
goo pengős regenunáiuázat Móricka és a dollár
XXIV. évfolyam, 28. sz. Ára 10 fillér Budapest, 1933 julius 10

HÉTFŐI NAPLÓ
MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengő ♦ Félévre 2’50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 25 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2’50 dinár, Németországban 15 
Pf, Olaszországban 1 lira, Romániában 5 lel, 

CsehsziováKlában 1'20 ck

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIKl

DlELEK HUGÓ t, M A N N HUGÓ

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 308 — 90.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut. 245-81. 100-431

Gömbös vasárnap Dollfussal 
fontos politikai és gazdasági 

kérdésekről tárgy alt
Hétfői Naplő munkatársa elkísérte bécsi útjára Gömböst és beszámol a tanácskozásokról

Gömbös Gyula miniszterelnök báró Apor 
Gábor követség! tanácsos és Antal István 
sajtófőnök kíséretében az osztrák kancellár 
meghívására, vasárnap délben Bécsbc uta
zott.

A meghívás tulajdonképpen csütörtökön 
érkezett meg a miniszterelnökhöz a képvi
selőházba, éppen akkor amikor Zsilinszky 
Endre az osztrák kapcsolatok kiméiyitését 
követelte a kormánytól.

Á meghívás megérkezése óta állandóan 
folytak a tanácskozások a bécsi ut anyagá
nak összeállítására.

.Vasárnap kora reggeltől majdnem az in

Jókedvűen indul a miniszterelnök
Gömbös Gyula a vasárnap délelőttöt Uri- 

utcai lakásának dolgozószobájában töltötte 
és az osztrák tárgyalások anyagát tanulmá-

Gömbös miniszterelnök n pályaudvarra ér
kezik Samarjay MÁV elnök kíséretében 

nyozta. Hatalmas iratcsomó olvasásába 
mélyedt, amelyet különböző osztályozás 
után aktatáskájába csomagolt. A hallban 
két hatalmas koíTer áll, amelyben a mi
niszterelnök a bécsi úthoz szükséges dolgo
kat viszi magával. Feltűnő jókedvvel töl
tette munkában a délelőttöt és a lakásán 
várta Antal István dr., miniszteri tanácsos, 
sajtófőnököt és Apor Gábor báró, külügy
minisztérium) követségi tanácsost, akik 
bécsi útjára elkísérik.

Pontban egy órakor érkeztek meg Antal 
István és Apor báró a miniszterelnök laká
sárai ahonnan Gömbös Gyula a keleti pá
lyaudvarra hajtatott.

A keleti pályaudvaron Samarjay Lajos 
MÁV. elnöklgazgató cilinderben fo

gadta a miniszterelnököt,
mellette Gaál Kálmán, a keleti pályaudvar 
helyettes főnöke kalauzolta a miniszterel
nököt és kíséretét a bécsi gyors szalonko- 

dulásig dolgozott Gömbös miniszterelnök az 
anyagon. A miniszterelnök nagyon jóked
vűen készült az utazásra és ezt a jó han
gulatot csak növelte a magyar sajtó állás
foglalása, amelyből kitünöleg egyes lapok 
most már a berlini ut eredményeit is más
képpen Ítélik meg, mint annakidején.

Politikai körökben ugy tudják, hogy a 
miniszterelnök wíení megbeszélései során 
nem mellőzhetik a vámunió problémájának 
a megvitatását sem, mert hiszen Schuller 
osztályfőnök londoni nyilatkozata után két
ségtelenül szó esik erről a nagyjelentőségű 
kérdésről is, 

csijához, amely a podgyászos kocsi után 
első volt a hosszú vonatsorban. Az állomá
son

Kuntze, osztrák követségi tanácsos üd
vözölte Gömbös Gyulát 

és szintén a szalonkocsihoz kísérte.
A miniszterelnök szürke ruhában, szürke 

kalapban, felöltő nélkül indult a bécsi útra 
és amikor a szalonkocsihoz ért, azonnal 
elhelyezkedett a kocsi egyik termében. Az
után födetlen fővel az ablakhoz lépett és

percekig állta a fotóriporterek fény
képezőgépeinek ostromát.

A pályaudvar közönsége is felismerte a mi
niszterelnököt és kíváncsian nézegették az 
üvegtetős csarnok alatti vonatok utasai 
Gömböst, amint a kocsi ablakából kiha
jolva, vidáman beszélgetett kíséretének tag
jaival. A kocsi előtt újságírók tömege állt..

Gömbös a vonat ablakából beszélget Kunz 
osztrák szövetségi tanácsossal

akiknek nagyrésze szintén n miniszterel
nökkel együtt Bécsbe utazott, hogy a fon 
los tanácskozásoknál jelen legyen. A mi
nisztereinek a kocsi ablakán keresztül liosz-

szasabban elbeszélgetett Kuntze követségi 
tanácsossal, aki szerencsét kívánt bécsi út
jához. Félketiökor Samarjay’ Lajos elnök
igazgató jelt adott a vonat indulására és 
Gömbös még egyszer szívélyesen kezet szo
rított Samarjayval és Kuntze követségi ta

Dollfuss repülőgépen fölt Bécsbe 
Gömbös fogadtatására

Bécs, julius 9.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nem sok

kal azután, hogy a bécsi gyorsvonat kifutott 
a budapesti pályaudvarról, Gömbös Gyula 
miniszterelnök fülkéjében rövid megbeszé
lést folytatott a kíséretében levő urakkal, 
majd átment az étkezőkocsiba, hogy meg
ebédeljen. Pár perccel azután, hogy a mi
niszterelnök helyet foglalt a gyorsvonat ét
kezőjében.

megjelent asztalánál báró Apor Gábor 
követség! tanácsos, a külügyminiszté
rium politikai osztályának főnöke, aki

vel hosszabban tanácskozott.
A vonat menetrendszerű pontossággal futott 
be a magyar határállomásra: Hegyesha
lomra. Itt már várt Gömbös Gyula minisz
terelnökre Ae/A-j/. Jenő, Magyarország bécsi 
követe, Ziegler Vilmos, a magyar követség 
sajtóattaséjának társaságában. Ugyancsak a 
hegyeshalmi pályaudvaron várakozott Horn- 
bostel követségi tanácsos, az osztrák kancel
lári hivatal politikai osztályfőnöke, aki

az osztrák kormány nevében fogadta a 
miniszterelnököl.

Rövid, szívélyes üdvözlés után a miniszter
elnök elbeszélgetett Hombostel tanácsossal 
és Nelky követtel, majd miután a vonat el 
indult a hegyeshalmi állomásról,

Gömbös Gyula Hornboslel tanácsossal 
visszavonult fülkéjébe és egészen Bécslg 
beható tanácskozásokat folytatott vele.

A brucki állomáson, ahol a bécsi gyors meg
állóit, lelkes tömeg várta a magyar minisz
terelnököt és nagy éljenzésben tört ki, ami
kor a kocsi ablakában megpillantotta Göm
bös Gyulát.

Pontban 5 óra 45 perckor futott be a 
bécsi gyors az Oslbahnhofra.

ahol ekkor már a miniszterelnök fogadtató 
sóra megjelent egész sereg előkelőség,

élén Dollfuss szövetségi kancellárral és 
Stockingcr kereskedelmi miniszterrel.

Dollfuss kancellár St.-Pöltcnböl, ahol egy 
nagyobb népgyülésen vett részt, 

repülőgépen utazott vissza Bécsbe. hogy 
n magyar miniszterelnököt személyesen 

fogadja.
A kancelláron és a kereskedelemügyi mi

niszteren kivül Gömbös Gyula fogadtatására 
megjelent a pályaudvaron báró Hennet Li
pót budapesti osztrák követ, Péter külügyi 
vezértitkár, Ludmig követ, a szövetségi kan
cellári hivatal sajtóosztályának) vezetője. Az 
osztrák hadsereget Schiebcl és Geng tá
bornokok, hadseregfelügyelők képviselték, 

nácsossal, majd felszálltak a fermeskocslbíl 
Antal István' sajtófőnök és Apor báró kő- 
vétség! tanácsos. A vonatvezető sípjelért 
lassan kigördült a vonat a keleti pályaud- 
varról és vitte magával Gömbös Gyulát é 
bécsi nagyjelentőségű tanácskozásokra.

akik teljes tábornoki díszben Jelenteit me^f 
Dr. Seydel bécsi rendőrfőnök szintén ot| 
volt a megjelentek között. A bécsi magyal} 
követség testületileg veit részt a fogadtatá
son. Miklós osztrák köztársasági elnök megw 
bízásából Klastersky minisztériumi igazgat# 
jelent meg. , • '

Amint a vonat befutott. • - ■
Dollfuss kancellár Gömbös Gyula mi

niszterelnök felé sietett
s szívélyesen, mosolygós arccal igy nyújtott •: 
kezet neki? ,

— Grüss Gólt! •
Az osztrák kancellár ezután néhány köií- * 
vétlen meleg szóval üdvözölte Gömböst*  
Klastersky igazgató Miklós elnök nevében 
mondott rövid üdvözlőbeszédet. Gömbös 
Gyula ugyancsak pár szóval köszönte meg 
az üdvözlést és máris az udvari váróteremt 
felé sietett Dollfuss kancellárral. A váró*  
termén keresztül mentek ki a pályaudvari 
elé, ahol

hatalmas tömeg gyűlt össze s lelkes, 
dörgő éljenzés hangzott cl. amikor a 
magyar miniszterelnök kilépett a pá

lyaudvar épületéből,
hogv Dollfuss kancellárral együtt autóhN 
szálljon. A lelkes éljenzés, a meleg ünne- 
pcltetés mindaddig tarlóit, amig a gépkocsi 
elindult a Bankgasse felé, ahol Magyarul 
szág bécsi követségének épülete van. ,

Gömbös nyilatkozik
Dollfuss kancellár egészen a követségig 

kísérte autóján a magyar miniszterelnököt*  
Gömbös Gyula megérkezése után nyomban 
átöllözködötl, hogy pontban esle hot óra
kor a követségi kancellár hivatalában le
gyen, ahol Dőlifus kancellár várt rá, hogy| 
tárgyalásokat folytassanak. Néhány perc*  
cél hét óra előtt indult cl a miniszterelnök 
a kancellári hivatalba. Közvetlenül elindu
lása eőtt Gömbös Gyula ezeket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Most Dollfuss kancellárhoz siete9t 
ahol gazdasági kérdésekről fogunk tár*  
gyűlni. Este a tanácskozások befejezte 
után a kancellár ur vendége leszek s 
majd féltizenegy órakor Dollfuss kancel
lárral együtt fogadjuk a sajtó képviselőit*

Ekkor már mindeneseire többel tudok 
mondani!

— búcsúzott n miniszterelnök és gyors 
léptekkel sietett a követségi épület előtt 
várakozó autójához, i
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Ausztria ünnepli Gömböst
Körülbelül egy óra hos-*at  tanácskozott n 

két kormányfő az. osztrák kancellári hiva
talban, Dől fuss kancellár szobájában. A ta
nácskozások lilán este nyolc óra tájban

Dollfuss kancellár a magyar követségre 
ment,

Jmgy viszonozza itt Gömböt Gyula minisz
terelnök látogatását. A követségen tovább 
tanácskozott a kancellár és a magyar mi
niszterelnök. Mindkét tárgyaláson

fontos gazdaságpolitikai kérdésekről 
-volt szó.

Este háromnegyed kilenckor n Hallhatta- 
tolatz-i kancellár! hivatal 'dísztermében 
tGumbüs Gyula tiszteletére diné volt, ame
lyen az osztrák kormány valamennyi tagja, 
pzáioos mngasrangu osztrák óllamhivatal- 
pok,

igen sok politikai és közéleti notabili- 
tás.

továbbá a magyar követség összes tagjai és 
l< miniszterelnök k.sfrétében utazó magyar 
prak vetlek részt, összesen ötven résztvevője 
(volt a dinének.

Az osztrák politikai közvélemény Igen 
nagy fontosságot tulajdonit Gömbös 
Gyula magyar miniszterelnök bécsi uta

zásának.
(Jellemző a politikai élet nagy érdeklődésére,

PoSsOlcai és gazdasági kérdé
sekre S tárgyalta két kormányfő

' ' Á kancellár! hivatalban vasárnap este 
trendezett ünnepi ebéd után Is folytatták 
Gömbös Gyula és Dollfuss kancellár meg
beszéléseiket. Hivatalos közlemény szerint 
>■ megbeszélés során a két országot ér- 
idcklő politikai és gazdasági kérdéseket 
tárgyalták meg. Megállapították, hogy 
mindkét országnak egyaránt érdekében áll, 
hogy országaikat érdeklő kérdésekben a 
megfelelő Időpontban a kft kormány 
(Érintkezzék egymással.

\ Kereskedelempolitikai téren a tárgyalá

Ma békés békereváziőt akarunk
_ mendetfia Gömbös vasárnap esíe a tárgyalás után
' ’A Gömbös miniszterelnök tiszteletére ren
dezett ebéd impozáns külsőségek között 
folyt le. A kancellári hivatal kongresszusi 
lerméhen terilellek

ii HofburgbóJ hozott gyönyörű arany 
cvőliészlctckkel.

virágokkal dis/ilelt aszlalfőn Gömbös Gyula 
miniszterelnök ült, mellette Dollfuss kancel
lár felesége és Kcnlncr népjóléti miniszter 
felesége foglaltak helyet. Szemben Dollfuss 
kancellár ült. Az ebéd alatt

ii bécsi kamarazenekar magyar dalokat 
játszott.

Felköszöntő nem volt az ebéden, csupán 
n két kormányelnök ütötte össze a poharát. 
Imiikor pezsgőt bontottak.

Az ebéd után a dohányzóba vonult a két 
kormányfő s olt is megbeszéléseket folytat
lak. Ezután este féltizenegy óra tájban Göm
bös Gyula miniszterelnök fogadta a sajtó 
képviselőit. Nyilaikozatút így kezdte:

— Hazánk szokásai szerint súlyt helye
sünk arra, hogy tájékoztassuk n sajtó kép
iekül tanácskozásainkról, amelyek 

elsősorban gazdasági kérdések körül 
forognak, de más kérdések is szóba- 

kerülnek.
1.— rAz a célunk, hogy minden kérdésben 

p legnagyobb barátsággal egyezzünk meg. 
Ezt a magyar parlamentben is többször han
goztattam.
i A gazdasági kérdésekben való meg- 
' egyezés mind a kél országnak érdeke. 
W gazdasági kérdések ma is a világkrizis 
hatása alatt állanak. Mi bóké takarunk,, I)e 
J>a ezt akarjuk, akkor őszintén kell beszél
nünk.

A békés békcrcvlzlót óhajtjuk, az ösz- 
H7.es problémák békés elintézését, 

penfben kimondták a nemzetek az egyenjo
gúságot és mi is azt akarjuk, hogy

az európai népek urakra és szolgákra 
ne tagozódjanak.

[Az volt a meggyőződésem, hogy a londoni 
konferencia feladatai tulnagyok, <lc min- 
Idenesetre fontos, hogy a vezető emberek az 
Igazság álláspontjára helyezkedjenek.

*— Ez teremtheti csak meg a megértést., 
|Azl hiszem, hogy

a ml gazdasági belpolitikánkat revízió 
alá kell venni.

Er mimikát részről áldozatokat követel, 
de csak ez fog célhoz vezetni. Magyaror
szág meghozta az áldozatokat és azt hi
szem, hogy Ausztria is, de hiszem azt is. 
hogy a többi államok is hajlandók lesznek 
p béke érdekében áldozatokra.

Arra a kérdésre, hogy a kisatanttal fs 
fogunk-e gazdasági megegyezést létesíteni,

Gönc üzlethelyiség
szoba, konyha bérbeadó

Cha inegtudhutó u kjaüvbso.

hogy vasárnap a kormány önzés tágját 
Pécsbe érkeztek, hogy a magyar miniszter
elnökkel megismerkedhessenek.

Jólértesült politikai személyiségektől azt 
az információt kapta a Hétfői Napló mun
katársa, hogy

a két kormányfő tanácskozásához Igen 
nagy reménységeket fűznek Ausztriában 

s a magyar miniszterelnököt igen nagy ro- 
konszenv kiséri.

A Dér Tag azt a feltűnést keltő informá
ciót közli Gömbös Gyula bécsi tartózkodá
sával kapcsolatban, hogy a magyar minisz
terelnök több más szomszéd ország kor
mányelnökét is meglátogatja a jövőben.

Vasárnap erélyesen megcáfolták a Pra- 
ger Tagblaltnak azt a hírét, hogy Litvinnv 
orosz külügyi népbiztos rövidesen Bécsbe 
érkezik, hogy a szovjet és a kisantant kö
zött létesített megnemtámadási szerződésbe 
Ausztriát is belevonják.

A Prager Tagblalt híre szerint
Dollfuss kancellár azért tanácskozott a 
magyar miniszterelnökkel, hogy a meg
nemtámadási szerződéshez való csatla
kozás előli kikérje a magyar miniszter

elnök véleményét.
Hivatalos helyen kijelentik azt is, hogy l.it 
vlnov orosz külügyi népbiztos érkezéséről 
semmiféle értesítés vagy hir nem érkezett.

sok során megállapították, hogy a kereske
delmi szerződés megkötése óta kedvezően 
javulnak a két ország közötti kereskedelmi 
kapcsolatok és az eddig járt ut a helyes ut. 
Dollfuss kancellár végül ismertette a ma
gyar miniszterelnökkel az osztrák kor
mánynak a Fertő-ló egy részének kiszárí
tására vonatkozó terveit. Gömbös minisz
terelnök hozzájárult ahhoz, hogy ebben a 
kérdésben a terveknek megfelelően a tár
gyalások megkezdődjenek. 

azt válaszolta a miniszterelnök, hogy 
már régebben felvettük a gazdasági tár
gyalásokat a kisanfant-államokkal és 
bár azok még nem fejeződtek be telje
sen, reméli, hogy ezek a tárgyalások is 

eredményre fognag vezetni.
— Azért jöttem Bécsbe, — folytatta, — 

hogy gazdasági természetű kérdésekben tár
gyaljak az oszlrák kormánnyal.

Természetesen szóba kerüllek a két or
szágot érdeklő politikai kérdések is.

Meggyőződésem, hogy a két orrzóg egymásra 
van utalva és azért igyekszünk, hogy viszo
nyunkat a legbarátságosabb szellemben ki
mély il síik.

— Bécsi látogatásom alkalmával kifejez
tem azt a szándékomat, amit már a magyar 
parlamentben is bejelentettem, hogy

nagyobb gazdasági egység létrehozása 
érdekében a helyzetet tisztázni kell.

A gazdasági válság előidézését két okban je
lölöm meg. Az első az, hogy a gazdasági élet 
még mindig szenvedi a háború következmé
nyeit, a második pedig, hogy nem épitették 
még le a túldimenzionált háborús gazdasági 
szervezőieket.

— őszintén kell beszélnünk egymással. 
Vallom, hogy

végre kell hajtani azokat az Intézkedé
seket, amelyek a politikai atmoszférát 

megtisztítják,
mert politikai tisztulás nélkül a gazdasági 
helyzetet sem lehet megjavítani, Genfben ki
mondották a katonai egyenjogúságot, ezt kí
vánja Magyarország is.

A négyhatalmi szerződés fontos eseményt 
jelent a helyzet tisztázása irányában. Szív
ből üdvözöltük az egyezményt, valamint he 
lyeseltük a londoni konferencia egybehivá- 
sál is. A konferencia feladatai azonban olyan 
nagyok és súlyosak, hogy szinte megoldha- 
tatlanok. Ezért tartanám helyesnek, ha kü
lön amerikai és külön európai gazdasági ér
tekezlet ülne össze.

Még célravezetőbbnek tartanám egy kü
lön középeurópai konferencia összehívá

sát,
— A súlyos kérdéseket csak akkor tudjuk 
megoldani, ha kikapcsoljuk a politikai meg
győződéseket. A népek békét akarnak. De 
a béke csak akkor lehetséges, ha igazság 
uralkodik. Magyarország igazságot és ba
rátságot kíván.

Természetes, hogy Bécs és Budapest 
barátságot köt egymással.

l./t nemcsak a földrajzi helyzet, hanem a 
történelmi kapcsolatok is szükségessé te
szik. Jómagam is azt hiszem és meggyőző
désem. hogy kollégám, Dollfus kancellár is 
tudatában van, hogy

a két ország a Dunamedencc politikájá
nak sarkpontja.

Hajlandók vagyunk együtt dolgozni és a né 
pek .együttműködésének utjából a nehézsé

geket eltávolítani. Jól tudjuk hogy ennek a 
célnak az érdekében mindkét oldalon áldo
zatokat kell hozni.

Gömbös Gyula miniszterelnök ezután 
megköszönte a sajtó megjelenését és szívé
lyesen elbúcsúzott a sajtó képviselőitől.

Gömbös 
Miklas elnöknél

Gömbös Gyula miniszterelnök eredeti pro
gramjától eltérően

hétfőn nem reggel 8 órakor, hanem a
11 óra 25 perckor Induló gyorsvonattal 

tér vissza Budapestre.
A programváltozás azért történt, mert ma, 
hétfőn

Miklas köztársasági elnök fogadja a ma
gyar miniszterelnököt.

Illetékes helyen hangsúlyozzák, hogy a fo 
gadás kizárólag magánjellegű. A köztársa
sági elnök, akinek tizenegy gyermeke van, 
bemutatja családját a magyar miniszter
elnöknek.

Herczeg Jenő.

Dollfuss beszéde Magyar
országról

St. I’öltcn, julius 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Dollfus kancellár vasárnap St. 
Pöllenben hazafias gyűlésen veti részt és 
beszédei mondott, amelyben Gömbös Gyula 
látogatilséröl Is szólott.

— Alkalmunk nyílik — mondotta az 
osztrák kancellár — hogy a bennünket 
kölcsönösen érdeklő kérdéseket megbeszél- 
jük, mert mi

mindenkor készek voltunk ía vagyunk, 
hogy az évszázadokra nyúló történelmi kap
csolatit két ország barátságos együttélését,

A Standard csak hangszóró
tölcséreket szállított a 

Szatmárnémetiben tartott gyűlésre 
Kölcsönadta 2 gyár 3 tölcséreket, ds nen« tudta, üoyy 

milyen célra — A Standard többmiíliós deficitje
A" közéletet élénken foglalkoztatja a Stan

dard villamossági részvénytársaság ellen emelt 
vád .amelyet a képviselőházban Eckhardt Tibor 
hangoztatott és amely szerint n Standard szál
lította a Szatmárnémetiben tartott román 
revizióellenes gyűlésre a hangszóró-gépeket. 
Ezzel kapcsolatban azt is szóvútetiék, hogy a 
Standard az elmúlt évek során 16 millió pen
gőt keresett közszállitásokon, különösen az uj 
rádióleadó-állomások építésénél.

A Standard ügyét most a kereskedelmi mi
nisztérium vizsgálja meg és a vizsgálat befeje
zéséig a vállalat nem óhajt a vádakra nyilat
kozni. A Hétfői Napló munkatársának mégis a 
következőket sikerült megállapítania:

Néhány nappal a Szatmárnémetiben rende
zett román népgyülés előtt

a szatmárnémeti vngóngyár telefonon hang- 
szórógépalkatrészckct kért kölcsön a

Tolvajnak nézték az ittas 
karcagi végrehajtót

Karcag, julius 9.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Kabul Sán

dor karcagi végrehajtó szombaton este ittas 
állapotban bekopogtatott Nagy Ferenc gaz
dálkodó ablakán, majd mikor nem kapott 
feleletet, bement az udvarra és onnan igye
kezett behatolni a házba.

A gazdálkodó két felnőtt fia álmukból fel
riadva, az udvarra rohant és kikergették az 
utcára a megriadt végrehajtót.

Kiabálásukra nagy tömeg kezdte üldözni 
az Ittas emberi, mert azt hitték, hogy 

tolvaj,
Izgalmas hajsza után a gazdálkodó fia! és a

Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy 
munkatársunk,

dr. DÁNOS ÁRPÁD 
m. klr. kormdnyfőtanácsos, ny. min.' 
osztálytanácsos, a szegedi m. klr. 
Ferenc József tudományegyetem ny. 
rendkívüli tanára, Intézetünk igaz

gatója, slbn stb.
éleiének ötvenegyedik évében, Július hó 
6-én hosszas szenvedés után elhányt 

Nagyszabású, kiváló tehetségéért, az 
élet több terén Is jelentős sikerrel meg
nyilvánult, széles látókörre valló tudá
sáért, halála napjáig lankadatlan, sok
oldalú * odaadó munkásságáért mind
annyian tiszteltük, a jóért és szépért lel
kesedő nemes élet felfogásáért, vonzó 
egyéniségéért szívből szerettük.
Az egész ember, nz Igaz barát emlékéi 
mindenkor kegyclelcs érzésünk fogja 

övezni.
A Magyar-Olasz Bank Rt. 

Igazgatósága, Igazgatói 
és tisztviselői kara.

Regenvpaiwázatt
szelvény.
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főleg pedig a gazdasági forgalom intenzitás 
sót lehetővé tegyük.

Németországgal kapcsolatban kijelentette 
a kancellár, hogy

utnlg egyes felelőtlen elemek nyugtala
nítják Ausztriát, a két ország között a 

béke és barátság nem állhat fenn.
__ Mi készek vagyunk a legöszintébb és 

legfentartásnélkülibb barátságra a német 
birodalmi kormánnyal — mondta — a teljes 
becsületesség és teljes egyenesvonaluság 
alapján.

A franciák Gömbös bécsi 
útjáról

Párizs, julius 9.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonje*  

leütése.) A párizsi sajtó élénk érdeklődéssel 
kíséri Gömbös Gyula miniszterelnök bécsi 
útját.

Megállapítják a francia lapok, hogy st 
magyar sajtó megelégedéssel fogadta a mi
niszterelnök bécsi látogatását. A magyar la
pok és a hivatalos körök nyomatékosan 
hangoztatják — állapítja meg a Havas-iroda 
budapesti tudósítója, — hogy

a miniszterelnök bécsi útja nem árthat
Németország és Magyarország jóvlszo- 

nyának.
A legtöbb párizsi lapjelentés szerint, a két 
államot közelről érdeklő gazdasági közele
désről tárgyalnak a korniányelnökök,

Standardtól.
Miután az ilyen és hasonló kérés szokásos u 
gyárak között, a Standard egyik mérnöke ki
adta az utasítást, hogy a kért tölcséreket küld
jék el Szatmárnémetibe. Hir szerint

a gyár vezetősége nein is érdeklődött, hogy 
milyen célra akarják a tölcséreket felhasz

nálni.
A szatmárnémeti vagóngyár a hangszóróberen
dezés többi részét az ottani mozitól kérte köl
csön.

A Standard egyébként ft legutóbbi üzleti 
évet nagy veszteséggel zárta.

Közel négymillió pengő volt a villamos- 
sági társulat mérlege szerint a veszteség.

A pontosan 3 millió 891 ezer pengő veszteség 
még nagyobb lett volna, de a múlt üzleti év
ben kimutatott 1 millió pengő nyereséget is 
az idei deficit csökkentésére fordították.

tömeg utólérték Kábáit. Akkor ifjú Nagy Fe
renc

baltával úgy fejbevágta, hogy véresen 
esett össze.

Az elősiető rendőrök csak
nagynehezen tudták megvédeni n súlyo
san sérült végrehajtót a tömeg dühétől.

A félhomályban senkisem ismerte fel Kabaif 
és mindenki megvolt győződve róla, hogj! 
azok közül a tolvajok közül való, akik az 
utóbbi időkben igen sok kárt okoztak a kar
cagiaknak és különösen a baromflólakat 
dézsmálták meg.

Kabal Sándort kórházba szállították, élet
ben maradásához alig van remény. 

A Független Kisgazda
párt csornai nagygyűlése

Csorna, julius 9.
A Független Kisgazdapárt vasárnap délelőtt 

kétezer főnyi hallgatóság előtt gyűlést tartott 
Csornán, amelyen részlvcltck: Pakovszky Ti
bor, Gallasz Rezső, Láng Lénárd és Neuburgee. 
Mihály országgyűlési képviselők.

Mészáros János járási pártelnök megnyitója 
után Gallasz Rezső az összeférhetetlenségi tör*  
vény napirendre tűzését és a gazdasági kérdé
sek megoldását sürgette.

Láng Lénárd
a vómvédclemről beszélt

Ncuhcrgcr Mihály
az aranypengő megszüntetését és a titkos sza
vazás törvénybe iktatását sürgette.

Rakovszky Tibor
n restaurációról beszélt és azt vitatta, hogy 
Gömbös 9ft pontja a Független Kisgazdapart 
programjából való, de a miniszterelnök még 
semmit sem valósított meg belőle. A déJuláni 
órákban a szomszédos Szily községben tartot
tak gyűlést.
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veszedelmes ekszerrablű-bandát 
logon a rendőrség

Százezer pengő erieku ékszert zsákmá
nyollak a gavallér betörök - Nőkre es 
versenylovakra költöttek a pénzt

Veszedelmes ékszerrabló társaság tagjait 
tartóztatta le vasárnap a rendőrség. Az 
utóbbi hónapokban úri házakban több he
lyen betörök jártak. A tettesek

kizárólag ékszerre vadásztak, 
csak az ékszereket szedték össze, minden 
más egyéb holmit érintetlenül hagylak. A 
detektívek nyomban arra gondoltak, hogy a 
betörök ékszerész-orgazdával dolgoznak, 
azért viszik el csak az ékszereket.

Megindult a nyomozás és a gyanú két is
mert rovottmullu betörőre, Sallay Jenőre és 
Xondcs Józsefre terelődött. Keresni kezdték, 
de nem találták őket, mig azután szombaton 

érdekes módon kézrckeriiltek.
A betörési-csoport egyik detektivje figyelő 

körúton járt. Amikor a Császárfürdő kert
jén keresztül ment, nagy meglepetésére, ész
revette Kovács Józsefet, aki

egy jólöltözött fiatal nővel 
békésen beszélgetett a kert egyik padján. 
Kovács is megismerte a detektívet és futás
nak eredt. A detektív utána vetette magát s 
pár percnyi izgalmas hajsza után elfogta, 

szijblHncset burkolt a kezére és taxin a 
főkapitányságra vitte.

Kovács rövidesen beismerte, hogy Sallay Je
növei együtt ők követték el az ékszerrablá
sokat és megnevezte orgazdájukat is: Bene
dek Balázs ékszerügynököt

A rendőr agyonlőtte az 
angyalföldi kocsmárosné 
bicskáző fiát véres éjszaka

Halálosvégü véres kocsmai verekedés szín
helye volt vasárnapra virradó éjszaka az an
gyalföldi Szent László-ut. Dudacsek Károly 
vasesztergályos, egy angyalföldi vendéglősnő 
80 éves fia, a konkurrens Macsek Mihály-téle 
vendéglőben

megfricskázta Balázs Ferenc rendőrtörzs
őrmester,

Jnlre a kocsma előtt nz utcán a rendőr nem 
tudva másképpen védekezni, előrántotta revol
verét és

Dudacsekre lőtt, aki megtántorodntf és a 
kővetkező pillanatban holtan esett össze.

fA véres verekedés éjszaka 11 órakor játszó
dott le a Szent László ul és a Fáy-ulca keresz
teződésénél. Dudacsek halála után az össze
verődőt L

nagyrészt ittas állapotban lévő angyalföldi 
kocsmázók között általános verekedés kez

dődött.
'A többszáz főnyi tömeg egy része meg akarta 
támadni a sebeitől tántorgó, polgári ruhát vi
selő Balázs Ferenc rendőrt, a tömeg másik 
része azonban a rendőr mellé állt. Balázsnak 
sikerült eljutnia a közeli telefonfülkéig, ahon
nan a mentőknek és a főkapitányságnak tele
fonált. Néhány perc múlva megérkeztek a 
mentők.

Dudacseknél már csak a beállott halált 
konstatálhatták

és a holttestet beszállították a bonctani inté
zetbe. A sebesült rendőrt a hungáriaköruti 
helyőrségi kórházba vitték.

A mentőkkel egyidejűleg a helyszínére érke
zett riadóautón két szakasz rendőr.

A verekedő tömeget gumibotokkal verték 
szét

és az agyonlőtt Dudacsek társát, Adler Gyula 
angyalföldi legényt bevitték a főkapitányságra.

Vasárnapra sikerült tisztázni a rendőrség
bek a halálosvégü összeütközés hátterét és ösz- 
szes részleteit. Eszerint a Szent László-ut 85. 
számú házban lévő Macsek-Me vendéglő és a 
114. számú házban lévő Dudacsek-kocsma tu
lajdonosai közölt évek óla

elkeseredett konkurrencla-háboru folyik.

A rendőrség most már Sallayt és Benede
ket kereste. Detektívek mentek az ékszer
ügynök Nap-utca 14. számú házban levő 
lakására, hogy házkutatást tartsanak. Alig
hogy megérkeztek, kinyílt az ajtó és

belépett Benedek Sallayval együtt.
A detektívek azonnal rájukvelették magukat 
és őket is elfogták. Ezután megtartották a 
házkutatást, melynek során

rengeteg drágakövet és ékszert találtak, 
azonkívül ékszerekről szóló zálogcédulák 
kerültek elő.

Sallayl és Benedeket szintén a főkapitány
ságra vitték. A kihallgatás során Sallay és 
Kovács elmondották, hogy tiz-tizenkét he
lyen „dolgoztak", ök fosztották ki Fran- 
kovszky ügyvéd főutcái. Balogh járásbiró 
Lovas-uti, Tager főgeológus Zsigmond-utcai 
lakását is. A rendőrség becslése szerint

körülbelül százezer pengő értékű ékszert 
zsákmányoltak.

A fögeológus lakásáról elrabolt ékszereket 
hiánytalanul megtalálták: éppen hétfőn 
akarták a zálogházba tenni.

A betörők naglábon éltek,
dáridókat rendeztek, a pénz nagyrészét 

nőkre és versenylovakra költötték.
Kovácsot és Sallayf betörésért, Benedeket 

pedig orgazdaságért tartóztatták le és most 
igyekeznek összeállítani pontos bünlajslro- 
mukat.

Macsek Mihály kocsmáros és a másik ven
déglő tulajdonosának, özv. Dudacsek József- 
nének fia, az agyonlőtt Dudacsek Károly kö
zölt a szombat éjszakai tctleges összecsapás 
nem volt az első. Két évvel ezelőtt ugyancsak 
a Macsek-félc vendéglőben a duhaj ember hí
rében állóit Dudacsek Károly verekedés hevé
ben

kiverte Macsek Mihály hét fogát.
A Hétfői Napló munkatársa végigjárta a Szent 
László-ut környékén elterülő angyalföldi 
dzsungelt és a következőket állapította meg a 
véres éjszakáról.

Az angyalföldi Szent László-uton vasárnnp 
reggel az emberek csoportokba verődve tár
gyalták a véres éjszaka eseményeit. Először 
Macsek Mihály kocsmájába látogattunk cl. 
Ugyanebben a házban lakik

Balázs Ferenc rendőr, akt Macseknek 
komája.

A betört ajókon és ablakokon vérnyomok. Itt. 
az ajtóban szúrta Dudacsek a rendőr karjába 
a kését. Macsek Mihály a kővetkezőkben mon
dotta el a halálosvégü verekedés történetét:

— Tegnap éjjel tele volt a vendéglőm, itt 
beszélgetett civilruhában a komám, Balázs Fe
renc rendőrtörzsőrmester is.
Ebben a pillanatban valaki durván zörgetni 
kezdett az ajtón. Kinéztem és láttam régi el
lenségemet, Dudacsek Károlyt, barátjával Ad
ler Gyulával. Mindketten részegek voltak. El 
akartam küldeni őket, nem mentek. Két kis- 
fröccsöt kérlek és amikor nem adtam —

hirtelent!! elaludt a vlllanylámpa.
Csak Adler állt a kapcsolónál. Ekkor Dudacsek 
hangját hallottuk:

„Most már nem felelek senkiért!**
— kiáltotta.

— Egy perc múlva meggyujtottuk a vil
lanyt. Balázs az ajtóban dulakodott Dudacsek
kel és Adlerrel. Ekkor láttam, hogy a rendőr 
bal kabátujja cl van vágva és

karjából csorog a vér.
Többet nem tudok, mert a két támadó kirán 
gáttá a rendőrt az utcára.

A szemtanuk vallomása szerint az utcán I 

folytatódott a bicskázás. A rendőr lehajolt le
esett kalapjáért és Dudacsek ekkor

kését mélyen Balázs combjába szúrta.
A rendőr véresen felemelkedett, támadóira lőtt 
és

Dudacseket halálra sebezte.
A Hétfői Napló munkatársa megállapította, 
hogy Dudacsek és Adler előzőleg Dudacsekék 
vendéglőjében, valamint két másik kocsmában 
sok bort fogyasztottak. A duhaj Dudacsek Ká
roly az egyik vendéglő pulijáról csészéket ho
zott magával és ezeket

a Macsek-féle kocsma falához csapdosta. 
Ellátogattunk a Dudacsek-téle vendéglőbe is 
a Széni László-ut 114. szám alá. Az agyonlőtt 
fiatalember édesanyja zokog a kocsmában. A

Az angyalföldi két szomszédvár

.4 Macsek-féh vendéglő betört ablakai és ajtaja. 
Itt kezdődött a véres verekedés. Macsek Mihály 

kocsmáros áll az ajtó előtt

verekedés néhány állítólagos szemtanúja Itt 
azt állítja, hogy Balázs Ferenc, Macsek ven
déglős komája miután Dudacseket agyonlőtte, 
felkiáltott:

•— Aki még legénykedik álljon ide, sorra 
agyonlövöm!

özv. Dudacsekné azt áilitotta, hogy fiának 
soha nem is volt kése. Ezzel szemben a rend
őrségi nyomozás megállapította, hogy Duda
csek

kölcsönkérte Adler 30 centiméter hosszú 
pengéjű bicskáját 

és azzal szúrta meg kétszer a rendőrt. Adlert 
egyébként hétfőn valószínűleg elbocsájlják a 
rendőrségről, de az eljárás természetesen to
vább folyik ellene.

Felkerestük a hungáriaköruti helyőrségi 
kórházban a balkarján és balcombján 8 napon i 
belül gyógyuló sérüléseket szenvedett Balázs I

A legújabb szegedvidéki 
rémdráma nyomozása 
során sok embert elfogtak 
Vasárnap a hatóság felboneoltaíta az áldozatot

Szeged, július 9.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

reggel Beké Árpád dr. vizsgálóbíró a tör- 
, vényszéki orvosok társaságában kiutazol! 
a dorozsmai tanyavilágba.

A csendőrség percnyi szünet nélkül 
folytatja a nyomozást a legnjabb 

akasztást gyilkosság lettesei után.
Az áldozat a 22 éves, szépségéről híres 

Urbán Erzsébet, idősebb Urbán József 
gazdálkodó leánya.

A gazda szombaton hajnalban feleségé
vel és 16 éves leányával kiment a földekre 
dolgozni. Erzsébet egyedül maradt oda
haza, hogy az ebédet elkészítse, aztán ki 
vigye hozzátartozóinak. Nyolc óra tájban 

hatalmas lángnyelvek csaptuk föl a 
házból és csakhamar az egész épület 

lángbaborult.
Urbán Erzsébetet nemsokára azután

az eperfa lombjai alatt felakasztva, 
holtan találták meg.
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Ferenc rendőri.
Véres n'.sóruháhan fekszik a rendőrtörzs

őrmester a kórházi ágyon.
Véres felsőruhája az ágy melletti fogason függ.

özv. Dudacsekné, az agyonlőtt Dudacset 
Károly anyja kocsmája előtt, unokáival. Innert 
indult Dudacsek Károly a halálosvégü vertf 

kedésre

Ugyanúgy adja elő a halálosvégü verekedés 
történetét, mint Macsek Mihály. Ma délben 
detektívek hallgatták ki Balázs Ferencet, aki 
kijelentette, hogy önvédelemből lőtte le Duda- 
cckct.

— Amit tettem, azért vállalom a felelős
séget — 

hangoztatta a rendőrtörzsőrmcster.
Ebben a pillanatban érkezik a kórházba Ba-i 

lázs Ferenc felesége, aki Ercsiben értesült férje 
megsebesüléséről. Zokogva borul ura ágyára^ 
A sebesült rendőr vigasztalja. Az asszony gör*  
esős sirás közben mondja:

— Ha arra gondolok, hogy milyen könnyért 
özveggyé lehettem volna és árvává lehetett 
volna a négy gyerek . ..

A rendőrség a véres éjszaka hatása alatt eL 
határozta, hogy rövid időn belül erélyes niun*  
kával megtisztítja az angyalföldi dzsungelt.

G. L.

Alatta eldöntött pad volt, a közelben pedig 
selyemruhája hevert a fűben.

A csendőrségnek mindjárt az volt a gya< 
nuja, hogy gyilkosság történt.

A vasárnap tartott boncolás után meg*  
döbbentő adatokat állapítottak meg.

A gyilkosok a leányon erőszakot követ
tek cl, majd felakasztották.

A rémtett helyét ugy rendezték el, hogj} 
öngyilkosság látszatát keltsék.

A boncolás azt is megállapította, hogy 
Urbán Erzsébet még azután Is dula
kodott a banditákkal, mikor azok a 

hurkot a nyakába vetették.
A földig leégett tanyaházban talált ma« 

radványokból a hatóságok megállapítottál^ 
hogy a gyilkosság után

a tettesek kirabolták és felgyújtották a 
házat.

Vasárnnp este a szegedi ügyészségre ki
sértek két fiatal legényt, akiket a bűntett 
elkövetésével leginkább gyanúsítanak.

ZZ
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A tokiói gésák 
— tiltakozó nagygyűlése

ügyészség feladnia le»t, hogy ennek a bejelen
tésnek adatait és megállapításait is kivizsgálja.

A solymári bányászokat, — a kik egy hét óta 
az Uj Szent János-kórház lakói,

vasárnap Is clhalmozták ajándékokkal, apró 
figyelmességekkel.

Valamennyi bányászt felkeresték hozzátarto
zóik s a déli óráktól délutánig tartózkodtak 
mellettük. A virágokkal boritolt .napsütéses hó
fehér kórtermektől azonban bucsuzniok kell a 
solymárt pokol hőseinek:

e hét elején valamennyien elhagyják a kór
házat.

— Megyünk vissza a bányába, vár már a 
munka... — mondották rezignállan a solymári 
bányászok vasárnapi látogatóiknak.

Ha majd ön is rájön,

Mit tud az Iginándi
Alkalomadtán csak

Azt fogja használni.

A képviselők adománya a solymári 
bányászoknak

érdekesen „modern" hírt jelentenek Japánból a tokiót gésákról, akiket eddig jóformán 
csak romantikus történetekből ismerünk. A tokiói gésák a napokban nagygyűlést tar
tottak, amelyen helyzetűre súlyosan kiható városi vigalmi adó leszállítását követelték

A képviselőház Ingja! hétfőn délelőtt kapják 
meg negyedévi illetményeiket, amelyet a ház
nagyi hivatal folyósít. A solymári bányászka
tasztrófával kapcsolatban az elmúlt héten akció 
indult meg a képviselők körében, hogy a cso
dával határos módon megmenekült bányászo
kat és a két szerencsétlenül járt bányász hoz
zátartozóit valani’lyen anyagi segítségben ré
szesítsék. A képviselőház összes tagjai magu
kévá telték ezt a nemes gondolatot és egyér
telműen csatlakoztak ehhez az indítványhoz. 
Megállapodás történt arranézve, hogy

minden képviselő negyedévi illetményéből

négy pengőt ajánl fel a bányászoknak', 
amelyet a holnapi nap folyamán minden 

képviselőnek le Is vonnak.
A Háznak 245 képviselölagja van és igy 980 
pengő gyűlik össze a solymári bányászok ré
szére. Ezt az összeget a Ház háznagyi hivatala 
még a holnapi nap folyamán átutalja a pilisvö- 
rösvári főjegyző kezeihez, aki a pénz átvétele 
után kiosztja a bányászok között. A megmene
kült bányászok

hetven-betven pengőt kapnak
a képviselői adományokból,

Olasz-lugoszidv megnemtámadási 
SZerZÖdáS ifászm A |ranC|a miniszterelnök 
Mussolinidéi a dunai protnemaKrúB lóg tárgyalni 
hj Pária, julius 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentése.) A Malin római tudósítója úgy érte
sül, hogy n négy huta Imi szerződést rövidesen aláírják. Daladier francia miniszterelnök 
az uj francia nagykövet kinevezése után szándékozik Rómába utazni. A Jelenlegi nagy
követnek, Jouvenelnek liivatuloskodása tudsaiévőleg Juliira 25-élg tart, A tudósító érte- 
Slllésc szerint n francia miniszterelnök módját fogja eljieni, hogy

Mussolini olasz miniszterelnökkel közvetlenül tárgyaljon a dunai problémákról.
A tudósító azt Is tudni véli, hogy Olaszország és Jugoszlávia között 

megnemtámadási szerződésről folyik tárgyalás

és azt Is jelenti, hogy Dénes csehszlovák külügyminiszter is Rómába készül ezeknek a 
tárgyalásoknak a befejezése utáni időben.

Borzalmas
vasiiti katasztrófa

Németországban
Kisiklott a berlini gyors: halottak és sebesültek

Újabb merénylet Ausztriában

Vasárnap súlyos vasúti katasztrófa híre ér
kezett Erfurtba, almi nagy nyugtalanságot kel
tettek a szerencsétlenségről befutó első híradá
sok. Később tisztázódott csak, hogy a Stutt
gart—berlini gyorsvonatot érte szerencsétkn- 
sé g.

Vasárnap délután Apolda közelében Nieder- 
trebna állomás melleit történt a katasztrófa: 
a gyorsvonat három kocsija kisiklott és felbo
rult. Borzalmas jajveszékelés, segélykiáltás 
verte fel a környéket s amikor megérkeztek az 

első segítő expedíciók,
egymásután emelték ki a súlyos sebesülte
ket, majd a romok alól halottak kerültek

elő.
A borzalmas vasúti szerencsétlenségnek1 vasár*  
nap estig három halottja volt, tizenkét súlyos 
sebesültje és rengeteg könnyebb sérültje. A 
halottak közölt egy jól öltözött hölgy és két 
férfi van,

személyazonosságukat ezldelg még nem le
hetett megállapítani.

A szerencsétlenség színhelyére siető metőexpe- 
dició Apolda község kórházába szállította ba 
a súlyos sebesülteket.

A katasztrófa ügyében megindult a vizsgá« 
lat, eddig azonban nem lehetett megállapítani, 
hogy mi okozta a súlyos katasztrófát.

Felgyújtották a mürzzusclilagi hidat
MÜrzziischlag, julius 9.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasár
napra virradó éjszaka két vasúti tisztviselő, 
akik a pályaudvarról hazafelé indultak, 
észrevették, hogy

a milrzi fahíd, amelyen az országul ke
resztül vezet, kigyulladt.

Segítségért sietlek, előhívták az éjjeli őrt, 
aki tűzoltó fölszerelésével elfojtotta a tüzet.

A tettes, aki motorkerékpárján akart el
menekülni, n tűz eloltására sietőket látva, 
motorkerékpárját otthagyta és jutva mene
kült. A motorkerékpár száma után azután 
ma reggel

elfogták a merénylőt, nkl a feloszlatott 
osztrák nemzeti szocialista párt tagja 

volt.
A merénylő kihallgatása folyik.

Rejtélyes éjszakai szarkálók 
garázdálkodtak Újpesten

A solymári halálakna megmentett 
bányászai elhagyják a kórházat 

Erélyesen folyik a vizsgálat a peslvldékt ügyészségen — 
Súlyos bejelentés a katasztrófa okozóinak felelősségéről

Kispesten ma hajnalban eddig még isme
retlen mulató társaság, az 67/őf-uton min
den szembejövöt összeszurkált.

Az UllŐi-ut és Arany Jrfnos-utca sarkán 
megtámadták Neudou Károly fodrászt és 
mellén, karján megszurták. Neudou kiálto
zására Szabó János mozigépész rohant a 
helyszínre.

őt is leteperték éa hátbaszurták.
A mentők még kötözték a két sebesültet, 
mikor újabb kocsival kellett kivonulni az

Üllöi-utra, ahol véresen elterülve találták 
Szabó János építési vállalkozót, kit oldalán 
szúrtak meg.

Röviddel félóra múltán ismét kihívták a‘ 
mentőket az Üllöi-utra, ahol Sándor Lajos 
gyárimunkást találták fején súlyos szúrt 
sebbel. A sérültek vallomásaiból megállapis 
tották, hogy
mind a négy támadást ugyanazok követ

ték el.
A rendőrség széleskörű nyomozást indított.

Egy héttel ezelőtt adott hírt a Hétfői Napló 
* solymári bányakulnszlrófa szenzációs esemé
nyéről; kilenc bányászt élve mentettek ki a be
omlott okodból. Az egész város megkönnyeb
bülten olvasta n borzalmas katasztrófa szeren
cséi fordulatét. Odakinn a bányában pedig to
vább folyt a mentés munkája mindaddig, amig 
xneg nem találták a kél eltemetett ember szét- 
Xoncsolt holttesteinek egyes részeit.

Most már a szakértők dolgoznak, 
hegy a végzetes szerencsétlenség indító 
kikutassák és megállapítsák: kit terhel a .... 
Ilsség a két bányász haláláért és kilenc bányász 

órás idegtépő kalandjáért.
A pcslvidéki ügyészségen 

erélyes vizsgálat folyik
?s — amint a Hétfői Napló munkatársát beava
tott helyen tájékoztatták — nyomban döntés is 
történik, mihelyt n bányaszakérlők előterjesz
tik a maguk szakvéleményét. Körülbelül

tíz napig tart még n szakértők munkája,

okát 
fele-

azután a pcslvidéki ügyészség újabb kihallgatá
sokat folytat le és ezek alapján

megkonstruálja a vádat
azok ellen, akik felelősek a katasztrófáért.

Vasárnap azt az érdekes információt kaptuk, 
hogy

a nyomozó hatóságokhoz bejelentés érkezett, 
amely konkrét adatok alapján és igen szak
szerű megvilágításban foglalkozik a katasztró
fával és igen súlyos megállapításokat tesz a 
szerencsétlenség okozóinak felelősségéről. Az

Leánykereskedők elhurcoltak 
egy tizenötéves urileányt

A hűtlen házvezetőnő rontotta meg a gyermekleány lelkét
A budapesti rendőrség értesítést kapott 

Aradról, hogy onnan rejtélyes körülmények 
között eltűnt Bene Irma, Bene Emil bútor
kereskedőnek, a Butorközpont igazgatójá- 
jónak viruló szép 15 éves leánya. Az egész

Hétfőn, julius 10-én kezdődik 
az Esti Kurír ui, páratlanul 
érdekes regényes cikksorozata:

Vésvén Tente! 
Vilim

UJ ,

SIOFOK..

János főherceg, 
a szerelem és tengern

halófőrőitle
Fürdőigazgatóaág: Siófok. Tel. 1
Budapest, KAroly körut 3 a. Tel. 43-2-02

A bécsi Burg szám- 
üzöttjének tragikus 

alakia, szerelmének és küzdelmeinek 
eddig felderítetlen epizódjai részlete
sen és szenzációsan érdekes uj meg
világításban kerülnek az olvasó elé.

Aradot izgalomban tartó eltűnésről a kö
vetkezőket jelenti a Hétfői Napló tudósítója:

Majdnem kétségtelen, hogy a fiatal úri- 
leány leánykercskcdők hálójába került.

A rendőrségi nyomozás során letartóztatták 
Benesék házvezetőnőjét, akit azzal gyanú
sítanak, hogy

a feltűnő szép leányt ő juttatta a lélek- 
kufárok kezére.

Bene Irma jól fejlett, kroolbatna arcú, 
feketehaju, bogárszemü szépség. Csütörtö
kön leküldték vásárolni a fűszeresnél és 

többé nem tért vissza.
Bene Irma eltűnése után olyan gyanúsan 
viselkedett a házvezetőnő, hogy n rendőr
ség szükségesnek tartotta az clfogatását. A' 
házvezetőnő azonban

tagadja, hogy a leány tartózkodási 
helyéről tudna.

Az aradi rendőrség több nyomon kutat, 
Bene Irmát

állítólag Budapest felé hozták Ismeret
len elragadó!.

A lázas nyomozás vasárnapig eredményte
len maradt. Bene Irma titokzatos eltűnésé
ről táviratot küldtek a rádióleadóállomás 
soknak, köztük a budapestinek is.

DIAKUVARALAS AIAÍUÍ8AA
gyónyftrfl h'gyvidékcn rrdók, fürdő ftltzörl Mségeí 
étkezéssel havi l>i >». Korrepetálás. Javító- é» magán- 
vl?»ani cMkiMf'és, nyelve';. F.-lnfllh snek elkOlonitrg
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Hla vizsgának meg 
az orvosszakértők matuska 

elmeállapotát
A blatorbágyl szörnyeteg vasárnapja: mise a togház- 
Kápoinában. beszélgetős a védővel - nem lesz helyszíni 

szemle Biatorbágyon
Matuska Szilveszter első vasárnapja a 

pestvidéki törvényszék fogházában sok iz
galmas esemény közepette lelt el. Már szom
baton este engedélyt kért Matuska, hogy

a fogházkápolnában tartandó vasárnapi 
misén résztvehessen.

és miután megígérték neki, hogy lekisérik 
a misére, kora reggel izgatottan készülődött 
vasárnapi ájlatoskodására. Amikor vasár
nap délelőtt belépett a kápolnába,

magába roskadtan Imádkozott
amig csak véget nem ért a mise és vissza 
nem kisérték a cellájába.

A déli órákban másodemeleti cellájából 
• fogház beszélőjébe kisérték le őrei Ma
tuskát. Itt várt rá a védője, akivel néhány 
szót váltott és

átvette tőle azokat a leveleket, amelye
ket felesége és tizenhárom esztendős 

leánya írtak neki Bécsből.
Mátuska láthatóan nagy izgalommal, köny 
nyes szemekkel olvasta a leveleket, majd 
zokogni kezdett s a maga rapszódikus, 
gyors beszédével ezt hajtogatta.

— Hát él még a drága!... — Kiről 
r beszél? — kérdezték tőle.

— Feleségemről! Már azt hittem 
sírba vitte súlyos betegsége, csak előt

tem titkolják halálát!
Ezután Matuska mégegyszer elolvasta a

A Kék egér táncosnőiét megszöktette 
egy kiskorú tisztviselő

A pesti lokálvilág legfrissebb szenzációig a romantikus kaland
Érdekes kettős eltűnési ügyben indított nyo

mozást a főkapitányság.
Szombaton este megjelent a központi ügye

letén Fodor Zseni magánzónő, aki a Dohány
utca 88. szám alatt lakik és két albérlőjének,

Szatmáry Ibolya 20 éves táncosnőnek és
Gyulay Andor 21 éves magántisztviselőnek 

eltűnését jelentette be.
'A magánzónő annak a gyanújának adott ki
fejezést a rendőrségen, hogy a fiatalember,

leveleket, amelyeket leánya irt neki édes
anyja nevében is. A levelekben nyugalomra 
intik a mindig oly izgága Matuskát le.gszo- 
morubb sorsú áldozatai: 13 éves kisleánya 
és hal tilosán beteg felesége ...

Ma, hétfőn délelőtt érdekes 
érkezik a vizsgálat. Matuska Szilvesztert 
vizsgálóbíró utasítására

az elmeorvosszakértők elé vezetik, hogy 
elmebeli állapotáról véleményt mond

janak.
Dr. Németh Ödön, dr. Tóth Pál László

fordulathoz
a

. a 
törvényszék hivatalos elmeorvosszakértöi és 
dr. Donáth Gyula egyetemi magántanár, 
mint ellenőrző orvosszakértő fogják meg
vizsgálni Matuskát és terjesztik majd a 
vizsgálóbíró elé megfigyeléseik eredményét. 

Felszegi Róbert dr., a Matuska-ügy refe
rens vizsgálóbirája

e héten befejezi a blatorbágyl szörnye
teg kihallgatását.

Információnk , szerint vasárnap határozott 
vizsgálóbíró Matuska védőjének arról a 

beadványáról, amelyben Biatorbágyon hely
színi szemle elrendelését kérte. A vizsgáló
bíró ugy döntött, hogy

egyelőre semmiféle helyszíni szemlét 
nem rendel el,

mert a vizsgálat e nélkül is tökéletesen le
folytatható 

a

aki halálosan szerelmes volt a táncosnőbe, de 
szülei nem egyeztek bele, hogy feleségül ve
gye, valószínűleg

megszöktette a szép szőke artistanőt. 
■Április elején költözött hozzá Szatmáry Ibolya. 
Állandóan szerződésben volt, ismert alakja a 
pesti éjszakának, legutóbb a Kék egérben mű
ködött, Házhérét pontosan fizette és arra kérte 
háziasszonyát, engedje meg, hogy vőlegénye. 

aki jómódú vidéki családból származik, néha 
meglátogassa. Eleinte hetenként egvszer-kétszer 
jelent meg a fiatalember a táncosnő lakásán 
később aztán ö is odaköltözött a lakásba. 
Gyulay Andor féltékeny volt a táncosnőre és 
amikor elment hazulról, vagy éjszaka a lokálba 
ment, állandóan kisérgette cs valósággal őrkö- 
dőlt fölötte. Egyre nagyobb szerelem fejlődött 
ki közöttük és a fiatalembert, aki közeli házas
ságot tervezett, nagyon elkeserítette, hogy szü
lei hallani sem akarnak nösülési szándékáról. 
Éppen azért elhatározta, hogy a család bele
egyezése nélkül is megvalósítja szándékát.

Fodor Zseni szombaton délután eltávozott 
hazulról és csak később tért haza. Feltűnt 
neki, hogy a táncosnő és völegényjélöltje már 
nincsenek odahaza, holott máskor csak köz
vetlenül kapuzárás előtt szoktak eltávozni.

A szobában ürc.sen találta a szekrényeket 
fogasokat és a bőröndök is eltűntek a sa

rokból.
Elment a mulatóhelyre, ahol azt az értesítést 
kapta, hogy a táncosnő két napja egyáltalóban 
nem jelentkezett Ilyen előzmények után a fő
kapitányságra sietett, ahol megindították a 
nyomozást a pesti éjszaka legújabb szenzációja 
ügyében.

Dr. Krets Jakab ügyvéd 
öngyilkossága a hárshegyi 
gyógyintézetben

Adagonként beszerzett ópiummal megmérgezte magát
Vasárnap reggel 8 óra tájban a hárshegyi 

ideggyógyintézet egyik kiilönszobájában esz
méletlen állapotban, mérgezés tünetei között 
találták dr. Krets Jakab 56 esztendős ügy
védet.

Dr. Kretset pár nappal ezelőtt Hernád- 
vécse községből szállították hozzátartozói 
az ideggyógyintézetbe. Az idős emberen 
idegkimerültség jelei mutatkoztak és kezelő
orvosa utasítására szállították fel Buda
pestre. Pár napos kezelés után kissé javult 
állapota és tekintve, hogy az orvosok súlyo
sabb tüneteket nem észleltek rajta, engedélyt 
adtak az ügyvédnek arra, hogy napközben 
kijárhasson a városba. A csendes, magába 
zárkózott ember a legpontosabban betartotta 
a kimaradási időt és amikor visszatért, rend
szerint olvasott.

Szombaton délután pár órai távoliét után 
szobájába ment, ahol hosszú ideig levélírás
sal foglalkozott. Késő éjszaka még mindig 
ott' ült az íróasztalnál és ezért az ápoló meg 
is kérdezte, hogy miért nem fekszik még le. 
Krets közölte az ápolóval, hogy fontos ügye
ket kell feleségének megírnia, és ezért nem 
csaphatja össze a levelet. Éjféltájban besö-

Egy nyaralás költségéért Ingat
lant szerez a

BALATONI 
RIUIERAH!
Korszerű, 70 kát. holdas telekparecllázAs az Al
sóörs és Balatonfüred között elterülő, természeti 
szépségekkel és kincsekkel megáldott, a vesz
prémi SzékeskAptalan. a műül és a Balnton kö
zött elterülő birtokon. # ■»*»,  ■ |L<-

200 O-öles *«■■*«■*  
O ölenként mar <• pongttórt. Kedvező 
fizetést teltételek. Modern strandfürdők, kitűnő 
hatású gyógyvizek, elsőrendű termőföld, olcsó 
kedvező építési lehetőségek a budapesti „Cent
rum" Házépítő-Vállalat utján.

Értekezés:

„Balatoni ILI vler a", Holek 
Igazgató parcellázó vállalata

Budapest, 1„ Horthy Miklós-ut 15/o» Telefon: 60-3-01.
Helyszínen: Csopakon, Benkő Jánosnál, Varga-féle 

vendéglő, állomással szemben.
Kirltn díjtalan, képot I sm artai 6 11

teledet! a különszoba is, az ügyvéd 
tért. Reggel 8 óra 
reggelit vitte be s 
hogy az ügyvéd

habzó szájjal.

aludni
volt, amikor az ápoló a 
megdöbbenve fedezte fel, 

. v

eszméletlen állapotban 
fekszik.

Az éjjeli szekrényen egy vizespohárban mé
reg maradványait fedezték fel. Megvizsgál*  
ták s megállapították, hogy dr. Krets

ópiummal mérgezte meg magát.
A levél, amelyet feleségéhez címzett, nem 

volt lezárva, olt feküdt az asztalon. Ebben 
érzékeny hangon búcsúzik családjától és 
arra kéri őket, ne haragudjanak, de érzi, 
hogy többé már nem lesz teljesen egészsé
ges, nem akar terhére lenni senkinek és 
ezért megválik az élettől.

Az öngyilkos ügyvédet a mentők súlyos 
állapotban a Rókus-kórházba szállították. 
A rendőri vizsgálat megállapította, hogy dr, 
Krets nem az ideggyógyinfézetben jutott az 
ópiumhoz, hanem amikor kijárt, 

apródonkéni .szerezte be a mérget. j 
A nyomozás arra is kiterjedt, hogy az ügy
véd hol szerezte be az ópiumot. .|

nyílik a

Nyári

Corvin
Vásár

arc"
jegyében

■ ■

t
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SZÍNHÁZI napló
Egészen csendben <gy remek kis operett*  

filmet fejettek be e héten. Ciffrn Géza Irta 
ét rendettc, n főszerepét Budapest uj 
Málrja, Bállá Lici és Halmay Tibor Játszot
ták.

*
Titkos Ilona sulyos betegségéből fel

épülve először a Budai Színkörben fog fel
lépni. Szombat este alóirta a Budai Színkör 
nyári újdonságának főszerepére vonatkozó 
szerződését és esz.erint a nyári primadonna 
ebben az évben nem Ilonthg Hanna, hanem 
Titkot Hona lesz. Honthy Hanna ugyanis 
tovúbjátssza a Magyarban nz „Egy csók és 
semmi más" cimü zenét vígjáték főszerepét. 
A budai nyári darab ideiglenes Címe Jó 
szerencsét! E jelmondat jegyében már le
szerződtették Csortos Gyulát, Hát kai Már
tont, Dénes Györgyöt, akik vasárnap Titkos 
Ilonával együtt megkezdték a próbákat. 
Premier julius 22-én lesz,

♦
Szerdán kezdik forgatni a legújabb ha

talmas magyar filmet a Hunniában. Joe 
Pastcrnak produkciójának főszerepét Gaál 
Franciska és Fául Jiörniger játssza. A film 
egyik jelentős szerepére leszerxődtették Kun 
Magdát és Kertész Gábort. Most folynak a 
többi szerepekre vonatkozó szerződtetés! 
tárgyalások. Elkészült Brodszky Miklós Is 
a muzsikával. Három olyan slágert szállí
tott a filmhez, amely egész bizonyosan n 
legnépszerűbb lesz Európában. Az egyik igy 
kezdődik: Drágám megbocsásson nékem...

Brodszkynak nem kell bocsánatot kérni 
a muzsikáért.

♦
Érdekes előadás zajlott te szombaton délután 

az angyalföldi elmegyógyintézetben. A hatalmas 
díszterem természetesen zsúfolásig megtelt az 
ápolók felügyelete mtllett elhelyezett betegek
kel, akik szüntelenül tapsoltak az élőhalottak 
birodalmát derűre fakasztó színészeknek ... 
A társulat egyik tagja, Szeghalmy Erzsi egy 
hatalmas tortát kapott ajándékba az egyik 
csendes betegtől. .4 hátsó sorokban egy réve- 
teg tekintetű, megtört uriasszony gépiesen tap
solta a vidám jeleneteket, az egyik legnagyobb 
magyar operettszinésznő egyetlen leánya, a 
nemrég elhunyt szinigazgutó elvált felesége.

♦
Barma 111 Imre „Brldge" elmli háromfelvo- 

núsos játéka egészen uj oldalúról mutatta be a 
rendkívül trhelség'*s  és népszerű írót. A 
„Brtdge" szellemes és fordulatos szatíra, ötlete 
pedig; szabad-e a barátnak megmondnnl azt. 
hogy felesége megcsalja? A szereplők közül 
egyformán Illeti Dclly Ferencet, IFArrigót. Itu- 
binylt és Jnlovcezkyt n legteljesebb elismerés, 
nem beszélve egy Untai és tehetséges színész
nőről, Mary Muntyról.flkl a többiekkel együtt, 
n kánikulával klizküdve, teljes mértékben tudta 
érvényre juttatni a darab ragyogó értékelt.

♦
4 Meteorológiai Intézet jvlenléso szerint, most 

már visszavonhatatlanul itt a nyár. Ezzel egy- 
időben Fold Mátyás is bckiildöttc legújabb 
í;irabjáról, illetve keddi premierjét hirdető re
cenzióját:

— Kedden este a Budapesti Színházban 
szinrckerillő „Ne hagyd magúd, Boltikéin!" és 
„Apukáin, te tudsz" a harmincötödik darabom. 
Operettjeim közül Németországban Is nagy si
kerrel adlak elő többel, de sajnos, ezekből már 
egy példány sincsen, mert — mint értesültem — 
Ililier, a többi klasszikusokkal együtt nz én 
müveimet is máglyán clégcllellc. Ezúttal tisz
telettel lemondok legújabb müvem berlini elő
adásairól, bár kijelenthetem, hogv ennél jobbal 
ez életben nem alkottam. Ami pedig nz előadást 
illeti, csodálkozni fog mindenki, miből telne, 
honnan jött nz a sok pénz, amit a díszletekbe 
és ruhákba beleültem?

♦
E héten érkezik ötvenedik előadásához a 

„Tessék beszállni*'  cimü revü, amely a Hóval 
Orfeumban változatlan sikerrel keríti színre. A 
revllnek egyébként szombaton, az első káni
kulád napon volt a tllzpróhája. Zsúfolt néző
tér tapsolt n ragyogó gárdának. A sziliház 
sürgősen megrendelte a jéghlltő-berendczést.

Budai legszebb vncsorAzóhelye a

DöiiDaiyauduarHerthelyisfige
(Ind. oldal) uj vezetés, szolid Arak, eaténklnt cigányzene. 
FövArosI és vidéki ArlkAzönaég talélkozAhelve.

Tulujdusoa: Ifj. Andorka János

ÍmMZSÖNyM
Kitűnő konyha, elsőrendű Italok. Hevesi HORVÁTH GESZTI 
BUMlkAJ. Xulaldonos: v. BERTHA GYULA

Kellemes kermaiyisegDen.
I, Horthy Mlklós-ut ís 

Kitűnő konyha. Brober-norök 
Anyienakar nnnvikAl ttö

SCHRÁPLER halászlé 
fogalom I
Fest-Bnda közönségének tnlAikovrthrlye

. EBsicSai Bsis IPípa
HktRit-körut 14. Hangulat, tánc, tont.

Békeifi László visszalépett
a Kamaraszínház bérletétől
Bécsből cáfolja budapesti Kék Madár alapítását

Pesti művészkörökben tartotta magát az a 
hír, hogy Hékeffí László megválik ax And- 
rássy-uti Színháztól és a Nemzeti Színház Ka- 
marnszinháza épületéro bérleti ajánlatot adott 
he. Beavatottak már tudni vélték azt is, hogy 
BékefTi László egy magyar Kék Madár-kabarét 
akar alapítani a Kamaraszínház épületében és 

tervét a kultuszminisztérium Igen szíve
sen fogadta.

Az anyagi garanciákra pedig kedd délig ka
pott határidőt. A hir annál nagyobb feltűnést 
keltett, nicrt a Kamaraszínház épülete tulaj
donképpen Wertheimer Eleméré, az Andrássy- 
uti Színház igazgatójáé, aki egész természete
sen nem szívesen nézné, hogy

saját épületében kapjon konkurenciát. 
Tudni vélték azt Is, hogy a Wertheimer-csa- 
Iád tiltakozni akar a kultuszminisztériumban

Eggerth Márta és Willy Forst 
Budapesten

De jó igy visszajönni — mondja a fiatal filmprimadonna
Szombaton este a bécsi gyors illusztris 

müvészvendégekict hozott Budapestre. Egy 
bécsi filmkolónia keretén belül Pestre ér
kezett Eggetlh Márta, a népszerű fiatal 
magyar filmprimadonna és partnere, Willy 
Forst, a pesti bakfisok kedvence. Szomba
ton este már Budapest ragyogó panorámá
jában gyönyörködtek, vasárnap pedig bol
dogan indult strandolni a júliusi napsü
tésben a német filmtársaság. Eggerth 
Mária Budapesten élő rokonait látogatta 
meg.

— De jó igy visszajönni! —< mondotta 
valósággal exlázissal a fiatal filmprima- 
donna, aki néhány évvel ezelőtt bizony 
sokkal szerényebb keretek között indult cl 
Budapestről, hogy európai stilü karrierjét 
megcsinálja.

—■ Emlékezzék csak, — mondotta e so
rok írójának — amikor a Fővárosi Ope- 
rellszinházból édesanyámmal szinte sírva 
jöttünk el, ön volt az, aki hozzánk csatla
kozva, vigasztalt... Rendkívül cl voltam 
keseredve és valósággal végigsirtam a Te- 
réz-körutat.

Nem kaplain meg egy szerepet, mert

»Teddyand Partner*
KMS Terézkörnti Színpadon

Rendkívül olcsó nyári helyárak! Kedden premier! Telefon: 265—54

Róth Ármin Endre, a híres 
konjunktura-bankár ellen 
vasárnap valutázás miatt 
körözőlevelet adtak ki

A budapesti királyi Liintctölörvényszék va
sárnap nyomozólevelet bocsátott ki Róth Ár
min Endre bankár ellen. Fizetési eszközökkel 
elkövetett visszaélés, sikkasztás és csalás bűn
tettének elkövetésével gyanúsítja a törvény
szék.

A köfözölevél megint fölelevenili Róth Ár
min Endre, a híres konjunktura-bankúr em- 
lókét. Körülbelül kit esztendeje, hogy Róth 
illbngyla Budapestet. Távozása után furcsa 
hírek keiiek szárnyra. A tőzsde környékén eb
ben nz. időben arról suttogtak, hogv

egy Antal bankár különféle valutameghl- 
zárokat tálhitt budapesti tőzsdésektól és 

magáncégektől,

Madame Berta kozmetikai 
szalonjának furcsa titkai
az erkölcsrendészeti rendőrség 
előtt A detektívek előállították a főkapitány
ságra a hetvenéves Madame Bertát asszisztensnőivel 
együtt — Miért fizettek a 
asszisztensnőinek T

vendégek Madame Berta

Az erkölcsrendészeti rendőrséget és a főkapi- 
tányság bűnügyi osztályát egyszerre foglalkoz
tatja egy furcsa és különös erkölcsbotrány ügye.

Nemrégiben bizalmas utón fölhívták n rendőr
ség ügyeiméi arra, hogy a Ferenc-körut 7. 
számú ház földszintjén működő Madame Berta 
szépsi'gápoló Intézel körül furcsa dolgok zajla
nak. A rendőrség informátora különös dolgokat 
mesélt cl arról,

ml történik a ntépnégápoló Intézel néhány 

zsoldos elökésstt polgári/- 
kAzépIsKolni m«,’án 
viz«gAkrs, er«tt*eg ‘- 
ra. VII, Dohún> u ’

a BékefTi-szerződés ellen, mert a család és a 
kultuszminisztérium közötti megállapodás 
egyik paragrafusa kifejezetten előírja, hogy a 
Kamaraszínház épülete kizárólag csak szín- 
házcélokra adható albérletbe.

A különböző kombinációknak és híresztelé
seknek maga Békeffi László vetett véget az
zal. hogv

Bécsből felhívta a Rétfői Naplót
és annak közlésére kért fel minket, hogy 
nincs szándéka a Kamaraszínházat kibérelni 
és jelenleg Bécsben tárgyal a Bécsi menyasz- 
szony cimü darabja ügyében.

Nagyon valóizinü, hogy ezek után Görög 
Sándor, a szegedi színház volt igazgatója 
kapja a Kamaraszínház bérletét, aki tizenkét
ezer pengő bánatpénzt már le is fizetett az ál
lami színházak gazdasági hivatalában.

azt mondták, hogy még nem vagyok 
nő.

Gyerek vagyok. Akkor már tizenhatéves 
voltam és természetesen á színház rende
zőjének ez n megállapítása bántott legjob
ban. Nem is kaptam meg a szerepet. És 
édesanyámmal ekkor elhatároztuk, hogy 
kiutazunk Németországba hangversenykör- 
utra. ön volt az, aki vigasztalt és kijelen
tette, hogy rövidesen eljön az az Idő, ami
kor majd versenyeznek értem a színigaz
gatók.

— Na és versenyeznek?
— Szerénytelenségnek hangzik, ha azt 

mondom, hogy: igen. Tény az, hogy több- 
izben hívtak fel Bécsben és Berlinben tele
fonon és

különböző szerepeket ajánlottak fel, 
amelyeket — sajnos — nem vállalhattam a 
filmangazsmánjaim miatt.

Willy Forst csatlakozik hozzánk, aki 
első ízben van Budapesten és mint ilyen, 
természetesen azonnal elragadtatással gra 
tillái a szép Budapesthez és last bút nőt 
least — a szép nőkhöz. Elhárítom a gra
tulációt — egyik sem az én érdemem. (s) 

a megbízásokat nem teljesítette, a pénzzel nem 
számolt cl és n károsultak nem mertek pa
naszt tenni, mert állítólag olyan valutaüzle
tekről volt szó. hogy nem örültek volna, ha a 
kérdést a rendőrség feszegeti.

A suttogások később elhallgatlak. Róth Ár
min Endrével kapcsolatban utóbb több buda
pesti lapban cikkek jelentek meg. A fiatal 
bankár külföldről

sajtópöröket Indított,
de a pörök végül békés kiegyezéssel fejeződ
lek be.

Most azután nagy meglepetésre újra szere
pel a neve: czutal a hatóságok elölt és vasár
nap kiadták ellene a körözőlevelet.

asszisztensnőjével a szalonban.
Az erkölcsrendészeli osztály detektivjei figyelni 
kezdtek és rövidesen olyan dolgokat állapitol
tak meg, amelyek azután a rendőrség beavatko
zását vonták maguk után. A beavatkozás azzal 
kezdődőit, hogy n detektívek

a szalón néhány asszisztensnőjét előállítot
ták az erkölcsrendészeti kapitányságra,

Hiiiyiwmérték után tetsiéssserin 
---------- 1 II Kéretek bő

pengne?: ' ünk
VCtl MELLÁR, Dohónj utca 77. II. em. IN

Kép a németországi meztelen társaság 
életéből

majd onnan a főkapitányság bÜnfigyl osz
tályára.

Az asszisztensnők legtöbbje határozottan tilt*?  
kozott az ellen, hogy bármilyen szabálytalanság 
is történt volna, néhányan azonban beismerő 
vallomást tettek. Azt mondották, gyakran fo
gadlak férfiakat a szalón helyiségében és

a „honorárium'4 ölven százalékát a főnök
nőjüknek, Madame Bertának adták át.

A megdöbbentő vallomás után a detektívek 
előállították Madame Bertát, polgári nevén 
Mauser Gézánét is. A hetvenéves kozmetikusnö 
tiltakozott a vád ellen. Azt mondotta, az egyik 
asszisztensnő albérletben lakott nála, ha valaki 
meglátogatta öl, nem tiltakozhatott ellene, a 
többi asszisztensnőket is gyakran felkeresték 
férfiak, neki az a megállapodása munkatársai
val, hogy

a szépségápolásért kapott honorárium tela 
öt illeti meg,

a kozmetikai kezelésért járó pénz felét tényleg 
meg is kapta a leányoktól, nincs tudomása ar
ról, hogy a lányok kozmetikán kivül egyébbet 
is foglalkoztak volna.

A hetvenéves Madame Bertát és asszisztens*  
nőit kihallgatásuk után elbocsátották a főkapi*  
tányságról, de tovább folyik ügyükben a nyo*  
mozás.

« „Turul matszertar“ 
cikkeit használ in. A Turul Lanolin- én bárnonynzappanok. 
kölnivizek, tejkrémek, borotvapengék BiegbisbatósógukTÓÍ 
és jóságukról híresek. V1T., 8zövetség-utc*  15,

Ismét tombol 
a fővárosban 
a kokainüzérkedés

Előkelő állású tisztviselő 
a kokalncsempészek ul vezért

A „kokalnklrály", Sohár Elek rejtélyes ha*  
lála után jó időre elcsendesedett a pest! 
„kokszosok" tábora. Eltűntek az. éjszakából < 
fehérméreg zugárusai és a rendőrségi razziák 
Is elmaradtak, nem volt szükség rá. Több is
mert kokainisla a Balkánra és egyéb helyekrá 
tette ót működésének központját. Már-mát 
ugy nézett ki n dolog, hogy a kokain rabjai 1S 
abbahagyták kártékony élvezetüket, azonban 
csakhamar kiderült, hogy nem szűnt meg Pew 
ten a kokainláz, sőt újból nagy méreteket ölt. 
Orvosok és kórházak jelentésében ismét emel
kedést mutat a kokainmérgezések száma.

A fehér méreg áldozatai túlnyomórészt 
nők,

akik nem hajlandók megnevezni azt a sí**  
mély!, akitől a kokaint vásárolták.

A rendőrségnek most még nehezebb a dolg.t, 
mint a múltban volt. Többnyire uj emberekké! 
szemben kell felvenni a harcot. A nyomozó*  
eddigi adatai alapján Sohár utódai, uz uj ko*  
kainárusok közt

főleg intellektuelck vannak, 
valamennyinek állása, bejelentett lakása van 
és igy közveszélyes munkakerülés címén nens 
lehet őket a toloncházba vinni. Vezérük, a hí
rek szerint.

jó állásban lévő ttszfvlaelő, 
aki kollégái előtt sem tagadja, hogy kokat- 
lusta és állandóan van nála kokain. Ezt a 
fiatalembert józsefvárosi hivatalában naponta 

nem egy Ismert színésznő, társaságbeli 
férfi és hölgy keresi fel, 

akikkel mindössze pár szót vált és móri*,  lebo
nyolították az üzletet. Állandóan nagyobb ősz- 
szeg ffllett rendelkezik és költséges életmódot 
folytat. Ez a jócsaládból származó fiatalember 
különben egyszer már szerepelt a rendőrsé
gen ugyancsak kokain-üggyel kapcsolatban, de 
rövid kihallgatás után elbocsátották. Nem 
tudtuk ellene konkrét bizonyítékot produkálni.

Az uj kokainárusok közt szigorlóorvos, ve*  
gyészmérnők is akad, akik valószínűleg kül
földről szerzik be a mérget. Az n gyanú, hogy 
hajón csempészik Budapestre a kokaint.

A rendőrségen a kokainügyekben dolgozó rend- 
Őrtisztviselők és detektívek megbeszélést tar
tottak és elhatározták, hogy nemcsak a kis 
ügynökökkel, hanem az előkelő kokainárusok
kal szemben is felveszik a harcot és leleplezik 
a kokszos Lexi és társai elárvult szerepéi)*  
lépett vezérkart.  

Van szerencsénk a Westend-kávéház 
volt t. vendégeinek és a n é. közönség 
tudomására hozni, hogy a 

WESTEND-KÁVÉHÁZ
VI., TERÉZ-KÖRUT 44 

renoválva, u| ve«eté4i alatt 

M F <á Y II. T!
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ZeRring 1 gallérral 9.35
Igen jó mosó, sötét alapon AU w

OxfüHl dlvuilng a gn
panama szövésű 2 gallérral “

Színes puplln Ingek <,45
9 gallérral, bélelt mellel 5.90,

Panama apacslagek *25
selyemfényű croppszöv. 4.25, w

Trikó sporting,
fehér és rsíucs ...

Fehér pupllnlng
bélelt mellel, a legjobb szabás

Fehér puplln hálóing
színes gallérral 4.00, sifon
hálóing ... ... ..

WN , szmes szsfirnadr^c

Rövid puplinnadrüg
fehér és színéé ... ... .,

Strand- ás hálópijama
freskóból 0.23, Mfirbet.... „

Finom puplln pijama 74.80 
Elegáns gyapjukalap ^,90 
Finom nyálszőrkalapok g.so 
Hyárl szalmakalap 7.49 
Férfi zsebkendő —.25
Önkötő nyakkendő —

divstmlnsáaalí _ _ — 1.78, • A w

Bőröv —.SS
Gumi nadrágtartó _ m

bőrrészekkel _ _ „ 1.28,

Zoknitartó -.32
selymes gumiból —.48, pamnt •Wflihi

nac-szlivásll,
........Í.75, 1.95

3.95

.20,

„ 1.8S,

3.8O 
f .25
g.E5«
4.501

íLu^, {WlcMá*  l
Cukortartó pt&elt Ml — .86 
vajtartó Fittéit Dvegbdl —.881 
VizesKorsö rajancebál —.98 
4 drb főzeléktől. . . . . . —.98
KoiBpttktolel pittell ívesül 1.76 
likéikttilel pittell Mól 1.7 6

22 (líléiM ciMeA.1 
fijtntilíiíjíi ipíIj és lapos —.22 
Fehér lajance bögre-—.22 
Csisroll tizes- és huss pehát —.22 
Ovagmosókefe- - - - - —.22
35 drb paplrsza’vetta —.22 
Tollette papír 300 lapos —.22 
Rugós habverő- - - - - —.22
Paszlrozófa -.22

/Sívöci/- Z'Cáfta’iiáo :

Aklumuppa 3.70
Ovális kézikazetta 3 2C

körül varrta ... ... — ... — — ■ • ]

Hői divat hörretlkül 3,90
elegáns finom kivitelben 4.00,

Tökgynlu —,44
I pandicsotnpasszitozó _ flg

és í uborkagyslu ősssosen _ IVW

Háztartási készlet nn
10 m. kőtél, 12 drb rnhscslpoes  MM

1 mosókeíe, 1 mosópor ... — • w w

Fuhöncs (mosó crep) _ a 
Mosó muslln (voal) £"•_ 7a 
Mosó, mpselymek tg g 

Kockás eponge gg 
Színes mosó taretie ' 1 w

ruhákra és komplékra 1.38, M • I

Modern butorkrefon 7 2 5
művészi mintákkal... _ 1.50, 1 •

Flltex „Sevilla" 1933 52c
nj modern mintásak................. fii#

Angol pigue grenadln ? 93 
a légcsődásabb mintákkal........ 4M3

Csíkos müselyemrulia q,30
sok szép színben, Jó mosó ... tó) 1

Divatos mllaneesruha v.gn
szép kivitelben, több ssinbon._ tó» 1

Müselyem pongyola v.29 
Hyöri hurettruha k.3q

bármely színben, kiváló mosó w

Husiin impriméeruha la.so
gyönyörű müselyem minőség 1 W

Bareite-kosztOm 1LB0
fehér, csinos angol fazónban ... a ír j

Fehér barett vászonalj ^,agi 
Müselyem frikóbluz -g.so

rövid ujjal, bármely színbe*... A I

UJJnélkDli pullover 3.20

Vidd fatéiMffi-ú ?

Színes kombiné
selyemre dolgozott himeÓMel...

Ing- ős nadrágkószlef
milanés mdselyemból legombol- 
bató fazonban........................... ..

Simwis Biűselyemkofflhiná
hbssiú divatos íazunokban...

Színes hálóing
hímezve, Jól mosható 2.85,

Samut níitilyiit hílóiog
ízléses hímrésdfsszet ... _

Kosaras melltartó
dnnla (üllböl — .f“ ‘ ‘
Zitánból........... ..  . ..................... ..

sak óriási választékban 1.18, I
---------- — _<wnw2 strand- *»
pljamakabátokra ........  1.28, I

f.68

2-48
3.6Q
2.48
6.80

Húzinrtíisl gumlkötény~-98 
Milanes müselyea piiaaa a

otthonra és strandra minden 
színben......................................... "W

„lm' müseljem triUpijina 7,gg
a legelegánsabb fazonokban ... ■

Csíkos női nadrág 1.15
színes miíselyemfonalhol ... — 3

Sanneus női nadrág 7.53 
nehéz műselyemből, szln-s — B

TOllszerb nő! ncdrág «.93
finom műselyemből..............■

Brokát csípőszorító _ __
2 oldalt gumibetéttel, 20 em. AiPW 
magas.................................... **

Primo brokátfüzö 5.90
fehér ée színes, >0 cm. magas W

Klórt horlsnuatartó •
sifonbéléssel, fodros gumlvat...

f

Tö'csércs női mosóbőfkeszlyQ
kiváló Jó mosó, fehér színben...

Hűi raosóbír diiitkswija _ _
divat diszvarrással............... ~-

Férfi sárga mosöbör 4,30 
Höl divot tölcséres -.88

mosókssztyfl.szmes ................

Hői tt férfi d vatkesztyfl -.78
bármely színben .. .. ... —

2.90
4.8O

Mintás crepe-de-chine . K_
és marocaln, la müselyem 
minőség ... ...................... .. ...

Möielyein gogebe Imprimé 1.98
Rlhuiding és flomtselfe „ M

a legújabb müselyem ruha- sK«90 
anyagok ... ... ............  ... _ ^9

| Valódi nyeriseiyem 9.68
| KSselyem georgeite 9.90
3 Valódi nyersselyem 4.93
Q nyers színben 70 cm széles ... 1
| Mííselyein hurefte -j ,53

és sohantung divatszinekben ■

^00 íc/á^ia  ̂2

I
Nöl tflvaigallér

fehér, rózsáséin és kék transz- *M  .20 
párén cs ................... —.08, ■

Hői pique-gallér _

Ff rí! szövsWIWnvök
ItArom vásári egységárban

29-- 39-- 49-~
Hvárl burettöitöny ©.30
Elegáns vászonöllöny i a.go

solyemfényö mosóvászonból ... J 1

Vászon ienisznadrág „ __
drapp fehér selyemfényű
anyagból ....................................

Divat kaschnnadrág e.so
szürke. Jó sas bár ...................

lenyűszonjoppe g.es
Gyapjú kasánkabíf. . n.gr

kék szinten fémgömbökkel ...

Munkaköpeny r.zs
lékeié k lőttből köppar és fehér tó*

Futószönyeg „
65 cm. széles modern csíkozott — y

Mintás futószönyeg
erős strapabíró 20 saéles 2*88, > Ö
65 széles ... ■

Sezlonótvetö
perzsa mintás, ksrsmánlai sző- |
vésd 280X150 nsgye.A J

Nüttljnn kralálptplin ..
la. kézsol varrott kivitelben. /1 
180X130 ................. .................. fc 1

Szaténpnplnn
180X103, virágos éa sima, fe- 1 4.00
hér vattával .................  ... J W

„Sultán“ rojtos ágyéit 5.90
bordó alapszínben, 120X00 — tói*

tó. Flaneltakaró z.90
virágos éa kockás, 190X140 —

Eris tjiijitj tóbtarlirsl a.30
tiszta len huzattal ................... *ií

Hímzett stórfOggöny _
cérna grenadinból, csipkézve, Sa. O V 
fodrozva .............. ................... ..

„IntonfreluT függöny __
ettnmln színez csíkokkal 85 cm— SK wá széles, mtr...........................   ... »*>>**'

Gyermek jokkerll. 1-es—
Jó pamutul (+ 6 flli.)............ t£iw

! SzínesgyermeksokkerlL &k
(+ 6 flll.) l es szám .............. 8TFbf

Matróz-trikó. C-os _ «k
erős pamnhól (+ 10 mi.)— — 4WW

Matróztrikó. 4-2$ 7.45
maosó fonalból <+ 15 flll.) A

Gyerm’ksporting,l+lj_ ©e
színes hovisn ujjal (+ 20 fill.>.— 8tó*  W

Vásári ejysspáron a liliom öli 
gjapiuszOretek
Ribnlding, Georgette, Bnckle és —
egyéb finom divatos kelmék Ms«qU 
130—110 cm szélességben........

Vásári egységáron a finom la 
nimis napju, langatn ..
és soheviott férfiUlWnykelmék 1 /.öU 
szélességűk 150 cm................. 4 “

Hyomott iour terítő _ n®
Indánkéiul festésll...........„ _ • kiflii?

Dnplaszötssá ksrtiahrosz 9.90
nyári vendéglőknek 185X135 “

Cérnazeflr _ ís«s
férfi-és gyermek fohéraemflre ■’W’tóx

Lepedő gyolcs a,es 
ciós ssAlí 8,4-es ... _ ._ mtr. w

leínyka dlerndllrnha „
45-ös, jó mosó, hímzett kötény- ,3 
nyel (+20 fii!.) ........................ ö

Leánykumííseiyemruhn _ ,n 
harcig fazonokban (4- 20 flll.) *j{ aQU 
45-ös ......................................._ ■

Gyermek homok-jáls’óiaiia _ ©0
8 nagyságban..........................  "kUíhii*

Gyermek Játszóruha «.68
színes panamából, 8 nagyság .. “

GuerineK pijamaöitoov 9.25 
színes panamákból (+20 fili.) 

feljortiúi IHtikanilH _
csikós színtartó anyagból 1—3 
számig......................................... •»

Gyermek műselyemnadráa _ ym 
bármely szín és szám........ — •MdFCLz

tfCa'UöhydA f

Női VIskosaMsnva 1-28
cróssnálnműselyom, hibamentes

Ml wíljMnecharlsnya-.ij®
Aiooros Vlskosaharlsnya -g.48

gyönyörű szSvésfl, htbamoi.tes

Flnomszálunöihűrlsnra
Vlskcea műhelyemből ajouros

Höl teniszzokni -.34
Férfi pnmutzokiil -.45
Férti cérnazokni -.70

finom diszkrét mintázott ... ... "

Flnoms’fllu férfizokni 11.25
tartói cúmaminóség............... .. "

Hosszú tóríiliarlsnya _.®g
sport-mintásutt ......................... v ,az

I

I

Fehér n3l nubukcipö q.so 

Hői divotcípök 7.90 
egyes párok, míg a készlet tart ■

Hói hocskorcipö „ __ 
erős bőrtalppal, bármely sz'n ZjL.JU fl.OO,

Férll divat félcipő q.so
fekete és barna színben ........ •*'

Fehér férfi nubiikclpö in-so
barna és lakkdlsszel 12.50, « V

Férfi nyári félcipő _ -p
sárga lukacsolt bőrből 42, 7,51
48, 44-en .................................... «

Gyermek börszandál
barna, kék és piros színben .„
18 22 fit M 27 10 81-38 M-40 41 W 
2.20 2.00 8.30 8.00 4.00 5.00

Siúgerárakon a régi sláger 
gramofonlemezek
25 cin-o» E 1.58 18 em —.36

0.00,

Férh fílraGíi'iKo 7,53
minden nagyságban A

Férfi gyapjú tórdölrlkó 3.90
Finom gyapjú féríiirlká 5,90
Férfi atlétatrikó _ ©5

fehér és fekete minden nagyság ® M tó?

Férfi űszónniirög _ nn
pamiitfonnibél 3-as szám _ _ • B M

Evézfi-nntli úg -e .25
Gyermek fflrSő-Iálszámlia _ ©75
Gyermek nopozőöltöny 7,50

kiváló maccófonalból .............. M

Gumi filrdösnpka —.18
Evező- is pó’úsapka —.55
Hői gumi IBrdOcipő —//S
Gyermek íőrilöcipö —.78
Strand szalmakclap -.48
Divat fürdőlrlM 9,85

női patent kötésű la roaccoból... «

^Á.a£aft f

Hői dlvnísapMk ,s-.38
Elegáns női koiapoii" <3.48

dlvalsialmából, diszitvo 1.80, ■
Mi itiáüljsmsrshiltli '<.18

finom színekben ........ 1.98, "
Divatos arcíályol -.vn

'iPcpcxccíMeA :

l fogkefe celaloídíoklian _ —.68 
1 drh zs’hfésű_ _ _ —.12
10 drh borotvapenge .58 
1 drb frottlertiesztyll.. —.23

Postai megrendeléseket utánvétellel szállítunk a portő Felszámítása melleit. 
A mennyiségek korlátozását fenntartjuk.

JFHe’zP.’K ő z
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Ili KEK
WétfőiT^neifölö

i.
Offő királyfi keresztapa lett. Neuivirth 

István bécsi munkanélküli kőműves fele
sége hármas ikreknek adott életet. Mind a 
három fin. Neumirlh gondolt nagyot, leve
let irt Oltó királyfinak és megkérte, vál
lalja el az ikrek keresztapaságát. Ottó ki
rályfi teljesítette is a kér isi. Tegnapelőtt 
zajlott le Pécsben nagy közönség elölt a 
hármas keresztelő. Az ikrek Ferenc, Károly 
és Ottó nevet kapták. Báró Reichlein ezre
des a király fi megbízásából értékes ajándé
kot és némi készpénzt nyújtóit át a boldog 
szülőknek

II.
Szász Menyhért, a kiváló költő „Húsból 

és vérből" cinül, most megjelent verseskö
tetében van egy vers. Szivar — ez a elme 
és egyik szakasza igy szól:

— Szivemben Te a Béke vagy. Az aj
kaimnak éke vagy, — Kezem végigfut bő
rödön, — Mint gyilkos keze tőrökön, — 
Vágy férfi ujja nőhajon, — .4 legszerel- 
rnesb hajnalon — És tüzes, égő koronád 
— Amely rubinba villog, ó, — Mint pár
duc szeme, csillogó. — Szivar/

A vers nemcsak az irodalmi köröknek 
tetszett, hanem nagy sikert aratott a do 
hdnyjövedéknél és a Nikotexncl is. .4 Ni- 
kotex igazgatósága gavallérok módon ha
talmas csomagban szivarkollekciót küldött 
Szász Menyhértnek. Szép levelet mellékelt 
hozzá, megköszönte a gyönyörű verset s 
kérte, fogyassza el lóizüen a szivarokat, 
mint a szivarok szerelmese. A galamblelkü 
poéta menten rágyújtott egy gyönyörű, 
szőke Médiára s miközben az első füstkari
kát kifújta, elmélázva mondotta:

— Legközelebbi versemnek ez lesz a 
elme: Bankó. Talán a Nemzeti Pank is 
küld egy mintakollekciót.

III.
’A Ruttkay Gáborné házasságkötést tanú

sító anyakönyvi bejegyzés tintája még alig 
száradt meg és már elterjedt a hire, hogy 
a nagy tragédia másik hősnője is esküvőre 
készül. Azt mondják a bennfentesek, hogy 
Liliké Kálmáimé rövidesen újra férjhez- 
megy. Littkénél, aki elvált asszony, egy 
földbirtokos veszi feleségül. A Szent János
ién' tragédia emlékére majd lassan-lassan 
táborul a feledés fátyola.

IV.
A Nemzeti Múzeum történelmi tára igen 

értékes, de egyúttal érdekes gyűjteménnyel 
gazdagodott. Hennct l.ipót báró, Ausztria 
hudapesti követe családi gyűjteményéből 
értékes anyagot válogatott ki és a Nemzeti 
Múzeumnak ajándékozta. A gyűjtemény 
valamennyi tárgya a negyvennyolcas sza
badságharcra vonatkozik. Iratok, emléktár
gyak. A gyűjtemény legérdekesebb darabja 
egy szabadidőiénél. A követ nagyapja, 
Hennet l.olhar báró, mint tizenhétéves ka
dét vett részt a magyarországi hadjárat
ban. A fiatal osztrák mágnás Nagysarlónál 
u Sdndor-huszárok fogságába került. Rövid 
raboskodó*  után azonban kiszabadult. Pöl- 
tenberg tábornok akit később az aradi 
tizenhármak között kivégeztek — becsület
szavát vette a kis kadétnek, hogy többé 
nem harcol a magyarok ellen, azután men
levelet adóit számára és elbocsátotta. 
.4 gyűjteményt most rendezik a múzeum
ban.

V.
A nyári szezon egyik legelegánsabb kerti 

ünnepére készülnek a Margitszigeten. 
A Laton Tennisz Klub fényes kerti báli ren
dez a napokban.

VI.
Éjszakánként egy darab régi Budapest 

elevenedik meg az Angol Park előtt. .4 park 
kapujában fidkker áll. .4z utolsó pesti 
flákker. Külön nevezetessége, hogy a taxa- 
mérője még koronát mutat. Negyedórás ut 
után félóráig tart, amíg kitépett noteszla
pokon, hosszas fejtörés után az utasok és 
a derék fiákkercs kiszámítják, mennyit is 
kell fizetni a „pasasérnak". Stefdnia-uti 
fldkkerezés után matematikai gyakorlat. 
Nem rossz.

VII.
Cicvarek Éva. a pesti mondain világ szép 

Évája szombaton panaszos volt a járás
bíróságon. Testi sértés és személyes sza
badság megsértése miatt jelentett fel egy 
ismert társasági urat. Ok: a társasági ur 
megverte Évát. 1 jdrdsbirá megkérdezte, 
nem lehetne e békésen elintézni az ügyet ? 
Éva kisasszony ügyvédje ki jelentette, ügy
fele olyan érzelmekkel viseltetik a vádlotl 
iránt, hogy nem veszi lelkére, hogy miatta 
megbüntessék. I vádlott erre lovagin- 
san bocsánatot kért, mire a bíróság meg
szüntette az eljárást. .4 felek azért nem bé 
kfíltek ki.

■ — sági. —
*lókAerlt polgArt, k Azéplnkt |« 
magán vIzagArn.
«rett»«elre
Vili., Mária T»rí»ía-I4r bár cm

Kivételes alkalom 
mértékutáni férfiruha rendelésre!

Csak julius 10-16-ig!
Az előrehaladott idény miatt raktárunkon megmaradt szövet- 
maradékokból rendelhető mérték után remek szabású divatos 
férfiöltöny 40 pengőért. Ruhakereshedelmi Vállalat, Ferenc-körut
39.1. em. Egyszeri rendelés elég, hogy állandó vevőnk maradjon I

l A klkosarazott uduariö lelőtte 
a sáruarfl hercegi uradalom 

ispánjánál! leányát
Revolver és jegygyűrű

Szombathely, julius 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen- 

lése.) Borzalmas szerelmi dráma történt Sár
váron vasárnap. Fóki János.

■ sárvári bajor hercegi uradalom Ispán
jának leánya eaett áldozatául szerelmi 

merényletnek,
amelyet kikosarazott sőlegénve, Kovács István 
lakatos követeit el ellene.

A huszonkélesziendős Kovács István mintegy 
két éve udvarol Fóki Etelkának. A leány szülei 

nem nézték jószemmel a fiatalember ud
varlását.

s többször figyelmeztették, hogy tnrtsa magát 
távol leányuktól. Kovács azonban kitartott sze
relmese mellett és legutóbb megbeszélte vele, 
hogy szüleitől megkéri a kezét.

Ké nappal ezelőtt jegygyűrűvel állított be 
Fókiék házába, de a szülök kikosarazták. Ko

vács ekkor elhatározta, hogy vasárnap újból 
felkeresi a leányt és szüleit s

ha megint csak kosarat kap, lelövi sze
relmesét.

A szülők ezúttal is elutasították a fiatalem
bert, aki erre megkérte a leányt, hogy kisérje 
ki a ház kapujához. Alighogy a kapuhoz ér
lek, Kovács revolvert rántott elő zsebéből. A 
leány a revolver láttára sikoltozva menekült. 
Kovács azonban elsütötte a fegyvert, a golyó a 
szerencsétlen leány hátába fúródott és súlyos 
sebet ejtett rajta.

A merénylet után*
Kovács elmenekült, de rövid. Izgalmas ül

dözés után elfogták
és vasárnap este beszállították a szombathelyi 
ügyészség fogházába, ahol ma fogják meg
kezdeni részletes kihallgatását.

Móricka és papája, az anekdotákból köz
ismert Kohn ur, az esőre, hajló időre való 
tekintettel nem mozdulnak ki a kávéház
ból. Móricka buzgón tanulmányozza a lon
doni világgazdasági konferencia esemé

nyeit.
MÓRICKA: Rémes, már megint esik a 

dollár!
KOHN UR: Tudom! A Medárd az oka 

mindennek.
MÓRICKA: Mi köze Mcdárdnak a dol

lárhoz?
KOHN UR: Azóta esik.
MÓRICKA: A dollár nem a Medárd miatt 

esik. Azért esik, mert Roosevell hígítja.
KOHN UR: Mit csinál?
MÓRICKA: Hígítja.
KOHN UR: És most hol tartják a dol

lárt? Üvegben?
MÓRICKA: Miért tartanák üvegben?
KOHN UR: Mert hígítva van. Képzelem, 

az ember most bemegy a bankba és azt 
mondja: „Kérek egy liter dollárt".

MÓRICKA: De nem kér egy liter dollárt. | 
KOHN UR: Hál egy amerikiai „hosszú-i 

lépést
MÓRICKA: Mi az az amerikai „hosszu- 

lépps?"
KOHN UR: Két deci dollár szódával.
MÓRICKA: Papa, neked dunsztod sincs 

pénzügyi dolgokhoz. A hígított dollárt épp 
úgy nem kell készpénznek venni, mint a 
befagyott pengői.

KOHN UR: Te jó Isten! Refagyott a 
pengő?

MÓRICKA: Nem fagyott be. Ez csak egy 
képletes kifejezés. Olyan pengökövetelés- 
röl van szó, amit nem lehet külföldre 
vinni.

KOHN UR: Akkor Griinnek is van befa
gyott pengője.

MÓRICKA: A Grün bácsinak?
KOHN UR: Igen. Az az ötven pengő, 

amivel tavaly óta jövök neki.
MÓRICKA: Az egy normális tartozás. 
KOHN UR: Hál akkor próbálja a Grün

— Höemelkedés valószínű. Vasárnapra 
beköszöntött Budapestre a kánikula, dél
ben a hőmérő árnyékban is 2.5 fokot muta
tott. A Meteorológiai Intézet jelentése sze
rint északnyugati légáramlás várható vál
tozó felhőzettel. Némi höemelkedés és he
lyenként záporcsők valószínűéit.

— Elcsalja hazulról a gyermekeket egy rej
télye*  Idegen. Szolnokról jelentik: A rendőrség 
n szolnoki pályaudvaron egy hétéves szent- 
mártonkátai Iliit talált, aki olt éhesen ügyel- 
gélt. A kisfiú elmondotta, hogy egy magas, 
barna, hosszuhaju idegen ember csalin cl 
Szolnokra, azzal nz Ígérettel. hogy pásztornak 
fogja elszegődtem!. Amikor a városba érlek, az 
idegen elhint n kisfiú mellől. Miután ez már 
n harmadik esel, hogy a környékről egv titok 
zalos férfi Szolnokrn csalja a gyermekeket, a 
rendőrség szigorú nyomozást indított.

Kálmán Jenő tréfája
külföldre kivinni. És mikor kapják meg e 
külföldi hitelezők a pénzüket? Majd ha ol 
vad?

MÓRICKA: Miért majd ha olvad?
KOHN UR: Mert rendszerint azt szoktuk 

mondani, majd ha fagy!
MÓRICKA: Elég! Világos feladta! (Ol

vassa az újságot.) Papa, a Matuska a bör
tönben komponált.

KOHN UR: Mit komponált? Operettel? 
MÓRICKA: Nem operettet. Himnuszt.
KOHN UR: És hol fogja eldirigálni' 

Színházban?
MÓRICKA: Nem színházban.
KOHN UR: Moziban?
MÓRICKA: Nem moziban.
KOHN UR: Tudom már: szabadtéri elő

adáson!
MÓRICKA: A Matuska -nem rendezhet 

szabadtéri előadást.
KOHN UR: Miéri?
MÓRICKA: Mert be van csukva. A vizs

gálóbíró most kutatja, hogy hol van Leó?
KOHN UR: Ki az a Leó?
MÓRICKA: A Matuska bűntársa. Egy 

szellem.
KOHN UR: Miért nem küldenek neki idé

zést?
MÓRICKA: Egy szellemet nem lehet meg

idézni.
KOHN UR: Micsoda beszéd az? Te nem 

hallottál még szellemidézésről?
MÓRICKA: Nem. Hogy történik az?
KOHN UR: Van egy háromlábú asztalka 

egy elsötétített szobában. A vizsgálóbíró éh 
a detektívek ráteszik a kezüket az asztalra

MÓRICKA: Jaj, de érdekes! Hogy megy 
tovább?

KOHN UR: Akkor a vizsgálóbíró meg
szólal: Leó, Matuska szelleme, jelenj meg 
körünkben!

MÓRICKA: És ha a szellem megjelenik 
az idézésre?

KOHN UR: Akkor megérdemli, hogy le
csukják Matuska mellé.

— Daladier éles beszéde Németország 
ellen. Parisból jelentik: Apt városban Dala- 
dicr miniszterelnök feltűnően éleshangu 
beszédben emlékezett meg a németországi 
eseményekről. Kijelentette, hogy a nemzet
közi fórumon Franciaország ezután is az 
elnyomottak mellett száll síkra. Daladier 
végül kifejtette, hogy a négyhatalmi szer
ződéssel a béke gondolata megerősödött.

Gyermekfénykép Rozgonyitól 3 drb. 8 P.
— Házasság. Julius 5-én Londonban há

zasságot kötöttek csömöri 7ay Imre gróf 
és neje rabensteini Gally Gabriella leánya, 
7.ay Andrea Lujza grófnő Dán Béla m. kir. 
kormányfőlanácsos, vezérigazgató és neje. 
Vajda Olga Maria fiával, Dán László End
rével, a Pannónia (London) Lld igazgató 
iával.

Szenzációs olcsón ruházkodhat! 
lérték »r.erlnt divat nzdvetmoradékainkból 

mindenféle színekben, remek szabással

diuaios férfiöltönyt 
30- p-en KOszítunK. 
„uarsBnvsza&űsíg" £ Xt1"”:
Megint elfogták a zseb

metsző lovagot
Lovag Sambttccí Bles Viktor 

kalandja a cirkuszban
Szombaton este Goldmann Ernő kereskedő, 

aki a BeA'efotp-cirkusz előadását nézte végig, 
előadás ulán, amikor kifelé haladt a cirkusz
ból, észrevette, hogy a nagy tumultusban va
laki ellopta a pénztárcáját. A zsebtolvajlásról 
azonnal értesítette az őrszemes rendőrt és az 
ügyeleté:-, detektívet.

A detektív ,aki alaposan ismeri a pesti zseb
tolvajokat, szemügyre vette a cirkuszból tá
vozó közönséget s egyszer csak

egy jólöltözött férfit pillantott meg,
aki a cirkusz elölt álló egyik taxi felé sietett. 
A detektív ismerősnek találta a férfit s 
amint közelébe lépett,

lovag Sambucci Bles Viktort, egy bulgár 
származású hírhedt zsebtolvajt ismert fel 

benne.
Minden tiltakozása ellenére visszavitte a cirkusz 
irodájába, ahol megmotozta. Nem találták meg 
nála az ellopott pénztárcát, de ennek ellenére 
előállították a főkapitányságra. Az utóbbi idő
ben több hasonló csele volt, egyszer sem lehe
tett rábizonyítani a zsebtolvajlást. Azt hangoz- 
atja, hogy ő már évek óta szakított a bűnös 

"lettel, tisztességes ember lel belőle és
a véletlennek köszönheti, hogy állandóan 

Őt veszik gyanúba.
\ főkapitányság lovag Sambucci Bles Viktort 
í toloncházba szállíttatta.

Homokbányához
2OOO P-vel társat keresünk.

Biztos kereset. Telefon 9—2-lg 907—SS.

— Sztranyavszky beszéde Mezőtúron és 
Turkevén. Vasárnap alakult meg a Nem
zeti Egység Pártja Mezőtúron. Báró Urbán 
Gáspár beszéde után Sztranyavszky Sándor 
mondott nagy beszédet. Kijelentette, hogy 
Mezőtúr mindig fellegvára volt a magyar 
függetlenségi törekvéseknek és a cél most is 
az, hogy Magyarország önálló és független 
maradhasson. Utána Lctay Ernő és Mar- 
schall Ferenc szólaltak fel. — Turkevén 
szintén beszédet mondott Sztranyavszky a 
Nemzeti Egység Pártjának alakuló gyűlésén.

— Meghalt Sir Anthony Hope, híres angol 
regényíró. Londonból jelentik: Sir Anthony 
Hope, valódi nevén Haivkins, hosszú betegség 
után a tegnapi nap folyamán 70 éves korában 
meghalt. Psxihológiai regényei közül, amelyek 
híressé tették nevél. különösen „A király tükre" 
című aratott nagy sikert. Az elhunyt iró ezen
kívül még számos kalandorregényt, humoros 
novellát irt.

— Leugrott a villamosról — agyrázkódást 
szenvedett. Vasárnap délben az Oktogon-téren 
robogó 6-os villamosról leugrott Reiss László 
31 éves fakereskedő. Az. idős ember eltévesz
tette az ugrást s oly szerencsétlenül esett el, 
hogy agyrázkódást szenvedett. Súlyos sérülé
sekkel a Rókus kórházba szállították.

— A vasárnap öngyilkosai. A belső Jász
berény i-ul 17. számú házban Grün József 63 
.'vés képkerelezö felakasztotta magát. Mire rá
találtak, halott volt. Búcsúlevelet hagyott 
hátra, amelyben azl irta, hogy anyagi gondjai 
miatt vált meg az élettől. — Kispesten az Ár- 
pád-uf 73. számú házban lévő lakásán Lataro- 
vics István szabómester 38 éves felesége asz
pirinnal mérgezte incg magát. A mentők a 
Rókus kórházba szállították

— Öngyilkos matróna, özv. Balassa Tmréné 
70 esztendős háztartásbeli asszony, Újpesten, 
a Verbőczy-utca 13. alatti lakásán a knnvha- 
ajlóba vert szögre felakasztotta magát. Búcsú
levelet hagyott hátra, amiben betegségével ma
gyarázza öngyilkosságát. Holttestét az újpesti 
temető halollashúzába szállították.

HőnaliisexacSás
Xéz- é> táblzsadás f f B Cj ff
biztos elleoizere < *■

Mindenütt kapható I Főraktár : Török*Palka*KirAly-u.3

— Már csütörtökön, folyó hó 13-án foly
taljúk a 30-ik m. kir. osztálysorsjáték hú
zását. A megújítási összeg: ’/i = 24,’/t =■= 
12, >/4 = fi. ’/s •—3 pengő és a megállapí
tott 30 fillér költségátalány a húzás elölt 
megfizetendő, különben a nyereményigény 
elvész.

— Falvakat tüntetett el. embertömegeket 
gyilkolt az amerikai ciklon. Nem Yorkból 
jelentik: Colorado államban Morrison köz
séget egy nagyerejü ciklon majdnem telje
sen elpusztította. A ciklont felhőszakadás- 
Jfzcrü esőzés követte és a község viz alá 
került. Az eddigi jelentések szerint tíz em
ber a vízbe fulladt. — A mexikói öbölben 
ciklon pusztítása következtében 15 ember 
életét vesztette. A nagyerejü ciklon falva
kat tüntetett el a föld színéről.
(HÍREK FOLYTATÁSA A 14. OLDALON.)

Dr. FEKVÉS
"""TróEúciT-uI 82, I. em.

SZAKORVOS 
vér-, hőr- ór ncmtbeieírelt 

nők rendel raéez nap 
t. Rókussal (zömben.
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a tavaszi it nyári idény alatt őssteayült
selyem-, szUvet-, mífselyeir-, mosó- C*  vánonmarudd- 
kőkút a lehet# legoie'ióbbnn árusíttMk. — "n eddig te 
olcsón vásárolt nálunk, de maradékaink arai nug fogjak lepni. 
Ruham&radékok nagy mennyiségben

Mindin délben ’/j/—/ óra között modell ruhák tűzése Rákóczi 
vti kirakatunkban.

— Én azt hiszem, ____ , ,.„BJ
most sürgősen cl kell innen távoznia, más-

uram, hogy önnek 

különben nem tudok uralkodni magamon 
és kénytelen leszek segíteni önnek a távo
zásban. Nem érdekel, hogy mit pletykáz- 
nak és hogy mivel tömik a hiszékeny olva
sóik fejét, de annyit mondhatok, hogyha a 
most lefolyt beszélgetésből csak egy szó is 
megjelenik a maga lapjában, akkor holnap 
szétrombolom az egész szerkesztőséget a 
nyomdával együtt. Jónapot, uraml Volt 
szerencsém ...

A riporter kitántorgott az ajtón, a fölger
jedt Gálosi elől, akit menyasszonya is alig 
tudott lecsillapítani.

— Mégis csak abszurdum, — dühöngött, 
*— hogy ily pletykahadjárattal tönkretehetik 
hz ember munkáját. Nem is gondoltam, hogy 
az emdeni „sajtó" ennyire agresszív tud 
lenni. Most már el tudom képzelni, hogy mi 
lehetett itt, mikor a kódexet elrabolták. Őszin
tén sajnálom a szegény öregeket.

Hermine odasimult haragos vőlegényéhez 
és legszelídebb pillantásával kereste a tekin
tetét.

*.. hirtelen felpattant az ajtó és Péter állott a küszöbön mosolyogva.

1 — Nyugodjon meg, Béla, ezen már amúgy 
hem lehet segíteni.

— Éppen azért nem nyugodhatom, — fe
lelte Gálosi. — Mit gondol, ha ezek az újság
írók fecsegni kezdenek, egy-két nap alatt 
Londonba is eljut a hire az én készülődé
semnek s akkor már Carlo tudni fogja, hogy 
mit csináljon. Nem is várhatom be a holna
pot, azonnal indulnom kell.

— Csak nem mondja ezt komolyan? — né
tett föl rá a menyasszonya

— De igen, a legkomolyabban mondom. 
Az első vonattal indulok és Berlinből repülő
gépen folytatom az utat.

— Szóval még egy napot se szentel nekem?
Gálosi megsimogalta menyasszonya haját 

és megcsókolta a homlokát.
— Ne haragudjon rám, hisz tudja, bogy 

kényszerítő helyzetben vagyok. Péter Lon
donban vár reám s minden pillanatért kár. 
amit itt elvesztegetek. Lehet, hogy már va 
lami baja is történt annak a fiúnak ...

— Ne féltse öt! — szólt Hermine. — Én 
magát sokkal jobban féltem.

— ígérem, hogy vigyázni fogok ma
gomra, — mosolygott Gálosi, de maga is 
ígérje meg, hogy nem lesz nyugtalan és biza
lommal fogja várni, amig visszajöhetek, ter
mészetesen a kódex szel együtt.

— Az ördög vigye el azt a kódexetl — fa-

a Belváros szenzációja, 
amelynek már csak 

néhány osztálya 
bélbeadó

ÉrtekezAa a helyszínen <1. r. fi-2-Jg ▼*£.▼  
Áruház központi irodájában i jV*  Tlirr 

István-utca ». II. em. 2. Telefon i H7- B B4.

tói
kadt ki Hermine idegesen. — Bárcsak sohse 
vette volna elő a lomtárából...
ismerkedhettem volna meg, — nevetett a vő- 
legény, — ez pedig mindennél fontosabb 
volt nekem.

— l’gy látom, most már nem fontosabb,
— szólt a leány neheztelve.

— Ne legyen gyerekl — feddte őt Gálosi,
— hisz tudja, hogy nem léphetek vissza az 
üldözéstől. A kötelesség szólít Péter barátunk 
mellé, aki bizonyára nagyon várja már az. 
érkezésemet. Sohasem volt még Londonban 
s nélkülem talán a szobájából sem mer ki
mozdulni a szegény. Belátom, szamárság volt 
tőlem, hogy őt elöreküldtem, de — sajnos — 
ezen már nem lehet segíteni. Egyetlen mód 
van, ha minél gyorsabban utána megyek.

— Hát menjen!... — duzzogott a lány 
és elfordult. — Majd meglátjuk, hogy meg- 
éri-e ez a kirándulás a fáradtságot?

— A kirándulás bizonyára nem, — mo
solygott Gálosi és gyöngéden maga felé for
dította duzzogó menyasszonyát, — de az 
eredmény meg fogja érni. Különben is, édes
apjának ígéretet tettem, hogy visszaszerzem 
a kódexet, 
tétele.

házasságunknak is ez a fel-A

S minthogy a szerelmesek haragja rend
szerint olyan hamar szertefoszlik, mint ami-

— Nincs igaza, mert akkor magával sem 
Íven hirtelen támad, néhány pillanat múlva 
Hermine és vőlegénye a legjobb egyetértés
ben bucsuzkodtak.

Gálosi megtudta, hogy egy óra múlva 
gyorsvonat megy Berlin felé s ezt nem akarta 
elszalasztani.

Búcsút vett az egész Altwein-familiától s 
ez a bucsuzkodás korántsem volt könnyűnek 
mondható. Altwein-mama valósággal oda 
volt s egyre hangoztatta, hogy ő „előre meg
mondta", hogv a kódex szerencsétlenséget 
hoz. Altwcin-tata pedig ugy szorongatta vő- 
jelöltje kezét, mintha nem Is az angol fő
város ködébe, hanem legalább is az Északi 
Sark jégmezőire indult volna, hogy vissza
hozza az elrabolt Corvinát.

— Csak ügyesen, Öcsém, — szólt buzdi- 
tóan, — csak ügyesen és bátran! Látom én, 
hogy nem olyan ember, aki megijed a saját 
árnyékától, de azért elfogadhatja a leendő 
apósa buzdításait. Én már Jártam egyszer 
a londoni ködben és mondhatom, hogv egyál
talán nem kívánkozom oda vissza. Hát csak 
ügyesen!...

— Köszönöm a biztatást és a Jóakaratot, 
— mosolygott a boldog vőlegény és egven- 
kint megölelte az Altweln-famiíia tagjait. 
Leghosszabban és legmelegebben természete
sen a szőke Hermine feküdt a karjaiban, aki 
erre az alkalomra egy hucsucsókot is enge
délyezett.

Gálosi kellőképpen visszaélt ezzel az enge
déllyel. majd vette a táskáját és kiment az 
állomásra. Menyaszonya természetesen vele 
ment és mikor a vonat elvitte Gálosit, a sze
relmes leány könnybeborult szemmel nézett 
a távozó után.

Az emdeni kacsa hápogása Igy Űzte el 
Gálosit a boldogság fészkéből s igy vitt egy 
nappal hamarább segítséget Péternek, akii 
vasárnap hajnalban orvul leütöttek az East- 
End egvik hírhedt mulatójában, London leg 
rettegetlebb negyedében.

XV. ■

Kitűnő terv
Hétfőn délelőtt tiz órakor az Angol Német 

Repülőgép Társaság nagy társacautója meg
állóit a londoni Savoy-szálló díszes bejárata 
előtt s Gálosi, elköszönvén a társaságtól, für
gén leugrott a kocsiról és belépet! a szálló 
kapuján. Egyenesen a szubafőnökhöa ment,
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Női teher nubudwor cipők

aki udvariasan üdvözölte az érkező vendéget.
— Itt lakik Steinman Péter? — kérdezte 

Gálosi.
— Igenis kérem, az ötödik emeleten, de je

lenleg nincs itthon.
— Hol találhatnám meg?
— Azt nem tudom megmondani, umm, 

mert erre vonatkozóan nem kaptam semmi
féle üzenetet. Steinman ur csak annyit mon
dott. hogv ma vagy holnap megérkezik egy 
barátja, Sir Gálosi. aki részére lefogta'#! a 
mellette lévő szobát.

— Nagyon helyes. Én vagyok Gálosi, 
Steinman ur barátja és szeretnék azonnal 
a szobámba menni.

—• Parancsoljon uraságod, a lift balra van. 
A poggyászt majd felszállitjuk.

Néhány perc múlva Gálosi Béla a szobájá
ban volt és miután elhelyezte a holmijait, le
dőlt a sezlónra, hogy kissé pihenjen. Teljes 
huszonnégy órát utazott vasúton és repülő
gépen s bár égette a kíváncsiság, hogy ba
rátja mit végzett, mégis minden vágya 
egyelőre az volt, hogy megfürödhessen és 
utána néhány órát aludhasson, mert n re
pülőgépen való kényelmetlen fekvés nem elé
gítette ki.

Csengetett a szobalánynak, hogy megren
delje a fürdőjét s eközben észrevette, hogv 
belülről az ajtóra van függesztve valami 
papírlap, melyen Péter írását vélte fölis
merni. Amint közelebb lépett, látta, hogv nz 
üzenet csakugyan neki szól és mindössze 
ennyiből állott:

„Ha mn este fit óráig nem jönnék hata, 
gyere a Piccadillyrel"
Péter tehát várta őt és tudta, hogy mn 

meg fog érkezni. De mit csinál ilyen korán 
a Pic.cad-'l'!>'n? Bizonyét® fölfedezett vaíamili 
a kapóit cim alapján és ezután nyomoz. En-1

Hői püüovEr, sotiis 
divatminták............................. I
Kői fonott bocskor-cipö,
piros, kt*k  is drapp színben v

!a nyermekszandál
tol Trleket

nek okvetlenül igy kellőit Ionná, mert más*  
különben nem figyelmeztetné 61, hogy men
jen utána, ha nem jönne haza estig. Hisz 
máshol nem is kereshetné öt, mint Burney 
címén a Piccadilily 8 vám állott. Tehát a 
nyom helyes volt és a távirat tényleg elárulta 
nz olasz kalandor társát. Gálosit most még 
jobban égette a kíváncsiság, mint érkezése 
pillanatában, mert fáradtsága dacára ia. 
tudni szerette volna ez eddigi eredményeket.

Már éppen azon gondolkozott, hogy Péter 
után megy, mikor a szobalány belépett,

— Parancsol?
— Kaphatok egy füjrdőt azonnal?
— Hogyne, urnám.
— Rendben van. Lehet, hogy közben I 

mellettem lakó ur megérkezik s akkor legyen 
szives cngccn értesíteni.

— Igenis.
Gálosi elment, hogy lemossa magáról a 

hosszú ív! porát s alig félóra múlva, mikor 
visszajött a szobájába, teljesen uj embernek 
érez!© magát. Friss vo-lt és az álom is eltűnt 
a szemeiből. Most már csak a barátjával He
reiek volna találkozni.

Kívánsága sokkal hamarább teljesült, 
mint remélte, mert mikor éppen rá akart 
gyújtani egy jó szivarra, hogy füstje mellett 
0lmó!ikedjem, hirtelen felpattant az ajtó és 
Péter fililott a küszöbön mosolyogva, homlo*  
kán egy hatalmas, hamis italian angol-f la sh 
rommal.

— Szervusz kamerád!
— Szervusz, édes Öregem!
Megölelték egymás!, de Gálosi még örülbn! 

sem hagyta a barátját, azonnal rálátnád*  a 
kérdéseivel.

— Mi történi? Beszélj gyorsan! Megsnbe- 
diliét? Miféle tapasz van a fejeden? Beszedj 
inár!...

— Csak lassan, ö-rcj.-m, — mosolygott a

6
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porosz, — mindenre sor fog kerülői. Szerel
nem azonban, ha megkínálnál vtf) jó ugarét- 
Iával, mcit nincs nálam egy som.

Rágyújtottak és Páter csakhamar tciljcs 
részletességgel elmondotta megérkezése és 
nyomozása történetéi. Gálosi hol nevetett, hol 
inog tapsolt örömélxsn és mogveregctte a po
rosz fiú vállát.

— Derék gyerek vagy, Péter! Föláldoztad 
az egyik fogadat is a cél érdekében.

— Föl bizony, — mosolygott keserűen 
Péter, — de nmn U nyugszom addig, nmig 
vissza nem adhatom a kölcsönt annak az ól
fogorvosnak. I egrit fogért! Ha ö kihozta az 
enyémet, akkor én is ki fogom venni az övét, 
erre csküszöml

— Remek! — mulatott Gálos!. — De be
szélj. mi történt azután?

A porosz elmondotta InilAlkozását az ál
grófnővel és leírta a cavernabeli kalandját 
is, egészen addig, amig leütötték.

— Kezd érdekes lenni a dolog! — jegyezte 
meg Gálost. — Még szerencse, hogy végleg 
el nőim tettek láb alól. Az. East-End veszé
lyeire d felejtettelek figyelmeztetni.

— Azt hiszem, — száll Péter, — hogy 
Canloéknak semmi közük sírra a leülésem
hez.

— Miből gondolod ezt?
— Abból, hogy nem volt tudomásuk az. 

ottlétemről s aki leütött, barálságosán ifgyel- 
mérteiéit, hogy álljak félre az aljából.

Ne mondd! Hogyan?
— Mikor magamhoz tértem, reggeli nyolc 

óra lehetett s a takarítónő állóit mellettem, 
aki munkája közben fedezett föl az egyik 
sarokban, ahol eszméletlenül feküdtem. Egy 
papirszelet volt a kabátom gomblyukába 
fűzve, amely mindent megmagyarázott. íme!

/kiadta barátijának a gyűrött papír lapot, 
melyen alig olvasható, kusza belükkel a kö- 
yelkező figyclmezh'tés állott:

„Kénytelen voltam önt elkábilanl, mert 
az utómban állt. Figyelmeztetem, hogy ok
talanul és eredménytelenül avatkozik azok 
munkájába, akik mögött nagyhatalmak 
állanak. Jó lesz, ha szedi a sátorfáját és 
elpárolog innen, amig komolyabb baj nem 
éri. Célját, ha van ilyen, úgysem fogja el
érni, mert megelőzik.'1
Gálos! komolyan nézett a barátjára.
—- Ezek szerint tehát ismét riválisaink 

akadtak?
— Bizony, úgy van! — fdleílde Péter. — 

is gondolhatod, hogy a figyelmeztetés után 
még nagyobb erővel fogtam a kutatáshoz. 
Egész vasárnapomat annak szenteltem, s 
bár a fejem sajgóit, nem ívkariam addig pi
henni, amig vailarni eredményt nem ériem el.

— Na és dóriéi! valamit? — kérdezte mo
héin Gál ősi.

— Természetesein. A kitart6 munka meg
hozta a maga gyümölcsét. Megfigyeltem az. 
egész bandát a Piccadillyn levő btinbarlang 
előtt s megtudtam, hogy ma délután döntő 
lépésre készülnek. össeohivIAk ugyanis Lolli
don Ocgnevesc-bb mügyüjlőil a legnagyobb 
titoktartás mellet! és ma fogják bemutatni 
nekik a kódexei s egyben cl is árverezik a 
jelenilévők közölt.

— Komoly ez? • jj e*. -<
. — A legkomolyabb,

— Kitűnői — kiáltotta Gálod. — Ezen a7 
árverésen mi is ott leszünk. De honnan tud
tad meg mindezt ilyen precízen?

Péter nevelőit és boldogan mutogat la a 
Sárgult fogait,

— Szerencsém .-olt, ennyi az egész. Vaui 
így honfitársam azok közölt, akik ma dél
után megjelennek az árverésen. Ezt az urat 
szólítottam meg véletlenül!, mikor kijött ab
ból a házból, amely elölt órákig lesben áll 
fám. Mikor megtudta, hogy német vagyok, 
közlékeny kit és elmondta, hogy műgyűjtő s 
valószínűleg szotgálatol lehet hazánknak, 
mert egy olyan műkincset fogniuk elárverezni 
abban a házban, amellyel minden körűimé- 
nyck között szerelne megvásárolni, hogy föl
ajánlhassa a német birodalmi kormánynak.

— Nagyszerű! — szólt Gálosi nevelve, — 
Lám, a franciáknak nincsenek ennyire ön
feláldozó embereik. Nekik fizetett ügynökök 
kel kell dolgoaniok, hogy valami eredményt 
érjenek el s ima. o német atyafi önszánláhől 
akar a kormányának szolgálatot lenini. Hiába. 
Deutschland Űlier a bles I

— Nyugodt lehetsz, — szólt Péter, — 
hogy ő is megkérné a magáét.

— Elhiszem, <lc sajnos, meg kell őt fosz
tanunk ettől a kínálkozó haszontól. A kódex 
n miénk és ma dé'la’án el is visszük magunk
kal, akármi történjék a Piccadillyn lévő bűn
barlangban.

— Kívánom, hogy sikerüljön! — szólt 
Péter és mosolyogva nézeti barátjára. — En 
nz egyik fogamat ugyan már otthagytam, de 
minden körülmények közölt elmegyek, hogy 
bosszul álljak érte.

Gálost bólintott, majd elgondolkozva né
lett maga elé.

— .ló, jő, de most íz a kérdés, hogy mi
képpen tudunk behatolni majd az oroszlán
barlangba?

— Kitalálunk valamit, légy nyugodt, — 
szólt Pétor. — Ha kell, még egy fogamat fel
oldozom, csakhogy bejussak.

— Erre talán mó-jsem lesz szükség, — ne 
vetett Gálosi \rt n ánlom, hogy menj 
most az. étterembe és rendeljük meg a hindi- 
öt- i'” ■ <•?.•• < nber <■. ■■ i
és 1 i ■!> fi \ al.nni jő '.
* banda meg áma lás.ira.

— Az! hiszem, mégis Igénybe kell von
nunk a Scoltand Yard sogi-ttógét, — szólt 
Pétor kis szünet után.

— Szó sem lehet erről! — tidlakozolt Gá
losi. — Még clhalásznák az orrunk elől a 
biztos zsákmányt.

— Csakhogy nem olyan értelemben gon
dolom ezt, miiwl te, — felöli Póler, — hanem 
némi kis ravaszsággal.

— Hogyan?
— Megtudtam art Is, hogy ez a Bumey 

nevű álorvos kok a in csempéi zott el foglalko
zik. A fogorvosi rendelőjét azért tartja fönn, 
hogy nyugodtan érimLkezhesson az ügynökei
vel] és üzletfeleivel.

— Hát ezt honnan tudod?
— Ugyancsak a honfitársamtól, akinek 

< 1 panaszoltam a foghúzásom történetét. Azt 
felelte nevelve, hogy mént megyek egy ko
kaincsempészhez fogat csináltatni? Én persze 
nem Árultam dl a luflajdonképpeni cóloinoil, 
• le nagyrai hálásan fogadtam azt a megjegy
zést. Most pedig az az öleltem jött, hogy ér- 
Icsitenünk kellene a rendőrségei a cseni- 
pészba.nda helyéiről és közölnénk vele, hogy 
ma délután is összejönnek. Vaflószinü, hogy 
a Scottand Yard rajtaülést rendezne s mi a 
zűrzavarban nyugodtan el vihetnénk a kó
dexet magunkkal, feltéve, hogy sikerül majd 
ráakadnunk,

Gálosi elgondolkozott.
— Nem eüvetendő ötlet, de art hiszem, 

ilyen formában mégsem használhatjuk. Gye
rünk csak le most az étlenembe, bálba ki
eszelünk valami okosabbat is.

Pár perccel később már ott üllek a pompás 
étterem egyik kevéssé feltűnő asztahináil és 
nagyszerű átvággyail láttak neki annak az 
ízletes lunch-nek, mely a hires szálló még 
híresebb konyhájáról körűét az asztallukra.

A fekelokávénáfl Gálosi előadta a tervét.
— Figyelj ide, Péteri A mai gyülekezeten 

okvetlen meg kell jdenniink, hacsak azt nem 
akarjuk, hogy a kódex isimét idegen kezekbe 
vándoroljon. Számolnunk kell a francia 
megbízott munkájával is. Az „árverésen" te
hát ott kell lennünk s erre nem látok más 
módot, mint azt, hogy elmegyünk a honfi
társadhoz és kifaggatjuk a részletekre vonat
kozóan. Esetleg arra is megkérjük, hogy le
gyen a segitségünkre..

— E/bl>e necn igen fog belemenni.
— Miért nem? Hisz a kódexet mi is Né

metországba alkarjuk szállítani. A cél egy és 
ugyanaz.

— De a klvilél más! — mosolygott Péter. 
— Hidd cl, a németek önzését én ismerem 
jobban.

— Akkor más eszközökhöz fogunk folya
modni.

— Éspedig?
Gálosi a homlokára ütőit és föLkiáltott örö

mé bon.
— Megvan!
— Mi van meg? — érdeJcilödött a porosz.
— Szenzáoiós ötletem támadt.
— Lehetetlen! — nevetett Póler.
Gálosi is elmosolyodott.
— Meg fogod látni, ha idefigyelsz. Tudod, 

hogy mi a neve honfitársadnak, a német mű
gyűjtőnek?

— Azt bizony nem tudom, — szólt fanyar 
képpel a porosz, — Mondott ugyan valami

Én n& tudnám megfejteni?
Vízszintes!

1. Bár vadász, 
sínes puskája.

11. Ázsiai tó.
12. Kellimes
13. Régi súly.
14. Állati lakhely,
15. Európai ‘ 

ufo'só 
tessék 
tenni.

18. Jelrés a ceruzákon.
17. Fukarságáról köz. 

Ismert
15. Egy békebeli rövidí

tés.
20. Iskolai osztályzat. 
21*.  Bosszús telkiáltís.
2.1. Ezt a cigány húzza.
28. Jó szive van.
27. Az utazik Ige eg} 

ritkáu használatos 
alakja.

28. Személyes névmás.
30. Országgyűlés színhelye 

volt.
81. KormegkOlőnbőztető.
82. Holland festő.
31. Sajátkezűiig.
35. l atin prepozíció.
36. Jóízű vidéki megszólí

tás Andor bácsihoz 
Intézve.

38. A Jó Reménység fo- 
kának felfedezője,

39. Egy Igen fontos ruhá
zati kellék — lérliaif 
számára.

regénye.

8. Egyiptomi 
fordítottja.

7. Görög törzs.
8. Stefan Zweig
9. Férfinév, 

10. Munkás.
14. Tanító.
17. Kis város 

(Hogy ön ne

..kínjában"
Írjuk: Sepu).

18. Tei't ivók.
20. A kötél két széle.
21. *
24.

ffivi 
betűre 
égj

1. Ilyen költő 
Endre.

2. Nép.
8. Müveltető képxő.
4. Hamis.
5. Elejétől végig nem 

ig.ix.

25. Aaaaaa.
29. A hét egyik napja,
31. Akta.
33. Rlr.
35. Az arcon van.
37. Bácsi — « Jó xMé-

ken.
38. Német helyhatározó.
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Nemzet.
Az az Istennő, akinek 
n szarrun voit szent 
állatja. Még egy név
elő is került eléje.

kiüiill

nevet, miikor bemutatkoztunk, de én nem 
jegyeztem meg.

— Ez már baj!
— Miért? Tudom, hogy hol lakik, hiszem 

a kapuig kísérteim s valószínűleg nem lesz 
nehéz ő-t megtalálnunk.

— Akkor rendiben van. Milyen utca és há
nyas szám?

— Fogalmaim sincs róla, — szólt Péter el
képedve.

Gálosa fölfoirtyant.
— Megőrüli él! Hál, hogy akarod akkor öl 

megtalálni?
— Bocsáss meg! — mentegetőzött a po

rosz. — Nagy könnyelműség volt 'tőlem, hogy 
az utcát ás a házszámot nem jegyeztem föl, 
de el foglak oda vezetni, mert határoz ottan 
emlékszem rá. Nincs messze a Piccadillytől.

— Lelked rajta, ha nem úgy lesz! — fe
nyegette Gálosi a barátját. — Egyszer van 
egy jó ötiletcm és akkor is tönkreteszed a 
fölülletcsség&íldel.

— De mondd meg legalább, hogy mi az 
öblöt? — kérdezte Péter.

Gálosi cigarettára gyújtott és Pétert Is meg
kínálta. Miikor fölcsapódoM előttük a füst- 
gomoly, Gálosi előadta a tervéit, melyet Péter 
a legnagyobb megrökönyödéssel fogadott.

— De hisz ez bűncselekmény! — kiáltotta 
kétségbeesve.

Vigyázratí
A regény ezután következő részét kihagyjuk. 
Tessék kitaiálrei a kihagyott rész tartalmát.

Nem tűzünk ki irói feladatot olvasóink 
elé.

Csak a cselekményt kell kitalálni, azt, 
hogy ml történik a regény kihagyott 

részében 
és csak a cselekmény rövid leírását kell 

julius 20 tg bezárólag 
beküldeni ahhoz, hogy a beküldő a pályá
zaton résztvehessen.

400 pengős készpénzjululniat 
osztunk ki a megfejtők között.

A megoldás helyességének ellenőrzése cél
jából a kihagyott részt

julius 24 én megjelenő számunkban kö
zöljük.

A regény folytatása

A pályázalban való részvétel elengedhetet
len feltétele az. hogy

a regényt az első folytatástól kezdve el 
kell olvasni.

Ennek tanúságául a megfejtéssel együtt be 
kell küldeni a Hétfői Napló 

második oldalán közölt rejtvénypái'yá- 
zat szelvényeket május 1R-IŐI — julius 

17-ig bezárólag.
A pályázaton csak az vehet részt, aki az 
összes szelvényekéi, kivétel nélkül össze
gyűjti és a megfejtéssel együtt

„Rcgényverseny4*
| jeligés borítékban beküldi a Hétfői Napló 

szerkesztőségének.

a kihagyott rész után:
A fejlemények nem is várattuk magukra 

sokáig. Alighogy Gáilosi és barátija elhelyez
kedtek, ismól meglibhent a bejárat függönye 
és föltűnően olcgá-ns hölgy lépett a terembe, 
akinek láblána a porosz izgatottam meglökite a 
barátját,

— Itt n riváliisimkl
— Az álgrófnő?
— Igen. Meglehetősen dlváiltozitatta az ar

cát. alig ismerem föl benne a cavernabeli 
hölgyet.

— Figyelem! — súgta Gáilosi a porosznak. 
Résen kell lemmünik.

A hölgy helyet foglalt nz első sokban s 
ug v a mikkor fölpn-ltant cgv tapétázóit kis ajtó 
.i zöldposztós asztal mögött, amelyen keresz
tül! Camlo és Rurney léplek a terembe. Az 
olasz egv kis bőröndöt hozott a kezében, me
lyet letelt maga elé az asztalira.

Azok, akik nz asnlul mellett üllek és áiMdo- 
rú'lak, most hátrább húzódtak és lielyot fog
laltak a széfeken, a hölgy szomszédságálxtn.

( ad't is clfoglfl'üo helyéi a zMdposttós asz- 
’’lnál s reléiére a társai odaültek melléje. 
Eblxm a pilkwuill a<n még két szemüveges ur

lépett a terembe, akik csendben leülitek a 
többiek mellé.

Az olasz előbb nóhAnv szót váltott halkuu 
a barátai vaj, majd fölállolt és harsány han
gon a következőkéi mondotta az egybegyűl
tek nők.

— Ugy.lAtom, csa'kmem mjudamnyiian együtt 
vagyunk. Ha valiukii hiAnyonnék, az magára 
vessen. Betartom, amit Ígértem önöknek és 
bemutatom a híres Corvina-darabot, mely 
Corvin Mátyás király hires könyvtárának 
egyik legértékesebb kötele. Mindenki szemé
lyesen meggyőződhetik most az eredetiségé
ről. Utána azonnal megkezdjük az árverési, 
melyet dollárértékben fogunk megejteni. 
Előre is jelzem, hogy a ikikiál'lási ár százezer 
dollár s ennél alacsonyabb Áron a könyv 
semmi cselre sem cserélhet gazdái. Aik.it az 
összeg nagysága elriaszt és necn óhajt részi
venni az árverésen, az már most clhogyha-lja 
a termel.

Halk moraj fogadta ezt a bejelentést, ame
lyet leginkább a kikiAMási ár nagysága váltott 
ki a jclcink’vőkhöl. A kalandor udixiriatlan- 
ságival senki som tüiödöll. De azért nwn

mozdultak, mert miindannyian kiváncsi aJc 
voltak a kincset érő kódexre, mely egyszerre 
világhírűvé teheti a tulajdonosát.

Az olasz most fölnyltotta ez ellőtte fekvő 
bőröndöt és kivette belőle a hires kódexet, 
melyet fölmutatott a feszülten főgyelő ki» 
társaság előtt.

— Kérem az urakat, szíveskedjenek egyen
ként idefáradni az asztalhoz és vizsgálat alá 
venni a kódexei. Aki megnérie, az min-gyárt 
üljön vissza a helyére.

Mozgás támadt. Kelten-hárman léplek 
egyszerre az asztal felé, de az olasz egy hir
telen kézmozdulattal visszatartotta őiet és 
előzékenyen intett a hölgynek, aki közelebb 
lépett.

— Parancsoljon, grófinő! ön az egyetlen 
hölgy a társaságban, tehAt öné az elsőség.

Az állítólagos grófnő fejbiccen-léssej kö
szönte meg a kalandor u<lvaniasságAl, majd 
helyeifogilalt az asztalnál és lorgnonján ke
resztül szemügyre vette az oléje tett becsei 
műkincset.

Izgatott beszélgetés indult a várakozóié 
között. Mindenki .türelmetlenül várta azt a' 
pwltana'lot, amikor sorra kerülhet és kézbeve- 
heli Mátyás király hires könyvtárának leg
becsesebb kötetét, melvon Beatrice királyné 
sajálikezii ajánlása is olvasható.

Két nyugodt ember volt csak a társaság*  
bán: Gálosi és lxirádja. őket már nem izgatta 
a kódex látványossága. Nvugodlan, de feszült 
figyelemmel várták a fejleményeket és lesték 
az aóknliinas pillanatot, mikor ráitalietiHk a 
kezüket az elrabolt műkincsre.

Közben csaknem megfeledkeztek arról, 
hogy van kívülük még más valaki is a te
remben, akinek ugyanolyan gondolatai él 
céljai vannak, mini nekik. Ez a vataki a 
„grófnő" volt, aki, miután megnézte a kó
dexet, látszéllag igen nagy nyugalommal visz- 
szaiiítt a helyére és cigarettára gyújtva várta a 
továbbiakat.

A vizsgálat meglehetősen lassan haladt, az 
olasz óvatossági rendszabályát mellett, mert 
minden egyes érdeklődő legalább öt-liz per
cet töltött a kódex mailéit. S bár a szakértő 
szemek az első pillantásra megállapították a 
Corvina eredetiségét, mégis mindenki gyö
nyörrel szemlétte a becses műkincset s nem 
igen tudott hamar megválni tőle.

Az a hideg, tartózkodó hangulat, mely az 
elején uralta a társaságot, mos-l rohamosan 
fölengedett s minél többen látták és fogták 
meg a kódexei, annál zajosabb lett a beszél
getés, mely a társaság tagjai között megin
dult. Egyedül (tarló és társai maradtak néma 
szemlélői a dolgoknak.

Csaknem egy óra teflt el, mire GAlosíra és 
barátjára került n sor. Mikor rövid időközben 
az aszta-lihoz léptek, az olasz élesein szemügyre 
vette őd<et, de nem szólt egy szót sem.

A kódex bemutatása és vizsgálata véget ért. 
A jelenlévők közölt már vita fejlődött, mely 
egyre jobban elmérgesedett, azonban Carlo 
csakhamar csendet parancsolt.

— Megkezdjük a Corvina árverését! —» 
szólt ünnepies pózzal. — Kikiáltási ára száz
ezer dollár ...

Dermedt csönd lett. Néhány pillanatig még 
a 'lélegzetiiket is visszafojtottak a jelenlevők- 
De ráígérő nem akart jelentkezni.

Az olasz dühös pillantásokkal méregette a® 
egybegyüll társaságot, mert nem volt elké
szülve arra, hogy London leggazdagabb mű
gyűjtői cserbenhagyják. Éjből föl akarta 
piszkálni az érdeklődésűket és megszóiaél;

(Folytatjuk)
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Rekordeső és 48:42 pontarányu magyar 
győzelem volt a magyar-román 

női atlétikai versenyen

A vasárnapi zivatar szétkergette 
a regatta ingyen-közönségét 

A Váci SE sértődötten nem állt ki a megismételt 
Kürthy-emlékversenyre

Az Európabajnokságot megelőző nemzetközi 
regatta megerősítette azokat a híreket, amelyek 
» magyar csapatok jó formájáról szóltak ‘ 

ügy a Pannónia, mint a Hungária máris 
elérték tavalyi formájukat 

augusztus közepéig még fejlődésre van ki
látás. Kitünően szerepelt a versenyeit a Hun- 
gária dublója, amely megüti az pIső európai 
klasszist. A vidéki csapatok közül igen jól sze
repelt a Győri T. E. E. és a VÁCI EE kitűnő 
nyolcasa.

Eredmények
Középiskolások palánkos négyese: 1. Váci 

[Reálgimnázium. 2. Eötvös reáliskola. 3. Czuczor 
Gergely rg. Időt nem mértek.

KÉP A BUDAPESTI REGATTÁRÓL

A Hungária győztes

' Vidékiek négyese. (Vásárhelyi Béla-emlékver- 
Ííeny.) 1. Újpesti EE (row-ower).

/. osztályú négyes (kormányos nélkül, Koch 
tKároly-emlékverseny). 1. Pannónia 6:43 mp. 2. 
•JRV Vicking Linz.

11. oszt, nyolcas (Kürthy Dezső-emlékver- 
fceny). 1. Váci SE 6:26.8 mp. 2. Győri TE. A 
(Váci SE beevezett a győri csapatba, emiatt el
rendelték a verseny megismétlését. 
Munior-négyes (Allamdij). 1. Hungária EE 6:48.4 
-top. 2. Szegedi CsE. 3. RÁC.

Junior szkiff. 1. RV Ellida (Wien) 7:25.9 mp. 
9. Pannónia. 3. FTC.

Ujonc-pyolcas 1. Pannónia EE 6:23.3 mp. 2. 
(Nemzeti HE. 3. Sirály EE.

"Tangón szerzett sportínterjuk 
egy párisi lobál parkettjén

A tangó és az interjú ritmusát diktálta:
Ladoumegue, Scobel,Cartonnet és Thíl...

Paris, julius 9.
* (A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) A 
idus programban bővelkedő francia futballévad 
vidám befejezéseképp a futballvilág vezetői nagy 
táncos-ünnepélyt rendeztek a „Lutetiában".

A nemes soprtszellem szabályai szerint tér- 
■taészetesen a más sportágbelieket is szívesen 
látták, sőt ezeket, mint „főatlrakciót“, az ün
nepély. műsorának keretében a nagyközönség 
számára a pódiumon „szabadon elövezették." 
Igv egvre-másra vonullak fel a futóbajnokok: 
Ladouméguc, Marcel Thil a boxsampion, Scoe- 
bet, Cartonnet az úszók slb.

Pattogó ritmusú jazz foxtrottjn, vagy harmo
nikán felbugó tangó hangjai mellett folytattunk 
hát tánc, közben egy-egy expressz-interjut a 
lampionokkal. így megtudtuk, hogy

Scoehel,
a kiváló melluszó, akit az olimpiai „szerep
lése" miatt a Szövetség eltiltott a „hivatalos" 
szerepléstől, rnost rövidesen felszabadul. És öt 
darab, csupa jó úszó fivérével együtt, szorgal
masan treníroz. Épp úgy, mint elválaszthatat
lan barátja

Cartonnet.
aki ugyan még mindig gyengébb bőrben látszik, 
mint tavalv, vagv az ősszel volt és aki beteg
sége miatt'egy darabig távol élt minden úszó
medencétől. most néhány nap múlva újra fel
veszi a rendes tréninget. Persze, jelenleg nem 
lehet szó — mondja — hogy a vasárnapi ver
senyen találkozzék a német Schmartz-en], aki 
ezúttal fog Pórisnak bemutatkozni. Cartonnet 
hozzáteszi azt is, hogy októberig semilyen 
egyéni versenyen nem fog részt venni.

Ladougéguc,
aki fején a futóbajnoki és a mártírok kettős 
koronáját viseli láthatatlanul, most nem tud 
tervekről nyilatkozni. A „Föderációval" szem
ben még változatlan a helyzet. Ezzel szemben a 
..saját klubommal nagyon boldog és elégedett 
vagyok" — jelentette ki. Csakhogy mégis fáj, 
hogy... (a többit elnyeli a zeneszó.) Külön
ben, mint „attrakciót" szerepeltetik Francia
ország vidéki városaiban, ahol majd minden 
vasárnap'egy <gv atlétikai ünnepélyen fut.

Marcel Thl»,
>kl Kid Tunero által szenvedett veresége elle
nére ii még tartja a középsúlyú sampioa ci-,

Pair-oar (Lisznyay Damó Tihamcr-enilékver- 
senv). 1. Hungária EE 7:06.1 mp. 2. Pannónia.

/. osztályú szkifl (Oppler Pál-emlékverseny).
1. Ncptun EE (Szendey Béla dr.) 7:22.1 nip.
2. Győri TE.

Női nyolcasverseny: 1. Zöld csapat. 2. Piros 
csapat.

Junior dubló: 1. RV Ellida (Wien) 7:04.9 mp.
2. Sirály EE. 3. BEC. 4. Wicking (Linz).

Kezdők négyese: 1. Hungária EE 6:66.1 mp. 
2 Műegyetemi EC 7:05 mp. 3. Szegedi CsE.

Középiskolások négyese nytiott hajóban: 1. 
Szt. László rg. 2. KISOK.

II. oszt, négyes: 1. Hungária EE 6:46.7 mp.
2. Szegedi CsE. 3. Újpesti EE.

Junior nyolcasa.

I. osztályú nyolcas (gróf Széchenyi István em
lékverseny): 1. Pannónia EE (Bálivá, Hollósv, 
Kozma, Gyurhócay, Bartók, Szabó, Baja dr., 
Török dr. v. e., Gömöri kormányos) row-ower.

Végül ■ megismételték a Kürthy-dijat, de a 
Váci EE sértődötten nem jelent meg a startnál, 
igv Győr row-owerben evezte végig a távot.

Meg kell emlékeznünk a magyar csónaképitő- 
ipar dicséretére, hogy mindkét napon a négyes 
versenyeket Dóka hajókkal nyerték.

ni. DúKa mátyás
■

 Épít verseny- és turacsónskot, összes magyar BS 
és számos külföldi egyesület állandó szállítója. H

met — még a saját rajongóit Is kissé, elhidegi- 
tette azzal, hogy veresége óta még nem keresett 
alkalmat és nem nevezett be, hogy végleg tisz
tázza a kissé „kétséges bajnoki" helyzetét. 
Kérdésünkre azt feleli, hogy nem akar kibújni 
semilyen találkozás elöl, de melodikusán ké
szíti elő" a kezeit... (Egy szempillantás: két 
jó hatalmas tenyér, kemény fogás, még a „ba
rátságos" szorításban is.)

A futballisták táborából feltűnik Berkessy 
távolléte, amelyet sokan némi „tüntetésnek" 
minősítenek

I.arglller, a francia válogatott kapitánya, fő
rendezői minőségben örvend az est sikerén. Mig 
Rotrout, a „Racing" balhekkje, egy tangó köz
ben mondja cl nekem tapasztalataita magyar
országi túráról és őszintén szégyenkezik, hogy 
a csapat mily dicstelenül vonul tvégig. Ezzel 
szemben — természetesen — rajong Budapest
ről.. .

A futballistáknál még erősebb szenzáció 
Iliden Rudi

szerződése a ,',Racinghm“. Ezzel egyidejűleg 
megindul ide az osztrák invázió. így a Stras- 
bourgi Racing felszipkázta a bécsi F. C. Vienna 
centerhalfját, Stróbl és a Floridsdorfer AC-ból 
Schlauf bekkel.

Még sok uj játékos szerződéséről beszélnek a 
fufballfronton, mely igy megerősödve, jövőre 
ragyogó eredményekre számit...

Mándy Ilona.

Az Attila 
Marosvásárhelyen 

ATTILA—MAROSVHEI.TI MTE 3:1 (2:1).
Marosvásárhely, julius 9.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
tésc.) Vasárnap nagy sikerrel szerepelt Maros
vásárhelyen a miskolci Attila. A Marosvásár
helyt MTE rendezésében rekordközönség előtt 
ütközött meg a két futballcsapat s már a má
sodik percben az Attila uj szerzeményének. 
Szabó ll.-nek gólja dagasztotta a hálót. Szép 
játék közben Szabó és 7.ilohy góljaival fölé
nyesen győztek a miskolciak.

Kedden és szerdán Kolozsvárott szerepel nz 
Attila,...................'______________

Az atlétika hívei élvezetes, szép és izgalmak- | 
bán gazdag versenynek lehettek szemtanúi va
sárnap délután a Margitszigeten. Ezúttal bo
nyolította le a MASz a második Magyarorszáz— 
Románia országok közötti válogatott női atlé
tikai viadalt. A verseny végig bizonytalan ki
menetelű Volt S CjAk

utolsó számon, a 4X100 méteres stafétán 
dőlt el 48:2 arányban Magyarország Ja

vára.
Az első találkozáson még 50:30 volt a magyar 
győzelem aránya, de hölgyatlétáink azóta né
mileg visszaestek, viszont a román hölgyek na
gyon sokat fejlődtek.

A női versenyeken kiviil változatos, gazdag 
futószámokból álló program egészitette ki a 
remek atlétikai délutánt

Szabó Miklós a 3000 métere*  versenyen 
közel fi másodperccel jav*totta  meg saját 

rekordját.
A női versenyen is számos uj rekorddal lelték 
feledhetetlenné a két ország hölgyversenyzői a 
második találkozásukat. A részletes eredmé
nyek a következők•

Högyszániok:
100 m. síkfutás; 1. Petrovici Angéla Románia 

13 mp, 2. Münster Alma R. 13.1 mp, 3. Deák 
Aranka Magyarország 13.2 mp, 4. Csermák Te
réz M. 13.4 mp.

Magasugrás: 1, Vértessy Katalin M. és Csák 
Ibolya M. holtversenyben 145 cm, 3. Zacharides 
Hilde R. 128 cm, 4. Tabacu Constanta R. 120 
cn).

Súlydobás: 1. Szőllősi Ilona M. 11.12 m, or
szágos női rekord. 2. Garami Irén M. 10.30 m.
3. Fromin Hilde R. 9 99 m, országos román női 
rekord. 4. Dalünten Máriáimé R 9.65 m.

80 méteres gátfutás: 1. Petrovici Angéla R. 
12.7 mp, országos román női rekord. 2. Per- 
tich Rózsi Magyarország 12.8 mp, országos női 
rekord. 3. Dahinten Mariannc R. 13.2 mp, 4. 
Sz'epcs Kató M. 15 nip.

Diszkoszvetés: 1. Nadányi Ágnes M. 34.84 ni.
2. -Szőllősi Ilona M. 32.79 m. 3. Engster Edilh 
R. 31.66 in. 4. Boch Stella R. 28.64 m.

60 m. síkfutás: 1. Molnár Júlia M. 8 mp, or
szágos női rekord. 2. Alma Münster R. 8 nip.
3. Deák Aranka M. 8.1 mp. 4. Sainciuc Zinaida 
Románia.

Távolugrás: 1. Petrovici Angéla R. 524 cm., 
országos női romár rekord. 2. Horváth Margit 
M. 512 cm 3. Rhe>n Méta R. 505 cm 4. Per- 
tich Rózsi M. 491 cm.

Gerelyvetés: 1. Bock Stella R. 33.40 m. 2. 
Engster Edit R. 33.20 cm. 3. Szepes Kató M. 
32.55 m. 4. Nadányi Ágnes M. 29.96 m.

4X/00 m. stafétafutás: 1. Magyarország (Mol
nár, Deák, Csermák, Eresz) 52.9 mp. .országos 
női rekord. 2. Románia (Münster, Tabacu, 
Rhein, Pearovici) 53.2 országos román női re
kord.

A pontverseny végeredménye: Magyaror
szág 48 pont, Románia 42 pont. 

Férflszámok:

480.000 pengő „Arsenal" mérlegében

Startrakész a Nurmi-c/rkusz
Egy uj néger atlétacsillag szenzációs teljesítményei Csikágóban

Mr. Chapman híres csapata: az angol liga
bajnok Arsenal nemrég hozta nyilvánosságra 
ezévi mérlegét, amely

nem kevesebb, mint 24.000 font, tehát 
mintegy 480.000 pengő tiszta nyereséggel 

zárult.
Az angol sportsajtó a szigetországban is dü
höngő krízissel magyarázza ezt a szerinte 
gyenge (?) anyagi eredményt... Magyar egye
sület nyilván a legnagyobb örömmel vállalna 
hasonló gyenge pénztári jelentést.

♦
Egy a chikágói világkiállítás keretében ren

dezet atlétikai versenyen uj all-round atléta

Gyalogság, lovasság és gázbombaveiö 
osztagok tartják fenn a rendet 

Délaínerikában a délamerikaí futballmeccseken
Ismeretes, hogy a délamerikai államok fut- 

ballközönsége temperamentumban messze túl
szárnyalja az európait és a derék argentinjai 
meg uruguay i polgárok egy-egy fontosabb 
mérkőzésre rendszerint magukkal viszik a re
volvereiket is.

I.angcnus, a kitűnő belga biró mesélte ba
ráti körben, hogy a Monlevideoban tartott vi
lágba jnnkságrtkon, Uruguay és Argentína válo
gatott csapatainak mérkőzése előtt — ame
lyet egyébként ő vezetett — a pályára kivezé
nyelt rendőrparancsnok felkereste öltözőjében 
és megnyugtatásul közölte vele, hogy gondos
kodva van a játék zavartalan lebonyolításáról, 
mert 40 revolvert koboztak el a nézőktől... A 
helyzet azóta, nem nagyon .változhatott

100— 200 - 300—400—500 m stafétafutás: f. 
KAOE (Villányi, Solt. Sajó. Kondor, Szabadi) 
3 p. 23 mp. 2. MTE 3 p. 23.4 mp. 3. MOTE 3 
p. 26.2 nip.

3X200 m. staféta: 1 BF.AC (Sárváry, Czakó, 
Hermán) 1 p. 08.7 mp., 2. FTC. 1 p. 11-5 mp., 
3. BEAC B) csapata 1 p. 13 mp.

5X300 m. staféta: 1. KAOE 3 p. 18.6 mp. 2, 
MÁV 3 p. 19.2 mp.

100 —200—300 m. staféta: 1. BBTE (Paitz,

Szabó Miklós

csillag tűnt fel. a 18 esztendős néger, Jessid 
Ouien személyében. A kitűnő fekete ifjú a kö
vetkező szenzációs eredményeket érte el egy 
napon: 100 yard: O.i mp. 220 yard: 20 j mp. 
880 yard: 1 p. 64.4 mp.. távolugrás: 7.56 m< 
Természetesen mindegyik számban győzött.

♦
Érdekes hirt jelentenek Varsóból. Eszerint 

francia menedzserek szerződést kötöttek a vi
lág három legjobb hosszulávfulójával, Nttrmi. 
Ladomegue és Kusoczinsky-vel egy amerikai és 
európai turnéra. A három kiváló atléta staféta 
és egyéni viadalokban fog résztvenni. Az együt
test „Nurm icirkusz“-nak nevezték cl.

A. U ,

Kovács, Barsi) 1 p 07.7 mp., 2. MTK (Sugár, 
Gyenes, Gerö III.) 1 p. 10.3 mp. 3. BBTE Bt 
csapata 1 p. 10.6 mp.

4a2OO ni. gát/utó staféta: Győztes: MTE (Suti, 
Goldberger, Gergely, Meister) 2 p. 02.4 mp. egye
dül indult.

600 m. síkfutás: 1. Govrik Elemér BEAC 1 p. 
23.6 mp. 2. Vizváry Sándor Dorogi AC 1 p. 24 
mp. 3. Sárváry Rezső UTE 1 p. 25 mp.

Olimpiai staféta: 1. BEAC (Sárváry, Govrik, 
Czakó, Hermán) .3 p. 45 2 mp. 2. FTC (Kertész. 
Somló, Kalovics, Róna) 3 p. 47 mp. 3. ESC 3 
p. 50 mp.

3000 m. meg hívási verseny: 1. Szabó Miklós 
MAC 8 p. 45.6 mp, országos rekord. (A régi 
rekordot ugyancsak Szabó tartotta 8 p. 50.2 
mp-el). 2. Mauréry Tibor MAC. 3. Varjas 
László MAC.

10.000 m. hármas csapatverseny: (Tetszés 
szerinti váltással). I. ESC (Galambos. Hege
dűs, Gégény) 28 p. 32 mp. 2. MTE 28 p. 43.4 
mp. 3. MTK B) csapata. 4. UTE.

mert az argentinjai belügyminiszter nemrég 
rendeletéi adott ki, amelyben

súlyos büntetés terhe mellett megtlltjr, 
hogy a közönség n futballmérkőzésekre 
revolvert, tört, tőrh-itot vagy boxcrt vi

gyen magával.
Egy másik hir szerint Buenos-Alresbcn egy 
nemrég lefolyt fontos bajnoki mérkőzésen 
egész különös biztonsági rendszabályokat fo
ganatosítottak. A szokásos rendőri készült* -- 
gén kiviil — ami biztos az biztos —• jelszóval, 
meg egy század gyalogos katonát, egy eskad. 
r»n lovasságot és egy gázbombavelő osztagot 
vezényeltek ki. Hogy a közönség gázmaszkok*  
kai jelent-c meg, arról nem tesz említést 
krónika.
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Carncra-Sharkey bormérkőzés 
dollár volt, 

ennél jóval többet

A lejtő törvénye... nincs megállás
Halnulud—Magyar proflvilugututl 3:2 (211). |lal. ».ídor>«á«ban ugyanis mrg nem akartak

I hinni a magyar nívó leromlásának s igy re- 
I kordpublikum gyűlt össze a kiesfekvésü vidéki 
pályán. Sajnos, ez a közönség is nagy csaló
dással hagyta cl a játékszlht. Ugyanis az ele
ven, gyors, technikailag és taktikailag kultu
rált svéd csapat ellenfeleként egy fáradt kedv
leien, játékkészségében encrvált együttest 
szemlélhetett. Természetesen a jó vidéki své
dek örültek fiaik győzelmének, de viszont a 
mieink annyira elrontották ezt a területit, 
mini piacot, hogy hosszú esztendők kellenek, 
hogy itt magyar csapatot vendégül lássanak.

A magyar együttes a következő összeállítás
ban játszott:

Szabó — Miklósi, Bíró — Lyka, Moóré, 
Korányi — Fenyvesy, Barátky, Polgár, 

Cseh, Titkos.
A svédek azonnal erőteljes támadásokkal lep

ték meg a magyar csapatot, amely csak nehe
zen kapott lábra. Itt-ott főleg a magyar bal
szárny néhány szép támadást is vezetett, de a 
csapat összteljesítménye nem ütötte meg egy 
hírneves kontinentális országos válogatott vár
ható teljesitményét. A második félidőben a 
magyar csapat már jobban játszott, többet is 
támadott ellenfelénél, de viszont kapuelőtti te
hetetlenségével és gólképtelcnségével lerontotta 
a mezőnybeni jó játékot.

A svédek a félidőig 2:1 arányban vetet
tek, majd szünet után újabb góllal bebi

zonyították a győzelmüket.
A magyar csapat góljait Lyka és Polgár lőtte. 
Profijainkat mindamellett a játék végén mele
gen ünnepelte a közönség. De ez az ünneplés 
nem a teljesitményük elismerése, hanem szim
patikus fellépésük és fair játékmodoruk di
csérete volt.

Halmstadt, Julius 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) A 

magyar válogatott Jnbdarugócsapat, amely ez
úttal proflváiogatolt néven játszott Svédország 
egyik rdkcrüleli reprezentánsaival, ismét érzé
keny veszteséget szenvedett. Érthetetlen és 
megfoghatatlan válogatottjaink gyenge, minden 
kritikán aluli szereplése.

Halinatadbun voltaképpen egy másod
rendű svéd együttessel álltak szemben, 

amelyet minden körülmények között le kellelt 
volna győzni. Mentségül azt sem fogadhatjuk 
cl, hogy a két szövetségi kapitány pihentette 
Sá. it és Toldit s a védelem egyik oszlopát, 
Korányit elmozdította megszokott rendes poszt
járól és a balfedezet helyén szerepeltette.

Ezek nemhogy mentségek volnának, 
egyenesen vádpontok.

Mert nem szabad egy csapatot legyönglleni és 
komoly szituációk között kísérleti nyálakként 
experiincnlálni velük, hanem a szövetségi kapi
tánynak, pláne jelen esetben, kapitányoknak 
az. ellenfél erejét alaposan kiszimatolva, olyan 
csapatot kellene porondra állítani, amely a 
magyar fiilballsport jóhirnevét nem zülleszli 
le n sárgaföldig.

Az egykor rettegett magyar labdarúgás n 
kontinens nemzetközi lejtőjének legmé

lyebb pontjára csúszott vissza.
Sajnos, tényként kell megállapítani a külföldi 
szakvélemények alapján, hogy a magyar fut- 
ballnak sem tekintélye, sem hitele nincsen már.

A hétközi két svédországi győzelem érdekes 
és nívó', mérkőzést sejttetctt.Halstad napok óta 
a legnagyobb izgatottsággal várta a magyaro-

de

Megsemmisítő fölénnyel 
UTE a vizípóló-derbyt

Hallotta ?...
. .. hogy az illinolsi hőlgyatléták a 4x100 

méteres stafétában 48 mp-es szédületes idővel 
uj világrekordot állítottak jel.

■ . . hogy az egyik haivoi-i uszónagysáy; Ka
tiit, aki még Los Angelesben képviselte Ameri
kát, professzionista úszó lett.

...hogy Carnera és Haer is kerülik az.egy
mással való találkozást, amely azonban mégis 
meglesz, mert mind a kefirt rossz anyagi vi
szonyok közölt él és a világbajnok jelölteknek 
pénzre van szükségük. (Azl hisszük, még akad
nának, akik előre leszámítolnák e mérkőzés 
bevételét.)

... hogy a _____________ „
'jövedelme mindössze kétszázezer 
(A Baer—Schmeling-harc 
eredményezett.)

■. . hogy a német futballszövelség julius 
10-lkélől 22-éig kurzust rendez az utánpótlás 
számára Berlinben. Az uj bajnokcsapat: a For
tuna egymaga két játékost küld el tanulni. 
(Egy ilyen kurzust Schaffer vagy Konrád veze
tésével nálunk Is elkelne!)

...hogy u most megnyílt pétfürdői uszodá
ban máris találtak egy nagyszerű melluszó 
leányt és egy tízéves kraulozó fiút.

• • • hogy Szász Magdát, a kiváló melluszónőt 
nem vették föl a Testnevelési Főiskolára.

■ ■. hogy milyen nagy gondja volt Schubert 
Ginl-nck, az UTE fiatal és tehetséges hátuszó- 
nőjének a tegnapi vizipólómeecsen? A szive 
ugyanis az MTK hoz hinta, de egyesülete, az 
UTE és igy érzelmeit félretéve, az UTE tábo
rához csatlakozott.

...hogy Molnár, az FTC jeles vlzlpólójáté- 
'k”sa kifejtette előttünk, miért nem lehet nagy 
csapat az FTC. (Jó lenne, ha Molnár illetékes 
helyen is elmondaná ugyanezeket, hogy a 
Fradi pjra az élen legyen.)

... hogy Homonnay Marci nagyon meg volt 
elégedve tanítványaival ,a magdeburgl túrán. 
A fiuknak a példát maga Sunyi szolgáltatta a 
korai lefekvéssel. (Ki hitte 
rótt)

... hogy uszónőink közül 
Magdának van a legjobb 
augusztus fí-án leúszik a 
és fél kilométert és ezzel be 
zumát.
szívesen udvarolna!

...hogy 
pártfogója, 
nős.)

■.■hogy 
nagyon is 
vannak: a 
a hátuszó és a gólrekorder.

... hogy kitűnő futballistánk bájos felesége 
'kijelentette férjének, hogy sorozatos leégései 
után most egy jó Ideig nem engedi meg, hogy 
tagja legyen a válogatott csapatnak. Ok: nem 
bírja idegekkel a sok froclizást.

volna ezt Sunyi-

Szenesnf Schtvartz 
dolga, 0 ugyanis 

Balatonon tizenkét 
is fejezi ezévi pen-

•poriéle! egyik kiváló 
egy-két csinos hölgyatlétánknak 
(Vigyázat, hölgyeim, az illető ur

nz UTE úszószakosztályának tagjai 
hajlamosak a nősülésre. Érdekelve 
kiváló hossziitávuszó és vizipólóző,

Ma radék-mérkőzések 
az amatőrfronton 

RÁDLER VÁNDORDÍJ.
MVASC— BEAC 0:2 (4:2). Az újpestiek

könnyen intézik cl nagynevű ellenfelüket.
A IV. osztályú BAJNOKSÁG DÖNTŐJE.

PTBSC—DSC 3:2 (2:2). Góllövő: Ondrus (2), 
Friedrich, illetve Gouibarcsik és Markusov- 
szky. ■ Izgalmakban bővelkedő mérkőzés, me
lyet a DSC Gubényi sérülése miatt vészit cl, 
amennyiben •" játékos nz 1. félidőben sulyos 
bokasérülést szenvedett és kiállt.

A VASUTAS BAJNOKSÁGÉRT
Máv. Előre—R. Vasutas 4:0 (1:0). Góllövő: 

Víg, Hajzsák, Csapó (2). A Máv. Előre köny- 
nyen intézlu cl gyengébb ellenfelet.

A II. OSZTÁLYÚ IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG 
DÖNTŐJE AZ ELSŐ HELYÉRT

Ca. More—BSC 1:0 (1:0). Góllövö: 
fseri. Szerencsés győzelem.

ÉREMMÉRKÖZÉS.
More Vili, kér.—Tatabányai SC 5:2 (1:1). 

Gőllöxó: hanics (2), Gyulai (2) és Juhász, il
letve Keleti (2). A vidékiek veresége meglepő, 
de megérdemeli.

Heve

X Az l TE tehetségkulaló atlétikai versenye 
nagj számú újonc-atlétát gyűjtött össze nz 
egyesület sporttelepén. Az cgv.s versenvsza- 
inuk győztesei u kővetkezők: 10) m.: Papp 
12 mp, 1000 m. K rúlv 2 p. 52.6 mp. Sulydo 
bál; Kolluiils 10 18 m . távolugrás; Morvuy 
672 cm., magasugrás Wohlram 155 cm., disz 
koszvetés: Kollarils 30 33 in, 3000 m. futás. 
Király 10 p. 16 mp

X Boros György rádóklőadása. Boros 
György dr. ma. hétfőn este 7 óra 25 perckor 
előadást tart a „i Az eloi.d.A - in,-
^Európa vtoőbajiwksága. •á^dalmi

Nagy nap virradt a vizek harcosaira és a lel
kes közönségre egyaránt: vasárnap került dön
tésre túlfeszített izgalmak között az év legérde
kesebb mérkőzése: a vizipóló derby, az UTE és 
az MTK csapatai részvételével. Mind a két csa
patnak hatalmas közönsége volt s a csapatok 
ezt az érdekes, szép és mindvégig izgalmas já
tékkal honorálták.

A mezőny legjobb embere Halasi volt, aki 
fáradhatatlan cikázásalval és elsőrendű tak
tikai érzékével nagyszerűen Irányította győ

zelemre n csapatát.
Velük szemben a favorit „Sunyi" csapata, az 

MTK —' fiatalság ide-oda, — nem jó napot fo
gott ki. Az UTE nagy gólarányu győzelme Me- 
zcy indiszponáltságának tudható be.

A nap másik nagy és érdekes mérkőzése a 
MAC—III. kerület vizlcsalája volt, amely ezút
tal a szónak szoros értelmében csatává fejlő
dön, sőt helyenként vizi verekedéssé fajult. 
Bródytól olyan teljesítményt kapott a magyar 
közönség, amilyenre eddig még a kapus poszt
ján példa nem volt,

A két érdekes és izgalmas mérkőzést uszóver- 
senyek larkitolták, amelynek részletes eredmé
nyei a következők:

Műugrás; 1. Farkas 112 pont. Megverte Hódyl. 
Műugróink rossz formá
ban vannak. — 200 m. 
mellúszás Budapest baj
nokságáért: 1. Mezey
MTK 3 p. 1.6 mp., 2. 
Lengeváry BEAC 3 p. 
6.4 mp., 3. Forray FTC 
3 p. 6.6 mp., Iliid nem 
indul), bizony hiányzott 
is a mezőnyből. — 100 
m. hátuszás Budapest 
bajnokságáért: 1. Nagy 
Károly MTE 1 p. 16.4 
mp., 2. Barabás BBTE 1

Bánást
p. 20.4 mp. Unalmas, nivőllan bajnoki küzde-.és Czelle. 
lem ez, mindössze három indulóval. — 500 m. 
gyorsuszás Budapest bajnokságáért: 1. Szaba
dos

FTC—BBTE 4:0 (2:0)
. . -....... . Biztos győzelem, jó játék. Góldobók: Zentay,

6 p. 55 mp., 2. Gyóji 6 p. 58 mp., 3. Jakab ' Házy (2) és Hunyadi.

A legendás középeurópai 
futball feltámadt Bécsben

Nagy győzelem a Juventus fölött — Monti csunyAn 
lerúgta Sindelart

Az 
be

(A
.......................  -........- dionban játszották le vasárnap 

serlegniéiközésck második fo

Ellenére annnk, hogy a magyar csapatok 
dicstelen .szereplés után kieslek a Középeurópai 
Kupa küzdelmeiből, a magyar közönség válto
zatlan érdeklődéssel figyeli — most már, saj
nos, valóban páholyból — hz értékes trófeáért 
folyó harcokat. A szerkesztőségek telefonjain 
az érdeklődők nagy tömege jelentkezik — 
eredményért. Íme, itt vannak. Szenzáció Is 
akad:

az Austria kemény harcahn nagy győzel
met aratott a Juventus föíötk.

nap kupa-krónikájáról számolnak 
alábbi telefon jelentések:
AUSTRIA—JUVENTUS 3:0 (1:0).

Bées, julius 0.
Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) 
főnyi hatalmas közönség előtt a Sla-

. : ■ —•**« ’P n középeurópai
•• • • *,<.1  avk második fordulóját. Kivin
Árpád magyar biró vezetésével indult az ér-

érdeke.'
HZ

. ■ •............. IUUUII HL Cl-
dekcs mérkőzés, amelynek

kolosszális Iramát az Austria ragyogó tá
madásai vezették be. A 3. percben Slndelar, 
a bécsiek szcincfénye remek góllal figyel
mezteti a J inén tust arra, hogy a futball

ban sem nőnek a fák aa égig.
Szünet után a rnjtaütésszcrü támadások már 

* & pénzen álként! &pakj

nyerte az 
Halassy és Brédy 
nagy napja

UTE háziversenyt rendezett.7 p. 03 mp. Az _ .. .
Feltűnő volt Szabados nagy tempóbirása. — 
100 m. hölgy gyorsuszás: 1. Tóth Ilonka MUE 
1 p. 16 mp., 2. Mailász FTC 1 p. 17.4 mp., 100 
gyorsuszás: 1. Kánási MAC 1 p. 01.4 mp., 2. 
Nagy MUE 1 p. 01.8 mp., 3. Boros UTE 1 p. 
05.2 — ’ " ' - - • •

2.

mp. 200 m. hölgy mellúszás; 1. Bárány

Halassy

Vágó

FTC 3 p. 30 mp., 2. Danszkay DezsŐné 3 p. 30,8 
mp., 3. Bethlen. Bárány nagyszerűen jött föl az 
utolsó métereken.

UTE—MTK 6:2 (4:0)
Az UTE szédületes tempóban kezd és 

gólja már az első percben az MTK hálójában 
zörög. Sorozatos támadások, nagy UTE-fölény 
s a gólok egymásután potyognak. Az MTK gőz
erővel védekezik, de hiába minden, az UTE- 
henger akadálytalanul nyomja a kékfehérckct. 
Az UTE góljait Vágó (3), Németh (2), "
(1), mig az MTK góljait Bajki dobta.

MAC—III. kerületi TVE 3:1 (2:0)
A MAC csapatában Vértesy ragyogóan 

szolt, de az egész együttes is minden dicséretet 
megérdemel. Az óbudaiak csapatában Brúdy 
és Sárkány volt a lélek. Góldobók; Vértesy (3)

Bozsi

jáf.

A

Vlcrtel fergeteges rohammal Jut túl az 
olasz védelmen a a gól fütyülve zug a há

lóban. 2:9.
A 34. p.-ben vérc-s botrány szelleme leng a Sta
dion felett:

Monti tehetetlen dühében csúnyán lerúgja 
Sindelart, ami pokoli lármát vált ki s csak 
a rendőrség erélyén múlik a közönség dü

hének kitörése.
szárnyaszegett Austria továbbra is fölényben 

marad s a lefújás előtt Apechtl újabb góllal 
pecsételi meg a Juventus sorsát. Ezt már ne
héz lesz Itáliában kiegyenlíteni.

AMBROSIANA—SPARTA 4:1 (4:0). 
Milánó, julius 0.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A középcurópal serlegmérkőzésck máso- 
iik fordulójában az Ambrosldna a prágai 
Sparta ellen 4:1 (4:0)-ra győzött.

A mérkőzés hőse De Marta, az Amhroslana 
balösszekötője volt, aki egymaga három gólt 
rúgott, mig nz Ambtosiana negyedik gólját Lea
rató szerezte.

A Sparta csapatából hiányzott Sllny és 
Madelcun.

A prágai csapat egy 11 méterest félre lölt, az 
egyetlen gólt NejtdU jobbszéltő snroafa

.Nyaralóban, weekend-házban,
Manapság a FUpp-ért láz vám*

(Flipp likőrcuKorka felüdit frissít)

Országos amatőr középdöntő 
BÉKÉSCSABAI ÉLŐBE—TÖREKVÉS l:t (hlí 
SALGÓTARJÁNI BTC—PÉCSI VSK 3,0

Békéscsaba, julius 9.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen*  

lése.) Az országos középdöntő mérkőzése sch 
rán a sokszoros országos válogatott Törekvés*  
nek Békéscsabán kellett kiállani a déli kerü« 
leti bijnok Előre csapatával. Budapest baj
nokcsapata azonban csalódást keltett s csak! 
nagy szerencséjének köszönheti, hogy az ál
landó fölényben játszó csabaiakkal szembeni 
egy tizenegyes bünletörugással kiegyenL't*  
heteit Az Előrét nagy balszerencse üldözte, 
mert a mérkőzést feltétlenül meg kellett 
volna nyernie. Az első félidő 22. percé
ben a csabaiak szerezték meg a vezető gólt, 
Sajben lövésével, melyet egy perc múlva a 
Törekvés tizenegyesből kiegyenlített. Szünet 
után az Előre állandó fölényben játszott, a 
Törekvés viszont védelemre rendezkedett be 
s igy nem tudta a győzelmet kicsikarni. A két- 
szer 15 perces jálékmeghosszabbitás sem ho
zott további eredményt. Végül a mérkőzést at 
beállott sötétség miatt félbe kellett szakítani. 
Valószínűleg a jövő héten Budapesten fogják 
megismételni a döntetlenül végződött játékot)

Pécs, Julim 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen*  

lése.) Pécseit nagy izgalommal várták az észak) 
kerület bajnokcsapatát, a Salgótarjáni BTC-U 
Az északiak minden tekintetben megfeleltek af 
várakozásnak, mert szép, nívós játék után mág 
a félidőben három góllal bebiztosították győzel
müket. Szünet után a pécsiek sokat támadtak, 
de csatáraik gólképteleneknek bizonyultak a igyl 
az eredmény nem változott. A salgótarjániak! 
első gólját az 5. percben Válkonfy lőtte, mig a 
további két gólt Menich II. szerezte a 14., illetve 
a 17. percekben.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

AZ AUTÓ- ÉS MOTORSPORT INTERNACIÓá 
NÁLIS ESEMÉNYEI

Brüsszelből jelentik: Belgium automobil-nagy- 
diját vasárnap futották a francorchampsi ver
senypályán. A verseny távja 565 km volt (40 
kör). Győzött Nuvolari (Olaszország) Alfa Ró
meó kocsin 4 óra 9 p 10 mp alatt (143.5 km-el 
átlaggal) a francia Varzi elölt.

Berlinből jelentik: Az Avus-pályán vas.4rr.afl 
futották Németország motorkerékpár-nagydiját^ 
amelyről ezúttal az osztrák és angol verseny
zők hiányozlak. Az 1000 köbcentiméteres cso
portban Katz győzött BMV-motorkerékpárott 
2 ó. 40.8 mp. alatt (156.6 km. átlag). Az 50(1 
kcm. csoportban Slelzcr (München) győzött 
BMV-kerékpáron 1 ó. 56 p. 53.2 mp. alatt (16fl 
km.), ö futotta a nap legjobb idejét. A mellék
kocsi csoportban a berlini Schott győzött BMVjt 
kerékpáron 7.5 km. állaggal.

KIKAPOTT PARISBAN A NÉMET ÚSZÓ- 
STAFÉTA ÉS A VIZIPÓLÓCSAPAT.

Párisból jelentik: Franciaország—NémetoiM 
sttág uszómérkőzését vasárnap bonyolították 14 
a tourellesi uszóstadlonban. A 4x200 méterei 
gyorsuszóslafélát ezúttal Franciaország nyertfl 
9 p. 44.8 n>p. francia rekoridővel Németország 
elölt, melynek stafétája 9 p. 52.6 mp. időt 
úszott. A vizipólómérkőzésben Franciaország 
győzött Németország ellen 5:4 arányban. Fél
idő: 3:2 volt.

X Bánhldy Antal finn túrája. Bánhidy Ai» 
tál. a neves sportrepülő a legutóbbi olaszor
szági és Földközi-tengeri túrája után, amelyoí 
remek rekorddal repült végig, most ujabbi 
nagyszabású repülésre készül. E hét csü
törtökjén startol Budapestről Finnország feló, 
a sok vihart látott kis „Gerle"-gépével. Startja 
iiánt mind Magyarországon, mind pedig kül
földön nagy érdeklődés nyilvánul meg.

Magyar Légiforgalmi Rt
IV, Váci ucea t ♦ Teleién B8-8-W

NYÁRI MENETREND
7.15 13.40 ind. BUDAPESTérk. 13.20 18.&5
8.50 15.00 érk. WIEN ind. 12.05 17.30 

Naponként, vasárnap kivételével.
Ind. BUDAPEST érk. A 15.00 
“■KIAOENFUBT

érk. VELENCE Ind. | 10.30 M

Ind. MISKOLC érk. 
érk. BUDAPEST ind. 
ind. BUDAPEST érk. 
érk, piíí'q Ind, Ind. PCÜS érk. 
érk. KAPOSVÁR ind.

Az autóbusz Váci-utca 1. szám alól 4<i pere
céi a repülőgép indulása előtt indul 

Kombinált repülő-autóbusz és hajójegyek 
a Budapest—Wien vonalon 52.— pengői 

árban oda-vissza.
Leveleit és csomagjait küldje légipostán / 
Menetrendet vagy díjszabást kívánatra 

bérmentve küldünk.
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A magyaroknak nincs sok I 
keresnivalójuk a futball- 
világbajnokságon

a Ring-Caffő véleménye — Az uj Wun- 
dermannsch.att: Itália — Jimmy Hogan 
nagy tételben vásárolja a Játékosokat

Béta, Jul. 9.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) A 

bécsi Ring-kavéházban, az osztrák futball fél
hivatalos otthonában Meisl Hugó és a többi 
vezérek törzsasztalánál most beszélik meg az 
elmúlt szezon bel- és külföldi eredményeinek 
mérlegét. Az osztrák labdarúgás diplomatái 
meglehetősen vegyes érzelmekkel zárják a sze
xónt, amely bár kétségtelen szép erkölcsi ered
ményeket mutat fel a nemzetközi mérkőzések 
terén, mégis akadnak hangok, amelyek szerint 
az osztrák futball 1933 első felében is ha
nyatlott, de kétségtelenül megállt. A klubcsa
patok távolról sem érték el tavalyi formájukat 
és már elmúltok azok a szép idők is, amikor 
Meisl Hugó minden fejtörés nélkül akár há
rom Wundermannschaflot is felállíthatott 
volna. Ma már a tizenegy összeszedése is ne
hézségekbe ütközik és az előrelátók meglehető
sen pesszhnisztikusan Ítélik meg a jövőt.

Valószínűleg igen rövid időn belül számolni 
kell azzal, hogy a

kiöregedett Gschweldt és Slndelar (el
hagynak a játékkal.

Vogel egész esztendőben nem futott kielégítő 
formát. Zlschek féléve betegeskedik, az egy
kori gólkirály Scha'l Tóni sem tartozik már a 
legfiatalabb harcosok közé és egyre gyakrab
ban van rossz napja. A Wundermannschaft 
bombacsatársorának tehát már szinte megvan
nak számlálva a napjai, az utánpótlás pedig 
alul marad a fent említetlek klasszisán. Bin- 
der, Bixán, Ostermann, Adalbrecht, Tögel de
rék küzdő játékosok.

Binderből rövidesen Európa legfélelme
tesebben lövő csatára lesz, de a Slndelar vagy 
Cschioeidt-féle szellemes futballhoz nincs ér
zéke. Ha pedig arra gondolnak, hogy ősszel 
már nem Hiden áll a válogatott csapat kapu
jában, még érthetőbb a Ring-kávéház gondter
hes hangulata.

Egyedüli vigasza a néha tagadhatatlanul kár
örvendő osztrák szomszédnak, hogy a régi el
lenség, az „Erbfeind”, Magyarország még rosz- 
tzabbul áll. Az osztrák labdarugó vezérek né
zete szerint

• magyar futballban valami egészen ért- 
’ betétién hanyatlás állott be és nz egykor 

rettegett színek képviselői évről-évre gyen
gébbek lesznek.

Minden részlettel nem lévén tisztában, az 
okokat nem tudják megállapítani a Ring-kávé
ház tudósai, de majdnem érthetetlennek tart
ják, hogy az összes alig pár esztendővel ez
előtt csillagnak indult magyar sztárok, mint 
például Kalmár, Cseh II., Toldi, Ticska, Déri, 

Befutottak az első színes csapatok 
a gödöllői zsemkorí«faluba

sfb. állandóan mérsékelt formában vannak, ha 
egyáltalán nincsenek letörve. A kapus- s hát
védhiányt pedig egyenesen krónikusnak tart
ják. Azt természetesen mindenki sejti, hogy 
itt valahol óriási hibáknak kell lenni a magyar 
labdarugósport vezetésében, de a játékosokkal 
való bánásmódban és nevelésben is. Általánosan 
az a nézet, hogy

a magyar labdarúgásnak a mai formában 
nem lesz sok keresnivalója a római világ

bajnokságon.
A cseh futball nem hanyatlott, de nem is 

ment előre. Nagyjából még mindig a régi 
ágyukkal dolgoznak, az utánpótlás azonban, te
kintettel a kitűnő vidéki csapatokra, jó „Nach- 
wachsot" igér. A legveszedelmesebb ellenfélnek 
az olasz futballt tartják. Az azurik évről-évre 
jobbak lesznek és nagyon valószínű, hogy már 
csak rövid idő kérdése és

Itália csapata fogja viselni a Wunder- 
mannschaft nevet.

így lesz-e vagy nem... ma még csak talál
gatni lehet, de megjegyzendő, hogy a Wiener 
Ring KafTó kipróbált, öreg rókáinak jóslatai a 
múltban rendszerint beváltak.

♦
Jimmy Hogan nem elégedett meg Hiden le

szerződ tetősével, hanem folytatja a jétkosvadá- 
szatot Bécsben. Értesüléseink szerint Stroht, az 
F. C. Wien jóképességű középcsatárát is viszi 
magával Párisba, valamint Schlauf hátvédet és 
Jordánt, az F. C. Wien csak most feltűnt csil
lagát. A két utóbbi azonban nem Párisba megy, 
hanem Montpellierbe. Tárgyalásokat folytat 
még a Racing Club trénere a kitűnő Vienna já
tékossal, Schmaussal, valamint a prágai Spárta 
válogatott középcsatárával Brainnel. Jimmy Ho
gan en gross vásárol „vas gut und teuer ist“ 
és az osztrák sportsajtó szenvedélyes hangon 
követeli a szövetségtől, hogy valamilyen módon 
akadályozza meg Hogan mester bécsi machiná
cióit, mert különben a jó francia aranyakért el
csalja innen az összes fiatal játékosokat. Az 
osztrák szövetség természetesen nem tehet 
semmit olyan esetben, amikor a játékosok le
járt szerződéseik alapján külfölddel tárgyalnak 
és legfeljebb az átigazolásoknál akadékoskod- 
hatik. Hir szerint

Hiden átigazolásánál bajok lesznek- 
.4 csodakapus szerződése ugyanis tényleg le
járt julius elsején, régi egyesületével való meg
állapodása szerint azonban a szerződés lefutá
sától számított nyolc hónapon belül nem igazol
ható más csapat részére. Hiden azzal érvel, 
hogy ez csak belföldi csapatba vnló átigazolá
sára vonatkozik. Andor León

SZÁZEZER TORNÁSZ 
bemutatkozása a stuttgarti német tornásziinnepélyen.

Q Q-dn mérkőznek Győrben a magyar
O válogatott hölgyuszók az osztrákokkal, 

de még senki sem beszél róla
Sűrűsödnek az úszás eseményei. Jóllehet, az 

időjárás egész májusban és júniusban mostoha 
volt, elérkeztünk a szezon delelőjéhez, küszö
bén állunk a legnagyobb uszótalálkozásoknak. 
Pár hét múlva itt lesz a női úszás legkiemel
kedőbb eseménye is, az egyetlen országközti 
mérkőzés, amelyre már a télen is felhívtuk a 
figyelmet, do amelyről a legkevesebbet hal
lunk, o magyar-osztrák hölgyviadal. A MUSz. 
értesítéseiből egyelőre csak annyi szivárgott 
ki, hogy uszó-hölgyeink e legnagyobb talál
kozása Győrben lesz julius 23-án. Ma már 
azonban azt is kellene tudnunk, hogy történ
nek-e előkészületek, van-e kereltréning és hogy 
kik azok, akikre a magyar színek képviseleté
ben számítani lehet? Ha a hölgy-uszóbizotlság, 
amely oly dicséretes energiával kezdte meg 
idei munkásságát, hallgat, akkor megkíséreljük 
mi, hogy ezt a — sajnos! — egyetlen hölgy
találkozást kiemeljük a némaságból, amely rá
tapad.

Mindenekelőtt nézzük a é^jlOO m. gyorsuszó- 
stafétáit, amelyre leginkább fenik a fogaikat 
régi riválisaink. Egyelőre csak egy negatívum 
biztos és pedig az. hogy az egyik legjobb ma
gyar hölgy versenyző, Mailász Gitta a verseny 
napján nem állhat a MUSz. rendelkezésére. 
Maradna tehát Tóth Ilonka, Csányi Boriskn, 
Csukay Lívia, Fekete Módi és a két fiatal, Iliró 
Ágnes és Lenkefl Matild. Magasházi Rózsi egy 
nagy kérdőjel. Ezidén versenyben nem láttuk. 

Vannak ugyan hírek arról, hogy 1:13 körüli 
formában van, de az ilyen hírek alapján válo
gatni nem lehet. Hátra volna még S/ooí 
Manci. A kitűnő hölgyuszónnk ezidőszerint mát 
elfoglaltsága van. Próbaversenyen résztvennt 
nem kíván, de a MUSz. időmérése alapján a 
válogatásnál számítani lehet rá. Lenkey Magdg 
természetesen nem jöhet számításba. Német*  
országban él és senkisem ismeri jelen képew 
ségeil. A legvalószínűbb stafctaösszetétel a kő*  
vetkező: Csányi, Sípos, Magasházi és Tóth. Hal 
ez a staféta a hátralévő időt kihasználva, az 5 
perc 15 mp. körüli időt cl tudja érni, akkott 
megveri a Lőwy—Dittmer—Wagner kiegészít 
tett osztrák stafétát. Ellenkező esetben megtör*  
ténhet az, hogy az osztrák hölgyek hosszú időU 
után megverik a magyar kraulstafétdt.

Ha papírra vetjük a pontozás várható ereös 
ményeit, akkor

hajszálon függő győzelmet látónk r— 
akármelyik részen.

Annyira hajszálon, hogy minden egyes Joblj 
helyezés eldöntheti a győri találkozó sorsát*  
Ha a magyar hölgyek azt akarják, hogy a soW 
évi győzelmi sorozat meg ne szakadjon, akkog 
azzal a komolysággal kell küzdeniük, amely ■ 
magyar hölgyuszósportot ma már jellemzi és 
amelytől azt várjuk, hogy nem engedi mags 
fölé kerülni az örök rivális szomszédország! 
hölgyuszósportját Vermes Magda,

WEEKEND-NAPLÓ
Látogatás a hindu cserkészfiuk áldozati isten
tiszteletén — A hindu cserkészleányok arany
karikát hordanak az orreimpájukban

Még egyszer a Balaton — Filléres vonatokkal segítenek 
a balatoni fürdőiparon — A megközelíthetetlen dunai 
sziget is bekapcsolódik a weekend-mozgaloniba

GUdUIIS, Julius 9.
(A Hétfői Napló kiküldött munkatársától.) 

'A vonat pöfögve fut be Gödöllő állomásra. 
Már maga a vasúti állomás figyelmeztet, hogy 
• község rendkívüli események színhelye lesz. 
A diadalkapu vadszőllővel, színes virágokkal 
tan beültetve, rajta ez a felirat: „Isten hozottl" 
yalamennyi résztvevő nemzet nyelvén.

Az állomáson autóbuszok állnak rendelke- 
lésre. Az egyikre felszállunk és a simára ki
kövezett „műúton" kirobogunk Szt. Jakab felé, 
a „zsembori-faluba". Vidám nótaszó zenekisér- 
rettel üti meg a fülünket. A magyar cserkész
fiuk tüzes, pattogó dalokat énekelnek. Felke
ressük őket és ők annyi melegséggel, udvarias 
előzékenységgel magyaráznak é« vezetnek ben 
nőnket a táborozás sok kilométernyi területén. 
Megmutatnak mindent. Arcukról leri, hogy nagy 
meglepetést tartogatnak számunkra. Feltevésünk 
igaz volt. Elérkeztünk a Szt. Jnkab-tóhoz és 
nem tudtuk hirtelenébcn, hogy a földön, vagy 
a „szeliemországban" járunk-e.

Hiszen ezek hinduk,
ocsúdtunk fel álomlálásunkból.

Persze, hogy azok — mondották örvendezve 
Érdemes volt kijönni riportért Gödöllőre, hi

tzen, ha ml, európaiak, ismerni akarjuk a hin
duk életét, most itt az alkalom. Nem kell a hin
duk szent városába elzarándokolnunk, elég, ha 
kirándulunk Gödöllőre. Itt van most az ő Mek
kájuk a Szt. Jakab-tónál. Templomot építettek 
fel a vízhez közel. Természetesen „ideiglenes 
fa-templomot". Megengedték a hinduk, hogy 
templomukba belépjünk, de „mezítláb”.

Legelőször is cercmoniális mosakodást vé
gérték. A tó partján a lépcsőzd legalsó lépcső- 
jére ültek és befecskendezték lábukat és fejü
ket. Aztán összekulcsolt kezekkel, ég felé emeli 
tekintettel imádkoztak. A rövid ima után vizet

NEMZETKÖZI LÉGIFORGALMI R.-T.Budajeztj V.IvJrtelafe“tér 7. Telefon: 82-7-M és 82-7-16

Utazzon
3 motoros luxus 
ropűlógópslnkan

Légi járatok naponta
M-fe,0RAn- cIDNa

BL'KÁRUST falé

mertek tenyerükkel és egy-két kortyot Ittak', 
Beléptek a vízbe és az utolsó ruhadarabot 
levetve, nlámcrtlltek néhányszor a vízben, 

így megtisztulva, egy szál fehér lepelben léplek 
a templomba. Apró majmok előtt könyörögve 
imádkoztak. Majd élő kecskét öltek le és a fris
sen folyó vérbe a templom kövezetén fehér vi
rágot szórlak.

Igen müveit fiuk ezek a hindu-cserkészek és 
mégis hisznek a lélekvándorlásban. Azt mond
ják, hogy a „Ruddha"-vallásuk ezt tanítja és 
ők vakon hisznek benne.

Igen egzotikusnak láttuk a hindu cserkész
lányokat. Teltek, szép Idomuak, erőteljesek, 
egészségesek. Csípőjük körül tarka, színes kar
ton van csavarva, amely a bokáig födi a com
bokat. A rövid és mélyen kivágott blúz szo- 
rosnn tapad a testhez. Fekete, sima, fénylő a 
hajuk. Szemük ragyogónn fekete. Európai 
szemmel nézve, a legfeltűnőbb az, hogy

etek a cserkész-lányok Is nranykarikát 
hordanak az — orreimpájukban.

Ez kötelező náluk minden rendű- és rangú 
leánynál, asszonynál. Mczitláb-szandálban jár
nak, bár itt fáznak egy kissé, mert forró klí
mához vannak szokva.

A magyar cserkészet megtette az első nagy 
lépéseket ahhoz, hogy az életerős csemetéből 
hajlilhatallan tölgy legyen. Nyáry Gyula

Székely és Mészöly a 
varsói vert mezőnyben

Varsó, julius 9.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefonjelen

tése.) A vasárnap megtartott nemzetközi úszó
versenyen magyar részről Székely és Mészöly 
vett részt a 200 méteres gyorsuszásban.

Sajnos, bár Székely és Mészöly legjobb Ide
jüket ufilák kl, mégis kénytelenek voltak 
átadni a győzelmi pálmát a lengyelek nagy
reményű fiatal úszójának, Bochenskynnk. 
aki 2 p. 20.8 inp.-es Idejével kézbenyuláasal 
győzte le Székelyt, akinek pontosan ugyan1 

Ilyen Időt mérlek.
Mészöly harmadik lett 2 p. 25 mp.-es teljesít- 
mén n vei. __________  ,

v lyárt-Reröknárolí
gummlké«a kaUé»zek aIccA Arnn VJURottenblller-

soha nem létezett’1*®*  a» wtea •«.

Múltbeli cikkünk a magyar tengerről, széles 
körökben nagy viszhangra talált. A többi la
pok is sorra kezdtek foglalkozni a balatoni 
problémákkal és egy bizottság is elindult a hét 
közepén, hogy kivizsgálja a segítés lehetősé
gét. A kereskedelmi miniszter könnyíteni akar 
a bajbajutott penziósok és a többi nagy ál
dozatlevők helyzetén.

A balatoni szállodások, vendéglősök az üz
letüket és számításukat minden esztendő-

WAISER JÁNOS CSÓNAKJAI | M mArkAt Jelentenek!
Legmegbízhatóbb anyag, torma és kiállítás. Épít min

den taitáju cRÓnnknlrRt. V., Népsziget. Telefon: 813—18.

ben száz napra állítják be
és az Idén a százból már ötven elmúlott bevé
tel nélkül.

A helyzet, ha sz Idő máról-holnapra meg 
is Javul — mégis katasztrófáik!,

mert a hátralévő félszezónban még a befekte
tett tökét sem tudják már megmenteni. A Ba
laton mellé küldött bizottság javaslatot tesz a 
miniszternek, filléres, olcsó vonulok beállítá
sára, hogy lehetővé tegyék mindenki részére a 
balatoni helyek látogatását. A mérsékelt áru 
jegyek és jegyfilzelekrc vonatkozó rendelkezés 
már a hét közepén megjelenik.

Egyelőre Fabinyl Tihamér miniszter julius 
15-élől kezdődő hatállyal a Budapest—Szob 
közötti dunai nyaralóhelyeken engedélyezett 
30 jegyből álló mérsékelt jegyfüzeteket. E 
jegyfüzetek ára, Budapest Nyugati p. u.-tól 
Zebegényig II. osztályon 70.—, a 111. osztályon 
51.— pengő. Kismarosig ugyanezen viszonyla
tig: 11. osztály 6fi.—, a 1H. osztályon 45.— 
pengő, A jegyfüzetek megszerzéséhez legalább 
10 napi nyaralás vagy ottlakás igazolása szük
séges. A bizonyítványokat a vasútvonal mel
letti községek elöljáróságai mindenkor kiállít
ják.

Síig ön nyaral 
dunnájából üöiiaivpaplant készítünk 
mUseivBiniirokatiiai 28.-pengőtől 

pluiyia paplangyár 
Kar*ra»y»r  K4rolj-u. 2, Szervita-tér sarok

A nagy pénzszűkét kísérő jelenség, a pár- 
cellázás, a dunai kisebb szigeteket sem kiméi! 
meg. A Budakalász és Szentendre között fekvő 
gyümölcsössel és virággal teli Ltippa-szlget is 
erre a sorsra jutott. Rövidesen a tvcekend-házak 
százai fogják tarkítani és elevenné tenni a 
kedves kis szigetet, amelyet eddig csak a Du« 
fiáról láthatott a legtöbb evezős, mert fegyve*  
rés őrei ridegen eltanácsolták a kikötni szán*  
dékozót.

A Római-parttól egészen Szentendréig min*  
deniitt lehet 2-től 10 évig terjedő időre bért®*  
rűlctet kapni weekend-ház építésére. A terüle*  
lek ára a megközelíthetőség szerint váltakozik] 
és évi 40—1Ö0 pengő közölt mozog. Az érdek
lődés, — dacára a lehetetlenül rossz gazdasági 
helyzetnek —, meglehetősen nagy a házhelyek 
iránt, csak az építési engedélyek megszerzés® 

Harsaii Bála csönaWtö 
tDanublua strand, V., Madar-u. 8. Készít regattákat,mA 
orcánkat, siklókat éa tumhajókat mngbizhutóan és olcaon.- 

körül tapasztalt nehézségek riasztják el a 
wcekendezők táborét az építkezésektől.

Az építeni akarók e héten memorandumot 
nyújtanak be a polgármesterhez, amelyben 
kérik, hogy az Ideiglenes jellegű, kismé
retű, Azobakonyhás weekend-házak épllé- 

ÍÜOIKTÖÍ haiaszmesiarnM 
az alsó Szrinyogszígeten találkozik mindenki, akt szereti 
a halat éa jó bort. Mindennap cigányzene

kénél tekintsen el az Építési Ill.-lk ügyosz
tály a hosszadalmas eljárástól.

Ne kellessen egy 1G négyzetméterre ideiglene
sen épített kis házacskánál is végigszenvedni 
egy olyan tortúrát,, mintha egy hatemeletes 
bérházat építenének.

A nem éppen fiatat szubrett dicsekszik az uj 
ruhájával, hogy éppen a huszadik születésnap
jára kapta.

— Hogyan, mór akkor is ilyen volt a díváit. 
Kérdezte nem kis maliciával egyik barátnője.

Csónaképítés zanzáclója
a 80,— pengfla uj lucfenyő csónak, egyazemólyM

PETYERITY LAJOS caónaképHAnál I
V., Népsziget. Telefon i 03-B-81
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(HÍREK ELEJE A R. OLDALON.)

Fantasztikus halálos 
autóbaleset az ország

úton
Debrecen, julius 9.

M Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
Mse.) Különös halálos bölcset történt Debre
cen közelében, n nagvrádényl országúton. 
A járókelők hnlva találták Papp Sándor het
venéves gazdálkodót. Eleinte nzt hitték, hogy 
fi gazdálkodó természetes hidállnl, hirtelen 
Szenvedett ki, d<»
. a vizsgálóbíró nyomozása meglepő ered

ményre vezetett.
Kiderült, hogy nz öreg Papp Sándor halálát 

Talár László budapesti sofőr okoztn. A sofőr 
teherautójával n főváros felé tartott nz or
szágúton, az autóban huszonnégy élő borjút 
gzálUtott.

Az erősen knnynrgó országúton a sofőr 
olyan seben iramban vezetett, hogy a te
herautó felborult és a huszonnégy borjú 

nz. úttestre zuhant belőle.
Szerencsétlenségére abban a percben haladt 

jatt Papp Sándor.
Az állatok ráestek az öreg emberre, úgy
hogy az ÖMzcrogyott és megfulladt a bor- 

< juk alatt.
Az állatok egy része megsebesüli. Volt olyan 

fcorju, amely nemcsak a lábát, hanem a nya
kót is kitörte a balesetnél. A sofőr azután az 
őt kisérő munkások segítségével újra lehcr- 
ovtórn rakta fel a borjukat és tovább haladt az 
Országúton.

A halálos baleset hírére
a csendőrök feltartóztatták n sofőrt.

Igazoltatás után ugyan megengedték neki, 
hogy a fővárosba hozza a rábízott szállít- 
jDányl, de az eljárást folytatják ellene.

— Imrédy pénzügyminiszter Ixtndonba 
•érkezett. Londonból jelentik: Imrédy Béla 
magyar pénzügyminiszter vasárnap délben 
Londonba érkezett. A pénzügyminiszter ma, 
hétfőn kezdi meg nagyfonfosságu tanácsko
zásait a gabonaértékesítés és egyéb gazda 
•ági vonatkozású ügyekben.

. — Elfogták a Lóversenytéren az ékszer- 
nzélliániossággal gyanúsított nyomdászt. 
Csurgay Zoltán kereskedő följelentést lelt 
ü rendőrségen Kirblnger Antal nyomdász 
ellen. A följelentés szerint 3600 pengőt 
adott kölcsön a nyomdásznak, aki fedeze
tül csukott borítékol adott át, amelyben 
szerinte ékszerek voltak. Mikor a terminus 
letelt és a nyomdász nem fizetett, fölbon
totta a borítékot s kavicsokat talált benne. 
lA detektívek vasárnap a Lóversenytéren I 
fölismerték a nyomdászt és előállították a 
főkapitányságra. Tagadja a szélhámossá
got. Kihallgatása folyik.

— Egy asztaiosmesler rejtélyes halála. 
'Jarovits István 54 éves asztalosmester né
hány nappal ezelőtt éjszaka egy vendéglő
ből hazafelé igyekezett. Az Aréna-utón két 
ismeretlen ember megtámadta, fejbeverte, 
Aztán elvette tiz pengőjét. A támadók elme
nekültek. Jarovitsot a . mentők első segít
ségben részesileiték, azután hazament. Más
nap eszméletlenül találták a lakásán. A 
mentők mérgezési tüneteket konstatáltak 
nála és a A'óAn.skórházba vitték, ahol na-1 
Bár nap meghall. Valószihü, hogy Jarovits 
a támadás izgalma után, mikor hazament, 
valami ismeretlen csillapilószert vett be, 
nz adag a kelleténél nagyobb volt és ez 
okozta a mérgezést. A rendőrség minden
esetre vizsgálatot indított a haláleset tisztá- 
Zasáia és keresi az Aréna-uti támadókat is.

Eltűnt egy ügyvédjelölt és egy köny- 
V-' Nádas Pál 47 éves könyvelő három 
i' ezelőtt eltávozott Szondy-utca 28.

alatti lakásáról. Felesége szombaton 
1 . .el kapott, amelyben a könyvelő beje- 
lenti, hogy többé nem tér vissza lakására, 
anyagi gondjai miatt öngyilkos lesz. — 

‘Markovira Miklós dr., 27 esztendős ügyvéd
jelölt julius 5 én azzal távozott Alkotmány
utca 4. sz. alatti lakásáról, hogy a bíróságra 
megy. Azóta nem tért, vissza. Ilozzálurto- 
XÓi keresik.

— Caorna megnyerte a vlllanypert. Csórná- 
r<d Jelentik: Csorna város a várttól villámot*  
müvekkel folylhlolt perét n soproni törvény
széken megnyerte. A bíróság az áramszolgál
tatási szerződés felbontásából keletkezett per- 
L< n csak a város állal felajánlott 86.000 pen
gőt Ítélte meg a villamos müveknek a köveiéit 
J60.003 pengő helyett.

— LelkéazegycsÜlell gyIllés. Nagykanizsáról 
jelentik, hogy a somogyi evangélikus egyház
megye lelkószcgycsülete ott tartotta közgyűlé
sét, Mesterházi) Sándor esperes elnöklésével. 
A l< Iki szegvesiilel a maga réstéról Ís meg
felelő előkészületeket lett Luther Márton szü
letése iiégyszázölscncdik évfordulójának meg- 
ünneplésére.

— Vl'lamosbnleset, Reis: László 6! éves uj- 
pesti fakereskedö vasárnap délelőtt 10 órakor 
ez Oktogon-téren leugrott .•< 6-os villamosról. 
A szik n, sitién ember ugrás közben elesett, 
fajit .> ,inla szélébe verte. Agyrázkódással és 
bordát'n s'. l szállították a mentők a Rókus- 
kórházba Állapota súlyos.

— Kivételes alkalom mérlékuláni férflruha- 
rrndc’e--' julius 3 «-ig Az elörchala
dőlt idvnv n t .-(Mariinkon megmaradt sr.ö- 
selmnnuli . 1 ,,ndclhctö mérték után lég 
cUvnlosnl'b o rK>.|l ny 40 pengőért. Ruhakeres- I 
kedelmi ' állal■< | . renc körül 39, I em. Egv 
szeri rendi I*  s < h hogy állandó vevőnk ma- I 
rád jón.

startját
London, julius 9.

A Balbo-féle repülőraj a kedvezőtlen idő
járási viszonyok következtében újból kény
telen volt rejkjaviki startját elhalasztani.

A repülőraj vasárnap reggel akart star
tolni, az Időjárási jelentések azonban 
úgy szóltak, hogy Izland fölött heves 

viharok dühöngenek.
Balbo tábornok ezért úgy határozott, hogy

— A pestvidéki ügyvédi kamara vándorgyű
lése. A pestvidéki ügyvédi kamara vasárnap 
Vácott vándorgyűlést tartott. Százötven főnyi 
hallgatóság előtt Aradi Béla dr. kamarai el
nök nyitotta meg a gyűlést s a szabadpályán 
dolgozók tömörülésére hívta fel a gyűlés 
résztvevőit, akik közölt a kereskedelmi és 
ipari érdekképviseletek kiküldöttei is helyet 
foglaltak. Medvigy Gábor dr. és Gyulay Noé 
Hugó budapest kamarai kiküldöttek üdvözlé
sei után Engel József dr. és Erdős Jenő dr. 
újpesti ügyvédek, végül Adler Sándor monori 
ügyvéd szólalt fel. A házigazdái lisztet Ré
vész Sándor dr. váci ügyvéd látta el. aki Vác 
város polgármesterével, Krakkcr Kálmánnal 
fogadta a gyűlés résztvevőit ünnepélyes kere
tek között.

— Horogkercsztcs felvonulás Hitler előtt 
Wcstfállában. Dortmundból jelentik: A west- 
fáliai rohanioszlagosok Hitler elölt felvonulást 
rendezlek. Hitler a felvonulást a dortmundi 
városi színház előtt levő emelvényről nézte vé
gig. Az ünnepélyen mintegy negyedmillió em
ber vett részt.

— Matuskáné a halállal vivődik. Bécsből 
jelentik: Matuska Szilveszternél ma, hétfőn 
megoperálják az egyik bécsi kórházban. A 
szerencsétlen asszony negyvenfokos lázban 
fekszik és állapotát reménytelennek mond
ják az orvosok.

— Zsebtolvajt fogtak a Nyugati pálya
udvaron. Vasárnap reggel a Nyugati pálya
udvaron szolgálatot teljesítő detektíveknél 
panaszt lett Lengyel Sándor postaigazgató, 
hogy ellopták a táskáját. A detektívek! pár 
perccel később elfogták a perronon ólál
kodó Murányi János hentest, aki régi, is
mert zsebtolvaj. Murányinál megtalálták a 
postaigazgató táskáját. Előállították a fő
kapitányságra és letartóztatták.

— Del-Ka nagy nyári idényvására f. hó 
10-én, hétfőn kezdődik hihetetlenül olcsó 
árak mellett.

— Haldoklik az öngyilkos Bállá Zol
tánná. A Rókus-kórház 96. sz. kórtermében 
a halállal vívódik Bállá Zoltánná, az ismert 
sakkbajnok felesége. Bállá Zoltánt és fele
ségét — amiül ismeretes — majdnem egy- 
időben súlyos alonálmérgczéssel szállítót- 
Iák a kórházba. A férj mára már felgyó
gyult és elbocsátották a kórházból. A fele
sége azonban még mindig nem nyerte visz- 
sza eszméletét. Állapota válságos.

— Hatalmas árvíz a székelyföldön. Ma
rosvásárhelyről jelentik: Marosvásárhelyen 
és a székelyföld nagy részén hatalmas ár
víz pusztít. A nagy esőzések következtében 
fi Maros megáradt és több község teljesen 
víz alá került. A megye jelentékeny részén 
szünetel az árvíz következtében a vonat
ás aulobuszforgalom. Egyik megyei köz
ségben l'idudi József és Kalruc Ferenc 
gazdák bárkákban ál akarták menteni a 
kiáradt folyón vagyonkájukat. A bárka el
süllyedt és a két gazda családjuk szctnelál- 
lám a vízbe fűlt. A hatóságok és a katona
ság éjjel-nappal folytatják a mentési mun
kálatokat.

— Béllnfekclónál „Igniándl" gyorsan segít. 
Mert pár óra alntt gyomrot, beirt tisztit.

—Az Idd nyárutók meggyőződhetlek arról, 
hogy nem lehet teljes 11 nyaralás rádió nélkül. 
A bevált 2-j-1 lámpás, négypóhisu hangszóró
val egybeépített "016-os Orion rádió bármely 
vakürlcthcn 86 pengőért tiz havi részletfize
tésre kapható Mindenkire vonatkozik nz a rá
dió-közmondás. hogy: ..Ha még nem volt — le 
gyen, lm jobb kell, Orion! vegyen'*.

Roosevelt újabb szenzációs 
arany-terve

Vasárnap Is megpróbálták a világgazdasági 
konferenciát megmenteni
London, julius 9.

(A Hé!fői Napló tudósitójának távirata.) 
Vasárnap egész napon át folytak a kísérle
tek a világgazdasági konferencia megmen
tésére. Különösen az amerikaiak fejtettek 
ki feltűnően buzgó tevékenységet. Hull ál
lamtitkár a nap folyamán állandóan tár
gyal MacDonalddal, Neville Chamberlain 
pénzügyminiszterrel és szinte valamennyi 
előkelő delegátussal. A megbeszélések 
Roosevelt elnök uj javaslatai körül forog 
lak.

Az elnök nz aranystandardtól feladott 
országok blokkját akarja létrehozni 
egy nagyszabású kisérlel céljából az

Balbo elhalasztotta vasárnapi

árnlvó általános emelésére.

Roosevelt különösen suyt helyezne Ameri
kának, Angliának és az angol domíniumok
nak együttműködésére. A javaslatokat Hull 
államtitkár hétfőn hozza nyilvánosságra 
Tájékozott politikai körök felfogása sze
rint Roosevelt uj javaslatai sajnálatoskép
pen inkább azt fogják eredményezni, hogy 
a világgazdasági konferencia államai kö
zölt a szakadást még növelik, mert nz 
aranyblokk államai a szombaton Párisban 
hozott határozatuk szerint

ragaszkodnak az. arany valuta fenntar
tásához.

Megcáfolják az amerikai 
merényletterv kirét

három nappal kitolja a start időpontját. 
Chikágó, julius 9.

A rendőrsé gcáfolja azokat a híresztelése
ket, amelyek szerint

a Balbo-repülőraj ellen merényletet ter
veznek az antifasiszták.

A rendőrség azonban minden intézkedést 
megtesz, hogy az esetleges terveket semmi
esetre se lehessen keresztülvinni.

— Egy német emigráns Párizsban lelőtte 
a nagybátyját. Párizsból jelentik: Egy né
met emigráns, aki röviddel ezelőtt érke
zett Párizsba, megjelent egy üzletben, amely 
Párizs szivében van és nagybátyját kereste. 
Amikor a nagybácsi megjelent, az emigráns 
revolverrel többször rálölt és súlyosan meg
sebesítette. Mialatt az alkalmazottak a le
rogyó ember segítségére siettek, a tettes el
menekült. Eddig nem sikerült elfogni.

— Ludvig követ, sajtófőnök a német
osztrák rádióháboruról. Bécsből jelentik: 
Ludpig követ, sajtófőnök szombaton rádió
előadásban foglalkozott azzal a harccal, 
melyet a német rádió Ausztria ellen visel. 
Hangoztatta, hogy Ausztria baráti viszony
ban akar élni Németországgal. Német hall
gatók millióiban keltenek oszlrákellenes 
hangulatot, de Ausztria lakosságának túl
nyomó többsége a Dollfuss-kormány mögé 
sorakozik és ezen nem változtathat a német 
rádió harca az osztrák nép ellen.

— öngyilkosok. Baksa Imre budapesti sofőr 
Kistarcsán fölvágta ereit. A mentők Budapestre 
hozták és a Rókus-kórházba helyezték el. — 
Jancsó István viceházmesler a Margit-hidról a 
Dunába ugrott. Kimentelek és a mentők a Ró
kus-kórházba vitték.

— Szociáldemokrata gyűlés Debrecenben. 
Vasárnap tartotta a szociáldemokrata párt 
debreceni gyűlését. A gyűlésen Gombosi Zoltán 
elnökölt és Györki Imre, Rcisinger Ferenc, 
Propper Sándor, továbbá Kertész Miklós tar
tottak beszédeket.

— Manlu volt román miniszterelnök meg
ígérte, hogy lépéseket tesz az elbocsátott ma
gyar vasutasok érdekében. Nagyváradról jelen
tik: Hegedűs Nándor magvarpárli képviselő 
felkereste. Maniu volt rónán miniszterelnököt, 
feltárta előtte az elbocsátott magyar vasutasok 
súlyos helyzetét és kérte, hogy tegyen valamit 
ezeknek az érdekében. Maniu ígéretet tett, 
hogy a kormánynál közbelép az elbocsátott 
magyar vasutasok érdekében.

— Halálos baleset a szolnoki pályaudvaron. 
Szolnokról jelentik: Matencsik Mihály vasúti 
munkás, aki Abonvban lakik. Ittas állapotban 
fel akart ugrani a vonalra, hogy hazautazzék. 
A munkás lezuhant az. indulásban levő vonal 
lépcsőjéről és a kerekek alá került, amelyek 
mind a két lábát levágták. Mire a mentők a 
pályaudvarra kiértek, Matencsik meghalt.

— Tcstvérháboru a Gubacsi-uton. Karafanda 
János gyárimunkás Gubacsl-uli lakásán ittas 
fővel összeveszett József nevű testvérével. A- 
veszekedésből verekedés lett és Karafanda Já
nos fejszével fejbevágla a testvérét. Karafanda 
Józsefet a mentők kórházba vitték, a bátyja 
ellen eljárás indult.

— Olvasóinkhoz. Regényünk szövegét múlt 
heti számunkból nyomdatechnikai hiba foly
tán mondatközben hagytuk abba. Helyreigazí
tással a vonatkozó bekezdést újból közöljük-

— Eljegyzés. Gcrő Erzsi zongoraművésznő 
és Darvas Deszberg Andor jegyesek. Minden 
külön értesítés helyett.

— Megkezdték az u.| Krlstóf-térl áruház épít
kezését. Elénk érdeklődés kiséri azt nz újszerű 
vállalkozást, amely a belváros szivében, a 
KristóT-tér 3. sz alatti hatemelctsoros üvegpa
lotában. egv uj áruház létesítésébe kezdett. 
Mint értesülünk. n> épület átalakítási munkála
tait már meg is kezdték és az áruház igazgató
sága a tömegesen beküldött pályaművek közül 
■n fialni tervezőgárda kél legtehetségesebb tag
jának. Edpó PáJnak és Vogel Eriknek pályáza
tát fogadta el.

— Neplun'S Far Protecfor fürdésnél víz
mentesen zárja cl a fül menetelt, véd a fertő
zéstől.

Rablőgyilkosság 
Karcagon

Debrecen, julius 9.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A debreceni 

rendőrkapitánysághoz ma délelőtt megkeresés 
éikezett, amely szerint Tóth Sándor 3t éves 
karcagi földműves vasárnapra virradó éjszaka 
Hadada Jánosné vagyonos karcagi asszonyt 

meggyilkolta és lakását kifosztotta.
A rablógyilkos az elrabolt pénzzel és értéktár*  
gyakkal Debrecen felé menekült.

A gyilkos skót sapkát viselt, Hitier-bajuszu, 
159 centiméter magas, barnaszemü sápadt 
férfi. Debrecenben a rendőrkapitányság Földi 
deteklivcsoportja keresi a karcagi rablógyil
kost.

O A Wiener Bank Véréin, Wien, igazgatófa*  
nácsának ülésén előterjesztetett az 1932 üzlet
év zárszámadása. A nyereség- és veszteségszámla 
a 22,336.381.47 S összegű rendkívüli leírások 
eszközlése után a tartalékalap és a régi részvé
nyek lebélyegzéséből származó könyvszerinti 
nyereség felhasználásával kiegycnlitetínek mu
tatkozik. A mérleg 29,500.000 S részvénylökét, 
mely 460.000 darab lit. A. elnevezésű 50 S név
értékű ég 650.000 darab lit. B. elnevezésű 10 S 
névértékű részvényre oszlik, továbbá 1,062430 
S összegű tartalékalapot tüntet fel.

O A Fulurn gyapjuaukclója. A Fulura a Ma
gyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi rL 
gyapjuoszlálya jelenti: A Gyapjuárverési Válla
lat vezetésével megbízott Fulura rl. gyapjú
osztálya által julius hó 6-án rendezett budapest! 
gvapjuaukción rendkívül szilárd irányzat mel
lett számos kül- és belföldi vevő részvételével 
igen élénk forgalom alakult ki. Az árverésre 
bocsájtott 191 tételt képező 4000 bál gyapjúból 
az aukción cladatott 169 tétel, összesen 3179 
bál, vagyis az összmennyiségnek kerek 80 szá
zaléka. Eladatlanul visszamaradt mindössze 22 
tétel, összesen 826 bál gyapjú, legnagyobb részt 
a tulajdonosok tulmagas limitálása miatt. Az 
árak az aukciói megelőző állapothoz viszo
nyítva, lényeges emelkedést mutattak, mely az 
aukció folyamán tovább fokozódott Az egyes 
minőségekért a következő árakat fizették: leg
finomabb posztógyapjuért 1.71—2.35, finom 
posztógyapjuért 1.30—1.75, finom szövetgyap*  
juérl 1.25—1.54, középfinom szövetgyapjuért 
1.25—1.52, közép szövetgyapjuért 1.30—1.48, 
finom és középfinom fésüsgyapjuért 1.30—1.57, 
közép fésüsgyapjuért 1.21—1.56. hibás fésűs
gyapjúért 1.22—1.25, cigája gyapjúért 1.16—1.30 
pengőt. Rackagyapju iránt egyáltalán nem mu< 
talkozott érdeklődés.

— Hölgyek vágya teljesült! Ha sietős dolga! 
van s haja nincs rendben, 3 perc s a ,.Fekete
fejű Száraz Shampoon" csodát miivel! Kész az 
ondolált, loknis frizura. Megcsodálják!

Budapesti lóversenyek
Sátán nyerte a Sir Colvílle 

Barclay dijat
A rövid júliusi miiing vasárnapi záróprog-' 

ramjából a Sir Colville Barclay-dij és a Júliust 
handicap emelkedett ki. Az előbbit Phönix, Sa
lán és Jogar találkozása, az utóbbit nagy és 
jóklasszisu mezőnye tette fokozottan érdekessé. 
A Barclay-dijban a nagy favorit Phönixet 
könnyen verte a kitűnő sánszu és méltatlanul 
elhanyagolt Sátán. Honpolgár az egyenesig. 
Jogar a távig futott jól. Phönixet a táv után 
dobta a finisbe lovasa, de a könnyen nyerő 
Sátánra veszélyes nem lehetett. A júliusi han*  
dicapben Suta állva maradt a startnál, Perli- 
nax hosszakkal megkésett. Tékozló és Pascal 
vezették a mezőnyt, majd mikor komolyra for
dult a dolog, Pali váll ki a csomóból és köny*  
nven húzott cl ellenfelei mellett. Az utolsó mé
tereken Consul intézett vehemens támadást, de 
Pali könnyen kivédte. Nagyszerű győzelmet ara
tott Klimscha Mai nappal és Napfénnyel. Mind 
a keltövei szenzációs finist lovagolt és lovai 
utolsó ugrásával ragadta cl a győzelmet a már 
nyerőnek látszó Hel'anc-tól, illetve Módos és 
Ibikustól. Kapitány és Ostoba könnyen nyerték 
versenyeiket, Niobe ellenben csak ádáz harc 
után győzött Gay Marika és Tammuz ellem 
Részletes eredmény a következő:

I FUTAM. 1. Abonyi ménes Kapitány (1^1 
Szokolai. 2. Pahnyra (2) Teltschik. F. m : 
Benvenulo, Siker, Örco, Felka. Tót.: 10:23. 14. 
14. — II. FUTAM. 1. gr. Pejacsevich J. Mai 
nr.p (5) Klimscha. 2 Heiiane (10) Tóth B. 3> 
Tiro (101 Vasas. F. m.: Példás Casanova, Búza
virág, Erény, Pici, Kopo Maris. Fontos, .Re-, 
ménység, Feirefiz, Fonólány, Sóskifli, Coruna, 
Alisia. Tol.: 10-74, 36, 59, 59. — III. FUTAM. 1. 
Hajdú D Pali (6) Csuta. 2. Consul (10) Esdi,
3. Tékozló (12) Rózsa. F. m.: Pascal, Roxnne, 
Livorno, Perlinax, Little Nubian, Suta, Honvéd, 
Pazmaniterin. Csatlós, Csicsóné, Alvincz, L'stö*  
kös, Hárem, Rih. Tót.: 10:142, 41, 71, 58. — 
IV. FUTAM. 1. Horthy I. Sátán (4) Szokolia. 2. 
Phönix (8:10) Szilágyi. F. ni.: Jogar, Honpol*  
gór. Nimolé, Tilinkó Tót.: 10:51, 21, 13. — V. 
FUTAM. 1. gr. Pejacsevich J. Napfény Í12P 
Klimscha. 2. Ibikus (33) Hatscher. 3. Módos 
HJí) Csilla. F m.: Zsivánv, Labanc/, Maliira, 
Urfi, Rcpris, Arme Gredl, Nem baj, Pompco, 
Blue Cvpriis. Vadviróg. Tol.: 10:238. 57. 120. 18. 
— VI FUTAM 1 Kengyeli ménes Ostoba (7:10)! 
Teltsehik. 2. Dénes (2) Klimscha F. m.: Hope, 
Rublcon, No most. Tol.: 10:17, 12. 16. — VII. 
FUTAM. 1. Stall Schiller Niobe (4). Tnmásl. 2. 
Gav Marika (12) Hatcher. 3. Tammuz (2), 
Wolberl. F. m : Delphin, Crickcler, Napi gond, 
Domsello, PcstitAny, Napkelet, Csillagom. Toll 
10:53. 17, 30, 15 — A Mai nap—Pali double 
5:459.50.

A Merkeszlésért é» kiadásért felek 
DR. ELEK HUGÓ
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