az ember. 50. Külföldi filmszinésznő egyik 
neve. (Velez.) 51. Nem idegen elölte. 53. Fasor
— idegen nyelven fonetikusan. 54. Rag. 55. Uj 
papírforma. 58. Ama... — amerikai folyó. 59. 
Kutyasztár egyik neve. 61. E. G. 62. Fordítóit ja
— olasz gyógyfürdő. 64. Nem nö fü rajta. 65. 
Latin kötőszó. 67. Huru partnere. 68. Autóklub. 
69. R. M. 70. Művelteid rag. 75. Zongora, he
gedű. cselló. 77. Francia kártyaszin fonetiku
san. 78. Feslékpárna márka. 80. Női név. 82. 
B-wl az elején, ez volt valamikor fi vezető 
gumin ivarok márka. 84 Magyarul — csillag. 85. 
Pénzt ér. No már amelyik.

Függőleges sorok: 1. Török kalap. 2. Riadó. 
3. Férfinév. 4. ó. I. 5. Mutatónévmás. 6. Római 
szóm: 1998. 7. Hasonmás. 8. Ilyen különbség

van a gróf és a báró között. 9. A „Dalok 
könyve” írójának monogramja. 10. V. A. 11. 
Latin személyes névmás. 12. A Fővárosi Operett- 
szinház igazgatójának becézőneve. 13. Borotva
penge márka. 19. Nem hiányozhat a tűzoltók 
felszereléséből. 21. Igen zordkedélyü. 24. Ma
gyarul — rész. 25. Szükség — németül. 26. A 
vízszintes 1., 54. és 75. sz. sorok kezdőbetűi. 
27. Gárdonyi alakja. 36. Bibliai király. Névelő
vel. 38. Hüvelykujjtól a mutatóujjig terjed. 39. 
Nagy porosz város a belga határ közelében. Igaz 
hogy két a-vnl írják, de én bátor voltam csak 
eggyel Írni. 41. Hires porosz lájképfcstö a múlt 
században. 43. E. K. P. 44. Kocsis mondja a 
lovának. 45. Eltörölt a pohár. 47. R. Á. L. 
52. Leonardo da Vinci alkotása. 56. Éppen te
szed e szóval, Kedves keresztrejtyényfejlö. 57. 
Római császár. 59. A hazai archeológia meg
teremtője. 60. Van ilyen testület is. 63. Francia 
névmás kiejtés szerint. 64. K. K. P. 66. Van 
ilyen szemle. 69. Futballjátékos. 71. Állat (éke
zethiány). 72. Vényrövidltése, azonban kétszer 
is. 73. Egy része a világtörténelemnek. 74. Jó. 
ha pénzzel van teli. 76. Hónaprövidités. 79. 
Zangwill regénvhősnőjének egyik neve. 81. E. 
É. 82. E. A. 83. A függ. 25. első és utolsó betűje. 
84. Rövidítés idegen városok neve előtt.

(Jövő héten folytatják.)

A megfejtéseket legkésőbb julius 80-An kell postára adni.
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