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uasárnap gyilkolt 
a hőség és a vihar

Az ábudal strandon megölt a hőség egy kereskedőt a vihar 
elsüllyesztett két csónakot, kilenc ember a vízbe fulladt

Vasárnap kulminált a kánikula a fővárosban. 
Már a kora délelőtti órákban

harminc fokon felül mutatott a hőmérő,
* trópusi hőségben megteltek az összes uszo*  
fiák, strandok, a Duna.

Délután két óráig közel 
negyvenezer fürdőjegyet adtak el.

A déli órákban teljesen üres volt a város. 
Folyton telefonon hívták a Hétffíl Napló szer
kesztőségét és a. Meteorológiai Intézetet, hogy 
milyen lesz ,az idő? A válasz ez volt:

Még Igen meleg idő várható, 
pietleg kisebb hőcsökkenés.

Embert öl a hőség
A kánikulának különben vasárnap halálos 

áldozata volt:
• strandfürdőn embert ölt a hőség.

Hoffmann Ferenc 35 éves füszerkereskedő,

Csónakázik haiáBküzdelme a viharos 
Dunán

Délután hirtelen elborult az ég, zápor vert 
Tég'g a városon és környékén.

A gyorsan kerekedett vihar rengeteg ve
szedelmet és balesetet okozott a Dunán.
Délután hat óra tájban a római part felől 

heves szél tárna lt s felkorbácsolta az új
pesti parton a Dunát.

Közel egy méter magasra csaptak fel a 
hullámok az újpesti sziget környékén.
A viharban minden evezős teljes erővel 

Igyekezett partot érni, azonban a hullám
verésben egymásután teltek meg a csónakok 
vízzel.

A római parton állomásozó dunai mentő
őrség azonnal észrevette a veszélyt s a vi
harzó újpesti Dunaág felé sietett a Penla 
nevű motorosán. Mire odaért, addig már az 
újpesti Lidó és a part között

egymásután fordultak fel a könnyű 
csónakok.

Azonnal értesítették telefonon a dunai ka
pitányságot, ahonnan utasították a Margit- 
hidnál és a Lánchidnál állomásozó mentő
őrségeket, hogy motorosaikon a legnagyobb 
sebességgel siessenek az újpesti partra.

Ekkorra már az újpesti hídon, a parton 
és a szigeten

ezrekre menő tömeg verődött össze és 
iélekzetvlsszafojtva figyelték a motoros 
mentőőrség izgalmas mentési munká

latait.
A Duna percek alatt huszonöt csónakot for
dított tel.

A Penta legénysége nyakig vízben, faját 
életét kockáztatva, mentette ki Márai Pál 30 
éves építési rajzolót és purlnernöjét, Stern 
Vera 19 éves magánliszlviselönöt. //o«on/ó 
körülmények közölt húzták ki a vízből egy 
másik kétpárevezős csónak utasait is, Kal
már Ernő 40 éves művezetőt és Szilárd Ele
mér 30 éves ke. eskedőt. A négy embert a 
mentők részesítették első segélyben.

A többi 23 csónak utasainak nevét a 
rendőrség nem jegyezte fel, mert a Rvors 
mentési munka közben nem volt erre idő,

| akinek az űr-utcában van üzlete, vasárnap reg
gel édesapjával és édesanyjával az aquincumi 
strandfürdőbe ment. Délben egy óra tájban az 
idős Hoffmonn-házaspár a parton a homokiján 
sütkérezett a napon, a fiatal kereskedő pedig 
a nagy hőség elől a vizbe menekült.

Nem messzire a parttól úszkált a vízben. 
Közvetlenül mellette úszót Minich Sándor gáz
gyári tisztviselő. Minich egyszerre csak észre
vette, hogy Hoffmann, aki addig nyugodtan 
és biztosan tempózolt,

hirtelen a víz alá bukott.
Erre Minich is alámerült és közvetlenül a viz 

felszínén .'ikerült megragadnia Hoffmann Fe
rencet:

a fiatal kereskedő eszméiéi len volt.
Hofímannban még volt élet, de 
pár pillanat múlva klszcnvcdctt. Az orvosi 
megállapítás szerint, valószínűen a nagy 
forróságban hőgutát kapott és ez ölte 

meg.

A késő esti órákban cg.v halálos csónak
szerencsétlenséget jelentettek.

Az újpesti Lidón többen látták, hogy egy 
25 év körüli fürdőruhás fiatalemberrel fel
borul a csónakja. A fiatalember

elmerült a vízben.
majd ismét felbukkant és pár uszótempóval 
elérte a csónakot, amelybe görcsösen bele
kapaszkodott és elkeseredetten segítségért 
kiáltott.

Többen siettek a segítségére, azonban a 
hullámzó vizen nem tudták megközelíteni. 
A fiatalembert felborult kilbótjával az új
pesti hid felé sodorta a Duna. A csónak hir
telen

örvénybe került,
a fiatalember elszakadt a csónaktól és most 
már végképpen elmerült a habokban. Holt
testét nem sikerült megtalálni.

A Kerepesi-uti KriMály strandfürdő egyik 
kabinjában a záráskor ruhákat talállak. A 
ruha zsebében talált iratokból megállapítot
tá k, hogy

Koncsor József negyvenötéves sashalmi 
rőföskereskedőé, 

aki az Arpád-ut 17. számú házban lakik. 
Valószínűnek tartják, hogy a szerencsétlen 
ember a strandfürdő medencéjébe fulladt. 
Intézkedés történt, hogy a strand vizét csa
polják le.

fílau Gyula magántisztviselő Molnár 
György 22 éves magántisztviselő barátjával, 
továbbá két fiatalkorú leánnyal csónakázni 
mentek n Dunára. A vihar a szentendrei szi
getnél érte őket, a csónak felborult és mind 
a négyen a vizbe estek.

Blau Gyulát és a két leányt a közelben 
lévő hajósok kimentették a Dunából, 
Molnár György azonban eltűnt a hullá

mokban.
Az újpesti Népszigetnél Vermes Miklós 

dr. huszonnyolcéves tanársegéd és Franki 
Erzsébet huszonegyével egyetemi hallgatóuő 

csónakja borult fel, a mentőőrség kimen
tette őket. Mivel nagyon el voltak gyön
gülve, a mentők mindkettőjüket a Rókus- 
kórházba vitték.

izgalmas életmentés
A hajógyári Dunaágban is kétségbeesett 

kiáltozásra leltek figyelmessé a kikötőkbe 
térő evezősök. Stark Andor dr. ügyvédje
lölt és Gágel Béla rendőrtisztviselő, Gágcl 
János rendőrfőtanácsos fia, szintén figyel
mesek lettek a segélykiáltásra. Kettőzött 
erővel igyekeztek csónakjukkal a hangok 
irányába és a pontonok horgonyláncai kö
zölt,

ahol a Duna Icgfenyegelőbben örvény
lik,

felfedeztek egy kétségbeesett erővel küz- 
ködő férfit, aki minden erejével görcsösen 
kapaszkodott felfordult csónakja alól a 
horgonyláncokba.

A két rendőrtiszti evezős a veszélyeztetett 
ember segítségére sietett és izgalmas küz
delem után, miközben

Formanek Lajost repüSőgépén
elsodorta a vihar

De nemcsak a vizen, hanem a levegőben is 
balesetet okozott a vihar.

A MOVE budaörsi rcpiilőtelepén Formanek 
Lajos, az ismert vitorlázó repülő, „Professzor" 
iipusu repülőgépén vasárnap délután két óra 
ÍR perckor

ejtőernyővel fölszerelve elindult a repülő
térről,

hogy saját távolsági rekordját megjavítsa.
Erős déli szél mellett a nagy lejtő előtt mint

egy 900 méternyi magasságot ért el, amikor 
anélkül, hogy magasságából veszített volna, 
3 óra 20 perckor elhagyta a lejtőt, majd utána 
2 perc múlva

északi irányban nyomtalanul eltűnt.
A MOVE ezúton Is felkéri mindazokat, akik 

Formaneket látták, hogy értesítsék akár a 
MOVE repülőosztályát, akár a Magyar Aero 
Szövetséget.

A csepeli Dunnágról is több csónakbalcset- 
ről adtak jelentést. A legsulyosabbik eset Gla- 
ser Ferenc 25 éves lakatos csónakszcrcncsét- 
lensége volt.

Halálos fürdőkatasztrófák
Vidéken is a fürdőszerencsétlenségck

Gróf Somssich László lemond 
az OMGE elnökségéről

Körlevélben fordul az egyesület 
tagjaihoz sürgős segítségért

A sulyos gazdasági és különösen az ag
rárválság miatt nehéz helyzetbe került a 
békeidők hatalmas gazdasági szervezete: az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület is, 
melynek elnöksége és vezetősége mindig 
az ország legtekintélyesebb nagybirtokosai
ból állott.

a rendőrtiszti dubló lapátját az ör
vénylő viz elkapta 

és a pontonok alá sodorta, — minden ere
jük megfeszítésével biztonságba helyezték 
a végsőkig kimerült fiatalembert, Töröli 
László tisztviselőt.

A sokeres mentés után a rendőrtiszti 
evezősök vontatták haza megrongált esős 
nakjával a kimerült vadevezőst.

Az óbudai hajógyári szigeten állomásozó 
rendőrőrszoba teljes legénysége

a késő esti órákig cirkált csónakon 
a Dunán

s egymásután halászta ki a felborult csóna*  
kokat, törölt evezőket és leszakadt csónak
kormányokat, amelyek a csónakbalesetek' 
után a vízben mai adlak.

A késő esti órákban még folytak a mcn« 
tési munkálatok az óbudai, mnrgilhidi és 
lánchidi mentöőrség segítségére kirendeltek 
egv szakasz utászt.

Este 10 órára gyalog érkezett meg sok 
evezős a csónakházakba, mert nem mertek 
evezni a viharos Dunán.

egész sorozata történt.
Székesfehérvár

határéban, a AMnn-fele téglagyár melleit! 
tóba fürdés közben belefulladt Márton Fe-< 
renc tizenkiiencéves szabóinas.

Kapuváron
a Rábába fulladt Ivánkovils Ferenc nyolc
éves tanuló. Ars községnél negyven év kös 
rüii ismeretlen nö holttestét fogták ki .1 
Dunából, fürdőtrikó volt rajta, fürdés köz
ben fulladt a vizbe.

Szeged
mellett a Madarász-tóba fulladt Hamist Ve*  
ronika tizenkétéycs kislány és Tóth Imre 
földműves felesége.

Ugyancsak a késő esti órákban jelentet
ték a főkapitányságon, hogy a budapesti 
rendőrség szolgálatában volt

Ilodrogf Sándor lovasrendőr Érdnél 
fürdés közben belefulladt a Dunába.

A szerencsétlen rendőr ruháit a parton 
megtalálták.

Az Omge-nek nyomatékos befolyása volt 
a magyar gazdasági életre és ezt a nagy be
folyást módjában solt sokszor érvényesí
teni agrárpolitikai kérdésekben is.

Az utóbbi időben többször felmerült a« 
a hir, hogy

az Omge sulyos anyagi válsággal küzd,
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CSENDES BÖLCSESSÉGGEL 
élvezi i török az életet és erős bab
kávé íogyuztísial igyekszik azt zzebbé 
varázsolni. Meinl II. pörköltkávé-keve- 
réktnek a csomagolása a törököt ábrá- 
xolja. Meinl II. pörköllkávé-keveréke 
renakívül erői, finom izü családi ke
verék.

’/« kg. árai 3.30 
Szerezze meg magúnak ezt az élvezetet 
minél gyakrabban 1 Ezenkívül még 9 
különböző árfekvésű keveréket tartunk.

__________________ Meinl (Jyula r. t

Biert tagjai — akik természetesen mind 
birtokosok - nem tesznek eleget tagdíj- 
jDretési kötelezettségeiknek.

A tagdíjfizetésre vonatkozó rendes fel
szólítások nem vezettek eredményre, ugy- 
Itogy

az Omge anyagi válsága mindjobban 
kimélyült,

meri a tagok nagyrésze nem tud elegei 
lenni tagdíjfizetési kötelezettségének.

Most azután a vezetőség egy újabb kísér
letei tesz arra, hogy az Omge súlyos hely
zetét valahogyan szanálják.

Elsősorban az egész vezetőség aláírásával 
ellátóit levélben fordulnak gazdatársaikhoz
— többek közölt Bethlen István gróf és 
Károlyi Gyula gróf volt miniszterelnökök is
— és kérik a tagokat elsősorban a hátra
lékos tagdíjak befizetésére és olyan uj ta
gok szerzésére, akik hajlandók tagdíjat 
fizetni.

Amennyiben ennek az akciónak sem lesz 
kellő eredménye,

Somssleh László grófnak megmásítha
tatlan elhatározása, hogy lemond az 

Omge elnökségéről 
s valószínű, hogy ebben az elhatározásában 
követni fogja öl az egész vezetőség.

Balba tábornok, 
ax Azúr-flott a hőse 
N&w-Yorkba repül

Egymillió ember az olasz repülöraj 
csikágói fogadtatásán

Csikágó, Julius 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

iíalbó tábornok és az olasz repűlőraj csi
kágói fogadtatásáról vasárnap részletek ér
keztek. Kiderüli, hogy

több mint egymillió ember várta a Ml- 
ehlgnn-tó partján Ilalhó rrplilőriiját.
A világkiállítás területén ember ember há

tán állott, hogy tanul legyenek a nagy*  lát
ványosságnak. A diadalmas olasz pilótákat 
Is tömeg viharos éljenzésben részesítene. A 
kárt egységben megérkezett bidroplánok

225 kilométeres óránkénti sebességgel 
repültek végig a kiállítás fölött 

s több kört írtak le, mielőtt leszállónak a 
Michigan-tó vizére.

Balbó tábornok elhatározta, hogy néhány 
napot Csikágóban tölt és azután

folytatja utján New York felé.
A rendőrség széleskörű előkészületeket 

tett és rendszabályokat foganatosított, mert 
antifasiszta körök már hetek óla azzal fe
nyegetőztek, hogy az olasz légiraj megérke
zését rendzavarásokra használják majd fel.

Mielőtt azonban a vizsgálóbíró ez ügyben dön
tene, még számát szemtanút kell kihallgatnia. 
A merénylet szemtanul közül

holnap, kedden kerül gór gróf PáJffy-Dau 
József kihallgatására.

A gróf ugyanis a felrobbantott halálvonaton 
utazott g igen érdekes részleteket tud a katasz
trófáról.

Egy udvari tanácsos 
Özvegye adoptálja 
Matuska leányát

Bées, julius 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A 13 esztendős kis Matuska Gabit ma, 
hétfőn adoptálja Foltin volt minisztériumi fő- 
tisztviselő, udvari tanácsos özvegye. Érdekes, 
hogy az árván maradt Matuska Gabriella 
iránt olyan nagy részvét nyilatkozott meg 
Bécsben, hogy eddig tizen akarták adoptálni. 
A leányka gyámja és hozzátartozói úgy dön
töttek, hogy a kisleányt Foltiné gondjaira bíz
zák s beleegyeznek, hogy ő adoptálja.

A kereskedelmi miniszter 
balatoni körútja

Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter 
balatoni kőrútjában szombaton este érkezett 
Balatonfüredre, ahol a kerület országgyűlési 
képviselője, Darányi Kálmán miniszterelnök
ségi államtitkár fogadta Ugrón Gábor és Kele
men Kornél képviselők és Bódy Zoltán alis
pán kíséretében.

Cs. Darab József községi bíró üdvözölt*  a 
kereskedelmi minisztert s memorandumot 
nyújtott át, amelyben részletesen Ismertette 
Balatonfüred kéréseit. A kereskedelmi minisz
ter válaszában kijelentette, hogy nem szabad 
mindent az államtól várni,

fogjanak össze az érdekeltségek s akkor 
az állam sem tagadja meg támogatását.

A miniszter ezután hosszabb körsétát tett a 
fürdőtelepen, megállóit útközben Révfülöpön, 
majd Kőváyóörsön tartott rövid pihenőt, ahol 
Lingauer Albin országgyűlési képviselő fo
gadta. Badacsonyban Eszterházy Móric gróf, a 
kerület képviselője fogadta a község vezetői
vel « miniszteri és rámutatott azokra az Idő
szerű kérdésekre, amelyek Badacsony és Ba
dacsonytomaj kívánságai. Felkérte egyszers
mind a minisztert a Balatoni Hét támogatá
sára, filléres gyorsvonatok engedélyezésére, 
majd állandó posta létesítését kérte s végül 
memorandumot nyújtott át, melyben az érde
keltségek jobb vonatösszeköttelcsl kérnek 
Szombathelyen át Grác és Pozsony irányában, 
hogy igy Becs közönségét is közelebbhozzák a 
Balatonhoz.

Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter v<á-

a lábaim!
Könnyen elxtfbbadő. ár. 
líkeny libák, a legki

sebb (araduágnál meadiussdó bökik, nyilaié 
tyúkszemek igazi nywnvruaágok. melyek sokat 
rontanak a nő bájosságán, ssánalmessá teszik • 
férfit A fájdatmnktől kinrott lábak egéss 
embert testet idegessé teszik, a cipő szorítása, 
bőrkainényedések égetései kedvellenséget, kvart- 
séget idéznek elő. íme, egyszerfl. de hatásos mód
szer. bogy egyszer s mindenkorra megszabadul
junk a lábfájásoktól: egy evőkanál Szent Rókoe- 
lábsót oldjunk fel jó meleg lábvizben is áztassuk 
lábainkat ebben a jótékony oxigénéi fürdőben 
vagy 10 percig. A Szent Rókps lábsó erősítő, 
vérkeringést fokozó, antiszeptikus hatásánál fogva, 
a láb sérülései, feltörések, kipállások, fájdalmas 
érzések, égető nyilalások egy csapásra elmúlnak.
A Ssent Rókns- 
lábsó a legelha
nyagoltabb lába
kat tökéletesen 
rendbehozza. Egy 
nagy csomag Szent 
ltókus-lábsó ára 
1 P 28 fillér. 
Kapható gyógy
szertárakban, 
drogériákban.
Ha valahol nem 
volna, forduljon 
Saent Rákos 

gyógyszertárhoz, 
VII. Rákóczl-ut 70

hazában hangsúlyozta, hogy a Balaton kör*  
nyékét éppen azért járja, hogy közvetlen ta
pasztalatokat szerezzen a felmerült kívánsá
gokról • ott, ahol lehet, igyekezzenek mielőbb 
segíteni. Hangsúlyozta, hogy a MÁV-nak bizo
nyos áldozatokat kell hoznia a balatoni közle
kedés javítására és a Grác és Bécs felé való 
Jobb vasúti összeköttetést pedig a legrövidebb 
időn belül letárgyalja.

Rövid pihenő után folytatta a kereskedelmi 
miniszter utján Keszthely felé, ahol Rakovszkg 
Iván országgyűlési képviselő és Relschl Imra 
városbiró vezetésével nagy küldöttség várta. 
A városbiró beszédében ugyancsak azt kérte, 
hogy Bécs és Grác felé jobb vasúti összeköt
tetést teremtsenek és hogy a Balaton mellé 
zónadijszabást léptessenek életbe.

Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter vá*  
laszában hangsúlyozta,

hogy az állam és a MÁV egyedül nem 
tudja a kérdéseket megoldani, 

ehhez valamennyi érdekeltség együttes mun
kájára van szükség, Így azután meg lehet 
valósítani a vízvezeték, v csatornázás- ég a 
szállodakérdést is. A miniszter aztán átvette 
Keszthely város memorandumát, megtekin
tette az ottani Balatonfürdől és innen tovább
utazóit Hévizro.

A Tisza egyre rohamosabban árad
Újabb nagy pusztítások Erdélyben

r üregednél n Tisza vasárnapra virradó éj
szaka <31 cm-t áradt és vasárnap délben 
•lérte a 676 cm-t.

A hatóa/igok még újabb 30 cni cá ára
dásra Kzúinitnnuk, 

ínlután a Maros még mindig árad. Az uj- 
azegedi strandok öltözői részben félig, rész
ben egészen a viz alatt nllnnak. Makónál 
még egyre Inrt az áradás, úgyhogy Apái fal- 
Vénái mintegy 1000 holdnvl ártéri területet 
írlöntölt a viz. Makó halárában n város 
íujulgátakat épillet. A polgármester a va
sárnapi nuinkaszűnelct feloldotta, knilönös 
tekintettel arra, hogy a nagy hőség roha
mosan érleli a gabonái.

Miskolci jelentés szerint, Borsod megyé

Meglepő fordulat várható 
Matuska Szilveszter
ügyében Kli>ek o tezeIrto
a biatorbágyi merénylet helyszínén talált Üzenet

Matuska Szilveszter kihallgatása már két 
Hapja befejeződött és most a törvényszéki 
•lni^orvossrakértők vizsgálják a biatorbágyi 
szörnyeteget.

Az orvosok vasárnap Is folytatják Matuska 
viz'gálnliit.

A délelőtti órákban jelenlek meg a pcslvidéki 
ügyészség fogházában és órákon keresztül be- 
■lélgrttek Matuska Szilveszterrel, aki elmon
dotta előttük égisz élettörténetét s folyton azt 
hsngoztatts. hogy mindenáron ..híres ember" 
• kart lenni, azért követte el n merényletek so
rozatát. Múlott azonban ezekkel a rémletlek- 
kel próbált viláehiric szert tenni, ártahnatla- 
•>bh dolgokkal foglalkozott:

orvostudományi fölfedezésekkel kísérlete
zett és lllmtémákaí Irt.

Előadta az orv<« zakérlöknek, hogv amióta 
Magyarorsrágr., hozták. újabb „fllmkompoti- 
ciót" alko'ott (’iex óráiban, amikor véget ért 
■ kihallgató.a. e,;y( hitel sem foglalkozott, mint

Uj magyar népdal:
Csak égv I Anrhld-kAvéhAa
Van m világon,

1 NO ért borom tál Jrt ételt, 
Torrasrán nem érvem a nyári bftváget

LÁNCHID-KÁVÉHÁZ
Budai LAncUldló

ben, ahol közel kétezer hold terület áll viz 
alatt,

részben már Javult a helyzet,
meri a Tisza az alsóborsodi árterületen va
lamivel apadt és így megállóit az áradás. 
Az itt épített gálák segítségével

húszezer hold termőföldet sikerült 
megmenteni

a biztos pusztulástól.
Bukaresti jelentés szerint, az árvlzsuj- 

lolla területek lakosságának megsegítésére 
különböző akciók vannak folyamaiban.

Az erdélyi áradás niég nem állott meg 
s további nagy pusztításokat végeznek a ki
öntött folyóki.

legújabb fllmtémájával. Még azt Is elmondotta 
Matuska, hogy

a film egy nagystílű kalandorról szól, 
aki a legbonyolultabb, legfantasztikusabb bűn- 
cselekményeket követi cl, inig végül a rendőr
ség kezére kerül.

Az orvosszakértők ma. hétfőn tovább foly
tatják Matuska megfigyelését s e hét végén a 
törvényszék elé terjesztik szakvéleményüket. 
Értesülésünk szerint

az orvosprofesszorok eddigi megállapításai 
szerint Matuska Igen ügyesen szimulálja az 

elmebajt
' mindaz, amit hipnotikus befolyásáról, Leóról, 
■v ő „rossz szelleméről" előadott, merő kita
lálás.

Matuska bűnügyében azonban igen érdekes 
szerep vár az írásszakértőkre ts, akiknek meg 
kell vizsgálniok a biatorbágyi merénylet hely
színén talált „üzenetei", amely a bécsi szak
értők szerint kétségkívül Matuska kezcirása. A 
magyar szakértők közül egyesek, akik legújab
ban megvizsgálták a néhánysorot levelet, ail 
állapították meg, hegy

■ levél szövege nem egyezik Matuska 
keielráadval.

Matuska védője, Lévai Tibor dr. egyébként 
ma ujnbb beadványt Intéz n vizsgálóbíróhoz s 
ebben kéri, hogy a vizsgálóbíró

ftadcljea el szemlél a merénylet szín- 
helyéit

Nagykanizsa izgalmas napjai 
egy 120 millió dolláros amerikai 

hagyaték körül
A nagy vagyont remélő Tőkertész kölcsönt ígért a városnak 

és birtokol vásárolt — az örökség Tuccsbament
Nagykanizsa, julius 16.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Bohózatba illő események történ
tek Nagykanizsán egy legendás, 120 millió 
dolláros amerikai örökség körül, amelyről 
az a hir járta, hogy

eat az óriási összeget Bene Béla nagy
kanizsai fökertész felesége örökölte egy 
Amerikában elhunyt közeli rokonától.
A Dene-család, a hir megérkezése után, 

táviratilag érdeklődött az amerikai hatósá
goknál és onnan csakugyan az a válasz ér
kezett, hogy a 120 millió dollár az örök
hagyó kívánsága szerint a legközelebbi hoz
zátartozóját illeti, ez a legközelebbi hozzá
tartozó pedig Dene Béláné.

A szerény fizetésű városi főkertész csa
ládjának szerencséje egész Nagykanizsán 
általános örömet és feltűnést keltett. Deneék 

beszerezték a szükséges családi és egyéb 
okmányokat és benyújtották azokat 
Budapesten az amerikai konzulátusnak.
A főkertészéknél a legutóbbi napokban 

egymást érték a látogatók, akik nemcsak 
gratulálni síellek a váratlan szerencséhez, 
hanem különböző üzleti ajánlatokkal is 
jöttek,

Az óriási örökség híre eljutott Nagy
kanizsa város polgármesteréhez ts.

A polgármesternek, a mai viszonyok kö
zött, érthető gondját okozza a város ötmil
liós Speycr-kölcsönénck visszafizetése.

A polgármester, a hír hallatára, arra 
kérte Donét, hogy adjon ötmillió pengő 

olcsó kamatú kölcsönt a városnak.
A fökertész a legnagyobb örömmel telje- 

hitette főnökének, a polgármesternek kéré
sét és külön örömét fejezte ki, hogy a vá
rosnak • szolgálatára lehet..

A kölcsön teltételeit részletesen meg Is 
állapították.

Mikor a város egyik ügyosztályának ve
zetője Doné bőkezűségéről értesült, ő is föl
kereste a főkerlészt és negyvenezerholdas 
birtokot ajánlott fel neki megvételre, amely 
birtokon mintagnzdnságot létesíthet, 
vezetőnek, hogy a birtokon jószágkormány
zónak fogja alkalmazni.

A boldogság mámorában Dene szerző
déit IMHült M uradalom birtokosával és 

a« ügyosztályvezetőnek Is gyönyörű 
havi fizetést és tekintélyes mellék

járandóságokat biztosított.
Ezek után egész Nagykanizsa, élén a pol

gármesterrel, érthető izgalommal várta, hogy, 
mikor érkeznek meg a dollármilliók Ame
rikából.

Szombaton este csakugyan megjött a 
várva-várt amerikai pecsétes levél, de mi
kor kibontották, lesújtó értesítést olvastak 
ki belőle. Kitűnt a levélből, hogy csakugyan 
120 millió dollárt hagyott Dene Bélánénak 
Amerikában elhunyt rokona, de

időközben kiderült, hogy él még egy 
közelebb álló rokona is az. örökhagyó
nak, tehát a végrendelet szíri nt azt Illeti 

meg az óriási hagyaték.
így foszlott széjjel a nagykanizsaiak ét 

a derék főkertész családjának reménysége.

Magyar Légiforgalmi Rt
iv, Víel urca l 0 Telelőn 81-8-M

NYÁRI MENETREND
7.15 13.40 Ind. BUDAPEST érk. 13.20 18.55
8.60 15.1X1 érk. WIEN ind. 12.05 17.30 

Naponként, vasárnap kivételével.

ind. Miskolc ér*, 
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Ax autóbusz VAol-utca 1. szám alól 4u perc
cel a repülőgép indulása előtt induL 

Kombinált repülő-autóbusz, éa hajójegyek 
a Budapest—Wien vonalon 52.— pengős 

árban oda-vissza.
Lovaiéit és csomagjait küldje légipostán t 
Menetrendet vagy díjszabást kívánatra 

b érmen t ve küldünk.
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Az első kellemes vasárnap

uiaM uaiuta-owben mwnoz 
az ogvsszság 

vasárnap is folytak a Kihaiigaiásch

Ma folytatódik
nyári mosó-árucikkeink saisonvégl árusítása feltűnést keltő 

leszállliott iiicsBiy árakon 
LÁSZLÓ ÉS FEKETE 
különleges női- 6s férfi divatkelmék Áruháza IV., Petőfi Sándor ucca 14—18

Kirakati áraink szemléltetően igazolják nagyarányú árleszállításunkat

Á budapesti királyi ügyészségre néhány 
nappal ezelőtt bizalmas bejelentés érkezett, 
amely

egy nagyszabású valutabünügyet fedett 
fel a hatóságok előtt.

Kotsls Miklós dr. ügyészségi alelnök, aki a 
Valutaügyekben nyomozó rendőri kirendelt
ség élén áll,

utasítást adott a bejelentés adatainak 
legprecízebb lenyomozására.

A detektívek, az ügyészségi alelnök utasí
tásához híven, azonnal munkához láttak 
és végigjárták mindazokat a helyeket, ame
lyeken a bejelentés adatait s a valutabűn
ügy szereplőit ellenőrizni lehetett. Az ed
digi nyomozás megállapította, hogy az 
ügyészségre érkezett bejelentés nem volt 
alaptalan s ha nem is mindenben fedi a té
nyeket, valóban alapos a gyanú, hogy

a fennálló törvényes rendelkezéseket 
kijátszottak az ügy szereplői.

'Á nyomozás elején ugy látszott, hogy 
egészen nagyarányú valutabiincselekmény- 
yöl van szó. A későbbi nyomozás azonban

simányi Attila dr. főorvos fiatal 
feleségét tanúkihallgatásra idézte a rendőrség 
Kramer alezredesnő eltűnt gyűrűi ügyében

A főkapitányságon erélyesen folyik a nyo
mozás a fíeZ/euue-szállóban történt ékszer
kaland ügyében, amelyről elsőnek a Hétfői 
Napló' számolt be részletesen és amely kö
rül egyre érdekesebb fejlemények alakul
nak ki.

Az elmúlt szombaton a szálló éttermében 
vacsorázott Kramer Ernő ny. alezredes a 
feleségével. Kramerné kiment a mosdóba, 
kézmosás közben a mosdótál peremére telte 
a brilliánsgyürüjeit, amelyeket azután ott
felejtett. Mire észrevette a hiányt és vissza
ment a fülkébe.

a gyűrűk már eltűntek.
Még aznap este detektívek mentek a szál

lóba és udvariasan érdeklődtek azoknál a 
vendég-hölgyeknél, akik Kramerné után a 
mosdóban járlak: nem tapasztaltak c olyan 
dolgokat, amelyből arra következtethetnek, 
hogy ki vitte el a gyűrűket.

Ezek a hölgyek később, saját kérésükre, 
a detektivekkei a főkapitányságra mentek 
ahol ugyancsak

■ saját kérésükre megmotozták őket.

kiderítette, hogy
jelentős összeget reprezentál ugyan a 

valutaügyben szóbanforgó összeg, 
azonban olyan hatalmas arányú bűncselek
ményről nincsen szó, amilyennek az első 
pillanatban látszott.

A nyomozás egyelőre a legnagyobb disz
kréció mellett folyik.

Az ügyészségen vasárnap is folytak ki
hallgatások ez ügyben, 

anélkül azonban, hogy döntő lépések tör
téntek volna. Az ügy kihallgatott szereplőit 
vallomásuk végeztével elbocsátották, de e 
hét folyamán újabb kihallgatásra idézik 
őket.

Információink szerint két Irányban fo
lyik a nyomozás. Egyrészt az a gyanú, 
hogy

exportvaluták beszolgáltatása
körül történtek visszaélések,' másrészt pe
dig az ügy szereplői

meg nem engedett módon vásároltak 
valutákat 

és igy követtek el bűncselekményt.

A detektívek ezután megköszönték a höl
gyek lojális viselkedését és ugy látszott, a 
gyűrűknek Örökre nyomaveszett.

Két nappal később azonban
a mosdófülke porcelláncsészéjébcn, a 
szétszedett csövekből n négy darab 

gyűrű közül kettő előkerült.
A rendőrség elölt az a föltevés alakult ki, 

hogy
a gyűrűket valaki ellopta, de később 
megijedt tettének esetleges következmé
nyeitől és u gyűrűket a mosdöfülke 

csészéjébe dobta, 
hogy szabaduljon a bűnjelektől.

Most már tisztázásra szorul, ki játszhatta 
ezt a különös szerepet az ékszerkalandban. 
Több tanú kihallgatása vált szükségessé, 
hogy leleplezhessék az ékszertolvajt.

A rendőrség információja szerint ezen az 
estén a többi között a mosdófülkében járt 
egy ismert társaságbeli uriasszony, dr. Si- 
monyi Attila Rókus-kórházi főorvos fiatal 
felesége is és mivel az ő vallomására is 
szükség volt, a rendőrségre akarták idézni 

tanúkihallgatás céljából. A rendőrségi nyo
mozás nem meghatározott személy ellen 
irányul és

dr. Simonyl Attiláné tanúkihallgatása 
azért mutatkozott szükségesnek, hogy 
tőle kérjenek felvilágosítást: nem tud

Sándor Vilma artistanői 
zssbmeíszés gyanúja miatt az utcán 

elfogta egy rendőrkapitány
Tegnap este feltűnően érdekes és különös 

jelenet játszódott le a Teréz-körut és Király
utca kereszteződésénél.

Alvinczy Roland dr. rendőrkapitány, a 
zsebmelszésii ügyek szakreferenso késő estig 
a hivatalában dolgozott. Este tiz óra tájban, 
mikor hazafelé tartott,

a Teréz-köruton szembetalálkozott egy 
feltűnő elegánsan öltözött növeL

Az elegáns hölgy ránézett a rendőrkapitányra, 
ez önkéntelenül visszanézett és nagy megle
petésére ismerőst vélt felfedezni benne:

fölismerte az elegáns nőben egy kliensét, 
Sándor Vilma artistanőt, 

akivel nemrégiben hivatalos ügye volt.
Nemrég történt, hogy a bécsi rendőrség 

rádiógrammot küldött a budapesti főkapi
tányságra. A rádiógramm egy bécsi zsebmet
szésről számolt he és Sándor Vilma artistanő 
személye után érdeklődött a bécsi rendőrigaz
gatóság. Alvinczy kapitány, mint a zsebtol
vajlás! ügyek szakreferense,

akkoriban ki is hallgatta a Budapesten 
tartózkodó artistanőt.

Ekkor derült ki különben, hogy Sándor Vil
mának hasonló ügyek miatt már máskor is

Bankvezérek a dollár-rendeletről
A rendelet a háztulajdonosokat juttatja előnyökhöz 
— mégsem lógják leszállítani a házbéreket

A hivatalos lan vasárnrp! számában jelent 
meg a rendelet, amely szerint a transzfer
alapba is hivatalos árfolyamon kiszámított pen
gőkben kell dollártartozásokat befizetni

még akkor is, ha a kötelezettség aranydol
lárról szól.

Egyik nagybankunk vazctöje, a kiváló keres
kedelmi jogász, a következőket mondotta nz uj 
rendeletről a Hétfői Napló munkatársának:

— A rendelet bizonyos köröket előnyökhöz 
juttat, másokat, éppen

azokat, akik a legsúlyosabb helyzetben van
nak, még nagyobb bajba juttatja.

A nyugdíjasok, árvaszékek, katonatiszti óva- 
dékosok és biztosítóintézetek azok, akiket — 
többek közölt — súlyosan érint a rendelet. 
Tehát éppen azok.

akik amúgy is elvesztették vagyonuk nagy
részét 

a hndiköicsönök és záloglevelek devalvációja 
következtében. Akik az előnyökre legkevésbé 
vannak rászorulva: a vagyonos

nagy- és középbirtokosok, valamint • ház
tulajdonosok jutunk újabb előnyökhöz 

a rendelet következtében. Ezek azok, akik jó
formán semmit sem vesztetlek a háborús de
valvációk nyomán.

— A rendeletét abszolút nem helyeslem
— hangsúlyozza a vezérigazgató —, mert az a 
meggyőződésem, hogy, bár ez természetesnek 
látszana, a háztulajdonosok

nem fogják leszállítani a béreket 
a rendelet következtében és igy végeredmény
ben csak azok szenvednek ismét károkat, akik 
utolsó filléreiket is záloglevelekbe fektették.

Homlokegyenest ellenkező álláspontot 
fejteit ki a Hétfőt Napló munkatársa előtt Ha

ja-e, ki Jöhet gyanúba.
Simonyinét azonban eddig még nem le

hetett kihallgatni, a fiatal uriasszony az eh 
múlt napokban külföldi üdülésre utazott^ 
Ha visszajön, megtörténik a tanúkihallga
tása. Addig más kihallgatások folynak.

meggyűlt a baja a rendőrséggel. A bécsi ka*  
land ügyében nem volt ellene bizonyíték és el 
is bocsátották. A kapitány azonban ugy em
lékezett, hogy

Sándor Vilmának most Is van valami el- 
számolni valója a rendőrséggel.

A véletlen találkozás után odalépett hozzá 
és a feltűnést elkerülve, csöndesen rászólt:

— Kérem, kisasszony, jöjjön a főkapitány*  
ságra, valami elintézni valóm van önnel.

Sándor Vilma „fölháborodva" tiltakozott a 
megszólítás ellen, a rendőrkapitányt azonban 
ez nem tévesztette meg, még mindig csönde
sen, de most már erélyesebben szólt rá. Az 
artistanő végül is látta, hogy

nincs menekvéa
és ellenfállás nélkül tűrte, hegy a rendőrka
pitány a főkapitányságra kisérje.

Itt azután utánanéztek a bűnügyi nyilván
tartó hivatal adatainak és ekkor megáliapitot*  
Iák, hogy Sándor Vilma ki van tiltva Buda*  
pestről.

A rendőrség őrizetbe vette és 
vasárnap átadta a toloncháznak, 

hogy tiltott visszatérés miatt indítsák meg 
ellene az eljárást 

lom Dezső, a Magyar Általános Ingatlanbank 
r, t. vezérigazgatója.

— Erre a rendeletre feltétlenül szükség 
volt

— mondotta. — Régen váriunk erre és, ha ez 
még sokáig késik.

a háztulajdonosok nagyrésze csődbe került 
volna.

Véleményem szerint, senkinek sincs ártalmára 
az uj rendelet, még a jelzáioghitclező bankok
nak sem.

Arra a kérdésünkre, hogy a rendelet követ*  
kéziében a háztulajdonosok le fogják-e szállj, 
tani a béreket, a következőket jelentette ki Ha
lom vezérigazgató:

— A lakbérek már most is olyan alacsonyak, 
hogy

bérleszállitásről szó sem lehet.
A házbérek terén nem lesz semmi változás. 
Csupán az történt, ami megfelel az abszolút 
igazságnak:

azoknak hajt hasznot a rendelet, akik koc
káztattak.

A háztulajdonosok viselték ezt a kockázatot, 
hogy, ha a pengő árfolyamát nem sikerül tar
tani — tönkremennek. Ennek az ellenkezője kö
vetkezett be: sikerült tartani a pengő árfolya*  
mát és

a háztulajdonosokat megmentette a rendelet 
a teljes tönkrcmenéstől.

Ez a két nyilatkozat tökéletesen illusztrálja a 
két felfogást. Az első nyilatkozat a háborús de
valváció által sújtott kisemberek, Halom Dezső 
vezérigazgató pedig a háztulajdonosok szem
pontjából mondott véleményt e nagyfonlosságu 
rendeletről
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Tárgyal az aranyvaluta-front

Henderson európai 
körutazása

01 genfi leszerelést konferencia elnöke utazása 
tlőtt Paul-Boncour (jobbra) társaságában tár

gyalt Ualaditr-ucl.

A francia bank nagy tanácskozótermében fontos tanácskozásra Üllek össze az aranyvaluiás ál
lamok. Balról Jobbra: Fournler (francia), Morét (francia), Franqul (belga), Azolonl (olasz), 
Penachl (olasz), Carlguel (francia), Dajaing (holland), Wrobojinskl (lengyel) és Frascr.

Romlott étel-ital,

Ha gyomrát elrontja, 

Fél pohár

Gyorsan helyrehozza.

Igmándi

A kilenc megmentett 
solymári bányászA katasztrófa -

két halálos áldozatának TT111T1 
hozzátartozóit nem támo
gatta nagyobb segéllyel a bányavállalat

A pestvidéki királyi ügyészségen tovább 
folyik a nyomozás a solymári bányakalasz- 
tr.ófa ügyében. Ezideig azonban még döntő 
lépés nem történi, mert a nyomozó hatósá
goknak

meg kell vámlok, nmlg a szakértők tel
jesen elkészülnek a maguk munkájával 

'és csak ezután kerül sor arra, hogy az 
ügyészség megtegye az indítványát. A bá
li) k megmentése óla megállás nélkül fo
lyik a szakértők munkája és rövidesen be is 
fejeződik.

Információink szerint a pestvidéki ügyész
ség e hét folyamán

helyszíni vizsgálatot fart a halálbányá
ban.

Ki fogja hallgatni a katasztrófa színhelyén 
az összes bányászokat a mentési munkálatok 
vezetőit, hogy ezzel is gyorsabbá és telje

sebbé tegye a nyomozást
Tegnap olyan hirek terjedtek el, hogy a 

kilenc megmentett bányász fizetéséből le
vonták azt a 84 órát, amelyet a beomlott bá
nyában töltöttek. Megállapítottuk, hogy ez 
nem fedi a tényeket, sőt a bányavállalat 
olyan „gáláns*'  volt a bányászokkal, hogy a 
kórházban töltött napokat is kifizette nekik.

Ez a néhánynapos munkabér volt a 
bányatársaság ajándéka a 84 órás, Ideg

tépő kalandért.
Arról azonban senki sem tud Solymáron, 
hogy a katasztrófa két halálos áldozatának 
hátramaradottjai

nagyobb összegű segélyt kaptak volna ■ 
bányavállalattól.

Egyelőre csak társadalmi utón gyűlt össze 
némi pénz a két szerencsétlenül járt bányász 
családtagjainak.

családi ügyben akart beszélni vele. Meg
döbbenve hallotta a házmestertől, mi tör
tént és azonnal elindult a Belváros felé. 
Éppen a mentőkkel együtt érkezett az 
Irányi-utcai lakásba.

A mentők azonnal első segítségben ré
szesítették Krudynét. A mérzeést szeren
csére még idején fölfedezték, a gáz nem 
szívódott föl teljesen a belső szervekbe és 
hosszas kísérletezés után sikerült Krudy- 
nct eszméletre téríteni. Mikor magához 
tért, körülnézett és idegesen, fájdalmas 
hangon kiáltotta:

— Mit akarnak tőlem, miért nem 
hagytak meghalni?

Ifj. Krúdy Gyula kérésére a mentők

Pi-Yu, Kína volt császára, akit a Japánok: 
Mandzsúria élére állítottak.

Krudynét a Po/or-szanatóriumba vitték. 
Sulyos az állapota, de nem életveszélyes.

Búcsúlevelet is találtak nála. Ebben azt 
írta,

megunta az életet, elég volt belőle,

nem akar tovább élni. Ha megmentik, 
újra öngyilkos Jesz, — ezzel zárta búcsú
levelét.

A szanatóriumban gondosan ápolják 
Krúdy Gyula író feleségét, hogy meg
mentsék az életnek.

Gyilkosság az araiás miatt
Dühében megfojtotta az öreg gazdát a veje

Öngyilkos lett Krúdy Gyula 
első felesége: Satanella írónő

Vasárnap belvárosi lakásán világi tógázzal meg
mérgezte magát, de észrevették és megmentették

Pécs, Julim 16.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Klsszentmár- 

tón községben a vajszlól csendőrség vasárnap 
befejezte a nyomozási annak a gyilkosságnak 
az ügyében, amelynek áldozata a 60 éves Fóris 
Sámuel jómódú gazda, tettese pedig ennek 
veje: Balázs István 31 éves földműves.

Szombaton Balázs közölte az apósával, hogy 
a gabona beérett, tehát megkezdi az aratást. 
Fóris ellenezte ezt és

a vitatkozás hevében élesre fent kaszával 
támadt vejére.

A földmlves kivette a kaszát apósa kezéből, 
aztán

leteperte a földre és addig fojtogatta, amíg 
élet volt benne.

A csendörség elfogta Balázst, aki azzal véde
kezik, hogy apósa szívbajos volt és

halálát nem a fojtogntás, hanem arfvirft- 
hüdés okozhatta.

Vasárnap » pécsi vizsgálóbíró Jelenlétében, • 
község lakosságának izgalmas érdeklődése köz
ben

felhoncolták nz öreg gazda holttestét él 
megállapították, bogy valóban szívbaja volL 

Megállapították azonban a boncolóorvosok etf 
is, hogy a gyilkos Balázs olyan nagy erővel 
fojtogatta az öreget, hogy halálát fulladás is 
okozhatta.

fMMW3
SCHNELLER, IJohAny-ntca 77. II. em. 1®-

Vasárnap délután négy órakor megszó
lalt a telefon a mentők Markó-utcai szék
házéban és egy ijedi hang jelentette:

,— Azonnal jöjjenek az urak az Irányi
éba 21, számú házba, öngyilkosság tör
tént!

Pár perc múlva megérkezett a mentőautó 
l>« /rdny/-utcába, ahol megdöbbentő ön
gyilkossági kísérlet történt:

a nemrég tragikus módon meghalt
Krúdy Gyula ?lvált első felesége vilá

gító gázzal megmérgezte magát.
Krúdy né születeti Spiegel Ella most 63 

esztendős. Tanárnő volt, de már nyugdí
jazták. Maga is írónő, Satanella néven je
lentek meg valaha nz írásai. Mint Írónő 
ismerkedett meg annakidején Krúdy Gyű-

Buda legszebb vaceorAzóhelye a

DdiiuaiuaudvarMerthelviságe
(•nd. oldal) u) vereté,, ssolid értik, Mténklnt dgánysene. 
Fóv&rusi és vidéki rtriközönség talAlkozóhclyo.

Tulajdonos: Ifj. Andnrka János

ura -ÉliePBIílUllui ulll Kltünékonyha. Drcher-aörftk 
KSroly és olgónysonskara muzsikál "Wl 

SCHRÁPLER halászlé 
fogalom!

Iával, megszerették egymást és Krúdy fele
ségül vette. Házasságukból született ifj. 
Krúdy Gyula és dr. Krúdy Mária, aki most 
tanárnő.

A kommttn alatt a házastársak elvál
tak.

Krúdy Gyula később újra megnősült, Vd- 
eady Zsuzsát vette el feleségül. Satanella 
tovább viselte a Krúdy Gyuláné nevet és 
hosszú Idő óta leányánál, dr, Krúdy Máriá
nál lakott a Belvárosban.

Krúdy Mária vasárnap reggel strandfür
dőre ment, az édesanyja

egyedül maradi otthon.
Délután 4 órakor a szomszédban lakó őzv. 
Wlnter Fülöpné gázszagot érzett kiszivá
rogni a lakásból. Figyelmeztette a házmes
tert, ez becsöngetett, de senki sem felelt. 
Erre rendőrt hívott és álkulccsal kinyitotta 
az ajtót. A Inkáiban fojtó gázszag terjen
gett, a konyhában nyitva voltak ax gáz
csapok, a hálószobában pedig

■ parketten eszméletlenül feküdt Krú
dy né, Spiegel Ella.

Abban a pillanatban, mikor beléptek' n 
hálószobába, a szomszéd Szobában csengett 
a telefon. A házmester fölvette a kagylót, 

véletlenül éppen Ifj. Krúdy Gyula Je
lentkezett, nz édesanyját kereste,

Repülőtaxik fognak közlekedni
Becs felett A repülés a legdivato

sabb sport ma Bécsben
Béta, Julius 15.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Autó, motor
kerékpár... régen túlhaladott dolog, repülés a 
legújabb sportdivat az osztrák fővárosban. 
Aspernben a bécsi repülőtéren hónapok óta 
nagy üzem van. Urak és hölgyek vesznek sport
repülő órákat. Jeicnieg mintegy 200 tanuló dol
gozik, hogy megszerezze a légi forgalmi rend
őrség A. 1. igazolványát, ami a sportrepülőgé
pek vezetésére jogosít. Sportrepülő 7000 kilo
grammnál nehezebb gépet nem vezethet és két 
utasnál többet nem Yinet magával. Ezt a ha
tárt tulhaladók már nz A. 2. Igazolványu for
galmi repülők lesznek. A sportrepülő egy ve
gyes bizottság előtt tartozik vizsgál tenni, mely
nek tagjai a kereskedelmi és forgalmi minisz
térium és a légi rendőrség megbizottalból van 
összeállítva. Vizsgára csak az a jelölt jelent
kezhet, aki már legalább IS óra hosszat veze
tett sportgépet.

A vlzsgadij 2 echllllng percenként. A kur
zus és vizsga összesen 2400 schllüngbe 

kerül,
a repülés tehát egyelőre nem olcsó sport

Érdeklődésünkre illetékes helyen ugy infor
máltak, hogy az Aspernben tanuló pilóták egy 
része nem tisztára csak kedvtelésből ül be a

Holnap kezdődik

nyíri fírfiing-uísíriink

karcsú sportgépekbe, hanem le akarják tenni 
a második számú, vagyis forgalmi pilótavlzsgát 
Is. Arról van szó ugyanis, hogy a legközelebbi 
hónapokban szükség lehet rájuk, mert az o»z- 
trák légiforgalmi társaság, az österr. Luftvet- 
kehr A.-G. 30—40 uj modellü kis géptípusokkal 

rövldjáratu légi taxiforgalmat fog lebonyo
lítani

Bécs és környéke felett. Az uj gépek neve tazb 
aeroplán lesz és

tarifájuk égésé olcsóra van tervezve, kö®*  
méterenként 70 gnrasaal.

A vállalat Igazgatóinak véleménye szerint 
ennek az ötletnek nagy üzleti lehetőségei van- 
nak, mert megfelelő olcsó áron nyilván nem 
fogják elmulasztani nz itt időző idegenek, hogy 
légi távlatból is gyönyörködjenek Bécsen és 
annak híresen szép környékén, do valószínűleg 
a benszülöttek is felcsapnak — olcsó légibará
toknak. Az österr. Flugvcrkehr A.-G. eddig il 
rendezett úgynevezett „Schauflug"-okat, a kör*  
repülés ilyen nagyarányban azonban még nem 
volt megszervezve. A légi sofőröknek termé
szetesen már sokkal szigorúbb vizsgát kell M« 
lenniök mint a sportrepülőknek.

Valószínű, hogy a szorgalmasan trenírozó 
jelöllek javarésze sikerrel fogja kiáltani a ne
hezebb vizsgát is és ha minden jól megy, rövi< 
desen hangulatos nyári estéken finom porcéi*  
lánfuvarokat vezetnek majd Bécs—Semmering 
között. Az utasoknak pedig valószínűleg nem 
lesz kifogásuk az ellen sem, ha valamilyen el
hagyatott helyen kényszerleszállást kell eszkö- 
zölnL Sőt..,

Fost Buda kór .HM gén. x talAlkozdhclye

. Eludai Kis Pipa
Margit korút 14, Hangulat, tánc, sene.

női FMANN ÖREG DIÓFA Mlff ,
Uutlu |, gwehh kertbelyiaége l

M 1 “ “ u " V“c.oraC.gányt.a. TW.ton,

Civatlngek 2 gallérral ............  ...................................3.65, 4.25, 5.75
Finom gumin 2 gallérral ........... ‘ 6.90, 7.50, 8.90
SOOrlínyOK rávarrott gallina! 8.95, 4.25,5.25,5.95,6.50, 7.50, 8.90
Postán is rendelhető. BarOS8-tér 19.

Szenzációs olcsón ruházkodhat!
Mérték szerint divat wzIlvctmaradékalnkbAi 

mindenféle színekben, remek azabAaaat 

divatos tertimtonyt 
30 - p ért készítőnk. 
„uersenyszaMsáfl**  S’SrfS
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Gyermekgyiikossag
az MeleKi-utcáhan

megfojtott csscsemű holttestté! céltéma el a 
EÉgcsShűzhan egy sitckzatos, elegáns szűke no

Szombaton este az Xgg/e/cki-utca 5. 
számú ház egyik lakója hazafelé tartott. 
A harmadikemeleti lépcsőházi folyosón 
kendőbe burkolt csomagot talált. Megnézte 
mi van a csomagban és nagy megdöbbené
sé ft

a kendőből 6— 7 hónapos leánycse
csemő holtteste került elő.

'Azonnal a közeli rendörörszemhez sietett, 
aki értesitelle a főkapitányságot. Rövide
sen rendőri bizottság érkezett és megkezdte 
a vizsgálatot. Megállapították, hogy

a csecsemőt megfojtották, gyilkosság 
történt.

A rendőrség kihallgatásokat is végzett. A 
többi között kihallgattak két házbeli la
kót. Ezek a lakók azt mondották, hogy 
nem sokkal a holttest megtalálása elölt,

Reisi Lajos vállalkozó 
feleségének rejtélyes

Elrendelték az uriasszony holttestének 
boncolását, mert bűncselekmény történt

■ A főkapitányság bűnügyi osztályán Szru- 
bián Dezső dr. rendőrtanácsos nagy feltű
nést keltő titokzatos haláleset ügyében 
folytat nyomozást.

A rákosfalvai Paula nőgyógyászati ott
hon vezetősége értesilctte a rendőrséget, 
hogy néhány nappal ezelőtt

meghalt az otthonban Relsz Lajos 
vállalkozó ncgyvenhároméves felesége, 
akit röviddel a haláleset előtt betegen 

vittek az intézetbe.
A Paula-otthon vezetősége a betegség 

találkoztak a lépcAŐházban egy fiatal 
nővel, aki sietve Igyekezett a kapu 

felé.
Jól öltözött, szőkehaju fiatal nő volt, 
svájci sapka volt a fején, krepdesin ruhát 
viselt. Mikor szembetalálkoztak vele, ala
posan megnézték őt, emlékeznek rá, hogy 

az arca feltűnően ki volt festve és 
szemmellátliatóan idegesen viselkedett.

Alig hogy ez a rejtélyes nő kiment a ház
ból, egy harmadik emeleti lakó ráakadt a 
holttestre. Valószínű, hogy

a szőkehaju, svájcisapkás nő volt a 
gyermekgyilkos,

ö rejtette el a lépcsőházban a holttestet.
A rendőrség most a szcmélyleirás alap

ján igyekszik elökeriteni a lelketlen gyil
kos anyái.

előzményeit gyanúsnak találta és ezért ér
tesítette Rciszné haláláról a rendőrséget.

A főkapitányság intézkedésére fíeisz La- 
josné holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították és

elrendelték rendőrorvosi boncolását. 
Szombaton délután Zimmermann Endre dr. 
kapitány vezetésével rendőri bizottság 
ment a törvényszéki orvostani intézetbe és 
a rendőrorvos hozzáfogott a boncoláshoz. 

' A rendőrorvos munkája csak néhány 
percig tartott: már a boncolás elején olyan 

jeleket konstatált, amelyből megállapít
hatta, hogy

Relsz Lajosné megbetegedését való
színűen szabálytalan orvosi beavatko

zás előzte meg
és a szabálytalan beavatkozás következmé
nye volt azután, hogy Reiszné meghall.

A rendőrorvos ezért
abba is hagyta a boncolást,

mert a további megállapítások már a tör
vényszéki orvosszakértőkre tartoznak. A 
főkapitányság vasárnap érintkezésbe lépett 
a vizsgálóbíróval, értesítette a történtekről 
és kérte, hogy

a további boncolást már a törvényszéki 
orvosszakértők végezzék el.

Az orvosszakérlők tisztázzák majd, mi
féle orvosi beavatkozás történt és ekkor 
fog hozzá majd a rendőrség a nyomozás
hoz, hogy megállapítsa,

ml történt Relsz Lajosnéval
és ki felelős a haláláért.

Ltixushajö — márványból

A világ egyik csodája: kínai luxushajó márvány bál. Nyári palotának építtette Láng kínai császár

FLY-TOX
Ne kísérletezzen 

maradjon a rég bevált

Mindenütt kapható

R 0 VARIRTÓ 
használatánál.

Második hete tart a
'j

gr,

■»" ■ — I ■ I n. I »■ .111  ................................. I ■ 1 11-™^ 1

melynek forgalma a kedvező időben 
minden eddigit feiülmui!

divatcikkekFérfi
Férfi szövetöltönyök
• vAsArl egységárban...

29- 39- 49-
Eyárl buretlöltöng gao
Elegáns vászonöltöny 1700 
Vászon tenisznadrág ___

drap, fehér selyemfényű anyag- 
bői .................................. — W

Hyúrf ponomaing 390
fehér é. Minős, 8 gallérral _

Színes pupllnmgek 445
3 galllérral, bélelt mellel 5.90, ■>

Pnnnma apacsfngck - 325
lyemfénvü 4.25, kroppenővéeü

Díszes húióüigeli 39®
fehér pnnlinból 4.90, sífonbál ——

Rövid gombos nadrág 125
Strand- és hálépizsama 450 

freskóból (1.25, tefírből

lenvászon joppe-kabát ges 
Elegáns gyapjukalap 32® 
Kömény és léikemény gallér iss
'32—36-ig és 43—45-ig, 12 dlb ■

Önkötö nyakkendő -.78
divaunintósak ............. 1.78, ■ ——

Kesztyűk

285

<|63

2« 
248

489
1”
<|G8
3so

Strand- és fürdőcikkek 
Női divat íOrdőtrlká 985 

patentkőtésű la inaccoból ........ «s
félti és női nyapju fHtasi 920

az idei vázáról: slágere ........ «•

Férfi és női fűidödressz 399
Férfi fürdőtrlkó <9 s®

fekete pamutból........ .....  _ ■

Gumi fllrdösnpka . . . -.18
Evezős- és pólósapkn -.55 
Fürdőcípö

Női fehérnemű
Színes kombiné

selyemre dolgozott hímzéssel...

ing- és nadrdgkészlet
milanes mfltelyemMI legom- 
bolható fazonban... _. —........

Színes hálúmg
hímezve, Jól mosható ... 2-85

Milánét welreviiiania
otthonra strandra, minden »«ín

Csíkos női nadrág
színes mdsel.vemfonálbó) ... ..

Sarmösz női nadrág
nehéz möuelyemlföl. ssines ._

Brokát csipöszoriló oldalt
gumibetéttel 20 cm. magM

Rövidáruk
Előnyomott falvédő ..gA 
Nöl divat diszgallér ..gg

divat transparentból...................

1450
148
19a

Női- és gyermekruhák I
Csíkos mdselyemruha ... I

sok szép színben. Jó mosó, ** 3
komplett bó méreíekbonn ii _

Nyári bureitruha cao
bármely színben, kiváló mosó W

Muszlin Impriméruhn 1450
gyönyörű milselyom minőség... ■ T

Burettkosziiim
tehór, csinos nngol farónban _.

Elegáns női kalapok
divataalmából, díszítve 1.90,

leányka dierdli ruha
46-ös, jó mosó, hímzett gallér- 
ral (-+-30 fUl.) ........................ ■

Gyerinekpizsamaöltöny 925
színes panamából (4-20 fill.i «•

Csinos léáiiyMu
míiselyem creppo de chfne-bAI,
45-ös (számonként 50 fill. emel
kedés) .............................. —_

Gyertneknodrőg
mOselyemböl, minden -

390
____ _ «&

möselyemlrfi, mfntíea nagyság •’wW 
Háztartási cikk, bőráru 
Erötemezbörönú

tetétos, Vulkán flber-sarokka), —
70 om. 6.50, M cm. 5.50,

Ovális kézlkazettá i 20
körül varrv*................................... ■

1 paradlcsompusszirozö oa 
és 1 uborkagynlu összesen-

Piperecikkek
1 fogkefe, teiliilűlíl lókban —.68 
Frottierkesztyü . . . . .
10 drh borotvopenge

25
58

■•98

|5«

198
2"
pa

Nyári ruhaanyagok
Mosőmuszlln ,ga 
Mosámflseiymek

óriási választékban ... —-98,

Kockás eponge pizsama ( 
halfátokra....................... 1.28.

Színes mosóbureíte
ruhákra és komplélrra ... 1.88,

Mííselyem burette
és ahantung diva'gzinben ... _

Httselyem georgette
Imprimé 
nííseiyem georgette 

minden divatainkén mtr ...

Valóm nyersseiyem
nvem színien 70 cm. széles _

Vásári egységáron
a finom és nemes gyapjú kant- - — nr, 
garn és schevlott inrflöltényen *■* — 
kelmék, szélességük 160 em ... ■

Nyomott zsurterltö
Doplaizövéíö kerti abrosz 9®®

nyári vendéglőknek 135X186 ■—

Modern frottlerkeime .s0
nói ée férd fördököpenyre la*
160 széles .. ... — ... ... ... — »

Szőnyegek, ruhatakarók
Fulószönveg «<jg

modern eaikoeott mtr..........

Szaténpoplan 330
sima, fehér vattával ... ._ ... ■

la flanelítaknró ....... áss
és kockás, 190X140 om...........  ”

Erős nyugágy iwarióial 490
tinta lenbozattal ...................

Harisnyák, cipők
•jaa

•98
148
J90

690
gao

Női Vlskosa-harlsnya
erósszálii mftselyom, hibamentes 

Női műselyem nec- 
hnrisnya .... ■ 
fisíres Vlskosa-hurisnyu 

gyönvörö szövésű, hiba mentes 

Egyes pár női cipők
lelfér nnhukbol ....... ... W-50

Női bocskorclpö erős bér- 

Férfi box félcipő 
Ggermék bőrszandál ’ 

bírna, kék és
18 23 SS—

:—ss

piros szinbea
2-20

27—90_____ 81 — SS_____ 84—40______ 41—44
8*SÓ  ő-feö 4-UO ö-ÖO

22 filléres cikkek
Fayancelányér 22
Fefiér bögre 22 
íiiszoll vizas- és torospohár 22 
Üvegmosó-kefe 22

mi.' 
mi. 
mi. 
nn.

M. D. Cs. élelmiszerek 
t kg M.D.ts.mnlűtakávé —.44
1 kg M.O.ts.clkó!laDúikávz — .ss 

7,kg M.D.Cj. kakaóper —.88 
7agM.D.ts.csoko!ú(!é -.88

1 nagy llven mustár. —.78 
7» kg Bmmenthall sajt —-ss

3 drb 7.-BÍ mojószasjpan —.ea

Rákóczi
ul 72-74
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Egy fiőzassági kvartett furcsa részletei a bíróság, előtt — Mi történt a Margit
szigeten és a konstantinápolyi magyar negyedben? — A megcsalt féri 
heroikus küzdelme a hűtlen asszony makacsságával

fílró Lajosnak van egy darabja, amelyben 
a kettős esküvő nászéjszakéján a kissé má
moros férjek eltévesztik a szoba bejáratát és 
reggelre a fiatal házuspárok úgy ébrednek, 
hogy fordítva vannak csoportosítva. Amit az 
író fantáziája kigondolt, azt most megvalósí
totta az elet: az ítélőtábla elé most kerültek 
egy válóper iratai, amelyek ugyancsak egy 
házassági kvartéit részleteit mesélik el.

Az iigy felperese egy budapest környéki 
tisztviselő, aki a feleségétől azon a címen 
akart elválni, hogy az asszony

mással folytat viszonyt.
A fegyver azonban visszafelé sült el, mert a

Védőperben az asszony azzal védekezett, hogy 
fórje sem jobb a Deákné vásznánál, nz egész 
bajt esapodárságával ö okozta és ami a leg
érdekesebb, a bíróság nem is azt a körül
ményt vizsgálta meg elsősorban, hogy házas
ságtörést követett-e el az asszony, hanem azt, 
hogy

milyen crköld magatartást tanúsított a 
férj?

A bíróságnak ugyanis az volt az álláspontja, 
hogy csak nz n házastárs követelheti a házas
aiig felbontását, aki maga is kifogástalanul 
tisztességesen viselkedik. Elsősorban tehát az 
volt a törvényszék álláspontja szerint kivizs
gálandó, vájjon a férj felesége előadása után 
t;irthal-e számot arra, hogy bírói védelemben 
részesüljön?

Az asszony a perben ügyesebbnek bizonyult, 
mint a férje, mert ahelyett, hogy túlságosan 
sok tdől fordilotl volna a védekezésre, mind
járt ellentámadásba ment át és arról beszélt, 
hogy férje szerencsétlen természete őt hogyan 
sodorta a veszedelembe. Elbeszéléséből

érdekes szerelmi történet 
körvonalat rajzolódtak ki;

Előjdtéf
— Mindenekelőtt leszögezni kívánom, —• 

ndla elő pcriralában az asszony — hogy a 
házas együttélést nem én szakítottam meg, ha
nem férjem, aki egyszerűen kijelentette, hogy 
nem hir velem együttélni és elmegy a háztól.

— Engem nem ért váratlanul a dolog, meri 
már előzőleg

meggyőződtem férjem bili lényégéről.
Tudtam, hogy szereti a nőket és idegen asx- 
szonyok után szaladgál. Emellett rettenetesen 
féltékeny volt és ahol csak lehetett, állandóan 
gvanusilgaloH. A különélést is az sállotta ki 
közvetlenül, hogv egy lánykori ismerősömre

féltékenykedelt,
akivel pedig nem csináltam egyebet, csak azt, 
hogy vele mások társaságában kimentem a 
Margitszigetre.

— Férjemnek semmi oka nem volt a külön
élés megkezdésére, de nincsen jogcíme arra 
sem, hogy a házasság felbontását kérje. Az ő 
erkölcsi felfogása mellett a mi házaséletünket 
nem lehet annyira feldúltunk tekinteni, hogy 
emiatt a válást ki kelljen mondani.

A fidrem fiive
— Férjem ugyanis alighogy különvált tő

lem, elhatározta, hogy Magyarországból kíván 
dóról. Tényleg rövidesen értesültem nrról. 
hogy Konstantinápolyban telepedett le. l’gy- 
látszik, az összes országok közül ez tetszett 
neki a legjobban, mert olt nem veszik rossz 
néven a férjtől, ha

egyszerre három felesége la van.
— Alighogy férjem letelepedéséről értesül

tem, megtudtam, hogy uram nincsen egyedül. 
hanem vele van egv asszony, mégpedig

ugyanannak a férfinek a felesége, 
pklvel férjem annakidején a különélés meg
kezdése előtt meggyanúsított.

—- Később férjem visszajött Törökországból 
ifs azóta is együttél ezzel az asszonnyal. Bár
mit ia tettem volna tehát ellene, egymagában 
az a tény, hogy vadhóznsságban él, megfosztja 
férjemet attól a jogától, hogy az éli hibámból 
a házasság frlbontAsál kérelmezhesse.

Ax asszony védekezésével kapcolatban g bi- 

róság kérdést intézett a férjhez, aki nem is ta
gadta azt, hogy egv asszonnyal együtt él, azon
ban azt vilatla, hogy

hogy mindennek a felesége az oka. 
Bizonyítást ajánlott fel arra nézve, hogy fele
sége ugyancsak együttél egy férfivel, aki

nem más, mint az ií vadházastársának a 
férje.

A bíróság azonban nem foglalkozott a bi
zonyítási eljárás lefolytatásával, hanem a ke
resetet enélkül is

elutasította.
Az ítélet indokolása szerint maga a felperes 
is beismerte, hogy idegen nővel él együtt, te
hát nein lehet ránézve olyan nagy erkölcsi té
relem ni, ha a felesége, akit különben is ö ha
gyott cl, hasonlóképpen viselkedik.

A férj leleplez
A férj azonban nem hagyta annyiban a 

dolgot, hanem fellebbezést jelentett be az Íté
let ellen. Ebben a beadványban hevesen kikel 
az asszony ellen és azt minden baj okozójá
nak kiáltja ki.

— A bíróság — mondja beadványában — 
nem foglalkozott a tényállás tisztázásával, ho
lott, ha a bejelentett tanukat kihallgatta volna, 
egészen más kép tárult volna eléje. Kiderült 
volna nz, hogy nem én vagyok a föbünős, ha
nem feleségem, akinek szeszélyeit, kacérko
dását éveken keresztül tűrtem és aki most há
lából

életemet meg akarja rontani
— Már körülbelül öt éve éltünk együtt, 

amikor egyszer hazafelé jövet azt vettem 
észre, hogy feleségein a kapu előtt idegen fér
fivel beszélget. Azt tudtam, hogy feleségem 
nagyon kedveli a társaságot, régebbi ismerőseit 
még folyton látogatja, ez volt azonban az első 
eset, hogy feleségemet olyan férfi társaságá
ban láttam, akit nem ismertem. Amikor oda
értem hozzájuk, feleségein minden zavar nél
kül barátságosan üdvözölt, bemutatta nekem 
a férfit azzal, hogy //. építész neki régi, lány
kori ismerőse.

— Ilyen körülmények között én is jó arcot 
vágtam az ügyhöz és egészfen fel Is felejtettem 
a dolgot, mert hiszen én egész nap munkával 

voltam elfoglalva és arról, hogy feleségem ex 
dalt mit csinál, soha fogalmam sem volt.

— Hónapok múlva — már n nyár végén te
hetett — történt, hogy hivatalomba idegen nő 
állilott be. A jólöltözött, csinos, fekete asz- 
szony egészen ki volt pirulva az izgalomtól. 
Egyenesen utánam érdeklődött és amikor oda
vezették hozzám, bemutatkozott és közölte 
velem, hogy ő II. építész felesége.

A bd/os ismeretlen
— Megkérdeztem tőle, hogy mivel szolgál

hatok, mire azt a furcsa kérdést intézte hoz
zám, hogy

rajta akarom-e kapni a feleségemet?
A meglepetéstől szólni sem tudtam, a hölgy 
azonban meg sem válla a feleletet, kezembe 
nyomta a kalapot és ezzel már vitt is ki az 
épület elé, ahol egy aulótaxi várakozott. Való
sággal belökött a kocsiba és azután kiadta az 
utasítást a sotTörnek, hogy hajtson a Margit
szigetre.

De asszonyom, — mondottam — tulaj
donképpen mit akar ön tőlem?

— Az ön
felesége megcsalja tini

— válaszolta a nő — és az, akivel hütlenkedik, 
nem máa, mint ur. én férjem.

Amíg az autó robogott, add'g a nő el
mondta. hogy férjén már hosszabb ideje kü
lönös Jelenségeket észlelt.

Szigeti kaland
— Végre aznap, amikor hozzám eljött, ki 

derült a titok. Délután három óra felé lehe
tett. hogy férje azt mondta, hogy sürgős el
intézni valója van és sietve távozott. Pár lé

pés távolságban Ufókban követte.
— Férje hátra sem nézve, gyora léptekkel 

haladt a legközelebbi autótaxiállomás felé. 
Ott szólt az egyik ismerős sortőrnek, beült a 
kocsiba és az autó csakhamar elvágiatott. Az 
asszöny beült a legközelebbi taxiba és azt az 
utasítást adta a vezetőiek, hogy

feltűnés nélkül kövesse a*  előtte rohanó 
jármüvet.

— Ugylátszik, ■ soffőr már előzetesen meg
kapta az utasításokat, mert Össze-visza, nagy 
kerülőket téve, haladt a főváros határa felé. 
Itt azután egy vendéglő elölt a kocsi megál
lót!. A férj nem szállott ki belőle, hanem vá
rakozott. Rövid Idő múlva megjelent egy ele 
gáns, szőke nő, aki közömbös arckifejezésscl 
ment as autó felé, amikor pedig odaért,

gyors mozdulattal beugrott aa autó belse
jébe,

amely Ismét azonnal mozgásnak Indult.
— Ezután H.-né elmondta nekem, hogy nyo

mon követte a kocsit, amely most már egye
nesen a Margitsziget felé tartott. A felső szi
geten a párocska kiszállt a kocsiból és onnan 
elsétált az egyik nyári vendéglőbe, ahol a tér 
raszon helyet foglaltak.

— A nő egészen magánkívül várt egy dara
big az étterem előtt, azután dúlt arccal bero
hant a vendéglő kertjébe és egyenesén a hűt
len szerelmesek aszlalához sietett.

— Párása botrány kerekedett
A szőke asszony halálsápadt arccal, szótlanul 
hallgatta a férj és az asszony érvelését, majd 
az asszony sarkonfordult, beült a taxiba és el
robogott. Amint a nő nekem elmondta, első 
gondolata az volt, hogy detektívet hoz a hely 
színére és konstatállatja a történteket. A fő
kapitányságon azonban azt mondták neki, 
hogy

családi ügyekbe a rendőrség nem avatko
zik.

— Ekkor támadt az a gondolata, hogy en
gem meg fog keresni. A soffőr ugyanis, akivel 
ez egész üldözést végigcsinálta, megmondta 
neki, hogy

a szőke nő az én feleségem 
és már gyakran volt szemtanúja hasonló autó
kirándulásnak, Innen tudja art, hogy kik a 
szereplő személyek. Ez Indította arra, hogy 
engem felkeressen és a történtekről értesítsen 
Így kerüli hozzám.

El fiataltól 1
— Amíg ezt a nő elmesélte, addig a mi. 

autónk is Mért a szigetre. Ekkor már nem volt 
ott a szerelmes pár, hanem azt az értesítést 
kaptuk, hogy rövid idővel azelőtt autót hozat
tak és azon eltávoztak.

— Valóságos detektivmunkát fejtettünk ki, 
hogy a szökevényeket megtaláljuk, azonban 
nem sikerült őket utólérni, csak másnap 
mondták el nekünk a sortőrök, hogy a Mar
gitszigetről a párocska elment Budára vacso
rázni, azután betértek egy éjszakai mulató
helyre, ahol egész

hajnalig pezsgőztek.
— Én azonban nem vártam már meg azt, 

amíg feleségem hazatér, hanem, miután elbú
csúztam az építész feleségétől és megköszön
tem neki a szívességét, hogy a helyzetről fel
világosított, minden szükséges holmimat ősz- 
szecsomagoltam és

a közös lakásból eltávoztam.
— így ismerkedtem meg én II. építést fele

ségével. A történtekből látható, hogy ezt <ií 
ismeretséget nem én kerestem, hanem felesé
gem hűtlensége volt az oka annak, hogy én 
ezzel az asszonnyal egyáltalán összekerültem.

— H.-héval azután még többször találkoz
tam, mert ö szükségesnek tartotta azt, hogy 
engem a dolgok minden fordulatáról értesít
sen. Lassanként egyre bizalmasabbak lettünk 
egymáshoz és csakhamar kifejlődött köztünk 
a legújabb szórakozás, mégpedig az, hogy az 
asszony engem mindennap megvárt hivatalom 
előtt, azután együtt elmentünk valahova és 
ott azzal töltöttük az időt, hogy

egymásnak panaszkodtunk.
— Körülbelül hatheti ismeretség után egy 

napon felkeresett engem hivatalomban a fele
ségem. Mindjárt a dolog velejére tért. El
mondta nekem, hogy 6 már nem Méret en
gem és 11. épitész són szereti az ő feleségéi, 
ügy hallotta, hogy azóta, hogy én elmentem 
hazulról, egészen jó viszónyba keveredtem H. 
feleségével.

Csereafdnlat
— Nincsen értelme annak, — mondottá — 

hogy egymást tovább kínozzuk. Sokkal helye
sebb az, ha visszaadjuk egymásnak szabad
ságunkat. ö megbeszélte « dolgot az építész
szel és arra a meggyőződésre jutottak, hogy 
a legokosabb lesz, ha

mindkét hásaspár elválik egymástól, 
azután az építész elveszi Öt, én pedig feleségül 
veszem H.-nél. hiszen már anélkül is Jól ért
jük egymást. Szóval egészen egyenesen és ha
tározottan

kölcsönös asszony- és férjcserét Javasolt 
nekem.

— Én fezt az ajánlatot vluzautasitetlam, bár 
már ekkor — őszintén mondhatom — érzel
meim II.-né felé sonzotluk ét a esinós, jő- 
lelkü fekete asszonyt tényleg megszerettem.

— Feleségem ezzel eltávozott és amint hak 
lottam, tovább élte a maga életmódját az épí
tésszel, aki ugyancsak otthagyta a feleségét, 
Már nem bírtam idegekkel ezt a helyzetet. 
szégyellem ismerőseim szeme elé kerülni ég 
ezért otthagytam hivatalomat, útlevelet kér*  
lem és kivándoroltam Törökországba.

— A levelezés azonban tovább folyt köztenj 
és az építész felesége között, aki feleségem 
minden lépéséről hűségesen informált. Már 
Sztambulban voltam pár hónapja, amikor 
egyszer reggel, amikor lakásomról elmentem,

elébern toppant H.-né.

Keleti taldlfioxő
— H.-né elmondta, hogy már körülbelül 

két hete megérkezett és megpróbálta az elhe
lyezkedést, kitűnően főz és ezért

magyar vendéglőt akart nyitni.
Ugylátszlk azonban, hogy a dolog kicsit nehe
zen megy, mert a helyi viszonyokkal néni 
eléggé ismerős. Mindjárt tanácsot is kért tő
lem égy és más dologban.

— így történt azután, hogy a messze Kele
ten

a két odaszakadt magyar egymásra talált 
és megkezdődött a viszony közöttünk. Együtt 
éltünk ott hónapokig, mint férj és feleség, 
magam sem tagadom.

— Külföldön nem tudtunk zöldágra ver
gődni, a honvágy is bántott bennünket és így 
hazajöttünk mindketten. Ettől kezdve együtt
élek az asszonnyal, aki minden tekintetben 
méltónak bizonyult arra, hogy szeressem. 
Érthető, hogy ezekután leghőbb vágyam az, 
hogy házasságot köthessünk és

viszonyunkat elvonjam az emberek meg
vetése elől.

Ezért indítottam a válópert feleségem ellen. 
Neki azonban, ugylálszik, gyönyörűséget okoz 
az, hogy engem szenvedni lásson és az ő er
kölcsi felfogásával összeegyeztethető az, hogy 
ő is vadházasságban éljen az építésszel, mert 
">k még mindig együtt vannak és ugyanúgy 
nincsenek egymással megesküdve, mint mi,
ll.-ék már el vannak válva, én azonban fele
ségem jóvoltából még mindig nyögöm a rabi 
igát.

Mit mond ax erkölcs?
— Kérdezem most már a bíróságtól, hogy 

az, Amit én kívánok és Atnit én tettem, olyan 
alantas erkölcsi felfogásra vall-e, hogy ezek
után nekem nem lenne jogom ahhoz, hogy 
tisztes polgárhoz méltóan megadjam a törvé
nyes formát szerelmemnek? Lehet-e azt mon
dani, hogy az én erkölcsi felfogásom mellett 
házaséletem nincsen feldúlva és meg lehet-a 
tagadni tőlem a jogsegélyt, hogy

ebből a fertőből szabadulni tudjak?
így szólt a férj nagyon érdekes beadványa, 

amelyet a fellebbezési bíróság előtt teljes ter
jedelmében előadott. Periratában felsorolt? 
mindazoknak a tanuknak a neveit, akikkel ez 
a tényállás igazolható és kérte a bíróságot, 
rendelje el a tényállás legszélesebb kivizsgá
lását.

Hosszas tanácskozás után a tábla végül 
meghozta szenzációs döntését, amellyel elren
delte a tanuk kihallgatáát. A határozatát

nagyon érdekesen indokolta meg 
az elnök.

Való igaz az, hogy — mondja a döntés —- 
a házasság felbontását csak a nemvétkes fél 
kérheti és tényleg az a bírói gyakorlat, hogy 
még valamely házastárs hibája esetén sincs 
helye a válás kimondásának akkor, ha a felek 
erkölcsi felfogásának züllöltsége arra mutat, 
hogy a házasélet a történtek dacára sincsen 
feldúlva. Általános szabály azonban válóper
ben nincsen és mindent egyénileg kell elbí
rálni. A bíróságnak az a felfogása, hogyha 
mindaz, amit a férj pcriralában állít, a való
ságnak megfelel, abban az esetben a házas
sági élet közösség fenntartása ránézve csak*  
ugyan

elviselhetetlenné vált.
Tisztázni kell tehát a tényállást abból a szem
pontból, hogy a férj vádaskodásai a valóság
lak megfelelnek-e? Ezért a tábla az iratokat 
visszaküldte a törvényszékhez a bizonyítási 
eljárás lefolytatása céljából.

Most fejeződtek be ezek a kihallgatások a 
törvényszék előtt. Felvonultak a két házasfél 
összes ismerősei, a soíTörök, a pincérek, elő- 
kerítették a kontantinápolyi ismerősöket, ki
hallgatták H. épitéz elvált feleségét, sőt magét 
az építészt is, aki becsatolta feleségének azt a 

levelét, amelyben a történtekre való hivatko
zással beleegyezését kéri a váláshoz.

A napokban fogja megtartani a végső tár
gyalást ebben az ügyben a tábla és ekkor fog 
dönteni abban a kérdésben, hogy továbbra is 
fennlartja-e a házassági köteléket, vagy pedig 
visszaadja A szabadságol a férjnek, oki vég
eredményében nem akar mást, nílnt art. amit 
felesége már régebben amugy is felajánlott 
neki.

Vajda József.
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I.
Fehérfödelü kis füzet forog most közké

zen a szőnyegszakemberek, müértök és mű
gyűjtők között. Mit kell tudni a keleti sző
ni/egekről? — ez a címe a füzetnek. Bu
lin Elek dr. miniszteri osztálytanácsos irta, 
aki a miniszterelnökség sajtóosztályán tel
jesít szolgálatot. Hézagpótló, érdekes és ér
tékes ez a tanulmány, amellyel a szakem
berek számára nagybecsű vezérfonalat adott 
Bulin Elek,

II.
Lakatos Gyula országgyűlési képviselő 

leánya, Mária kedden tartja esküvőjét 
Pál ffy Oetl Dénes vasgyárossal, a belvárosi 
plébániatemplomban.

III.
Londonból írják a Kisnaplónak: Melchett 

lord, az egyik legnagyobb angol közgazda
sági vállalat, az Imperial Chemlcal Industry 
vezérigazgatója szombaton reggel az észak
londoni zsinagógában áttért a zsidó vallásra.' 
Melchett lord édesapja eredetileg zsidó 
volt, a fia azonban már az anglikán vallás
ban nevelkedett. Most azután a fiú vissza
tért ősei hitére.

IV.
Esztendeje sincs, hogy a genfi Rezidcnz- 

hotelben örökre lehunyta a szemét Ma
gyarország nagy ügyvédje: Apponyi Albert 
gróf. /I nagy magyar államférfi, akit egy 
világ becsült, csak munkás életet hagyott 
maga után, de vagyont alig. Egy nagy élet 
eredménye mindössze kis birtok, kis kas
téllyal Gyöngyösapátin. Most ezt is el akar
ják adni. Már tárgyalnak is róla. Talán 
még nincs későn, talán elejét lehetne venni 
valami okos gazdasági intézkedéssel, hogy 
Apponyi Albcrlné, a nagyasszony — férjé
nek nemcsak felesége, de munkatársa is 
továbbra is ott élhessen a gyöngyösapáti 
kastélyban, amelynek falai a nagy államférfi 
emlékét őrzik.

V.
A legfrisseb nyaralási hir. Petri Pál kul

tuszállamtitkár vasárnap a stájerországi 
fíadegundba utazott üdülésre,

VI.
Cziczvarek Dirit, a másik szép Cziczva- 

rek-lányt (az egyik Cziczvarek Éva) mű
vészi ambíciók fűlik. Mint énekesnő akart 
föllépni egy elegáns budai szálló halijában. 
Nálunk azonban énekelni csak engedéllyel 
lehet. Biri kisasszony, illetve a szálló annak 
rendje és módja szerint működési engedélyt 
kért a rendőrségtől. A végzés rövid volt: 
a főkapitány nem adott engedélyt. A szép 
Cziczvarek Biri nem énekelhet a budai 
szállóban.

VII.
A magyar fürdők mindent megpróbálnak, 

hogy megtartsák Magyarországnak azt a 
pár fürdővendéget. akinek még telik a 
nyaralásra. Siófok most azzal a tervvel 
foglalkozik, hogy eredeti spanyol torerók- 
kal bikaviadalt rendezte/. No, ez szép mu
latság lesz. Eredeti. A bikavónatok viszik 
a szombati közönséget a bikaviadalokhoz.

Vili.
Egész Testen a legbüszkébb ember most 

Bura Károly, a kitűnő cigányprímás. Bura 
mester remekbe faragott indulót irt, amely
nek ez a cimc: Olasz-magyar barátsági In
duló. Az induló szövegét Vály-Nagy Géza 
irta. Bura-mester a kottából egy-cgy pél
dányt elküldött Mussolininak és Gömbös
nek. Mind a kelten szépen megköszönték 
az ajándékot. A köszönőlevél igazán olyan, 
hogy a kitűnő prímás kiteheti az ablakba.

IX.
Néhány Angliában élő lelkes magyar ur 

magyarországi kirándulócsoportot szervez. 
Kitűnő nevű angol írók, költők, festők, 
muzsikusok és színészek érkeznek a nyár 
végén Budapestre. Körülbelül ötven művész
ből áll majd ez az előkelő kirándulótársa
ság. — —

BELVEDERE
Budupínt legszebb

CAFÉ-RESTAURANT-ja
NAPONTA ZENE

Budakeszi-ut 10.

— A rejtvénypályázat győztese Balaton- 
lelléről Üdvözli ■ Hétfői Naplót. Kedves üd
vözletét kapott Balatonlelléról a Hétfőt 

nétól, a „Fogják meg!" 
cimü rejtvénypályázat 
győztesétől érkezett ez 
az üdvözlő és köszönő 
levelezőlap. Spiegel Bé- 
lánénak, mint ismere
tes, a rejtvénypályázat 
megnyeréséért kétheti 
pompás nyaralást biz
tosított a Hétfői Napló 
Balatonleltén, a Gyár
fás-penzióban. Az uri
asszony most, a leggyö
nyörűbb nyárban él
vezi a kellemes üdü

lést és a Balaton Ints hullámait. Természe
tes, hogy nem feledkezett meg a Hétfői 
Naplóról, amelynek mindezt köszönheti, 
mégis jóleső örömmel mutatjuk be olva
sóinknak Spicgelné kedves képeslapját.

— Kulminál a kánikula. Vasárnap délig 
trópusi hőség volt Budapesten. Csak dél
után enyhítette a hőséget borult, esős idő. 
A Meteorológiai Intézet jelentése síerint to
vábbra Is igen meleg idő várható, esetleg 
nyugatról kisebb légáramlás némi hőcsök
kenéssel.

— Árvizkonfcrcnela a szomszédállamok
kal. Mint jó forrásból értesülünk, Románia, 
Csehszlovákia és Magyarország földműve
lési kormányainak megbízottai e hó 20-án 
úgynevezett árvizkonferenciát tartanak, 
melyen a közös védekezést beszélik meg a 
három országban mindgyakrabban ismét
lődő árvizveszedelinek ellen.

SCHWEINFURTBAN 
MA LEPLEZTEK LE 
A NÉMET GYORSÍRÁS 
MEGTEREMTŐJÉNEK 
GABELSBERG XAVÉR 
NEK MELLSZOBRÁT.

— Lefoglalták a Népszava vasárnapi 
számát. A vizsgálóbíró értesítette a rendőr
séget, hogy elrendelte a Népszava vasárnapi 
számának lefoglalásét. A .,Demokrácia-dik
tatúra" című vezércikk miatt történt a le
foglalás, az állami és társadalmi rend el
leni izgatás miatt. A rendőrség végrehaj
totta a végzést. A lap később második ki
adásban jelent meg, az inkriminált vezér
cikk nélkül.

Cyánnal irt j4uiu.,.i
Matteine

— Elgázolta az autó a táncosnőt. Va
sárnapra virradó éjszaka az Andrássy-uton 
Eidtitz Károly soffőr a Bo. 173. rendszámú 
autóval elgázolta Béldy Baba húszéves tán
cosnőt. A táncosnő csak könnyű sérülést 
szenvedett. A mentők a lakására vitték. A 
soffőr azt vallotta, hogy ő szabályosan haj
lott, Béldy Baba valósággal nekifutott a 
kocsinak. A vizsgálat folyik.

BfflimMTRáBM 
gyönyörű hegyvidéken erdők, fürdő Ötszöri bőséges 
étkezéssel havi 120 P. Korrepetálás, isvitö. és magán 
vizsgái előkészilés. nyelvek. Felnőtteknek elkülönilett 
nyaralás. Zsoldos fntntészt. Dohány-u. 84. T. 41-4 47

— Hajnali rablótámadás Pestszenterzsé- 
heten. Vasárnap hajnalban Pesfszcnterzsé- 
beten a Jóknl-utcában Thoman Albert vil
lamoskalauzt két fiatalember megtámadta. 
Az utonállók fejbeverték Thomant el akar
ták venni óráját és tárcáját. A villamoska- 
Inuz segítségért kiabált, mire a támadók 
megijedtek és elszaladtak. A rendőrség ke
resi őket.

.— Veszedelmesen árad a Rába. A leg
utóbbi napok nagy esőzései, de különösen 
a stájer hegyekben leesett óriási mennyi
ségű csapadék mialt a Rába is erősen meg
duzzadt. Az elmúlt bét végén már csaknem 
a meder színéig ért. Pár centiméteres ára
dás esetén okvetlen bekövetkezik a kataszt
rófa. Azt megelőzendő és megakadályo
zandó. a vasmegyei közigazgatási hatósá
gok máris megtettek minden Intézkedést.

— Meinl olívaolaj » francia Riviéra olaj
bogyójának első Rajtolása, kellemesen fűszerei 
és arómás. Salátához, mnyonnaisehez és olaj- 
kúrához kiválóan alkalmas.

winkÁ-áedc

a Fen^ves Vásáron
Olvassa és csodálkozzon pirinkó árainkon. Pirinké kérelmünk: Vásárol/on 

már délelőtt, akkor kevesebben vannak és Ön kényelmesebben válogathat.

(hmki ÜPúk>
a selyem*  és müselyemosztályon : 

Mintás muslinok gyönyört! nyári minták ...... 1.65 
Ruhaselvmek va'ódi hemyóselyemből...Nn..n. 1.90 
Mintás Crepede Chinek csinosak, szépek 2 50

a női kabátosztályon:
Női átmeneti kabátok tweed kelmékből... 9.80 
Elegáns tavaszi kabátok angol szabással 14.80 
Divatos női kabátok víc„ ,a

Crepe de Chine béléssel...................................

Möl modelkabátok egész tinóm kivitelben 39.

SmM- Őrük
a női ruhaosztályon : 

Csinos míiselyemruhák mlntkzaiiai 

Sikkes trurettnrhák soabd<„lliml.. 
Finom kötöttruhák divatos, matt fonatból 

„Crep Aml“-ból organdi dísszel. .. 
Crepe de Chine-böl divatos sztnámya.----- ------------- ,

Mintás Crepe de Chine-böl............19.50

ffetó áfáik 
a gyermekruha*osztályon :

Dlmőli-niliácska mflselyemből, különálló f) Rf. ' 
kézzel hímzett grenadinblazzal és köténykével n-3"

Leányka grenadinruhácska ... 2.60 
Crepe de Chine ruhácska líxl 4. 
Sínek matróztrikó Is,1,6-.78

Itönyök..........  3.50
Csíkos „Jogjffi“-kahátok..............-.35
Tiroli-nadragok................... 1.15

Oyetniekruháknál nagy ságonként kis Áremelkedés 

dttínkí (Uúh 
az erős hölgyek osztályán :

(140 cm csipóbőségig) 

Jól mosható delénpongyola..„,„ 
Csinos mosóruha..............
Mintás mussallne ruha.......
Mintázott etaminruha.....
Mintás Crepe de Chine-ruha. 
Crep Mongol ruha sötétkék, fekete i 

és az összes diva’színckben ..........extra nagy '

Tavaszi kabát 
Hímzett női ing ................. extra nagy

Hímzett női hálóing .........
Hímzett kombiné.............
Sarmöz trikókcmblnó........
Klcth fürdőruha .............
rfíJííkík uoknrf, fürdötrikó...

a férfiruha' osztályon: 

Burettöltönyök 7-80
Burettnadrágck......... . ...........  3.90
Finom tenisznadiágok ......................5.90
fiyapjúkabát ..„.„abokkd™....... . .... 12.80

az úridlvat'osztályon:

Póló-sportingek....... ......   1.68
Nappali színes ingek 2 külön gallérral...... 2.60
Műselyem rövid alsók gombot faaón ...«. 1.25

Kálvin 7

.... 2.90
3.90
6.90

..... 11-80
wlníniyalalok 13.80

3.90
4.80

12.50
16.80
19.50
22.50
29-

, 1.95
2.90 

, 2.90 
, 7.20 
, 4.90 
, 6.90

Mintákat és ár*  
fogyzéket küldünk

— Orvosságot lopott, hogy gyomorrákjúi 
Íiyógyitliiis.sn. Debrecenből jelentik: Popovics 
tábor leszerelt tüzéralliszt lopás vádjával ke

rült n törvónyslák élé. A vád szerint n debre
ceni laktanya orvosi szobáiból orvossfgoknl 
lopott. Popov’cs » tárgyaláson sírva mon
dotta el, hogy sulyos giomorrákja vnn, nem 
volt pénze gyógykezeltetésre s ezért lopta az 
orvosságokat. A kincstár képviselője non kí
vánta az ellopott gyógyszerek meglérílését. A 
bíróság Popovicsol háromhónapi fogházra 
ítélte, de az elszenvedett vizsgálati fogsággal 
kitöltöttnek vette büntetését és szabadlábra 
helyezte. A fcxahadlúhraliclyezése után Popo- 
vics 1Í00 /tengőt kapott a kincstártól hátra
maradt tsöldja fejében és igy módjában lest 
gvoirrorrákját kezeltetni.

&&dt& űeak
a szöuetosztályon :

Kamgarn öltönyl<olmákS"l;".‘;|1.... 8.80
Női ruhakelmék szelíd, kis mintázattal..... ... 1.25
Női ruhakelmék finX-SSS* , ftn 

sötétkék szmben. Tiszta gyapj jminőség.......... l.OU

&&&& d^k>
a harisnyaosztályon:

MüseIyem és maoco női harisnyák..... -.68
Divatos netzh-irlsnyák kis szépséghibával.. -.95
Csíkos íátfizoknl tartós, jó minőség...., ....._-.48
Valódi flórzokni egyszínűik és mintázottak.. *“• 65
Férfi spcrthsrisnyák kis szépséghibával... -.65
Flór gyermekzokni színes széllel, 1. szám — -.30

Nagyságonként 5 fillér emelkedés

Női p u 11 o ve re k I5“iál2“
darabja 1 .*̂*5  pangd

a kesztyü'osztályon ;

Női magasszárú díva'; netzkesztyíik.. -.75 
Féríikssztyü szarvasbőralánrat ...»............ .. ”*•  75
Gyermek cérna- és svédkesztyűk..... -.48

a köttíttnadrág'osztályon /
„Habselyem" leánykanadrágok Oo

kis szépséghibával, bármely nagyság •*’»

N Öl sörös ’övésO mflselyemtrikóből........... ...... 1.18
Divatos tüllnadrág a kánikulára............. — 1»68

„Habselyem" női nadrágok 2.48

a fürdőcikkek osztályán :
Férfi fiirdötrikók tartós, erős, |ó„M„n..M... -.88
Atlétatrikó fehér és fekete........... — S. szám -.55

Nagyságonként 10 fillér emelkedés

Tiszta gyapjú női és térti fürdötrikök 3.90 
Női gumifürdöcipök minden színben ’ <78
Női strandszanaál fatalpnsl 2.50
„Póló" gumifürdesapkák „i™. -.38

a mo sókelmék osztályán : 
Színes burett (•elyemhnlladék). 

Mintás raiiselymek legújabb m’nták 

„Bükié" divatanyag nyári AJdorság...»,

a cipöosztáiyon r
Fonott-talpú topánka..................   3.80
Divatos szandoletlek.......... ...........6.80
Női feliér víszoncipők lakk díszítéssel... 6.90 
Női feiií r nubuk-bcrcipők, dl„,„ temik 7.80 
Férfi hox félcipők ...................  8.90
Férfi fehér nubuk- bőrcipők 10.50 
Férfiszandálok    5.50

gyermekcipők
kitűnő, crós minőségben, barna es fekete színben

23-26 27-30 31-36 .

Gyezmskszandélok
23-26 __ 27-30___31-35___

a.io' a.4o á.-

.88 
.60 
.95

Postán utánvéttől 
száll tünk

— Newyorkból Berlinbe repült egy
rikai pilóta. Berlinből jelentik: Willy Poit 
amerikai pilóta, aki Newyorkból startolt 
az óceán átrepülésére, vasárnap délelőtt, 
leszállás nélkül, Berlinbe érkezeti Fost 
24 óra Is 45 perc alatt tette meg útját. Ró*  
vid pihenő utón Tód újra felszállt Berlin
ben, ahonnan leszállás nélkül a Szibériát 
Novosztbtrszkbe akar repülni.

— Tőből letépte karját a rnnlomkerék. Deb
recenből jelenük: Nagy Sándor poesai molnár 
>r malomkerék gépszijának igazításával fog- 
lalkozott. Eközben a molnárt elkapta a ma
lomkerék s karját tőből letépte. A szerencsét
len embert életveszélyes sérüléssel szállították 
a debreceni kórházba.
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— Henderson elutazott Berlinbe. Rómá
ból jelentik. Ilenderson, a leszerelési érte
kezlet elnöke Hóméból elutazott Berlinbe. 
Kijelentette, hogy berlini látogatása elé nagy 
bizakodással és reménykedéssel néz és meg 
van győződve róla, hogy útja nem lesz ered- 
ntényíelen. Ilenderson Berlinből Prágába 
utazik s onnan Pórison keresztül tér vissza 
Londonba. Moszkvába nem látogat el.

— Bonyodalmak a Frledrich'párt déli kerü
leti elutasított petíciója körül. A Friedrich-párt 
annakidején petíciót adott be a Budapest— 
belvúrdsi kerületi képviselőválasztás ellen. A 
közigazgatási bizottság a petíciót elutasította, 
a pártot a költségekben elmarasztalta és az 
ügyvédek — mivel ehhez lőrsényadta joguk 
volt — özvegy Bercsik Árpádnén — mint a 
petíció egyik aláírójától - hajtották he a közel 
25 000 pengőt kitevő peliciós költségeket, öz
vegy Bercsik Arpádné a többi 568 aláíróval 
szemben érvényesíteni akarta visszkereseti jo
gát. ami meglehetős izgalmat kellett a petíció 
nlíiirói közölt. Az. a hir terjedt el, hogy ma. 
héttőn már a fizetési meghagyásokat is kiad- 
jak az 568 vádló ellen Az ügyre vonatkozólag 
megkérdezte FHedrlcli Istvánt, aki kijelentette, 
hogy már szombaton este tárgyalt Bercsik Ar
pádné megbízottjával, dr. ilcrcsik Lászlóval és 
ifi dr. Vas Imre ügyvéddel és megállapodtak, 
hogy a petíció költségeinek ügyét el fogja in
tézni a petlclónálók anyagi sérelme nélkül

— Pincetüz ■ Köztisztviselők Fogyasztási 
Szövetkezetében. Két eseti en hívták ki vasár 
nap este a tűzoltókat. A Horthy Miklós ut 55. 
számú házban, a Köztisztviselők Fogyasztási 
Szövetkezetének pincéje gyulladt ki, a For
gács- és Jdsr-ulca sarkán lévő ház udvarán 
pedig a hulladék fogalt tüzet. Mindkét eset 
ben lövid munkával sikerült elfojtani a tüzel. 
A kár nem jelentős.

— Tej helyett lugkövet Ivott egy 2 éves flu. 
Peslszontlörincen Treslyánszky Zoltán kétéves 
kisfia tej helyett lugkóoldatot ivott. Beszállí
tották a Stefánia-kórházbn. A rendőrség meg 
indította a vizsgálatot.

Halálos szerencsétlenség • hányában. 
Győrből jelentik: Oswald Gyula tizenötéves 
ajkai bányamunkás az oltani hazallhányáhnn 
váltóállítás közben egyik kisvasúti kocsi ké
ri kei alá került. A fiatal munkást társai hol
tan húzták ki a kocsi alól.

— Tnbódyt ünnepelte a Regnum Mártonom. 
A Regnum Marianum egyházközség újonnan 
megválasztott világi elnökét. Tabódy Tibort 
meleg ünneplésben részesUették vasárnap. A 
Regnum Marianum plébánosa Némethy Béla 
ünnepi misét pontifikáit s a szent beszédben 
emlékezett meg Tabódy Tiborról.

— Gyermek halál a cirkusz aát orvé résénél. 
Nyíregyházáról jelentik: A Zoo-církusz szom
baton ütötte fel sátrát Kemecsén. Sátorverés 
közben három kcmecsei gyermek a magasfe
szültségű villanyvezetékhez ért. Közülök az 
egyik. Kovács János 13 éves gyermek, ször
nyethalt, n másik kelőt eszméletlen állapotban 
kórházba szállították.

— Kerékbetörték Játszótársai. Esztergomból 
Jelentik: A Tóváros mellett levő téglagyárban 
téglaszállító vonllaókcrékkel játszottak a gyer
mekek. Sváb Antal lizcnkéléves flu ráült a ke 
rékre, játszótársai pedig tréfából jól meglódi- 
tollák. A kerék clkapln a fiút, akit súlyos ge
rinc. és lábtörésscl kórházba szállítottak. A 
gyermek a kórházban meghalt.

— Borzalmas furlsta-szerencaétlenség a 
Rnxon. Bécsi tudósitónk telefonálja: Borzal
mas hiristakatasz.lrófáról érkezett hir vasár
nap. Kari Ropf 20 éves egyetemi hallgató 
és Hermina Strrnberg 24 éves niagánhiva- 
noknőn a Raxrn mentek kirándulni. Az 
egyik csúcs közelében C>0 méteres mélységbe 
zuhantak. A két szerencsétlenül járt turista 
holttestéi órák múlva találták meg.

— Elkobozzák az Ausztriából elmenekült 
nemzeti szocialisták vagyonát. Bécsi tudósi
tónk telefonálja: Politikai körökben vasár
nap az a hir terjedt cl, hogy a kormány ál
lítólag elkobozza a: osztrák nemzeti szo
cialista párt Ausztriából elmenekült vezérei
nek vagyonát.

Egv ügyvéd balesete az utcán. Rciter 
fxM dr. 66 éves pestszentlőrinci ügyvéd 
vasárnap a KöZvágőhidnál hirtelen rosszul 
kit és összeesett. A mentők életveszélyes 
állapotban a Szent István-kórházba vitték.

— Negyvenórás munkahét az amerikai vas' 
Inarban. Washingtonból jelentik: Az. Egyesült 
Államok vas- és acélipari érdekeltségeinek há
romnegyed része, összesen 260 gyár tulajdo
nosa. elfogadta nz uj munkafeltételekéi,' nme- 
Ivek a 40 órás munkahétre és a minimálisan 25 
centes órabérre vonatkoznak. A feltételek életbe 
lépnek, amint Rooscvelt elnök hozzájárulását 
ad ja.,

■Soproni evangélikus egyházmegye köz
gyűlése. A soproni alsóevangclikus egyházme
gye Rábaszentandráson vasárnap egyházmegyei 
gvülést tartóit. Mikulás Kálmán megnyitója 
után Böjté s László, Ajkay Béla szólallak még 
f'-l A<191/ Kálmán, Gyarmathy Dénes, Balog 
Ernő és Fülöp Dezső terjesztettek meg elő ja
vaslatokat. ,

— Zsíron hajhoz és fejbőrhtti Shampoon he
lyett használjon Sulfamvl kén-shampoont. mely 
szabadalmazott eljárás szerint készül és finom 
eloszlású kéntartalmával megszünteti a fejbőr 
gairOMágál a korpáképtődéál és i( hajhiÁlAst. 
Szőke, barna és fekete haj részére külön meg
jelöléssel, minden szaküzletben kapható.

— Meajraasionyl fénykép Rozgonyitól 3 drb. 
8 pengő.

— Kivételes alkalom mértékutáni férfiruha- 
rendelésre csak julius 17-22ig. Az előrehala
dott idény miatt raktárunkon megmaradt sző- 
vclmarndekokból rendelhető mérlek utón lég-

/.idein I I . r, „< Unit M | rn) | ...
r.udclí, rkj, |mgv 41|,nd6 „,.6nl ma

radjon.

Lassú hajtás — 
szertartás

Székesféhér- 
vár, julius 16, 

(A Hétfői 
Napló tud.) 
A balatoni or
szágul mellett 
Lepsény kő 
zelehon, az 
úgynevezett 
halálkanyar
nál, ahol évek 
ólá sorozato
san történnek 
súlyos autó
szerencsétlen

ségek, ma délelőtt ünnepélyes külsőségek kö
zölt leplezték le nzl a inemenlót, amit gróf 
Andrássy .Mihály, az ismert úrvezető állított 
az autóvezető számára.

A siófoki országúton a 97.6 kilométerkőnél, 
nz ut jobboldalán áll az

ötméter magas cementoszlop, amelynek 
tetején egy autóroncs figyelmezteti a so
főröket és úrvezetőket a veszedelmes 

kanyarra.
Ez az autóroncs a gépkocsi őskorából való, 
első tipusu Ford-aufó összetört maradványa. 
Az. oszlopon fehér táblán fekete belük hirdetik:

Jjmu hajtás — vagy gyászszertartás**
A tábla alatt egv kisebb táblán olvasható, 

hogy a mcmenlót állította gróf Andrássy Mi
hály 1933 julius 16-án.

Ma délelőtt II órakor érkezett meg az em
lékműhöz gróf Andrássy Mihály és ugyanekkor 
jöttek gépkocsikon a KMAC vezérei, valamint 
nagyszámú autós közönség.

Gróf Andrássy Mihály keresetlen szavakkal

Kivételes alkalom 
mértékutáni férfiruha rendelésre!

Csak julius 17 -22-ig!
Az előrehaladott idény miatt raktárunkon megmaradt szövet
maradékokból rendelhető mértek utón remek szabású divatos 
férfiöltöny 40 pengőért. Ruhakereskedelmi Vállalat, Ferenc-körut 
39. I. em. Egyszeri rendelés elég, hogy állandó vevőnk maradion !

Bűnvádi feljelentéssel végződött 
Simonson párisi lókereskedő magyar-francia 

lóexport kísérlete
A rendőrség tisztázza, mi történt bét magyar lókereskedő 

és Simonson lovai körül a párisi pályaudvaron
A főkapitányság bűnügyi osztályán Vincze 

Oszkár dr. ügyvéd ügyfele, Mariin Simonson 
párisi lókercskcdő nevében bűnvádi följelen
tést tett két ismert lókereskedő, Kreika Imre 
és Kiéin Izidor ellen. Mngyar-francia lóexport 
üzlet körül keletkezett a bűnügy, amelynek 
részleteit most igyekszik tisztázni a rendőr
ség.

A följelentés szerint Martin Simonson két 
héttel ezelőtt Magyarországra jött, hogy beve
zesse a magyar-francia lóexportot. Összekötte
tésbe került Kreika Imrével és Kicin Izidor
ral.

Próbaképpen két vagon lovat vásárolt

Én ne tudnám megfejteni ?
Vízszintes:

1. Látszólagos kép
telenségek. (A vak
belük összege, ró
mai számmal: 510)

10. Női név
11. Állal
12. Tagadás
13. Nagyobb edény
15. A betűk rendje
16. A német an den 

Ihszevonvn
17. Régi sulyok
10. Rövidítés Idegen

városok neve előli
20. Világhírű olasz 

történetíró
22. Mindenféle ok nél

kül
23. Arany vagy ezüst 

hímzőfonal
24. Meglepett felkiál

tás
20. Nemes fém
27. Filtőanvag
28. Rés
30. litojelző
31. A lift egyik Iránra
32. Kutya
34. Hangulat jelzője
35. A torreádor egyik, 

még veszélytelen 
tette 1 * 3 4

Függőleges

1. Könnyű nyári vi
selet

2- Angol kikötőváros
3. Kísértei
4. Rangjelző

5. Nyaralóhely a Ma
gas Tátrában

0. Orosz folyó
7. Város a Balkánon
8. Eszes
0- Ennek n szétroh- 

hántásáért nagy 
küzdelem folyik 

13. Adós

14. Van Dyck egyik 
nagy szerelmének 
neve

17. rillangó
18. Magyarul ká

poszta
20. Éktelenül fás
21. Egymást elűző be-

lllk

Versenyen kívül!

vagy gyász-
Leleplezték a siófoki ha Iá lka nyár 
autós-mementóját

adta át a KMAC ot képviselő Lenz Albin al- 
lábornagynak az emlékművet és kérte, hogy 
őrizzek jól meg, hogy mindig figyelmeztesse 
az autósokat a veszélyre. Lenz Albin al
tábornagy megköszönte gróf Andrássy Mihály
nak a memento felállítását, majd ismertette az 
automobilklub harmincéves múltját és műkö
dését.

Kijelentette, hogy reméli, hogy gróf Andrássy 
Mihályt

■ figyelmeztető oszlop felállításáért magyar 
emberek megmentett élete fogja megjutal

mazni.
Ezután átadta az emlékművet közvetlen gondo
zásra Dclmár Waller autóversenyző bajnok
nak. A magyar lapterjesztők nevében l.éderer 
Búbért mondott ezután beszedet és ő is meg
köszönte • gróf Andrássy Mihálynak az emlék
mű felállítását.

A Hétfői Napló tudósítója ezután beszélt 
gróf Andrássy Mihállyal, aki a következőket 
mondotta el arról, hogyan támadt az a gondo
lata, hogy figyelmeztető oszlopot állít fel a 
lepsényi halálkanyarnál.

— Amikor Amerikában jártam — mondotta 
gróf Andrássy Mihály — több helyen láttam 
hasonló figyelmeztető jelzéseket. A legtöbb 
helyen azzal a szöveggel: „Vigyázz! Halál vár 
rád!" Amikor ezeket a figyelmeztetéseket lát
tam.

eszembe jutott a lepsényi halálkanyar és el
határoztam, hogy amint hazatérek. Itt is 

figyelmeztető oszlopot állítok fel.
Európában ez az első ilyen emlékmű, de ze
nélem, hogy rövidesen több veszélyes kanya
rodónál követni fogják a példát.

A megállapodás az volt, hogy Simonson Paris
ban fizeti ki a lovak vételárát, amikor a két 
vagon megérkezik Párisba. a Gare dé 1‘Est-re. 
A Schenkcr és társa céget bízta meg a fuvaro
zással. A szállítási költség teljes egészében 
Martin Simont ont terhelte. A francia lókeres
kedő

szállítási díj éa a kisérő lóápolók költsége 
fejében nyolcezer pengőt fizetett ki.

A két vagonnyi lórakomány elindult a te- 
hervonattal Páris felé. Ezzel a tchervonallal 
párhuzamosan indult személyvonaton Martin 
Simonson. Ami ezután történt, azt már a föl
jelentés mondja el

25. Az első oldalon 
kétszer Is megta
lálható ea a név

27. Irányi fejez ki
29. Haszonnal J4»(?)
31. Retteg
33. Görög belli
34. 1933 julius 17.

~ ^gJ -

Mariin Simonson szerint
Kreika és Kiéin a tehervonat elindulása
kor expresazvonntra ültek és már Párlsban 

voltak, amikor a tehervonat befutott.
Náluk volt a fuvarlevél. Ezzel elmentek a 
Schcnker-céft párisi fiókjába és a fuvarlevél 
alapján kiváltották a lovakat. Mi történt to> 
vább a rakománnyal, azt Simonson nem tudja. 
Az ő személyvonala később érkezeit Parisba.

a lovakat akkor már nem találta meg.
A vételár ugyan nem volt kifizetve, de a szál- 
iitási költségekért járó nyolcezer pengőt nem 
kapta vissza.

A főkapitányságon a panasz alapján meg
indult a vizsgálat a furcsán végződött francia 
lóexport ügyében.

közönség a „Turul lilalszertár44 
cikkeit basznália. A Turul Lanolin- és bársonyszappanok 
kölnivizek, tejkrémek, borotvapengék megbízhatóságukról 
és jóságukról híresek. VB.. Szövetség-utca 1\

— Efogták a tolvajszabadllö lókereskedőt. 
Debrecenből jelentik: Vasárnap Ungvárról 
Debrecenbe szállították Rosenthal Márton 
balmazújvárosi jómódú lókereskedőt. Rosen- 
thalt a magyar hatóságok régebben körözték, 
mert annakidején feszitövasakat, tolvajkul
csokat juttalott be a Debrecenben fogságba 
vetett lótoilvajoknak, hogy igv kiszabadítsa 
őket. Rosenthal maga is lótolvajlásokban veit 
részt, mig most a körözés alapján Ungvárott 
elfogták és áladták a magyar hatóságoknak.

— Felakasztotta magát, mert elhagyta a fe
lesége. Debrecenből jelenük: Papp Károly 25 
éves bihartordi gazdálkodót néhány nappal 
ezelőtt elhagyta a felesége. Vasárnap Papp 
Károly elkeseredéséhen felakasztotta magát s 
mire rátaláltak, halott volt.

— Verekedő táncospár egy mulatságon. 
Szombathelyről jelentik: Vasárnap hajnalban 
kínos botrány volt a leventeegyesületnek a 
Hericskertben rendezett táncmulatságán. Csá- 
fordi József fiatal iparos összeveszlt táncos
nőjével, Kovács Máriával és megrugdosta a 
leányt, aki erre sikoliozva kitépte a támadó 
ifjú haját. A rendezőség mindkettőjüket ki
utasította a kertből. Kovács a kijáratnál rá
lesett a leányra, újra megtámadta és többször 
az arcába csapott. A folytatólagos botránynak 
n rendőrség vetett véget. A vérző leányt a la
kására vitték. Csáfordi pedig elmenekült.

— öngyilkos csepeli cukrászmester. Vasár
nap délután Schindlcr Ferenc 61 éves cukrász
mester, akinek Csepelen a Magyar-utca 23. sz. 
alatt van üzlete, valószínűleg anyagi gondjai 
mialt a Dunába vetette magát. Tamás János 
gyári munkás kimentette Schindlert és a men
tők a Szent István-kórházba szállították.

— A motorkerékpár belerohant egy ro
hamosztagos menetoszlopba. Mainz mel
lett súlyos katasztrófa áldozatául esett 
egy rohamosztagos csapat. Bernhard Jakab 
23 éves mackneheimi lakos motorkerékpár
jával az országúton belerohant egy roham
osztagos mencloszlopba. Ilauk Vilmos 
inainzi rohamosztagos nyomban meghalt. 
Négy társa é-s Bernhard súlyosan megsebe
sültek.

zsoldos elökézzlt polgárt éa 
középiskolái magán- 
vizagákra, órettatgi- 
rt. VII. Dobány-u. 84

— Ötödször követett cl öngyilkosságot 
egy néhai országyiilésl képviselő fia. Ma 
délután a Német-utca 42. számú ház előtt 
eszméletlen embert talállak. Kihívták a men
tőket. akik megállapították, hogy az ájult 
ember nagy adag morfiummal megmérgezte, 
magát. Életveszélyes állapotban szállították 
a Rókus-kórhúzba, ahol az orvosok azonnal 
fölismerték: lssekutz Mihály 39 éves bár
zongorista és bárénekes, aki már ötödször 
követ el öngyilkosságot nagy nyomora mi
att. lssekutz előkelő erdélyi családból szár
mazik, édesapja, lssekutz István, aki a há
ború után halt meg, Arad vármegye egyik 
kerületének volt országgyűlési képviselője.

Dr. Ff.HVFS
Rukoczt-ui 82. I. em.

SZAKORVOS 
vér-, bőr- ór nemlbetegrtt 

nett rendel egéRt oap 
I. HókiiRaal Rzemben.

— Budapest Székesfőváros Elektromos Mii
vel figyelmezteti az augusztusi negyedben la- 
káslvúlioztafó fogyasztóit, hogy a költözködé
sek nagy tömegére való tekintettel a folytató- 
Jogos áramszolg.iltalást csak az cselben tudja 
biztosítani, ha a fogyasztók a költözködést 
legalább 2 héttel előbb személyesen jelenük 
be az Elektromos M ivek Bej: leütési osztályá
nál. V.. Honvéd-utca 22. sz. alatt.

— DecoL*r.<i  Budapesten. Erd.*kes  megjegyzé
sek olvashatók Budapestről Decobra uj regé
nyében * ttfy’k cikkében is. Utóbbi kifejti, 
hogy leg.'obl an l«'s?elt neki egy finom ke*-  
lé y-zerü budii <"lnl lijscnient. ahol sok szép nő, 
e eg.'ins f-rfi, menüs, de leniek vacsora, bridg’- 
szalon, kitűnő zene és főkép óriási, csodaszép 
park van. Ez a „Bclvcdcre", a Budakeszi-ut 
10 ml alatt.
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&lrQbolt műkincs” folytatása a 14. oldalon
Életveszélyes 

kerékpárbaleset 
a Hármashatárhegyen

• Súlyos kerékpárszerencséllenség érte va
sárnap délután Kisteleky János ismert ke
rékpárbajnok 20 éves feleségét.

A fiatal asszony férjével kerékpár-kirán- 
iduláson volt a Hármashatárhegyen. Délután 
4 óra tájban hazafelé indultak, A lejtős 
hegyi ut egyik kanyarulatánál

ai asszony kerékpárjával felborult. 
iDlyan szerencsétlenül bukott fel, hogy 
j koponyaalap! törést és agyrázkódást 

szenvedett.
'A súlyosan sérült asszonyt férje kötözte .. 
a a később megérkezett mentők a Margit- 
kórházba szállították. Állapota súlyos, élet
veszélyes.

be

— Gyárigazgató autóbalesete. Szombaton 
'délután a Szentenderei-ut és Előd-utca sar
kán Silber-Fönli József a budakalászi tex
tilgyári igazgató autója, amelyet MIUler 
Benedek sofőr vezetett, előzni akart egy 
másik gépkocsit, amelyet Koncz Imre sofőr 
vezetett. A gyárigazgató autója előzés köz
ben súrolta a másik gépkocsit. Az össze
ütközés következtében bezuzódtak Silber- 
Fönli József kocsijának ablakai és a gyár
igazgató fején súlyosan megsebesült. A so
főr könnyebb sérüléseket szenvedett. A 
mentők Müller Benedeket a helyszínen ré
szesítették első segélyben, Silber-Fönli Jó
zsefet pedig a Szent Margit-kórházba vit
ték. Vasárnapra annyira javult a gyárigaz
gató állapota, hogy hazaszállították Buda- 
kalászin lévő lakásába és most ott ápolják.

— Kifosztották a nizzai amerikai konzul 
villáját. Párisból jelentik: Juan les Pinshen, 
inlalalt a nizzai amerikai konzul családjával 
együtt PArisba utazott a júliusi nemzeti ün
nepre, ismeretlen betörök kifosztották villá
ját. A kár többszázezer frank.

Betörtek egy ostyagyárba. Vasárnap dél
után ismeretlen lettesek álkulccsal felnyitot
ták Kernhauser Róberlné Damjanich-ulca 40. 
számú házban lévő ostyagyárát. Az irodából 
Írógépet és több értékes berendezési tárgyat 
fisákmúnyoltak. A rendőrség a betörők kézre- 
kerítésére megindította a nyomozást.

— Szerencsétlenség a pápai bútorgyárban. 
Tápáré! jelentik: Watdliauser Jenő fiatal asz
talossegéd a bútorgyárban két villanydrótot 
akart egymáshoz erősíteni. Munka közben elő
vigyázatlanul megérintette az egyik villany
drótot, az áram a testébe futott és azonnali 
halálát okozta.

„Flipp •et eszik térti és nő, 
Kisgyereknél csak ez a fői'

(Flipp Ukőrcukorka felüdit, frissít)

■ — Barátai költségén temették el vasárnap
H horvát paraaztpárt vezérét. Bclgrádból je- 1 
lentik: A zágrábi Mlrigoj-lemetii árkádjai ' 
Blatt helyezték vasárnap délután örök nyu
galomra Predavec horvát parasztpárti ve
zért, akit kél nappal ezelőtt egy Kestic nevű 
paraszt agyonlőtt. Predavec holttestét Ra- 
dics István és Pál, valamint Baszoricsek 
György sírjai mellé temették. A temetés 
költségeit Predavec barátai viselték, meri I 
az özvegy nem tudta a költségeket fedezni. |

fiámét rohamosztagosolt 
szOrnyll aotOkatasztrMáia

NOgyon meghanak, tizenöten 
megsebesítitek, a softör toueiotte magát

Glclwltz, julius 16.
ifA Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelentése.) Vasárnap reggel hét óra felé Tost- 

ban rendkívül súlyos közlekedési baleset történt.
Az opelni SA 35 tagu zenekara teherautón útban volt Gleiwitz felé, hogy reggeli 

hangversenyt rendezzenek a glciwitzl rádióadó számára.
Eddig fel nem derített okból az autó egy utkanyarban

teljes sebességgel neki ment egy fának és pozdorjává tört.
A kocsi kettétört két tclcfonpóznát Is, amelyek az utasokra zuhantak.

Két rohamosztagos a helyszínen meghalt, tizenöten megsebesültek.
A sebesültek közül hatot rendkívül súlyos állapodban szállítottak a gross-sterlilzi kór 
házba, ahol a délelőtt folyamán

ketten belehaltak sebesülésükbe.
A teherautó soffőrje a szerencsétlenség után főbelőtte magát és ugyancsak meghalt.

Ítélet előtt hirtelen meghalt 
a dúsgazdag háztulajdonos, 

akit csábításért tízezer pengőre 
perelt a házmester leánya

Tragikus fordulattal irt véget az az érdekes 
kártérítési per, amelyet egy dúsgazdag buda
pesti háztulajdonos ellen indított egy 20 esz
tendős, feltűnően csinos leány.

Tízezer pengő anyagi és erkölcsi kártérí
tést

követelt a leány B Gy. háztulajdonostól s 
keresetében Így mondotta el a per előzmé
nyeit:

— A háztulajdonos egyik bérházában ház
mesteri állást vállaltak szülein). B. Gy.

engem bízott meg azzal, hogy a házbére
ket beszedjem a a pénzt a lakására vi

gyem.
Amikor a háztulajdonost felkerestem, nem 
volt otthon senki s a házbérelszámolás

jó ürügy volt arra, hogy B. Gy. engem 
elcsábítson.

háztulajdonos tönkretette életemet, lehetet
lenné telte, hogy tiszességesen férjhezmenjek 
s mindazokat a: ígéreteit, amelyekkel elhat-

Egy őrült fel akarta robbantani 
a bázel-párisi gyorsvonatot

Matuskánalc követője akadt Franciaországban
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Matuska Szilveszter szörnyű rém- 
tetteit akarta utánozni egy őrült férfi. Egy 
elmeháborndott lengyel

ki akarta siklatni a bázel—párizsi 
gyorsvonatot

s véletlenen múlt, hogy nem következett be 
borzalmas szerencsitlcnsig. Az őrült Melnn 
közeliben, Mormant vasúti állomás mellett, 

i robbanóanyagai töltött vascsöveket is 
vasrudakat helyezett el a síneken. 

I

mozott engem, nem váltotta be. Kérem a tör
vényszéket, hogy anyagi és erkölcsi károsodá
somért tízezer pengőt állapítson meg részemre.

A háztulajdonos tagadta a leány állításait 
és kérte keresetének elutasítását. A további 
tárgyalások során a felek különböző tanukra 
hivatkoztak s a bíróság széleskörül bizonyítási 
eljárást rendelt el. Felvonultak » tanuk, ki
hallgatták a pereskedő feleket is és már íté
letre került volna a sor, amikor

közvetlenül az ítélethirdetés előtt megtör
tént a tragikus fordulat: a háztulajdonos 

agyszélhüdésben hirtelen elhunyt.
A haláleset után a leány nem folytatta to

vább a pörösködést, mert egyességet létesí
tett az özveggyel:

ezer pengőt fizetett az elhunyt háztulaj
donos özvegye a házmeaterlánynak 

és ezzel a hosszúidéig tartó elkeseredett pe
reskedés be is fejeződött.

Szerencsire a gyorsvonat mozdonya, amely 
a kritikus útszakaszon a szokottnál lassab
ban ment, letolta a vascsöveket is rudakat 
a sínekről is maga a mozdonyvezető sem 
látta, hogy milyen katasztrófa fenyegette a 
vonatot. Csak a vonat áthaladása után vet
ték iszre a vasutasok, hogy a mozdony mi
lyen szerencsiben hárított el egy ka
tasztrófát,

A tett színhelye közeliben egy gyanús 
férfit láttak, akit átadtak a csendő

rüknek.

E tűrhetetlen hőségben, 
törhetetlen hűséggel 
ragaszkodik mindenki a valódi

Diana
&ósborszeszhez 

hjert az még a legnagyobb kánl- 
k dúcban is

üdiJ-. hűsít, frissít
Megállapították, hogy egy elmcháboroe 

dott, akit néhány hónappal ezelőtt beszállt? 
toltak, l

mint közveszélyes őrültet *gy  elme- , 
gyógyintézetbe, 

az Intézet Igazgatója azonban elbocsátott^ 
mert iratai nem voltak rendben.

— Spanyolországban kormányválság íe*  
nyeget. Madridból jelentik: A spanyol radír 
kális-szociálista párt jobbszárnya nincs 
megelégedve a kormány politikájával és el 
a körülmény arra készteti a kormányt*  
hogy a szocialista miniszterek helyét rw 
publikánuspárti miniszterekkel töltse be. 
Az agrárok Guiroga belügyminiszterre! 
nincsenek megelégedve a spanyol-uruguayi 
kereskedelmi szerződés egy passzusa miatt, 
amelynek megkötésében szerepe van a bel*  
ügyminiszternek és amely miatt nagy káros 
kát szenvedett a spanyol húspiac.

— A kútba zuhant és belefulladt az öreg 
gazda. Pápáról Jelentik: Nagyiéval községben 
Vidi Ferenc hetvenötéves gazda szombaton 
este vizet merített házának udvarán a kuthók 
Eközben belezuhant a kútba. Vasárnap reg*  
gél vették észre, hogy Vidi holtan fekszik fi 
kút vizében, amelybe belefulladt.

HónaUizzadás
AXILLOLkéz- és lAbtzzadán 

bizton ellenszere

Mindenütt kaphatói Főraktár: Töriik-i’alku, Ktrály-n.3

—- Halálos vonatgázolás a felsőgödi álló 
máson, Vőcról jelentik: Cserny Józsefné « 
felsőgödi állomáson a vonatra várakozőtV 
Mikor a vonat már közeledett, másfelé fit*  
gyeit, úgyhogy a vonat elütötte az asszonyt, 
aki a helyszínen szörnyethalt. A vizsgálat 
megindult.

— A helypénzek leszállítását kérik a kcre»« 
kedők. Debrecenből jelentik: Vasárnap a 'Au 
sári kereskedők nagygyűlést tartottak, am»« 
lycn elkeseredetten tiltakoztak a drága hely*  
pénzek ellen. Elpanaszolták, hogy még ma is, 
anüKor forgalmuk ijesztően csökkent, az 1925*  
évben érvényben volt helypénzeket fizetik a 
vásárokon. A kereskedők a városi és várme
gyei hatóságokhoz memorandumot intéznek 
a helypénzek leszállítása érdekében.

— A francia köztársasági elnök felavatja fi 
városházát felesége szülőhelyén. Párisból je
lentik: Lebrun köztársasági elnök a vasárna
pot Ardennes megyében töltötte. Megtekint- 
téllé n háború alatt elpusztult és azóta újra*  
épült Méziéres és Charleville városokat. Mézi- 
éresben, felesége szülővárosában, felavatja afi 
elnök az uj városházát.



10 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1988 julitu

Crtfe von Vrbanltzky, n tiz évvel ezelőtt 
kait Pen Club elnüiutégi és alapító tagja vá

ratlanul kilépett az egyesületből.

— Agnoszkáltűk a Citadella öngyilkosát. 
Csütörtökön, n Citadella keleti oldalán ön
gyilkosság történt: egy ismeretlen férfi egy 
fitra fölakasztotta mngát és meghalt. Vasár
nap agnoszkáltók a holttestet. Az öngyilkos 
férfi Remlstt Pál 67 éves asztalos. Remist- 
vek régebben jómenctelü műhelye volt, de 
tönkrement s ugylátszik elkeseredésében 
ment a halálba.

.— Jókedvre derít mindenkit a Del-Ka 
byári cipővását hirdető legújabb villamos
plakátja, amelyen apa és fia együtt haho
táinak a Dél Ka szinte nevetségesen olcsó 
jdényárain.

— A Kozmetikusok TpnrtesfOIcte a gyanús 
kontárok ellen. Megírtuk, hogy a rendőrség 
vizsgálatot indított n Madame Berta kozmeti
kus szalon körül történt erkölcsbotrány ügyé
ben. Ezzel kapcsolatban a Budapesti Kozmeti
kusok Ipartestületi nnnak a megállapítását 
kéri, hogy n cikkben szereplő Madame Berta 
szerintük nem koznielikusnő, mert ez. képesí
téshez kötött ipar és ö nem Ingja nz Iparlcstü- 
Iclnek. A Kozmetikusok Ipnrtestülete különben 
élesen küzd a kontárok ellen, akik masszázs
szalon és egyéb szalonok ürügye alatt gyanús 
manipulációkat folytatnak.

— Bánatában rézgállcot Ivott a peresznyel 
Idablró. Szombathelyről jelentik: Megdöbbentő 
öngyilkosság történt vasárnnp hajnalban a vas
megyei Ptresznye községben. Bunyeczky Máté 
30 éves kisbiró másfél liter rézgállcot ivott s 
mire borzalmas tettét észrevették, szörnyű kí
nok között kiszenvedi tt. Búcsúlevele szerint tel
tét afölötti elkeseredésében követte el, hogy 

■ egyik lábára születése óla sánta volt és emiatt 
a falubeliek állandóan gúnyolták,

— Hirtelen halál n (>aray-plnenn. özv. Ltn- 
denthaler Gyuláné 52 éves háztartásbeli asz- 
szony a Gnrav-léri piacon vásárlás közben 
hirtelen rosszul lett és meghall. Szivszélhüdés 
ölte inrg. Holttestét a törvényszéki orvostani ; 
intézetbe szállították.

— A Magyar Divatcsarnok rohama a drága
ság ellen. Á Magyar Divatcsarnok most ünnepli 
'fennállásának 40 ik évfordulójót. Az ünnepség 
a vásárló közönség ünnepe is, mert n Magyar 
Divatcsarnok ebből nz alkalomból valóságos 
rohamot indított a ruházkodási és háztartási 
cikkek drágasága ellen. A Magyar Divatcsarnok 
nyári vásárán mindenki flellérekért szerezheti 
he összes szükségleti cikkét. Eladásra kerülnek 
a legdivatosabb nyári cikkek is. A vásár tar- 
tnmn alatt beérkező vidéki rendeléseket a vá
sári olcsó óinkon bonyolítják le.

— Az (IMIKE bécsi tanulmányutazása. Az 
OMIKE julius 24 én inditjn igen kedvezményes 
áru hétnapos becsi kirándulását. Felvilágosítást 
és prospektust d. u. 5—8 óra között nyújt az 
egyesület: IX., üllői-ut 11., I. cm. Telefon: 
B6 - 7—12.

— A nagybeteg Antal magyar írónak, Kacs
márt Imrének most jelent meg Szegény ember 
hagyatéka című versfüzete. Ara 20 fillér. Kap
ható és megrendelhető bélvegekben is a szer- 
lőnél, Budapest, IX., Tűzoltó-utca 73.

— A Nemzetközi Vasúti Hálókocsi Társaság 
az utazóközönség érdekeit nagymértékben clő- 
monditotln, midőn n Taurus expresszvonnlón 
a kisózsiai Tel Ziounnc és Kirkuk városok kö
zött az utazást egv teljes nappal megrövditette 
f. évi julius 1-tól október 31-ig. Tehát az euró- 
&ai városokból 24 órával gyorsabbon érhető el 

agdnd, Bassorah, valamint India, Irakon és 
Perzsián keresztül

— Tisztelgő küldöttség I’setfy Béla képvise
lőnél. Egy uj társalalmi egyesület megalakítá
sára vállalkozó egyetemi hallgatók és diplomá
sok népes küldöttségben tisztelegtek dr. Usctty 
Béla képviselőnél Jóby Mihály vezetésével. A 
küldöttség lelkes vezetője lelkes beszédben 
méltatta Usctty Bélának ugy n fővárosi köz
gyűlésben. mint n parlamentben n súlyos vál
ságban szenvedő értelmi ifjúság érdekében ki
fejtett eredményi*  munkásságát. Usetly Béla 
meleghangú beszédben köszönte meg nz Ifjú
ság elismerésének e megnyilvánulását s meg- I 
Ígérte, hogy a jövőben is teljes erejével a vál
ságban lévő értelmiségi ifjúság helyzete meg- 
javitáóérl fog küzdeni.
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JEANET1E MACDONALD

Mitől

URÁNIA

Zenés és táncos komédia 6 képben. írták: 
Szántó Armand és Szécsény Mihály. Zenéjét 
szerzetté: Szánthó Mihály. Rendező: Lóránth Vil
mos. A zenekart a zeneszerző vezényli. A pazar 
díszleteket Gyarmathy Miklós tervezi. A bravú
ros táncokat Gonda László tanítja.

A Budai Színkör háromórás tobzódó jókedvvel, 
' pompás zene- és láncszáinokkal szórakoztatja

■ péntektől (julius 21) kezdődően minden esi*  
| budapest kacagni éi mutatni vágyó közönségét.

A kacaflóorkánokat Budapest legviharedzetlebh 
mesterei rendezik, mint Csortos Gyula. Rátkay 
Márton, Gyergyai István, Dénes György, Vendrei 
Ferenc, Peti Sándor, a nagyszerű női gárdát a 
Lipcsében és Drezdában méltán ünnepelt prima
donna, Kondor Ibolya, Fejes Teri, Kovács Terus, 
Lengyel Gizi képviseli, kíséretükben Budapest 24 
legszebb görljével.

Jegyek már válthatók a Budai Színkör pénz
táránál (tel.; 514—50) és az összes jegyirodák 
buu

SZÍNHÁZ MOZI
Ájultan szállították el a Hunniából 
Hörbiger Pált és Kun Magdát

C«nlt éjszaka dolgoznak a jövőben — 
Egyedül Gaál Franciska bírja a kánikulát

Nagy riadalom támadt 
Wunn/o-filmgyárban, ahol

szombaton délután a 
egymásután

két betegszállító autó jelent meg.
A Hunniában most készítik a legújabb Univer- 
sal-Joo Pastemak produkcióit. Ennek magyar 
verziójú művészgárdája, Gaál Franciska kivé
telével mind

kidőlt a szombati kánikulában.
Az afrikai hőség ugyanis a műtermekben a 
tizezervoltos Jupiter-lámpák fényében elvisel- 
hetellcnségig .................. " ' '
is fokozódott a hőség, úgyhogy 
szereplő 
alatt és

fokozódott ötven-hatvan fokra 
nemcsak a 

statiszták, hanem a ventillátorok 
öltözőkben pihenő főszereplők is 

egymásután estek össze.
délután próbáltak és estére állították 

'■ " reflek
torok. a jelenetre elkészüllek a szereplők, 
amikur

Egész
bo a fllmfclvételt. Kigyullak az összes

Vulpin álnéven szinrekerül
Meller Rózsi uj darabja

Egymillió schillingbe kerül az első Jeritza-fllm
(Bécsi szerkesztőségünktől.) A harmadik 

birodalom színpadának „gleichschaftolása" 
után Bécs, ugy látszik, újra visszahódítja 
Berlintől a nénW színpad hegemóniáját. A 
Németországból kitiltott művészek legtöbbje 
az osztrák fővárosban helyezte el főhadi
szállását. A színházak a színpadi nagyságok 
olyan seregét hirdetik, amire a Kaiserstadt 
fénykora óta nem volt példa és a közönség

EliMbeth Bergner, Frltzl Massary, Ale
xander Moímí, Max Pallenberg, Emil 

Jannings, Fritz Kortner
és még sok mások játékában gyönyörköd
hetik. A bécsi színházigazgatók már most, 
a nyár derekán nyakig ülnek a munkában.

Most mór az is bizonyos, hogy n Burg- 
theater az idén mégis kihozza Madách „Em

A pesti szinházgründoiás
titkaibólTanulságos mese kicsinyeknek

és felnőtteknek, hogyan teremnek Pesten a színigazgatók
Mint a mesét, hol volt, hol nem volt tal 

kezdjük. Hol volt egy Royal-Orfeum, hol 
nem volt egy tőkecsoport, amely nyáron 
játszhatott volna a Royal-Orfeumban. De, 
mint a mesében, megjelent a láthatáron a 
sárkánygyőző vitéz, Vig Miklós, aki tár
sulva Grünauer Béla volt jazz-zongoristá
val, jelenleg: fagylaltszalontulajdonossal, 
tízezer pengő erejéig gründolták azt az al
kalmi vállalkozást, amely most busás ha
szon mellett és ragyogó auspiciumok kö
zött játszik a Royal-Orfeumban. Az indulás
hoz azonban nem volt meg a tízezer pengő, 
ezért ebből

ötezer pengőnyl részesedést eladlak 
Söpkéz és Mátyás nevű bukaresti bankárok
nak, akiket egv előkelő belvárosi ügyvéd 
hozott a fővárosba és akik dr. Szunyogh 
Mihály ügyvédre bízták ötezer pengőnyi 
érdekeltségük képviseletét.

♦
Érzel azonban még nem kezdődik meg az 

operettszínházi mese, mert a Royal-Orfeum- 
bnn részesedést vállalt valakinek a megbízá
sából Sebestyén Dezső, a Fővárosi Operett
színház volt igazgatója, aki

ezerötszáz pengőért megvásárolta Har- 
math

Ezen 
rését I.

imre szerző és renderő összes 
konzorcionális részesedését.
az üzleten eddig ötezer pengőt ke- 

Most 
házra, amelyre sokáig

térjünk át n Fővárosi Operettszin- 
nagyon komolyan

A Budai Színkör idei nagy premierje
péntek, julius 21-én

Sok szerencsét!

Paul Hörblgcr megtántorodott éa össze
esett.

Nagy riadalom támadt a műteremben, a jelen 
levő orvos első segélyben részesítette, de ekkor 
ugyanilyen körülmények között Kun Magda 
lett rosszul. Kun Magda nemrégiben súlyos 
betegségből épült fel és

kérésére azonnal szenetórlamba szállítot
ták.

Percek múlva Hörbigcr is kérte a filmfelvétel 
félbeszakítását és félújultan öt is elszállítot
ták.

Az első pillanatban azt hitték, hogy a kél 
művésznek

gyomormérgezése van.
De a szanatóriumi kezelés után kiderült, hogy 
csak a borzalmasan felfokozott hőség ártott 
meg szervezetüknek. A Hunniában ezért el
határozták. hogy a kánikula idejére a Paster- 
nak-film felvételeit csak éjszaka folytatják.

bér tragédiájáét, amit Mohácsi Jenő fordí
tott németre. Az Akademiethcater első pre- 
miérje a „Ilo-Ruck" cimü darab lesz, amely
nek szerzője

Vulpin néven jelzi magát.
Csak kevesen tudják, hogy a Vulpin álnév 
mögött Meller Rózsi, az ismert laborató
riumi álmerénylet hősnője húzódik meg.

Bécsben az Összes műtermek egy félévre 
előre le vannak foglalva. A sieveringi ate- 
lierben most forgatott „Alexandra nagy
hercegnő" cimü film, melynek főszerepét, 
mint ismeretes, Jeritza alakítja, az első ipari 
nagy osztrák „Ausstattung-Film" és előállí
tása

nem kevesebb, mint egy millió schll- 
llngbe kerül.

Márton Miksa dr. reflektált, előkelő és ki
tűnő színházi emberek társaságában. Az ő 
háta borsódzott először a Fővárosi Operett- 
szinház R. T. feltételein. Ezek szerint tizen
ötezer pengő bérbiztositékot, a bruttó be
vételnek nyolc százalékát és a ruhatári be
vétel harminc százalékát kell fizetni az al
bérlőnek . A kitűnő főbérlők, akik A’ónyi 
Hugó, Görgey István, Mándy Samu és Gel- 
léri Áron urakból állanak és akik, jól ért
sük meg: Ben Blumeníhallól vették meg 
negyvenezer dollárért tizenkét évre a Fő
városi Operettszinház bérletét, — tehát 
igen jó üzletet csináltak eddig, a jövőben is 
jó üzletet akarnak csinálni, mert feltételeik 
szerint (rossz színházi évadot és 280 elő
adást számításba véve),

legalább százezer pengőnyl bért kíván*  
nak beinkasszáliii egy év aiatt a sze

rencsétlen albérlőtől.
Már pedig erre a szerepre Márton Miksa 
nem vállalkozott és visszavonta ajánlatát. 
De visszavonta másért is.

★

Kisült, hogy ugyanakkor, amikor őt a fő- 
bérlők a szerződés aláírására hívták, ugyan
ilyen komolyan tárgyaltak Bródy István 
igazgatóval, akinek engedményeket tettek, igazgatóval, akinek engedményeket _____ ,
de akinek át kellett volna vállalnia a szín
házat terhelő 16.000 pengős adósságot is. 
Bródy is visszavonult!

★

Térjünk csak vissza a Roval-Orfeum kon
zorciumára. A nyári szinházigazgatás tisza-

virág-életét sajnáló konzorcium elhatároztat 
hogy a sikeres nyári szezont télen is foJy- 
tatja. Vig Miklós Grünauerrel és Sebesig éri 
Dezsővel együtt ajánlatot adott be az Opo- 
rettszinház bérletére. Felkérték a Söpkéz ég 
.Váfyds-céget, hogy

ők is vegyenek részt a vállalkozásban.
Szúnyog Mihály volt képviselő és ügyvéd 

vállalta, hogy Söpkézéket behozza az uj 
üzletbe. Ilymódon összehozták a tőke egyik 
felét, a másik felét azonban Sebestyén De*  
zső akarta vállalni olymódon, hogy felke
reste Mocsányi jazz-humorista édesapját ég 
tőle húszezer pengőt kért a szinházüzletra. 
Az idősebb Mocsányi elutasította a kérést, 
de a tippet nemi

Mert rövidesen most már Mocsdnyi adott 
be bérleti ajánlatot az Opereltszinházhoz ég 
leendő művészeti igazgatójául Faludi Sán« 
dórt jelölte meg. Alikor ezt a nagy tüleke
dést látta a Söpkéz és Mátyás bankcég, hir
telen

visszavonta anyagi megbízatását
Szunyogh Mihálytól, aki most már töke nél
kül maradt a tárgyalásban. Dehát, aki egy- 
szer színházhoz kostóit, az színháznál ma
rad és Szunyogh kijelentette, hogy most 
már saját tőkéjével vesz részt a leendő vál
lalkozásban. Csak sikerüljön.

És sikerült is.
★

A két harci front vezérfiai ugyanis, na
gyon helyesen, összegyűltek egy kávéházi 
bán és elszívták a békepipát és megállapod
lak, hogy a nemzeti egység pártjának a jel- 
szavát magukra nézve is kötelezővé te
szik és

ahányan vannak, együttesen vesznek 
részt a Fővárosi Operettszínházi vezeté

sében.
Ezek szerint Vigh Miklós 4000 pengőt, 

Grünauer 4000 pengőt, Sebestyén Dezső 
5000 pengőt, Szunyogh Mihály 20.000 pen
gőt, Faludi Sándor és Mocsányi 20.000 pen- 
gőt adott a vállalkozáshoz és mint a poron
don maradt egyetlen albérlő-alakulás, meg 
is kapta a színházat. Vállalt mindent, amit 
a főbérlő részvénytársaság kívánt. Jól ment 
a Royal-Orfeum tehát bérlőt kapott a 
Fővárosi Operettszinház. Szegények, mit 
tárgyaltak össze eben a szörnyű kánikulá
ban. Nagy munka volt

Stób Zoltán.

SZÍNHÁZI napló
Pesten Izgalommal várják Voinovtch Gé

zát, a Nemzeti Színház kormánybiztosát. 
Semmit sem tudnak még az uj igazgató 
jövő évi programjából a Nemzeti Színház*  
bán és az igazgató egyelőre . . . késik. 
Most fölüzent, hogy az aratási munkálatok 
miatt nem jöhet még Pestre és nem volt 
elég ideje darabokat olvasni. Kellemeátb*  
munkát végzett — aratott. Vo.Inovich, a 
földbirtokos már arat, a szegény nemzetlek 
pedig még a vetését várják • ■ •

★

Kitűnő szlnészgárda állt össze és a Térés*  
körúti Színpadon Teddy and Partner címmel 
ragyogó előadást produkált. Ezt a könnyed ét 
fordulatos francia vígjátékot Vaszary 
nos ültette át magyarra és Szenes Andor köt*  
tött hozzá, meglepően jó verseket. Érdeket 
metamorfózison ment át az együttes nőt 
sztárja, Erdélyi Mid, aki lm' táncosnőből ki*  
fünő vígjátéki, sőt drámai színésznő lett. 
Emellett pedig gyönyörül Ráday Imre, 
Makláry Zoltán, Justh Gyula, Bondy, Vaszary 
Piroska, Pártos Erzsi és Pethes Ferenc meg
annyi értékei az egyáltalában nem kánikulai 
előadásnak.

Vasárnap délelőtt •• I. kerület! anyaköny^ 
vezetőség előtt megjelent » budapesti művién*  
világ közkedvelt tagja, Székely Mihály opera
énekes, karján egy fiatal, sudár, szőke hölgy*  
gyei: Szabó Piroskával. Magukkal hozták dn 
IMM Géza országgyűlési képviselőt és dr. Ber
kes Róbert vezérigazgatót. Pár pillanat mnt'a 
Székely Mihály és Szabó Piroska mint férj és 
feleség hagyták el az anyakönyvvezetői hiva
talt. Szabó Piroska társnságbell urlleány, aki 
azonban már színpadi sikereket is elkönyvel
het. Jelenleg a Pesti Színház tagja. Székely 
Mihály az esküvő után elmondotta, hogy két 
évre aláírta az operaházi szerződését, és most, 
miután családot alapit, nincs szándékában 
elhagyni Magyarországot. Az ifjú pár az es
küvő után nászúira a Tátrába utazott.

♦
Salamon Béla kedden kezdi meg első ba

latoni krútját. Kedden Siófokon, szerdán 
Balatonfüreden, csütörtökön pedig Hévizei 
lép fel,

*
A szolnoki müvésztelepen augusztus 12-éih 

Márkus László nagyszabású garden parlyt 
rendez szabadtéri előadással összekötve, A 
szabadtéri előadáson a pesti művészvilág •«!• 
ne-java lép fel: Rózsahegyi Kálmán. Békeffy 
László, Halmay Tibor, Bársony István, Daj- 
bukát Ilona, Sólyom Janka és Madzsar Alid 
táncművészeti iskolája helyezte kilátásba • 
föllépését. A gnrden-party jövedelmét a mü- 
vésztelep renoválására fordítják. Rájuk fér • 
nagy jövedelemi

♦
A pesti színigazgatók már kimennek • ■Vi!*  

színkörbe is. Itt fölfedeztek egy Márton Irén 
íevii szubrettet, aki — amint mondják — • 
iátal sznészgcncráció egyik lcglehelségeMbb 

tagja a mária több színházzal tárgyal.
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Dögletes bűzben és szaharai 
számumban jutott a Törekvés 
a döntőbe Törekvés - Békéscsabai Előre 2:1 (0:0)

A Tőrekués félsikerü békéscsabai kirándu
lása után nagy izgalommal várta a vezetőség 
és csapat egyaránt most már a házán pályára 
a veszelelmes békésieket. Az izgalmat fokozta 
az is, hogy negyedhalkor Gergely, a védelem 
lelke még hiányzik. Iiz emberrel kezd tehát a 
Törekvés s ez meg is Játszik a játékon. A ben- 
fentesek mindazonáltal bíznak a győzelemben 
s ahogy mondják: a Törekvésnek három góllal 
kell győzni, meri „annyi a differencia a játék
különbözet között". Ezt a rejtélyes meghatáro
zástsenkii nem magyarázza meg, legkevésbbé 
a Törekvés, amely egyelőre messze van a há
romgólos győzelemtől. Tízperces késéssel végre 
megérkezik Gergely is s most más komplett a 
vasutasok bajnokságra törő csapata. Ennek el
lenére, bár a kombinációi telszelősek, a hatal
mas széllel is játszik a Törekvés, eredményt 
elérni sehogyan sem tudnak. A 44. percben 
Mátyás hendszet vét a tizenhatoson belül, 
amiért a biró tizenegyest diktál, ezt azonban 
Mihalov&zky nagy erővel a kapufára lövi. Szü
netben a szél erősödik s olyan porfelhőt kavar, 
hogy ehhez képest a Szahara számumja csak 
*gy gyönge sóhaj. Kőbánya specialitása is meg
érkezik a szél hátán:

a sertéshizlalók dögletcs hilze a gyengébb 
idegzetüeket ájulással fenyegeti.

Gerő
Jellemző, hogy mindössze 27 fizető néző akadt

Az MTK vasárnap délután kánikulai hőség
ben bonyolította le atlétikai versenyét, mely 
jiéhány kitűnő erdeményt hozott. Elsősothan 
dicséret illeti a sprintermezőnyt, mely 100 
méteren — némi hátszéllel — élvezetes ver
senyt nyújtott. A 10.0-al győző Gerő mögött 
egy 10.7es és két 10.8-as eredmény mutatja, 
hogy a fiatal tehetségekből nem fogy ki a 
f printerutánpótlásunk. A távolugróink és 
fiOOO-eseink is igen szépen szerepeltek.

Sajnálatos tényként kell azonban megemlí
tenünk' a szép és nívós verseny anyagi siker
telenségét.

Ugyanis mindössze 27 fizető néző akadt 
s nz összbevétel 13 pengő és 50 fillér volt.

Ezzel szemben a kiadások:
Rendőrségi dij ■ » ■ P 23
Érmek . . ■ « ■ P 110
Pálya rendbenlarlás ■ ■ P 50 
Személyzeti kiadás ■ * P 10
Nyomtatványok ■ > s P 10

összesen: P 203
Tehát a ráfizetés 189 pengő és 50 fillér!
Távolugrás: 1. Koltay Henrik BBTE 730 

lem. 2. Bátky Zsigmond BEAC 700 cm. 3. Me
gyeri Jenő MTK 669 cm

100 m-cs síkfutás, Rákosl-dlj: 1. Gerő Gá
bor MTK 10.6 mp. 2. Kovács József BBTE 
10.07 mp, 3. Nagy Géza MAC 10.8 mp. 4. Gye 
jics Gyula MTK 10.8 mp. 5. llcrmann István 
BEAC 10.9 mp.

A növényevő Lovass Tóni szenzációs 
győzelme — az esztergomi hajó felett

T Lovass Antal, a MAC sokszoros távfutó baj
noka és veterán atlétája vasárnap újabb ..ki
rándulást" csinált. Ezúttal a Budapest—Vise- 
grád és vissza: összesen 97 km-es távolt fu
totta be a 49 éves, ruganyos izmu, fiatalos 
temperamenfumu kitűnő atléta. Lovass reggel 
félnyolc órakor indult a Lánchíd budai olda
lán lévő kilométerjelző kőtől s az első 10 
kin-t 38 p és 30 mp alatt lelte meg. A 20 km-re 
1 óra és 30 p volt az ideje. A 42 km-t, vagyis 

a hivatalos maratoni távot 3 óra és 57 p 
alatt abszolválta.

Visegrádra, nmi 46 km-t jelent, 4 óra és 18 
perc alatt érkezeit be. Érdekes, hogy

lovass Tóni, akt mindenütt a Dunamen- 
tén haladó országúton futott, rövldebb 
Idő alatt ért Visegrádra, mint az eszter
gomi személyszállító hajó rendes járata. 

Kísérői kiszámították, hogy budapest—vise
grádi utat 11 perccel rövidebb idő alatt tette 
meg, mint a hajó. Viscgrádon alig 10 percnyi 
pihenőt tartott a kiváló versenyző s a legna

Ahol öt pengő az amatőr- 
kisegyesülefek szövetségi közterhe 
Éiiell beszélgetés a bécsi kávéházban a „föur“-ral, aki 
beszámol a bécsi amatőr futballeldorádó örömeiről

. Mit csinál egy sportember külföldön a meccs 
lejátszása utáni estén? Mi mást is csinálhatna, 
mint felkeresi a könnyű szórakozóhelyeket.

Bécsben a Práterhez közel sétáltunk éjjel, 
amikor betévedtünk a pompás zenekaráról hi
tes Benx-kávéháxba, A senekar javában húzta 

Por és bűz olyan mennyiségben, hogv a ciga
retták is kialszanak. Ez az. úgynevezett po
roltó". A csabaiak játékkedvét azonban még ez 
sem tudja kioltani f a viharos széltől támoga
totton a 12. percben.

bár az egész csabai csatársor ofszájdon áll, 
a bíró elengedi őket és Varga kegyetlen 

gólt csavar a vasutasok hálójába.
A Törekvés megembereli magát, belefekszik a 
szélbe, és a játékba. A 18. percben

.Mátyás ismét hendszet vét s miközben 
mindenki tizenegyest vár, Keszey II. a bíró 
gondjait eloszlatja és a sarokba gólt pöc- 

cent: 1:1.
A közönség vakaródzik, mert ismét hosszabbi 
lás fenyeget, egészen a 40. percig, mikor

Mlhalovszky a széllel lezúdul és lapos ügye- 
fogyott beadását Regös II. fordulásból re

mek góllá értékesíti. 2:1,
A csabaiak szomorúan pakolják fel az autó
buszra cók-mókjaikat és most már csak abban 
bíznak, hogy r vidék becsületét a salgótarjá
niak fogják ebben az évben megmenteni. Amire 
a bányászcsapafnak annál is inkább sánszai 
vannak, mert a Törekvés bizony már ereje 
fogytán van ...

Diszkosz vetés: 1. Donogán István MAC 
45.35 m. 2. Remete Dezső UTE 40.70 m. 3. 
Kaufmann Béla MTK 37.50 m.

800 m-es síkfutás, Micklcr-emlékverseny:
l. Ignátz Mihály BBTE 2 p. 01.2 mp. 2. 
Gyöngyösi Imre MAFC 2 p. 05.8 mp. 3. Márta 
János BBTE—KISOK 2 p. 06.6 mp.

Hármasugrás: 1. Dusnoki Géza MAC 14.29
m. 2. Magyar László FTC 13.28 m. 3. Goda 
László MAC 13.13 m.

Gerelyvetés: 1. Takács Miklós dr. Postás 
56.52 m. 2. C.tángl Barna TFSC 55.55 m. 3. 
Papp Pál MAC 52.39 m.

4<>o m-es síkfutás: 1. Doha Gábor MAC 
51.2 mp. 2. Madary Béla MAC 51.8 mp. 3. 
Szabó László MESE 52.8 mp.

4X100 m-cs A. osztályú staféta: 1. MTK 
(Szabó, Gyenes, Gerő, Aranyosi) 43.6 mp. 2. 
MAC 44 mp. 3. BBTE 44.2 mp

4X100 m-cs B. osztályú staféta: 1. KAOE 
(Viola, Németh. Szabadi, Solt) 45,4 mp. 2. 
ETC 46.1 mp. 3. ESC 48.4 mp. Az Egyetértés 
csapatában Galambos a maratoni futó futotta 
az utolsó 100 métert

5000 méteres síkfutás: 1. Kelen János Vasas 
15 p. 45.8 mp. 2. Esztergomi Mihály UTE 15 
p. 54.8 mp. 3. Szilpgyi Jenő MTK 16 p. 19 
mp

hí. Dóka maiyas~*,

■
 Épít verseny- és turacsónskot, összes magyar ■■ 

és számos külföldi egyesület állandó szállítója. BH

gyobb kánikulai forróságban indult vissza. 
Útközlien kizárólag hideg herbatcát ivott a 
hosszú illőn. Közben 10 perces jégeső érte 
utói és késleltette. Budapestre visszaérkezve, a 
Margithidon, majd a Lipót-köruton, Teréz-kör- 
ulon és az Andrássy-uton keresztül futóit a 
Hősök emlékművéig, ahol hatalmas virágcsok
rot helyezett cl. Innen tovább folytatta az út
ját a Stefánia-uton és a Hungária-köruton ke
resztül az MTK pályára, ahol az atlétikai ver
seny közönsége meleg ünneplésben részesítette 
a veterán futóbajnokot. Bodánszky Pál dr., az 
MTK atlétikai szakosztályának elnöke, pedig 
márványlapra helyezett gyönyörű aranyemlék- 
piakellet és az MTK jelvényéi nyújtotta át 
Lovass Antalnak. Lovasst útközben is minden 
községnél ünnepelte a falu népe. A 97 km-es 
távot Lovass 9 óra és 48 p alatt tette meg,: 
nmi óránként több mint 10 km-es állagot je
lent. Lovass Tóni annak tulajdonítja nagy
szerű kondícióját, hogy kizárólag növényi 
tápanyagokkal él és husi életében még nem 
evett.

a csárdást s a feltűnően sok nő mind a közé
pen van. Pár perc múlva már valamennyien a 
nyüzsgő bolyban vagyunk.

Tánc közben valami furcsa táblácska kelti 
fel a figjelmcmet A falon függ és keresztrejt
vénynek néz ki.

A ül. osztály A) csoportjának bajnoki 
táblázata.

Mialatt kíváncsian nézegetem, a „főur" hátam 
mögé kerül és magyarul megkérdezi:

— Tessék levenni a falról és közelebbről 
megtekinteni.

Nem is várja, hogy levegyem, szinte tépi és 
sietve dugja a kezembe.

— Tavaly megnyertük a IV. osztály bajnok
ságát, idén meg a II. osztályét.

Az első helyen a Renz nevet fedezem fel.
— A Renz-cirkusz igazgatója és e kaveház 

tulajdonosának a nevét viseli az egyesület. 
Pompás ember. Olyan csapatot szedett össze 
rövid idő alatt, hogy messze kimagaslik a me
zőnyből és lépésben nyert tavaly is, meg az 
idén is. Reméljük, hogy jövőre is és akkor fel
kerülünk a II. ligába.

— Nem értem jól. Most nyerték meg a III. 
osztály bajnokságát, jövőre a II. osztályban 
játszanak. Hogyan kerülnek onnan a II. 
ligába?

Bécsben az amatőr egyesületek három osz
tályban játszanak: a II., III. és IV-ben. Mind
egyikben három csoport van, az. A), a B) és a 
C). A csoportgyőztesek minden évben feljebb 
kerülnek s helyet cserélnek a felettük álló 
osztály ugyanazon csoportjának utolsó helye
zettjével. A csoportok szigorúan követik a 
földrajzi beosztási.

A II. osztály csoportgyőztesei helyet cse
rélnek a II. liga utolsó három helyezett

jével
— S mi lesz a .profijátékosokkal?
— Az amatőrök közé került proficsapal 

mindaddig játszathatja profijátékosait az ama
tőrbajnokságért. mig azoknak szerződése le 
nem jár. Viszont

a II. ligába felkerülő amatőregyesületek
nek joguk van három profljátékost szer

ződtetni és játszatni.
— Hogy igazolják át a játékosokat az ama

tőrök?
— Ha a régi egyesület kiadja a játékost, 
ugy 14 nap az átigazolási idő, ha pedig 
nem, akkor hat hónapot kell várnia a

játékosnak.
— És kiadják egymásnak az egyesületek a 

játékosokat?
— A két egyesület viszonyától függ. Előfor

dulnak cserék, de a legtöbb esetben
valami kis pénz üti meg a régi egyesület 

markát.
— Mennyi ez az összeg?
— ölventől kb. 500 schillingig. De előfordult 

már az. is, hogy- 1300 schillingel kapott a régi 
egyesület.

— Mit nyújt egy amatőregyesület a játéko
sának? — teszem most fel a kényes kérdést.

— Az egyesületek anyagilag aránylag jól 
állanak és igy ... hm ...

Szóval a játékosok nem sokat panaszkod
hatnak. Állásban Is elhelyezik őket.

Már amelyiknek van összeköttetése.
— Sok vállalati egyesület van?
— Van éppen elég. A mienk is az. A játéko

sokat benyomkodtam ruhatárosnak, pincérnek 
és igy tovább. Szépen keresnek, meg vannak 
elégedve és igy jól is megy a játék.

— Hogy van az, hogy itt Bécsben olyan jól 
állanak az amatöregyesülelek? Nálunk Buda-

A középeurópai kupa
érdekes terve foglalkoztatja a budapesti 
és a bécsi kézilabda-sport vezetőit

Bécs, Budapest, Prága, Zágráb és Grác csapatai 
alkotnák a kézilabdasport Mitropacup-szervezetét

Az újonnan alakult magyar kézilabda-szövet
ség ügyvezető-elnöke: Molnár Tibor Bécsben 
járt. A renűkivüi agilis vezetőember temérdek 
terv megvalósítása céljából tárgyalt az osztrák 
fővárosban. A tárgyalások igen nagy sikert 
Ígérnek, amint az kitűnik Molnár Tibor mun
katársunk előtt lett beszámolójából:

— A németországi politikai helyzet követ
keztében

as osztrák szövetség el van zárva attól, 
hogy németekkel érintkezhessek.

Az osztrákok tisztában vannak azzal, hogy 
nemzetközi meccseket kell játszaniok, fel kell 
fejleszteniük a környékbeli országok kézi
labdasport jál, mert különben

a berlini olimpiai játékokra komoly ellen
fél hljján nem tudnak felkészülni

s a náluk mn még jobb németektől bizlos vere
séget szenvednek.

-- Az. osztrákok eddig még nem vették egyen
rangú ellenfélnek a mieinket, az elektromosok 
vasárnapi játéka azonban olyan mély benyo
mást kellett bennük, hogy mn már tökéletesen 
meg vannak győződve arról, hogy

a számukra a fejlődés útja a mieinkkel 
felveendő szoros kapcsolatban fekszik.

— Mikor a meccs után újra előhoztam nzl n 
tervet, hogy meg kell valósítani a Középeurópai 
Kézilabda Kupa tervét, ugv csaplak le rá. mint 
a héják. Minden részletében elfogadták és azl 
hiszem, rövidesen sikerül közös erővel meg is 
valósitanunk. Terveink szerint

a kupáért Bécs, Budapest, Grác, Prága és 
Zágráb csapatat játszanak.

— A bécsieknél nem okoz gondot Ilyen tár
gyalások lebonyolitósa . mert olyan pompás 
emberük van ennek elvégzésére, hogy annál 
jobb már nem is lehet. Glücksmann Ölló. n 
Hakoah elnöke, aki dúsgazdag papirgyáros és 
van vagy 27 háza is emzllalt Béciban,

R. II. Thomas olimpiai bajnok nagy győzelme 
Angliában

pesten igen gyenge anyagi viszonyok közt küz
denek a létükért.

— Először is nincs olyan rengeteg egyesület, 
mint Budapesten.

Itt csak kh. 70 egyesület játszik az ama- 
tőrhajnokságért.

így aztán nem oszlik meg annyira a közönség 
érdeklődése, minden meccsre több ember jut, 
nagyobb a bevétel. Meg aztán olvastam, hogy 
igen sokat kell fizetniük az egyesületeknek 
mindenféle jogcímen a szövetség kasszájába. 
Nálunk

az évi szövetségi tagdíj 0 schllllng (4.80 
pengő), n blródij 2 .schllllng (1.60 pengő);

s ezenfelül csak a jálékosbizlosílási dijat kell 
fizetnünk, ami játékosonként évi 4 schilling 
(3.20 pengő).

— Még egy kérdési: hogv van az. hogy a 
lapok nem foglalkoznak az amatőrökkel?

— Dehogy nem foglalkoznak kérem. Kedden 
reggel már mindenki elolvashatja a II. osztályú, 
szerdán reggel a III, is csütörtökön reggel a 
IV. osztályú eredményeket.

Mikor elmondom neki, hogy a Hétfői Naplő 
vasárnap éjjel 12 órakor már hozza, az összes 
szótagolva mondja: 
amatör-credmén.vekel, nagyol csodálkozik és

— Legalább ebben elől vagyunk!
László Endre dr.

minden szabad Idejét orra fordítja, hogy a 
kézilubdasport ügyét előmozdítsa. 

Anyagiak nem számítanak nála. Autóján rövi
desen felkeresi a bárom városi és a legutolsó 
részletekig letárgyalja a szép tervet.

— Általában Bécsben roppant módon őrül- 
nek a mieink feljavulásának és

holtbiztosra veszik, hogy az o'Jmplán a 
harmadik hely a mienk lesz.

— Annyi bizonyos, bogy most a világon a 
harmadik helyen fekszünk játéktudás dolgá
ban, de ennél az olimpiáig feljebb akarunk 
jutni és feljebb is jutunk!

X Az iíjpcstl Szabó nyerte Budapest pen- 
(atlonbajnokságát. Az Újpesti Torna Egylet 
vasárnap délelőtt ifjúsági atlétikai versenyt 
rendezett, mélynek eredményei a kövelkezök! 
2000 m. II. osztályú síkfutás: 1 Ráhei (BBTE)' 
6 p 02 mp. -- 100 m junior síkfutás: 1. Várko- 
nyi (MAC) 115 mp. — 800 ni junior: 1. Török 
(MOVE) és (OTE) 2 p. 6.4 mp. — Sulydobás 
(II. oszt.): t. Füzesi iMACt 11.62 m. — 400 m. 
síkfutás: 1. Griin (Törekvés i 54.5 mp. — 200 
ni junior gátfutás: 1. Déri (MAC) 28.6 mp. —« 
Dlszkoszoetés (II. oszt.): 1. Kozák (Békéscsa
bai MÁV) 34.57 ni. - - Magasugrás (I oszt.): 
1. Wallcr (BBTE) 170 cm — 4X1500 m II. 
osztályú stafélaverseny. 1. UTE 1 Iá ver. Bara
bás. Beregi, Kósal 17 p. 34.2 mp. 2. Vasas 17 
p 54.3 mp. — Budapest kerületi 1983. pentallon 
bajnoka Szabó (UTE). 2 Fábii (MAC). 3. Né
meth (UTE).

X A pécsi kongresszusi uszóverseny ízlése*  
kiállítású meghívója, amelyet Pécs szab. kir. vá
ros •polgármestere kü'dött szét. mar megérke
zett. Az idei kongresszusi uszóverseny sport- 
történelmi jelentőségű, mert ezzel mai formájá
ban lezárul a kongresszusi versenyek érdekes- 
légekben bővelkedő sorozata.
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HALLOTTA ?...
i . . hogy Sáros, a kitűnő újpesti csatár sza

badi iy/deje alatt ntzipólót játszik!
. . . hogy az atléták körében nagy a felzu- 

’dulás a kevés verseny miatt. A klubok ugyanit 
tiem mernek a nagy melegben versenyt ren
dezni. Kíméletesek,

. . . hogy a kiváló vlzlpólő-kapus szive vá
lasztottjával és a gnrde társaságában a Stefá
nián kocslzott, de . konflison. (Oh régi, jó 
Budaptsl...)

. . , hogy a kiváló rövldtávfutő és az Indító 
tnár régen nem értik meg egymást. A starter 
•— az atléta szerint — igyekszik „lelőni"' az in 
tintását.

. . . hogy az UTE uszoda legkedvesebb je- 
lln*épe,  Szűcs János és húsz darab tanítványa. 
A népszerű Jancsi bácsi szeretettel neveli a 
lilák utánpótlását.

. . . hogy kellemes meglepetés érte Székely 
'Andrást, amikor Varsóból hazatéri: ó akarta 
klubját rávenni arra, hogy hívják meg a ki
tűnő lengyel bajnokot, Bocltenszkiil. de elké
sett, mert a figyelmes intéző felmutatta a len
gyelek beleegyezését a revansra vonatkozóan.

. . . hogy a húszéves, de nagyon tehetséges 
Vilipóló-játékost a bíróság apának nevezte ki 
és havi ló pengő erejéig megterhelte.

. . . hogy az Uszószövetség agilis ügyvezető 
elnöke: Balogh László dr. sok kellemes meg' 
lepetést fog szerezni az uszósport híveinek. Ha 
jól megy, nemsokára lesz télen is használható 
fedett Császár-uszoda, még egy uszoda, sőt egy 
harmadik szigeti uszóalkalmntosság is.

. . hogy az UTE hölgy vegyes-stafétája igen
nélkülözte Bíró Ágit, aki miatt helyezetien lett. 
(Kár volt a második helyet elspekulálni.)

. •. hogy sokat beszélnek kiváló sport- 
ladynkről, aki beevez a házasság révébe. Vüle 
génye nem kevésbé Ismert sport barát.

. . . hogy a kedves és „lányok kedvence"' né
ven ismert vlzipóló játékos klubot változtat. 
Uj egyesületének színe merőben elütő a régitől- 
zöld-fehér.

. . . hogy a szombati uszóverseng legkedve 
*ebb vendége Fazekas Tibor, az FTC nyuga
lomba vonult veterán vlzipóló játékosa volt, 
aki a félidőben műsoron kívül bemutatkozott 
az uj generációnak.

. . . hogy hölgyatléláink nem haragudnának 
meg egy pár külföldi meghívásért.
’ . . . hogy Bárány Islnán ismételten kijelen
tette: nem vesz részt a versenyekben. Ez a sze
rep már a fiataloké. A népszerű Európa 
rekorder rövidesen már a kisfiái viszi a trénin
gekre. (Cca egykét év múlva.) Japán fióka 
lesz.

. . . hogy nz egyik fiatal sportújságírót a 
Nemzeti Színház szerződtette.

. . . hogy nz egyik fiatal, de igen tehetséges 
Színésznő komolyan úszkál a fedett uszodában 
és hir szerint azzal a gondolattal foglalkozik, 
hogy résztvesz a százas sprintversenyeken.

. . . hogy a margitszigeti romoknál két ér
dekes pár találkozott; a hátuszónő a hátuszö 
val és a gycphokklzónő a gyephokkizóval 
(Szakmabeliek ha összetalálkoznuk.)

■ • ■ hogy kiváló korcsolyázó- és tennBzba] 
poknők Itáliába utazott nyaralni. A rossz 
nyelvek szerint a nagyszerű olasz tőrvivó is 
abban a városban él.

■ • ■ hogy titokzatos szépségversenyt ren
deztek a futballisták feleségei között. Nyerte: 
n Hungária . . . vagy különben nem áruljuk cl. 
Miért haragudjanak a többiek!

A jubiláló Győri Torna 
és Evezős Egylet nyerle 

a vidéki evezősbajnokságot
Győr, julius 16.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjclen- 
tése.) A Győri Torna- és Evezős Egylet fennál
lásának huszonötödik évfordulója alkalmából 
• Magyar Evezős Szövetség julius 15-én és 16-án 
nemzetközi amatőr evezős és vidéki bajnoki 
versenyt rendezett. Vasárnap délután igen sze
les és csúnya időben tartották meg a második 
nnp programját. Részletes eredmények a kö
vetkezők:

Népycuezősnersenp kormányossal, újoncok 
részére: 1. „Isler" 6 p. 30 mp. 2. Győri Torna 
é’ Evezős Egylet 11. csapata. 3. Hungária Eve
zős Egylet 6 p. 34 mp. — Négycvezősverseny 
kormányossal: 1. Pannónia Evezős Club 6 p. 
19 2 mp. 2. Hungária Evezős Egylet 6 p. 20 
nip. 3. „Lia" 6 p. 29 mp. — Nfgyevczősverseny 
kormányossal, höigyevczősölf részére 1000 mé
teren.- 1. Győri Torna és Evezős Egylet 1. csa
pata 3. p. 28 mp. 2. Jánosházl Iskola, Budapest 
3 p. 31 mp. 3. Győri Torna- és Evezős Egylet
II. csnpala, 3 p. 32 mp. — Kettős párevezős- 
verseny kormányos nélkül, Mayyarosrág vidéki 
bajnokságáért: 1. Győri Torna- és Evezős Egy
let 6 p. 54 mp. 2. Győri Csónakázó Egylet. — 
Nyolcevezősverseny, juniorok részére: 1. Hun
gária Evezős Egylet 5 p. 58.2 mp. 2. Pannónia 
Evezős Club. — Nyolcevezős verseny. Magyar
ország nyolcevezős vidéki bajnokságáért: 1. 
Győri Torna és Evezős Egylet 5 p. 45.4 mp. 2. 
Vári sportegylet evezős osztálya 5 p. 47 mp.

Csónaképítés aMnaáolftja | 
a 60 — pengós uj lucfenyő csónak, egyszemélyes

PETYERITY LAJOS •ónaképltönél | 
V., Népsziget. Telefon : 9S-5-N2

— Nem nyári vásár. Annál sokkal töbliel 
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Csak azUTE rekordja tompított 
a botrányos vizlpóló-boxmeccs 

szomorú szenzációin
Vasárnap délután az FTC országos verse

nyének szomorú szenzációja akadt:
az MTK—MESE vizlpólómérkőzés kap
csán olyan példátlan botránysorozat éa 
viziverekedés tört ki szárazföldön, vízben 
és viz alatt egyaránt, amilyenre még a 

legöregebb „fókák**  sem emlékeznek.
Szabályos mérkőzés helyett szabályos vizipóló 
bokszmeccs, a bíró minősíthetetlen terrorizá
lása, a szenvedélyességig elfajult vitatkozások, 
ki- és bekiáltások s olyan jelzők röpködtek a 
levegőben, amelyek egyenesen leirhatatlanok. 
Ezzel arányosan a bemutatott játék is híján 
volt minden szépségnek. Rossz passzok, az 
összjáték teljes hiánya, fegyelmezetlen, arti- 
kulátlan hangoktól kiseri verekedés volt ez a 
javából. Komjádi szelleméről ezúttal elfeled
kezett csapat, versenyző és közönség egy
aránt ...

Annál kellemesebbek voltak az uszószámok, 
amelyeknek keretében remek versenyeket lát
hatott a özönség.

Székely és Mészöly remek revansot vett ■ 
lengyel Bochenskyn

s a hölgyuszók biztató formája is nagy meg
elégedésére szolgált azoknak, akik szeretik a 
fejlődést. Szász Magda 200 méteres mellen el
ért ideje az idény egyik legjobb eredménye.

Részletes eredmények: 
Toronyugrás 1. Nagy 
Károly (MTK). 2. Ko
vács (MTK). Nagy még 
mindig a legjobb. 100 ni 

> gyorsuszás: 1. Székely 
' (FTC) 1 p 1.4 mp. 2. 

Mészöly (FTC) 1 p 1.8 
mp. 3. Bochensky (Var
só) 1 p 2.4 mp. Gyö
nyörű verseny. Székely' 
a végén biztosan nyo
mul előre és győz. —- 50 
m-e*  Ifj. hölgyhátuszás: 
1. Bíró Ági (UTE) 46.8 
mp. 2. Somogyi (FTC) 

legügyesebb ifjúsági hölgy
Székely

17.4 mp. Bíró Ági a

Bódossy és Szabó Miklós 
jó eredményekkel győzött Amsterdamban

Amsterdam, julius 16.
64 Hétfői Napló tudósitójának távirati 

jelentése.) A londoni atlétikai bajnokságo
kon diadalmasan szerepelt magyar atléták 
közül Bódossy, Szabó Miklós és Zsufka 
vasárnap fésztvett az amszterdami stadion
ban rendezett nemzetközi atlétikai mérkő
zésen. Az érdekes és jó eredményekben bő
velkedő mérkőzést tizenötezer főnyi közön
ség nézte végig.

Szabó és Bódossy szép gjőzelmet ara
tott, inig Zsufka lemaradt a rúdugrás

ban.
A részletes eredmények a kővetkezők:

1500 m síkfutás: 1. Szabó Miklós (MAC) 
4 p 0.4 mp. 2. Schilgen (Németország). 
Magasugrás: 1. Bódossy 190 cm. 2. Flieth

Sindelar csodacsapata és az Ambrosíana 
került a nagy Kupa döntőjébe

Megtörtént a csoda .,, kieseit a Közép- 
európai Kupa legfélelmetesebb csapata: a 
torinói Juventus. A kélvállra-fektetés dicső
sége s talán az egész küzdelem babérjai is 
a bécsi Alistriára hullanak. Sindelar csa
pata a mai forduló után az Ambrosianával 
fogja megvívni a döntő nagyszerű csatáját s 
ezzel azt a nagy bevételt is megszerzi, ami 
azt bizonyítja, hogy a futball ma is nagy 
üzlet, csak éppen jól kell vezetni,

Torino, Jut 16.
Av Anatr!a —Juventus középcurópal serlegclő- 

döntöben ezúttal döntetlen eredményt ért el a 
két csapat, 1:1 arányban. A félidőben a Ju
ventus vezetett 1:0 ru. A mérkőzést a Juven- 
tus-pályán Játszották 36.000 főnyi közönség

előtt, a prágai Cejnar vezetésével. ',rr
Az első gólt Ferrari lőtte a 21-ik percben és 

csak a második félidő 40-ik percben sikerült 
az Auslrlának Stroh révén a kiegyenlítés.

A döntőbe az Austria Jutott.
Prága, julius 16.

Vasárnap Játszották r Sparta—Ambrosíana 
középeurópai kupamérkőzést, amely ezúttal 
2:2 arányban döntetlenül végződött A félidő
ben az Ambrosíana vezetett 2:l-re. A mérkőzést 
a bécsi Beranck vezette 35.000 főnyi közönség 
előtt Az első gólt Klotz (Sparta) lőtte a 20. 
percben, m 80. percben az olasz Serantonl 
egyenlített, ■ 40. percben de Maria megszerezte 
az Ambroslanának a vezetést

A második félidő 15. percében Klotz egyen
lített, a 82. percben Szedlacsek egy 11-est félre- 

t lőtt.

X Nngy az érdeklődés a magyar-csehszlovák 
úszó- és vizlpólómérkőzés Iránt. A nagyegyesü
leti versenyek csak bevezetői voltak az idei 
uszószezonnak. Most már n szövetségi verse
nyek, n bajnoki uszószámok és a válogatott 
mérkőzések következnek. A MUSz szombaton 
és vasárnap, julius '2'2- 23-án a Császárfürdőben 
versenyt rendez, amelynek keretében a magyar
csehszlovák válogatott vizipólómérkőzés kerül 
eldöntésre. A szombati program kiemelkedő 
™™í: 200 m gyorsuszás, 200 m mellúszás és 
100 in háluszás magyar bajnoksága ifjúsági 
hölgyek -- 16 éven nlul — számára, Magvar- 
ország műugróbajnoksága. Vasárnap lesz a 100 
ni gyorsusző-, 100 m. melluszó- és 100 m hát- 
uszó országos bajnokság, a 4X200 m staféta
bajnokság. valamint a 800 m ifjúsági bajnok
ság, továbbá az országos toronyrugó-bnjnokság. 

várható nagy érdeklődésre való tekintettel 
ajánlatos, hogv a közönség jegyét már hétköz
ien vallva meg a szokott elővételi helyeken, 
miután az idén a Császárfürdö ülőhelyeinek 
szama h-nyegcsen kevesebb, mint a megelőző 
esztendőkben volt.

A“. °.,a"í°5 *r dsö malis
Eurőpa-bajnokságra. Az Evezős Szövetségbe 
befutóit az első jelentkezés az Európá bajnok- 
a i"’ n: vlaxz e,,fzfía szövetségtől érkezett. 
A híradás szerint Olaszország annak ellenére, 
nogy a bajnoki y®r»«ayt még n»m »«JioU les

amelyen a csapatait kiválogathatta volna, máris 
döntött a részvétel kérdésében. Valamennyi 
curópabajnoki számban elindítja versenyzőit. 
Ez azt jelenti, hogy a szklffben, dublóban, 
kormányos nélküli pair oarban, kormányos 
pair oarban, kormányos nélküli négyesben, 
kormányos négyesben és nyolcasban, összesen 
26 versenyző veszi fel a küzdelmet. Az olasz 
csapatok már a verseny előtt egy héttel meg
érkeznek Budapestre. Kíséretükben lesznek nz 
olasz szövetség elnöke, Luiggi di Sambuy gróf 
admirális és Giampictro Philippi, a szövetség 
főtitkára.

AZ OSZTRÁK TENNISZEZÖK KIVERTÉK A 
SPANYOLOKAT A DAVIS CUPBŐL.

Bécsből jelentik: Az osztrák—spanyol Davis 
Cup selejtezőben az osztrákok már 3:0 arány
ban vezetnek s igy a spanyolok kiestek. A 
még hátralévő két egyes mérkőzést hétfőn 
játszók le.

A NEMZETI GYŐZÖTT ÜSZKÜBBEN.
üzzkilbből jelentik: A Nemzeti csapata vasár

nap Üszküb város válogatottjai ellen 3:2 (1:0) 
arányban győzött. A mérkőzést rckkenő hő
ségben tartották meg. A jugoszláv csapat egyik 
gólját kézzel ütötték be, a másik pedig 11-es- 
pől esett.

úszónk. — 100 m-es hölgyliátnszás: 1. Maliász 
(FTC) 1 p 31 mp. 2. Veréb (UTE) 1 p 34.6 
mp. 3. Tóf/i Magda (BSE) 1 p 36.6 mp. Válo
gató-verseny az osztrák-magyarra: Mallász fö
lényesen győz s külön érdekesség, hogy Veréb 
nagyszerűen tartja magát még mindig páros 
karral. — Magyarország 1033. évi vegyesstaféta- 
bajnokság: 1. UTE (Hild, Nagy, Szabados) 5 p 
18.7 mp. Országos rekord. 2. MTK 5 p. 24. 8 
mp. Az UTE csapata remek uj rekordot úszott. 
Hild kiválóan szerepelt.
— 200 m*es  hölgy mell
úszás válogató verseny: 
1. Szász Magda (UTE) 
3 p 28.2 mp. 2. Bánsz- 
kay (FTC) 3 p 31.4 mp. 
3 Bárány 3 p. 31.2 mp. 
Szász Magda végig biz
tosan vezetve nyeri a 
versenyt. — 200 m-es 
meghívás! gyorsuszás: 1. 
Székely (FTC.) 2 p 22.6 
mp. 2. Bochensky (Var

só) 2 p 24.2 mp. 3. Abay
(PÁC) 2 p 26 mp. Székely másodszor is reván- 
sot vesz a lengyel bajnokon. Mészöly fáradt 
volt a százas versenytől.

MTK—MESE 5:2.
Erről a mérkőzésről szakszerű tudósítást 

aligha lehet Írni, mert szakszerű játék egyál
talában nem volt felfedezhető, csak verekedés 
és kiabálás. Góldobók az MTK-hól: Homonnay 
(3), Hazai, Brandy (1); a MESE-ből: Mát- 
ray és Tarródy.

weehend-satraK
Bpcciália készítője

LÖWY OSZKÁR 
hátizsák és ponyvagyArtó. Szab, sportágyak árusítója. 
Üzem: Sas-utca 29 T. 128 93
Üzlet: Wekerlo Sándor-ufca 24.

(Németország) 180 cm*
Rúdugrás: 1« Wegcner '(Németország) 

390 cm.
100 m síkfutás: 1. Berger (Hollandia) 

10.4 mp (holland rekord). 2. Jonath éNé- 
metország) 10.5 mp, 3. Borchmayer (Né
metország) 10.6.

110 m gátfutás: 1. Welscher (Német
ország) 15 mp. 2. Harper (Anglia)'.

400 m síkfutás: 1, Metzner (Németország) 
49.7 mp.

800 m síkfutás: 1. Goodcridge '(Anglia)' 1 
p 58 mp. 2. EngelhaTdt (Németország).

5000 m síkfutás: 1. Syring (Németország) 
15 p 16.6 mp.

4X100 m staféta: 1. Bochum 42.1 mp. 2. 
Amsterdam 42.2 inp, . j . „A, ,M _ ___ _

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

x Fabinyi miniszter lesz az ünnepi «zónoG 
a Weekend-efiyes'JIet díszközgyűlésén. A gróf 
Széchenyi Károly elnöklete alatt álló Országos 
Magyar Weekend Egyesület, julius 20-án, csü
törtökön d. u. 6 órakor demonstratív díszköz
gyűlést tart az Újvárosháza közgyűlési termé
ben. A közgyűlésen Széchenyi Károly gróf el
nöki megnyitójában beszámol az egyesület 
eddigi működéséről és az eddigi elért eredmé
nyekről, majd Fabinyi Tihamér dr. kereskedel
mi miniszter ünnepi beszédet mond. A közgyű
lés további szónokai Széchenyi Viktor gróf, 
Fejér vármegye főispánja, Glatz Gyula Eszter
gom város polgármestere, Harsányt Zsolt al- 
elnök.

X MTE tehefségkntató versenyt rendezett*  
A Munkás Testedző Egyesület vasárnap dél
előtt a Millenáris-pályán tchetségkutató monstre 
atlétikai versenyt rendezett, melyen nagyszámú 
induló volt. A győztesek a következők 100 
m síkfutás: 1. Wcidl 12.1 mp. — 400 ni síkfutás: 
1. Gál 58.6 mp. — 1000 m síkfutás: 1. Fodor 
3 p 02.3 mp. — .1000 ni síkfutás: 1. Hrabusa 
10 p 36 mp. — Magasugrás: 1. Gál 155 cm. — 
Távolugrás: 1. Pelris 578 cm. — Sulydobás: 1*  
Liedl Í0.84 m.

X Pécsett vasárnap megjavították a 4416 
m-es ifjúsági gyorsusző rekordot. Pécsről je
lentik: Vasárnap délután rendezték a MUSz 
délnyugati kerületének uszóbajnoki viadalát, 
amelyet kitűnő eredmények teltek érdekessé. 
Kiemelkedő eredmény Lengyel Árpádnak, a 
Kaposvári Turul Sport Egylet ifjúsági verseny
zőjének teljesítménye, amellyel 5 perc 16.6 
mp-re javította a fennálló országos ifjúsági re
kordot. Kerületi rekord dőlt meg a 3X100 m-es 
ifjúsági vegyes stafétában is, amelyet a Pécsi 
Atlétikai Club Dilics—Kovács—Gábos összeál
lítású csapata nyert meg 3 p 56.8 inp-el. A 
100 m-es szenior hátuszás bajnokságát Perler 
Ödön (PÁC) nyerte 1 p 20.8 mp-el. A 100 és 
800 m-es gvorsuszó-bajnokságot elhalasztották*  
.4 gyermekuszőuersenyre kiirt Kéler-vándordijat 
a PÁC csapata nyerte.

X A MÁVAG Sportegylcte Vcaner súlyemelő
versenye vasárnap reggel végétért. A versenyt 
nagyszámú közönség és sportbarát nézte végig, 
amely bizonyítéka annak, hogy Magyarországon 
a súlyemelés nagy érdeklődésre számíthat. A 
verseny részletes eredménye a következő: Ju
nior pehelysúly: 1. Macsek (Ganz Gépgyár)' 
200 kb. — Középsuly: 1. Mihályhegyi (FTC) 
226 kg. — Kisközépsuly: 1. Lovas (MTK) 235 
kg. -— Kisnehézsuly: 1. Ludwig (MAC) 242%, 
kg. — Nehézsúly: 1. Bakonyi (FTC) 272% kg.
— Szenior pehelysúly; 1. Kuli (MAC) 235 kg.
— Középsuly: 1. Czinger (MTK) 275 kg, egyéni 
rekord. — Kisnehézsuly: 1. Garai (MTK) 287%, 
kg. — Nehézsúly: 1. dr. Papp (MAC) 275 kg.

X A TTC nemzetközi tnrája a Senimertngre, 
A Terézvárosi Torna Club automobil- és mo
torkerékpár szakosztálya, mely a legrégibb és 
egyike a legnagyobbaknak az automobilsporttal 
foglalkozó egyesületek közölt, augusztus 13-án, 
14-én és 15 én háromnapos nemzetközi túrát 
rendez Bécsen át Semmeringre. A túrán részt
vevőknek sem -útlevélre, sem triptiquere szük
ségük nincsen. Olcsó elszállásolásról és ellá
tásról a TTC gondoskodik.

X A nagyváradi tennlszezők győztek Debre
cenben. A kétnapos Nagyvárad—Debrecen te
niszmérkőzést a vendég nagyváradiak 10:1 
arányban nyerték.

_____ 1

Káposztásmegyeri versenyed
Nagy közönség, nagyszerű mezőnyök s Íz*  

galmas finisek jellemzik az Urlovasok vasár- 
napi versenyeit. Az első futamban Szélhámos 
egész utón könnyű nyerőnek látszott, a finisben 
azonban nem bírta kivédeni Turkana támadá
sát. A második futamnak Emlék már biztos 
nj-eröje volt, de Fetting könnyelmű lovaglása 
miatt Bábé meglepte és holtversenyre kénysze- 
ritette. Az Akadálylovak sikversenyében Marót 
könnyen verte őszirózsát, de mert a távoszlop
nál keresztezte ellenfelét, hivatalból emelt óvás 
folytán diszkvalifikálták, lbikusnak nem feleit 
meg a megyeri pálya s teljesen csődölt mon- 
dolt. Példás a starttól a célig fölényesen nyert. 
A három utolsó verseny izgalmas harcokkal 
ért végett. Úgy Rcpris, mint Rcelle és Fuvolás 
a legádázabb küzdelem után szerezte meg a 
győzelmet. Fuvolás győzelmét megkönnyítette, 
hogy az előnyös terhű és hosszakkal vezető 
Mormont az egyenesre fordulóban kezét vette 
lovasának és egészen n külső barrierig kitört 
Részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Árpád huszárok Turkana (3)' 
Koltay, 2. Szélhámos (6:10) Pap. Fm : Helga, 
Mimi. Tol.: 10:20. Befutó: 10:77. — II. FUTAM: 
1. Recves M. Emlék (8:10) Fetting és Forgách 
L. Bábé (6) Frosch, 3. Berril (10) Gál. Fm.: 
Ignác, Szilaj, Pártvezér, Rab Ráby. Tót.: 10:10 
és 54. Helyre: 15, 27, 20. — III. FUTAM: 1< 
lssekutz Gy-né őszirózsa (2 reá) Sárossy. 2. 
Mecies (10) Kállay. Fm.: Maros. Tót.: 10:17. 
Befutó: 10:124. — IV. FUTAM: 1. Pauly H.-né 
Példás (3) Vasas, 2. Kitáhlázás (6) Szabó J., 
3. Barátnő (2) Félix. Fm.: Ibikul, Sonnen,- 
schein. Napfény, Násfa. Tót.: 10:49, 17, 19, 13. 
V. FUTAM: 1. Turcsvn Gy. Rcpris (8) Szent*  
györgvi, 2. Tally hó (3) Miiller, 3. Promise (4), 
Simics. Fin.: Baksis. Róna, Bluc Cyprus, Pa- 
pucshös, Túzok, Bujdosó, Ónod. Tol.: 10:151, 
40, 23, 70. — VI. FUTAM: 1. dr. Gárdony P*  
Reelle (2) Kollár, 2. Ostoba (2) Vrabel, 3. Bella 
(4) Horváth K. Fm.: Nelko, Tapló, Dénes, 
Bárt fa, Rubicon, Torlasz, Bubus, Kikinda, 
Miss Gigánv, No most. Tót.: 10:47, 18, 16. 20. 
VII. FUTAM: 1. Varga I.-né Fuvolás (5) Tóth 
B., 2. Madár (12) Simics, 3. Goodluck (3) K»« 
pai. Fm.: Vicispán, Keszktnő. Sylva, Ahogy 
akar, Atropos, Rebecca, Vakmerő, Kolibri^ 
Csengőd, Marmont Tolj 1Q;68, 28, <3, 27*  j
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GEORGES DRIGNY:

t,Az internacionális csapat nem lesz 
oly jő, mint a nemzeti"

DONÁTH LEÓ:

„Senkinek sem kell féltenie 
a magyar világbajnokegyüttest!a

Párls, Julius 16.
(A Hétfői Napló pártsl szerkesztőségétől.) A 

tourellesi úszómedence körül egész különös volt 
a hangulat ezen a „nemzetközi"-nck mondott, 
de főkép a franciák és németek között lefutott 
versenyen.

Különös és furcsa volt egyrészt azért, meri 
első alkalommal lobogott a tourellesi medencét 
díszítő színes zászlók között a német horogke
resztes. (De a történelmi igazság kedvéért je
gyezzük meg azt is, hogy a szél olyan „rava
szul" csavargatta, hogy a horogkeresztből édes
kevés látszott.)

És különös volt, a német vLipóló-csapai uj 
előírás szerinti kézmozdulata a német himnusz 
és a Marseille# alatt.

Végül pedig, különös és furcsa volt nekünk, 
akik megszoktuk, hogy a „Grand Prix de Paris' 
versenyén néhány éven át Bárány verje Tarist 
és ő álljon a tradicionális kék sévres-i vázával 
győztesként a fotográfusok előtt...

Taris tehát favoritként indult még az egyet
len komoly ellenfele az angol Sutter-re\ szem
ben is, akit két másodperccel lehúzott.

A sorozatos francia győzelmek jelentették kü
lönben ennek a német-francia találkozásnak

„DEUTSCHLAND, DEUTSÍ.HLAND t)BER 4IXES ... *•
Párisban, a tourellesi stadionban játszották a francia-német válogatott mérkőzést. Meccs 
flőtt a német himnusszal köszöntik a birodalmi válogatott csapatot, amely a harmadik 

birodalom üdvözlést módjával tiszteleg.

FUTBALLFORRADALOM,
amellyel a beteg magyar labdarúgást akarják 
meggyógyítani az amatőrdoktorok

Egyszerű levelezőlapot kézbesített ki a posta 
szerkesztőségünknek a következő rövid, de so
katmondó szöveggel:

„A magyar futballsport újjászervezésének 
munkáját megkezdtük. Egy táborba kívánjuk 
gyűjteni az önzetlen amatőr sportembereket 
és uj szellemben kívánjuk a magyar labda
rúgás ügyeit vezetni:1
Közük egyben, hogy pénteken este a Millená

ris-pálya tanácstermében a meghívottak értekez
letre ülnek össze. Aláírás: „a Reformpárt veze
tősége".

Reformpárt?., Kissé ismerős csengésű Jelszó 
fez a magyar labdarúgás történetéből. Sokszo
rosan kompromittált elnevezés ez, amely a leg- 
csunyább és legönzőbb sportpolitikai szervez
kedést takarta. Ezzel a zászlóval Indullak 
harcba mindenkor közgyűlés előtt azok, akik 
évröl-évre hangzatos ígéretekkel traktálták a 
ráír és hiszékeny sporlegyesüleii vezetőket, 
akiket a közgyűlés után egyszerűen cserben
hagytak.

Most azonban, hogy kiterítve fekszik előt
tünk a háromévtizedes, nemes márkájú ma
gyar labdarúgás, félredobtuk az előítéletet és 
elmentünk a tanácskozásra.

A pálya tanácstermének hosszú asztalát ko- 
tnoly sportemberek ülik körül. Csupa amatőr- 
sportférfiu, akiket hosszú esztendőkön keresz
tül láttunk a fórumon küzdeni egy ösztövér, 
fejlődésében visszamaradt, de mindenkor lelke
sen pártfogolt idea: az amatőr-labdarúgás ér
dekében. Közben jóegvnéhányszor egy kissé el
elbuktak, aztán hallgatlak. De mindenkor hivek 
maradtak régi szerelmükhöz: az amatőr-labda
rúgáshoz.

öt javaslat fekszik az amatőr-fulballszövet- 
•ég asztalán a következő kívánságokat tartal
mazván:

Megszüntetendő a Birótestűlet mai formája. 
Még pedig olyként, hogy a BT autonómiájának 
fentartásával beolvasztandó az MLSz-be. Szűn
jön meg annak önálló vagyonkezelése és szer
vei az amatőrzsüri szervezetének elvei szerint 
állitandók össze. Külön adminisztrációja meg- 
születendő, irodája az MLSz-be olvasztandó; 
fizetett tisztségei amatőr-tisztségekre cserélen
dők fel. Az ily módon csökkenő összeg erejéig 
szállítsák le a bírói dijakat. Adóztassák meg a 
nagy profimeccseket 1—2 ezrelék erejéig a tö
megsport javára.

Az egyesületi intézőket lássák el arcképes 
igazolvánnyal, amelyek jogosittassanak az ama
tőr-meccsek látogatására. Egyesületi intézők 
viszont csak azok lehessenek, akik a szövetség 
által rendszeresített intéző-tanfolyamot elvégzik.

Állittassik jel egy rlzsgtitaká-bUottiág. UM 

szinte alig várt meglepetést. Kezdve a kétszer 
400-as stafétán, amelyet főkép az algíri Roig 
kitűnő klasszisának kell betudni, ő adta meg 
a francia csapatnak a háromméteres előnyt, 
ami jól jött Tarisnak, aki tudvalévőén rövid 
távon nem ép a legerősebb,

A vizipólómérkőzés volt azonban a legna
gyobb meglepetés. Az első félidő 3:2-je után is 
ugyan még fennállt a francia részről a félelem. 
Do a végeredmény 5—4-es eredménye a fran
ciák javára tanúskodik arról, hogy a francia 
csapatban

Padou vagy V^ndeplanque míg műidig 
erős „cölöpök* 4 a vízben...

A francia izgalom el ültével, alkalmunk volt, 
Monsieur Drignyvel néhány szót váltani, hogy 
véleményét halljuk az augusztusi — magyar — 
nemzetközi vizipólómérközésre vonatkozóan.

— Nehéz ma még tiszta képet kapni, amíg 
nem tudjuk pontosan a csapatok felállítását 
— feleli az elnök. De egy bizonyos, hogy az 
internacionalls csapat, nem lesz oly jő, mint a 
nemzeti.

Ez a vélemény már egyúttal ném! „pro- 
gnózls'*.  Mándy Ilona.

előtt a 21-ik életévüket betöltött, feddhetlen 
életű bizottsági tagjelöltek a szövetség szabá
lyaiban való jártasságukról tanúságot tesznek. 
A jövőben már csak az igy vizsgázott sportem
bereket lehet a szövetség szerveibe beválasz
tani. iVentesitendők a vizsga alól azok, akik 
legalább már öt évet töltöttek el hasonló mun
kával. A megválasztandó bizottsági tagoktól fo
gadalmat venne ki a szövetség elnöksége arra 
vonatkozóan, hogy tudásuknak és lelkiismere
tűknek megfelelően fognak ítélkezni.

Az egyik indítvány realizálná a már elteme
tett vegyesrendszerű nemzeti ligabajnokság esz
méjét; még pedig 10 profi- és 4 amatőr-egyesü
lettel, a fővárosban éppen ugy. mint a vidéken.

Azok a profiegyletek, amelyek megszűnnek, 
felszámoltatnak, felszámolásuk részben játéko
saik eladásából, részben külön erre a célra lé
tesítendő alapból eszközöltetnek. A játékosok 
hat hónap altit visszaamatőrizálhatók. A gaz
dasági helyzet javulásáig uj proflesapnt nem 
alakítható, a kiesett profialakulat felszámol, 
amatőrcsapat, ha kiesik —- miután profijtékost 
ugy sem tarthatott — visszakerül az amatőr 
első osztályba. A ligában a játékosok büntetése 
az eddigi pénzbírság helyett kombinált, úgy
hogy az amatőregyesületek egyenlő fegyverek
kel küzdliessenek a ligabajnokságért. A vidéki 
bajnokságért az évad végén a hat vidéki al- 
stövetség bajnoki csapata játszik és az innen 
kikerülő első két helyezett és a Nemzeti Liga 
első négy helyezettje játszik az országos baj
nokságért.

Indítványozza, hogy az atszövetség közgyű
lése tartsa szükségesnek a Budapesten székelő 
újszövetségeinek és egyéb futballszerveknek 
egységesítését, a szövetségi adminisztráció tel
jes centralizálását, lényeges leépítését, a szö
vetségi ügyrendnek egyszerűsítését, a fellebbe
zési fórumok lényeges csökkentését, a fizetéses 
állások redukálását, a kiküldetési dijak meg
szüntetését és az összevonásokból elért megta
karítások terhére az amatőr-egyesületek köz- 
terheinek csökkentését, a HL, IV. és V. osztályú 
egyesületek szövetségi tagdíjainak pedig teljes 
eltörlését.

Hogy az amalőr-alszövetség elnöksége a fenti 
indítványokat, mint időszerűtleneket, elutasí
tásra javasolta, talán nem is fontos. A nagy
részben forradalmi jelentőségű javaslatok -- 
ezt talán senki sem vonja kétségbe — a halá
los ágyán fekvő magyar futball újjászervezé
sét célozza. És már maga az a tény, hogy egy 
lelkesedéstől fütött sportember munkálkodni 
kíván egy jobb sorsra hivatott eszme érdeké
ben, már érdem, amely elismerést von maga 
után.

Upeeel M

Az 1033. év uszőéletének kétségtelenül leg
jelentősebb dátuma: augusztus 15-ike. Ami 
ma Európa viztpólósportjában történik, azt 
mind az Európa és Magyarország között lát
szandó vizipólómérkőzés irányítja. Aligha akad 
ma Európában vizipólójátékos, akinek ne az 
legyen a leghőbb vágya, hogy tagjává váljál 
Európa válogatott vzipólócsapatának. És mert 
a vizipólómeccset összesen csak heten játszhat- 
ják, természetesen csak kevésnek juthat osz
tályrészül a kitüntetés.

Kik lesznek ezek a játékosok? Elég erős 
lest-e s csapat ahhoz, hogy u külön klasszist 
képviselő magyar világbajnokegyüttest le
gyűrje^ Csökkent-e a világsampioncsapat játék
ereje? Mi lesz a meccs eredménye? Ezek a 
kérdések uralják a világ sportsajtójának uszó- 
rovatait. És ebből a szempontból bírálták a 
kontinens szakemberei a spanyol-francia, a 
francia-belga és legutóbb a német-francia mér
kőzések eredményeit. Sőt, az egyik francia 
lap máris tudni véli a Donáth és a Delahaye 
által cszközlendő csapatösszeállítás eredményét 
is. Ez a különös összeállítás igy fest;

Bousek (Csehszlovákia),
Gerard Blltz (Belgium), Bulteel (Franciaorsz.), 

Gunst (Németország),
Couvelier (Franciaorsz.), Schultze (Németorsz.) 

Coppietters (Belgium).
Ez a francia szakvélemény még csak any- 

nyit koncedál, hogy Padou-t hátravonnák a 
védelembe és a francia veterán igy kiszorí
taná Blitzet a csapatból.

Egy német sportláp nem állít össze csapa
tot, de kihangsúlyozza azt a véleményét, hogy 

Európa válogatott csapatának le kell 
győznie a szerinte visszaesett ma

gyarokat

WEEKEND-NAPL0
Országos akció a gyermekek wcekendje érdekében — 
Elhárul az utolsó akadály a népslrand építésének 
ufjából — Egy rosszul sikerült vicc

A szokatlanul hosszú, napsugárnélküli és 
esővel teli tavasz után végre megjött a nyár. 
Itt van tehát a régi és mégis mindig uj kérdés: 
hová menjünk nyaralni?! A legtöbb ember, aki 
azelőtt elküldötte családját, ma már örül, ha 
ő és felesége otthon is marad, de legalább a 
gyermekeinek megszerezheti az egészségükre 
oly fontos üdülést. Az idén azonban mind na
gyobb és nagyobb társadalmi réteg kerül abba 
a helyzetbe, hogy ezt a luxust sem engedheti 
meg magának. Ez a réteg, nagyon okosan, a 
hétvégi kirándulásokkal — wcekcnddel — oldja 
meg a nyaralást.

♦
Olaszországban n tengerpartokon Mussolini 

a gyermeküdülők százait emeltette, amelyekben 

íj jászát I
Sallan Antal tornaszerek és sporteszközök gyám 
dullUl HÜlöl Budapest, IV, KamermayerKároly-u. 3 
sokszázezer gyermek nyaralását biztosítják. Ná
lunk az állami és magán jótékonysáai akciók
ból fentartott gyermeküdülők képtelenek be
fogadni a vérszegény, tüdőbajra hajlamos 
gyermekek mindjobban szaporodó tömegét. A 
probléma megoldására még alig történt valami.

Most azonban az illetékes körük Is belát
ták ennek fontosságát és rövidesen orszá
gos akció indul meg, Széchenyi Károly 
gróf vezetésével, aki kellő megszervezett- 
séggel végre megindítja, a nagyhangú gyer
meknyaraltatási akciók helyett, a gyermek- 

weeketideket.
♦

A városi II. csatornázási ügyosztály az V. 
kerületi szennyvízcsatorna megszüntetésére már 
elkészítette a terveket. A tervek szerint, beje- 

Harsai Böla csönaKűDitö 
Danubius strand. V.. Mndnr*u.  8. gA«z<t regattákat,mő- 
oroiokat, siklókat és turabajókat megbízhatóan éa olcson.

dik a Rákos-patakot és a hatalmas csatornát 
abba vezetik. A Dunába ömlés elölt derítőn és 
szűrőkön keresztül kerül a szennyvíz megtisz- 
tultan 3 Dunába.

Amint a szennycsatoma-probléma megol
dódik, az Illetékes helyek végre nekifognak 
a Danubius weekendtelep alatt a hatalmas 

méretű népslrand megépítéséhez.

Egy ezerleies bankjegy 
szerepe

Temesvár, julius fi.
( A Hétfői Napló tudósitójától.) Á bánáti 

futiballköröket egy nem mindennapi, de an
nál érdekesebb és titokzatos ügy foglalkoz
tatja. Az elmúlt vasárnapon ugyanis fontos 
meccset játszottak Zsombolyán a llertha és a 
Kadlma csapatai. A mérkőzés előtt

egy Ismeretlen, de bizonyára vérbeli fut
ballrajongó clmzettctlen borítékban ezer- 
lcjes bankjegyet nyújtott át ■ mérkőzést 

vezető bírónak,
bizonyára azzal a céllal, hogy a játékvezető 
az egyik csapatot győzelemre serkentse.

A futballrajongó azonban igen siethetett, 
mert a nagy sietségben elfelejtette megmon
dani, vagy megírni a mérkőzést vezető bíró
nak, hogy melyik egyesület győzelme lenne 
kívánatos uz ő szempontjából.

Miután a szövetség a mai napig sem tudta
kinyomozni « telíts személyét, g futtxJUblró,

De mit mond vájjon Donáth Leó dr., ag 
európai uszóliga és a FINA főtitkára, akinek 
szavai a legsúlyosabban visszhangoznak ebben 
a koncertben. Lássuk csak:

— Az, hogy a franciák legyőzték a németem 
két, váratlan esemény volt. A belgák előbbi 
győzelme a franciák felett, viszont nem ment 
meglepelésszámba. Miután a válogatásnál há- 
rom náció jön leginkább számításba, az ért 
munkám nem mondható éppen könnyűnek. A 
németek kisiklását nem kell túlságosan tragi*  
kusan felfogni, mert csak pillanatnyi indisz*  
pozícióról lehet szó, amelyet a későbbi fejle
mények reparálhatnak. Csapatösszeállításról 
ma még nem nyilatkozhatom mert a később! 
formák lesznek a döntök. ,

Kétségbcvonom azt, hogy ■ magyarok' I 
játékereje csökkent volna.

Amennyire én a helyzetet látom, éppen elleix 
kezően áll a dolog: a magyar válogatott csas 
pat tudása még emelkedett is, úgyhogy, 
hiszem, (

senkinek sem kell félteni a világbajnok- j 
együttest,

amely az augusztusi nagy napokra vitég 
Jónás István vizipólókapitány kitűnő vezetésé
vel tovább készülődik, amig az egész világ elölj 
megvédheti elismert hirnevét".

Az óvatos internacionalis uszószakértő nerrf 
nyilatkozik a csapatösszeállításról, amiben 
igaza is van, hiszen ma még csak kombiná
ciókról lehet sző. Abban a fölfogásában azon
ban, hogy a magyar csapat az augusztusi nagy 
erőpróbán kitűnően fogja megállani a helyét, 
maga mögött találja az egész sporltársadalmaí 
1>- Vermes Magda, j

Az erre vonatkozó terveket elvben már elfogad
ták és igy jövőre a megvalósulás stádiumába 
Jut.

♦
Ma délelőtt a szunyogszigeli é.i rómaiparft 

csónakházak tátongtak az ürességtől A csóna
kok, igen kevés kivétellel, vízre kerültek és a< 
evezősök kisebb-nagyobb útra indultak velük- 
Tiz óra után egy kis deli szél kerekedett és a 
part mentén mindenütt nagy fürdőzések vol
tak — amig fel nem tűnt a rendőrségi moto
ros. Az egyik stégen álló gyanútlan „vadat**  
barátja viccből belökte a vízbe. A motoros 
odavette az irányt és felírták a viccelő bará
tot, aki meggondolatlanságával könnyen bajt 
okozhatott volna.

♦
Ha már a vizen csatangoltam, megnéztem! 

magamnak a Petyeritg-féle GO pengős csónakot, 
Is. A csónak egyszemélyes és nem párevezős*  
hanem szandolin. A mérete jobb, mint a „klep- 
per“ vagy „Pionír" faltboot-é. Legalább is ai 
Dunára jobban megfelel. Fából épült, vászon-

uelváMerMMK
gummlkÓHa kntréíizekAlprA 4rnn VII., ltottenblller- 

soha nem létezett"1''3" utca 5ÍJ.

nal fedve. Máris igen nagy a kereslet bennük, 
mert olcsóságuk mellett igen stabilak. Négy, 
kis szandoiinnal találkoztam a vizen.

♦
A budai nyári vendéglők közönsége egyszeri

ben megjött a múlt héten. Az evezősök és 
weekendezők jókedvétől hangos a „budai Kis*  
pipa", ahol H. Kiss Jancsi, a népszerű zene
szerző muzsikál. Ott hallottam két külfölditől*  
hogy a vonaton elemelte valaki a bőröndjüket*  
Megfogadták, hogy ezentúl mindig biztosítják*  
ha bárhol is utaznak, az Európai Podgyász Biz
tositónál. Oda jár egyik nagy színészünk is, aki 
arról nevezetes, hogy mindenféle testi munkától 
irtózik. Balatoni nyaralása alatt történt, hogy 
villájukba becsengetett a postás és miután 
senki sem volt a közelben, színészünk magq 
ment átvenni a leveleket a kerítéshez.

A művész barátnője a terraszról figyelte a 
jelenetet. Amikor barátunk visszafelé lépege
tett, a bájos hölgy megszólalt:

— Na Gyula, lesz ma alvási Füleky József

titokzatos
egy futballmeccsen

aki egyszersmind a temesvári futballkerület 
elnöke is, bevételezte az ezer lejt és a futball- 
szövetség céljaira fordította.

Temesváron ugy gondolkoznak, hogyha ni 
ismeretlen futballmecenásnak igen sok köve
tője akadna, ugy a szövetség rövidesen sza
nálva lenne anyagilag.

Utazzon
3 motoros luxus 
repülőgépeinken

Légijáratok naponta 
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— Önök saját szemükkel győződhettél 
mcfl a Corvina wrcdotiségérőil s azt hiszem, 
hogy a műkincs hatalmas értékével is tisztá
ién wunnak. Nem szeretném, ha ez az árve
rés eredm(íny'télénül végződne, mert oblten az 
etekben kénytelen lennék önöket végleg meg
fosztani i ómnak a ktanlöségélől, hogy az érté
kes mi.(kincsei megszerezhessék. Szíveskedje
nek tehát kissé gyorsabban határozni, nehogy 
a késő éjszakába nyúljon bele ez az árverés. 
Ismétlem lóhát: a kódex kikiáltási ára száz
ezer dollárt

Mielőtt azonban valaki Ildii citálhatta volna 
erl a hat almos összeget, hirtelen meglibbent a 
terem bejáratának függönye és rémüli arccal 
brlxukoll nz árverés színhelyére ez a banda
tag, alki a megjelenteket bevezette.

— Mi az, Luigil Mi történt?... — süví
tett Carlo hangja nz érkező felé.

— Árulás! — nyögte a szerencsétlen és 
Wrdrcrogyott. — III a rendőrség... Mene- 
külielekl...

őrülete*  tumultus keletkezeit.
Mindenki menekülni nkart, kivéve Gálosit 

és barátját, meg az ál-grófnőt, aki Péterrel 
együtt szaladt az asztal felé, hogy a kódexet 
Jrtegszcrezze.

, De az olasz sem vesztegelt. Hirtelen föl
kapta a Corvinát, beledobta a táskába és me
nekülni akart vele

Péter ebben a pillanatban ért oda és rá
kiáltott:

— Állj!
A következő másodpercben azonban előtte 

termelt Burney, a fogorvos, hogy fedezze az 
olasz útját. Péter éktelen dühhel ugrott neki 
é.s öklével belesuj-loll az arcába.

— Nesze, gazemberi Fogat, fogért . . .
Néhány revolverlövés dörgött végig a 

termen és a lámpák hirtelen kialudtak. Péter 
belekeveredett az embermasszába, melyből 
nem tudott kicvickélni.

Gálosi, aki mindenütt a nyomában járt, 
Segíteni akart neki, do a sötétben nem talál
jak egymásra.

őrült hangkáosz töltötte he a termet; or 
ditozás és revolverlövések pokoli zaja válto
gatták egymást.

Carlo hangja süvített:
— Ide, mellém, Beppol
Gálosi most puha, női kezek érintését 

iérc/le s egy táskát nyomtak a kezébe. Min- 
gyárt utána lihegő hang súgta a fülébe:

— Gyorsan, Jean! Rohanj a hátsó kijárat
hoz . . Doverben találkozunk a „Lyon" fe
délzetén ...

Gálosi magához szorította a táskát és hát- 
mlépcli. Ebben a pillanatban egv zseblámpa 
fénye vágott keresztül a termen és az ő ar
cai is megvilágította. Ijedt sikolyt hallott, 
majd teljes erővel nckirohant valaki és fel- 
Jökle. ('gyanúkkor az. előbbi nő mellette ter
meli és kilépte a táskát a kezéből. Gálosi 
utána kapott, de rázuhant valaki és elszakí
totta a zsákmányától. Birkózni kezdett a ter
hével s már alaposan meghenlergették sgv- 
inúsl a sötétben, mikor hirtelen éles fütty ha
sította végig a fülsértő zsibongást s utána 
kigyulladlak a terem lámpái.

Néhány rendőr és detektív állott a bejá
rainál, kezükben revolverrel s vezetőjük har
sány hangon csöndet parancsolt.

— Mindenki maradjon a helyén! Kezeket 
főt' ..

Gálosi a tragikus helyzet dacára is, csak- 
nem elnevette magát. A .sötétben Péter zu
hant rá. mikor a táskát kilépték a kezéből s 
n barátjával birkózott olyan elkeseredetten. 
Komikus volt a helyzet s JPéler is elmosolyo
dni I.

— No. mi aztán jól megcsináltuk . . .
Föltápász-kodlak és követték a detektívek 

Ulnsilásail. Közben Gálosi megállapította, 
hogy a ..grófnő" hiányzik és vele együtt el
tűnt a táska is, a kódexszel együtt.

Carlo a titkos ajtó közelében állt és fog- 
c1 ikorgalva tartotta föl a kezeit. Zsákmányát 
elvették tőle s ráadásul még a rendőrség fog
lya is lelt.

Félóra múlva az egész társaság a Scolland 
Yardon volt, ahol csak kellő igazolás után 
engedték cl az előállítónak nagyrészét, far- 
lót és társait letartóztatták. köztük az ál-fog 
orvost i-. akinek egyébként néhánv foga ki
törölt Péter hatalmas csapása alatt.

XVII,

30 fontért két ócska ruha
Éle*  fütty hasította kelté a perron raját 

s n Dover felé induló esti gyorsvonat kígyója

lassan, méltóságteljesen elindult a Viktória 
pályau' -ar hatalmas csarnokából.

Már a kocsisor vége is elhaladt a várótér 
mek elölt, mikor eszeveszett rohanással két 
férfi száguldott végig a perronon a vonal 
utolsó kocsija felé s a pályaudvar személy 
zetének minden tiltakozása ellenére fölugrot
tak a legutolsó vagon lépcsőjére.

Egyikük belök te nz ajtót, bedobálta a kézi 
táskákat a kocsi folyosójára, majd fölsegit 
vén a társát, maga is fölugrott a kocsira és 
nevelve integetett a pályaudvar megrökönyö
dött személyzetének.

— Good byl
Barátja is kihajolt mögötte és németül hoz 

rátétté:
— Auf wiedersehenl
Osszenevetiek, majd az egyikük megszó 

Iáit:
— Az ugrás sikerült, de ugy látom, har 

madoszlályu kocsiba kerültünk. Talán jó 
lenne, Péterkém, ha átmennél egy másik 
kocsiba és helyet keresnél a második osztá 
lyon.

— Ezl a pár órát már itt is kibírjuk — 
felet a porosz. — Pont kilenckor indultunk 
s ha jól sejtem, éjfélkor már Doverben le 
szünk.

— Szóval, n legrossznbbkorl — mosolygott 
Gálosi keserűen. —■ Éjfélkor nem a legköny- 
nyebb rátalálni egv idegen hajóra.

— De ha rátalálunk, annál könnyebb lesz 
följutni reá, — okoskodott Péter. — A sö 
télség még segítségünkre is lehet.

A porosz számítása helyesnek bizonyult 
mert éjjel tizenkét óra tiz perckor a gyors 
vonat befutott a doveri pályaudvarra s a kél 
jóbarálot letette a kikötőváros nyugalmas, 
éjszakai csendjében.

Gálosi megszólított egy soffőrt:
— Mondja, barátom, nem tudja, mikor in 

dúl a „Lyon" nevű hajó a francia part 
felé?

— Nem tudok róla — felelt a soffőr. — 
A személyszállítókat mind ismerem. „Lyon" 
nevű nincs közöltük.

Pillanatig tanácstalanul állottak, majd Gá | 
losi belépett a kocsiba és Pétert is maga után 
vonta.

— Hová parancsol? — kérdezte a sofTőr.
— Vigyen valami jobb matrózkocsmához, 

ahol sokan megfordulnak.
Az autó megállóit egy girbe-gurba utcában, 

a „Vasmacskához" címzett kocsma előtt. A 
soffőr nyújtotta a kezét a vileldij után s mi 
kor látta, hogy utasai nem szűkmarkúak 
jóindulattal utánuk szólt:

—• Keressék csak a tulajdonost, a vér 
Billy-t. Mindent megtudhatnak tőle, ami: 
akarnak, mert nincs olyan hajó, amelyet ( 
ne ismerne, ha már egyszer az megfordult n 
csatornán.

Hatalmas méretű szuterrénhelyiség volt ez 
a csapszék, széles bolivckkel, oszlopokkal ós 
egészen megbámult, piszkos falakkal, melye 
ken évtizedek óta halmozódott már a füst 
és a korom. A terem zsúfolva volt minden
féle népséggel, de főként matrózokkal, akik 
szabadnapjukat töltötték itt el, sör és whisky 
mellett.

A teremben vágni lehetett volna a pipa 
füstöl. Alkohol, bagószag és émelyítő, nehéz 
levegő keveredőit itt össze és megfekiidle az 
újoncok tüdejét mérgező baktériumaival.

Gálosi előretört a zsúfolt teremben, a ro 
gyásig megrakott és körülvett asztalok kö 
zött és n tulajdonost kereste.

Odafurakodtak a sönlés elé, ahol egy üres 
asztalt sikerült még fölfedezniük. Alig üllek 
le melléje, a törzsvendégek kiváncsi pillantá
saitól és megjegyzéseitől kisérve, mikor elöl
tük termelt egy széles, bikanvaku, torzon- 
borz, civilruhás ember, aki apró, pislogó 
egérszcineivel kíváncsian mustrálgatla a szo
katlanul jóruhás vendégeket.

— Mivel szolgálhatok? — kérdezte látható 
kíváncsisággal és meglepően kellemes han
gon, amely sehogyan sem illett az elriasztó 
külsejéhez.

— Két sörrel és n tulajdonossal! — felelte 
foghegyröl Gálosi és ugy lett, mintha meg
szokott helyen ülne, amely már egyáltalán 
nem érdekli őt.

A férfi elhozta a sört, aztán megállt az 
asztal mellett.

— Mit akarnak tőlem? Én vagyok a tulaj 
donos.

Gálosi először csodálkozva nézett rá. majd 
hirtelen lehúzta maga mellé egy székre.

— No, nézd csak!... Hát maga az, I
Billy? ... lehetetlen!... I

A kocsmáros megűtödve pillantott rá.
— Én vagyok hál! Mért volna ez lehetet

len?
Gálosi folytatta a játékot.
— Becsület szentségemre mondom, hogy 

alig ismerem meg. Pedig, vén patkány, em
lékezzen csak rá, hogy tiz évvel ezelőtt meny
nyit mulattunk itt, a maga odújában . ..

Bizalmasan rácsapott a vén kocsmáros ha
talmas vállára és folytatta a „főzést".

— Tiz évig az amerikai partok körül ha
józtam, de most végleg visszajöttem, mert 
unom már a sok tengert. Most a tengerészeti 
minisztérium politikai osztályán vagyok, 
ahol kényes természetű ügyek nyomozását 
szokták rámbizni. A kollegám, ez a jóképű 
fiú, a német kormány megbízottja. Egy kuk
kot sem tud angolul a szerencsétlen. Engem 
osztottak melléje, hogy segítsek neki a nyo
mozásnál, Mit gondot, Billy, vén szárazföldi 
patkány, akadna ebben a lebujbán egy jólin
formált fickó, aki szívesen keresne tiz fon
tot egy kis felvilágosítással?

A kocsmáros apró szemeiből kapzsi, pil
lantás fénylett elő az összeg hallatára.

— Tiz font nagyon szép kis összeg, ha 
csak beszélni kell érte. De attól függ, hogy 
miről van szó?

— Megmondom azt is — felelt Gálosi, —- i 
ha elmehetünk erről a helyről egy kevéssé 
zajos helyre.

Az öreg Billy habozás nélkül fölállt.
— Jöjjenek utánam, de feltűnés nélküli
Gálosi pár mondattal elmagyarázta barát

jának a helyzetet, aztán fölálltak és a kocs
máros után sompolyogtak, aki a lakásába ve
zette őket.

Leültek. Billy pipát vett elő és az urakat 
; iga rét Iával kínálta.

— Hát miről van szó? De előre is jelzem, 
hogy nem szoktam a Scotiand Yard emberei
nek besúgni. Csak tisztességes információra 
/állabkozom.

— Hiszen mi nem is magára gondoltunk, 
vén Billy. Hívjon ide valakit a fiuk közül, 
aki jól ismeri a hajókat.

Az öreg megvetően kiköpött, majd nagyo
kat szilt a pipájából.

— Rajtam kívül senki sem ismeri jobban 
r csatornát. Minden hajó emberei nálam for
intnak meg s ha valaki tud valamit róluk, 
ikkor az én vagyok.

— All rightl — nevetett Gálosi, — Ebben 
íz esetben a tiz fontot maga fogja megke- 
-esni. És hogy mingyárt a dolog velejére 
érjek: ismeri-e a „Lyon" nevű gőzöst, amely 
na vagy holnap indul a francia part felé?

— Ismerem háti — nevetett a vén kocs- 
náros s már a zsebében érezte a tizfontos 
mnikjegyet. — Egy ócska, kis francia gözös. 
imcly már ké>t hete horgonyzik a szomszédos 
. olikestone-ban és ma hajnalban érkezik ide.

— Tudja-e, hogy miért jön?
— Tudja az ördögi Mindentudó én sem 

vagyok. De. annyit én Is tudok, hogy valakit 
föl akar venni Doverben, bogy feltűnés nél
kül átszállítsa a csatornán.

— Rendben van, Billy! Magáé a tiz font. 
:sak még arra feleljen, hogyan lehetne kel
őnknek feljutni arra a hajóra?

— Hajlandók az ügy érdekében még tiz 
'ontot áldozni?

— Természetesen, Billy — felelt Gálosi 
hőmmel. — Söl a magáét is meg! óidom 
nég öl fonttal, ha nyélbeüti, hogy feljussunk 
i hajóra.

— Meglesz 1 — biccentett a kocsmáros. — 
Szerencséjük van, mert nemrég beszéltem a 
’őzös egyik emberével, aki néhány elszánt 
’ickól keresett nálam a hajóra. Hát majd 
nagukat is beajánlom. De ebben a ruhában 
uem mehetnek.

— Az igaz! — hagyta rá Gálosi. — Nem 
’ud valami rongyokat szerezni részünkre?

— Hát... majd körülnézek ...
— Még öl font, Billy!... All right?
— Meglesz!
A vén kocsmáros sző nélkül fölkelt és olt 

hagyta a két vendéget a szobában. Gálosi ha
mar informálta barátját a helyzetről.

— Harminc fontunkba kerül, Péter, de föl- 
jutunk a hajóra.

Tiz perc múlva Billv visszatért két rend 
ruhával, cipővel és kalappal, melyeket ki 
ipadhalatlnn raktárából hozott elő.

A kocsmáros ismét elment, hogy beszéljen 
az emberével s ezalatt Gálosi és barátja át
öltöztek. Pár perc, múlva a tulajdon édes
anyjuk sem tudott volna rájuk ismerni.

XVIII.

Hajószerencsétlenség 
a La Manche-csatornán

Gálosi leolvasott harmómc fontol az asztalra 
mosolyogva nézte, hogy a bankjegyeik milyens

villámgyorsan tűnnek el a kocsmáros feneket
len zsebében.

— Mehetünk!
— Megvan a revolvert — sug'a Gálosi ba- 

álja fülébe.
Péior bólintott, mire megindultak az ivó

szoba felé, ahol a „Lyon" embere már várt 
reájuk.

BWy odavezette őket a matróz asztaléhoz.
— Francia, itt az a két mákvirág, akikről 

beszéltem. Megbánhatsz bennük.
Továbbment elégedetten s Gálosi, barátja 

va! együtt leült az asztalhoz.

Vegyen lelhet 
viliül

Fürdőigazgatóság -. Siófok. Tel. 1 
Budapest, Károly-körut 3, a. Tel. 452-02
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— Tudnak franciául? — kérdezte minden 
bevezető nélkül a matróz.

— Tudunk, — mondta Gálosi. — Barátom 
francia származású és magam is eílég jól be
szédem a nyelvel. De ha nem haragszik, öre
gem, igyunk egy kis sört a taláJk ozásunk örö
mére. Természetesen én hozatom.

Mikor a friss sör ott állt az asztalon, a 
„Lyon" embere egyszerre barátságosabb ké
pet mutatott.

— Ugylátom, jó vágású fickók. Akarnak-e 
keresni?

— Természetesen.
— De lehet, hogy verekedniük is kell.
— Annál inkábbI — felelt Gálosi szemreb

benés nélkül.
A matróz fölhajlotta a sört, végigtörülte a 

bajuszát, aztán rákönyökölt az asztalra és 
pipára gyújtott.

— Hát arról van szó, hogy feljönnek a 
„Lyon" nevű hajóra őrségnek. Összesen hatan 
lesznek. Amig a hajó átkél a csatornán, vi- 
gyázniok kell, nehogy a ködben megtámad
jon bennünket valamelyik idegen gőzös.

— Értem 1 — bólintott Gálosi. — Csempész
áru! ...

— Ugy van! — hagyta helyben a matróz, 
— És ha verekedésre kerülne a sor, azt hi« 
szem, meg tudják állni a helyüket.

— Be fogjuk bizonyítani — mondta Gálosi 
és jelentős pillantást vetett barátjára, aki nem 
avatkozott a beszélgetésbe, csak a végén telte 
föl a kérdési:

— No és mit lehet keresni?
— Húsz fontot kap mindegyik, ha szeren

csésen átérünk a flandriai partra.
— Calaisba megyünk?
— Nem tudom, hol kötünk ki, — hárította 

el a kérdést a matróz, — de azt hiszem, hogy 
ez nem is nagyon fontos.

— Rendben van! Mikor megyünk?
— Reggel négy órakor itt lesz a hajó. Csak 

beszállunk és azonnal indulunk. Revolverük 
van-e?

— Van, — bólintottak mind a ketten.
Kézfogással pecsételték meg az üzletet és 

még egy korsó sört tlak. A matróz megkér
dezte a nevüket, mire Gálosi Ilenry-nek, 
Péter pedig Louis-nak mondta magát.

Ezután az öreg átvitte őket a. másik asztal
hoz, ahol már négy marconaképü, mindeme 
elszánt alak üldögélt.

— Itt vannak a cimborák! — mutatta le 
őket a matróz. — Az egyik Henry, a másik 
meg Louis. Ismerkedjenek egy kicsit, amig 
a dolgom után megyek. De le ne igyák magu
kat, mert pont négykor indulunk. Aki sokat 
iszik, azt itt hagyom ebben a patkányfész?k- 
ben, ahol tovább kesereghet azon, hogy a vén, 
kérgesszivü Billy mért nem ad már hitelt a 
vendégeinek.

Jót röhögött ezen a mondáson és elment, 
otthagyva Gálosit és barátját az uj ismerősök 
között.

Változatosság kedvéért most Péter fizetett 
egy round sört és ezzel egyszerre szimpa
tikussá tette magát.

Az indulás ideje hamar elérkezett s akkorái 
már a vezetőjük is visszajött, miután meg
győződött róla, hogy a hajó pontosan meg
érkezett.

Fölcihelödtek és megindultak a hajnali 
szürkületben a kikötő felé. Tiz perc muha 
pgy szürkére mázolt, karcsú kis gőzös fedélze
tén állottak, ahol a parancsnok szemlét laitott 
felettük. Miután kifogás nem merült fel egyi
kük ellen sem, a kapitány újból átadta őket u 
vezetőjüknek.

— Oszd be őket, Fran^is és vigyázz, hogy 
nyitva tartsák a szemüket! Te felölsz értük.

— Bízza csak rám őket, kapitány ur, válo
gatott legények ezek.

(Folytatjuk.)
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