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Veszett kutya halálra- 
mart egy kisgyermeket 
Az áldozat két kistestvérét és apját, anyját is megharapta a veszett kutya

Vasárnap reggel a főkapitányságra Jelen
tés érkezett, hogy Vargha István 7 esztendős 
tápiószelei kisfiú, akit a vármegyei mentők 
veszettkutya marással Budapestre, a Pas- 
-tcur-intézetbe akartak szállítani, útközben 

a kőbányai felsőpályaudvarnál a mentő
autóban meghalt.

A rendőrségen megindult a vizsgálat és 
rövidesen megdöbbentő dolog derült ki: a 
meghalt kisgyermeken kiviil még két gyerek 
és két felnőtt,

egy egész család esett áldozatul a ve
szett kutya garázdálkodásának.

Tegnap délután Vargha János tápiószelei 
gazdálkodó udvarára betévedt egy kóbor 
kutya, egy hatalmas juhászeb. Vargha és 
felesége a lakószobában tartózkodtak, há
rom kis gyermekük, a kilenc éves Mária, a 
hétéves István és az ötéves Lajos az udva
ron játszadoztak.

A gyerekek körülfogták a kóbor kutyát 
és játszani kezdtek vele. A kis Vargha Pista 
barátkozott legjobban vele, átölelte a nya
kát. A kutya megdühödött és

beleharapott a kisfiú arcába.
'A másik két gyerek most már ijedten ott
hagyta a kutyát és rohant befelé a házba.

A kutya utánuk szaladt, elkapta őket 
és előbb Máriának, azután Lajosnak a lá
bába mart. A három gyermek most már 
rémülten sikoltozott és kiabált.

Vargha és a felesége a segitségkiáltozásra 
kinohantak a házból és

rémUlten látták, hogy három gyerekük 
véresen fetreng a földön és fölöttük áll 
fogvlcsoritva, vérben forgó szemmel a 

Juhászkutya.
Azonnal tudták, hogy veszett eb marhatta 
meg a gyerekeket. Visszafordultak a házba, 
Vorghdné ásót, az ura pedig kapát ragadott 
és úgy rohantak ki az udvarra.

Az állat, mikor észrevette őket, ott hagyta 
n földön fekvő, sikoltozó gyermekeket és 
most már Vargháiknak rohant. Ezek

ásóval, kapával estek neki és hatalmas 
csapásokat mértek rá.

A megdühödött kutya azonban állta az ülé- 
»ek záporát, nem tudták visszatartani és

egymásután megmarta Varghát, majd 
a feleségét Is.

Percekig tartó izgalmas küzködé sután vé
gül a veszett kutya otthagyta áldozatait, át
ugrott a kerítésen, vad futással rohant végig 
• falun és pár perc mulvH

eltűnt a határban.
Vargha János a feleségével és három gye

rekével egviilt azonnal a községi orvoshoz 
ment. Az orvos megvizsgálta és első segít
ségben részesítette őket és meghagyta Var
gháiknak, hogv

a legközelebbi vonattal azonnal átázza
nak Budapestre, menjenek a Pasleur- 

Intézetbe
és kérjenek védőoltást,

Vargháik úgy tervezték, hogy vasárnap 
reggel utaznak Budapestre. Vasárnapra vir
radó éjszaka azonban annyira rosszabbo
dott az állapotuk, hogy orvost kellett hívni 
hozzájuk, aki most már intézkedett, hogy 

a család valamennyi tagját azonnal szál
lítsák Budapestre 

cs helyezzék el n Pasteur-intézetben.
Az orvos intézkedésére megjöttek a vár

megyei mentők és autón elindultak velük 
Budapest felé. A kis Vargha István állapota 
az utón egyre súlyosbodott, a szerencsétlen 
kisgyermek elvesztette eszméletét és mikor 
a város határába, Kőbányára érkeztek, 

meghalt a mentőautóban.
Apját, anyját és két kis testvérét a mén 

tők a Posfeur-intézetbe vitték, ahol azonnal 
szakszerű kezelésbe vették őket és vala

Rendkívül fontos tanácskozások folytak 
vasárnap a földmivelési minisztériumban

Kállay földmivelési miniszter és Mayer államtitkár nyilatkozatai a Hétfői Napló számára
Mayer Károly földmivelési államtitkár 

vasárnap reggel 8 óra 20 perckor vissza
érkezett Berlinből, ahol szombaton délután 
1 óra 30 perckor a magyar kormány nevé
ben aláírta a németországi exportra vo
natkozó kereskedelmi egyezményt cs i óra 
50 perckor visszaindult Budapestre.

MAYER KÁROLY ÁLLAMTITKÁR 
megérkezése után fogadta a Hétfői Napló 
munkatársát és a berlini tárgyalások ered
ményéről a következőket mondotta:

— Ma reggel érkeztem meg Berlinből. 
A junius 2-án megindult tárgyalások ni 
kaiméval még függőben maradt kérdések 
befejezésére vonatkozó tárgyalások tegnap 
értek véget. Az 1931. évi junius 18-án kelt 
magyar-német kereskedelmi szerződéssel 
kapcsolatos pótegyezményt magyar részről 
én, a német birodalom részéről Waldcck 
titkos tanácsos irtuk alá.

— A tárgyalások — mint azt a hivatalos 
jelentés is megállapította — a kölcsönös 
megértés jegyében folytak le és kétségtelen, 
hogy a német megbízottak részéről azok
ban a kérdésekben, ahol közeledés lehet 
séges volt, igen nagy megértés mutatkozott.

— A legfontosabb kérdések, melyek szó- 
bakerültek:

a búzaeladás kérdése, ahol sikerült a 
junius hó 12-én kötött megállapodáson 
tulmenőleg búza, árpa, rozs és tengeri 
értékesítőn tekintetében a német kor
mány hozzájárulását bizonyos szállítá

sokra nézve megnyerni.

— A pontyszállitás tekintetében egy több 
mint 60 százalékos vámkedvezményt sike-

mennyinket védőoltással látlák el.
Tápiószelén nagy ijedelmet keltett a ve- 

szettkutya-kaland. A vidéken ugyanis az 
utóbbi időben elszaporodott a kóbor kutyák 
száma.

A községi orvos nyomban intézkedett, 
hogy sürgősen oltsák be Pasteur-szé- 
rummal mindazokat, akikkel Vargháék 

a kutya-kaland után érintkeztek.
Megállapították különben, hogy a Vargháik 
portáján garázdálkodó veszett kutyát később 
a község határában

a sintérek megtalálták és agyonlőtték.
Tápiószele tájékán különben nem ez az 

első veszettkutya eset. Nem messzire innen, 
Albertirsán is nagy bajt okozott egy veszett
kutya.

Alberti község csordása a minap egy

lült elérni a német tógazdaságokkal létesí
tendő egyezmény keretében.

— A v ete mi ny magvak kérdése Is a ma 
gyár gazdák érdekeinek biztosításával 
olyan megoldást nyert, amitől remélhető, 
hogy

a német belfermesztésl szerződéssel le
kötött területek a jövőben emelkedni 

fognak,
amiben igen nagy fantáziát iátok.

— Ezeken kívül még több téren, 
úgy a vasúti, mint n vámtarifamagya
rázatok tekintetében sikerült kölcsö
nös megértéssel a függőben levő kér

déseket tisztázni.
A tárgyalások mindenesetre többet, mini 
alapos reményt nyújtanak arra, hogy igen 
fontos kérdésekben kompenzációs megálla
podás utján

sikerül a magyar exportot Németor
szág felé emelni,

a jövőt illetőleg pedig a gazdasági kapcso
latokat fokozottabban kimélyiteni.

Alig fejezte be érdekes kijelentéseit Ma
yer államtitkár, nyomban besietett Kállay 
Miklós földmivelési miniszter dolgozószo
bájába és referált a miniszternek berlini 
tanácskozásairól.

Közben megérkeztek a minisztériumba 
Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter, 
Ferencit Izsó államtitkár, Serbán Iván, a 
Külkereskedelmi Hivatal h. vezetője, a 
pénzügyi és külügyminisztérium és a Nem
zeti Bank szakelőadói és egy minden rész
letre kiterjedő tanácskozás kezdődött, 
amely végül a malmok képviselőivel íoly- 

szomszédos község csordásától kis terelő
pulit kapott ajándékba.

A puli pár napig terelte a csordát és 
közben inegharapott egy bikát és pár 

tehenet.
Az egyik tehén nem sokkal a marás után 
megbetegedett. A gazdája levágatta és mi
vel semmi gyanús jelet nem tapasztaltak, a 
hatósági husszékben kimérték a busát.

Ebből a húsból a küzségbeliek közül 
170-en vásároltak.

Később a bikán és a többi megmart tehé
nen veszettség jelei mutatkoztak. A bikát 
majd utóbb még három bikát és

harminc tehenet ki kellett irtani.
Kiderült, hogy

a kis terelőpull veszett volt 
és időközben azt is kiirtották.

látott megbeszélésekkel együtt közel dél
után 3 óráig tartott.

A tanácskozások befejezése után
KÁLLAY MIKLÓS FÖLDMIVELÉSI 

MINISZTER
a következőket mondta a Hét fői Napló 
munkatársának:

— A kereskedelmi miniszter úrral együtt 
meghallgattuk Mayer Károly államtitkár 
ur beszámolóját berlini munkájúról, 
amelynek eredményét már a berlini követ 
hivatalos közleménye ismertette. Ma az ősz*  
szes illetékesekkel végigtárgyaltuk a búza- 
értékesítés problémáját.

Mostantól fogva az Ilyen tanácskozó- 
sok napirenden lesznek,

aminek különös jelentőséget ad, hogy a 
huzakanipány megindulásával permanen- 
ciában kell lennünk, hogy a szükséghez 
képest mindig gyorsan intézkedhessünk.

— Ezzel kapcsolatban megbeszéléseket 
folytattunk

buzufcleslegcinknek Ihralakban való 
exportálásának kérdésében Is

és erre vonatkozólag maguk a malmok 
képviselői feltárták és megismertették az 
exportlehetőségeket.

— Minden reményem megvan arra, hogy 
megtaláljuk nz utakat a magyar buzafelc."- 
legek legjobb irtikesitisi lehetösigének is 
elhelyezésének biztosítására.

Amint értesülünk, a földmivelési minisz
ter már hétfőn kora reggel referálni fog n 
berlini megállapodás részleteiről Gömbös 
Gyula miniszterelnöknek is. (h. j.)
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Mussolini és Daladier 
személyes találkozón 
pecsételik meg az olasz-francia 
barátságot Páris vasárnapi politikai szenzáciűia

Párts, julius 23.
(A Hétfői Napló tmlóiitőjának telefoni elentése.) A Chicago Tribüné párisi kiadása 

Vasárnap nagy külpolitikai szenzációt röpített világgá. A lap azt Írja, hogy Daladier 
miniszterelnök

uugmztna közepén találkozik Mussolini val és végleg megpecsételik a francia
olasz barátságot.

Nizzában az n hír terjedt el — írja u lap — hogy Daladier augusztus második 
belében cgvlk barátja jachtján föIdközllengéri útra indul és az olasz partvidéken ven
dégül látja jachtja fedélzetén az olasz korínányelnUküt.

A francia miniszterelnök, aki ez Időszer int Vicliyben gyógykezelte!! magát. Toulon- 
ban vagy Cannesban száll augusztus 10-én a „Vebelle II.**  jachtra s négy-öt nap múlva 

megáll a jachltul az olasz partok közelében, Osleria táján. Itt lesz majd a tör
ténelmi nevezelességü találkozás a francia és az olasz kormányfők között.

Beavatott párisi politikai körökben megerősítik azt a hírt, hogy Daladier augusztus 
10-e Iáján valóban földközi-tengeri sétautazásra indul, arról azonban még nem tudnak, 
hogy ebből az alkalomból találkozni akar Mussolinival.

Ma megnyitják a chicagói
Megszigorították az Uzlot- tözsdét
szabályokat, megakadá
lyozzák a mesterséges árzuhanást

Newyork, julius 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

Két napos szünetelés után ma, hétfőn ismét 
megindul a forgalom a chicagói gabona
tőzsdén. A tőzsdetanács lényegesen szigorí
totta az üzletszabályokat s többek közt azt 
n kikötést telte, hogy

bizonyos pontnál mélyebbre nem zu
hanhatnak a gabonaárak.

Ezt a mélypontot egyelőre az utolsó, csü
törtöki tőzsdenap legmélyebb árfolyamaiban 
állapították meg.

A hétfői chicagói gabonatőzsdén tehát ki

Halálos fürdőkatasztrófa 
a lágymányosi strandon 

A Dunába fulladta szépségkirúlynő-jelititédesapja
A vasárnapi fürdőzésnek isinél halálos 

toldoznia van. fícrndt Ferenc munkás a lágy
mányosi ingvcnslrnndon szórakozott a csa
ládjával, ahol éppen szépségkirálynőt vá
lasztottak.

A szépségk Irálynő'égre Bernit kislánya 
volt a legkomolyabb jelölt.

nagy
az érdeklődés a 
nyári gyümölcs
ös zöidségbelű- 
zés és elieués 
iránt.
Az nz. akció, amelyet Budapest Szé

kesfőváros Gázmüvei és n Katholikus 
Háziasszonyok Országos Szövetsége a 
nyári idenygyümöicsök és főzelékek 
befőzésére és konzerválására kezde
ményezett, olyan nem várt sikerrel 
Járt, hogy az érdeklődök az előadóhe- 
lylségben el sem férlek. Ezen a Gáz
müvek ugy segítőit, hogy mintakony- 
héjái Is ilyen gyakorlati előadások tar
tására alkalmassá lőtte. Háziasszo
nyainknak lejlát most módjukban van 
ezeket az előadásokat akadály nélkül 
meghallgatni.

Folyó hó 25-én, kedden délután 
5 órai kezdetiéi Szabó Béla gazdasági 
iskolai tanár az aszalós- és erjedésről, 
továbbá a gyiiniölcsszörpök készítésé
ről tart előadási. Erre külön is felhív
juk háziasszonyaink ügyeimét.

A rendes bemutató előadások, to- 
váhra is minden kedden és pénteken 
tartatnak meg (a Gázmüvek VI., Vil
mos császár u| 3. I. sz. helyiségeiben) 
5 órai kérdettél, ogyidőben két terem
ben. Soron vannak a körte, sárgaba
rack, őszibarack, zöldbab, lök slh. el- 
tevések és lekvárfötések.

Belépés díjtalan.

zárt dolog, hogy áresés legyen csütörtökhöz 
képest és

a jegyzések csakis emelkedhetnek.
Korlátozta a tőzsdetanács az üzletidő tar
tamát is s a lőzsdeforgalom hétfőtől kezdve 
az eddigi öt óra helyett

csak három óra hosszat tart.
Eddig a chicagói gabonatőzsdén reggel 9 
órakor kezdődött a hivatalos forgnlom és 
délután 1-lg tartott, most pedig, épp ugy 
mint a newyorki értéktőzsdén, déli 12 óra
kor kezdődik majd és délután 3-kor végző
dik.

A munkás efeletli örömében több bort ivott 
a kelleténél, majd fürödni ment a Dunára. 
Alig ért a vízbe, görcsöt kapott a lábaiba és 
mielőtt a segítségére siethettek volna, 

elmerült a hullámokban.
A strandon óriási riadalom támadt és 

vfgcszakadt a szépségkirdlynő-választásnak.
Bernrít holttestét egy óra múlva az össze

kötő vasúti hídnál vétellé ki a Duna.
A megerősített mentőőrségnek a Római' 

partoknál többször kellett segítséget nyújta
nia felborult csónakok utasainak. A Danu
bius csónakháznél egy, a vig fölé kifeszitett 
kötél

30 csónakot borított fel,
de valamennyi csónak utasát kimentették. 

A római partoknál Rakty Lajos csónak- 
háttulajdonos öl vizbefordult evezőst men
tett ki a Dunából.

POLITIKAI NAPLÓ
Gömbös Gyula miniszterelnök hétfőn reg

gel tér vissza Budapestre vidéki tartózkodá
sából és délután (’» óra 20 perckor Kánya 
Kálmán külügyminiszterrel együtt Rómába 
utazik. Hétfőn délelőtt még fontos tanács
kozásokat fog folytatni a miniszterelnöksé
gen. A miniszterelnök kedden délelőtt érke
zik Rómába és még kedden estefelé iátoga- 
tást tesz Mussolini miniszterelnöknél. A hi
vatalos tanácskozások szerdán délelőtt kez
dődnek meg.

♦
Vasárnap délután Mörth osztrák kereskedelmi 

minisztériumi osztályfőnök vezetése mellett dő
lt Ráció érkezett Budapestre, hogy tanácskozá
sokat folytasson az osztrák-magyar kereske
delmi szerződésre vonatkozólag. A megbeszé
lések elsősorban arról folynak majd, hogy a 
szerződés értelmében többek közölt mi hétezer 
vagon tót veszünk át Ausztriától s ezzel szem
ben Ausztria megfelelő mennyiségi! marhát és 
egyéb mezőgazdasági cikkeket vásárol tőlünk. 
Ausztria ni egész évi kontingenst, a hétezer 

fúl nuir az, év első öt hónapjában leszál
lította a nü előzékenységünk folytán, míg a 
megfelelő ellenértékű állat- és egyéb mezőgaz
dasági cikkeket Ausztria csak oly mértékben 
vette át tőlünk .amennyi az egész évre fel- 
osztva, nz elmúlt Időre esett. Természetesen 
Ausztriának éhez joga van, most azonban még 
további famennyiséget óhajtanak eladni ró- 
srilnkre, mi azonban azt csak akkor vehetjük 
út. ha megfelelő garanciákat nyerünk arra, 
hogv ugyanilyen mértékben emelkcdhetik a mi 
kivitelünk ts Ausztriába. A tanácskozások elő
reláthatólag kélh áront napot vesznek Igénybe.

♦
Fahlnyi Tihnmén kereskedelmi miniszter 

balatoni kőrútjára vonatkozóing vasárnap 

délelőtt a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Személyesen meghallgattam balatoni 
körulam alkalmával a Balatonvidék kíván
ságait és különösen a vasul! forgalom szem
pontjából felmerült óhajtásokat a legsür

Kilakoltatnak 400 csaladot, 
mert a fővárosnak szüksége 
van a ferencvárosi kiserdőre

Uj városrészt építenek a külső Ferencvárosban
Hosszú évek óta a főváros egyik lewzörnyübb 

nyomortanyája a ferencvárosi, úgynevezett Kis
erdő-telep. Körülbelül 400 család él a legna
gyobb nyomorban a Kiserdő-telepen.

A lakosság legnagyobb réséé munkanélkü
liekből és cigányokból áll.

Évekig a földbe vájt, deszkákkal fedett odúk
ban éltek ezek a szerencsétlenek, de az utóbbi 
időben már vályogból és deszkából viskókat 
építettek maguknak, a kunyhók mellett kis ve
teményes kerteket ültettek, sőt a telep köze
pén kápolnát is építettek.

Ilyen módon lassanként
félig-meddig rendezett teleppé alakult át 

a ferencvárosi Kiserdő,
ahova még telepgondozó js jutott.

A főváros vezetősége már régóta foglalkozik 
azzal a gondolattal, hogy rendezi ezt a város
részt és rendet csinál a Kiserdő-telep lakó! kö
zött. akik

gvermekelket nan-nan után beküldik ■ vá
rosba, hogy a forgalmas utcákon összekol- 

dulják a mindennap! kenyérre valót.
Most végérvényesen elhatározták, hogy q 

legközelebbi jövőben kilakoltatják a Kiserdő- 
lelep lakóit ,akik

.semmiféle bért vagy adót nem fizetnek.
így rövidesen utcára kerül ez a 400 nyomorgó 
család.

A ferencvárosi Kiserdő-telepből pedig rende
zett városrészt csinálnak.

Villamossíneket vezetnek a Kiserdőhöz 
és a külső Ferencvárosnak ezen az elhanyagolt 
részén fővárosi épületeket emelnek. A Kiserdő 
mai lakói között

valóságos forrongást idézett elő közeit ki
lakoltatásuk híre

és a legnagyobb Izgalommal várják, hogy mit 
hoz a jövő.

Óriási botrányt rendezett az utcán 
az elfogott zsebmetszőnő 

Letépte magáréi a ruhát, a detektívek alig tudták lefogni
A zsebtolvajlás! ügyek nyomozásával fog

lalkozó detektív szakcsoport állandóan figyeli 
az áruházakat, villamosmegállókat, a csarno
kokat, zsebtolvajok után kutat.

A detektívek megtudták, hogy három Is
mert zsebmetsző,

Kupa János és két nővér, Jakobovlcs Her- 
manné és Munka Ignácné hosszú távoliét 

után ismét feltűntek Budapesten.
A detektívek szombaton délután a Corvin- 
áruházban felfedezték őket, amint gyanúsan 
ólálkodtak a vevők között. Jakobovlcsné ép
pen elemelte egy uriasszony pénztárcáját. 
A detektívek odaléptek honájuk és feltűnés

Az élet és nem a paragrafus
szabja meg az apaságot

A debreceni törvényszéken szenzációs íté
letet hoztak gy rendkívül súlyos bűnügyben 
Az ítéld, amelyhez, hasonló nem igen fordult 
e|ö még a debreceni törvényszéken; jogi szem
pontból is szenzáció erejével hat. Az eset előz
ményei a következők: Aa egyik biharmegyei 
községből behozták a csendőrök a debreceni 
törvényszék fogházába a falu tekintélyes va
gyonnal rendelkező gazdálkodóját, aki ellen 
feljelentést tettek s azzal vádolták meg, hogy 
viszonyt kezdett saját leányával.

A faluban hamarosan hire futott, hogy a 
gazdálkodó

beismerte a csendőrök előtt szörnyű bűnét, 
elmondta, hogy éveken át szerelmi életet élt a 
leányával, aki még most sincs 19 éves. A leány 
nem mert® anyjának elmondani, hogy mire 
kényszeríti az apja, mert a bestiális ember 
agyonveréssel fenyegette meg, ha elárulja. A 
vizsgálóbíró részletesen kikérdezte a gazdál
kodót, aki elmondta, hogy vitézül harcolt a 
háborúban, több kitüntetése is van és a lesze
relés óla birtokán gazdálkodik. Elismerte, 
hogy a törvényes leányával viszony*  volt, de 

tiltakozott as ellen, hogy a leány az fi 
leánya lenne.

— Csak a nevemet viseli a leány — mondta 
—. de nem az én vérem az a leány. Kakuklo- 
jás az én családomban, más annak az apja. 
Több mint egy évig haza sem Jöttem a front
ról, nem is lúllam a feleségem és mégis, mire 
megérkeztem

leánygyermekkel lepett meg aa asszony!
Nem akartam a botrányt, a szégyen! és hagy
tam, hogy a nevemet viselje a gyermek és fél- 
nöjjön a házamnál. Vérfertőzést nem követtem 
el, mert nem a leányom, nem én vágyok az 
apja, arra esküszömI

Elfogták a Hullámfürdő kabinjainak 
fosztogatóját

Vasárnap rendőrkézre került a deliért Hul
lámfürdő vendégelnek fosztogatója.

Az utóbbi időben több följelentés érkezett a 
rendőrségre, amelyek szerint ismeretlen tettesek 
a Hullámfürdő vendégeinek lezárt kabinjából 
értéktárgyakat vittek el. Vasárnap a GtUirl- 
szállóban lakó

gróf Zichy Kázméménak kabinjából vitték 
el petlküljét,

amelyben 70 pengő és több kisebb értékű ék
szer volt. Alig fedezték fel ezt a lopási, máris 
jelentkezett egy Krdőt Ili nevű hölgy, akinek 
lé pengőt tartalmazó pénztárcáját vitték ki a 
kabinból.

k Ciel'ért-fürdöben volt véletlenül Szatmáry 
Róbert detektívfelügyelő Is. aki

figyelni kezdte a liirdöxőkel.

gősebben — amennyire a Máv üzleti és t*.  
rifapolitikája megengedi — teljetUeni fog
juk. Egyébként is az útépítések és egyéb 
kívánságok tekintetében is a lehetőséghez 
képest mindent meg fogunk tenni, hogy a 
Balatonvidék helyzetén segítsünk.

nélkül elő akarták állítani őket, minő Jakobo- 
vicsné a tárcát ügyesen eldobta.

Előállítás közben Jakobovlcs Hermáimé ai 
áruház kapujában nagy botrányt rendezett: 

torkaszakadtáhól kiabálni kezdett, őrült
séget szimulált és leszakította magáról a 

ruháját,

a detektívek alig tudták lefogni. Végül taxit 
hoztak, betuszkolták és két társával együtt a 
főkapitányságra vicék.

A zscbmelszők. régi receptjük szerint, is
mét tagadnak, a rendőrség azonban őrizetbe 
vette őket.

A vizsgálóbíró tekintettel arra, hogy a gaz
dálkodó beismerte, hogy a törvényes leány
gyermekével viszonya volt, elrendelte letartóz
tatását.

A törvényszéki tárgyaláson Is elmondott*  
védekezését a vádlott és ezzel Igen ritkán elő
forduló eset elé Állította a bírókat. A büntető
tanács kétségtelenül megállapította, hogy

a leány törvényes leánya a gadálkodónnk.
Az ő nevét viseli az anyakönyv tanúsága szerint 
is és a gazdálkodó soha nem kísérelte meg. 
hogy megtagadja a gyermekei. Órákon át 
folyt a tanácskozás és végül is akként döntött 
a bíróság, hogy

az élet és nem a paragrafus szabja meg az 
apaságot.

Ha a gazdálkodó bizonyítani tudja, hogy nem 
ő a leány apja, akkor nincs vérfertőzés, hiába 
bizonyítják pecséles hivatalos Írások, hogy a 
leány törvényes leánya.

A gazdálkodó bizonyította, hogy a leánya 
nem a leánya és ebben a bizonyításban sxégycn- 
kfzve volt

kénytelen segítségére lenn! a felesége !s.
A bíróság a bizonyítást eljárás befejezése után 

felmentette a gazdálkodót 
a súlyos vád alól, kimondva, hogy nem álla
pítható meg a vérfertőzés büntette, ha nem a 
természet utján, hanem csak a jog szerint van 
leánya az apának.

Az ítélethirdetés után azonnal szabadlábra 
helyezték a gazdálkodót, akinek haja is meg- 
fehéredéit a fogházban eltöltöli idő alatt, any- 
nyira félt a többévi fegyháztól, amelyet ki
szabtak Votoa rá — ha apja lett volna a leá
nyának.

Többszörösen büntetett 
artista a tettes

Feltűnt neki egy fiatal férfi ,akt sohasem ment 
a vízbe és állandóan a kabinok környékén ólál
kodott. Diszkréten felszólította, hogy igazolja 
magát. Kiderült, hogy

Herczeg Leó 3(1 éves bécsi artistával azontM, 
akit már többször büntettek meg lopásért.

Bevitték a főkapitányságra, ahol megállapítot
ták, hogy a bécsi törvényszék körözi.

Őrizetbe vették.
M» reggel letartóztatják és kiadják Ausztriád 
nak, bár a Gellért-beli lopásokat nem sikerült 
rábizonyítani._______________________ _____

lln EtNUEQ szakorvosMl M I Lll Y LM vér-, bőr-neoitbetege*  
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A dohánygyári cigarettacsempészés 
rejtelmei a rendőrség előtt

2J.e,iirt.ói,a,G,L ,líz*v**eiöK  azzal usdexezneK, hogy 
2«m»»2?iaÍA.8Xap!asl ,u,alöH ,Bl6DBn hajjtaK a cigarettát 
es azért adtak el, mert heves a lizetesuk

Á főkapitányságon vasárnap tovább 
folyt a nyomozás a kőbányai dohánygyár
ban leleplezett cigarettacsempészés ügyé
ben és most már tisztázták a homályos ügy 
minden részletét.

Zsarnőczay Ernő osztályvezető és három 
társa, Stein József ügyelőhelyelles, Papp 
László tisztviselő és Tompó Béla irodai 
alkalmazott azzal védekeztek,

nem köveitek el lopást, 
néni loptak, legföljebb fegyelmi vétséget 
követlek el.

Az előállított dohánygyári tisztviselők 
hozzátartozói érdekes részleteket mesélnek 
el arról,

mivel védekeznek a lopással vádolt 
tisztviselők

és ezek nz információk érdekes képét ad
ják a dohánygyárban uralkodó viszonyok
nak.

Zsarnőczay Ernő és társai elmondották, 
hogy

a dohánygyári tisztviselők úgynevezett 
gyártási jutalék címén ingyen kapnak 

rendszeresen dohányfélét, 
a békebeli 10 aranykoronának megfelelő 
mai valutáris értékben. A tisztviselők ma
guk választják ki, hogy a megszabott ősz
szegnek megfelelő értékben melyik dohány
neműből mennyit kapnak. Rangfokozat 
Szerint mérik a gyártási jutalékot,

egyes tisztviselőknek havonként 2—3 
- kilónyl finom dohányáru jár, de a ki

sebb tisztviselők is kapnak havonként 
1200 darab Mirjamot,

^agy annak megfelelő értékben más ci
garettát. Ezen a havi járandóságon felül, 
meglehetősen sűrű időközökben, külön heti 
járandóságot is kapnak.

Beismerik, hogy
a dohányjövedék szigorúan tiltja az 
ajándékba kapott cigaretták eladását, 

ide arra hivatkoznak, hogy mikor a cigaret
tát eladták, legföljebb fegyelmi vétségei 
követtek el.

A megtévedt emberek közül Stein és 
'Papp hangoztatták, hogy hetibéres tiszt 
viselők .voltak, 16 pengő heti bért kaptak 
és

szép, titokzatos nő rejtélyét 
kutatja a budapesti rendőrség 
Békésgyulánál a határrendőrség fogta el őket

Gyula, julius 23.
(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Néhány nap 

Éta érdekes foglyai vannak a gyulai rendőrség
nek. üt jólöllözölt, csinos fiatal nő, akiket a ha
lárrendőrség tartóztatott fel tiltott halárátlépés 
piiatt.

Az öt titokzatos nő a rendőrségen egyked
vűen várja Ügyének elintézését.

A városban a legfantasztikusabb hírek terjed
lek el a furcsa örizctbcvétellel kapcsolatosan. 
[Tudni véllek, hogy a gyanús nők

kettősfedelü kofferekkel Igyekeztek átjutni
■ határon és titkos Iratokat vittek maguk

kal.
A gyulai rendőrség azonban a leghatározot

tabban
megcáfolja ezeket a híreszteléseket.

Megállapították, hogy az öl nő egy évvel ez
előtt érkezeti román terület felöl, ahol szabály
szerű útlevelekkel és határátlépési igazolvá
nyokkal lépte ál a határt.

Véresre vert hat kisgyereket 
pár szem barack miatt 
a Farkasréten egy brutális 

A rendőrök háztulajdonos
mentették meg a lincseléstöl a lelketlen embert

Vasárnap a Farkasréten megdöbbentő és 
felháborító eset történi, amelynek a rend
őrségen és a büntető hatóságok előtt lesz 
folytatása.
, A Sűt’efl'-utca 7. szám alatt van Pacsik 
Gyula ny. Beszkárt lakatos kertes háza. Az 
elkerített kis kertben körte- és barack fák 
Állanak. Vasárnap a környékbeli kisgyere
kek közül hatan átmásztak a kerítésen és 
pár szem barackot leszedtek. Pacsik, mikor 
meglátta a gyerekeket, dühösen kirohant a 
házból és

dimuvíiius i imumtii
IfrAnyArO hegyvidéken erdők, fördő Ötszöri bősége*  
étkezéssel havi 12O P. KorrercléUs, Jsvilő- és mrígiln 
vizsgái előkészítés, nyelvek. Felnőtteknek elkülöníteti

■ ayaraláa. Zvoltoi lanintfaei, Dohtoj-a. M. I, 41-4-47. 

azért adták el az ajándékba kapott 
cigarettákat, hogy annak az árával pó

tolják kis fizetésüket.
A négy dohánygyári tisztviselőn kívül 

különben belekeveredett az ügybe Horti 
Károly magántisztviselő is, aki a rendőr
ség adatai szerint, Stein József ügyelő
helyettessel együtt hozta forgalomba a do
hánygyárból kicsempészett cigarettákat.

Kistraflkosokkal, azonkívül kávéhá
zakkal es vendéglőkkel antak össze

köttetésben.
Ezeken a helyeken nagy keletje volt a kő
bányai csempész áruknak, mert a Dohány
jövedék legális 9 százaléka helyett ők 20 
százalék hasznot biztosítottak az eladásnál 
a vevőknek. A rendőrség most igyekszik 
összeállítani az orgazdák pontos lajstro
mát és

valamennyi ellen eljárás indul, nem
csak a rendőrség, hanem a pénzügy

igazgatóság részéről is.
A vasárnapig beszerzett adatok szerint, 

körülbelül 50.000 pengő értékű dohányáru 
került forgalomba szabálytalan módon, az 
elfogott kőbányai dohánygyári tisztviselők 
révén.

Vasárnap délben már befejeződött a vizs
gálat első része és a főkapitányságon 

egymásután hirdették ki az előzetes 
letartóztatásról szóló végzést 

a megtévedt tisztviselők előtt. Zsarnőczay 
Ernőt és Papp Lászlót hivatali sikkasztás, 
Stein Józsefet sikkasztásban való bünré- 
szesség, Tompó Bélát és Ilorti Károlyt pe
dig orgazdaság gyanúja miatt tartóztat 
ták le.

Jelentkeztek a főkapitányságon a letar
tóztatott tisztviselők védői is. Az ügyvédek 
arra az álláspontra helyezkednek, hogy vé
dettjeik nem követlek el bűncselekményt, 

a saját cigarettájukat adták el, mert 
oly nagy mennyiséget kaptak, hogy 

nem tudták mind elszívni.
A letartóztatási végzés ellen nem is él

nek felfolyamodással, hanem hétfőn egye
nesen a vizsgálóbíróhoz élnek előterjesz
téssel és védenceik szabadlábrahelyczését 
kérik, bűncselekmény hiányában.

A nők azután Budapestre utazlak és megsza
kítás nélkül otl töltölték az időt.

A bejelentő lapon magyar állampolgárok
nak tüntették fel magukat és ennek révén 

háborítatlanul éltek a fővárosban.
Visszafelé azonban már szökni akarlak. Ami
kor a határőrök igazolásra szólították fel őket, 

semmiféle okmányt sem tudlak felumutalnl.
Emiatt kerüllek őrizetbe. Az idegenek ellen

őrzésével megbízott hatóságok most kutatják, 
hogy mii csinállak egy évig Budapesten .

Ujjlenyomatokat Is vettek fel róluk és fel- 
küldték azokat a budapesti rendőrség bűn

ügyi nyilvántartójának.
Miután azonban valószínű, hogy a tiltott ha

tárátlépési kísérleten kívül más dolog nem ter
heli a lelkiismeretűkéi, a vizsgálat befejezése 
után a rendőrbiróság vétség miatt fogja őket 
megbüntetni és annak lerovása után álleszik 
őket a haláron. 

bőrrel bevont bottal nekiesett a gyere
keknek.

Elvakultan, dühösen csépelte a tagba
szakadt ember a kisgyerekeket, akikre 
csakúgy zúdult a súlyos ülések zápora. A 
szerencsétlen gyerekek rémült sikoltozással 
igyekeztek menekülni,

a megvadult ember azonban a nyo
mukban volt és ütötte-verle őket, ahol 

csak érte.
A pár pillanatig tartó egyenlőtlen harc 

után mind a hat gyerek testéi véraláfutások 
csíkozták, a szörnyű ütlegelések nyomain. 
Közülük négyen: Kifér Rudolf, 4 éves, Bifcr 
János 5 éves, Ncukom Vendel 5 éves és 
Neukom József 3 éves kisfiú a véres verés 
árán uszlák meg a barackszcdés kalandját.

Érdekes vendege lesz ősszel Budapestnek. 
Középeurópai utazása során

útba ejti u magyar fővárost és legújabb 
teóriájáról előadást fog itt tartani Einstein, 

a legnagyobb élő fizikus, a relativitás elméle
tének megteremtője.

Mint ismeretes, Einstein jelenleg a fény tö
megével kapcsolatos elméletekkel foglalkozik 
és ezzel kapcsolatban

teljesen újszerű teóriát alkotott.
Egy fővárosi egyetemi hallgatónő erre vonat
kozólag levelet intézett a világhírű tudóshoz 
és néhány kérdést intézett hozzá a fény töme
gével kapcsolatos teóriájára vonatkozólag. A

Gy&rtja: SlUhmar Frigyei

de ketten: a 4 esztendős Bereczki Gábor és 
a 2 esztendős Bifer Miklós már rosszabbul 
jártak,

a kis Gábor a fején kapo^ súlyos sebet, 
azonkívül belső vézést szenvedett, míg 
a kis Kifér Miklós zuzódásokat szen

vedett.
A feldühödött brutális ember végül meg

elégelte a verést, de addigra a hat gyerek 
közül kettő már vérében feküdt az udvar
ban. A környékbeli lakosok mikor megtud 
ták mi történt, rendőrért siettek és a men
tőket hívták. A mentők a szerencsétlen gye
rekek közül

Kifér Miklóst és Bereczki Gábort az 
Uj Szent János-kórházba vitték.

a többieket pedig a helyszínen részesítették 
első segítségben.

Ezalatt megérkezett a közeli rendőrőr 
szem és Pacsik Gyulát elő akarta állítani. 
Addigra hire ment az esetnek, amely nagy 
fölháborodást keltett a környékbeli jóér- 
zésü emberek között. A fölháborodás olyan 
nagy volt, hogy

a szomszédok megrohanták a rendőrrel 
haladó Pacsik Gyulát és meg akarták

Idill a tengerparton

A hazaérkezett „Eastbournc'' oceánjáró matrózai kellemes együttesben sütkéreznek a tenger
parton

Kigyulladt a ház a ravatalon fekvő 
halott fölött Pusztító, gyilkos tüzek

Zalában
Zalaegerszeg, julius 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjclen- 
tése.) Vasárnapra virradó éjszaka több vesze
delmes tűz pusztított Zala vármegyében. Eslc 
liz órakor kigyulladt Zalaegerszegen az Eber- 
f/cnyí-utca 8. számú szalmafcdelü földszintes 
ház. A 40 méter hosszú épületben tizennégyen 
laktak. A tűzoltóknak segítségére volt a ka
tonaság is, hamarosan lokalizálták a tüzet,

az épületet azonban nem .sikerült meg
menteni, teljesen leégett.

A tűzoltók saját életük kockáztatásával 
mcntctlék ki a ház lakóit, Boczán János tűz
oltó,

miközben Kovács Anna 78 éves asszony
ért bement az égő házba, életveszélyesen 

megsebesült.
Vasárnapra virradó éjszaka Karmacs köz

ségben
kigyulladt egy ház, amelyben fclravata- 
lozva feküdt a szombat délután elhunyt

Einstein Budapestre jön és előadást 
fog itt tartani uj elméletéről

A nagy fizikus és egy tőváros! diáklány levelezése

Egy jó center
a pályán, szép idő... és FRUTTI, 
akkor boldog a futballrajongó.

’•»«; tudod mit? 
EgvUnk jjfcy" 

r

KASA'A'OK
BE/ZGnoEZÉsÉhEZ SZújc- 
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IQ MM

lincselni,
de odaérkezett még egy rendőr és a két 
rendőr nagynehezen megvédte a lelketlen 
embert a népitélet elől.

Pacsikot a rendőrök előállították az I. ke
rületi kapitányságra. Itt azt vallotta, hogy a 
környékbeli averekek állandóan bejártak a 
kertjébe és pusztították a gyümölcsét. Mi
kor egyszerre hal gyereket látott a kertben, 
elöntötte az indulat és ezért verte meg őket. 
Kihallgatása után elbocsátották a rendőr*  

lségről, de szigorú eljárás indult ellene.

Dombos Gyula 38 éves földmlvcs.
A család tagjai Keszthelyre mentek, hogy a 
temetés ügyében intézkedjenek. Eddig még 
nem sikerült megállapítani, hogyan gyulladt 
ki a ház, amelyben egyetlen élőlény sem tar
tózkodott. Az épület teljesen leégett és a keszt
helyi tűzoltóknak csak önfeláldozó munka 
árán sikerült kihozni a házból a koporsóban 
fekvő holttestet.

Fenyőfő községben Rciner István 60 éves 
községi bíró, aki néhány hónappal ezelőtt sú
lyos anyagi gondjai következtében elmebeteg 
lett, szombaton eslc felment házának padlá
sára,

szalmára feküdt és a szalmát meggyuj- 
totta.

A szerencsétlen ember szénné égett, de leégett 
a ház is.

Nagypéli községben két lakóház égett le, 
összes mellékhelyiségeivel együtt és elpusztult 
számos szarvasmarha. Zalaszenllőrinc község
ben három présház égett le.

levélre
Einstein postafordultával válaszolt, 

udvarias hangú levélben adott felvilágosításo
kat az uj elmélete iránt érdeklődő budapesti 
diákleánynak, azonban megjegyezte, hogy 
tervbe vette, hogy ősszel utazást tesz Közép- 
Európában és — természetesen Németország 
kivételével — meglátogatja a középeurópai 
nagy városokat is. Ha terve sikerül, 

eljön Budapestre és magyar matematiku
sok és fizikusok előtt Ismertein! fogja ■ 

fény tömegére vonatkozó uj elméletét.
A világhírű tudós budapesti látogatását nngy 
érdeklődéssel várják nemcsak a magyar tudó, 
sok, de a nagyközönség is.
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veszedelmes doitórhamlsitöKat 
lovon el vasárnap a rendőrség

Nemzetközi pánzhaimsitö bandát tett 
ártalmatlanná a becsi rendVreeg

Béca, Julíns 23.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nemzet

kört pénzhamisitó táisanúgol telt ártalmat
lanná a bécsi rendőrség.

Az utolsó hónapokban Európa legkülön
bözőbb városaiban, A rtiner perben, Bécsben, 
J^etcmgban, Bukarestben, nőt Magyarorszá
gén is, Egerben és Budapesten

hamis százdollárosftkat hoztak forga
lomba.

ÍA hamis dollárok ügye egész Európa rendőr'- 
séyft foglalkoztatta. A nyomozást nagymér
téiben megnehezítette a vnlutazárlat Az. 
ilven módon snaghendíkepelt nyomozás szá
lai Bécs felé vezetlek, ahol most a

hamis pénz forgalomba hozóit sikerült 
cffogul.

’A bécsi rendőrigazgatóságon egy csemege
kereskedő jelentkezett és elmondotta, hogy, 
dollárílzcték ellenéfon árut adott cl. A dol
lárról azután megállapította, hogy hamis. 
'A rendőrség lázas gyorsasággal megindította

Papagájkőr Bécsben
A sulyos b kfireskedát és vevStt 
kórházba s tották

Bécs, julius 23.
fA Hétfői Napié tudósítójától.) A bécsi 

járványkórházba sulyos állapotban beszállí
tották Klaua Róbert schellingergnssei ma
ri ár kereskedőt. Az orvosok hosszas vizsgálat 
után megállapitolták róla, hogy 

papagájkórt kapott.
ÍA kereskedő n vizsgáló orvosoknak elmon
dja, hogy Hamburgon kérésziül, A’óíép- 
A méri kából a napokban nagyobb papagáj- 
azállitmányt kapott. A papagájok közül 
több elhullott a kereskedőnél. Nem tudta 
fnégá Napi tani, mi bajuk történhetett a pa-

Veszedelmes falbontó 
betörőket fogott a rendőr*  
ség Hajsza a sátorlakd bandita után

Két teskcrielrtcs betörő került vasárnap 
hfijnalbán hosszas nyomozás után « rendőr
iekre, míg szökésben lévő harmadik társukat 
látásán keresi a rendőrség és a csendőrség.

Albert János *27 éves kárpítossegéd éfi ba
rátja, Kubács JórSef 2P éves cipéstsegédet 
vasárnap hajnalban

*Ky angyalffildl tömegszálláson elfogták a 
detektívek.

Albert é» tírsa híres faibontó betörök. Leg
többször at. volt a triikkjük, hogy a kis>emclt 
űriét szomszédságában béreltek ki helyiséget. 
Iliéivé, ha udvarra is \x>ll raktára, akkor a 
Szomszédságában lakást.

Kcrcsztíllhontották fi falat
inióden értékesebb tárgyat magukhoz véve, 

megfúrták a kasszát és az ott talált pénzt is- 
tivitték.

Aprtllt elején a VAci-ul 124. nlall betörés 
történt I.ichtrnsteln és Révéit fa kereskedésé, 
heh. A betörő álkulcvsnl hatolt a helyiségbe 
és onnan egv Írógépet lopott el. Ezt n betŐréHl 
Albttt követte cl. nz írógépet értékesítette és 
»z érte khpotl pénzzel éldegélt egy ideig.

Áll a sztrájk a Ganz gyárban, 
de hétfőre megegyezést remélnek

A munkások a kormányhoz akarnak 
fordulni n Bedeaux-rendszfer ellen

<A Hétfői Napló tiidősttőjótM.) Vasárnap a 
Jiöhllhélül SfiOO Ganzján silrájkoló munkás 
ügyében nem történt fordulat. Ismeretes, hógy 
«> szombati Iáiiilú'ok, amelyeket közvctló- 
Hűl folytatlak a munkások megbízottai a gyár 
Jgnrgntőságátal, nem vezetlek eredményi*.

A Gánz-gyár vezetősége ugyanis rugaszkodik 
• Bcdrauz-téndszer bevezetéséhez, ámbár

a tárgyalások során hajtandrt’ink mufntko- 
zott arra, hogy hlzonyna enyhítéseket al*

Némrtvölj*  yl-ut rin Márfonhctfjrl 
tat aarkAn elterülő toleklötnbön épülő 

családi villák
Három nr.oba hnllnl, mlh- 
tton mállókheh’lsőígel.sajAl külöh 
kerttel, vCegakna kivitelben, 
kulcs rt ind ági g P 22.000.

Nagyobbak nietfAlInpodftg szerint
Még ez évben 30 évi adőméhtnmög. I.efog
lalható: Katona. Székely és MolrtAr épItMi*  
mérnökök IrodAlAban, Szemrtly- 
nttk-o. 911. Telefon: Aut 211-8-29,22-5-59 

a toyoiftotíst s rövid pór Óra tefofgásá Matt 

megállapították, hogy kiknek az utján 
került a ar.ázdolláros a kereskedőhöz.

Kiderült, hogy Műnk Gábor 53 éves prém- 
kereskedő hozta forgalomba a hamisítóit 
pénzt.

Műnk
Vallotta,

hamis 

rövid vallatás után megtört és tte- 
hogy a
pétit központi raktára az Oberr 

AttffftrtenMraitten van,

n bo mini tó gépek pedig fíelgiumbant Ant
werpenben vannak Megnevezte a hamis 
pénzek forgalombanozóit is, a pozsonyi 
Friedniann-fivérekcl, akiket a bécsi rendőr
ség rádióértcsilése uláta letartóztattak. A 
pénzhamisító banda többi tagjait is egymás
után vittek be a rendőrségre, a 3Ö éves Peri 
IvfrAimob lfírAbáum Jakabot és Lebovlcs 
Lárálrt Is letartóztatták. Ertesitették az eset
ről nz fintwerpeni rvndörfiéget is, hogy a 
hamis dollár gyártóit tegye ártalmatlanná.

pagójóknak. Attfitotvost akart hívni, atom
ban már nem volt rá ideje, mert

renőkivui érőé iák leverte a lábáról.
A kórház az éseltől jelentést tétt a béési 

rendóri^azgatóságnak, ahol intézkedtek, 
hogy Klaus fí&bett papagájait azonnal irt
sák ki. Azátán összeírták mihdazoknak a 
neveit, akik a vtjsredelWtes pfipagájSzálltt- 
inány megérkezése öla megfordulták a ke
reskedő ShellingergaSsé 2fi. Számú házbnn 
levő üzletében és orvosi mégfiRyéléstfe kór
házba szállították mindnyájukat

A papagfijkeréskedö állapota válságok

Később « VAci-ut 127. alatt Csizmadia János 
néven bérelt egy szobát és vele együtt lakott 
Kabács József barátja is. Egy másik barátja 
is sűrűik fordult meg nála, ez Márton Gyula 
és Matzler 'Gyulái névth szokott sterepéhíi, 
a bétörővilágban

Citrom gúnynéven Ismerik.
A lakás Szomszédságéban volt at Általános 

Fogyasztási Szövetkezei fiókja. Egyik éjszaka 
kibontották a falat, behatollak a MZÖvctke- 
kclbe, olt

nagy dárldót csaptak, majd megfúrták a 
páncélszekrényt, ahol 8800 pengőt találtak.
Másnap reggel a lakásadónő hiába kereste 

lakóját, már hült helye Volt-.
Márton és Kábáé*  

kor elmondták, hogy 
göd közelében

sátorban lakik ég 
villákat

A főkapitányság értesítetté a cséndőrséget és 
most égyfitteséh kóresik a bétőrötársaság bar- 
madik tagját.

vns&rhap kihallgatásuk- 
harmadik társuk Felső

éjszakánként a közeli 
fojtogatja.

kaim aa a tetve re ff mnnkarendstéran.
fezzel szemben a munkásság semmiféle for
mában nem akarja elfogadni a Bcdeaux-hehd- 
ktterU

A gyár igazgatóságával folytatott eredmény
telen tanácskor ások ülAn « ntohk^Mág bi- 
Zalmiférfini smrtbatón külön tanávákötásra 
Ültek össze. Et a tanácskozás a késő «SI1 órák
ba elhütsHoit. At a vfteménv alakult ki, hogy 
a munkásság helyesen tenhé, ha

• VfrZfrMt-tVfiffi'm rtttft ItyMtt aifctáiii- 
maltésarendaaéipBfii származó Mjók ve-

A grafológS
Meddig lehet 

Znombok Zolián irö, Közép Európa egyetlen ásztr>- 
tjrafnlógusa közli, bou-y az alan i szelvény! a Méltói Napló 
mindazon olvasói, akik ex! n kedvezményt rtét Kénybe 
m, ’/'***•,  lullui is it hiUmbaHá) Okvetlen
hrtJínck*  r**̂ r*’ h0fly a jullu’1 IrláonWáwIta kerül- 

Érdeke, véleményt ód e«y állami Ihitvfteta Zaombok 
Zoli Ah csodalatos tudáséról: „As ün IHlankHMac pírhl-

ai csso<fláij9i 1
IglMitkgttnf ?
tan te pMtAii _ H Ük érktevte. M*  Mpfifiti
tól.‘‘ A grafológia modern tudomány. segítségével uj
lilák uj élet leié hnladhét a WlítVégben bo'orkéló em- 
ber. KtmpZMrUk a kfflBnMítfi, tieveMt**  liMrtite-fiWifiSSák.

tMlMítS Ht V.Mit ÜHvh,, f. M
lycgbefi erre a Hmrt: ZSWfiboi t, IH, Vk>*»b  
a. a vtfosok nfty rtipön belli portéra bdatfiik.

1 SZELVtNYQbAFOLÚilAi K t £ ó L Üí'b k Á B A A. |
| Mái. »v...........  hó KtUŐh ajándék bonkldolgösáit le kétek. Nem kitek. |

nrtrlmft ííultaw twniku, MtánM • 
kermtey eíMt

A sztrájkoló, illetve kitárt LÖvőház-utcák kő- 
bányai és hajógyári munkásokat a bíráltai*  
férfiak hétfőn délelőtt tll Arát*  összehivtH h 
Szakszervezet® helyiségbe, hogy velük a további 
leendőket megbeszéljék.

A sraksrervezeti helyiségekben vasárhap ab*  
ráh fnégléhctÓkeh kéVézéh tartóikódtak él Va
sárnap a tárgyalások mindkét réfctről asüné- 
leltek.

Hivatala beávUUuMMhra éí hatőftUfii béke- 
köfcvctttéfire mindcaMelg nem került

A Hétfői Napló munkatársa krtfcl értesül,, 
hogy a hatóságok, a Ganz-gyár igazgatósága 
és a munkásság egyaránt azt remélik, hogy 
lalán hiáf a hétfői íiap korih SlkerÚ! óljkh 
mégállapodásokát kötni, amely

klkilfttöböll kk eUentétekét, mielőtt még 
a Bztrtájküak és k MzáfÍMWik ettájnlí- 

háta kertllhfe * sót.
Miutárt Gömböt Gyula minisztere In ők tudva
levőén hétfőn Rómába utazik, valószínű, hogy 
h munkások a Bedenuz-rendszer ellen készí
tett memorandumukat valamelyik szakmánisz- 
terhek fogják ótnyujláni.

A rákospalotai sstivásktráik
Szombaton a rákospalotai kötött- ék szövött

Beíőrőhajsza a Hold-utcában
Vasárnap hajnalbán a Hoiú-ülca 8. sz. 

ház wBédhátfdügyfetóje, amikor a máio- 
di kernel éti ■ lépcsőhó zban takarított, két gya
nús férfire lelt figyelmes, akik

ár egyik Inkán ajtaját festegéttA.
Az ismeretlen emberek, amikor észrevették 
a tegédházrelügyelőt, a lépcSöház felé sza
ladtak. A segédházTélflgyélö kláttoZás&ra a 
házfélfigyélö is kiszaladt a lakásából. Anti
kor meghallotta, hogy betörők Vannak a 
házban.

be akarta csukni a kaput.

Vasárnapi inspekció a „forró" városban
Mit csinált, mennyit költött Budapest 
a 54 fokos hőségben reggeltől estig?

, A nyár mintha, móst akarná klpótoWd a*  él
mulasztottakat. Ájult hőség van.

Sfrppéd az h'szfalt, a hőmérő higanya 34 
fokra szalacft fot; kiégény ftthönrck>dt pesti 
polgár pedig ikred 6% törH, fek Ogyktér nbm 
gondtól, de kánikulai melegtől Verejtékékő 

I homlokát.
Vágjuk fel kockákra ezt az Improvizált „Sza

hara'' című filmet és nézzük meg, mit csinált, 
mennyit költőit a VfcYoh áz idei második•• k'o-' 

I moly kábíkWM VUtMffltttoft.*-  ■' • ■ ••*■"
Egy pengőt óh ak elég...

' Reggel 5 Ata. Aí abtakofn fiyftva, rtá nem 
mintha — friss levegő jönne be rajta, csak ugy,

' megszokóftbók
' Már ébred « Hrok. Kis IrodWgŐttdk h<yÖYt 
’ harisnyákban, hátizsákkal • hátukon. Hang

foszlányok? — Tr*,  méúhyi pénz vén hátad? fegy 
pengő, óh az elég.

t Hogyne, kimennek a Dunára vagy a Wüvök- 
( völgybe; tour-retour 48 fillér, ebéd t^y kte vfi- 

jaskenyér vagy hasonló. Délután egy kis Diri 
u Karcsival... és esté Vidáman jön ha'rh áz 
IzmÖs, jól kiegyénkulyofoll .életerős kis sereg 
és — még meg is már'áa Vatami a pengéből.

«OT prt»S« bévétel
? öía. már sörákdzhák á stFartdTür'dők pénz

tárni előtt, pedig Valijuk be, nrw olcsó terttát- 
Ság.

Nértnik csak még, toéhnyít költött egy kö
zéposztálybeli kfSIgyertttekéi ékálidáph elhatá
rozásának Mtól a piltahátitöl, hógy á hőség 
tlől a pesti strand hita hulláíhái közé menékiil.

Négy személy, villám osk ölt ség oda-vlreká: 
1 pengő '92 fillér, hégysfcemélyek kabin: 5.50, 
vbéd a strand bülféjébeU 6 pengő, összesen

13 pengő 42 íróén
Meg egy kis természetbéíii leégék, két né
pig: „jai de fáj a hátam" és — a kővetkező va
sárnap kezdődik elölről az egész.

Megkérdeztük a strandpénztárosi, ihenrtyi 
Volt a bevételük — 4500 pengő — volt a válasz. 
oSégíhy kráiidpenztaros, o izzadt tegnap leg
többet Pástén. Vájjon hol strandol -*  a ktrálád- 
pénztárakl

Csónakon a Danán,.i
A Duna már hém h Mk VáMrnkp, MftéWt 

óriási esónnkerdő. Nem is láltji a vizet k sok 
csónáktói. fetyntás hányta hfttáft vmak, 

fctyík-italMk WzÖM Mfeerrtfc WtMtNrotft tnli- 
gát, a hölgyek kéjesén elnyúlva fekszenek a 
csónak f nem ritkán =- ák bVekÖsj lágy éten. 
Ilyen csónakcimeket látni: „Ibylllly Kató".

A róntfil-pfirti. „éátek"-bMi kiöl h jákz, thpílfo 
trikók, iónt. „Egy csók é« más semmi...“ 
énekli egy szőkére húzott hajú Ősrómfiiparti, 
hlég az élső kflbtarogtarőkkhl héjait, el alka
lommal bakfisnak öltöiőtt lány. Ugyan kis
asszony, ez kbnmly?

lltHgvek a Dunakorrőn

Egy üveg LfeLntrtiltli
Mindig otthon legyen,

Hogy ha szükség van rá,

Gyorsan segíthessen!

árugyár tnúnkásnl szintén sztrájkba léptek. 
Enhék a ftmhkábeítüntetésnek nt at oka, hogy 
a gyár vézetÓst'gO közölte a munkásokkal, 
hogy bérüket leszállítja, illetve arányosítja.

Ez az elhatározás nieglcpetésszerüleg hatott 
h szövőgyár munkásaira, akik

azonnal elhatározták, hogy a munkát be
szüntetik.

A rákospalotai szövőgyár munkásai
nak ar AZ álláspontja, hogy á nehéz viszo
nyok miatt már úgyis elég alacsony bérért dob 
gazhák. A sztrájk tehát Rákospalötán Is tovább 
tart. A sztrájkoló munkások száztizén vannftk.

fezt azonban a menekülő betörők megaíia« 
tfályoziák. A házfelügyelőt félrelökték ht
jukból és az Aulich-utcáti keresztül 

leié elmenekültek, 
előhívott rendőr 
sikerült egérutat

üldö- 
nyer-

íépcsöházbata

ak<

a Szabadság-tér
Mire az időközben 
zékükré indult, talár 
hlök.

A másodikémeléli!

bctörőszerszániokkal inegtömött uj 
tatáskát találtak.

A rendőrség keresi az elmenekült betörő
ket.

A Cttedéíta meg á naíászbáotys fdégéhcsafo- 
gatóan agyontrnnszparertsezve. Már sötét vafis 
•A Korzón telt ház. Az emberek ájulnak á hő*  
bégtől. A hölgyeken liillorgiák, minden csupk 
tüll (olyan rosszul megy mindenkinek — vaj- 
■jón ~ ,,kitüt?"j „Neta hiröm, látód drágám, 
bilLyéti karcsú Vágyók, mécsem bíróm ezt t 
vr’ömyü hőséget../' és ehhez hásónló hisrtt*  
Vikus felkiáltások.

Folyik a fagylalt." Színek, hangok.,, a hő- 
ség pedig ■kitartóan — tart tovább.

Egy dunaparti kávéssal beszélgettünk, lődd 
VMt a bmtefe. _ )
Terézvárosi bácsi én • couéízmnM

Este 10 óra. A szép bágy ligeti Vendéglőben 
stthek, kedvek lampionok világítanak bele az 
éjszakába

Itt is S'okíft MUfflak. At „íliiftkon mindé- 
nütt aranyszínű sör, konzervatív zene, régi 
pperfeltck, potpburtik, finom kiszolgálás. Egy 
kövér, kedélyes bácsi óriásról at italóSník: 
-..hozzon nekem egy krigli sört — hófehér hab*  
bal.1' — Ebben az egészben nz a jó — mohdjk 
— hogy „hó"', mintha hűvösebb volna tőle, i-w 
És mosolyog.

Terézvárosi bácsinál bevált a couélzmu,.
A szép nagy, ligeti vendéglő 5000 pengőt főt*  

galmázott vasárnap.
Slbánd, ZölftVéhdé^lők, Dunapart, mindén 

tömve volt A szegély itlhónrekedí pesti pol
gár pedig pénzt és véVéjtéket — ikzadt efcen at 
idéá Második kbittóly kánikulai Vasórnapött.

ijwijd

1

fielugyminiszterl körrendelet köte
lezővé tette a féregmentesilést az egész 
országban. Valamennyi WstŰfeftftek 
lulhjdohösl az a Vfcsiély fonyégMIj 
hogy a kihágási eljárást ellene meg- 
indítják és terhére végeztetik el a 
•lüksóges munkálatokat.

A fokozottabb ellenőrzés megéjléW 
ételt és fe kihégási eljárás követkézzé’ 
hyélhék Megelőzésé Céljából, dé leg
főképpen egészségügyi és idegenfor« 
galml szempontból helyesen teszi, ha 
»tí Idősen 
irtására 
díjtalan.

klkéH tahácsunkht á férfik 
Vonatkozóin#. KőttségvttéS 

Tel.: 416—55, 54, 53,

Ditrlchstein
VII., Kortósx-U. 27.
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Ultrlolos szerelmi dráma

A főkapitányság egészségrontás cimén 
előzetes letartóztatásba helyezte Soltics 
Lászlóim 33 éves cipötüzőnöl.

A válófélben lévő Solticsné hosszabb 
ideje ismeretségben állott Tüske Lajos ci- 
pészmesterrel, akinek a Pd/ya-ulca 17. sz. 
alatt van műhelye és lakása. A fiatal ci
pészmester udvarolt az asszonynak és

Sollicsné abban reménykedett, hogy 
válópere befejezése után Tüske elveszi 

feleségül.
Tár nappal ezelőtt megtudta, hogy a férfi
nek egészen más tervei vannak és

más nőkkel foglalkozik.
A féltékeny természetű asszonyt ez annyira 
elkeserítette, hogy szombaton délelőtt föl- ! 
kereste a cipészmestert lakásán, felelős
ségre vonta, majd relikűljéböl kivette az 
előre elkészített vitriollal telt üveget és

a maró folyadékot Tüske Lajos ar

Halálfejes, telefonos üldöző 
hadjárat Balázs László 

a rendőrségtől igazgató ellen
kért védelmet az igazgató, akit egy 
rejtélyes ember legyük olással fenyeget

A főkapitányság sérülési osztályán külö
nös és furcsa ügyben indult nyomozás va
sárnap Balázs László részvénytársasági 
igazgató följelentésére.

Balázs László igazgató elmondotta, hogy 
a szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
Nürnberg-utca 41. szánni házban levő la
kásán megszólalt a telefon. Éjszaka két 
óra volt. Fölvette a telefonkagylót és ekkor 
egy zord és szigorú férfihang szólalt meg:

— Vigyázzon magára, meglátja, mi 
lesz: revolvergolyót kap a fejébe.

A rejtélyes éjszakai telefonáló ezzel le is 
csapta a kagylót és Balázs László magára 
maradt a kellemetlen fenyegetéssel. Nem 
tudta mire vélni, mi célja lehel a titokzatos 
telefonálónak, aki azután az éjszaka folya
mán többé nem jelentkezett.

Reggel azonban újabb. Wglfcpetés követ

kezett. Balázs igazgató lement a házban 
lévő garázsába és itt furcsa fölfedezésre 
jutott. A garázsban álló

autója volánjára halálfejes cédula volt 
rácrősltve, 

a halálfej alatt megismételve az éjszakai 
bejelentés:

— Vigyázzon, golyót kap a fejébe!
Az igazgató ezután nyomban a főkapi

tányságra ment és
életveszélyes fenyegetés elmén följelen

tést tett
ismeretlen tettesek ellen.

Balázs László kijelentette a rendőrségen, 
nem is sejti, ki lehet a rejtélyes telefonáló, 
nem tud arról, hogy ellensége volna, aki 
el akarná tenni láb alól.

4 Az igazgató följelentése alapján a rend
őrség Juegi/iditQtta a, nyomozást.

Matuska leánya
nem kapott engedélyt 
apja meglátogatására

Rövidesen visszakisérik Ausztriába
a biatorbágyi merénylőt

Matuska Szilveszter bünpirében gyors 
tempóban folyik a tanuk kihallgatása. Fel
szegi Róbert dr. vizsgálóbíró már befejezte 
az összes szemtanuk kihallgatását s most 
in ár

csak az a néhány tanú van hátra, akik
nek kihallgatását a védelem kérte.

Matuska védője a tanúkihallgatásokon 
kiviil helyszíni szemle elrendelését is in
dítványozta, ez ügyben azonban még nem 
döntött a vizsgálóbíró Valószínűleg

nem is kerül sor helyszíni szemlére, 
mert Matuska részletes beismerő vallomá
sával és a tanúkihallgatásokkal tisztázott
nak látszik a bűncselekmény valamennyi 
mozzanata.

Matuskát most
az orovosszakérlők vizsgálják

s ennek befejeztével hozzákezdenek nz or
vosok szakvéleményük megszerkesztéséhez. 
Ha ez is megtörtént, Matuskát visszakise 
rik a steini (egyházba. Információnk sze 
ríni

8-10 nap múlva indítják útnak a pest-

Látogatás Bél 
leányánál, aki

Bécs julius 2?.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Látogatás a 

Hofgassén, Matuska Szilveszter lakásában. Pol
gári ebédlő, szolid bútorok, kényelmes bőr
fotelek. Ezekben pihente délutáni sziesztáit 
békés családi körben a biatorbágyi rém. A la
kás gazdái — Matuska. a pcslvidéki törvény
széken. felesége a bécsi temetőben. A ház 
egyedüli úrnője Gaby, a tizenháromévcs gim
nazista. ö se sokáig. Most csomagol. Boltin 
udvari tanácsos özvegye viszi magával nya-1

cába öntötte.
A cipészmester az arcán és az orrán súlyos 
égési sebeket szenvedett. A merénylő asz- 
szony ezután elmenekült. A házbeíick fe
deztek fel a féltékenységi drámát és értesi- 
tették a mentőket, akik a súlyos állapotban 
lévő férfit a //őAus-kórházba szállították.

Soltics Lászlóitól még szombaton éjszaka 
előállították a főkapitányságra, ahol beis
merte, hogy előre megfontolt szándékkal 
követte cl a sósavas merényletei, mert

nagyon szerette a férfit és nem tudott 
beletörődni abba a gondolatba, hogy 

más nőt vegyen el feleségül.
A merénylet után 

öngyilkosságot akart elkövetni,

de hozzátartozói megakadályozták. A me
rénylő asszonyt a főkapitányságról a Markó 
utcai fogházba szállították.

vidéki törvényszék fogházából az osz
trák határ felé.

Mautska Szilveszter leánya, a 13 észtén 
dös Matuska Gaby napok óla a legnagyobb 
titokban

készülődött arra, hogy édesatyját 
meglátogassa

a pestvidéki ügyészség fogházában. A kis 
Matuska-leány utazása azonban elmarad 
mert Matuska Szilveszter meglátogatására

nem adhatnak engedélyt a magyar ha
tóságok,

tekintettel arra, hogy az orvosszakérlői 
vizsgálatra és Matuska esetleges pótlólagos 
kihallgatására oly kevés idő áll már ren
delkezésre, hogy egyetlen órát sem nélkü 
lözhetnek a hatóságok a rendelkezésükre 
álló időből. De félő az is, hogy a kisleány 
látogatása olyan hatást tesz Matuska Szil
veszterre, amely az orvosszakérlői vizsgá
latot megnehezíti. Ezért kellett megtagadni 
a látogatási engedélyt a kis Matuska Gabi
től.

sben Matuska 
újságíró akar fenni 
ralni vidékre, utána pedig valamilyen intézetbe 
kerül. A lakást, addig dr. Grauaug, a gyám, 
eladja. A kis Gaby ide már vissza se kerül 
többet. Furcsa, kínos dolog szemben ülni evvel 
a koraérett, karcsú, szökő, szép kislánnyal, 
akiben már alig van valami a gyerekből, kés: 
nővé fejlesztette a szenvedés... és megszokta, 
hogy interjúkat adjon.

— Nehéz volt Így egyedül lenni, hiszen én 
még tulajdonképpen gyerek vagyok — mondja 
egy kicsit keserű grimasszal ez a tragikus 
sorsú kislány, akinek napi programmja most

utolsó napjaiban

az összes maradékokat külön asztalokon, 
mélyen leszállított árakon árusítjuk, 
melyekből még külön 10% engedményt 

nyújtunk.
kni ncíin IhmK.-irsbbfiííífDlf 
vásári árak!

Szombat estig rendkívüli 
mar adék-árak!

Már eddig összegyűlt rengeteg szövet, selyem, műselyem, mosó, sifon, vászon, 
szőnyeg, függöny és sok egyéb maradék, 

nv^ew 
Rákóczi-ut 72 74.

Szombat estig beérkező postai megrendeléseket még vásári árakon szá’litunk.

London védi rendőreit — a hőség ellen

Szalmasisakot kaptak a londoni közlekedési rendőrök.

iskolaszünetben a következő: délelőtt egy jó
indulatú szomszéd segítségével kitakarítani a 
lakást, délután kimenni a temetőbe az anyja 
sírjához és este vissza.

Barátnője, játszótársa nincsen.
Esti szórakozása az apja börtönből írott leve
leit olvasni, meg a lapokat. A széles ebédlő 
asztal tele van újságokkal. Bécsi és pesti la
pok. Matuska Gaby

minden sort elolvas, amit az apjáról Írtak.
A „Wiener Bildcr" egy számát hirtelen be
dugja a többi közé, amikor észrevette, hogy 
odanézek. Ismerem. A fedőlapon fényképes 
riport, amint a láncbavert Matuskát a határon 
átadják az osztrák rendőrök.

— Minek olvassa ezeket a lapokat, Gaby?
— Amig szegény mama még itthon volt, 

nem vettünk újságol. Nem volt szabad izgatni. 
De igy most más. — Szomorúan a fekete ru
hájára mulat. Mindent tudni akarok.

— Mi az a mindent?
— Meg akarom tudni,

ki hipnotizálta az apámat.
leh will ívissen tver meincn Valér hipnotisiert 
hat — mondja és bájos kis arca egy pillanatra 
fenyegető kifejezést ölt.

Harmadik gimnáziumba jár. Alig várja, 
hogy másra tereljem a beszélgetést.

— Érettségi után nein tanulok tovább.
1'jságlró leszek.

Annyi újságíró járt hozzánk. Megtetszett ne
kem ez a foglalkozás. Jói fizetik.

— Honnan tudja?
Az Íróasztalon heverő rajzokra mutat Ma- 

luska primitív, de fantasztikus alkotásai a 
fogházban.

— Négyet eladtam egy német lapnak.
50 márkát küldtek érte. Sok pénz.

— Csak azért akar újságíró lenni, mert jól 
fizetik?

— Nem. Kiakarom nyomozni az apám titkát

— mondja komolyan a lizcnhároméves gyerek*
— Kár ezzel most foglalkozni, kislány. Sok 

idő múlik cl, amíg leinaltirál. Addig még sok 
minden megvállozhalik. Esetleg férjhez megy
— teszem hozzá tréfásun. ;

— Ugyan, kérem!
Ki mer majrl engem elvenni feleségül? *

Megdöbbenve kérdem:
— Hát ezt kitől hallotta?
Megint a két keserű ránc a vékony, piro$ 

gyerekszáj szögletében.
— „Sokat beszéltünk mi erről a mamával"*  
Zavaromban rágyújtok egy cigarettára. Nincs

argumentum. Ki tudja, mi mindenről beszél
gettek itt kelten, ebben a szomorú lakásban.

magános téli estéken, anya és leánya. Gaby és 
Irén.

Kis hallgatás.
A Margareflicn Kirche harangja halk, ezÖM 

lös kongassál elüli a tizenkettőt. A sárga tülh 
függönyön keresztül besüt a meleg júliusi nap*

— De az is lehet, hogy j
kolostorba megyek

— mondja Gaby lehajtott lejjel, csendesen*  
mintha csak önmagának mondani.

Szemben a falon Matuska Szilveszter merev; 
portréja.

Búcsúzom. A ház előtt pajkos gyerekek han*  
curoznak vígan. A sarkon utcai énekesek « 
legújabb slágert dalolják ,.so ciné Lieba
vergissf mán nicht‘‘. Az első emeleten egy fe« 
hér leánykéz becsapja az ablakot.

1) I

Kristóf Áruház Krlslöl-ier 3 megkezdődön!
Megnyílás 1933. ávl szeptember 1 Irodái; Türr István-utca 9, I. emelel 1 Telefon: 87-5-54
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Aí angol királyné hatezer vendég részvételével kerti ünnepélyt rendezett huckinghaml palo
tájában. A királyné a vendégeivel társalog, mellette György és a walesi herceg áll

40.000 ember vett részt Darnls és Girenas, a lezuhant litván óceánrepülők temetésén Kow- 
uóbaii, ahol a litván köztársaság teljes hivatalos szervezete megjelent a gyásziinnepélyea

ház körül,Családi háborúság a 
amelyben Ledererék feldarabol
ták Kodelkát A vagyonából kiforgatott, kisemmizett anya 

elkeseredett küzdelme fiával és menyével, akiket a Curia egyetemleg 
kötelezett az elvett összegek visszaadására és tartásdíj fizetésére

Tessék elhinni, mégsem frázis az, amikor azt 
mondják, hogy az élet a legnagyobb regényíró. 
Az alábbiakban az olvasó egy évek óta húzódó 
és mozi váratlan befejezést nyert per történe
tét kanja a hivatalos nklák "yenén és mégis 
olyan az egész, mintha csak kitalálták volna...

A perben a keresetet özvegy Kovák Ká
rolyné adta lm a budapesti törvényszéken és 
arra kérte a bíróságot, hogy fiát. Novak Ist
ván részvénytársasági igazgatót, valamint en
nek feleségét, ki többszörös háztulajdonos, 18.000 
pengő megfizetésére, valamint havi f>0 pengő 
szOlötartásdlj megfizetésére kötelezzék. A ter
jedelmes beadvány, amelyet dr. Sterk Ödön 
ügyvéd nyújtott be, előadja, hogy Novákné 
egy téesői ügyvéd özvegye, férje még 1896-ban 
elhalt. A még egészen fiatal asszony minden 
srámbnvehető vagyon nélkül maradt hátra két 
fiúgyermekével, akik közül az egyik kétéves, 
n másik pedig ötéves volt.

Az özvegy azonban félretett minden társa
dalmi büszkeséget és a máramarosniegyei tár
sadalom meglepetésére —

varrni tanult.
'A varrógép éjjel nappali zakatolása békés csa
ládi otthont búgott körül, a kisfiúknak meg
volt mindenük, rendesen jártak iskolába, tisz
tességesen öltözködtek és minden fennakadás 
nélkül

folytathatták tanulmányaikat.
Lassan a tekintetes fiskális ur özvegyének már 
•gy kis vagyonkája is volt.

A varrógép balladája
Erre abbahagyta a varrást, különböző vál

lalkozásokba fogott, később egy
trafikot Is vásárolt

és egyre küldte a pénzt István fiának, aki még 
a habom kitörése előtt megszerezte a tanítói 
oklevelet, aztán végigküzdötte a háborút és 
csak a forradalom után szerelt le.

Édesanyja ekkor már Szalmáron lakott és az. 
anyai szív természetesen megmozdult, amikor 
fia közölte vele, hogy Csonka-Magvarországon 
megfelelő kei esdi lehetőségek vannak, csak 
éppen pénz kellene hozzá. Novák Károlyné 
hallgatón a szép szóra és lassanként, két év 
alatt

egész, vagyonát átutalta fiának,
sőt amikor ez azt közölte, vele, hogy ne éljen 
egyedül, adja cl a trafikot és jöjjön el hozzá, 
a gyámoltalan özvegy engedelmeskedett a fel
szólításunk és eljött fiához lludapestre.

Novák István ekkor már szép karriert futott 
he. Igazgatója volt a Lombard bank rt. -nak. 
Meg is nősüli, feleségével hozományul a 
Tölgyfa-utca 4. számú ház egyharmad részét 
kapta.

Art n házat, amelyben Kodelka hentes
mestert LédercT Gusztáv és a felesége fel

darabolták ...
Az öregasszony odaköltözött fiához, Novák 
István saját házába és ott élt kél esztendeig. 
Azonban nem volt megfelelő bánásmódban 
része, éreztették vele, hogy kcgyelemkenyéren 
él és folytonosan Inzultusoknak volt kitéve. 
Ezért ugy egyeztek meg, hogy n Tölgyfa-utcai 
házban külön lakást kap, fenntartását pedig 
fia havi járadékkal fogja lehetővé lenni.

A kacsalábon forgó ház 
Éveken keresetül ment ez igy, de a helyzet 

egyre rosszabb, egyre tűrhetetlenebb lelt. A 
tartásdij egyre csökkent és mindig csak ap
róbb. 1—2 pengős részletekben kapta meg, 
1927 novemberében összesen 38 pengőt, a kö 
votkezö hónapban pedig csak

nyolc pengőt kapott a fiától.

Az özvegyasszony végsőkig elkeseredve, most 
már azt követelte a fiától, hogy azt a pénzt, 
amit még 1919-ben és 1920-ban fia kezelésébe 
adóit át,

MuigúiiaiMa neki vissza,
hogy meg tudjon élni és saját erejéből fari
hassa el magát. Látta, hogy a Tölgyfa-utcai 
ház most már teljes egészében a fiáé, tudta azt 
is, hogy a Táborhegyen Novák Istvánnak szép 
villája, nagy gyümölcsöse, parkja van. A két
ségbeesése a végsőkig fokozódott, amikor ar
ról értesült, hogy mindez a vagyon

nem a fiáé, hanem a menyéé,
a ház, a villa, a park a fiatalasszony nevén 
áll. Fiának pedig semmi néven nevezendő 
megfogható vagyona nincsen. Kiderült, hogy a 
Lombard bank rt., amely tudomása szerint 
fiának az érdekeltségéhez tartozott, a viszo
nyok változása következtében teljesen össze
zsugorodott. Megállapította, hogy éppen ezért 
fia uj vállalkozásba kezdett, hatalmas garázst 
építtetett és minden munkaerejét ennek szen
teli. Kiderült azután, hogy ezt a garázst Novák 
István eladta egy részvénytársaságnak, amely 
őt, mint igazgatót átvette, majd az is kivilág
lott, hogy ezt a vállalkozást nem sokkal később

uj vevő vette át, aki nem volt más, mint 
az ő menye,

fiának a felesége és ettől a perctől kezdve a 
fia n garázsban csak alkalmazott volt, saját 
feleségének fizetett tisztviselője.

De további kellemetlen meglepetés is érte. 
1928-ban a fiatal Novókék eladták a Tölgyfa
utcai házat és helyette a Zichy Jenö-utcában 
megvásárolták egy ház felerészéi, de ez is az 
asszony nevére került. A ház eladásának az a 
súlyos következménye lett, hogy az öregasz- 
szony

elvesztette ingyenlakását is,
amelyben eddig lakott. Most már hajlék nél
kül állott, nem volt egy fillér vagyona sem és 
fia hallani sem akart arról, hogy a kezére bi
zolt anyai vagyont visszaszolgáltassa. Azt fe
lelte, hogy az a pénz, amit anyja küldött, a 
különböző vállalkozásokon elúszott. A veszte
ség tehát nem öl, hanem az anyját terheli, 
mert ö a vagyont csak kezelte, arról pedig 
nem tehet, hogy az öregasszony megbízásából 
eszközölt befektetések balsikerüek voltak.

Igy azután nem maradt más hatra, mint az, 
hogy az öregasszony a bírósághoz forduljon és 
azt kérte, hogy kötelezze Novák Istvánt, de a 
feleségét is arra, hogy nz elcsatolt területről át
utalt 18.000 pengőt és ennek 1920-tól számí
tott kamatait fizessék meg. Azonfelül mondja 
ki a bíróság azt is, hogy ugy a fia, mint a 
menye is, havi 160 pengő tartásdijat kötelesek 
neki folyósítani.

Koldus férj, gazdag feleség
Az anya beadványában azt állította, hogy 

fia kezdettől fogva tervszerüleg. azért, hogy Őt 
kiforgassa, magát teljesen vagyontalanitotta és 
mindent feleségére íratott át. Az idők folya
mán Novák István

minden látható vagyona eltűnt
és míg ö, legalább is látszólag, egyre szegé
nyedett, nullán nőtt feleségének vagyona, aki 
immár többszörös háztulajdonos lett. Miután 
pedig menye tudott a pénz átutalásáról és igy 
ö maga is közreműködött abban, hogy félje 
teljesen vagyontalan legyen, a kötelezettségért 
helytállni tartozik, hiszen az ő marasztalása 
nélkül az ítélet csak papíron maradna és sem 
a megítélt Összeget, sem a tarifadíjat rajta be
hajtani nem tudna.

A sulyos vádakra Novák igazgató és felesége 
rövid perirallal felelt. , Novák István előadta 
azt, hogy minden vagyonát a Lombuld-bankba

fektette, amely tönkrement, ugy hogy egész 
tőkéje elúszott. Felesége viszont azt adta elő, 
hogy neki külön vagyona volt, öröksége és 
készpénze, amelyet az árvaszék kezelt. Amikoi 
a pénzt férjhezjnenetele után megkapta, azon 
dollárokat vásárolt és igy teljes vagyonát meg
őrizte. Abból vette a táborhegyi villát, majd 
kölcsönpénzen szerezte meg a Tölgyfa-utcai 
hé' kétharmad részét is. Tulajdonképpen ő 
sem olyan gazdag, mint ahogy anyósa hiszi, 
mert a különböző tranzakciókkal sulyos adós
ságokba keveredett. Nem felel meg tehát a va
lóságnak az, hogy férje vagyonából egy fillér 
is az ő kezén maradt volna.

A felek meghallgatása után a budapesti tör
vényszék

kötelezte Novák Igazgatót és feleségét, 
hogy az öregasszonynak egyetemlegesen havi 
105 pengő tartásdijat fizessenek és kimondotta 
azt is, hogy a tartásdij erejéig az. asszony 
Gróf Zichy Jcnő-utcal házára is végrehajtást 
lehet vezetni. Ugyancsak kötelezte a házaspárt 
arra is, hogy 7000 pengőt fizessenek meg az 
öregasszonynak.

A volán mellé
A törvényszék ítéletének indokolása sulyos 

kijelentéseket tartalmaz. A bíróság megállapí
totta, hogy az öregasszony nem azért adta 
fiának a pénzt, hogy azt a Lomhard-bankban 
helyezze el. Novák igazgató állítólagos veszte
ségéhez nz öregasszonynak semmi köze nin
csen. A bíróság bebizonyilottnak látta azt is, 
hogy a vagyonszerzés csak azért történt a 
fiatal Novákné neve alatt, hogy az igazgatón a 
tartozást behajtani ne lehessen, amiből pedig 
az következik, hogy az asszony, mint meg
ajándékozott, férje tartozásaiért helytállni kö
teles. A bíróság csak 60%-os valorizációt tar
tott méltányosnak és igy csupán 7000 pengő 
megfizetésére kötelezte n fiatal Novákékat.

Az Ítéletet mindkét fél fellebbezéssel tá
madta meg, Novák Károlyné 100%-os átérté
kelést és a tartásdij felemelését kérte.

— Minden ok megvan arra, hogy fiam ne
kem a teljes értéket térítse meg — kiált fel 
a fellebbezésében. — A fiú azt a vagyont, 
amely nz anyja öreg napjainak nyugalmát 
san hivatva biztosítani,

ezerszeres gonddal tartozik kezelni.
Lehetetlen az, hogy ha a flu az Ilyen vagyon
nal spekulálni kezd, az előálló veszteséget az 
anyja nyakába varrja, a nyereséget pedig ugy 
használja fel, hogy abból saját feleségének le
gyen haszna.

így állott az ügy, amikor a per a budapesti 
Ítélőtábla elé került. Novák István kijelen
tette, hogy teljesen vagyontalan, jövedelme 
alig van, gyermekeit és feleségét csak a leg
nagyobb gondok közölt tudja eltartani. Ma 
már ő is elszegényedett,

bankigazgatóból tnxlsoffőr lett
és bemutatta tRxiengedélyét is. Előadta, hogy 
nz anyagi gondok felborították családi életét 
is,

felesége külön vált tőle :
és magával vitte a gyermekeket is. i ;3K:;

A tábla a törvényszék döntését ll:»Tr 
megváltoztatta

és Novák Istvánnét mindennemű felelősség 
alól mentesítette, sőt Novák Istvánnal szem
ben is csupán 5000 pengő erejéig hozott ma
rasztaló Ítéletet Az ítélet indokolása kimondja 
azt, hogy, tulajdonképpen Novák István édes
anyjának

semmivel sem tartozik,
mert nz öregasszony befektetés, gyümölcsöz- 
tetés céljából küldte fiának az összegeket,

a befektetések kockázata tehát magát as 

öregasszonyt terheli.
Mivel pedig a vagyon elveszett, tulajdonképp 
pen az öregasszonynak nem járna semmi. 
A tábla csak azért ítélt meg 5000 pengőt, mert 
a fellebbezési tárgyaláson Novák István elis< 
merte, hogy a befolyt pénzt visszaadni köte
les.

Világosságot!
Kétségbeesett hnngu felülvizsgálati kérelmet 

nyújtott be az Ítélet ellen az öregasszony. Rá
mutatott arra, hogy ha a Tábla ítélete meg
áll, ugy egyenesen

éhenhalásra van ítélve,
mert fián semmit behajtani nem képes. Kérte 
a Kúriát, hogy a döntést változtassa meg.

A legfelsőbb bíróság TVes/erninyer-tanácsa a 
Tábla döntését feloldotta. A Kúria határoza
tának feltűnést keltő indokolásában kimondja 
azt, hogy amennyiben a fiatal házaspárral 
szemben bármiféle csalárd eljárás bizonyít*  
haló lenne, ugy mindketten

teljes kártérítéssel tartoznak.
De megáll a kártérítési felelősség akkor is, 
ha bebizonyosodik, hogy Novák igazgató 
édesanyja pénzét gondatlanul fektette be és 
gyümölcsöztette. Mindketten felelősek az 
öregasszony vagyonkájáért akkor is, ha No
vák István anyjának és feleségének vagyonát 
együttesen kezelte és ha a fiatalasszony tudo
másával történt. Elrendelte tehát a Kúria az 
erre vonatkozó lényállás földerítését,

A Kúria tehát visszaküldte az iratokat a bu
dapesti Ítélőtáblához, amely hosszas bizonyí
tási eljárás lefolytatása után továbbra is ki- 
tartott régi álláspontja melleit és özvegy No- 
vákné keresetét menyével szemben ismét csak' 
elutasította.

A Tábla beszerezte a megbukott Lombard*  
bank csódiratait és megállapította, hogy a 
könyvek tanúság:, szerint Novák Istvón a neje 
pénzét csakugyan a bankba fizette be. A köny
vek szerint az özvegyasszony az intézet egyik 
legnagyobb betétese volt. Megállapította a 
Tábla azt is, hogy a fiatal Nováknénak sofnt 
vagyona volt és ezen szerezte az ingatlanokat.

Így azután az öregasszony küzdelme megint 
csak folytatódott a Kúriánál, amelynek végső 
döntését legutóbb kézbesítették ki a feleknek.

A legfelsőbb bíróság a bizonyítékokat más 
szemmel nézte és ugy Novák Istvánt, mint 
feleségét arra kötelezte, hogy az öregasszony
nak 14.000 pengőt, ennek ötéves kamatát

egyetemlegesen fizessék meg
és ezenfelül kimondotta azt is, hogy az öreg
asszony javára megállapított 70 pengős havi 
tartásdijat a fiatalasszonyon is be lehet haj
lani.

Kezdődik újra minden
A Kúria szerint az aulófuvarozási vállalat 

eladása alkalmával Novák István nagyobb 
összeget kapott kézhez, mint amennyit az 
anyja befizetett, ez a tőke tehát a pénzromlás 
Ideje alatt értékét teljesen megőrizte. Elfo
gadta a Kúria azt is, hogy Novák István ezt 
az összeget a bankba fektette be, azonban 
megállapította azt, hogy a fiatal Nováknnk, 
mint a bank igazgatójának, jóval az összeom
lás előtt tudnia kellett azt, hogy a bank ügyei 
tosszul állanak és ezért édesanyjának rábízott 
vagyonát onnan

ki kellett volna venn^M
Azzal, hogy ezt elmulasztotta, 

a vagyont hűtlenül kezelni 
tehát ezért kártériléssel tartozik.

A feleség felelősségét a bíróság azért állapí
totta meg, mert <5 férjével együtt él, az pedig 
elképzelhetetlen, hogy a férj üzleti ügyeit fe
lesége elölt titokban tartotta volna. A fiatal
asszony tehát

mindenről jól tudott
és amikor ennek ellenére férjének egész va
gyonát rövid idő alatt a saját nevére íratta, 
lényegében

elvonta a fedezetet anyósa elől.
A Kúria szerint ezt azért telte, hogy az firev 
asszony igényét meghiúsítsa és kijátssza. Ezen 
a réven tellát ő is felelős férje minden tartozá
sáért, sőt még a tartásdijat is vele egyetemi**  
gcsen köteles megfizetni.

így döntött a Kúria és a Jobb napokat lá
tott öregasszony kálváriája most kezdődik 
elölről. Időközben ugyanis a fiatal Novákné 
a per folyama alatt eladta mindkét ingatla
nát. ,, ■

i.. _ Vfjd*  Jóxwf*  J
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Üvegház Bata emlékére

az eltikkadt test sóvárog a fetüdités, felfrissítés 
után. Akinek bőre erősen izzad, jól teszi, ha 
időnként

Diana súsborszeszlia 
mártott zsebkendővel végígtörli a homlokát s a 
csuklóit A Diana sósborszesz erélyes hűsítő 
hatása könnyen elviselhetővé teszi a legnagyobb 
kánikulát is.

Bata Tamás, a tragikusan elhalt cipőgyáros emlékére Zlinben hatalmas áruházát épí
tettek, amelynek külső fala teljesen üvegből készült

egész vasárnap délután nagy tömegek 
váriák

nz angol pilóta-házaspárt, de a késő esti 
órákig nem érkeztek meg. Mollisonnak és fele
ségének, Árny Johnsonnak, egyelőre nyoma- 
veszett.

BALBO REPÜLÖRAJA HÉTFŐN HAJNAL
BAN INDUL EL NEW YORKBÓL

New York, julius 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) Ma 

hétfőn hajnalban indul el New Yorkból az 
olasz repülőraj, hogy visszatérjen Európába. 
A huszonnégy olasz repülőgép

egyelőre Soal-Harhour újfundlandi kikö
tőbe repül

s itt dönti el Balbo tábornok, hogy az Atlanti 
óceán északi vagy középső hajózási oldalán 
repül-e Európába.

LEZUHANT EGY JAPÁN BOMBA VETŐ 
REPÜLŐGÉP

Mukden, julius 23.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Hivatalos je*  

lentés szerint Csaonan város közelében
egy japán bonibavető repülőgép bárom 

utasával lezuhant
és n repülőgép mindhárom utasa szörnyethalt.

Vasárnap este egy elegáns nő 
levetette magát a Gellérthegy 

tételérőlfi sziklákon szetzuzödoü a telő, 
összeroncsolúdott a teste es azonnal meghalt

Küliey Viktor táblai 
tanácselnök 20 éves fia 
véletlenül magára lőtt

Vasárnap este 9 óra tájban a Gellért-rak- 
parton járókelők

velőtrázó sikoltásra lettek figyelmesek.
A következő pillanatban látták, hogy a begy 
tetejéről, a Citadella tájékáról, abban az 
irányban, ahol most a Pálosrend kolostorát 
építik,

egy női test zuhan lefelé szikláról-szik- 
lára.

’A nő, aki a halálugrásra szánta el magát, 
borzalmasan ősszeroncsolódva, majdnem a 
rakpartig zuhant és

a hegy oldalánál fennakadt az egyik ki
álló szikladarabon.

Sokan felrohantak a hegyoldalra az ön
gyilkos nőhöz, a rendőrőrszem pedig a fő
kapitányságra és a mentőkért telefonált. A 
mentők és a rendőri bizottság csak nagy 
üggyel-bajjal tudtak felvergődni a Gellért
hegynek arra a helyére, ahol a szerencsétlen 
nő fennakadt.

Nagy vértócsában, szétloccsant fejjel, 
összezúzott tagokkal fekiidt ott holtan 

a Gellérhegy öngyilkosa.
Ruházatának átkutatása alkalmával semmi
féle Írást nem talállak nála. Miután elegán
san volt öltözködve és a kezei ápollak vol
tak, szájában pedig több aranyfog volt, arra 
következtetnek, hogy

jobb társadalmi osztályhoz tartózhatott.
Rövid kutatás után az öngyilkos nő holt

testének közelében ráakadtak a rctikiiljére, 
de abban sem talállak mást,

csak egy finom zsebkendőt, amelyben 
S. R. monogram volt.

Több szemtanú akadt, akik látták, mikor 
az öngyilkos nő a sziklák fölött megjelent 
az esti szürkületben és

rövid habozás után irtózatosat slkoitva 
a mélységbe vetette magát.

A rendőri bizottság intézkedésére holttes
tét a bonctani intézetbe szállították.

Pápa, julius 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen 

tése.) Súlyos, tragikus szerencsétlenség érte 
egy magasállásu budapesti biró fiái, akit élet
veszélyes sebeivel s-eltck ápolás alá. Küliey 
Viktor budapesti Ítélőtáblái tanácselnök csa
ládjával egy bakonyi kisközségben, Bakony- 
bélen nyaral. A táblai tanácselnök huszeszlen- 
dős fia: Kiilley András néhány nappal ezelőtt 
eltávozott hazulról azzal, hogy a bakonyi er
dőkbe megy sétálni.

Estére hiába várták haza Küliey Andrást 
s a fiatalember másnap sem került elő.

Kiilleyék kétségbeesetten kutattak eltűnt fiuk 
után, értesitelték n környékbeli csendőrséget 
s lázas nyomozás indult meg a rejtélyes kö
rülmények közölt eltűnt Küliey András fel
kutatására.

Vasárnap végre eredményre vezetett a nyo
mozás s a kétségbeesett szülők megtudták, mi

történt fiukkal.
Küllev Andrást a bakonyi erdőben esz

méletlenül, átlőtt mellei találták meg.
Nyomban beszállították Pópára, a csendőrség 
neduz nvnmn.úd megúUapitS^pedig nyomozást indított, ‘hogy 
mi történt a fiatalemberrel.

Kiilley András Pápán rövid 
nyerte eszméletét s elmondotta, 
uj revolvert vásárolt, ami 
hálni. Ezért ment az

..süloUc a pisztolyát, azonban a fegyver csü- 
törtökül mondott. Erre a csőbeszorult golyót 
piszkálni kczdle s újból többször elcsetiia- 
tette a ravaszt s eközben történt, hogy

a revolver elsült s a golyó Küliey András 
testébe fúródott

időre vissza*  
hogy nemrég 

■lyet ki akart pró- 
erdőbe, ahol többször

A szerencsétlenül járt fiatalembert súlyos 
életveszélyes sérülésével ápolás alá vették 1 
ma Budapestre szállítják.

Willy Fost 20 órával meg
döntötte saját rekordját és 
vasárnap Newyorkba érkezett 

Ötvenezer főnyi tömeg, nappali fényár fogadta 
a földkörUli repUlés hősét

Letartóztatták a szélhámos
Pékár Gyula hamisított ál-belÜgyí HyomOZÓt 
levelével szélhámoskodott — A naptár leplezte le a csalást

New York, julius 23.
f.4 Hétfőt Napló tudósítójának távirata.) 

Willy Post, n vakmerő amerikai világkörüVi 
repülő, vasárnapra virradó éjszaka megérke
zett Netu Yorkba. Willy Post rekord javítást 
kísérlete fényes eredménnyel végződött:

20 óra 2 perccel megdöntötte saját rekord
ját.

’A repülőgép éjfél előli néhány perccel, közép
európai időszámítás szerint vasárnap reggel öt 
órakor érkezett a ncwyorki Bcnnctflcld repülő 
terére, ahol simán szállott le.

Willy Post 7% nap után tért vissza a föld-

WÜER*
Magyar Légiforgalmi Rt

IV, Váci ucra I ♦ Telefón 8C-8-88

NYÁRI MENETREND
7.15 13.40 ind. BUDAPEST érk. 13.20 18.55
8.50 15.00 érk. WIEN ind. 12.05 17.30

Naponként, vasárnap kivételével.
- « ».00 | ind. BUDAPEST érk. A 16-00 
pf Iw I I 1™
B á 18.30 T érk. VELENCE Ind. ft ÍOJJO
■ 15.00 | Ind. ' BUDAPEST érk. A 8-40
?=3 16.10 T érk. Pí(.s Ind. I 7.80
g-2« 18.20 I Ind. ‘, érk. I 7.20
a g 16.40 V érk. KAPOSVÁR Ind. | 7.00

ohO 18.10 T
16.20 1 

“ S 16.40 V

Az autóbusz Vác<-utca I. szám alól 40 perc
cel a repülőgép indulása előtt indul.

Kombinált repülő autóbusz és hajójegyek 
a Budapest—Wien vonalon S2.— pengős 

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

bőrmeDtve küldünk.

körülrepülése után kiindulási pontjára: 
New Yorkba.

A repülőtéren fényszórók segítségével nappali 
világosság áradt szét s közel

ötvenezer főnyi tömeg lelkes ujjongása 
közben szállt le a repülőgép.

Willy Post teljesen kimerültén érkezett meg s 
valósággal ki kellelt emelni a repülőgépből. 
Az első szava ez volt: ..Megtettem". A rádió 
mikrofonjába csak ezeket tudta mondani:

— Rettenetes fáradt vagyok.
Willy Post-ol ezután az orvosa vizsgálta 

incg, aki
vak szemére friss kötést tett.

Ezután autón szállodába vitték, ahol mély 
álomba merült. New York városa ma. hétfőn 
Willy Post tiszteletére hivatalos fogadtatást 
rendez.
LINDBERGH MEGÉRKEZETT GRÖNLANDBA 

— ÉS KERESZTAPA LETT
Kopcnhága, julius 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Vasárnapra virradó éjszaka a Lind- 
bergh-házaspár repülőgépével

megérkezett Grönlandba.
Lindberghék azért repüllek ide, hogy tanulmá
nyozzák: vannak-c alkalmas helyek repülő
terek létesítésére. Néhány perccel Lindbergh 
megérkezése után a kerületi rendőrfőnök fe
leségének kisfia született, kinek Lindbergh lett 
a keresztapja.

A MOLLISON-HÁZASPÁRNAK VASÁRNAP 
NYOM A VESZETT

Ixmdon, julius 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 

lése.) Londonban nagy aggodalommal várták 
vasárnap is a Mol/ísonházuspáriól érkező hí
reket. A ncwyorki repülőtéren is

A főkapitányságon csalás miatt előzetes le- 
lózlatásbn helyezték Mechlouits Andor negy
venöté-, es ügynököt, aki különös előzmények 
útin került rendőrkézre.

Mechlovits Andor egy nőismerőse révén 
megismerkedett Tengerág Mária tisztviselőnő
vel. Belügyi nyomozónak mondotta magát és 
tekintélyes összeköttetéseire hivatkozva,

Ígéretet tett arra, hogy Tengerdy Máriá
nak állást szerez a MABI-nál.

Kérvényt iratolt vele és a közbenjárás fejé
ben

ötszáz - pengőt vett fel tőle.
Hogy a bizalmat fokozza, egy levelet muta
tott neki, amelyen Pékár Gyula aláírása sze
repelt, de mint később kiderült, a levél közön
séges hamisítvány volt.

Néhány nap múlva Tengerdy Mária levelet 
kapott, amelyben az állt, hogy a kérvényét 
elfogadták,

kinevezték a MABI-hoz tisztviselőnőnek 
és október 1-én elfoglalhatja az óijánát.

A tisztviselőnő nagyon megörült a levélnek és

boldogan számlálgalta a napokat, hogy mikor 
vonul be a MABI-hoz. Közben megnézte a 
naptárt és látta, hogy október elseje vasár
napra esik. Mint a MABI jövendőbeli pontog 
tisztviselőnője, fontosnak látta megtudni, vaj-

vasárnap Is van-e hivatal
az intézménynél. Elment a MABI-hoz és meg
kérdezte a portást, aki természetesen azt vá
laszolta, hogy vasárnap nem tartanak hivatalt,

— De kérem, engem október elsejére, va
sárnapra hívlak be — hangzott az ellenvetés,

A portás erre a személyzeti osztályhoz uta- 
silotta. Itt utánanéztek a dolognak és megál
lapították, hogy Tengerdy Mária kérvény® 
nem is érkezett meg a MABI-hoz,

nem vehették fel állásba, üresedés külön
ben sincs.

Kiderült tehát, hogy szélhámbosság történt, 
A becsapott tisztviselőnő erre a főkapitány
ságra ment és följelentést tett.

Mechlovitsot a tói jelentés után előállították' 
és letartóztatták.

Rézláncokat adó ttel arany 
helyett egy tekintélyes 
nagykanizsai gyáros

zsoldos t-lökézzlt polgári é» 
középiskolai masán 
vlxnoákra. OrgtlSátfl I 
re. VU, Dobáay-u. 8- j

Nagykanizsa, julius 23.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Több bu

dapesti ékszerkereskedő útba ejtette du
nántúli vásárlóköruljn során Nagykanizsát 
és itt különböző kereskedőktől aranylán
cokat vásároltak, amelyeket felkilldtek Bu
dapestre beolvasztani. Itt derült ki, hogy

az áru, amit arany gyanánt vettek — 
közönséges réz.

A fővárosi kereskedők a nagykanizsai 
rendőrségen feljelentést tettek a rézláncok 
eladói ellen. Az eladókat előállították a 
rendőrkapitányságra, kihallgatták őket és 
mindnyájan egyhangúlag azt vallották, 
hogy

a láncokat az egyik legnagyobb kani- 
Mai ékszerész cég éa aranynemUgyár

Cyánnal irt jóun*s«ai  

Matteine Kiiirau

köztiszteletben álló tulajdonosától kap
ták.

azzal, hogv adják cl ezeket az „aranytár*  
gyakat". Kijelentették a nagykanizsai ke
reskedők, hogy a tárgyakon látták a fém
jelzést és

sejtelmük sem volt arról, hogy a te
kintélyes megbízótól kapott ékszerek 

nem aranyból vannak.

Kihallgatásuk után elbocsátották a rend
őrségről a nagykanizsai kereskedőket és at 
ügy iratait áttették az ügyészségre, amely 
a legnagyobb eréllyel folytatja le a vizsgá
latot h uagv feltűnést keltett ügyben. 
A nyomozásban a legközelebbi napokban 
szenzációs fordulat várható.

msü „Turul lllatszeptör1*
cikkeit A Turul Lanolin- éa bánonyasappanoki
kölnivizek, tojkrémek, borotvapengék niegblzhatóHAgTikrá1 
ó« Jóa agukról bireaak, VII., Szövataág-utca IF
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BUKIK
Bomba robbant 
az alsőausztriai 

helyettes 
tartományffőnök 

lakásán

Trfiimi aovonioile leventetársát
Halálos láták a debreceni levente-otthonban

Béc«, julius 23.
(A Hétfői Xapló tudósítójának telefon

jelentése.) Gumpoldskirchenben, Bécs köze
liben n vasárnapra virradó éjszaka egy óra 
tájban

bomba robbant Sturm Htaóaiteztrlal he- 
lyrítfí tartományi főnök iakasunak lép- 

csőliázúbnn.
Több ablaküveg betörött s Sturm lakásának 
előszobája is megrongálódott. Emberéletben 
nem esett kár, minthogy a lakásban senki 
sem tartózkodott. Nyilvánvaló, hogy a bom
bát ismét nemzeti szocialisták helyezték el.

— Zhafaros Itlrt átmeneti hőc.siikkenéMel. 
forró, tűző napos idő volt sasárnap egész 
nap. A hőséget alig enyhítette n délutáni 
Adó zápor. A Meteorológiai Intézel jelen
tése szerint: zivatarok várhalók átmeneti 
erekéig hőcsők kenés, élénk északnyugati 
széllel valószinti.

— Roosevelt fiának második házasHÓga. 
Xcu> Yorkból táviratozzék: Roosevelt elnök 
legidősebb fia, Eliiot Roosevelt, szombaton 
este, ót napra rá, hogy elválasztották első 
feleségétől, újból megházasodott. Oltár elé 
verette régi szerelmét, Miss Rulh Googins-L

— A pénziigymlrEzer ma érkezik haza. 
Sopronból jelentik: Imrédy Béla pénzügy
miniszter, aki — mint ismeretes — a Ion 
doni tanácskozások befejezése után néhány 
napig Swinemiindében tartózkodott, vasár 
nap reggel Sopronban megszakította útját 
hazafelé és csak hétfőn reggel érkezik meg 
Budapestre. A pénzügyminiszter még o 
hétfői nap folyamán tájékoztatni fogja. 
Gömbös Gyula miniszterelnököt a londoni 
In nácskozúsok ról

Debrecen, julius 23.
(A Hétfői Xapló tudósítójának telefon

jelentése.) Halálos szerencsétlenség törlénl 
szombaton este a debreceni leventéknek a 
Péterfla-utcában lévő otthonában. Az otthon 
bennlakói különböző tréfákkal szórakoztak, 
többek között

éjjeli őrségváltást játszottak.
A játék közben Agárdi István fiatal le

vente leakasztotta a falról az egyik fegyvert 
és ráfogta azt Bállá András 
Agárdi harsányan kiáltotta:

— Állj, vagy lelőlek!
A következő pillanatban 

fegyver ravaszát, mert nem
megnyomta a 
tudta, hogy a

fegyver töltve van. Nagy dörrenéssel elsült a 
fegyver,

a golyó Bállá András nyakába hatolt és 
megsértette a főülőerét.

Patakként kezdett ömleni a vér 
esetlen levente nyakából. Társai 
bánták, majd orsósért siettek, de 
vosi segítség érkezett,

Bulla András kiszenvedett.
Agárdi Istvánt még az éjszakai órákban 

őrizetbe vette a rendőrség.
A kétségbeesett fiatal levente - cellában 

fölakarta magát akasztani.
Szándékát idejekorán észrevették és 
akadályozták az öngyilkosságot.

Nem fog izzadni!., 
ha „Trop!rAI“ nvérí öltönyt rendel. Mérték ntón 
•O F. ENDRODY. Vitt., MArla-utca 16. 1. 9. «x. 
Far.ónmunku 23 I*

— Starhemherg herceget megoperálták. 
Béo*i  tudósítónk telefonál ja, Slarhemberg 
herceget légebbi torokbaja következtében 
megoperálták. A herceg vasárnap jobban 
érezte magát s pár nap múlva elhagyhatja 
a szanatóriumot.

— öngyilkos lett egy svájci zeneszerző fele
ségével együtt. Házéiból jelentik: Louis Kel- 
terbern ismert zeneszerző és kanagy feleségé
vel együtt Öngyilkosságot követett el. A telt 
oka ar volt, hogy felesége gyógyiihntalton be- 
teg’égben szenvedeti. Kelterbern legutóbb a 
neufschülcli zenckonzervatórium tanára volt.

— Holtan találtak egy rohamosztagos katn- 
nlt. Münchenből jelentik: A város halóban lévő 
Ae/d-féle gyár melleit ma reggel holtan talál
tok egy rohamosztagos katonái. Az eddigi nyo
mozás szerint szerencsétlenség történt.

Pénzhamisítókat fogtak el Felsőgttdön. 
Várról jelelik: Felsőgödön ma pénzhamisító 
bandát fogott cl a csendőrség A banda tagjai 
iparossegédek voltak, akiket tettenértek, amint 
hamis kétpengősöket gyártottak. A hamisítvá
nyok elég kezdetlegesek voltak és még nem is 
lyerüdtek forgalomba. A banda tagjait letartóz
tatták.

előkészít polgári, középiskola. 
magán vizsgára, 
érettségire
Vin., Mária Tsrézta-tér hároD

— Elfogták a Turul Szövetség szélhámo
sát, A Turul Szövetség ismeretlen lettesek 
ellen feljelentést adott be a főkapitánysá
gon, mert ismeretlen egyének a Szövetség 
nevében a télen tartandó Attila ünnepségre 
jogtalanul adományokat gyűjtésiek. Vasár
nap elfogták Klier József munkanélküli la
katost, aki Kapoli Kálmán 
megbi zásóból adományok a t 
kettőjüket őrizetben tartják 
nek sorsukról.

— Agyonlőttek Kínában 
vezért. Pekingből jelentik: 
vég elfogta F’ekingben a kínai kommunista 
párt egész titkos vezetőségét. Harminc 
kommunista vezért hadbíróság elé állítottak 
és valamennyit halálra ítélték. Az ítéletet 
nyomban végrehajtották.

— Elvitték ■ ruháit míg fürdőit. A kére- 
pesiuti Kristály strandfürdőben Bárdos Gasz- 
Ion kereskedő kabinját ismeretlen tettesek ki
fosztották. Elvitték összes ruháit, aranyóráját, 
fényképező gépét és 34 pengőt tartalmazó pénz
tárcáját. Az ismeretlen tettesek kézrekerilé- 
sére a nyomozás megindult.

— Gyermekhalál fészekszedés közben. Deb
recenből jelentik: Diskóczy Lajos 10 éves 
bicska felmászott egy fára hogy karóval lever
jen egy madárfészket és ezalatt játszótársai a 
ín alatt voltak. A fiúcska leejtette a karót, 
amely betörte a 13 éves Sajgi László fejét. A 
szerencsétlen gyermek néhány perc alatt el
vérzett.

— Goebbelané lemondott a német divat
hivatal dlsz.elnőkl tisztségéről. Berlinből je
lentik: A német divathivatal dlszelnöki 
tisztségéről Goebbelsné asszony lemondott. 
Ugyancsak lemondott tisztségéről a hivatal 
két elnöke, dr. Odenheinz és H’csc/i tanár.

— Ma érkezik Budapesre a kétágú létrán 
utazó mázoló. Székesfehérvárról jelentik: 
Schaffer Ferenc gráci mázolómester, aki 
kétágú létrán indult cl Budapestre, vasár
nap, áthaladt Székesfehérváron és valószí
nűleg ma megérkezik Budapestre.

— Mozlé^és 2 hatottal, 17 súlyos sebesülttel. 
Lisszabonból jelentik: A vasárnapra virradó éj- 
izakán tűz ütött ki az egyik lisszaboni mozi
ban. Nagy pánik támadt, több embert letapos
lak. A inozitüznek két halottja van, közöttük 
egy kis gyermek. Tizenheten sulyos sebesülé
seket szenvedtek.

— Ezüst egyezményt Irt alá Londonban nyolc 
illám. Londonból jelentik: A világgazdasági ér
tekezleten képviselt nyolc állam képviselője 
fontos nemzetközi ezüst-egyezményt irt alá. Az 
egyezményt aláírta India, Spanyolország és Kína 
mint ezüstatopon álló országok és Kanada. 
Mexikó, Amerika, Ausztrália és Peru, mint 
ezüsttermelö országok.

— Házasság. Gdrdos Dezső igazgató, a Jó-
’ .......................... házasságot kötött

külön érlesités lő

dr. zenetanár 
gyűjtött. Mind- 
s holnap dönte-

30 kommunista 
A kínai rendőr-

— levetkőzött és otthagyta posztját egy 
rendőrfőtörzsőrmester. Gyuláról jelentik: 
Ma délben óriási, négyvenötfokos hőség 
volt Gyulán. Kiss G. János, aki huszonhét 
esztendeje teljesít rendőri szolgálatot, vas
tag ruhájában a szörnyű hőségben elvesz
tette eszméletét, de előbb öntudatlanul le- 
hujigált magáról minden ruhát, kardját, 
pisztolyát, még az ellenőrző könyvecskéjét 
is kidobta zsebéből s azután nadrágban és 
ingben elsétált a posztjáról és a város szé
lén leült egy padra. A szerencsétlen rend
őrt, akit eszméletlenül találtak meg a pá
don, kórházba szállították. Állapota sulyos. 
Felesége és öt gyermeke van.

— öngyilkosság ■ találkán. Debrecenből je
lentik: Presznyánszky Béla 22 éves szakaszve
zető vasárnap Berettyóújfaluból Debrecenbe 
utazott, hogy egy nőismerősével együtt töltse 
az. időt. A szakaszvezető a Nagyerdőn sétált 
ideáljával, mikor egyszer csak hirtelen elő
rántotta revolverét és homlokon lőtte magát. 
Életveszélyes állapotban vitték be a közelben 
levő klinikára.

Lúgos János jubileuma. Lúgos János, a 
Trieszti Általános Biztosító Társulat (Assicu- 
rnzioni Generáli) magyarországi igazgatóságá
nak ügyvezető igazgatója folyó hó 20-án ün
nepelte 40 éves szolgálati jubileumát Azzal a 
szerény és előkelő tartózkodással szemben, 
mely Lúgos János egyéniségét s érdemekben 
gazdag tevékenységét jellemzi, éles ellentétben 
all nemzetközileg is elismert szaktudása, szé
leskörű gazdasági műveltsége s az n mély szo
ciális érzék, melyet nemcsak a gondjaira bizolt 
intézel alkalmazottéinál, hanem társadalmi és 
üzleti téren is egyaránt érvényesít.

O A Ganz és Társa RT. igazgatóága folvó hó 
19-én tartott ülésén megállapította ;z 1932-es 
üzleti év mérlegét és elhatározta, hogy a lórsa 
ság közgyűlését folyó hó 31-éré hivja egvbe. A 
társaság mérlege, az elmúlt évben 7,457.248.92 
penge veszteséggel zárul, amely az eddigi mér
tékben eszközölt értékcsökkenési leírásokon 
kívül magában foglalja a 'állatot különböző 
bel. és külföldi gyártási és eladási telepeinek. 
Íl!£112L ZÍ21SXÉl!É!^ljÍBgjó*Í?- (‘ITI* veszteségeit is.

Vízszintes:

a szeren• 
hozzám- 
mire or-

Az amerikai elnök fia Párisból Londonba 
repült szombaton délután

A igazgatóság a közgyűlésnek azt fogja java
solni, hogy a kimutatott veszteség — a két 
előző évhez hasonlóan — a tőketartalékból 
fedeztessék. Az 1932. évi veszteség leírása után 
a társaság saját tőkéje kereken 251Í millió pengő 
marad, amiből a részvénylökére kereken 17 
millió pengő, a tartalékokra pedig ezen ősz
szegnek mintegy fele, vagyis 8’/i millió pengő 
esik. A társaság üzleli forgalma az 1932-es év. 
ben a világhelyzetnek megfelelően további rend, 
kiviil erős zsugorodást mulatott és az 1929. évi 
forgalomnak már alig 30%-át érte ?1. A foly
tatólagosan végrehajtott erélyes takarékossági 
rendszabályokkal a forgalomcsökkenés követ
keztében elkerülhetetlenül adódó viszonylagos . 
többletterheket csak részben lehetett ellensú
lyozni. emellett a vállalat igazgatóságának a 
szociális szempontokon kiviil természetesen 

J ügyelnie kellett arra is, hogy leépítési rendsza
bályaival ne törje meg a társaság erejét, hanem 
annak műszaki és kereskedelmi készségét és 
fejlődöképességét jobb időkre átmentse. Ax ■ 
1933 évben a foglalkoztatás mértéke javuló 
irányzatot mutat.

O A Bauxlt Trust A.-GM Zürich, megállapította 
az 1933 január hó 31-vel lezárt iizletév mérle
gét és a folyó évi julius hó 31-én Zürichben 
megtartandó közgyűlésnek indítványozni fogja, 
hogy nz 50.028.42 svájci frankkal kimutatott 
tiszta nyereség a mull évi 267.241.42 svájci 
frankot kitevő nyereségáthozatlal együtt, össze
sen tehát 317-269.54 svájci frank uj számlára 
vitessék át. 

A müncheni rendőrség adott hamis 
uetlevelet Ahensleben grófnak — állítják 
az osztrákok. Bécsi tudósítónk telefonálja' 
Gróf Ah’cnslcben, Stcidic merénylőjének 
elfogatásival kapcsolatban a hivatalos Pn- 
IHisvhcs Korrespondenz feltűnően éles tá
madást intéz a müncheni rendőrség ellen. 
Azt állítja, lmgy a müncheni rendőrség 
ahelyett, hogy az oda szók ölt grófot elfogta 
solnu, hamis útlevelet állított ki részére. 
bogv igy visszatérhessen Ausztriába és 
újabb merényleteket kísérelhessen meg.

— Felhőszakadás Debrecenben. Debrecenből 
jelentik: Vasárnap délután viharos felhőszaka
dás volt Debrecenben. A hosszú Ideig tarló 
felhőszakadás erősen lehütölte a levegőt. A 
lezúduló víztömeg a mélyebben fekvő város 
részben több pincét és lakást elöntött.

— A bevált 2 |-1 lámpás négypólusu hang
szóróval egybeépített 7016-os Orion rádió 
iizrmbehctyezéséhez legtöbb helyen a beépiletl 
hálózati antenna megfelelő jó vételt biztosit, 
tehát felszerelése külön költséget nem igényel. 
A 7016 -ott Orion rádió 86 pengős árban tiz havi 
részletfizetésre bármely iádiókereskedönél meg
vásárolható.

— A Magyar l égiforgalmi R. T. a budapest- 
miskolci vonalon legijáratait további intézkedé
sig szünetelteti.

Gyermekién)kép Rozgonyitól 3 darab fi P.
— Kivételes alkalom méilekuláni férfiruha- 

rendelésre csuk juliu- 21- 29 ig. Az előrehala
dott idény minit raklámnkon megmaradt sző- 
vetmaradékokból rendelhető mérték után Irg- 
divatosabb férfiöltöny |0 pengőért Rnhakeres- 
ktdelmi Vállalat. Ferenc kőrút 39. I. cm. Egv | 
sacri rendelés chg. hogy állandó vívónk ma-
x adjon, |

zsefvárosi Pártkör elnöke 
Schivarc: Irénnel. (Minden 
iyetl.)

— Halálos vérmérgezés 
Debrecenből jelentik: Mé»v 
br>da Lajos Máv főműve-,-’-’i 
váratlan halála. Sí ‘ ”

a manlkürliz.éstől. 
részvétet kell S:i>o-
44 éves feb-sédének 

vob'-láné a napúkban un- 
nikürözés közben kis karcolást ejtett az egyik 
ujjún. ügyet «em vetett s dologra, de később 
erős fájdalmakat érzett. Az orvosok megálla
pították. hogy vérmérgezése van Szvobodóné 
szombaton a leggondosabb ápolás ellenére is. 
belehalt a vérmérgezésbe.

.Virág helyett Flípp-et nyűit át 
Szép hölgyének a hű barát"

(Flipp likőrcukorka felüdit, frissít).

— Három hétig Ingyen nyaral Siófokon a 
Fenyves Áruház legeiőtékenyebb alkalmazottja. 
Nagyon érdekes és minden tekintetben után
zásra méltó eseményről kell beszámolnunk: 
arról van ugyanis sró. hogy a Fenyves Áruház 
versenyt tender alkalmazottai között, hogy ki 
a legelőzékenyebb a cég vevőivel szemben. A 
verseny győztesét a Fenyves Áruház azzal ju
talmazza meg. hogy a rendes fizetésen kiviil 
három hétre elküldi Siófokra nyaralni és fizeti 

ar összes költségeket. Hogy ki a győztes, azt a 
vásárlóközönség szavazataiból fogják megálla
pítani. Aki a légtől h jó szavazatot kapta a hét 
végéig, az a győztes: az mehet el három hétre 
Siófokra nyaralni a Fenyves cég költségén. 

Örömmel üdvözöljük a Frnvves Áruház igaz
gatóit. mert ebből a cselekedetükből látszik, 
hogv mennyire ügyelnek vevőikre. Fenyves 
Dezső, az Áruház egyik agilis Igazgatója, ezen 
akicóról a következőket mondja: Szívesen ho
zom ntrg a nvaraltelásMl és a szavazással járó 
kiadásokat, mert ezzel n versennyel személyre- . 
Irntet még jobban buzdítom az előzékeny is 
udvari**  XuíolgáJúra,

1. A „Valda“ mondta 
társaságának egyik 
soha meg nem 
mukkanó tagjáról

12. Kipusztuló
13. Anyát örömöknek 

néz elébe
14. A „Ferencváros44

— mondjuk Igy: 
beceneve 
Sir. még 
hogy 
Szellemi munkás 
Az Ilyen szakácsot 
nem szeretik

19. Közlekedés 
nvolifására 
gátnak

28. A vllénháborti 
egyik tábornoka
— a fordítottja

21. Azonos bellik
23. Ebből a három 

hetühől hatot le
het ös«’'‘.4llltanl 
A „Vajda44 mono
gramja 
Az u|abb slágerek 
zeneszerzőinek 
egyike

28. I útin kötőszó
29. ryllmöteslz
31. A futhallbtró teszi 

a meccs végén
32. Államforma
93. Fűtőanyag
34. Tanács _ 

argóiban
3V Férfinév
38. Vízben él
37. Azonos hetük
39. Müvcltető képző 
48. Magyarul — tarto

zik
41. Folyó Francia

országban
44. Bizony nem barát- 4 „--------,
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47.

A szociáldemokrá
cia egyik elhunyt 
vezére
A telefon nélkülöz
hetetlen része

Függőleges:

1. Mihály 
költc- 
egylk

Tompa 
-Értve4* c. 
ménjének 
Icgsxebb sora 
Károly más nyel
ven

3. Nemzet

2.

van

5. Római szám: 1085 
0. Figura
7. A farkaskutyák 

egyik kitűnő tu
lajdonsága

8. Szavakhoz járul
9. Egymást követő 

betűk
10. Női név — kissé 

előkelő formában
11. Az Advent negye

dik vasárnapja 
Fedik „néni44 
Iparos 
Elfehéredlk 
Az amputált egyik 
végtag helyén ke
letkezik

Versenyen kiuiilt

18. 
21. 
22. 
2Ő.

karmester 
feladata

27. Vészjel a tengeren
30. Filmszlnésznő ke

resztneve
31. A ballada közepe
33. Vidéki
38. Fülelj — németül
38. Ordó
40. Zokogá
42. Rcszédrész
43. Éktelenül élt
44. Fürdőszobakcllék
48. Kötőszó — a for

dítottja
47. Személyes névmás
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/.
Tegnap reggel érdekes külföldi vendégek 

érkeztek Budapestre. Tizenöt amerikai festő
művész jött látogatóba Magyarországra. Miss 
El ma Pratt, egy newyorki festőmüvésznö 
vezetésével. Pratt kisasszony rendszeresen 
foglalkozik azzal, hogy amerikai piktor-cso
portokat toboroz és Európa érdekes és ro
mantikus helyeire vezeti őket. A most össze
állított művészcsoport tagjai valamennyien 
'független, jómódú, gazdag emberek. Buda
pestről először Baranyába mennek. Mohács 
mellett egy kis faluban megnéznek egy pa- 
rasztlakodalmat és benyomásaikat rögtön 
vdiioníü vetik. Innen Pécsre, azután Eger
be majd a Duna-Tisza közére, azután Du
nántúlra utaznak.

II.
Pillanatfelvétel a Hullámfürdőből. Csak 

ugy ötletszerűen, vasárnap délelőtt. 4 me
dence szélén egy karcsú, fiatal hölgy sétál. 
Franciául beszél a kísérőjével. A hölgy szá
jában vastag Trabucco-szivar füstölög. Nem 
rossz/ Megint egy fess fürdőtrikós hölgy. 
Ennek a nevezetessége az, hogy kis majom 
telepszik meg a vállán. Mindenki megnézi. 
'A hölgy flegmatikusán állja a kíváncsis
kodó szempárok ostromát. Egyszerre azon
ban beüt a krach. A majom, a békésen gub
basztó majom illetlenkedni kezd. Hogy 
mondjam, nohát... szóval a következő 
pillanatban kétségbevonhatatlan jelei mutat
koznak az illetlenkedésnek: az extravagáns 
hölgy vállán és extravagáns fürdőtrikóján 
*— még kimondani is szörnyű, shoking — 
hatalmas tócsák és foltok keletkeznek. Ré
mes. A hölgy lekergeti a válláról a majmot 
és menekül be a Hullámfürdőbe. Oda a 
flegma, oda a hanyag előkelőség. Mindenki 
népét,

7/7.
Magyar-angol esküvő lesz hétfőn délben. 

Márffy-Mantuano Rezső rendkívüli követ és 
meghatalmazott miniszter leánya Judit és 
Earl of Listovel tartja esküvőjét a Zsig- 
jnond-kápolnábar.. Márffy-Mantuano Judit 
az angol közgazdasági egyetem haltgatója 
dőlt, ott ismerkedett meg a fiatal Lista véli el. 
A közös egyetemi tanulmányok közelhozták 
Őket egymáshoz és ax egyefemf ümeretséy 
házassággal végződik.

IV.
A Kisnapld tegnap vendég volt egy kerti 

vacsorán. Vacsora után bólét szervíroztak. 
Édeskésén, keserű és fanyar izü bőlit. Min
denki megrohanta a háziasszonyt: mi ez? 
A felelet rövid volt: uborkabólé. Mikor a re
ceptet kérték, a háziasszony olyan mereven 
elzárkózott, mint egy vezérkari tiszt. Egye
dül a Kisnaplónak szolgáltatta ki a receptet, 
amelyet most ezennel átadunk a közhaszná
latnak-

— Meghámozunk három friss uborkát. A 
végét kifúrjuk és cérnaszálat hurkolunk rá. 
Vesszük a bőléstálat, beleöntünk három 
üveg édeskés vörösbort. A cérnaszálon bele
lógatjuk az uborkát és bennhagyjuk addig, 
amig az uborka teljesen vörös lesz. Ekkor 
kivesszük, a vörösborhoz három pohár ko
nyakot öntünk, jeget rakunk bele és kész az 
uborkabólé,

V.
A pesti éjszakának, — amelyet ok nélkül 

olyan sokszor elsirattak — vannak még fa
natikus rajongói. Nemcsak a vendégek, ha
nem a lokáltulajdonosok között is. Itt van 
például Fiaschner ur, a Moulin Rouge gaz
dája, aki nem fogy ki a remeknél remekebb 
'ötletekből és valóságos Párist varázsol a 
Nag>ymezö-uteai lokálba. Most például a rek- 
kenő hőségben, augusztus elsején klnyitfa a 
Moulin Hongét. Költséges hűtőberendezést 
szerelt lel és jégpályát rendezett be a mula
tóban. A parketten mesterséges jégpálya 
lesz, a vendégek két szlvzsongitó tangó kö
zött korcsolyázhatnak. Még korcsolyát is 
kapnak kölcsön. Ráadásul pedig egy szenzá
ciós külföldi korcsolyás artistaízdm produk
ciója is szerepel a műsoron. Nem kell félteni 
a pesti éjszakát.

VL
Gróf Széchenyi László londoni követünk 

felesége, Vanderbylt Gladys elutazott Lon
donból. Amerikába indult, Newportba, hogy 
meglátogassa édesanyját, Carnelius Vander
bilt feleségét. Széchenyi gróf pedig Nau- 
héimfra utazott nyári üdülésre.

VII.
A bécsi előkelő társaságnak nagy váló- 

"páros szenzációja van. Lichtenstein t Ferdi- 
nánd herceg válik a feleségétől, az angol 
származású Shelagl Salome Brunnertől, aln 
különben Ismert sportlady, autóvezető. Rö
videsén a bécsi bíróság elé kerül a válóper-

Vili.
Nyári beszélgetés at Írók klubjában. Ret

ten beszélnek. Az idősebb, szerény iró és o 
fiatalabb, aki arról hircs, hogy többre tartja 
magát, mint mások. A szerény kezdi:

— Olvastad a Zenélő angyalt, ai uj Mól 
nár Ferenc-rcgér\ytf

— Nem.
— Pedig remek. Olvasd el.
— Nem olvasom. Ha jó regényt akarok 

olvasni, írok magamnak egyet...
—wW —

Helyszíni szemlét tartottak 
a solymári halálbányában 
Ax Ügyészség tovább folytatja az erélyes vizsgálatot 
és egész sereg újabb kihallgatást rendelt el

A solymári halálbánya bányászai, akik 
szombaton már hazajöttek Solymárra és 
Pilisvörösvérra, a 84 órás borzalom egyre 
halványuló emlékeivel kezdik meg majd 
rövidesen újból a munkát, a hatóságok pe
dig

tovább kutatnak, nyomoznak!
ki felelős azért a két bányászéletért, ame
lyet már nem sikerűit kimenteni a bánya- 
sirból.

Néhány nappal ezelőtt a pestvidéki 
ügyészség és az illetékes bányakapitányság 
vezetői

helyszíni szemlét tartottak
a solymári bányában s újból részletesen 
kihallgatták azokat a bányászokat, akik a 
mentöexpedicióban részlvetlek. A hely
színi vizsgálat azonban még nem hozott 
konkrét eredményeket, mert a bányaszak-

Kifosztottak egy hatóságilag 
lepecsételt, áruval teli ládát
A végrehajtó, aki a ládára alkalmazott hatósági pecséte
ket érintetlennek találta, zártörés és sikkasztás miatt 
feljelentést adott be ismeretlen tettes ellen

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nem min
dennapi bűnvádi feljelentés foglalkoztatja a 
nagykanizsai királyi ügyészséget. Az ügy hát
tere a következő: Koszti Adolf nagykanizsai 
textilgyárost járandósága erejéig beperelte 
Marat János, majd végrehajtást vezetett el
lene és

lefoglalt Kasztl Adolfnál egy láda fonalat.
A pontosan 100 kilogram súlyú ládát 

lepecsételte ■ végrehajtó.
Időközben Kasttl Adolf elköltözött helyiségé
ből és a lefoglalt ládát egy szállító hivatalba 
vitette.

A lefoglalt és lepecsételt ládába zárt fonalat 
tegnap el akarták árverezni. Az árverés meg
kezdése előtt a végrehajtó

megviMgálta a ládán • pecséteket és sió
kat teljesen érintetlennek találta, 

Kivételes alkalom 
mértékutáni férfiruha rendelésre!

Csak julius 24—29-ig I
Az előrehaladott idény miatt raktárunkon megmaradt szövet
maradékokból rendelhető mérték után remek szabású divatos 
férfiöltöny 40 pengőért. Ruhakereskedelmi Vállalat, Ferenc-körut 
39. I. em. Egyszeri rendelés elég, hogy állandó vevőnk maradion I

Erélyes intézkedéssel tisztította 
meg a Szunyógszigetet és a 
csónakházakat a vasárnap 

éjjeli razziaötven férfit és nőt állítottak elő 
a dunai kapitányságra

Rengeteg eltűnési bejelentés érkezett az 
utolsó napokban a budapesti főkapitány
ságra. Az

eltűntek fiatalkorú fiuk ég leányok 
voltak, akik azután hamarosan épségben 
előkerültek. Kiderült, hogy szülői tilalom 
ellenére a Dunára szöktek ki vikendre. A 
dunai ciőnakhárak több bérlője pedig bi
zalmas utón értesítette a dunai kapitánysá
got, hogy at

Újpest és a Római-part környéki szige
teken furcsa élet folyik a sötétség be- 

állta utón.
A beérkező panaszok következtében a du
nai kapitányság Lélek József rendőrfel
ügyelő vezetésével szombatról vasárnapra 
virradó éjszaka

végigraariáata aa njpestl híd közelében 
kvö Szúnyog-szigetet.

A rendőrség riadóautóján őtven rendőr és 
huss delekül) ment ki a szigetre. A rendőr

Regény
versenyünkre 

közjegyző! tanúsítvány szerint

2319 pályázatot küldtek be
A Pályázat •mdmányát és a nynrtasák névsordt

lullua 31-én meglotonO számunkban kbxOllük

értők kutatómunkája eddig nem érkezett 
el ahhoz a ponthoz, amelyen a beomlás 
történt. Ettől

niég száz méter választja el a kemé
nyen dolgozó munkásokat.

Ezért újabb helyszíni szemle lesz e hét fo
lyamán, de lehet, hogy még ma ismét ki
szállnak n helyszínre n ható»Agok embe
rei, hogy újabb kihallgatásokat foganato
sítsanak.

A pestvidéki ügyészség továbbra h a 
legnagyobb eréllyel folytatja a nyomozást s.

egész sereg Idézést küldött szét újabb 
kihallgatandó tanuk részére.

Az ügyészség ismételten ki fogja hallgatni 
a bányavállalat vezetőit és mérnökeit, hogy 
az ő kihallgatásukkal is közelebb vigye a 
nyomozást a befejezéshez.

de mert a ládát feltűnően könnyűnek találta, 
felnyittatta és ekkor nagy megdöbbenéssel lát
ták, hogy a lefoglalt ládából eltűnt a 100 ki
lógtam súlyú fonal és helyébe

értéktelen újságpapírodul töltötték tel! a 
ládát.

A nyomban megejtett hatósági vizsgálat 
több csomagolópapíron Kanti Adolfnak 

szóló címzést talált.
A végrehajtást ezután természetesen nem 

folytatták. Jegyzőkönyvet veitek fel az esetről 
és a bírósági végrehajtó a királyi ügyészségen

feljelentést tett zártörés és sikkasztás el
mén,

— egyelőre ismeretlen tettesek ellen.
At ügyben, amely jelenleg egész Nagykanizsa 

lakosságát élénken foglalkozatja, erélyes nyo
mozás folyik.

ség megjelenése nagy Hadaimat okozott. 
Sokan a sötétben el akartak osonni az iga
zoltató detektívek elől, de nem sikerüli Ki
menekülniük a rendőrgyürüből., A gyanús 
egyének igazoltatása a késő éjszakai órákig 
tartott,

ötven előállítás történt.

Huszonöt embert, tizenöt férfit és tizennégy 
nőt, akiket már többször elítéllek közveszé
lyes munkakerülésért és csavargásért, va
sárnap a toloncházba szállítottak át. Az 
előállítottak között volt

két eltűnt diák Is, egy tizenháromévá*  
leány és egy tizenőléves fin,

akiket Budán lakó jómódú szüleiknek adott 
át a rendőrség.

Az erkölcsrazxláról a dunapartl csónak
házak bérlőinek legnagyobb része csak va
sárnap reggel, az ébredés után, csónakjaik 
vlsrebocsátásaknr értesült.

— Betörők a rákospalotai templomban. 
Vasárnap éjszaka a rákospalotai katolikus 
templomban betörők jártak. Az ismeretlen 
tettesek fölfeszilették a templom ajtaját, 
feltörték a perselyeket és kifosztották. A 
kár ismeretlen. A rendőrség megindította a 
nyomozást.

— Gázolt, azután elmenekült a soffőr. 
l’estszenterzsébeten, az Árpád-utcában, egy 
ismeretlen autó elütötte Konrád János 25 
éves kertészt, aki agyrázkódást és fejsérü
lést szenvedett. A mentők sulyos állapotban 
szállították a Rókus-kórházba. A gázolás 
után elmenekült autót keresi a rendőrség.

—- Felborult szeneskocsi. Dobos János 
58 éves földmives és 21 esztendős fia két- 
fogatú kocsival, amely szénnel volt meg
rakva, Újpest felé haladtak. A kocsi útköz
ben felborult, Dobos és fia lezuhantak az 
úttestre és sérüléseket szenvedlek.

— Késpárbaj a betörővel. Pliegler litván 
tolna.iémedi gazdálkodó nz éjszaka arra ébredt 
álmából, hogy betörő jár a szobájában. A tét
lenért betörő vasbottal támadt Plieglerrc, aki 
kést kapóit fel és nekiment a betörőnek. Per
cekig tartó dulakodás következett és mindket
ten megsebesültek. A betörőnek végül sikerült 
elmenekülni. A csendőrség keresi.

— A víz kivetette áldozatát. Keszthelyről je*  
lentik: A Zala-folyó torkolatánál, Hévíz csator
nában a víz egy Ismeretlen holttestet dobott 
ki, amelyet halászok kiemeltek és beszállítottak 
a hullaházba. Zsebében egy levelet találta#, 
amelyből megállapítható volt, hogy az illető 
■Kdiovits László 35 éves nagykanizsai lakos. AP^ 
csendőrség kutatja, hogy bűntény vagy szeren- ", 
esetlenség áldozata lett-e Kallovits László.

— Visszatért a megszökött viz a kanizsai 
strandfürdőbe. Nagykanizsáról jelentik: Va
sárnap délre tűzték ki az uj strandfürdő 
és sportuszoda megnyitását, amelyet meg
lehetős nyári izgalom előzött meg, mert 
szombaton az uj medencébe beleeresztett 
nyolcvan centiméter magasságú viz külö
nös módon eltűnt a strandfürdő nyilasain. 
Vasárnap reggelre a viz újra felbngyogott 
a föld alól, részben pedig pótolták azt a 
strandfürdő műszaki vezetői. Ilyen módon 
sikerült az uj strandfürdő megnyitása és 
sokezer látogató talált üdülést az uj uszoda 
hullámaiban.

— Drogérlatulajdoposok a gyógyszerárusltá- 
sért A gyógyszerész drogérialujajdonosok a 
kereskedelemügyi miniszter gyógyáru forgalmát 
szabályozó rendeletével kapcsolatban értekezle
tet tartottak. Határozati javaslatban arra kér
ték a minisztert, hogy a receptköteles, keresz
tes és kétkeresztex gyógyszerek kivételével, nt 
összes gyógyszereket árusíthassák.

— Hilálozds. \ pesti izr. hitközség nagy ha
lottját Szegft Alfréd ragéns chorlt, a m. kir. 
Opera ny. Ingjál, zeneszerző, középiskolai ta
nárt ma, hétfőn délután 5 órakor temetik a 
rákoikertixlori izr. temető halottasházából.

— Letartóztatták a keszthelyi szattrt. 
Keszthelyről jelentik: Bognár János botven- 
ével jómódú keszthelyi gazdaember kétszer 
óngyilkoskisérletet követett cl amiatt, mert 
avval vádolták, hogy erkölcsiden merény
letet követett el négyéves kis leányunokájá
val izemben. Bognár először felakasztotta 
magát, de levágták a kötélről, másodszor a 
Balaton mély vizébe ugrott, de onnan is ki
mentették. Most felgyógyult a bűnös öreg 
gazda. A csendőrség letartóztatta és bekí
sérte a nagykanizsai ügyészség fogházába.

— Eljegyzés, fíeek Margit és Kiéin László 
Jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
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ANITA PAGE, n népszerű hollywoodi filmsztár 
diktálja n divatot a fllrnblrodulomban.

SZÍNHÁZI napló
1.

Maupassant h megírhatta volna. Talán 
meg is irta, mert hát az. élet mindig leutá
nozza a művészetei. Történetünk hőse ter
mészetesen a pesti szalma; aki feleségét és 
anyósát, a most annyira divatos tengeri 
luxus-körutazásra küldte, két okból. Egyik 
az, hogy az anyós se rontsa Pesten a le
vegőt, a másik, hogy őnngysága ne lep
hesse meg akármilyen pillanatban a szal
maélet gyönyöreit élvező férj-uramat. A 
hajót ugyanis csak n legritkább cselben le
het a nyílt tengeren megállítani és a pesti 
„jóakarók**  levelezése is nehezebben érke
zik cl a mozgó hajóra. Mindezeket azért 
bocsátom előre, mert Szalma ur olyan biz
tonságban érezte magát Budapesten, hogy 
hitvese lakására vezette be a száké, nyit- 

• ..Iánk, ifjú színésznőt, aki természetesen in
kább a férfiak magánéletében, mint a szín
padon játszik nagy szerepet,

2.
flnagysága gondos háziasszony lévén, utazás 

előtt ékszereit átadta a pesti ékszerésznek, ré
szint megérzésre, részint pedig egyes szüksé
gelt jaidtások és tisztítások véghezvitelére. Az 
ékszerész segédje egy szép napon csönget 
Szalma ur lakásán, pizsamás dáma nyitja ki az 
ajtót, akinek a segéd átnyújtja az ékszeres ka
zettát.

— Elhoztam, nagyságos asszony, az éksze
reket, tessék megnézni, hogy rendben van
nak-e.

Ezzel kinyitja az ámtiló házitündér előtt az 
ékszeres dobozt, amelynek kincset valósággal 
elkápráztatták a lióiuipról-hónapra élő szegény 
pesti démonkát,

3.
Este, amikor a Szalma ur megérkezett, a 

legnagyobb meglepetésére felékszerezve ta
lálta imádottjót. A kis színésznő ugyanis 
azt hitte, hogy a kánikula ártott meg imá
dójának és hirtelen őrületében összevásá
rolt egy ékszerboltot a számára. Arról ál
modni sem mert, hogy ezek a hites feleség 
kincsei.

Szegény Szalma órákig osküdözölt, amíg 
leimádkozta a szőke tündér karcsú ujjúi
ról és nyakáról az ékszereket. Egy darab 
azonban szőrén-szálán eltűnt, ónagysága 
egy óvatlan pillanatban merészel gondolt 
és lenyelte a legnagyobb kővet. Szalma ur 
átkozódott, rendőrséggel fenvcgetődzötl, de 
s gúnyosan mosolygó tündér jói tudta, 
hogy ebbe az aíTérbe nem igen szólhat 
bele a rendőrség -— a jeleség tudta nélkül.

4.
Másnap a kis színésznőt hatalmat*  fájdnlmnk 

lepték meg, gyorsan Lesietett az egyik szana
tóriumba. ahol mór egyéb, kényesebb dolgai
ról is jóHsmcrték önagysógál.

— Valamit lenyeltem, — panaszkodott orvo
sának — azt hiszem, hogy meg kell engem 
operálni — siránkozott kétségbeesve, elkékült 
ajakkal a fiatal színésznő, akit azonban a 
legnagyobb fájdalmaiban is az vigasztalt, hogy 
pem ingyen tűri szenvedéseit,

A tudós orvosok kése napvilágra hozta 
nz eltűnt drágakövet. A kis színésznő, aki 
haraggal vált cl udvarlójától, nem hozott 
pénzt n sznnnlóriutnba. A rejtekhelyéről 
előkerült kincset erre megmosdatva az 
egyik ápolónő elvitte a legközelebbi zálog
házba, és kétezer pengő kölcsönt kért rá.

— Két pengőt se adok érlel — felelt n 
kérlelhetetlen becsüs. — Mit hoznak ide 
ilyen vacak üveget !

0.
Tanulság; a démoni pályán a: ékszer*  

fzakoiál is meg kellene tanulni(a. g.)

színház — m ozi
Zsazsa párizsi színésznő lesz

Az Iza néni pózizsl felvételei köz
ben lekötötte a párizsi Antóniát

Pirts, Juliul 23.
( Mlftfól Napló ttMaltó jótól.) Néhány 

perccel ezelőtt váltam el Zsázsától és az éj
szakár v illan) lámpa-kimonóba öltözőit 
Champa Elysées egyik kávéház-terraszáról 
írom e tudósítást.

Valószínű, hogy ennek egyik-másik*  rész
lete meglepetést kelt majd Budapesten, hi
szen nincs kevesebbről szó, minthogy oly 
nagysikerű bécsi, berlini és amerikai ki
ruccanások után

■ jövő szeazonra Zsázsából francia 
színésznő lesz.

Fedák egy hét óta Párisban van, mialatt 
az „ha néni" külső felvételeit készítette el, 
amelyeknek nagv része a Montmartre híres, 
hege-hupás utcáiban, a rue Lepic és a rue 
Chevalier de In Borre-ban játszódik le.

Azonban a reggeltől estig tartott munka, 
no meg nz elengedhetetlen bevásárlások 
mellett, Fedáknak tárgyalni is volt ideje.

Mindenekelőtt megállapodott abban, hogy 
nz „Iza néni'-t közvetlenül pesti premierje

Tassy Mária — szabómesternő
Megvált a színpadtól, letette a mesteri vizsgát

Tassy Mária azok közé a színésznők közé 
tartozott, akit minden fellépésénél

újból és újból felfedeznek.
Mindannyiszor megálapilotta róla a kritika és 
a színigazgatók, hogy a legelsők sorába való, 
de miután eljátszotta az éppen aktuális szere
pét, hossza ideig Ismét hallgatni volt kénytelen. 
Úgy látszik ezeket a kényszerű hallgatási 
intervallumokat unta meg ez a nagyjövőjü fia
tal színésznő, aki hónapokkal ezelőtt elhatá
rozta, hogy

▼égleg szakit a színpaddal.
Beiratkozott egy varróiskolába, ahol kitanulta 
a varrást, utána a szabást, végül a múlt héten 
megjelent a Nőiszabók Ipartestűleténél és an
nak rendje és módja szerint

letette a azabómestrrnő! vtzagáL
A vizsgáztató bizottság, amely Lázár Júliából, 
Nagy Istvánból és Lukács Gézából állott, azon
nal képesítést adott a primadonna-szabónő-

Háromszázezer pengő tőkével közös 
jegyirodát nyitnak a pesti színházak

Hat igazgató irta alá a szabadjegyellenes határozatot
A pesti közönség bizonyára rezerváltan és 

csalódottan fogja tudomásul venni azt a hirt, 
hogy többé senki részére nem adnak szabad
jegyet a pesti színházak, aki színházba akar 
menni, annak meg kell fizetnie az árát. Ugyan
akkor, amikor a színigazgatók ezt a határoza
tot hozták, elfelejtették közölni a nyilvános
sággal, hogy a színházjegyek árát tetemesen 
leszállítják és így a nagyközönség számára 
hozzáférhetővé teszik a színházlátogatást. Tud
niillik éppen a jegyek magas ára miatt szapo
rodott annyira a srabndjegyhiénák tábora. 
Amilyen helyes az első intézkedés, annyira

sürgős ai tehát, hogy ■ színigazgatók leg
alább ötvenazáulékkal csökkentsék hely

áraikat.

Eltemették Péchy Erzsit, a legszőkébb 
és legszebb operett színésznőnket. Az esc- 
mények ruhanásában néhány pillanatra 
meg kel! állni a legbájosabb Szép Heléna 
friss sirhantja előtt és a Színházi Naplónak 
búcsút kell venni a szerencsétlen sorsú 
asszonytól, akt sokáig betöltetlen trónust 
hagyott maga után a pesti operettszinpa- 
dók világában. z

♦
A szolnoki müvésztelepen készül a nagy 

garden-party. Legérdekesebb azonban, hogy a 
festők, akikért mindez történik, részt sem 
vesznek az előkészületekben, hanem egész nap 
a határt járják él pingálnak. De ott vannak 
a festőasszonyok: Zádor Istvánná, Pólya Ti- 
borné és Pólya Istvánná, akik egymással ver
senyeznek abban, hogy ki tud több pesti szí
nészt megnyerni az augusztus 12-dki szabad
téri előadásra.

♦
Az elmúlt színházi szezonban egyik ope

rett szín házunkban egy sokat Ígérő fiatal 
tehetség bukkant fel, akinek attól elte
kintve, hogy veszedelmesen, sőt megszóla
lásig hasonlít Gaál Francihoz, igen nagy 
jövőt jósoltak. Főszerepet azonban tavaly 
még nem kapott, de annál nagyobb szere
pet tölt be most egy igen előkelő állású 
külföldi ur mellett: néhány nappal ezelőtt 
a felesége lett. Uj szerepköre annyira tet
szik neki, hogy a fiatal férj kedvéért le
mondotta a most készülő film egyik jelen
tős szerepét. Ilyen is megesik 1933-ban. És 
azt mondják, hogy kihalt a romantika.

♦

.4 Király Színházban is megindultak a szer- 
rődtetési tárgyalások. Nagyban készülnek a 
legközelebbi Szilágyi-Gyöngy Pál operettre. A 
primadonna Rökk Marika már régen megvolt,

után, még az ősszel, francia alcímekkel 
Párisban Is előadják,

sőt, ha a filmnek a várt sikere meg lesz, 
esetleg francia verzió is készül belőle, niég 
ennél is érdekesebb az a tárgyalása, amit 
egy ismert francia iró-ujságirő-barátaival 
folytatott, akik azonnal

franciára fordítják az „Antoniá“-t, 
amelynek francia főszereplőnője természe
tesen maga Fedák lesz.

Az említett francia iró úgy Pesten, mint 
Bécsben látta a darabot. Régi terve azt 
franciára fordítani és meg van győződve 
róla, hogy az Fedákkal a címszerepben 
óriási siker lesz és legalább egy évig mű
soron marad.

Zsazsa, aki hétfőig marad Párisban és 
augusztus 6-án érkezik Budapestre, már 

szeptemberben újra Párisba jön, 
hogy itt francia kiejtését tökéletesítve, ké
szüljön, élete uj, nagy és talán minden 

I ddiginél nehezebb művészi ütközetére.
(K. L.)

jelöltnek, aki az uj pályájára indító útlevéllel: 
a mesternői oklevéllel boldogan hagyta el az 
ipartestedet épületét.

Beszélgettünk Tassy Máriával, aki egyáltalá
ban nem letnrgikusan, sőt uj hivatása iránti 
lelkesedéssel beszélt a jövőről.

— Holnap Párizsba utazom s magammal ho
zom az őszi divatot Pestre. Nem is hiszi, hogy 
milyen őrömmel tölt el uj hivatásom.

Végre valami egészen komoly dolog, ami
ből, azt hiszem, meg is lehet élni.

— Nem mondom — folytatta —, kissé fájt 
otthagyni a színpadot, de hát a színigazgatók 
lassanként úgyis leszoktattak róla. Pedig a fő
város összes színházaiban játszottam, még a 
Nemzeti Színházban is, ahol a Házitündér-bcn 
léptem föl. Utoljára a Belvárosi Színházban 
játszottam „A törvény nevében" cimü darab
ban. Sok mindent cl kellene mondanom ez al
kalommal .amikor búcsúzom a színpadtól. De- 
hát minek veszekedjünk..,

A színigazgatók, akik a színészek módjára 
nem alkottak harci frontot, mégis harciasab- 
bak. Nemcsak a szabadjegyek ellen, hanem

az olcsóbb jegyakciók ellen La felvették a 
küzdelmet

és ebből a célból trösztszerüen összeálltak. Hat 
igazgató irta alá azt a határozatot, hogy

közös színház jegyárusító vállalkozást nyit
nak

a város több pontján, amely vállalkozás az
után a különböző testületekben és egyesületek
ben is hivatva van a színházjegyeket, illetve a 
színházbérleteket terjeszteni. Ezt a vállalkozást 
egy vidéki nagytőkés finanszírozná állítólag 
háromszázezerpengős költséggel.

tegnap szerződtették le a színházhoz Verbőczy 
llát ,a kitűnő fiatal sanzónénekesnöt, akire szép 
feladatok várnak. A színházhoz szerződött már 
Fodor Artúr, Verő Böbő és egy fiatal szubrett, 
Lovag Mimi.

♦
A ligetben nagyban készül Bársony István 

Kék Madár színháza. A fővárosi Nyári Színhá
zat bérelte ki számára egy tőkecsoport és Bár
sony István elsőrangú társulatot szervezett. Az 
itthon nyaraló pestiek tehát jól szórakozhatnak.

SCHRAPLER halászlé 
fnrmlomV ni., lajos-utca *7.  lUtJcUUUl ■ a Zsljunond-térnél. T. 67-6-41.

Pest-Buda közönnégéuek találkozóhelye

. Budai Kla Pipa
Marglt-körat 14. Hawsvlaf. Mse, »•»•.

ÜREG DIÓFA T., Pálya ucca 8.HOFFMANN
Buda legszebb kerthelyisége I

Kedvelt specInlltáM Mignon f ■ C I O T S 
Cigányzene Telefon: 524—94

Akar ön lűi vacsorázni?
Jöljön s „PARADICSOM nERT“-be, IU, Mar- 
glt-klirut 10. Esténként HAgay Róla cigányzene 
kara. DAn nővérek zongorsduöla éa Varga Imre, 
a rádió közkedvelt baritonistája énekel.

Szőnyi Lenkei

...és annyi balszerencse közt s oly sok vi
szály után — megtalálták a Budai Színkör pri
madonnáját, előadhattak egy ragyogó operet- 
tet — egész bizonyosan jobb jövő hajnalát 
deríti a budai színművészet egére. Szántő 
Armand és Szécsen Mihály irta az ötletes és 
mulatságos monlekarlói mesét, amelyheg 
Szánthó Mihálv szerzett slágereknek induló, 
de mégis komoly igényű muzsikát. Szőnyi 
Lenke igen dekoratív, fiatal színésznő, akinek 
ha múltja nincs is a színpadon, de jövője lesz. 
A budai ifjúság bizonyára hamarosan lángra- 
gyűlt érte. Több, mint pompás volt Fejes Teri, 
kitűnő Kovács Terus és igen jó Lengyel Gázt 
A komikus kvartettnek az elmélyülő humoni 
Rátkay Mártonnak, a szabadjára mókázó Csór- 
tos Gyulának, a pojócás karikatúrát nyújtó 
Gyergyai Istvánnak és a minden pénzt megérő 
Peti Sándornak nagyon örültünk. Dénes György 
egyike a legelegánsabb és legszimpatikusabb, 
legkedvesebb bonvivánjainknak. Még nagyon 
meg kelle dicsérni Gonda Lászlót a láncszá
maiért is és Gyarmathyt a díszleteiért is.

a rengeteg sok humor-akna és

sikert aratott a

.Budai Színkörben
Jegypénztár telefon: 51-4-60

A pesti színpadok legújabb üdvöskéjét. 
Bállá Licit a szó szoros értelmében való*  
Sággal széjjeltépik a színigazgatók, egyik a 
másik után tesz, szerződtetés! ajánlatot (pe
dig hol van még a kollektív szerződés!) és 
a szegény kislány azt sem tudja, hogy ki
nek mondja ki a boldogító igent. Az már két
ségtelen, hogy ha befejezte a Royal Orfeum! 
szereplését, amely egy csapásra Ismertté 
tette a nevét, a Fővárosi Operettszinház- 
ban fogja következő szerepét eljátszani, 
Faludl Sándor igazgató már alá Is Irta 
szerződését, úgy, hogy bármily paradoxon
nak hangzik, a Fővárosi Opcrcttszinhás 
nagyágyúja a kis Bállá lesz. Szó van ar
ról, hogy az Andrássy-uti Színházhoz H 
leszerződik. A kis színpadot ugyanis revü- 
színpaddá alakítják át, ahol a műsor má
sodik felében miniatűr revüket játszaná- 
nak.

• Eszkimó-regény Ilimen. Hollywoodban az elmúlt hó
lekben nagy feltűnést kelteit nehány eszkimó-család. 
Ezek az eszkimók I’etcr Frenchen amerikai iró Eszkimó 
cimü filmjének műtermi felvételeiben vetlek részt. A fel
vételek nagy része Alaskában készült, azonban a m'ú-
termi felvételekhez is kellett nehány eszkimó és W. S. 
van Dyck, a kitűnő rendező, hajóján nehány családot 
magával hozott Hollywoodba.

Metró—Goldwyn—Mnyer vlgjAték
EGY MONSTREMÜSORBAN 

PREMIER MAI 
FriM, hideg levegő a vlrAgoi nézőtéren
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Nincs lehetetlenség: 

Salgótarján legyőzte 
Budapest büszke bajnokát

SBTC—Törekvés 1:0 (0:0)

Az ördöngős magyar csatár
tudomány ellen nem hoztak 
a csehszlovákok orvosszert

Magyarország Csehszlovákia 8:0 (3:0)

Hatvan, julius 23.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

iéstk) Az északmagyarországi és a budapesti 
kerületi bajnokcsapat került az országos ama
tőr futballbajnokság döntőjébe s minthogy 
semleges pályán kell lejátszani a döntő mérkő
zést, igy került a két nagyszerű együttes talál
kozása Hatvanba. Óriási az érdeklődés a kis
városkában. Salgótarjánból vonalon, autókon, 
autóbuszokon özönlik a drukkersereg s mint
egy 1200-an érkeznek. A Törekvés ezzel szem
ben 500 nézőt szállít, úgyhogy a helyi és kör
nyéki érdeklődőkkel több mint

30Q0-re növekszik a mérkőzés kezdetén a 
publikum.

A hőség kibírhatatlan. Hamarosan rá is zen
iül egy kiadós zápor, amely később villámlás 
és égzengés közepette viharrá fajul.

Ünnepi keretek közt kezdődik a nagy cse- 
jnétny. Salgótarján zászlóval kedveskedik. Gerő 
sipyába fuj s felállrak a csapatok:

SBTC: Goda—Szabó, Vágó—Kecskés, Takács 
IV,, Wahlkampf—Stirbitz, Takács III., Menich 
/., Menich II., Zsengellér.

Törekvés: Szollár—Gergely, Regős 1.—Szüts, 
Keszeg 1., Dezső—Nemes, Regős 11., Keszeg II., 
fiátkay, Kádár.

Alig indul meg a játék, a jól megszervezett 
salgótarjániak hanglölcsércs biztatása betölti 
bz egész pályát. A Törekvés támad s jelentős 
fölényben is van. Azonban a salgótarjániak fe- 
dezelsora és közvetlen védelme sorra elhárítja 
b veszélyt. A rettenetes zivatar már-már a mér
kőzés megszakításával fenyeget, de csakhamar 
elvonulnak a sötét felhők, ám a lassú szemer- 
kélés a meccs végéig tart. A füves pálya ter
mészetesen megérezte ezt. A játékosok sokat 
csuszkáinak, korcsolyáznak, de a lelkesedésük 
egy pillanatra sem lankad. A budapesti baj
nokcsapat csatársora nehezen jut gólhelyzetbe,

Feltűnően magas helyárak, 
néhány sportpikantéria és hatalmas 

vizipóló győzelem a bajnoki 
uszóverseny mérlegében

A vidék ősereje örvendetes invázióval fenye
get — Székely távolmaradt a bajnokságtól

Rekkenő meleg fogadta vasárnap az úszó
bajnokságok és a csehszlovák-magyar vizipóló 
mérkőzés közönségét s talán ez a magyarázata 
annak is, hogy a MUSz ezúttal csalódottan ta
pasztalhatta, hogy közönségének vasárnapon
ként másirányu elfoglaltsága is von.

Kérdéses, hogy ebben a feltűnően ca?kély 
érdeklődésben nem ludas-e maga a MUSz, 
amikor a helyárakat oly magas összegben 
szabta meg, ami a mai viszonyukhoz mér

ten enyhén szólva, túlzás.
Pedig maga a nyújtott sport nagyobb közön
séget érdemelt volna. Mindjárt az első szám, a 
800 méteres ifjúsági uszóbajnokság nagy szen
zációt hozott, amennyiben a vidék egyenesen 
lehengerelte a fővárosi úszókat s

a bajnok kaposvári Lengyel, ellenére Ifjú
sági voltának, a szenior-rekordot megdön

tötte.
A nap másik szenzációja kétségtelenül az 

volt, hogy a 100 méteres gyorsuszóbajnukság- 
ban

Székely nem állott a starthoz.
A közönség nagy konstcrnációval fogadta a 

versenynek c negligálását s hivatalos magya
rázatul csak annyit kapott, hogy Székely a 
vállát mcgrándilolta. Székely távollélébcn 
Csík az utolsó tizcnölinétercn erőteljes finissel 
szép győzelmei aratott. A lengyel Bochcnsky u 
magyar gárdában csak az ötödik helyet tudta 
elfoglalni. Így derült ki azután, hogy a vízben 
is lehet ..égni." Kellemes feltűnés volt a 100 
méteres ifjúsági hátuszóversenyben Gombos 
remek ideje.

Ugylátszik a fővárosi uszósporl latsanként 
kizáróan a vidéki versenyzők képességeire 

épül fel.
A 100 méteres hátuszóbnjnokságban Bitskey 

cllaklikázta a versenyt, bár bizlos győztesnek 
érezte magát. Nagy mégis előbb csapolt a 
célba. Az ifjúsági hölgyuszók közül Biró Ágnes 
stílusos és figyelemreméltó úszása Lelteit nagy 
örömet, különösen azért, meri Biró mind a kél 
napon egyenletesen jól szerepelt. A 4X200 
méteres gyorsuszó-staféla a: UTE zsákmánya 
lett, bár az időre egyáltalában nem lehet büszke 
ez a különben sokkal nagyobb képességű 
együttes.

BAJNOKI VERSENYEK:
800 méteres Ifjúsági gyorsusző bajnokság. 

Bajnok Lengyel Árpád. Kaposvári Turul. 10 p.
63.4 mp.. országos szenior-rekord. A régi re
kord 11 p. 05.6 mp.

100 m es gyorsuszó bajnokság: bajnok: Csik 
Ferenc BEAC 1 p. 01.4 mp. 2. Mészöly FTC 
t p. 01.8 mp., 3. XVannie András SzUE 1 p. 12 
mp., 4. Kányássy MAG 1 p. 02 mp., 5. Bo

de. amikor alkalom volna góllövésre, akkor is 
mindent ,.cldekáznak“ a tultechnikázással.

Az SBTC ezzel szemben a lelkesedésnek és 
a robololásnak a maximális teljesítményét 

nyújtja.
Szünet után a remek, ózondus levegőben 

egyenesen élvezetes a játék. A salgótarjáni csa
társor mind veszélyesebbé válik s nem egy al
kalommal Gergely, a kitűnő Törekvés-bekk 
akasztja meg a biztos gólhelyzetet. A 7. perc
ben mégsem kerüli cl a Törekvés sorsát:

Menich, a félelmetes balösszekötő remekül 
lő kapura, Szollár a váratlan lövéstől meg
retten s kiejti a csúszós labdát, úgyhogy a 
balszélső Zsengellér nyugodtan kapuba he
lyezheti. Gergely megpróbálja a lehetetlent 
Is, azonban a labdn már tűi van a vonalon 

8 a bíró középre Int. 1:0.
A Törekvés érezte, hogy ez az egyetlen gól 

el is döntötte a mérkőzés sorsát. Mindent meg
kísérelnek, ám a salgótarjáni közvetlen véde
lem, élén a nagyszerű Kecskéssel meghiúsít 
minden gólalkahnat. A Törekvés ezúttal is töb
bet támad, ezzel szemben a salgótarjániak ve
szélyesebbek. A 41. percnél jár az idő, amikor 
Menich feltartóztathatatlanul kifut s már-már 
újabb góltól lehet tartani, amikor Szollár ka; 
pus nagy önfeláldozással a lábáról szedi le a 
labdát. így az 1:0-ás salgótarjáni győzelem 
megmarad. A győzfes csapatot lelkes közön
sége vállára kapja s hosszantartó lelkes ová
cióban részesíti. A derék salgótarjániak meg is 
érdemlik az ünneplést.

Ez volt az első eset, hogy vidéki csapat
Budapest bajnokával szemben megszerezte 

uz országos bajnokságot.
Gerő biró általában jól vezette a mérkőzést, 

mégis amikor kifelé tartott a pályáról, valal-i 
orvul hátbaütöltc.

chensky Lengyelország 1 p. 02.4 mp. Székely 
vállrándulására való hivatkozással nem in
dult

100 m es melluszó bajnokság: Bajnok: Iliid 
UTE 1 p. 19.6 mp . 2. Mezey MTK 1 p. 21.4 
mp., 3. Lengváry BEAC 1 p. 23.2 mp.

100 m-es hátuszó bajnokság: Bajnok: Nagy 
Károly UTE 1 p. 14.8 inp.. 2. Bitskey Árpád 
MESE 1 p. 15 mp.. 3. Herendi dr. UTE 1 p. 
18.2 mp. 75 méternél még Bitskey volt elő), 
ekkor azonban érthetetlenül ellankadf, mire 
Nagy eléje húz és vezető pozícióját végleg meg
tartva, győz.

Iliid László Nagy Károly
i\200 m-cs gyorsuszó staféta. Bajnok az 

UTE csapata (Bozsi, Boros. Szabados, Halas?) 
10 p. 01.4 mp., 2. a SzUE 10 p. 2.2 mp., 3. FTC 
10 p. 12 mp.

Torony-miiugróbajnokaág. Bajnok: Vajda
FTC 99.44 ponttal. 2. Kovács UTE 98 p., 3 
Lenhardt MAC 80 46 p.

EGYÉB VERSENYEK:
100 m-cs flu mellúszás. 1. Vágó SzUE 1 p. 

25.2 mp. 2. Kcsslcr MTK 1 p. 26.2 mp.. 3. 
Schmidl UTE 1 p. 29 mp. — 100 m-es ifjúsági 
hátuszá^: 1. C>amb03 Jászapáti 1 p. 16.6 mp.,
2. Kovács PÁC 1 p. 19.6 mp , 3. Bréhm MAC 1 
p. 25 mp. — Hölgy ifjúsági 100 m-cs gyors 
úszás.- 1. Biró Ágnes UTE 1 p. 22.2 mp.. 2. 
Somogyi FTC 1 p. 29.8 mp., 3. Füredi MUE 1 
p. 36.4 mp — 100 m-cs fitt gyorsúszás. 1. Tö
rök BSE 1 p. 07.2 mp., 2. Szigeti 11. UTE 1 p. 
08 mp.. 3. Libcrliny UTE. —■ 100 m-cs ifjúsági 
mellúszás: 1. Lengváry PÁC 1 p. 22.2 mp, 2. 
Vida MESE 1 p. 24.6 mp., 3. Gyulay MAC 1 p. 
27 mp. — 4XHK m-es ifjúsági gyorsuszó sta
féta. Versenyen kívül első a PÁC 4 p. 42 mp.. 
hivatalosan első a MAC 4 p. 49 mp., 2. UTE 5 
p. 16.4 mp. — S'XlOO m-cs melluszó staféta
I. UTE 4 p 31.2 mp., 2. MTK I p. 35 2 mp.,
3. III. kerület 4 p. 44.2 mp.

BÚZA (nemzeti) lutballCipOben
■ vert n Phöbus. TLK. PMTK, «tb. A BLASz szállítója
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Ünnepélyes aktussal 
kezdődik a vasárnap 
uszósportjának fény
pontja: a csehszlovák
magyar vizipólóinérkő- 
zés. Ifjabb Horthy Mik
lós. a MUSz elnöke üd
vözli luády dr.-l, aki ez
úttal

ötvenedszer ölti ma
gára a címeres tri

kót.
A MUSz nagy emlék

plakettjét és keresetlen, 
a jelentős sport

szóval Do-

Ivády dr.
hálás szavakat kap Ivúdy 
múltért, majd ugyancsak néhány 
nátli dr. és Neményi, a csehszlovák csapat ka
pitánya köszönti a jubilánst. Külön páholy
ban szemléli az érdekes eseményeket Kobr 
csehszlovák követ, akit Tárczay-I-elicides Ro
mán és báró Villáid külügyminiszter.umi meg
bízott szórakoztat. Alig kezdik meg azonban 
a mérkőzést, a követ arcáról lefagy a mosoly.
mert

a magyar csapat óriási formában és min
dent elsöprő kapuratöréssel már az első 
pillanatokban komoly gólveszéliyel fenye

geti a csehszovák kaput.
Bozsi lő, ezt azonban az ördöngősen védő 

Busek fogja. Még néhány ilyen remek védés 
és vitathatatlan, hogy Busek fogja védeni 
Európa kapuját a magyar válogatott csapat 
ellen. Bozsi mérgelődik a sikertelen lövésen 
és néhány másodperc múlva villámgyors 
egyéni akció után ismét bombát z.ud'ít a ka
pura. Busek kezéről a fára, majd onnan be
pattan ugyan a gól, de nem olyan határozott 
ez az egész akció, hogy az osztrák Patuzzi 
biró gólt Ítélhetne érte. Pedig az volt! Nem 
sokáig kell várni. Halasi—Bozsi—Német pö- 
tvögteli a labdát mérnöki pontossággal s az
után „James" kezéből szép, lankadt ívvel ke
rül a labda a hálóba. 1:0. Épp hogy újra kez
denek s Halasi máris Némethez küldi a lab
dát, aki hosszabb ideig habozik s csak aztán

Anyagi okok miatt maradt távol 
Székely András a bajnoki versenytől

Az elkeseredett úszó végleg visszavonul az egyéni versenyektől

Székely

Kínos feltűnést kellett 
az a tény, hogy vasár
nap minden előzetes be
harangozás ellenére sem 
indult cl Székely And
rás, az ETC világhírű 
gyorsuszója a 100 métc 
rés bajnokságban. A kö
zönség feszülten leste 
ezt az érdekes uszószá- 
inot cs kiváncsi volt, 
hegy ki nyeri el a ma
gyar bajnok büszke cí
méi. Bárány dr. vissza
vonulása ulán a magyar 
gyorsuszógárda vezére 
és kiemelkedően nagyíehetségü példaképe Szé
kely András azonban távolmaradt a starttól. 
Ezt az érthetetlen kiesést a közönség nagy zú
golódással fogadta s csak akkor nyugodott 
meg, amikor kósza hírek szárnyán elterjedt, 
hogy Székelv András távolmaradásának egyet
len oka a vállrándulás. A beavatottak azonban 
tudni vélték, hogy nem pusztán ez az oka az 
érdekes sportpikanlériának. hanem messzemenő 
harc áll a dolgok hátterében. Munkatársunk 
beszélgetést folytatott Székellyel, aki c>.ak vo
nakodva alolt választ a fellelt kérdésekre.

— Tiz éve versenyzem már, elég volt... A 
MUSz nak nem fontos, hogy cn is rcsztucgyck 
a versenyen.

Ezentúl csak a stafétákban és a vlzipóló- 
bán fogok szerepet vállalni s az egyéni ver

senyekben többé nem Indulok.
Ugy látom, hogy „kiöregedtem'' már s minl-t 
hogy vannak uj nagy reményekre jogosító te
hetségek.

akik sokkalta szimpatikti'abbak a MUSz 
vezetőségének, mint én, 

igy hát viszavonulok.
Roppant lehangolt, elkeseredett hangon be

szélt Székely. A kesernyés nyilatkozat mögött 
u valóságban sokkal több húzódik meg. mint 
amennyit a nobilis úszó különben mondhatna.

Értesülésünk szerint Székely András le
mondásának s a további versenyzéstől való 

elállásnak anyagi okai vannak.
Székely ugyanis Tatabányán lakik s minthogy 
édesapja kezdettől fogva ellenezte sporlszerep- 
lését, az utóbbi időben egyáltalában nem folyó
sítja fia számára azl nr. útiköltséget, amely a 
versenyzéshez ina tréningekhez történő utazó- 
a'ra feltétlenül szükséges.

Székely elkeseredése annyival Is Inkább 
érthető, mert hiszen a MUSz eteklntctben 
vele kivételt (esi, ■mikor érthetetlen okok
ból nem nyújt módot neki nrra, hogy ki
váló képességeit a MUSz rendelkezésére 

bocsássa.
Érthetetlen ez ennál is inkább, mert színié 
köztudomású dolog, hogy 

lő. A labda megint Busek kezét éri, onnan a 
levegőbe perdül s mire feleszmélhetne Busek, 
a labda mögötte a hálóba száll. 2:0. Az ez
után következő akció a meccs egyik legszebb 
jelenete, a magyar csapat vitathatatlan fö
lénye közben halhuzásos akció következik s 
végül is Bozsi dühös lövése a hálóba fúródik. 
■7.0. Az első félidő egyetlen faultja következik 
azután, amelyet Bozsi Halasihoz dob, tőle 
azonnal visszakapja, leúszik és hiába mester
kedik vele Radó, lériil-fordul s máris fütyül 
a gól. 4:0. Hogy Keserű se maradjon ki a gól
lövök díszes galériájából, Halasitól labdát 
kap s ügyes húzással juttatja kapuba. 5:0. 
Még Halasi szaporíthatná féllucalra a gólok 
számát, de Busek kisegítésére a kapufa is 
üzembe lép.

Szünet után a játék sokkal hevesebb, sőt 
mondhatnák, durvább is lesz s az a feltűnő, 
hogy

a gólkirály James ezúttal alig tud moz
dulni Epsteln mellett.

Epstein személyében különben végleges az 
Eu ropa-válogatott egyik hátvédszerepe. Ha
lasi kissé mérges lesz Német sorozatos siker
telenségei miatt s csendes verekedésbe kezd 
Epsteinnel, aminek azután az a vége, hogy a 
biró mindkettőjüket száradni küldi a partra. 
Most sok a fault, de nem sok az az idő. amit 
a kél játékos a parton tölt, mert bár Bozsi 
először hibáz,

a káprázatosán játszó Homnnnaltól olyan 
labdát kap másodszorra, hogy az caak 

gól lehet. 6:0.
Ezzel végleg megtörik a csehszlovákok ellent- 
állóereje s egy Homonnai—Halasi—Német ak
cióból, mint a villám vágódik Busek kezei kö
zött meredeken a hálóba az újabb gól. 7:0. 
S hogy a gólok ne maradjanak heten, niínt a 
gonoszok, nz utolsó percben még Halasi és 
Keserű összjátéka után Német kap labdát, 
ami előbb a fára s onnan a hálóba kerül. 
8:0. Sokkal több igazán nem (írt bele a cseh
szlovák hálóba ...

a MUSz más vidéki versenyzők, s talán jó
val kisebb képességű úszók számára sosem 
tagadta meg az utazáshoz szükséges egit- 
séget, a arról van szó, hogy ezzel a magyar 

úszás ügyét szolgálják.
Reméljük, hogy a MUSz ebben az esetben is 
meg fogja gondolni, hogy Székely képességeit 
egyelőre még semmiként sem nélkülözheti a 
magyar uszósporl.

Négy ifjúsági bajnokság 
cserélt gazdái a MASz versenyén

A MASz vasárnap délután a BBTE Széna
téri pályáján szenior és ifjúsági versenvt ren
dezett, amelyen Budapest-kcrület ifjúsági baj
nokságainak ncgy versenyszáma is eldőlt. A 
válogatott atléták nélkül lezajlott verseny kü
lönösebb eredményt nem hozott, azonban ugy 
az clsőoszlályu, mint az ifjúsági gárda között 
több tehetség bukkant lel ezúttal is. A részle
tes eredmények a következők:

110 m. gátfutás II. oszt.: 1. Kertész FTC 
17 mp., 2. Lehotay BEAC 17 1 mp., 3. Jász 
MAC 17.2 mp. — 200 ni. síkfutás: 1. Pincei
ESC 22.5 mp., 2. Bencs l TE 22.6 mp.. 3. Jván- 
csics ESC 22.7 mp. — 400 ni. meghívást ver
seny; 1. László e. k. 52 mp., 2. Margó BBTE
52.4 mp.. 3. Szabó Lászhí e. k. 52 8 mp. —
Magi s igrás: 1. GáborITy UTE 170 cm.. 2. Pí- 
rilyi MAFC 170 cm., 3. Léncrl BIK 145 cm. — 
100 m. síkfutás II. oszt.: 1. Szabó BBTE 11 2 
mp.. 2. Aranyoasy M I K 11.2 mp, 3. Lamberg 
BBTE 11.4 mp. — 200 ni. síkfutás Bpest. kér. 
ifj. bajnokságáért: 1. Ribényi MAC 22.9 mp,
2. Lindncr BEAC 23 mp., 3. László FTC, 23.4 
mp. — /.>00 ni. Bp. kor. ifj. bajnokság: 1.
Izsóz MTK 4 p. 18.8 mp.. 2. Török MOTE 4.21 
mp., 3. Kósa UTE 4:22.6 mp. — 1000 ni. 
előnyverseny: 1. Hagymásy MTK 2 p. 28.4 mp.,
2 Bánly BEAC 2 p. 29 8 mp. 3. Gócz 2 p.
31.4 mp. — 400 ni. síkfutás bajnokok kizárva: 
t. Madari MAC 51 6 mp. 2. dr. Obiig BEAC 
51.8 inp., 3. Czakó BEAC 52 8 mp. — Sulydo- 
hás II. oszt.: 1. Papp MAC 13 m., 2. Remei* ’ 
UTE 12.56., 3. Bcrencsi MAC 1221 m — 300!) 
méteres elönyverseny: I. Farkas FTC 9 p. 53.6 
mp, 2 Juhász UTE 9 p. 06.4 mp.. 3. Jaku- 
sinszky 9 p. 08 mp. Az előnytadó Németh MTE 
ideje 9 p. 14 mp. — 409 ni. gátfutás Bp. ktr. 
ifj. bajnokságáért I Bariul MAC 613 mp . 2. 
Bauer Törekvés 61.5 inp., 3 Fillér BBTE. — 
Hármasugrás Bp Lcr í/j. bajnokságáért! 1 s*i-  
mogyi FTC 13 12 m , 2 Szabó UTE 13 m . 3. 
Tinágl FTC—KISOK 12.42 m. — Olimpiai sta
féta A osztály; 1. FTC (Mayerböck. Kalovics, 
Róna, Kertész') 3 p. 42.8 mp. 2. UTE 3 p. 43 
mp., 3. BBTE 3 p. 43.6 mp. — C. osztály; 1. 
MOTE (Oláh. F.őrv, Kratnmcr, Szabadv) 3 p, 
19 4 mp.. 2. BSzKRl 3 p. 50 2 mp. 3. MTE B)
3 p. 51 6 mp.
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30:22 arányban győztek a magyar 
hölgyuszók az osztrákok ellen

Győr, Julius 2.3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A tizennegyedik magyar-osztrák hölgy, 
úszó mérkőzés vasárnap zajlott le a Győ 
l szó Egylet rendezésében az uj városi uszodi 
imn. A verseny iránt, amelynek keretében 
nvugsti kerület bajnoki versenyét is megtar
tották, széleskörű érdeklődés nvilvánult meg, 
úgyhogy

ezcröUzár főnyi közönség élvezhette végig 
az érdekes, nívós küzdelmeket

A magyar hölgyek együttese tartalékosán állt 
fel s ex az oka, hogy csak nehéz küzdelem 
után és kis pontaránnyal tudták a maguk 
javára fordítani a győzelmi arányt. A ‘Infélá- 
han nem indi.lt Mailász Gitta s ez a körülmény 
e magyar staféta váratlan vereségéi okozta.

Végeredményben ■ magyar hölgyek .30:22 
pontarányban győzedelmeskedtek.

A részletes eredmény a következő:

Tóth Ilonka

400 m. hölgy gyors
úszás: 1. Tóth Ilonka
FTC 6 p. 20.8 mp.. 2. 
Frilzi Löwy (Bécs) 6 p. 
30.6 mp. 3. Magasházy 
Rózsi 6 p. 49 mp.

200 in. hölgy mell
úszás: 1. Seefiöck Vilma 
(Bécs) 3 p. 20.4 mp. 2. 
Szász Magda .3 p. 20.8 
mp. .3. Szép Klára 3 p. 
27 mp.

100 m. 
úszás: 1. Tóti/ Ilonka 1

MltRI 0U<»rs-

p. 16 mp„ 2. Magasházy Rózsi 1 p. 16.2 mp,
3. Wagner (Bécs) 1 p 17.6 mp.

!00 m. hölgy hát úszás: 1. Veréb Ilonka 1 p.
37.6 mp.. 2. I.oltesbaum (Bécs) 1 p. 38.2 mp,mp.... .................. .. (Bécs) 1 p. 38.2
3. lóth Magda I p. 40 mp.

4%100 in. hölgy ggorsuszó s'aféta: 1

Az Attila győzelemmel zárta román 
túráját

(A Hétfői Napló tudó
sit ó jána k telefon j derí
tése.) A Romániában tú
rázó Attila vasórnap dél
után játszotta utolsó tu- 
raniérkőzését Nagyvá*  

dón a Crisana ellen, 
vendégjátékot

az Attila 1 iO arány
ban nyerte meg
« győzelmet jelentő 

gólt Zilahy már az első 
félidő 25. percében 
rúgta.

A mérkőzésen rckordközönség jeleni meg, 
mert Nagyváradon az a hír terjedt el, hogy 

a szülővárosában pihenő Bnrátky la Ját
szik a Crisana csapatában.

A Hungária letiltotta 
Barátky vendégjátékát

A várt szenzáció azonban elmaradt, mert 
a Hungária Barátky játékát letiltotta.

Az Attila vasárnap este J410 órakor 
hagyta Nagyváradot és elindult haza, 
kolera.

el-
Mis

BELGIUM TENNISZEZÖI KIVERTEK A MA
GYAR CSAPATOT A DAVIS CUPBÖL.

Brüsszelből jelentik: A Belgium—Magyaror
szág Davis-scrleg selejtező mérkőzés még hátra
levő két egyes versenyszámát vasárnap játszot
ták le. Lőerőit belga bnjnok könnyen győzött 
Gabrovltz ellen 6:4, 6:4, 6:2-re, KehrUng Béla 
pedig 4 szeles küzdelemben verte De Bormant 
7:5, 7:5, 3:6, 6:1 arányban. Végeredményben te
hát Belgium 3:2 arányban győzött s igy Ma
gyarország kiesett a jövő évi verseny további 
küzdelmeiből.

14’9 mp-es szenzációs uj gátfutórekord született az 
első vidéki magyar-osztrák atlétikai mérkőzésen

Gerö is beállította a százas sprinfrekordot — A magyar atléták 
83:22 arányban győztek — Lovass Antal u;abb bravúrja

Ssombathely, július 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) A két ország atlétáinak kilencedik össze- 
csapása is fényes magyar győzelmet hozott. Az 
SzSE városligeti pályájára bécsi, budapesti és 
dunántúli autók özönlöttek a délelőtti ragyogó 
napsütésben. A verseny kezdetére háromezer 
főnyi közönség töltötte meg a tribünöket, me
lyen Vas vármegye és Szombathely város elő
kelőségei is helyet foglaltak. A verseny előtt 
felvonult n két csapat, majd Ostffy Lajos fő
ispán n mikrofon elé lépett és előbb magyar, 
majd német nyelven üdvözölte a két ország vó- 
Ingatottjatt. Ezután a himnuszok következtek, 
majd Darányi és Janauscli, a két csapatkapi- 
tónv virágcsokorral és selycmzászlóval kedves
kedett egymásnak. A nívós verseny minden
kémen kielúgifette a várakozásokat, mert ér
dekes küzdelmet látott n közönség.

azonkívül két országos rekordnak Is szem
tanú |u leheteti.

Különösen n 100, 800. 1500 méteres síkfutások, 
továbbá a 110 méteres gálfulás és a svédslaféla 
keltett izgalmakat. A részletes eredmények a 
következők:

800 m. síkfutás: 1. Puchberger (Ausztria) 1 
p. 57 4 mp. 2. Szabó (Mngvarország) 1 p. 58.2 
mp. .3, Vértes M. 1 p. 58.9 mp. Szabó Miklós 
cltakllkázln a versenyt Háromszáz méternél 
még az utolsó helyen volt, később kezdett A 
finisbe, ugvlmgy a jó beosztással futó osztrák 
őt méterrel megelőzte. — Sulvdobás: 1. Da 
rdnyl M. 14 73 m. 2. Csányi M. 14.51 m. 3. 
.hnnputsch A. 13 49 m. Darányi minden dobása 
14 méteren felül volt. — ioo m. síkfutás: 1. 
(leró M. 10 6 mp., országos rekord beállítva. 
2. Paizs M. 10 7 mp. 3. Bergcr A. 11 p. Gerő 
gA'ilkos finis után 40 ccnlimólerrcl győzött. — 

Magasugrás: 1. Bódosi 
M. 185 cm. 2. Késinárky 
M. 181 cin. 3. Scliwer- 
terberger A. 176 cm. — 
110 m. gátfutás: 1. Ko- 
vács M. 14.9 mp., orszá- ' 
gos rekord. 2. 
mayer A. 15 
Lcilner A. 15.1 mp. Ko
vács éleiének legjobban 
sikerült versenyét futotta 
s egy méterrel győzött 
az Európában márkás" 
l.angmaycrrcl szemben. 

1. Rinner A. 50.3 mp.. 
mp . 3. Kalmár M. 51.5 mp.

Kovács
400 m. síkfutás: 

'""í’ ■’>!.■’ ............................
Távolugrás: 1. koltay Magyarország 726 cm.,
2. Fekete M. 692 cin., .3. Itaucr A. 685 cm
(gerelyvetés: 1. Vrirsieg/iy M. 64.90 m„ 2. Ta
kács M. 60 70 m . .3 Bcsivoda A. 55.35 m. 
5000 m. síkfutás: i. Krím Magyarország 15 p. 
37.4 mp. 2. Esztergomi Magyarország 16.02 
roP?3 f‘1 bxA« 17 P 076 ”,p- Ke,fn a kó1 
osztrákot lekörözte. Rúdugrás; f. Király M

cnl” M8- 350 “»• Oppen-
A. 350 cm h’»HverscnybCn. Diszkómé- 

**"’ 1 eV'’.?’ 401 2 M.

l r , utnb" Ma’:'ar"rsz“t: 1 p. 03.4 mp.. 
>. Govrik Magyarország 4 p. 07 mp., 3. Leban

adja, a legutolsó uszóversenyen a híres 
női világrekordéi a kétszázhusi yardoz 
háteszásban 2 p. 57.2 mp-es Idővel uj vl*  
ligrekordot úszott és ha Hited másodperc*  

rel javította meg saját rekordját.
Ugyanezen a versenyen átadták a múltnak 

Helene Madlson 5 p. 39.8 mp-es fölállított 410 
yardos világrekordját, amelyet 3 p. 33.6 mp re 
javilotl meg Elcanor Knlght amerikai uszónő.

„Hívom a világ ifjúságát'*

Hallotta ?
...hogy egyik vlzlpólócsapatunk trénere már 

hetek óta nyaral és csapata — amely egyéb
ként továbbra is jó nyaralást kíván a sport
pedagógusnak — hétről-hétre rosszabbul szere
pel a vizipólóbajnokságban.

... hogy a kiváló vidéki gyorsuszó és a szép 
melluszónő barátságának happy-end-je elma
radt. Ok: a harmadik megjelenése.

hogy a hölgyválogatott ttszóversenyre el
felejtették meghívni Hideg Katót. .4 nagyon 
tehetséges kislány a szombati versenyen jobb 
időt aszott, mint a szeniorok.

... hogy a fess, elegáns, de már őszülő 
sportvezér újra megnősül. Barátai tömegesen 
gratulálnak a választásához.

... hogy a szigeti romoknál egyik pajkos 
gyephokkizónőnk ' elsütötte játékpisztolyát, 
amelyet nagy riadalom követett és hogy a nagy 
zűrzavarban kellemetlen felismerések történ
tek.

... hogy kiváló hal fűnk itthonmaradásának 
sulyos háttere van. Ifjú futballistánk évek óta 
szerelmes és a hölgy nem vette rossznéven 
a közeledést, annál inkább azonban — a férj. 
Válás nincs, a házasfelek kibékültek. A harma- 
lik?... az kiesett

... hogy Berkessyt sokan várják vissza, de 
különösen egyik allround sportladynk figyeli 
cg jobban a róla hazaszállingózó híreket. (Saj

nos, nem biztathatjuk semmi jóval.)
... hogy atlétáink egyike nehezen szánta rá 

magát arra, hogy résztvegyen az osztrák 
magyaron. Felesége ugyanis, aki jelen van 
minden versenyén, a kabalája.

... hogy a franciák hivatalos uszólapja ára-

ifii ruff uft Ultin

nt az olimpiai harang, amely nz 19.36 évi XI-lk’ 
berlini olimpiász megnyitását fogja hirdetni. A 
hatvan mázsás harang súlyosabb, mint a ber
lini nagy dóm harangja. Felirata: „Hívom a 
világ Ifjúságán**  („leli rufc die Jugend dér 
Welt“). A harangot Johannes Boeland grafikái 

és a birodalmi sas díszítik

dozik a franciáknak a németek felett aratott 
győzelméről s megállapítja, hogy a legjobb 
európai stafétát győzték le. (Ugy látszik, el
felejtik, hogy a magyarok is Európában élnek.)

... hogy vitéz Jónás István, a vizipólócsapat 
kapitányának fia megnősül.

...hogy Bíró Ági, az UTE kis tiszónője és 
Szűcs Vera legjobb barátnők. Munkabeosztás; 
Ági úszik, Vera a fordulóban drukkol és a 
hamadik szereplő (az udvarló), fogadja a gra
tulációkat.

A „NÉPIES PENTATLON"
lesz a magyar földmüvesifjuság 
testi kultúráidnak eszköze

1 tornaszövetség már szervez! a falus! fiatalság testnevelését, 
amelynek szervezet! szabályzatát Tóth István dolgozta ki

Au. Szabó 1100 méternél még utolsó helyen 
feküdi, ekkor a közönség elégedetlenkedni 
kezdett rossz taktikájával, amikor is megem
berelte magút s szép finissel tört az élre. 
Svédslaféta: 1. Ausztria (Bergcr, Kiéin, Gu- 
denus, Rinner) 1 p. 59 mp., 2. Magyarország 
(Pnizs, Gerö, Kovács, Vértes) 2 p. 01 mp 
Száz méteren Bergcr valamivel Paizs előtt 
váltott, de Gerö 200 méteren előnyt hozott 
Ele innal szemben, amit .300 méteren Kováé- 
inég növelt Gudenus ellenében. Rinner azon 
bán a hal méter előnyt nemcsak hogy be
hozta, hanem még újabb nyolc métert vert r. 
M gyengén futó Vértesre.gyengén futó Vértesre.

A magyar csapat tehát ■ tizenhárom ver- 
senyszámból tízben győzött és csak három 

fixámban szenvedett vereséget.
Végeredményben meg lehelünk elégedve 

atlétáink teljesítményével, miután
8.3:32 fölényes pontaránnyal Intézték cl az 

osztrákokat.
A verseny közben, körülbelül félhét óra táj

ban érkezeit be a pályára Lovass Antal, a MAC 
veterán lávfulója, aki hajnali négy órakor in
dult Bécsből és

a 140 kilométeres fávfutása után egészen 
frissen futott cl a közönség tomboló ün

neplése közben a tribün előtt.
Amig Lovass a diszkört futotta, a közönség 

tomboló lelkesedéssel ünnepelte .
Antalt Vidvs Árpád vármegyei fő

jegyző köszöntötte a vármegye nevében és 
áhívujlotla neki a vármegye közönségének 
gyönyörű ezüst emlékserlegét. Lovass Bécsből 
Sopronon és Kőszegen keresztül futott s n 
140 km-es távot 14 óra és 30 perc alatt tette 
meg.

?gyel fő
ében és

.Eleanor Hóim 
cserbenhagyta a filmet, visszatéri 
és nyomban megjavította a 220 

úszók világrekordját.
New York, julius 23.
(4 Hétfői Napló tudó

sitójától.) A los-angelesi 
olimpiász. után nagy 
meglepetést váltott ki az 

n váratlan esemény, 
hogy Elcanor Hóim, az 
uszóolimpiósz egyik fe
lejthetetlen hősnője kő- 

nyilvánossággal, 
a sporttól visz- 
és a jövőben 

a film javára gyű-

az úszáshoz 
yardos hát

Ui

zölto a 
miszerint 
szavonul 
csak c '. —• yy
mölcsozteti tehetségét.

A világsajtó annak
rendje és módja szerint élparcnlálla a világ
hírű csodausiónől, aki azonban a film csalóka 
vdegaban nem találta meg azt, amit remélt.

• lost érkezeit a híre annak, hogy
J knnor Hóim »ok na|«<,4> uliin Immár 
iialul fordított n filmnek és visszatért első 
szerelméhez: nz UKzósporthoz. Es nem is 
hiába. Mert amint newyorkl Jelentés hírül

Elcanor Hóim

Aki néha-néha fellálogat a magyar torna
szövetségbe, annak figyelmét aligha kerülheti 
el az a szorgalmas és lelkes munka, amelyet a 

I lornaszövetség vezérkara, élén Teleky Sándor 
gróf elnökkel és Sós Géza főtitkárral kifejt 
Valóban megható az önzetlen fáradozás, ame
lyet a tornaszövetség vezéremberei most a 
budapesti tornúszvilágbajnokság küszöbén ki
fejtenek.

Mialatt azonban a szövetség legtöbb szerve 
i hatalmas világesemény clŐKészilésén fára
dozik, akad még nagyszámú lelkes sportférílu 
irra is, hogy megszervezze az utánpótlást. A 
zövetség egymásután vonultatta fel a közön
ég elölt a középiskolásokat, a főiskolásokat, 
őt már a tanyai elemi iskolai apróságok is 
>emutatták képességeiket a főváros közönsége 
előtt. Hatalmas munkafeladat megoldására 
vállalkozott például a szövetség vidéki bizott
sága, amely az intelligens vidéki fiatalság be
szervezése után teljes erővel vetette magát

a falusi földmüvesifjuság testi kultúrájá
nak organlzálására.

A földmüvesifjuság testnevelésének szervezeti 
szabályzatát a magyar sport társadalom egy 
valóban nagymullu tagja:

Tóth István
testnevelési tanár, szövetségi alelnök, a vidéki 
bizottság elnöke készítette el. Ez a kiváló 
sportember még a boldog békeidőkben egvik 
aktív vezére volt a magyar futballsportnak. 
Mint a III. kér. TVE futballügyeinek teljha
talmú vezetője rászívott az MLSz életében, ön
zetlen szeretettel kapcsolódott be a szövetségi 
szervek intézésébe. A háború után azonban 
már csak régi szerelmének: a tornászsporlnak 
ól és ennek szenteli életét.

Tóth István tervezete szerint a földmüves
ifjuság testi kultúrájának eszköze:

• „népies pentatlon**,  amely hetes csapa
tok álfal gyakorlandó kötélhúzásból, rúd- 
tolásból, 7X109 méteres stafétafutásból. 
5 méteres rudakon való stafétamászásból 
ég 2 kg-moa tömött labdával játszandó ki*  

szorító játékból áll.
Nagyon érdekes a kiváló sportembernek

gyorsaságot, tökéletesítse a szemmértéket, 
ápolja a kedélyt, tanítson önismeretre és fe
gyelemre, plántálja bele minden magyar föld
műves leikébe az összetartózandőság érzetét 
és mindezek hatványa gyanánt fajtánk és ha
zánk szeretetét."

Mindezen tulajdonságok elérése — Tóth Ist
ván szerint — a népies penlallon utján lehet
séges. Egészen bizonyos, hogy a nemes cél
kitűzés sikerülni fog és a tornaszövetség rövi
desen élvezni fogja önfeláldozó munkájának' 
nemes gyümölcsét.

Lipcsei Jenő.

X Orczán győzött a Budapest—Balassagyar
mat kerékpárversenyen. Az UTE vasárnap dél
ben rendezte Grünbaum vándordíja*  versenyéi, 
a Budapest—Balassagyarmat—Szécsény és visz- 
sza 171 km-es útszakaszon. A főversenyben 
Orczán, Törekvés, gvözött 6 óra és 41 mp. 
alatt, Liszkay BSE, Mándy, UTE és Erős BSE 
ellen. A III. és IV. osztályú versenyzők verse
nyében Bélán, az V. osztályunkéban Gyurko-1 
vics futott be elsőnek. Az ifjúságiak 100 km-es 
versenyét Vargha, a szeniorokét Garai nyerte. 
A Grünbaum Ede vándordíját a Postás SE 
szerezte meg ezúttal.

X Kelet atlétái legyőzték az északiakat. Mis
kolcról jelentik: A népkerti pálpán vasárnap 
délután rendezték meg az Észak-Kelet atlétikai 
versenyt, amelyet Kelet csapata 82:57 arány
ban megnyert.

X Neptun'S Ear Protector fürdésnél vízmen
tesen zárja el a fül meneteit, véd a fertőzés
től.

, ........   a
szervezeti tervezethez fűzött indokolása, amely
ben a következőket Írja:

„Számolunk azzal, hogy a falu népével nem 
egykönnyen lehet megkedveltétől a tornát 
Mégis bízunk a sikerben, mert hiszünk a ma
gyar élniakarásban és számítunk e nemzeti 
munkát elősegíteni hivatott hatósági tényezők 
hazafias, megértő támogatására. Jól tudjuk, 
hogy a falu népénél másfajta tornával kell 
kezdenünk, mint a városokénál. Hiába kísér
leteznénk ott korláttal, nyújtóval, lóval, gyűrű 
hintával, szertornával, atlétikával stb„ a kívánt 
eredményt nem érnénk el. Bármennyire 
sportratermett nemzet vagyunk Is, földművelő 
népünkből csak olyan gyakorlási mód válthat 
ki általános érdeklődést,

csak olyanfajta torna verhet erős gyöke
ret falvainkban, amely alaptermészetün

kön, a virtuson épül fel
és nem költséges, amelynek kivitele nem bo
nyodalmas, hanem a legegyszerűbb, megprrt- 
hálása pedig már az első kísérletnél sem visz- 
szarlasztó. sőt ellenkezően, ösztökélő. Emellett 
ol.van legyen a népies torna, hogy fejlessze a 
test Összes izmait, tehát kiadóson erősítsen, 
fokozza az ügyességet, rugalmasságot és a

Káposztásmegyeri versenyed
Nívós keretek között, érdekes küzdelmekkel 

folytak le a vasárnapi megyeri versenyek. Az 
akadályversenyben Maros nz első akadálynál 
megállt és lovasának visszn kellett fordítania. 
Magos formával nyert Pierctte, egyébként az 
eredmények reálisak. Részletes eredmény a 
következő:

I FUTAM. 1. Borbényl T.-né Tékoz.ló (2 reá) 
Mészáros. F. in.: Maros. Tol.: 10:12. — IL 
FUTAM. 1. Klapka tüzérek Etolle Fllonfe (2) 
Papp. 2. Algír (10) Jcney. F. m.: Szélhámos, 
Turkana, Pimpóku, Lenke. Tol.: 10:34, 18, 22. 
— 111. FUTAM. 1. gr. Erdödy R. Plerelte (6) 
Felting. 2. Ignác (3) Mészáros. 3. Szilaj (12) 
Nagy J. F. m.: Múramaros, Berril, Jolly, Fityke, 
Mimi, Pártvezér. Tol.: 10:80, 23, 18, 34. — IV. 
FUTAM. 1. Dorn J. Búzavirág (pari) Simics. 
2. Legyes (3) Müller. F .in.: Repris, Csoda, Bo- 
gárző, Parancs. 10:26, 16, 17. — V. FUTAM. 1. 
Keresztes A.-né Goodluck (3) Tamási. 2. Ma
dár (4) Simics. 3. Pipiske (12) Szentgyörgyi. F. 
m.: Vágjad, Forgatag, Násfa, Ahogy nkar, Ba
josan, Vizsln, Vakmerő, Alropos, Kolibri, Tors- 
Icnson. Tol.: 10:45, 18. 24, 48. — VI. FUTAM. 
Dóra L. Pestllány (1 és egynegyed) Kizelka, 2. 
Napi gond (1 és egynegyed) Félix. 3. Nelko (3) 
Simics. F. m.: Rubint, Rubicon, Napkelet. Tor
lasz. Tót.: 10:48. 13. 12. 12. — VII. FUTAM. 1. 
Hulme Gy.-nó Sósklfll (5) Tellschik. 2. Módos 
(egy és fél) Rózsa. 3. Vadvirág (6) Tóth A. F. 
m.: Maris, Africanus, Vak lyuk. Labanc, Feld- 
herr, Bonn. Splendid, Brassó, Bujdosó. Tot.f 
10:62, 19, 17, 20.

indi.lt
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Az AusMa
hatszámj@^yű áSnrs^s

Százezer sillinget akar keresni a Mitrogra-kuncSn 
— Norvégia bojkottálja az osztrák futballt — 

A WAC tragikomikus „üollárti3rájcs“

C.hcinnílzből uj deszkát rendelt, a „Császár", 
g. fér miivo volt ez is. Mert a mostani bizony 
rossz volt, de kinek volt pénze uj deszkákra? 
A néniét trénernek kellett jönnie, hogy ezt az 
áldozatot is előteremtéssé.

És most végre megjött az uj ugródeszka. A 
julius 27-iki müugrónapra, amely amolyan 
vizsganap-féle lesi.

Mi nem várjuk be a vizsgák eredményeit,

in. oöüa mawísirs**?-.  
Hlípit verseny- fis turneaónakot. öhhzbr magyar

óh KzúiiiuH külföldi egyesület állandó szállítója. B 

mert a mester működésének nagyszerű ered
ményeit látjuk már. Köszöntjük Kefert és sok, 
ilyen embert kívánunk a magyar sportnak!

Vermes Magda, [

Bécs, julius 23.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) Az 

'Austria kitűnő csapata a turini győzelem után 
joggal tekintheti magát a Milropa Cup magas 
favortjának, hacsak az Ambrosíana nem húzza 
keresztül az utolsó felvonásban Obcr St. Veit 
Jilaingcs tizenegyének számilásál. A becsiek 
bizonyosra veszik, hogy

a most már küzdeni is megtanult Austrla 
végezni fog a milánói oroszlánnal is.

Egyelőre mégcsak a két klub vezetősége har
col a zöldasztalnál a mérkőzések terminusai 
miatt. A bécsiek augusztus 13 és 20-át aján
lották, amit viszont az olaszok nem akarnak 
fifogadni, mert eltekintve attól, hogy augusz
tus végéig pihentetni szeretnék csapatukat, a 
nyár derekán nem számíthatnak jelentékeny 
közönségre. Érdekes megemlíteni, hogy a sú
lyos adósságokkal küzdő Ausztria milyen vér
mes reményeket fűz a kupamérkőzések anyagi 
eredményéhez.

Az Austriának 100.000 schlllingre lenne 
szüksége, hogy szanálja magát, 

sporttelepét rendbehoz.ra és némi pénzt tarta
lékoljon a télre. A bécsi Stadionban a Juven- 
tusszal lejátszott mérkőzést 50.000 ember 
nézte végig és akkor még alapos remény volt 
n százezres jövedelem elérésére. Turinban 
azonban márcsak 14.000 főnyi fizető publiku
mot tudott a Juventus összehozni és igy, ha
csak az Ambrosianával való játékok nem lesz
nek várakozáson felül látogatottak, a hal 
számjegyű álom sem fog valóra válni.

♦
Ha az előjelek nem csalnak, rövidesen kitör 

o /utballháboru Norvégia és Ausztria között. 
A Milropa Cup .küzdelmei miatt ugyanis

Egy bécsi uriasszony átussza
a La Manche-csatornát

Tíz férfi és hat nő vállalkozik Webbs kapitány 
dicsőségére — Ötvennyolc esztendő csatornaaszói

Bécs, julius 23.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) A 

La Manche csatorna átuszásának ezévi neve
lései már lezárultak. A Calais és Dover között 
lefolyó klasszikus versenyre az idén tizenha
tan neveztek, köztük hat nő. Ezúttal osztrák 
résztvevő is lesz, egy bécsi uriasszony, ’ Ehinii 
'Johanny-Faber személyében, aki ismert hosz- 
6zutávuszó és egész évben szorgalmasan trení
rozott erre a versenyre. Faber Emmi már ki is 
fitazott Calaisba.

Ebből az alkalomból nem érdektelen talán 
pár sorban felmelegileni a La Manche csa
torna átuszásának krónikáját. Webbs kapi
tánynak, a híres angol sportembernek sikerült 
először ez a bravúr, 1875 augusztus huszadi- 
'tán. Ideje 21 óra 30 perc volt. (Nyolc eszten

Munkában a műugró-professzor!...
Hans Kefer és magyar tanítványai — A „Császárba" megjött az uj 
ugródeszka, amelyen vizsgázni fog az uj magyar müugrógárda

Hetek óta valami különös jelenség észlelhető 
B Cszászár-fiirdőben: az emberek érdeklődnek az 
ugróversenyek iránt. Amíg azelőtt alig várták, 
hogy a műugrásnak, vagy a toronyból való 
mutatványoknak vége legyen, most figyelik a 
versenyeket, amelyeknek sporttartalma van és 
amelyek küzdelmi momentumokkal vannak te
lítve.

Ma már nem mulatnak a bírák egymástól 
eltérő pontozási műveletein, mert ezek 

nincsenek,
Uj tehetségek jelennek meg a deszkákon, akik 
nem valami kezdetlegesen kivitt gyakorlatokkal 
mulattatják a közönséget, de precíz, szabatos 
munkál látunk, amely gondos kicsiszolásra, 
alapos tréningre vall.

Ennek a bámulatos és örvendetes változás
nak egy ember áll szerényen a hátterében,

Hans Kefer,
S német miiugrótréncr.

Nem igyekezett csodaembernek feltűnni, nem 
ígért semmit, nem csinált magának újság
propagandát, nem szapult le másokat, hanem 
kiválogatta a talált anyagból a használható
kat és valami csodálatos erővel megkezdte 
munkáját. Az eredmény itt van szemünk előtt 
és érdemes, hogy a vállveregető elismerés he
lyett egy percre megálljunk ennek a nagy
szerű német sportembernek munkája mellett, 
unnak eredményeit elismerjük és a magyar 
sport nevében megköszönjük mindazt az erő
kifejtést, amit egy idegen a hazai sport szc- 
reteteteben tett.

Utazzon
3 motoros luxus 
repülőgépeinken

LégljArntok naponta

cIDNa BUKARMTtelé VAiZAlM
NEMZETKÖZI LfiG I FŐIIG A LM 1 R.-T.
Budapert, 1 V.,Vörösmarty-tór 2. Telefon: 82-7-23 és 82-7-16

az Austriának az utolsó percben le kellett 
mondania a Svédországban, Norvégiában 
és Dániában tervezett Imájának már lekö

tött mérkőzéseit.
A dánok és svédek tudomásul vették a lemon
dást, a norvégek azonban min és rugaszkod
nak a terminusok betartás hoz, amire az 
Auslria, miután bejutott a Milropa Cup dön
tőjébe, képtelen volt. .1 norvég spnrtso tó ért 
betétien módon nem akarja respektálni e:t <;

és egyhangúlag azt követeli, hogy tekin 
tettel az Aiistria unfair viselkedésére, bojl.,it
tál jók az összes osztrák csapatokat. A nőivé; 
szövetség hivatalosan meg nem foglalt á1,! ; i 
de az F. C. Wient már kellemetlen meglep é, 
érte. A floridsdorfiaknak augusztus lm zonhar 
madiki kezdettel öt mérkőzést kellett volna le- 
jálszaniok Norvégiában. A mull hét elején ér
tesítési kaptak a Inra vezetőségétől, hogy az 
ott uralkodó osztrák-ellenes hangulat miatt a 
mérkőzést bizonytalan időre cl kell halasztani

♦

A WAC-nak is differenciái voltak nyári tú
rája miatt, ami azonban minden incidens nél
kül elsimult. A práleri csapatnak a napokban 
kell startolni lengyelországi túrájára, amelyet 
annak idején feles óvatosságból dollárban kö
töttek le. Tekintettel az VSA pénzegységének 
közbejött ingadozó kurzusára, a WAC most 
közölte a lengyelekkel, hogv meggondolta a 
dolgot, a dollár zuhanását vis majornak te
kinti és nem hajlandó csak zlolyért játszani. 
A lengyeleknek ugylátszik hízelgőit az a tény, 
hogy a bécsiek a zlotyt többre becsülik a dől 
lámái és elfogadták az uj feltételt is.

Andor León.

dővel később a Niagara vízesését próbálta át
úszni a vakmerő katona, ahol aztán elpusz
tult.) Harminchat esztendővel később sikerült 
csak megismételni a szintén angol Burgesznek 
honfitársa teljesítményét, de rosszabb idő, .22 
óra 36 perc alatt. Újabb tizenkét esztendőn. át 
tartó eredménytelen kísérletek. lilán az OJRC^i- 
kai Sullivan szeli át a szürke vizet, még gyen
gébb idő: 27 óra alatt.

Sportkörökben akkor azt hitték, hogy Webbs 
rekordját soha nem fogják megdönteni. Mint 
ismeretes, lassan uj uszóslilus fejlődött ki. a 
verseny megszervezése és a kísérők technikai 
felkészültsége is tökéletesebb lett és igy kérd: 
ötvennyolc év múlva a francia Michcl 11 óra 6 ; 
percre javította Webbs rekordját, ami a világ
rekordok között eddig a leghosszabb életű 
volt.

Azok, akik Kefert a tréningekben látták, 
nem győzik dicsérni rendszerét. Tanítványai, 
akik először tenhészetes idegenkedéssel látták 
megjelenését, imádják. Aggódva lesik azt nz 
időt, amikor a néniét el fog búcsúzni tőlük. 
Kefer nem a nagyképüsködő tanító, de a szó
rakoztató, baráti tréner. Heggel 9-töl 2 óráig 
ott tartózkodik a Császár-fürdő uszodájában. 
Egy sereg ismeretlen leánnyal foglalkozik. 
Ezek közül került ki László Éva, aki Buda
pest bajnokságában megmutatta, hogy nagy 
tehetség és remélhető, hogy l'onyó Lili meg 
Dal m ad y Rózsi most már nem fognak egyedül 
uralkodni a deszkákon.

Pihenés közben több más uszónővel ki
egészítve tanulják a leányok a műúszást.

Hogy milyen sikerrel, azt a Cszászár-fiirdő- 
ben látott eddigi két bemutató igazolja. A mű
úszásért külön hálásak lehelnek Kcfernek 
mindazok az uszónök, akik az úszástól vissza
vonultak, avagy visszavonulni szándékoznak. 
Mert a női műúszásban hálás területet talál
nak arra, hogy az úszás sportját — ha nem is 
annyi megerőltetéssel, mint a versenyeken — 
továbbá zzék.

Déli 2 órától 4 óráig a férfiak tréningje kö
vetkezik. Vajda, Nagy Karol}', Hódi, Kovács, 
Ritter, Hídvégi, Lenhardt, Honéig slb., «lb. 
körülveszik a mesteri, aki VéglgUgralja, kriti
zálja, vicceli — közben bőséges magyaráza
tokkal javítja az ugrásokat. Bemondja n pon
tokat is, amelyeket egy-egy ugrás szerinte 
megérdemelt. Gazdagodon a repertoár. Minden 
ugrónak le kell mondania az ugrás elölt, hogy 
hogyan kell csinálnia? Amikor felbukik a víz
ből, megkérdi, hogy hol volt a hiba? Az ugrók 
legtöbbször jól tudják a hibát. Előfordul, hogy 
valaki megsérül. Nem számit, „QuatschT 
mondja Kefer, miután maga vizsgálta meg nő. 
vendékét — semmise történt. Érdekesek ezek 
i diskurzusok ugrás előtt, közben és utána. 
Kéfer igy magyarázza a szisztémáját: „wenn 
nuin am Rrett stelit, soll mán auch denken" 
(— ba az ember a deszkán áil, gondolkodjék 
is—). Ez n külföldi nagy ugrók ( lka és ezt a 
titkot plántálja el a szemlátomást javuló 
magyar gárdában.
. 1 :

Tízezer dollár a deficitje az USA
atlétikai bajnoki versenyének
Uj uszócsillag tűnt fel Csikágóban

Az amerikai bajnokságokat az idén a csiká- 
gói világkiállítás keretében rendezték meg. 
Most olvassuk amerikai lapokban azt a meg
lepő hírt, hogy az

atlétikai bajnokságok súlyos anyagi vesz
teséggel, több mint 10.000 dollár deficittel 

zárultak,
imire’ évtizedek óla nem volt példa az Uniói 
atlétikájának történetében. A várt 40.000 néző 
Helyett mindössze 8000 ember volt kiváncsi a 
csillagos lobogó atlétáinak küzdelmére.

WEEKEND«NAPLÓ
Razzia a Szunyo$f~szígefen — Fabinyi mínissfer 
a wechcndezőkhöz — Felfedezzük a Csepel- 
szigefeí — Az OTT elnöke az evezős Európa- 
bajnokság színhelyén — Az evezősök kapják 
a g.iiairibíövcszck fáradt golyóit

Á Szunyogszlget közbiztonságáról írott 
cikkeink eredményeként szombaton este

a rendőrség Lélek József felügyelő ve
zetésével ncgyszabúsn razziát tarlóit a 

szigeten.
A rendőrök és a detektivelo végigjárták 

az összes nyilvános helyeket és igazoltatták 
a gyaníts elemekei. Azután átkutatták a 
sziget bokrait, ahonnan sok csavargót 
szedlek elő. Meg kell állapítanunk, hogy

a rendőrség a legtapintatosabban járt 
el u szigeti nyaralókkal és weekende- 

zőkkel szemben.
Senkit sem bántottak meg, aki ehhez a 

táborhoz tartozott és kizárólag a csavar
gók és a kéteshirii, gyanús alakok felkuta
tása érdekelte őket. Az erélyes, de mind
végig a hétvégi kirándulók érdekeit védő 
intézkedéséit elismerés illeti az illetékeseket 

EtSWlflI SS5 iii? IÜsTíQ © 
ívszss csöra’tó öOö ír-Srt 
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és az azt végrehajtó: Lélek József felügye
lőt, a jónevii sportembert.

Az OHV.’E közgyűlésén mintegy 700 főnyi 
hallgatóság volt jelen. A nagyszámú közönség 
elölt Széchenyi Károly gróf elnök beszámolt a 
múltról és programot adott a jövőre. Az egész 
program egy mindent átölelő jelszó:

Weekendct — mindenkinek!
Fabinyi Tihamér ‘miniszter nagyszabású be

szédével dokumentálta, hogv a közérdekű egye
sület a kormányzat támogatását bírja.

— Felfedezni Magyarországot (.< magyarok 
számára! Hazafias szólamok helyett tetteket... 
Ezt kívánta a monumentális díszközgyűlés. Az 
Országos Magyar Wcekcnd Egye sül cl a nyil
vánosság elé lépett és zászlóbontása után nagy 
lendülettel indul a küzdelembe, hogy valóra 
váltsa a jelszavát.

*
A Csepel.*  zlgetct és a szigeti Dunaágban levő 

mcekcnflczésre kiválóan alkalmas területeket a 
30.000 iHulevczős közül csak pár százan, a ki
rándulók nagy táborából pedig csak igen ke
vesen ősmeiik. Míg a szentendrei sziget minden 
parti bokrát ellepik'vas írnaponként az evező
sök, addig a Csepelszigvt vadregényes, évszá- 

vöiWRíffiBiröií 
gtünmikéaa kr.tréezek olrcó áron VII., ttot tenbtller- Rolni m-ni tétpzeituJvAU UI VII ut<M< tiW.

zddos fáktól árnyékolt portjai és napozásra 
kiválóan alkalmas homokos részel csaknem 
teljesen elhagyatottak. Az evezősök körében 
nehéz volt eddi'/ propagandát kifejteni a szi
get szépségei mellett, dacára nnnal.', hogy ál
landóan dicsérik azok, akik egyszer arra jár 
lak. Nem vállalkoznak és nem vállalkozhatnak 
a pesti vadak arra, hogy reggel lefelé menje
nek, este pedig az egész napi úttól fáradtan a 
fővároson keresztül folyó nehéz, a legjobb eve
zősöket is próbára levő Duna szakaszon felfelé 
evezzenek az újpesti Idd körül levő csótuikhá- 
zaikbre. Ennek a problémának a megoldása a 
Budapest—Dömsödi- hajózási vállalat kezében 
van. Ha a hajóslársaság vasárnaponként vállal
kozna valamilyen módon arra, hogy a csóna
kokat a MFTli díjszabás szerint /elszállítja az 
újpesti Idd környékére és ezzel megkímélné az 
evezősöket a városon keresztül vezető veszé
lyes és kimerítő evezéstől, akkor egyszeriben 
megnőne a hatalmas, csodálatosan szép sziget 
látogatottsága.

★
Kelemen Kornél, nz OTT elnöke járt kin! c 

hiten az evezős szövetség vezetőivel az Elektro
mos Művek sporttelepén. Megnézte, hogy hová 
építi a síi vétség az európahajnokságon részt
vevő Idegen nemzetek hajit számára a csónak
hangár! és iucgyézte a sporttelep parkját, épít

Uj csillag tűnt fel az U. S. .4. ez évben CsN 
kágóban tartott uszóbajnokságain. a 13 esz*  
tendős Jack Medina személyében, aki

két bajnokságot nyert s 440 és 880 yardos 
gyorsuszást, az utóbbit 10 p. 15.4 mp. 

világrekord alatt.
A többi számokban elért eredmények még 
amerikai viszonylatban csak közepeseknek 
tekinthetők, a 100 méteres gyorsuszás ideje 
pedig, amit James Gilbola nyert, 1 p. 01.3 mptl 
alatt, egyenesen gyenge, ha visszagondolunk 
Weissm üllcrrc, 

ményeit és az evezősük rendelkezésére álló 
pompás öltözőket és fürdőket. Csak elismerés 
és hála illetheti azt — mondta —, akt ezt a ki’ 
tűnő, pompás sporttelepet létesítette. Aki pt’ 
dlg létesítette: Tuboly János Igazgató, sajnos, 
nem leltet jelen a vendégek fogadásánál, — 
mert orbáneot kapott és betegen feküdt a la
kásán. Reméljük, hogy mire e sorok napvilá
got látnak, jobban lesz és kilátogathat az ál*  
tata annyira szeretett sporttelepre.

*
Az OTT elnökének sokan panaszkodtak a 

Margitsziget felső végén lévő gntamblövészet 
miatt. Az evezősök sokszor százával kapják 
nyakukba a fáradt sőréteket. Legutóbb egyik’ 
wezős szeme is súlyosan megsérült. Egy kis 
sebesült galamb esett a napokban az egyik 
csónakba. Szegénynek nz egyik szárnyát ellőt
ték. Legalább az európahajnokságra és az azt 
megelőző hetekre be kellene szüntetni a ga- 
lamhlövést a szigeten. Azután pedig, hogy csak 
agvagkorongra szabadjon lőni, ártatlan galam
bok helvell.

*
A magyar csónaképítés ügye is szóbakerült 

az Evezős Szövetség vezetői és Kelemen Kor
nél közölt. Kallitvoda igazgató elmondotta, 
hogy Dóka Mátyás személyében ma olyan csó- 
naképitővel rendelkezünk, aki bátran felveheti 
a versenyt a legjobb angol és német építőkkel 
is. Most készül a műhelyében egy kormányos 
racc palr-oar a Hungária részére. Már a ma*  
gyár bajnokságokon indulnak benne. Az ilyen 
speciális iparága kitűnő iparosokat támogatni 
kötelességünk — mondotta Kelemen Kornél..!

♦ «
Megnyitotta kapuit Rudin n Paradlrsomkerb 

A vllágotjárl, kifinomodott Ízlésű tulajdonos, 
egyik kiváló művészünk tervei szerint áfalaki- 

sj’ásffat!
Antal tornaazorek éa aporteazkflzök gyára 

'Jcj'lul rfllíű! Budapest, ÍV, KamermayerKároly-u.3 
Arjeg.vzék ingyen.

fólia a Bagolyvár régi helyiségét és azt Buda 
legszebb nyárihelyévé varázsolta. A rádióból 
jólismert Varga Imre gondoskodik a magyaros 
hangulatról. Mellette a Dán nővérek zongora
duója emeli az esték .-ikerét. Ha még a kitűnő 
konyhát is megemlítem, amely páratlan, úgy 
mz.í hiszik, rckláincikket Írok.

Itt említem meg, hogy ezüMkoszorus nóta- 
énekesünk és zeneszerzőnk: Ráday Imre nó
táit kedden este Londonban énekelték. Ráday, 
jövő hónapban bnlutonl turnéra indul Ham’ 
rnerll Ili ugyancsak ezűsikoszorus zeneszerző- 
nővel. Onnan Lillafüredre és Kékesre mennek,

♦
Egyik magvar-nótaszerzőnk, aki kiváló 

előadó is, felkeresi az orvosát.
— A gyomrommal van baj, doktor ur.
— Iszik?
— Keveset.
— Mégis, mennyit naponként?-
— Három-négy litert átlagosan.

— Te jó Isten, hiszen igy teljesen tönkre-*  
megy! ...

— Ne tessék félni. Mindig más fizeti*  
FUleky József.

SCíarssiy Béla
RÍkló- és egyéb motoroRhajól, valamint trtracRonakjat megbíz- 
hutÓRágiikrúl elÍRinertck. ÜANUUIUS-STRAND,

X Rnggambl Élnek István dr. találkozóra 
hívja n volt nagykárolyl kegyesrendi osztály*  
társukat. A nagykárolyi kegyesrendi főgimná’ 
ziuinbnn az 1922 -23. tanévben érettségizettek 
folyó hói 29-én rendezik 10 éves érettségi talál
kozójukat, melyre a volt osztálytársakat és 
iskolatársakut ezúton is meghívjuk. A találko
zón résztvenni óhajtókat kérjük, hogy ebbeli 
szándékukat dr. Fluck István p. s. titkárral 
(Budapest, Kcrcd-edelemilgyl minisztérium), 
.agy Karácsonyi Károly gépészmérnökkel (C%» 
rcii, Piucg l’uirii) közöljék, •
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Monsieur 1c captain fölment n parancsnoki 
hidra ős a hajó pár pere múlva elindult.

Az ut, melyet a ,,Lyon‘‘-nak meg kellett 
tennie, nem látszott teljesen veszélytelennek. 
A kód lassan ereszkedett a csatornára seiös 
szél is mutatkozott, mely esetleg vihart hoz
hat magával. De a hajó személyzete, mely a 
toborzott őrségen kívül, a parancsnokból, egy 
tisztből és néhány matrózból állott, ugylátszik 
nem is annyira az elemi veszélyektől félt, hu- 
liem inkább más valamitől.

Gálosi eleinte nem tudta mire vélni az ag
godalmat, hisz, senki idegen nem tudhatta, 
hogy a hajó mit szállít, de mikor észrevette, 
hógy közvetlenül az, elindulásuk után, egy szé
fen megépített motoros-yachl is kifutott a 
kikötőből és nyomon követte őket, kezdte 
Inegérteni, hogy a franciák félelme nem eg> 
B'tn alaptalan. Valószínű, hogy a riválisok 
^figyelemmel kisérték az álgrófnő minden lépé
gét s bizonyára a hajó utjának céljával is tisz
tában voltak.

— Ha törik-szakad, meg kell kísérelnünk, 
hogy bejussunk a „grófnő'*  kabinjába!

— Én vállalkozom rá, —- felelt Péter, — 
t.syk azt mondd meg, hogyan?

Reggel hét óráig a helyzet nem változott 
Akkor aztán segítségükre jött a jó Isten. 
Beküldte a ködöt, mely olyan áthatolhatatlan 
Biirii tömegben feküdi rójuk, hogy nem lehe
tett az utat veszély nélkül tovább folytatni. 
• Ezt az alkalmat akarta Gálosi felhasználni 
terve keresztülvitelére. Megbeszélést tartott 
5‘éterrcl, aki helyeslőén bólogatott, de közben 
pggodwlmasan szemlélte a sűrű ködöt, mely
ben egyáltalán nem lehetett már eligazodni.

‘ N porosz, macska-ügyes, nesztelen léptekkel 
lopódzott a kabinlejáró felé s pillanat alatt el
tűnt a barátja szemei elől. Gálosi pedig hozzá
fogott, hogy a legnagyobb óvatossággal leen
gedje a mentőcsónakot..

Tiz percnyi lázas munka árán sikerült 
“Hegre a csónakot köteleiben meglazítani. Gá
losi, aki egykor autót is tartott és értette a 
tnotor kezelését, megnézte a benzintartályt, 
hziniiitig volt. Ezután lassan, nagyon óvalc- 
ftan leeresztene csigákon a motorost, amely 
tgv perccel később már a hajótest mellett, a 
Hizen ringott.

A következő percekben aztán olyan bor 
tahnas dolog történt, amely a legkérgescob 
bzivii tengerész ereiben is megfagyasztotta a 
.vért. A hajó ellenkező oldalán, ahol mas:k 
Jiéf őrszem állott, a korláttól nem messze, 
hirtelen feltűnt egy vörös lámpa a csatorná
ban, majd motorzugás csapolt feléjük. Tel
jes sebességgel közeledett nz a motoros yachl, 
Amely a kikötőből utánuk indult és bizonyára 
(eltévesztene az útirányt a sűrű ködben.

Borzalmas ütés rázta meg a kis hajót, mely 
féloldalin billent és meglehetősen nagy lékel 
kapott.

örülcles orditás és tumultus keletkezett. 
Parancsszavak, káromlások, jajszavak hang
zottak össze-visszn, melyekből csak a kapi
tány harsány hangját lehetett kivenni:

— Tiz ember a lékhez! Leereszteni a mentő- 
tsónakotl,

(iálosi, akit a lökés ereje csaknem átvetett 
8 korlaton, veszélyeztetve látta az egész ter
vek Olt állt a motorcsónak Olgája melleit s 
Ugy tett, mintha a kapitány parancsára most 
eresztette volna le a csónakot. Közben egyre 
idegesebben figyelte, hory Péter mikor tűnik 
inár föl a közelében.

A porosznak egyébként Szerencsésen jött a 
katasztrófa. Mikor leért a kabinfolyosón., 
fogalma sem volt arról, hogy mit kell lennie 
Nem tudott tájékozódni és azt sem tudta, 
hogy merre menjen. Már-már éppen egy vak 
merő lépésre határozta el magát, mely kot • 
kára tette volna az egész vállalkozás sikerét, 
Bulikor megtörtént az összeütközés.

Péter rettenetes erővel nckivágódolt egy 
knbinajlónak, mely beszakadt a súlya alatt. 
Ugyanakkor éles női sikoly hallatszott, ez 
azonban már elveszett az általános hang
káoszban.

A porosz ügyel sem vetve apró záródásaira, 
azonnal talpraállt s ekkor látta, hogy milym 
hallatlan szerencséjére jött ez az. összeütkö-’ 
rés. Ugvanis a lökés ereje éppen az álgrófnö 
kabinjába vetette, melynek ajtaja előtt ailt. 
Az egyik sarokban eszméletlenül hevert a lon
doni ismerőse.
, ~ Honjour Madame! — rikoltott örömébe i 

Gyors pillantással végigkulatta a kabint, 
IHsjd a podgyósztarlóról leemelt egy kis bő

röndöt, melynek tetejét lázas sietséggel pat
tintotta föl. És olt feküdt elölte a híres Cor
vin-kódex . ..

A lobbi már csak pillanatokon múlott. Föl
kapta a bőröndöt és rohant vissza a födél- 
zelre, ahol a legnagyobb fejellenség uralko
dott. Abban a pillanatban ért a találkozás 
helyére, amikor Gálosi éppen átvetette magút 
a koriálon, hogy biztosítsa részükre a moto
roscsónakot.

— Mehetünk! — kiáltotta Gálosi felé s a 
rákövetkező másodpercben már mindketten a 
csónakban voltak.

Hirtelen golyó fütyült el a fülük melleit. 
Lekapták a fejüket, Gálosi gyorsan elvágta a 
kötelet s n kis motorcsónak villámgyorsan a 
nyílt vízre szökött.

XIX,
Otthoni izgalmak

Amióta Gálosi Londonba utazóit, Hermine- 
nek nem volt egy nyugodt perce sem. Egyie 
a vőlegénye sorsáért aggódott és átkozta azt 
a kódexet, mely elszakította szerelmesétől, 
mingyárt az eljegyzése napján.

A szerelmes menyasszony háborgó kedélyei 
csak édesanyja tudta némileg megnyugtatni

— Nyugodt lehetsz, saját magára biztosmi 
vigyázni fog. De ha, ne adja Isten, valami 
baja történik, én megmondtam előre, hogy az 
a kódex szerencsétlenséget hoz reánk.

Éppen az ebéduláni sziesztái töltötték, mi
kor az öreg Altwein belépett hozzájuk, kezé- 
ben az Extrablatt szerdai számával. Ezen
kívül a hóna alatt is szorongatott egy csomó 
berlini újságol.

— Ide nézzetek! — mutatóit rá egy cikkre, 
moly « Daily Mail ismeretes tudósításéival 
foglalkozott. — Gálosi már nyomára jutóit a 
kódexnek, de a helyzet — sajnos — még 
egyre bonyolódik. A Corvinát ismét elrabol
ták a londoni árverésem s most legalább meg
van az az elégtételem, hogy azé se lett, aki 
tőlem ellopta.

Hermine tölolvasla a cikket, majd kedvel 
lenül félredobta az újságot.

Allweln Jeromos, aiki minden idegszártával 
vonzódott a kódexhez, nem tudta méltányolni 
menyasszony-lánya óhajtásait. Neki az tet
szőit vortma, ha a sok kalandozás után, Gálosi 
végre vi-sszaszerzí nz elrabolt műkincset. Ezért 
nem is nagyon bánfa, hogv lánya vőlegénye 
delektivszerepet játszik Ixindonhan, ahelyett 
hogy itt ülne a menyasszonya mellett.

Ertőihuzta hóna alól az ujságcsomagol és 
szétlőni lelte az asztalon.

— Ilit van a Rerliner Tageblatt második 
kiadása. Ebből talán már többet is megtudha
tunk.

Átnézte a lapot és már a harmadik oldalán 
megtartása, feltűnő címszedésekkel a keresett 
cikiket, melyet lázas érdeklődéssel olvasóit fü! 
a családjának.

A közlemény így szólt:
A kódex-ügy további fejleményei 
Halálosvégii szerencsétlenség a 

La Manche-csatornán 
A Corvina ismét eltűnt!

XX.

Győzelem!
Mikor az egyre jobban verejtékező All- 

wein Jeromos bevégezle a cikk felolvasását, 
Hermine már ájullan hevert a székében. 
Édesanyja siránkozva élesztgette, miközben 
a szidalmak egész tömeget zúdította arra a 
szerencsétlen kódexre, mely szerinte minden 
bajnak az okozója.

Jajgatva szaladgált élesztőszerek után, 
hogy leányát magához térítse s közben le
sújtó pillantásokat vetett a karosszékbe süp
pedt és megdöbbentőn hallgató Jeromosra.

Ebben a hangulatban patlant föl hirtelen 
az ajtó és mint a hazajáró lélek, megjelent 
a küszöbön Gálosi, aki után Steinman Petrr 
lépett mosolyogva a szobába.

A hirtelen jött nyári zivatar sem idéz elő 
olyan hangulatváltozást, mint amilyet a két 
elveszettnek hitt ember megjelenése keltett 
az Allwein-családban. Altwcinné örömében 
fclsikollott és sirvafakadt, az antiquarius 
valósággal újjászületett és ugrált örömében 
s Hermine is azonnal magához tért az áju'á- 
sáhól és boldogan borult a vőlegénye nya
kába.

— Bélám, csakhogy itt vagy!...
Gálosi meghatódva ölelte magához a 

menyasszonyát.

— Igen, itt vagyok és ezúttal győztesei! 
Elhoztam a kódexet,

— Ugye, most már nem mész el többé?
— Egyedül nem — mosolygott Galo*i,  

csak veled együtt.
— Hová?
— Nászúira ...
Néhány nap múlva a magyar lapok egy

öntetűen kommentálták azt a hirt, hogy 
Gálossy Béla földbirtokos, aki feleségével 
titokban Budapestre érkezett, ajánlatot tett n 
kultuszkormánynak a világhírű Corviu- 
Kódex átvételér

A regény kihagyott
— Ne beszélj szamárságot! — intette le őt 

Gá’os-i erélyesen. — Tisztában vagyok a tör
vényekkel s bará-l inuknak semmi baja sem 
fog történni. Majd utólag megmagyarázzuk 
neki, hogv miért történt ez a dolog. Most pe
dig gyerünk, mert még be kell szereznem a 
szükséges kellékeket.

Egy félóra múlva már mindketten az autó
ban ültek. Gálosi melllett ott hevert a kis 
kézitáska, amelyben ruhadarabok, parókák 
és -más, az áil öltözékhez szükséges kellékek 
rejtőztek. Az autót Pé>ler dirigálta emlékezel 
után és csa-k-hamar meg is énkeztek arra a 
helyre, ahol a német műgyűjtő lakott.

Mikor ki-szálrtteik, Gálosi beírta a pontos 
címet zsebkönyvébe: Walder-Street 13. Tény
leg, alig volt néhány száz mólennyire a Pác- 
oadillylöl.

A kapus, akméd érdeklődtek, kissé bizal
matlanul fogadta őket, de a jó borravaló 
csakhamar megoldotta a nyelvét. Miikor Peder 
leírta elölte a honfitársa külsejét, fölkiállotl:

— De hisz ez Heimer ur! Hát persze, 
hogy ill lakik. Fáradjanak föl az urak az 
első emeletre. Mingyárt a lépcsöházból nyílik 
a lakása.

Néhány perccel később a két jóbarát már 
olt ál-lol-t a német műgyűjtő ilakásának ajtaja 
előtt. Nagy réztábla hirdette, hogy itt lakik 
Alfréd Heimer magánzó.

Gálosi csengetett, de sokáig nem jelentke
zett senki. Ismét csengetett, most már sokkal! 
hosszabban.

--r Elvitte az ördög az egész tervünket, ha 
ez a német n-i-nas itthon! — dühöngött Gálosi 
és a poroszra nézett, aki idegesen -harapd áll-a 
az ajkát.

Végre azonban csoszogó léptek közeledtek 
a lakásból ez ajtó felé.

— Ki van ott? — kérdezte németül egy 
morózus, mély -hang.

Péter megismertette magát, mire az ajtó 
lassan kinyúlt.

— Bocsásson meg, hogy zavarjuk, — ez614 
a porosz, — de egy fontos ügyet szeretnénk 
önnel megbeszélni.

A magas, harcsabajuszu és hegyes kecske- 
szakálla férfi kellehlenüd belessókd'.te őket. 
Látszott nz arcán, hogy inkább a pokolba 
kívánja látogatóit!.

Ix?üiltek s miu-tán a házigazda cigarettával 
k inálfa őket, Péter azonnal a -tárgyra -tért.

— Ugyebár még emlékszik arra, hogy 
miről beszélgettünk, mikor tegnap délután 
ehkiisórtem?

— Természcdesen! — bóti-n-lott a német. — 
A titkos összejövetelről volt szó, ahol ma 
délután el fogják árverezőid a Corvln-kódexet.

— Hány óráira tervezték ezt az összejöve
tel!? — kérdezte Gálosi.

— Pontosan hat órára. De azt hiszem, 
hogy ez önöket nem nagyon érdekelheti.

— Sőt ellenkezőleg! — felelt Péter. — 
Annyira érdekel bennünket, h-ogy mi is részt 
akartunk venni az árverésen.

Gálosi mereven nézett a németire.
— önnek, mint német állampol-gármaik, a 

hazája szempontjait is figyelembe ktílil vennie.
— Mit akarnak tőlem? — kérdezte most 

már -idegesen a német.
— Csak azt, hogy vigyen el bennünket is 

a maii összejövetelre, melyet egy Cnirlo nevű 
olasz bandita rendez. II. Burney -lakásán, a 
Piccadilly 8. szám alatt.

— Lehetetten! — -tiltakozott hevesen a 
műgyűjtő. — Az okokért már az előbb kifej
lettem. Egyébként is csak azokat engedik be 
oda. akiket személyesen meghívtak és akik 
tudják a megbeszélt jelszót.

— Mi a jelszó? — kérdezte hirtelen Gá
losai és szuggesztiv tekintetét a németre sze
gezte. — Remélem, e»t elárulhatja, ha másít 
nem is tehet a Német Birodalom érdekében.

A Német Birodalom hallatára a műgyűjtő 
láthatóan megrezzent, do aztán erőt vett ma
gán és nyugodtan felelte:

— Én önöket nem ismerem és mondhat
nám nem is érdekel, hogy kicsodák és mi a 
céljuk. Ha azonban tényleg németek és a 
birodalmi kormány ügynökén, annyit elárul
hatok. hogv mi délután lmt órakor tiz-lizen- 
két műgyűjtő fog megjelenni Burney rende
lőjében. a kik cd „Corvina" jelszóra fognak 
beengedni. Egyebet nem lehetek és mosd kér
nem kell önöket, hogy távozzanak, mert még 
át kcM öltöznöm.

Gálosi mosd a morózus mérne! élé lépett és 
erélyesen rászólt:

— Art hiszem, fölösleges lesz Atöltöznie, 
mert az összejövetelre ma én fogok elmenni 

i ön helyeit.

A kódex azóta a budapesti Nemzeti Mú
zeum bibliothekájában fekszik, külön vitrin
ben s egyik legbecsesebb műkincse a hres 
múzeumnak.

Gálosi Gálossy Béla uj birtokot vásárolt a 
kódex árán, ahová edvonult a zajos, kalan
dos élet elöl, gyönyörű, fiatal feleségével.

Barátja, Steinman Péter lelt a birtok in
tézője s a porosz fiú, mire megtanulta ma
gyarul a szeretni ige ragozását, már meg is 
találta azt a magához való magyar leányt, aki 
hajlandó volt öt az említett ige alakjainak 
gyakorlati formáira is kioktatni.

VÉGE.

részének szövege:
— Megörült! — kiállót te a műgyűjtő és 

ösztönszerüen hátralépett.
Többet azután már ném is szóilrtiailobt, mert 

Gálosi intésére Péter hátúiról lefogta és egy 
kloroformos kendőt borllodl az arcára, mely
nek hamar meglelt az eredménye. Az elká
bult műgyűjtőt aztán egy fotőjbe ültették, 
ahol á! kellett aludnia a délu-lámt.

Gálosi hangosan föLkacagolt.
— Ezt ügyesen csináltad, Péter! Most pe

dig lássunk gyorsan a znunk áthoz!
Előszedte a parókát, bajusz-l ás álszakáltt s 

a tükör elé állva, csakhamar átváltozott a 
német műgyűjtő külsejére. Negyedóra múlva 
Péter csodálkozva csapba össze a kezeit.

— De hisz ez boszorkányos! Alig lehet 
különbséget lenni kellőtök között.

— Köszönöm a bókot, — felelt Gálosi. — 
Most pedig te jössz sorra.

Ezutáni gondosan eltűnteitek mondén nyo
mot maguk után és eltávozíak a lakásból,

Mikor kiléptek az utcára, Gálosi megnézte 
az óráját. Pontosan háromnegyed hat vcllt.

— Éppen idejében fogunk megérkezni, — 
szál-t Péterhez. — Remélem, van vártad re
volver?

— Van — feledt a porosz és meg-tapog-atla 
a hátsó zsebét. — Már okul-l-am a „Caveraá"- 
Iván történteken.

Gyors léptekkel elinduM-aik és pontosan hat 
óra voM, mikor megálltak H. Burney fogor
vosi rendelője előtt.

XVI.

Fogat — fogért!
— Kérem a jelszót! .
— Coirvi-na ...
Az ajtó lassan földáruk és Gártosi akadály

talanul bejulot-t barátjával együtt a fogorvosi 
rendelő előszobájába, ahol egy morózus, gya- 
nuákifejezéaü, szolgaféle alak fogadta őket.

’— Jöjjenek uttánom! — szólt és bevezette 
az érkéz étiteket abba a szobába, ahol Péter 
egy ízben már várakozott a fogorvosra.

Odalépett a hatalmas, förtdígérö tükörhöz, 
amely a rendelőszoba ajtajú vart szemben volt 
elhelyezve a falon s a jobb, felső sarokban 
megmoz.gaitta az -aranyozott kere-t együk cirá
dáját. Erre az érintésire a -tükör oldalt elfor- 
dul-l és szabadon hagyott akkora nyúlást, ame- 
lyen egy ember beférhetett.

— Lépjenek be! — szód-t rájuk és félreáll', 
hogy a jövevényeket olöreengedje.

Gálosi gyors pilli-anlást váltott bairátjával, 
majd habozás nélkül belépett a nyúlásén. 
Péter követte őt, de utánuk belépett a kísérő 
is, aki belülről visszafordította a tükőnla-pot.

Sötét, kis helyiségbe értek, amelyben ta
nácstalanul áúiott-aik meg. Vezetőjük azonban 
csakhamar eléjük került, néhány lcipésit tett 
előre, majd szétvont egv nehéz függönyt, 
amely mögött fényesen kivilági toll, halailinas 
terem tiint elő.

— Itt vagyunk! — szólt s múu-tá-n been
gedte a német műgyűjtőnek vélt Gálosit és 
barátját, összehúzta utánuk a függönyt és el
távozott azon az utón, amelyen az érkezette
ket idehozta.

A terembe lépve, Gálosa gyorsan kftrülpil- 
landolt és igyekezett tájékozódni. Jobbról ha
talmas, zöldposslós asztal állott, amely körűd 
néhány alak tárgyalt. Ezek a meghívot-lak 
közé tartoztak. Tőlük pár mélcmyúre, egy 
kisebb a-sz-lal mellett ültek Carlo emberei, 
akik között Péter -azonnal felismerte Beppót, 
A banda vezére nem volt a teremben.

Balodalt néhány kényelmes karos-szék volt 
elhelyezve, melyeken még senki sem foglalt 
helyet, a székek mögött erősein elfüggönyözött 
ablak s ettől halra pedig egy ajtó látszott.

Gálosi azt várta, hogy vertaki eléjük jön és 
kikérdezi őket, de szerencséjükre, ez nem 
történt meg. Az összejövetel rendezői való- 
szúnüleg nagyon biztosak voltak a dolgukban, 
mert ügyel sem vetetlek az újonnan énkezel*  
lek felé.

Péter elmosolyodott ezen a biztonságon.
— Ugylátszik, — szólt halkan a barátjá

hoz, — hogv ezek a fiokók nagyon nyugod
tan ülnek. Pedig, ha sejtenék, hogy milyen 
munkával jutottunk be hozzájuk ...

— Jó, jó, de nem látom itt az én embe
remet, akinek tartozom még egy foghúzás
sal... — felelt Péter és újra végig mustrálta 
a társaság mindem egyes tagját.

— Tünetem! — szólt Gálosi. — Az is itt 
lesz nemsokára. Addig üljünk le ide a szé*  
kekre és várjuk meg a fejleményeket.

A szerkesztésért és klndásért felel; ,. í 
DR. ELEK HUGÖ ” I


