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Kidobtak egy meztelen leányt a dobutcai 
műterem emeleti ablakából

EllogláK Kiss Bélái,
a clnHotal wmegggllKost
A főkapitányság jelentést kapott, hogy Kansas-Cityben
17 évi bujkálás után kézrekerült a bádoghordós szörnyeteg

A fŐKapitányság sérülési osztályán tegnap 
'óta mozgalmas az élet. Rendőrtisztek, de
tektívek, segédhivatali tisztviselők siirögnek- 
forognak a bűnügyi osztály folyosóján, a 
bűnügyi nyilvántartó hivatalban, a dakti
loszkópiai teremben, az irattárban.

Zimmermann Endre dr. rendőrkapitány, 
B sérülési osztály egyik tisztviselője egymás
után többször jelentkezett referálásra dr. 
Győr ff y Aladár rendőrtanácsos csoportfő
nöknél, jelentést kapott a nagy munkáról 
Horváth Antal főtanácsos, a bűnügyi osz
tály főnökének helyettese és

küldönc sietett az Északamerikai Egye
sült Államok budapesti főkonzulátusára, 

ahová iratokat vitt.
A nagy mozgolódás hátterében szinte meg
döbbentően érdekes ügy áll, nem kevesebb
ről van szó, mint hogy az északamerikai 
Kansas-City rendőrsége jelentést küldött a 
budapesti főkapitányságra, amelyben kö
zölte, hogy

Kansas-Cityben elfogták Kiss Bé3n egy
kori bádogosmestert, a cinkotai tömeg

gyilkost,
aki hét leányt megölt és holttestüket bádog
hordóba forrasztotta.

Kansas-City rendőrsége a budapesti ame
rikai főkonzulátus utján lépett érintkezésbe 
ebben az ügyben a főkapitánysággal. A je
lentésben közölte, hogy néhány héttel ez
előtt Kansas-Cityben az ottani rendőrségen 
följelentést tettek egy idősebb, magyar szár
mazású farmer ellen. Lényegtelennek látszó 
üzleti elszámolásból keletkezett vita követ
kezménye volt ez a följelentés. A rendőrség 
vizsgálatot indított és

érdeklődni kezdett a följelentett magyar 
származású farmer személyi adatai 

után.
A nyomozás során azt is meg akarták álla
pítani, mikor került Amerikába ez a far
mer. Ezt azonban nem lehetett tisztán meg
állapítani, mert

az iratai nem voltak rendben.
Gyanúsnak találták a dolgot, jobban utána
néztek az előéletének és ekkor megdöbbentő 
értesüléseket szereztek.

Kansas-City rendőrsége különféle ada
tokból arra a megállapításra jutott, 
hogy a magyar farmer álnéven él, tulaj
donképpen Kiss Bélával, a cinkotai tö- 

meggyilkossal azonos,
akinek rémtetlét tizenhét esztendővel ezelőtt 
fedezték fel s akinek azóta nyomaveszett.

Az amerikai rendőrség azonnal kihallgatta 
B gyanúba fogott farmert, aki azonban

■ leghatározottabban tiltakozott a vád 
ellen, 

kijelentette, nem azonos Kiss Bélával, soha 

életében nem látta, abban az Időben, ami
kor a gyilkosságok történték, ő valóban 
Magyarországon élt, de nem lakott Cinko- 
tán. Arra a kérdésre, hogy milyen körülmé
nyek között került Amerikába, nem tudott 
pontos és kimerítő választ adni, csak annyit 
mondott, hogy 1920-ban lépett az Észak- 
amerikai Egyesült Államok területére, vi
szont nem tudott pontosan számot adni ar
ról, honnan jött.

Kansas-City rendőrsége mindenesetre 
letartóztatta az állítólagos Kiss Bélát és 
nyomban elküldte jelentését Budapestre.

Az amerikai hatóságok arra kérték a buda
pesti főkapitányságot, hogy közöljön pon
tos adatokat a cinkotai tömeggyilkosság 
részleteiről,

kérte Kiss Béla pontos személyi adatait, 
fényképét, személyleirását,

az áldozatok nevét és az eset egész hiteles 
történetét, hogy az olt elfogott farmert Kiss 
Béla személyleirásával összehasonlíthassák 
és a további eljárás céljából elébe tárhassák 
az egész bűnügy történetét.

A főkapitányságon azonnal hozzáfoglak a 
munkához,

előkeresték Kiss Béla megőrzött fény
képét, amely nagy bajusszal, katona
ruhában, puskával a vállán ábrázolja 

és amelyet annakidején százával sokszorosí
tottak és hónapokig sorozatosan jelent meg 
a magyarországi és külföldi lapokban. Ki
keresték a bűnügyi nyilvántartó hivatalból 
a reá vonatkozó adatokat, ezt mind össze
gyűjtötték és

a rendőrség megbízottja ezeket az ada

Vasárnap délben Budapestre érkezett 
az osztrák kereskedelmi miniszter

Stoekinger és Fabinyl miniszterek nyilatkoznia 
a budapesti tanácskozásokról

Vasárnap délben a 12 óra 47 perces gyors
vonaton megérkezett Budapestre Slockinger 
osztrák kereskedelmi miniszter báró Uráliién 
osztályfőnök, Mőrth miniszteri tanácsos, 
Rctchinann osztálytanácsos kíséretében. Jóval 
a vonni érkezése előtt megjelent a Keleti pá
lyaudvaron báró llennet, a budapesti osztrák 
követség vezetője, a követség tisztviselői ka
rával, akiket Samarjay Lajos MÁV elnök
igazgató fogadott, majd megjelentek bárczi- 
házi Bárczy István, Tormay Géza államtitká
rok, Antal István miniszteri tanácsos, a szol 
gálától teljesítő Homonnay állomásfőnök és 
Toifcl István rcndőrlőfeliigyelö.

Közvetlen • vonat érkezése előtt megjelent

tokat továbbítás céljából átszolgáltatta 
az Északamerikai Egyesült Államok 

budapesti főkonzulátusának,
azzal a kéréssel, hogy tegye meg a szüksé
ges intézkedéseket, hogy Kansas-City újabb 
adatokat közöljön és folytassa le az előzetes 
tárgyalásokat, hogy amennyiben szüksége 
mutatkozik, később

diplomáciai utón megtehessék a szük-
| séges lépéseket

a Kansas-Cityben fogvatartott ember kiada
tása iránt.

A főkapitányságon érthető konsternációt 
keltett Kansas-City jelentése. Tizenhét esz
tendeje már, hogy a cinkotai lömeggyilkos- 
ságot fölfedezték. Azóta tellek-multak az 
esztendők és minden harmadik-negyedik 
esztendőben fölbukkant egy kósza hir,

KLss Bélát itt vagy ott látták feltűnni.
Beszéltek arról, hogy szerb fogságba került 
és onnan Törökországba jutott, azután arról 
szóltak a hírek, hogy kijutott az idegenlégió
ba és egészen az őrmesterségig vitte. Ezek 
azonban egytől-egyig kósza hírek voltak, 
magánemberek fantáziájában születtek meg 
és mind kacsának bizonyultak. Most azon
ban más a helyzet:

ezúttal az amerikai rendőrség hivatalos 
jelentéséről van szó

és egy hevégzett tényről, arról, hogy Kan
sas Cityben letartóztatlak egy embert.

Most, hogy az amerikai rendőrség Kiss 
Béla elfogatását jelentette, fölclcvenedett 

a cinkotai szörnyűségek emléke.
Cinkotán a Kossuth Lajos-utca 40. számú 

épületben, id. Kresinszky Márton gyógysze

osztrák kollegájn fogadására Fabinyl Tihamér 
kereskedelmi miniszter Dorncr Aurél minisz
teri tanácsos kíséretében.

A bécsi gyors percnyi pontossággal robo
gott be a pályaudvarra és az egyik elsőosz- 
lályu fülkéből szállott ki Slockinger osztrák 
kereskedelmi miniszter, akit Fabinyl Tihamér 
kereskedelmi miniszter meleg kézszoritással 
és néhány intim üdvözlő szóval köszöntött

Az osztrák miniszter percekig szorrngntta 
Fabinyl jobbját és láthatólag jól esett neki n 
szívélyes közvetlen fogadtatás.

A fogadtatásra megjelentek bemutatkozása 
után 

rész házában lakott 1903-tól 1914-ig Kiss 
Béla bádogosmester, 1914 julius 26-án be*  
vonult katonának és bezárta a lakását. Közéj/ 
két esztendő múlva,

191G május 9-én az Időközben elhalt 
gyógyszerész örökösei kinyittatták a la

kást.
mert tatarozni akarlak a házat. A bádogos-, 
mester műhelye melletti fészerben hét lc« 
forrasztott bádoghordót találtak. Kinyitották 
az egyiket: betömött szájú nő holtteste ke
rült elő, a nyakára zsineg volt hurkolva. 
Hetényi Imre dr. helyctles-deteklivfönök, a 
politikai osztály mostani főnöke vezette a 
nyomozást. A másik hat hordóban is meg*  
gyilkolt nőket találtak. Kiderült, hogy

Kiss Béla házassági ígérettel csalta ma
gúhoz a nőket, kirabolta, azután meg

gyilkolta a szerencsétleneket
és holttestüket bádoghordóba forrasztotta, 
öl halottat agnoszkáltak: Vargha Katalint, 
Tóth Margitot, Kukán Katalint, Tóth Máriát 
és Pesadik Juliskát.

Ekkor keresni kezdték Kiss Bélát, de nem 
találták meg. A legutolsó hivatalos értesülés 
az volt, hogy

1914 december 1<S-án n szerb fronton 
fogságba került

és Valjevóba vitték. Később, mikor az oszt, 
rák-magyar csapatok újra elfoglalták Vul- 
jevót,

Kiss Bélát állítólag kiszabadították, de 
azóta eltűnt.

Ugy látszott, már feledésbe merül az ügy, 
inig most Kansas-City jelentkezett és a bu
dapesti rendőrség nagy érdeklődéssel várja 
az ügy további fejleményeit.

STOCKINGER kereskedelmi miniszter 
a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

A legnagyobb örömmel veszem fel itt 
Budapesten a magyar kormánnyal a gaz*  
dasági kapcsolatok kimélyih sere vonat1' 
kozó tárgyalásokat, Elsősorban

a Hegyeshalom—Wien vasúti vonal 
clcklrlflkálúsáról tanácskozunk, de 
tárgyalásaink anyagát képezi ami 
buzuszükséglcleink és a magyar fa

behozatal kérdése l«.
Egyállalábau megbeszélünk juiudep gav
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MAJDNEM OLYAN 8ZENT
a muzulmánnak a bab kávé, ailnt 
a mecset. Egyik csészét a Másik 
alán issza, amellett pedig aya- 
godt és megelégedett. A III. 
pörkftltkávékcterékilnk zacskójáa 
látható a mecset.

14 Lg úru I* * 3.—-
ZrenH.fll t»rtun*  flnombt, 
avagy okaöbb fajtákat la.

Meinl Gyula r. t.

IdasAgi kérdést és hiszem, hogy az ercd- 
Jnény minden kérdésben kedvezd lesz.

Az osztrák kereskedelmi miniszter ezután 
Biilóbfl szállott és iiz osztrák követségre ment, 
•hol délben keltőkor tiszteletére ebédet adtak.

Az osztrák kereskedelmi miniszter megérke
zésével és n beható tanácskozások megindulá
sával kapcsolatban

FABINYI TIHAMÉR
kereskedelmi miniszter n következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársának:

Örömmel üdvözlöm körünkben az oszt
rák kereskedelmi minisztert, akivel most 
alkalmunk lesz

mindazokat a kérdéseket, melyek gaz
dasági kapcsolataink elintézésére vo

natkoznak, megheazélnl.
•— Szó lesz tanácskozásunk során a fa- 

behozatalról, a buzakivitelröl és hiszem, 
hogy

sikerülni fog ezeket a kérdéseket össz
hangba hozni

• két állam érdekeivel.
— Holnap az osztrák kereskedelmi mi- 

rilszter orral
meglátogatjuk a bánhldal elektromos 

centrálét,
• melynek a hcgyeshalom-wienl vonal elek- 
Iriílkólásávnl jut jelentős feladat. De ta
nácskozni fogunk

az Idegenforgalmi kérdésekről la, 
Inért azt reméljük, hogy az általunk meg
szervezendő külföldi idegenforgalmi pro- 
Í>agnnda terén értékes támogatást nyerünk 
Ausztriától.

A két állam vegyes bizottsága már voaór- 
pap délután megkezdette az előzetes megbe
széléseket.

Stockinger kereskedelmi miniszter hétfőn 
piég a bónbidai kiszállás előtt látogatást tesz. 
Gömbös Gyula miniszterelnöknél.

Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter va- 
Bárunp este sziikebbkörü vacsorát adott n Mar
gitszigeten az osztrák kereskedelmi miniszter 
tiszteletére.

Az olasz balillák és avangardisták ~ 
tisztelgése a miniszterelnök előtt

Díszes aranyplakettet nyújtottak át Gömbösnek
A szombaton délután Budapestre érkezett 

olasz balillák és avangardisták vasárnap reggel 
az olasz követség Eszterházy-uicai palotája elé 
sorakoztak fel. A diszegyenruhás rendőrzenekar 
eljátszotta az olasz királyi himnuszt és a ma
gyar Himnuszt és közben a követségi palotára 
felhúzták az olasz röld-fehér-piros zászlót, amely 
előtt az olasz nemzet fiai katonásan tisztelegtek, 
majd diszfelvonulást rendezlek Colonna herceg 
olasz, követ és a követség tisztviselői előtt. A 
diszfelvonulást a berreg és kísérete feltett kéz
zel, fasiszta módra üdvözölték.

Az utca közönsége 
nagy lelkescdéMel Ünnepelte aa olaaa 

fiatalságot,
akik viszonzásul Ejja-Ejja-kiáltásokkal éltették 
Magyarországot.

Az olasz vendégek ezután megkoszorúzták a 
Hősök Emlékművét, majd felvonultak a Várba, 
a miniszterelnökségi palota elé, a Szent György 
térre, ahol már nagyszámú közönség helyezke
dett ok

Félllzcnkét órakor érkezett meg Colonna 
herceg olasz követ kíséretével, fogadta az avan
gardisták parancsnokának jelentéséi, majd a 
miniszterelnökségi palotába ment. A palota er
kélyén ekkor megjelent Gömbös Gyula minisz
terelnök, akit az olasz ifjak harsány Ejja-Ejja- 
kláltással, tomboló lelkesedéssel üdvözöltek. A 
miniszterelnök ezután Colonna herceg olasz kö
vet, Mattioll olasz ezredes, katonai attasé, Hó
mon Bálint és Lázár Andor miniszterek, Darányi 
Kálmán és bárcziházi Bárczy István államtitká
rok, dr. Antal István sajtófőnök, Huszár Aladár 
főpolgármester, Fcrenczy Tibor főkapitány és 
Plgnatelli herceg, az olasz kolónia elnöke kísé
retében levonult a térségre. Felharsantak az 
avangardisták kürtjei, majd Santl gárdistapa
rancsnok lejelcntkezett a miniszterelnöknél. A 
rendőrzenekar az olasz és magyar himnuszt 
játszottn, mialatt

Gömbös Gyula miniszterelnök kíséretével

Kétmillió amerikai hölgy és a nagy
bankok csatlakoztak Roosevelt 
újjáépítő programjához
Az elnök bizalmasának érdekes vasárnapi beszéde

(A Hétfői Napló tudósitójának távirata.) 
Roosevelt elnök újjáépítési akciójához a 
nagybankok, a rádiótársaságok és a külön
böző hölgyligák is csatlakozlak.

Az Egyesült Államok
tizenegy legnagyobb pénzintézete kö

zös nyilatkozatot adott ki, 
amelyben ünnepélyes fogadalmat tesz, hogy 
minden rendelkezésére álló eszközzel tá
mogatja az elnök gazdasági újjáépítési pro
gramját

A rádiótársaságok
is nagy lelkesedéssel állottak Roosevelt el
nök programjának szolgálatába. Mind a 
610 amerikai rádióállomás propagandaelö- 
adásokkal csinál népszerűséget a rekon
strukciós programnak.

elhaladt a feszes vlgyász-állásban tisztelgő 
avangardisták arcvonala előtt.

Santl parancsnok vezényszavára harsog Ejja- 
kiáltással ünnepelték a miniszterelnököt, akinek

Gömbös üdvözli a ballilákatt

díszes tokban átnyújtották ai avangardla- 
ták díszes aranyplakettjét.

Ezután a csapat oszlopmenetben a Nápolyi In
duló pattogó ütemére elvonult a miniszterelnök 
előtt a nagyszámú közönség kitörő lelkesedése 
és éljenzése között

Johnson tábornok, Roosevelt elnök bi
zalmas munkatársa vasárnap délelőtt egy 
népgyülésen kijelentette, hogy „szöges ci
pővel az arcába kell rúgni mindenkinek, aki 
nehézségeket csinál az újjáépítési program 
végrehajtásának".

Az amerikai hölgyligák
országos szövetségének elnöknője kihallga
táson jelentkezett Johnson tábornoknál és 
közölte vele, houv a hölgyligák óriási ará
nyú

bojkottot szerveznek
mindazok a kereskedők és gyárak ellen, 
amelyek akadályokat gördítenek a rekon
strukciós program végrehajtása útjába. Az 
országos szövetségnek kétmillió nőtagja 
van.

bán hirdették ki a jogerős ítéletet.
Azután fegyenc-ruhát kapott s egyelőre a 
Markó-utcai fogházban tölti büntetését, ké
sőbb azonban a váci (egyházba fogják 
számtani.

A Kúria jogerős Ítélete után sem jutott 
nyugvópontra a kofferes valutarablás ügye. 
Információink szerint Szekulesz megbízta 
védőit, hogy

kérjenek perújrafelvételt bűnügyében.
Az ügyvédek több alkalommal tárgyallak a 
fogházban Szekulesz Józseffel a perújítás 
ügyében. Mielőtt azonban erre sor került 
volna,

a védők újabb magánnyomozást foly
tatlak

s ennek szálai külföldre is elvezettek, mert 
azokat a személyeket, akiket Szekuleszék a 
bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, 
különböző külföldi országokban kellett ke
resniük.

A védői magánnyomozás befejeztével 
hozzákezdtek az ügyvédek az ujrafelééleli 
kérvény megszerkesztéséhez.

Az ötvenoldalas perujltási kérelem a 
napokban készül el s ezt Szekulesz Jó
zsef nevében e héten terjesztik a tör

vényszék elé.
Szekulesz József perújítását azonban csak 

ősszel tárgyalja már a büntetőtörvényszék s 
ekkor fog dönteni, hogy a felsorakoztatott 
bizonyítékok elegendők-e arra, hogy újból 
letárgyalják az ügyet.

Szekulesz most nagy Izgalommal várja a 
perujilási kérelmének eredményét.

zsoldos előkészít polgári éa 
középiskolai magán- 
vizsgákra, erirttaegi- 
re. VII. Dohány-o. 84

Letartóztatott zsaroló
Följelentéssel fenyegette 
volt főnökét az elbocsá
tott alkalmazott

Jackó Kálmán 22 éves szobafestősegédet 
zsarolás kísérlete címén előzetes letartóztat 
tásba helyezték. Jackó Környey Lajos szobás 
festőmesternél állott alkalmazásban. Nézetelté
rés támadt főnökével és haraggal távozott 
tőle.

Pár nappal ezelőtt Környey levelet kapott 
elbocsátott alkalmazottjától, amelyben felszö- 
litja, hogy záros határidőn belül levélben

küldjön 300 pengőt, mert különben 
kellemetlenséget okoz.

Az egyik reggeli lap kiadóhivatalába 
levélben kérte a pénz küldését. Azzal 
gettó Környeyt, hogy

ha nem küldi meg a pénzt, fül jelenti az 
OTI^nál és a MABI-nál.

Az előbbi helyen azért, mert szerinte bizonyos 
összegeket elmulasztott befizetni, a MABl-n&\ 
azért, mert nem azzal az anyaggal készitetta 
el a munkálatokat, amelyekkel szerződésileg 
elő volt Írva,

A szobafestőmester nem ijedt meg az alapta
lan fenyegeléstöl, a rendőrséghez fordult él 
följelentést tett.

Jankót előállították a főkapitányságra, ki
hallgatása után letartóztatták s vasárnap dél*  
után kisérték át az ügyészség fogházába.

nagy

A miniszterelnök 
római útja a kül

földi sajtóban
A külföldi lapok még most Is nagy réizletei- 

Béggcl foglalkoznak Gömbős Gyula miniszterel
nök római utjával

A berlini Deut'sche Zeitung hosszabb cikkben 
hangoztatja, hogy Franciaország is tisztában 
Van azzal, hogy

Olaszország és Magyarország nem fogják 
engedni, hogy ■ Buna-vőlgye kialakítása 
terén Franciaország és a kl-'antant elvegye 

töltik a kezdeményezést.
A Berliner Tageblaft pontokba foglalja a ró- 

piai megbeszélések eredményeit és többek kö
rött hangsúlyozza hogy a Duna-völgye uj sza
bályozása tekintetében

Olaszország és Magynrország megegyezésre 
jutott,

Magyarország helyesli és támogatja a Duna 
völgyében az olasz célokat. Olaszország viszont 
elismert azokat a különleges gazdasági kapcso
latokat, amelyek Magyarországot és Német- 
prazágol összekötik.

Gömbös motoros díszkisérete
A miniszterelnök szombat esti ünnepélyes fo

gadtatása alkalmával impozáns látványt nyúj
tott a Nemzeti Munkaközpont (MOVE) gépjár- 
inünsztályánnk autós és motoros felvonulása. 
’labi'dy Tibor országgviilési képviselő, Kovács 
Árpád ügyvezető nlelnök és Salacz Theodor tit
kár vezetésével

A hatalmas autótábor dlszmenetben kísérte 
haza a mlnKrtcrrlnüköt urf-utcal lakáaára, 

• hol a gépkocsi reflektorai valóságos fénypom
pával árasztották el a miniszter lakásának be
járatát. Amikor n miniszterelnök kiszállott ko
cájából. felharsanlak háromszor az aiifókiirlők 
és a motorosok lelket éij<nzés közepette hu 
csii/tsk < 1 3 IHtHisZ1. I elnöktől.

Újabb perlavina a szikvizkartell 
elnöke és a kartellenkivüli 

?égZg“inte.ő szódavizgyáros között 
végzése után pótmagánvád

Abban az elkeseredett háborúskodásban, 
amely ifj. Sflsz Sámuel, a szikvizkartel elnöke 
és Széles Lajos kartelcn kiviil álló szódavíz
gyáros között folyik, most

újabb érdekes fordulat történt.
Ez a fordulat megint csak egy perlavinát Indít

Néhány nappal ezelőtt történt, hogy az 
ügyészség

megszüntette az eljárást
ifj. Süsz Sámuel ellen, akit csalás és egyéb 
bűncselekmények címén jelentett fel Széles La
jos, meri szerinte Siisz különböző manipulá
ciókat követelt el a szódavizei üvegjei körül. 
Az Ügyészség azonban netn látott bűncselek
ményt fennforogni.

Széles mégsem nyugodott meg a megszün
tető végzésben, hanem

felfolyamndást jelentett be
ellene a főügyészséghez, amely helybenhagyta 
az ügyészség megszüntető határozatát. A kar-

télén kívüli szikvlzgyáros ezek után
mint pótmagánvádló lépett fel a azlkvlz- 

kartel elnöke ellen
s ezen az alapon kérte az eljárás lefolytatását 
Dr. Földg vizsgálóbíró e héten fog dönteni 
arról, hogy elrendeli-e az eljárást a pótmagán
vád alapján, vagy sem.

Ezzel azonban nem záródott le az újabb pe
reskedés. Süsz Sámuel azok ellen, akik őt fel 
jelentették, ugyancsak lépéseket telt folyamatba 
és a főügyészség jogerős megszüntetésére való 
hivatkozással

több bűnvádi feljelentést adott be aa 
Ügyészséghez,

amely rövidesen vizsgálat alá veszi Sűsz Sá
muel feljelentéseit.

A nagy harc tehát folyik tovább s közben 
folyik a szódavíz Is, aminek Arát sem a kar 
telnek, sem a kartelcn kívüli szódavizgyórosok- 
nak nem jutott eszükbe leszállítani. Nem érnek 
rá: pereskednek.

Szekulesz József, a kofferes valuta
rablás elítéltje e héten perújítást 
hér lljabb magánnyomozást indítottak a védők

teljes felelíkmégí’el elő
készít decembert magán- 

vizsgákra, írettséglre. Vidékieknek, hölgyeknek speciális 
módszer. Júzssi uwa 20.1. L

A kofferei vnlularahlás ügyében most 
ujnbb, igen érdekes fordulat történt, amely 
előreláthatóan ismét hosszú ideig foglalkoz
tatja majd n nyilvánosságot. A királyi 
Kúria — mint emlékezetes — zsarolás bűn
tettéért harmadfélévi fegyhátrn ítélte Sze 
kulcs?. Józsefet. A kúriai ítélet megállapí
totta. hogy

a zsarolás egyik lettese valóban Szcku-

lesz volt

s a Schadl tanácsnak egyik sajtóperében 
hozott Ítéletét — amely szerint Zala Andor 
követte el a bűncselekményt — nem vette 
figyelembe a legfelsőbb bíróság, mert a 
bűnvádi perrendtartás erre már nem ad 
módot.

Szekulesz József elölt az elmúlt napok*

özvegy Ernst Armlnné sz. Koch Zseni a maga, 
valamint fia, György és az egész rokonság ne
vében fájdalomtól porig sújtva tudatja, hogy 
forrón szeretett férje

Ernst Ármin
oki. gépészmérnök,

a RoysJ nagyszállódé rt. műszaki Igazgatója, 
népi, százados, a Ferenc József-rend lovag
keresztjének tulajdonosa folyó hó 27-én fltven- 
negyedik életévében, hosszas szenvedés után el
hunyt.

A sors kifürkészhetetlen akaratában való 
megnyugvással folyó hó 30án d. e. ’A12 órakor 
kisértük utolsó nyugvóhelyére drága halottun
kat a rákoskeresztúri izr. temetőbe.

Drága Árminunk emléke örökké élni fog 
szivünkben!

Dr. Ernst József, Ernst Sándor. Ernst Böske 
testvérei. Dr. Ernst Jázsefn . Ernst Sóndorné 
sz. Konrád Rózsi, Bergcr Simon és neje sz. 

Koch Regina: sógornői és sógora.

A wsfl In-, hitközség elöljárósága és kórhá
zainak orvosi kara mély megillclódéssel é» 
őszinte fájdalommal jelenti, hogy

Dr. Orosz Gyula
egyetemi magántanár,

a pesti Izr. hitközség Bródy Zsigmond és Adél- 
gyeimekkórluiz.ihiuk nyugiilmazotf fgiizgntó-fő- 

ez év julius 28-án Budapesten 70 éves koréban 
elhunyt.

Megalapítása óta nyugalomba vonulásáig, több 
nimt három évtizeden át vezette hitközségünk 
Bródy Zsigmond és Adél-gyennekkórbázót s 
odaadó gonddal, nagy tudással alapozta meg e 
kórház áldásos működését az orvostudomány és 
a betegek javára. Kiváló tudományos munkása 
volt a magyar gyermekgyógyászatnak és nem
estik Orvosa, hanem Valóságos atyja a Reá éí 
kórházunkra bízott beteg gyermekeknek.

Emlékét hálás kegyelettel őrzi meg a ma
gyar orvosi tudomány, a magyar társadalom és 
hitközsége, valamint a hitközség kórházainak 
Orvosi kara, mely egyik legrégibb, legjobb mun
katársát vesztette benne.

A Megboldogultat a pesti izr. hitközség elöl 
lárósága és kórházainak orvosi kara n maga 
halottjának tekinti. Temetése ez é» Julin*  Sl-én. 
hétién déleiéit *JJ  órakor tesz N régi kerepes! 
tilt Izr. temető hatottash.tzáliól.

l ebegjen áldás és béke emléke fölölti
Du<l.i|>c>l. itUi julius ÖU.
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Kidoblak egy meztelen leányt Biesz Elemár 
szobrász emeleti miitermének ablakából

Fantasztikus kusza kaland a d&butcai műteremben - meztelen 
leányok orgiáiéról, uerásröi. koiiaitatásrűl beszámolt a ház 
lakói — h rendőrség Őrizetbe vette a ílaia szobrászt

Vasárnap reggel tiz óra tájban kétségbe
esett segitségkiáltozás hallatszott a Dob-utca 
$1. számú házból:

— Segítség! Segítség!
A járókelők megálltak. A ház első eme

letének utcára nyíló egyik ablakából hallat
szott a kiabálás. Az ablaknál

s<ry fiatalember és egy r.ő dulakodott, u 
nő teljesen meztelen volt.

A csoportba verődött emberek még maguk
hoz sem térhettek meglepetésükből, mikor 
egysaerre csak

a meztelen nő az ablakból az utcára 
zuhant és véresen terült el az aszfalton.

A közeli rendőr a mentőkért telefonált. Pár 
perc alatt megérkeztek a mentők és első 
segítségben részesítették a fiatal leányt, aki
nek összes ruházata egyetlen szál harisnya 
volt. Megvizsgálták és megállapították, hogy 

agyrázkódást, láb- és kartörést, azon
kívül fejsérüléseket szenvedett.

Miközben első segítségben részesítették, ma
gához tért és elhaló hangon mondotta a 
föléje hajoló menlőorvosnak:

— Végváry Boriskának hívnak, modell va
gyok. Kidobtak az ablakból. Nem lettem 
öngyilkos.

A mentők autóba emelték a leányt és a 
Rókus-kórházba vitték, ahol egy kórterem
ben helyezték el.

Ezalatt a rendőrőrszem megállapította, 
hogy a leány Biesz Elemér szobrászművész 
műtermének az ablakából zuhant le. Jelen
téit tett a VII. kerületi kapitányságnak, de
tektív ment a Dob-utcába és

Biesz Elemért előállította a kapitány
ságra.

A szobrászművész itt azt mondotta, hogy a 
kizuhant lány Végváry Boriska 23 éves mo
dell, az ö alkalmazottja,

hisztériás rohamában ugrott ki az 
ablakból.

Mialatt Biesz kikérdezése tartott, egy 
rendőrtiszt ment a Rókus-kórházba és ki
hallgatta Végváry Boriskát.

A fiatal lány megdöbbentően sulyos váda
kat hangoztatott a szobrász ellen. Elmon
dotta, hogy ö tulajdonképpen háztartási al
kalmazott, egy hónappal ezelőtt került Bu
dapestre. Megismerkedett Biesz Elemérrel, 
aki mint modellt vette magához. A szobrász 
igyekezett a leányt megkörnyékezni, Vég
váry Boriska azonban elutasította az udvar
lást, mire

Biesz többször is erőszakoskodni akart 
vele, de ő mindig megvédte magát. 

JVégűl ott akarta hagyni a házat, de Biesz 
nem engedte, gyakran rázárta az ajtót. Rö
vid idővel ezelőtt Végváry Boriska húga is 
a dob-utcai lakásba költözött, de ez sem 
Változtatott a helyzeten, Biesz továbbra is 
erőszakoskodni akart a fiatal modellel.

Biesz Elemér vasárnap reggel megint je
lenetet rendezett, összeveszett Végváry Bo- 
riskával és a húgát kitessckelte a lakásból, 
később rátámadt Végváry Boriskára,

letépte a ruháját, dulakodni kezdtek, 
közel kerültek az ablakhoz és a szob
rász kidobta a leányt a nyitott ablakból.
A Rókus kórházi kihallgatás után Biesz 

Elemért átkisérték a főkapitányság köz
ponti ügyeletére. Itt újból kijelentette, hogy

Végváry Boriska alaptalanul vádasko
dik.

szó sincs arról, hogy ő dobta volna ki, a 
modell maga ugrott ki az ablakon.

A szobrászt a iendőrség egyelőre őrizetbe 
vette, holnap kezdik meg a kihallgatásokat, 
hogy tisztázzák,

ml igaz Végváry Boriska vádaskodásai
ból,

mi történt a dob-utcai műteremben.
A dob-utcai ház lakói különben furcsa

dolgokat mesélnek a műteremben zajló élet
ről. A ház Biesz Elemér édesapjáé. A szob
rászművész most egyedül lakik az I. emelet 
9. számú lakásban. Hálószobája az utcára 
nyílik. A szomszédok azt mondják, sokszor 
megbotránkoztató jelenetek akaratlan szem
tanúi voltak. Egyszer

nyolc meztelen nőt láttak mulatozni 
e lakásban

idegen férfiak társaságában, máskor pedig 
a leányok férfiruhába öltözködtek. A lakók 
közül többen panaszt tettek az erkölcsren
dészeti rendőrségen, Biesz azonban kijelen
tette, azt csinál a lakásában, amit akar, ő

Pesti iamboree

Hídépítés — Róma felé ...

Súlvos vád
«/

egy festőművész ellen
Vasárnap délelőtt a főkapitányságon meg

jelent P. József tátra-utcai iparosmester és 
különösen hangzó ügyben telt följelentést. 
Előadta, hogy a ház egyik lakójánál egy 
festőművész volt vendégségben, aki az ö 

három és féléves kisleányát becsalta 
a lakásba, először cukorral kínálta, 
majd botrányos jelenetek követték egy

mást.
A kisleány sírva, sikoltozva menekült a la

Éjszakai betörőhajsza 
Csillaghegytől a római partokig

A betörőt csak a csendőrök tudták 
megmenteni a tömeg haragjától

(A Hétfői Napló tudósilójától.) A szom
batra virradó éjszakán izgalmas betörőhaj
sza volt Csillaghegytől a római partokig.

Az utóbbi hetekben tömeges betörések

művészember és ha szükségesnek tartja, 
megvizsgálhatja a modelljeit. Arról is be
szélnek a szomszédok, hogy Biesz, ha el
ment hazulról.

bezárta a nőkre az ajtót, sokszor sirán
kozás hallatszott a lakásból.

Végváry Boriska arról panaszkodott, — 
mondják, — hogy már két napja nem kapott 
enni, a húga pedig vasárnap reggel sírva 
mondotta a szomszédoknak, hogy a lakás
ban megverték öt is, a nővérét is.

A dob-utcai ház lakói most izgatottan 
várják, mi lesz Biesz Elemérrel és Végváry 
Boriskával.

kásból. Az iparos, amikor megtudta, hogy 
mi történt kisleányával, felelősségre akarta 
vonni a festőművészt, de

többszöri csengetésre és dörömbölésére 
sem bocsátották be a lakásba.

A főkapitányságon óvatosan kezelik az 
ügyet. Hétfőn délelőtt kezdődnek meg a 
kihallgatások. A festőművészt hallgatják ki 
mindenekelőtt a különös vádra vonatko
zóan,

történtek Csillaghegyen.
A lakosság és a nyaralóközönség már való
ságos rettegésben élt cs a csendőrség sokáig 
nem tudott a tettes nyomóra akadni. IIosz-

szas nyomozás után végre megállapította a 
cscndörség, hogy

a csillaghegyi betörőkirály Takács Ist
ván foglnlkozásnélküli ember.

Napokon át figyelték a csendőrök Taká
csot, inig végre éjszaka rajtaütöttek az 
egyik utcában, amint éppen nagy csomag
gal igyekezett hazafelé. A csomagban per
sze lopott holmik voltak.

Az álljl kiáltásra Takács futásnak eredt 
és a római fürdő felé vette útját. A csend
őrök mindenütt a nyomában voltak, de a 
betörőt nem tudták beérni és már már ugy- 
látszott, hogy az egérutat nyer.

A csendőrök erre hangos kiáltozással 
fcllármázták az utbaeső házak lakóit.

Az álmukból felzavart emberek tömegesen 
kirohanlak a házakból és a csendőrök segít
ségére siettek az üldözésben. A római par
toknál aztán sikerült Takácsot körülkeríteni 
és elfogni.

A haragos tömeg nekiesett a betörőnek, 
a csendőrök csak nehezen tudták meg

akadályozni, hogy agyon ne verjék.
Takácsot bekísérték a békásmegyeri köz

ségházára, ahol ismételten kihallgatták. 
Eleinte tagadott, de aztán

40 betörést és lopás! ismert be.
A lakásán tartott házkutatás alkalmával 

rengeteg idegen holmit találtak.
Á betörőt a csendörség átadta a pest

vidéki törvényszéknek. A bűnjeleket Békás
megyer község elöljáróságának őrizetére 
bízták. A károsullak a békásmegyeri köz
ségházán megtekinthetik azokat.

Meg akarták 
lincselni ffelső- 
iványi Baruch Pált, 
aki kislányokkal erő
szakoskodott a Hungária- 
körúton

Vasárnap délben a Hungária-köruton. 
sétálók egv elegáns, bőrbe rí ruhás fiatal
emberre lettek figyelmesek, aki egymás
után szólitgatta meg az utcán játszó kis
leányokat. A gyermekek szüleikhez men
tek és elmondották, hogy

a bácsi cukrot ígér nekik, ha elmen
nek vele sétálni.

A rosszat sejtő szülők megdöbbenve men
tek a fiatalember után, akit abban a pilla*  
natban értek utói, mikor

egy kisleánnyal erőszakoskodni kez
dett.

A felháborodott közönség rátámadt a fia
talemberre. Vad verekedés támadt, rendőrt 
hívtuk, azonban a rendőrre is rátámadt, 
alig tudták legyűrni. Hátrakötözött kezek
kel vitték be a főkapitányságra, ahol rövi
desen kiderült, hogy a fiatalember az 
utóbbi időkben a lapok hasábjain

sokat szerepelt családnak a tagja.
Felsőványi Baruch Pál, özv. Baruch Je« 
nőné fia, az anya nevét leányával folyta
tott elkeseredett örökösödési pere tette is- 
mértté. Az egykor dúsgazdag asszony ma 
már teljesen szegény és gazdag rokonai
nak támogatásából tengeti életét.

Fia azonban gazdag örökségnek a vá
rományosa.

A család a délutáni órákban megtudta a 
történteket, a rendőrségre siettek, ahol 
igazolták, hogy

Baruch Pál elmebajos
és háziópolúsra szorult. A rendőrség a csa
ládnak kiadta a fiatalembert, aki a Hun- 
gdría köruti dulakodásban megsérült a fe
jén.

Jöjjön velünk
luxus személyautónkkal a TATRABA ! 
Lakástól a szállóig ós vissza a szállótól a 
lakásig szállítjuk rendkívül kedvezmé
nye*  áron. Ullpodgyász teklnte ében nincg 
kor átozás. A podgyászt külön kocsla 
szállítjuk. Feiviláges tás, helyfoglalás: 

11 Tá raf Fürdők és Szanatóriumok Szövet
ség ónak hivatalos fürdőlrodála

Badapwt. VU AadrUay-ut IS Tok; 25-1-48. M-NS
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Borzalmas csempészdráma
a levegőben: tizennyolc halott

A „City o! I,Iverpool“ óriásreptilőgép katasztrófájának titka — Csempé
szek robbantották fel a repülőgépet — A Scotland Yard nyomozásának 
szenzációs eredménye — A csempészek ejtőernyőn akartak menekülni 

az égő repülőgépből, de halálra zúzták magukat

Az IuTíinTiLMl vízben

Ösgyógyerő rejlik,

Mesterséges pótlás

London, Julius hó.
(A Hétfői Napló külön! adásit áfától.) Még 

emlékezi '<•» nz a borzalmas repülőkatasztrófa, 
amely március hiiszonkilenccdikéu történt An
giiéban, amikor is a Köln és London közöli 
közlekedő nagy angol gép, a „City of Liver
pool" Manchesler-ltugby felelt kigyulladt és 
jcioiinnt.

A gép egyetlen utasa sem maradt életben 
és összesen IN ember lelte halálát az üsz

kös romok között.
Egy kiküldőit szakértői bizottság természete

sen azonnal megvizsgálta a Manchestcr-Hugby 
melletti mezőkön még füstölgő romhalmazt és 
végül hivatalos jelölésben közölték u nyilvá
nossággal hogy a szerencsétlenségnek egy hir
telen beállott géphiba nz oka. Ez a semmit
mondó jolenlés természetesen nem tévesztette 
meg a nyilvánosságot és most már léplen-nyo- 
mon beszélték, hogy a City of Liverpool és 18 
tilosa valami titokzatos bűntény áldozatai 
leltek.

Hiányzik két hulla
Miután a londoni Scolland Yardon, mint 

iihogy később kiderül, n nyomozás érdekében 
bővebb részleteket nem közöllek a sajtóval, a 
riporterek, saját felelősségükre, magánnyomo
zóba kezdtek, melyben a legszenzációsabb 
eredményt egy manchesteri lap munkatársa 
érte cl. Az újságíró a liverpooli repülőtér rádió- 
naplójában lapozgatva, felfedezte a „City of 
Liverpool" rádió távirászának utolsó jelenté
séi, amit három perccel a katasztrófa előtt to- 
vábbitotl. A jelentés a következő volt:

„A. A. I. C. .Manchester-Rughy felett A fe
délzeten minden rendben.**

Százhúsz másodperccel utána lezuhant a 
gép. Ez. a lény inár magábanvéve is csodálatos 
Volt. Még érdekesebb az újságíró további fel
fedezése. Eszerint március haszonkilencedikén 
hajnalban a gép romjai közül összesen tizenhat 
holttestet stedlck lel, míg Kölnben a gépnek 
tizennyolc utasa volt, állomást pedig seholsem 
tartott. Tehát két utas valamilyen módon el
hagyta a repülőgépet vagy

esetleg kél hullát eltüntettek azok, akiknek 
ez érdekében állott volna.

Ez a kérdés nem maradt sokáig tisztázatla
nul. Pár nappal n katasztrófa után, alig ezer 
inélerra nunak színhelyétől, egy Ingoványos te
rületen megtalálták a kél hiányzó hullát. A 09 
éves londoni fogtechnikus Albert Vosst és an
nak unokalnig.it, a huszonnyolcesztendős Lőtte 
Vosst

A két teljesen összeroncsolt hulla derekán 
ejtőernyő maradványait találták. Kétségte
lenek látszott, hogy Voss és húga ejtőernyő 
segítségével leugrottak a gépből, a készülék 
neonban valamilyen bilin folytán felmondta 
a szolgálatot és mindketten hulálrazu’zták 

magukat.
Fennmaradt most már a kérdés, mint volt 

Ideje Albert is Lőtte Vossnak ejtőernyőt kötni 
magukra és leugrani, amire a kétségtelenül hír- 
telén bckövclkezclt katasztrófában a többi uta
soknak már nem volt módja,

vagy pedig kelten már előre készültek 
arra?

A milliomos fog
technikus

Az újságíró további nyomozásai már nem jár
tuk eredménnyel, annál inkább a Scolland 
Yard munkája, amely párhónapi hallgatás után 
v«‘*!re  közölte a nyilvánossággal, hogy a „City 
of Liperpool'*  katasztrófáját tényleg bűntény 
okozta, amelynek bar minden részlete még 
nims kiderítve, de az. eddig ismerlek is meg
haladjuk a legfantasztikusabb delektivregényt.

Albert Voss személye nem volt ismeretlen a 
londoni rendőrség előtt, már régóta figyelték, 
mert alapos gyanú merült fel, hogy

főnöke, egy Jól megszervezett nemzetközi 
eseinpé.szbundának, akik kábítószerekkel 

üzérkednek.

Magyar Légiforgalmi Rt
IV, Viícl urca I Telefóa 81-8-M

NYÁRI MENETREND
7.15 13.4(1 ind. BUDAPEST érk. 13.20 18.55
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Naponként, vasárnap kivételével.

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

Kombinált repülő autóbusz ős hajójegyek 
a Budapest-Wien vonilon 52.— pengős 

árban oda-viasza.
' evelcit ós csomcg/alt küldje Hgipostán / 
Mmtrendot \ dllr’ahást kívánatra 

bénnentvo küldünk.

A hatvankilencnztendős, de még feltűnően Jó 
fizikai kondícióban lévő Albert Voss erdelileg 
német származású, de angol állampolgár, aki 
Londonban és Liverpoolban tartott fenn fog
technikus műtermet, amit azonban nem maga 
vezetett. Mindkét műterem aránylag jól forgal
mazott, megállapítást nyert azonban, hogy 
Vasinak különböző bankokban hamis név alatt 
olyan hátúimat vagyona van letétben, amit mint 
fogtechnikus csak nehezen szerezhetett. Az 
utóbbi időben Londonban lakott unokahugával 
egy pazarberendezésü villában, aki valószínűleg 
nem az unokahuga, hanem a barátnője volt. 
Megállapítást nyert továbbá, hegy Voss állan
dóan repülőgépen utazott Anglia és Német
ország közölt. Üzletfeleinek azt mondotta, hogy 
hamis fogsorokat importál Németországból, 
rtinely áru az utolsó időkig tényleg nagy im
portcikk volt Angliában. Megfigyelték azonban, 
hogy Von rendszerint tühb csomaggal szállt be 
Németországban a repülőgépbe, mint amennyi
vel azt Angliában elhagyja, tehát valószínű 
volt, hogy a régi bevált csempészszokás sze
rint, útközben, valamilyen megbeszélt helyen, 
az ott várakozó cinkosainak ledobja a csem
pészett árut tartalmazó csomagokat. Letartóz*  
taása egyébként már csak rövid idő kérdése 
volt és a londoni rendőrség csak azért halasz
totta, meri a társaság összes tagjait is le akar
ták ’ ' *leplezni.

Bombák a repülőgép 
mosdókamrájában

City of Liverpool romjait vizsgáló szak-A _______r............
értőbizottság, bár annak idején azt nem közöl
ték azonnal a nyilvánossággal, érdekes felfe
dezést tett. A repülőgép mosdókamrájának vá
zai között kit bomba maradványait találták. 
A „City of Liverpoolt11 felrobbantották.

Tekintettel a már fentemlitett tényre, hogy 
Voss és buga elég időt talált arra, hogy ejtő
ernyővel leugorjanak a gépről, szinte bizo
nyosnak látszott, hogy ők helyezték el a két 
bombát a mosdókamrában, azután órával a 
kezükben várták a kellő pillanatot, amikor ki- 
ugorjanak.

Eszrevctték-e menekülésüket a többi utasok 
vagy nem és nem játszódott-e le az utolsó pil
lanatban valami furcsa dráma a „City of Li
verpool" fedélzetén, ma már nem állapit ható 
meg, hiszen a katasztrófának egyetlen élő 
tanúja nincsen. Mi készletig Vossot erre a bor
zalmas bűntényre, aminek annyi ártatlan em
ber eseit áldozatául és amiből látszólag még 
akkor sem származott volna anyagi előnye, ha 
történetesen élvo menekül?

A titokzatos harmadik 
utas

A City of Liverpool romjai alól kiszedett 
borzalmasan megcsonkított hullák között még 
egy ismerőst talált a londoni rendőrség. Jack 
Dearden liverpooli kereskedőét, aki azonban 
ugyancsak mint hírhedt narkotikumcsempész 
volt nyilvántartva a Scolland Yardon. A lon
doni rendőrség tudomása szerint Dearden nem 
tartozott a Voss-féle bandához. Úgynevezett 
egyedül operáló gonosztevő volt, aki egyéb
ként arról volt híres, hogy adott esetekben a 
veszélyes csempészés helyett előszeretettel zsa
rolt meg más bandákat, akik a feljelentéstől 
való félelmükben kénytelenek voltak adózni 
Deardcnnck. A bosszút forraló gonosztevők 
sokszor merényletet is követtek el ellene, azon
ban szerencséje volt és rendszerint sikerült 
megúszni a sokszor igen alaposan előkészített 
merényleteket, nug most ugylálszik, utólérle a 
végzet. Dearden hullája személyazonosságának 
megállapítása után friss nyomon indult meg 
a kutatás. Meg kellett állapítani, véletlen 
volt-e, hogy Dearden egy gépen utazott Voss- 
sal és nem ‘ *’" " .............................. .talúlkozott-e vele az utóbbi időben?

Drámai tárgyalás 
egy kitint szálloda 

halijában
hogy Igen. Liverpoolba való uta- 
napon Voss már a kora reggeli 

a szálló portá-

Kiderült,
zása előtti ........ ..................... _ ____ --00—
órákban idegesen érdeklődött a szálló portá
sánál. ahol lakott, hogy nem kereste-e még öt 
egy bizonyos Mister Dearden.

Voss egész délelőtt várakozott míg végre dél
felé megérkezett Dearden, nkivel rögtön félre
vonultak a hall dohányzójába. A portásnak fel
tűnt, hogy n kél angol ur több mint másfél 
órán keresztül tárgyal, halkan do nagyon 
szenvedélyes gesztusokkal tarkítva. Végül is 
Dearden dühösen az asztalra csapott is elment, 
Voss pedig egész testében remegve halálsápad- 
tan, verejtékező homlokkal jelent meg a por
tási fülke előtt és szobája kulcsát kérte. Más
nap elutazott unokahuga Lőtte Voss kíséreté
ben.

Valószínű, hogy Dearden Liverpoolban meg 
akarta zsarolni Vossot, aki ugvlálszik nem volt 
hajlandó kifizetni a kért összeget, mire össze
veszlek. Fellehető, hogy Dearden azért utazott 
Vossal, hogy megakadályozza mikor az csem
pészett árut akar ledobni cinkostársainak vagy 
az utolsó pillanatban n helyszínen akarta meg
zsarolni.

Voss pokoli terve
Voss nyilván sejtette, hogy a londoni rend

őrség a nyomában van és való zinülec már 
régebben foglalkozol! avval a gondolattal, hogy 
miképpen szabaduljon meg végleg az üldö
zőitől. Talán akkor fogamzoll meg benne a 
pokoli terv, hogy nem törődve ártatlanok életé- 
y«d, ídjobbjmtji*  a repülőgépet*  amivel utazik,

Ő maga ejtőernyővel a kellő pillanatban leug
rik, a rendőrség viszont halottnak fogja hinni. 
Dearden megjelenése csak siettette ezt a tervei 
és igy egycsapásra rajta is bosszút állt. A me
nekülésre már régebben készülhetett, mert nagy 
összegeket vett fel bankszámláiból. A sors ugy- 
látszik másként akarta és mindhárom csempész 
hozalmas halállal bűnhődött, csak sajnos, ti
zenöt ártatlan embert vittek magukkal a más
világra.

A napokban hallani 
fog még rólam

A kölni rendőrségen annakidején megjelent 
egy oltani gyáros, akitől Voss fogsorokat szo
kott vásárolni és elmondotta, hogy a ka
tasztrófa előtti héten járt nála angol üzletfele, 
akivel egyébként régi összeköttetésben állott, 
hosszabb ideig alkudoztak, de ezúttal nem vá
sárolt semmit, viszont a következő különös sza-

Szahara! éjszakák
a Hortobágyon

Amerikai és angol
előkelőségek a szabad ég alatt való hálás szerelmesei

A budapest—gödöllői vllágjamboree Iránt 
nemcsak cserkészek érdeklődnek a világ min
den részéből, hanem olyan exótikus világturia- 
lák is, akik a szabad ég alatti táborozás szerel
mesei lévén, minden alkalmat megragadnak 
arra, hogy uj, romantikus tájak felé sodortas
sák magukat.

Ezen különc-emberek közé tartoznak annak 
az amerikai kiránduló-csoportnak tagjai is, akik 
három év előtt egy kairói utazás alkalmával 
meghonosították az úgynevezett „szaharai éj
szakákat", amik azóta a milliomos turisták kö
rében világdivattá váltak, ugyannyira, hogy a 
kairói luxusszállodák azóta már nagy idegen
forgalmi propagandával rendezkedtek be a 
szaharai éjszakákra, amelyeknek lényege az, 
hogy

alkonyaikor a szállók gazdag külföldi ven
dégei fegyveres beduinok kíséretében 
autókra Ilinek, kirobognak a síkságra, Itt 
sátort vernek és a Szahara végtelen temetői 
csendjében alusznak át egy nyugalmas, bol

dog éjszakát, 
miközben a sátrak előtt a fegyveres arabok őr
zik az alvók nyugalmát esetleges sivatagi rab
lók, vagy kósza oroszlánok ellen.

Egy augol lord, aki két év előtt szintén végig
élvezte ezeket a szaharai éjszakákat, tavaly Ma
gyarországra tévedt és a Horlobágyra is elvető
dön. Itt valósággal szerelmes lett a délibábba 
és a hortobágyi csillagos éjszakába, úgyhogy 
kilenc napig volt vendége a Hortobágyi csárdá
nak és kilenc éjszakán át bámulta egy leteritetl 
subán a nagy magyar puszta csillagos egét. 
Hazatérte ulán lelkesült cikkben méltatta a 
Manchester Guardian hasábjain a Hortobágy 
szépségeit és különösképpen arra hívta fel a 
figyelmet, hogy

a szaharai éjszakák romantikáját messze 
felülmúlják a Hortobágy augusztusi*  csil*  

laghullásos éjjelei.

............... "' IHatalmasregény,

RASPUTIN
A megjelent folytatá
sokul új olvasóknak 
készaággel megkÚISi 

Kiadóhivatal

Nem sikerült eddig.

vakkal búcsúzott: „a napokban fog még hal
lani rólam. Eri ugyan hosszú Ideig netn Írók 
majd önnek, de a lapok foglalkoznak majd pe« 
Itin..." A gyárost, bár meglepte ez a furcsa 
kijelentés a végén nem tulajdonított annak 
rendkívüli fontosságot, mert tudta Vossról, 
hogy különc ember és azt hitte, hogy valami 
hóbortot gondolattal foglalkozik, ami spleenét 
angoloknál nem ritkaság.

Ezzel természetesen még nem végződött be a 
londoni rendőrség munkája, de Valőszihfl, hogy 
a Voss vezetése alatt álló banda jelentéktele
nebb tagjai rövidesen hurokra kerülnek, mint 
ahogy most már az it tisztázódott, hogy a 
„City of Liverpool**  borzalmas katasztrófáját 
bünöt kezek okozták.

(leander.)

Ennek a cikknek hatása alatt «gy amerikai 
kiránduló társaság részéről a cserkészek Nagy 
Sándor-utcai székházéba, ahol az utóbbi napok
ban a hasonló irányú tömeges kérdezősködések 
miatt ugyancsak fellendült a tájékoztató iroda 
munkája, megkeresés érkezeit, hogy a gödöllői 
világjainboree idején

ml módon lehetne a Hortobág 
és ott „szaharai éjszakákat**

egyúttal a hires „fala morgana**  (délibáb) szép« 
ségeiben is gyönyörködni.

A világjainboree parancsnoksága már be la 
rendezkedett arra, hogy a külföld előkelő turil*  
tűi kellő „komforttal**  élvezhessék a hortobágyi 
csillagos eget és a fala morganát.

A hortobágyi csárda az egyre szaporodó kül« 
földi cxóllkus vendégek kedvéért az idei világ- 
jamboree-s évre annyira megnagyobbította űző
mét, hogy tizenhét berendezett szoba várja a 
Horlobúgyra áthelyezett „szaharai éjszakák* 4 
különc vendégeit, de ezenkívül Debrecen városa 
is intézkedett, hogy a városi vendégszállásokat 
kicsinosítsák és szükség esetén megfelelő számú 
sátor álljon a hortobágyi „éjszaknzók**  rendel
kezésére.

A vilógjamboreera Budapestre érkezik már e 
hét folyamán dr. Bing Ede, az United Presí 
európai menedzsere Berlinből, aki a magyar 
cserkészet megteremtője volt, s ő fogja

az amerikai és angol előkelőségeket a hor
tobágyi éjszakai táborozásokra kalauzolni.
A messzi Keletről érkező vendégeket és Indiai 

barátait viszont Baktay Ervin kíséri a Horto- 
bágyra, ahová magával viszi

eredeti Indiai-sátortábor felszerelését
is, hogy az augusztusi csillaghullás és a déli- 
bábos végtelen róna feledhetetlen nyomokat 
hagyjon a szemlélők emlékezetében és a Horto
bágy a maga szaharai éjszakáival is jelentős 
állomása legyen a nagyvilág tehetős, különa 
turistáinak.

izgalmas olvasmány, 
történelmi dokumen
tum, érdekes memoár 
közlését kezdte meg és 
folytatja naponként a

unokalnig.it
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Leleplezték a Niobe áldozatainak emlékkövét

■:tck le akiéli lolonut lene lében a Niobe vilorlá, UMqi cl.üllyedési. 
nel elpusztult lenyerfszele emlékkövet.

Egy rejtélyes párisi hölgy 
szerepe a bankutcai 
rablásban Meglepő vaPomást tett Kársát

István a vizsgálóbíró előtt

- kiáltotta torkaszakadtáLól a vérvörös 
arcú ember.

A háromtagú társaság először ugy lett, 
mintha ncin is nekik szólnának a szitkok és 
síelve tovább akarlak menni. A felháboro
dott ember nem hagyta annyiban a dolgot 
Rendőrt hívott és harsány hangon mon
dotta:

— Ez a két szélhámos fosztott ki pár
hónappal ezelőtt a ligetben, 

most nem engedem futni őket. Állítsa elő, 
biztos ur a főkapitányságra a tolvajokat.

A felháborodott férfi fellépése olyan hatá
rozott volt, hogy a rendőr a gyanúba vett 
emberek . minden tiltakozása ellenére is 
kénytelen volt eleget tenni a kívánságnak. 
Autón telték meg az utat és egyenesen az 
intellektuális osztályra mentek, ahová a 
csalási ügyek tartoznak. A rendőrségen az 
előbb még nagy hangon ártatlanságukat 
hangoztató és elégtételt követelő embereket 
a rendőrtisztviselők és detektívek

régi ismerősökként üdvözöltek.
Fürst Sándor 2G éves vásári árus volt az 
egyik előállított. Priusza átnézésekor kidé 
riill, hogy már

többször volt büntetve csalás é.s közve
szélyes munkakerülés miatt 

ö volt az első, aki Budapesten az itt a piros 
— hol a piros szerencsejátékot kezdte és 

őt tartóztatták le legelőször, 
mint a lemezjátékosok atyamesterét. Igen 
sok embert, köztük egy fiatal orvost és a 
feleségét is ő fosztotta ki. Nemcsak a liget
ben, hanem a Hűvösvölgyben és más kirán-

,£zdi^&ui
szerencsés összetétele folytán 
egészen rövid idő alatt 
sóié fiivet szerzett magának. 
A „Cfiat Noír" utánoz- 
Hatatlan illatával Haszná
lóidnak báját emelt.

dulóhelyeken is működőit. Ki is volt tiltva 
a fővárosból és tegnap já^t le a kitiltása, 
amikor pechjére egy régi károsultja felis
merte és a terhelő adatok alapján csalás 
és közveszélyes munkakerülés címén előze
tes letartóztatásba helyezték. Társa, Piharile 
János 21 esztendős kereskedősegéd ugyan
csak ilyen címen került letartóztatásba.

rablásban
Letartóztatták dr. Scheer Lászlót, 
a „Dubios“ 
igazgatóját

Karsai István állástalan magántisztvise
lőt, a Bank-utcai pénzcslevéihordó támadó
ját a rendőrség már napokkal ezelőtt átki- 
sérte a királyi ügyészség Markó utcai fog
házába s itt várja most további sorsát. 
Miután te’tcnkapásos bűncselekményről van 
szó,

ugy volt, hogy Kársai bünpcréf pár nap 
múlva már tárgyalni is fogja a büntető

törvényszék szünet! cgycsbirája.
A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló tör
vény ugyanis kisebb jelentőségű bűnügyek
ben ugy intézkedik, hogy a tétlenért vád
lottat nyomban a bíróság elé kell állítani s 
az ügyész itt élőszóval terjeszti elő a vádat, 
harsai bűncselekményét azonban

súlyosabban minősítették
s Igy bűnügye nem kerül azonnal főlárgya- 
lásra, hanem a büntetőeljárás szokásos me
netét betartják s csak az ősz folyamán ítél
keznek a Bank-utcai rabló felelt.

Karsai Istvánt most vezették a vizsgáló
bíró elé, hogy ott kihallgassák.

Karsai érdekes meglepő vallomást tett itt 
bűncselekményének előzményeiről. Elmon

dotta, hogy amikor Parisban járt, 
megismerkedett egy fiatal hölggyel, 

akibe halálosan beleszeretett.
— Ki volt ez a párizsi hölgy? Hogy hív

ják? — kérdezte a vizsgálóbíró Kársait, aki 
azonban nem akarta megnevezni hölgy - 
ismerősét.

— Feleségül akartam venni a párisi höl
gyet — vallotta tovább a Bank-utcai rabló. 
— Megígértem neki, hogy rövidesen vissza
térek Parisba és

ott megtartjuk az esküvőt.
Mindenáron pénzt akartam felhajszolni. Ez 
a pénz utáni vad hajsza elvette a józan 
eszemet s elkövettem a bűncselekményt. . .

A kihallgatás két óra hosszat tartott s ez
után a vizsgálóbíró kihirdette Karsai előtt, 
hogy

előzetes letartóztatásba helyezi.
Karsai zokogva hallgatta a letartóztató vég
zés kihirdetését, majd védője dr. Bernjeid 
Imre bejelentette, hogy felfolyamodással él 
a letartóztatás ellen. Ilyenformán rövidesen 
a vádtanács fog dönteni a Bank-utcai rabló 
további sorsáról.

inkasszóváiialat
Egyévi börtönre Ítélték, de nem 
jelentkezett a büntetés kitöltésére

Vasárnap a főkapitányság bűnügyi osz
tályán az ügyészség megkeresése alapján 
letartóztatták dr. Scheer László harminc
egyéves vállalkozót és nyomban átvitték az 
ügyészség fogházába.

Scheer László dr. Budán a Csóka-utca 1. 
szánni házban lakott. Saját vállalata van. a 
..Dubios" inkasszóváiialat. A Dubios igaz
gatója

már régebben egy bűnügybe keveredett 
és a bíróság egyévi börtönre Ítélte.

Azóta többször is megidézték, de nem vcm 
null be a fogházba, hogv büntetését ki*  
töltse. Ezért az ügyészség végül elrendelte 
a letartóztatását.

A rendőrség flgyclőlnpot bocsátott ki 
ellene

és mikor megállapították, hol lakik, előál*  
lilották a főkapitányságra és kihirdették 
előtte az előzetes letartóztatásról szóló 
végzést.

Körözött gyujtogestót 
fogtak a LBpótmezön

Kecskemétről Budapestre szükeiit 
és a tébolydában rejtöxködött a gyújtogató

Izgalmas utcai botrány után 
került letartóztatásba a pesti 

lemez;áték-király és társa
Egyik károsult ismerte fel és adta át a rendőrnek

Érdekes körülmények közölt került ren
dőrkézre Budapest legveszedelmesebb le
mezjátékosa, aki csak legutóbb szabadult 
ki a fogházból és hosszabb időre ki 
tiltva a fővárosból.

Tegnap délben az Erzsébet-hid budai 
főjénél parázs botrány játszódott le. 
választékos eleganciával öltözött férfi

volt

híd-
Egy
egy

fiatal nővel karonfogva haladt a túlsó oldal 
felé. Mögöttük egy fiatalember ment, aki 
hozzájuk tartozott, de nem akarta zavarni 
a fiatal pár bizalmas beszélgetését. Alig 
tettek azonban pár lépést, amikor egy ma
gából kikelt férfival találkoztak össze.

— Na, végre megtaláltalak benneteket. 
hitvány tolvajok. Majd ellátom a bajotokat

Vasárnap délelőtt a főkapitányság bűn 
ügyi osztályán gyújtogatás büntette címéi 
előzetes letartóztatásba helyeztek Serényi 
József 28 esztendős kecskeméti születésű 
iparoslegényt. A letartóztatás a kecskeméti 
ügyészség megkeresésére történt és a fiatal
embert

délután erős fedezettel Kecskemétre 
szállították.

A letartóztatásnak megdöbbentő előz
ménye van. Pár héttel ezelőtt Kecskemét 
határában nagyobb tűzvész pusztított. Ki
derült, hogy gyújtogatás történt és a gyanú 
Serényi Józsefre terelődött, aki azóta el
tűnt. Az egész ország rendőrsége kereste, de 
idáig nem tudtak nyomára jutni.

Szombaton délelőtt a kecskeméti rend
őrség bizalmasan arról értesült, hogy

Serényi Budapesten tartózkodik
s a lipótmezei elmegyógyintézetben van 

kezelés alatt. Miután nyilvánvaló volt, 
hogy csak szimulálja az elmebajt és igy 
akar szabadulni a büntetéstől, megkeresést 
intézlek a budapesti főkapitánysághoz és 
kérték Serényi letartóztatását.

Vasárnap reggel detektívek mentek a I.i*  
pótmezőre, ahol a gyújtogató Surányi Jós 
zsef néven szerepelt. A megfigyelő-osztás 
Ivón volt s az igazgató engedélyével előál
lították a főkapitányságra.

A rendörföorvosi hivatalban megvizsgál*  
Iák s

megállapították, hogy ápolásra nincs 
szüksége,

szimulálja az elmebajt. Az orvosi jelentés 
talapján történt azután letartóztatása.

16.000 felmondás, 8000 üres lakás
és 4000 költözködés augusztus elsején

CSODA A VIZEK KÖZÖTT

PÁRISIÉN 
GRILL 

NYÁRI HELYISÉGE

A MARGITSZIGETEN
Jó időben: 

csillagos ég alatt
Rossz időben: 

zárt helyiségben

2 CALlűARY
4 WHIRHRIND
egy műsorban

Holnapután lesz augusztus elseje, az . évne
gyedkor szokásos biircolkodások már jnvában 
folynak, ezúttal azonban korántsem olyan tö
megben, mint május elsején, bár az üres Inká 
sok száma nem leli semmivel sem kisebb, söl 
a felmondott lakások száma növekedett.

A fővárosban
augusztus elsejére tizenhatezer lakást mon

dottak fel ■ bérlők
és körülbelül nyolcezer lakás állt üresen. A 
Háztulajdonosok Szövetségének kimutatása 
szerint összesen

huszonnégyezer lakás várta az nj lakó be
költözését

augusztus elsejére. Költözködni azonban még
sem költözködtek annyian, mint amennyi la
kást felmondottak. A háztulajdonosok és a 
felmondott lakások bérlői között az esetek 
liáromnegyedrészfbeti sikerült megállapodásra 
jutni, úgyhogy

csak négyezer költözködésre számítanak.
A lakók és háziurak közötti viták természe

tesen a bérek körül folytak. A megállapodások 
kezdetén is

CIÁNOZÁSHÁL
416-**,  M «a M. VD., Kertész-Ó. 27. 

magas száma igizolja, hogy a mostani negyed 
Icjebb szálltuk a liikbérek.

A háztulajdonosok különben a nemfizető la
kókkal szemben védekezni aknrnak és Fekete*  
lista szisztéma szerint a kilakoltatollaknak nem 
adnak ki a jövőben lakást.
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I’liü, de meleg van!!! Jólesik egy kis lubickolás

A dragonyos tiszt és a megszöktetett 
munkácsi zsidólány szerelme
A Galamb-kocsma kilencvenéves legendája a bíróság előtt

Izgendás történet elevenedett meg a bíróság 
• klói közölt, legendás történet a régi jó békc- 
Vllágból, egy dragonyos tisztről, aki megszök
tette a munkácsi zsidó korcsinúros szépséges leá
nyát, a csudásan szép Búbéit. A titkos szerelem
ből gyermek sarjadzott és a törvénytelen viszony 
szülötte most, évtizedek után jelentkezik s köve
teli jussát édesanyja őrökéből, a gazdagságban 
hálrtimaradl utódoktól.

1928 április 19-én Budapesten meghalt özvegy 
I-au/cr Jakabné, született Szaflr Róza, gazdiig 
öregasszony, a Tisza Kálmán-tér 3. sz. alatti bér
ház tulajdonosa. Az ingatlant hét gyermeke örö
költe, akinek a nevére a házat át is irlák.

Háromnegyed évvel később, 1929 január 24-én 
Azután a budapesti törvényszéken különös kere
setet nyújtottak be. A beadványt Grűnspdn Károly 
Rákóczi-uli szabómester adta be és ebben furcsa, 
régmúlt dolgokat elevenít /el.

Kimondja beadványában Grünspán, hogy ő 
1865 ben Munkácson szüleiéit és özvegy Laufer- 
nénak, az örökhagyónak

törvénytelen gyermeke.
Azt kérte tehát Grünspán Károly, ítélje meg neki 
a bíróság a bérhát egy nyolcad részét és azt a 
jövedelmet, amelyet nz örökösök nz elhalálozás 
napjától kezdve a hazbérekböl beszedtek.

A budapesti törvényszéken dr. PethÖ Kornél 
törvényszéki bíró elrendelte az ügy előkészilését. 
Felháborodva tiltnkozlak az örökösök

■ halott anyjukat ért rágalom és gyanúsí
tás miatt,

Grünspán kéréseiét misztifikációnak, pénzszerzési 
manővernek minősítenék és visszautasították azt, 
hogy a halottat, aki már védekezni nem tud és 
mindvégig vallásos, erkölcsös életet élt, Grünspán 
Károly azon n címen, hogy édesanyjáról van szó, 
meggyalázza.

Miért nem jelentkezett két emberöltőn ál 
ílrünspán Károly igényével, miért viselte ilyen 
hosszú időn keresztül a Grünspán nevet, miért áll 
eló csak most igényével. Amikor nincsen, aki vele 
íremben védekezhessen? — kérdezték.

Elmondták az örökösök, hogy az ő édesany
jukat leánynevén Szaflr Rózának nevezték, ezzel 
szcmlwn Grünspán Károly édesanyja a saját há
zasságlevele szerint Szaflr Terézia volt. Sőt be
csatollak egy más okmányt is, amelyet n mun
kácsi rabbinálus állitolt ki és amelyből kiderült, 
hogy az ő édesanyjuk egészen más napon,

nem Is akkor született, 
amikor azt Grünspán Károly állitja.

A lovasliszt szerelme
Az örökösök védekezésére Grünspán Károly 

terjedelmes pcriralban válaszolt. Előadásából egy 
romantikus történet 

körvonalai bontakoznak ki.
Grünspán Károly, aki pcriralaiban most már 

Szaflr Károknak is nevezi magát, elmondta, hogy 
az ő nagyapja Munkácson vendéglős volt, övé 
volt az úgynevezett Galamb-kocsma. Ez még a 
kiegyezés előli, a mull század derekán volt.

A Galamb kocsmárosnak sok gyermeke, köztük 
több leánya volt. A leányok közt a legszebb /íu- 
hcl, az ö édesanyja volt. A Galamb-kocsmában 
megfordult egész Munkács előkelősége és a zsidó 
kocsmáros vendéglője a kis város társadalmi éle
tében n kávéházat pótolta.

Idejártak u Munkácson állomásozó dra- 
gonyoa tisztek is és küldik Hesinger Hen

rik, egy daliás főhadnagy is.
A 17 éves Rubel és a délceg katonatiszt 

titokban egymásba szerettek.
Az akkori viszonyok közölt elképzelhetetlen volt 
az hogy egy előkelő, fényes karrier elölt álló ka
tonatiszt egy munkácsi zsidólányba szeressen. 
Amikor azonban llevingcrt Pozsonyba helyezték 
ál, tiloklHiii felkereste szerelmesét és megállapo
dott vele abban, hogy meg fogja szöktetni.

Éppen a zsidók legnagyobb ünnepén, hossza- 
napon kellett Hevingernek elutaznia. Á gyors
kocsira nem üli fel egyedül, hanem

éj leple alatt magás al vitte a szépséges

zsidólányt is.
I Amikor a szöktclés Ilire kiderült, az egész hit

község lázban égett. Az egész zsidóság meggya
lázva érezte magát azzal, hogy éppen a legna
gyobb ünnepen, hosszunapon szöktették meg a 
hitközség szemefényét. A vallásos zsidók meglép
ték ruhájukat, gyászt rendellek el és gyűlésre ül
tek össze, amely úgy határozott, hogy maga a 
tudás munkácsi rabbi menjen el Pozsonyba, be
széljen az idegen tiszt lelkére és hozza vissza ma
gával a meglévelyedetl leányt.

Útra is kelt az ősz pap és Pozsonyban négy
szemközti beszélgetésre vonult vissza a katona
tiszttel. Még ugyanaz éjjel ilnak indult vissza 
Munkácsra a szekér, amely

hazaszállította a rabbit éa a szépséges 
Rubelt.

A hosszunap gyermeke
Ez 1863 februárjában történt és 1865 szeptem

ber 5-én Munkácson
megszületett a kis Károly.

A gyermeknek azonban nevet kellett adni. így 
történt azután, hogy a munkácsi hitközségnél 
megjelent Grünspán Mózes, egy földhözragadt sze
gény fiatalember és bejelenletle, hogy a gyermek 
ő tőle van és hozzájárul uhhoz, hogy a jövőben 
az ő nevét viselje.

— Ez a története annak, — adta eíő Grünspán 
Károly — hogy engamet nem Szaflr Károly néven 
anyakönyveltek és én az életben a Grünspán Ká
roly nevet viselem. Ennek ellenére egy percig sem 
volt kétséges édesanyám, de többi hozzátartozóim 
előtt sem az, hogy

én Saphlr Rózának a gyermeke vagyok.
Anyám ezt idegenek előtt is sokszor hangoztatta, 
hiszen gyermekei, nkik most engem megtagad
nak, kora gyermekségüktől kezdve mindvégig 
testvérüknek szántottak engem. Édesanyám Mun
kácson a fanatikus emberek gunyját és megveté
sét nőm tudta elviselni és ezért velem együtt Bu
dapestre költözött. Egy ideig idegenek neveltek, 
de anyám mindig meglátogatott és kicsiny gyer
mekkoromban mindig szeretettel foglalkozott ve
lem.

— Utóbb az élet elszakított bennünket egymás
tól, én szabóinasnak mentem és mesteremnél kap
tam ellátást, anyám pedig megismerkedett Laufer 
Jakabbal, aki megbocsátotta neki a múltat és fe
leségül vette.

— Mindketten nagyon vallásos emberek voltak 
és éppen ezért a házasságkötés is az orthodox rí
tus szerint történt olymódon, hogy anyám és 
férje egy szentélclii ember előtt kijelentették, 
hogy ezentúl egymást házastársaknak kívánják 
tekinteni. Az akkori felfogás szerint ez a nyilat
kozat minden anyakönyvelés nélkül is elegendő 
volt a házasság megkötéséhez. Csak amikor már 
anyámnak két gyermeke született és kiderült, 
hogy ezeket hivatalosan törvényesnek nem isme
rik el, határozták cl magukat, hogy a megfelelő 
formaságok közölt is megkötik a házasságot. Igv 
történt, hogy a két első gyermeket Laufer Jakab 

utólag törvényesítette,
a többiek pedig már mint törvényesek látlak nap. 
világot, csak éppen

rólam feledkeztek cl.

Búvárkodás a múltban
Csakhamar fordult azonban a kocka, anyja és 

mostohaapja is nagyon rossz viszonyok közé ju
tottak. Laufer Jakab valami

pénzhamisítás! ügybe keveredett 
és emiatt többévi börtönbüntetési kellett elvisel
nie. Ez alatt a család

a legszörny übb nélkülözésnek volt kitéve 
és úgyszólván arra a segítségre volt utalva, amit 
a kis Grünspán Károly juttatott nekik, aki akkor 
már félig-meddig kitanulta mesterségét és valami 
csekély jövedelem felett rendelkezett. Keserűen 
i mlili fel Grünspán, hogy amikor később Ianife- 
n-k sorsa fellendült, — mert az asszony külön- 
böző •a.'álkahely-ihlvtekbe kapcsolódott bele — 
érdemei lassan feledésbe mentek cs igy történhe

tett az, hogy ő háttérbe szorult a többi gyerme
kekkel szemben.

Grünspán szerint anyjának az örökösök által 
bemutatott születési anyakönyvi kivonata

hamisítvány,
mert az ő anyjának születési neve a munkácsi 
anyakönyvijén mint Saphir Rezi van feltüntetve. 
Amikor megnősült, ezt az okmányt Rézinek ol
vasták s ezért van az, hogy a házassági levélben 
anyja neve gyanánt Saphir Terézia van feltün
tetve.

Ez azonban nem jelent semmit. Nagyapja vala
mennyi gyermeke zsidóhangzásu nevet kapott, az 
egyiket Mirjámnak, a másikat Rifkének, a har
madikat pedig Fradiinak, az 6 édesanyját pedig 
Ráhelnek nevezte el. Köztudomású tény, hogy a 
zsidó rabbik az anyakönyvben nem a zsidóbang- 
zásu ncvekcl írták be, hanem azokat

magyarosították.
Ezért van az például, hogy ha a zsidó szülők 
gyermeküknek Ábrahám, vagy Áron nevet edtnk, 
akkor a rabbi rendszerint Adolf nevet irt be az 
anyakönyvbe, a Mózesből, vagy Majséből Mór, 
vagy Márton lett, a Rifkél Reginának anyaköny
velték és igy lett Saphir Rubelból, vagy Ralsiból 
az anyakönyvben Rezi. Effajta névferdilési játék 
abban az időben nagyon divatban volt, amit min
den zsidó anyakönyvi hivatal feltétlenül igazolhat.

Annak igazolására pedig, hogy édesanyját tény
leg Rezinek, Rozinak nevezték,

becsatolta a homonnal anyakönyvi hiva
talnak az Igazolványát,

amely szerint Saphir Rezi 1848-ban ott született, 
nnnt Saphir Izrael és Éva nevű feleségének a 
leánya.

„Fiam!"
A tanuk sorában csupa öreg. 60—80 év között 

lévő ember vonult fel, akik valaha együtt keres
kedtek Grünspán Károllyal, öregasszonyok és 
öregemberek, akik egykor Munkácsról származtak 
cl és részben közvetlen tudomásból, részben pe
dig szüleiktől hallották és ismerték a szép Saphir 
Róza szerelmi regényét.

Elmondták ezek a tanuk a szép zsidóleány tör
ténetét, aki hosszunapon megszökött a szülei ház
ból egy dragonyos főhadnaggyá, aztán fiúgyer
meket szült és eltűnt Budapesten.

Elmondták a tanuk, hogy Grllnspán Károlyt 
gyakran meglátogatta egy asszony,

aki 01 fiamnak szólította,
hogy továbbá ennek az asszonynak a gyermekei 
Grünspán Károlyt öcsémnek és bátyámnak nevez
ték. Grünspán Károly öreg édesanyja még a há
zasságba is beleszólt, ellenezte azt és nagyon ne
heztelt reá.

A tanuk kihallgatása után Pelhő bíró 
a keresetei elutasította.

A határozat szerint Grünspán Károlynak nem si
került bebizonyítani azt, hogy az ő édesanyja 
azonos a munkácsi Saphir Rozival, aki később 
Laufer Jakab felesége lelt. A törvényszék a be
csatolt okiratokat nem vette teljeserejü bizonyí
téknak és a tanúvallomásokból sem tudta hitelt 
érdemlőleg Grünspán Károly eredetét megállapi- 
tani.

A szabómester ügyvédjének, dr. Bernhard Mik
sának a fellebbezése folytán az iigy a budapesti 
ítélőtábla Bakóczy-lan&csa elé került, amely az 
Iratok áttanulmányozása után úgy találta, hogy 
a tényállás nincsen eléggé felderítve és ezért

széleskörű bizonyítást rendelt el.

Okmányok harca
A felek ismét különböző okmányok egész sere

gét produkálták a bíróság elölt. A magyarországi 
anionom orthodox izraelita központi iroda bizo
nyítványt adott arról, hogy

a Rezi név nem zsargon név,
ezzel szemben az ungvári országos izraelita hiva
tal viszont arra aj áíláspoulxa helyeskedslt, hogy 

a Rezi név a Rozália névnek felel meg. Grünspán 
Károly bemutatta édesanyja születési bizonyítvá
nyát, amely szerint az 1848-ban, a zemplérunegyci 
Homonna községben született, mint Saphir Izrael 
és Rubin Éva leánya. Az örökösök viszont csatol
ták a homonnai izraelita hitközség állal kiállított 
bizonyítványt, amely szerint az ottani anya
könyvben Saphir Izrael és Rubin Éva szülőktől 
1848-ban született Saphir Róza születése

nem fordul elő
és egyáltalán az ottani anyakönyvben a Saphir*  
család nem szerepel. Becsatolták továbbá a sáros
megyei Kurima község által utólagosan kiállított 
anyakönyvi kivonatot, amely szerint Saphir Izrael 
és Rubin Éva lánya, Saphir Róza 1855-ben

ebben a községben született.
Saphir Károly sem maradt adós, mert ezzel 

szemben viszont bemutatta a karimái főrabbi hi- 
vatalos bizonyítványát, amely szerint

Saphir Róza az ottani anyakönyvben be
vezetve nincsen.

A különböző és ellen’.éles okmányok tartalma 
alapján végül is a Tábia azt állapította meg ítéle
tében, hogy

Grünspán Károly nagyszillel éa Saphir 
Róza örökhagyó szillel azonos személyek 

voltak,
vagyis bebizonyitotlnak vette azt, hogy ugv Sa
phir Róza szülei, mint Grünspán Károly nagy
szülei Saphir Izrael és Rubin Éva voltak. E| 
azonban a Tábia szerint még mindig nem bizo- 
nyitja azt, hogy Grünspán Károly csakugyan Sa« 
phir Rózától származott, hanem éppen úgy lehe
tett gyermeke Saphir Róza valamelyik nőlcstvé- 
r^n^'.. ®nne^ következtében nincs kizárva, hogy 
az örökhagyónak nem édes gyermeke, hanem 
csak unokaöccse volt. A Tábla szerint Grünspán 
Károly Saphir Róza egyik nővérének, Saphir Te- 
réziának lehet a gyermeke.

A Tábla szerint tehát az a körülmény, hogv ax 
örökhagyó Grünspán Károlyt fiának, az örökösök 
pedig testvérüknek szólították, nem döntő bizo
nyíték a vérségi kapcsolat mellett, mert ezen bi
zalmas megszólítások mellett is fennállhat az nx 
eset, hogy Grünspán Károly Saphir Róza egyik 
nővérétől származott.

Akinek az anyja nem élt
A Tábla figyelme odáig Is kiterjedt, hogy be

szerezte Saphir Róza összes testvéreinek halotti 
anyakönyvi kivonatát, ennek alapján azonban 
semmi lényegeset nem tudott megállapítani, mert 
a megfelelő adatokat beazonosítani nem tudta.

Ezzel szemben döntö bizonyítékként fogadta e! 
a Tábla az egyik alperes lányának azt a vallo
mását, hogy Saphir Rózát

halálos ágyán megkérdezték
affelöl, hogy az ő gyermeke-e Grünspán Károly, 
amire a tanuk szerint nz öregasszony azt a vá
laszt adta, hogy neki Grünspán Károly

nem édes gyereke.
Mindezek alapján a Tábla a törvényszék ítéletét 

helybenhagyta és az örökösödési igény iránt elő
terjesztett kérelmet a maga részéről is

elutasította.
Most nyújtotta be ez ellen a döntés ellen 

felülvizsgálati kérelmét
Grünspán Károly és ebben főleg azzal érvelt, 
hogy

Saphlr Rózának Terézia nevű nővére 
6Oha nem Is volt,

ennek következtében Grünspán Károly tőle nem 
is származott. Saphir Róza összes nővéreit felku
tatta a bíróság és ezek közül egyiknek sem volt 
törvénytelen gyermeke, amiből szerinte nyilván
való, hogy a szabómester csak Saphir Rózától 
származhatott, amit az a körülmény is valószí
nűvé lesz, hogy Saphir Rózának több törvénytelen 
gyermeke volt. Bizonyítja ezt a körülményt az is, 
hogy a tanúként kihallgatott öregemberek meg
erősítették Sanhir Róza kalandos szerelmi regé*  
nyél és azt állították, hogy Munkács városában 

ncmzcdékről-nemxedékre szállt a legenda, 
ímely szerint a szép Rubel egy katonatiszttel 
megszökött és ebből a szerelemből törvénytelen 
gyenneke született. A beadvány szerint ez a gye- 
rck Grünspán Károllyal azonos.

A Tábla most terjesztette fel az érdekes per 
iratait a Kúriához, amely a nyári szünet után 
fogja a végső szót ebben a bonyolult és román*  

Aikus ügyben, kimondani.
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Előállítottak egy debreceni |
medikust, aki 60 tiltott 
műtétet hajtott végre

Százhúsz tanút hallgat ki az Ügyben a rendőrség
Debrecen, julius 30.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A debreceni 
rendőrségen előállítottak egy medikust, aki el
len az a gyanú, hogy Üzletszerűen foglalkozott 
tiltott műtétek végrehajtásával és az utóbbi 
időben

több mint flo ilyen operációt végzett.
A medikus tagadta a vádat. A gyanuokok 

alapján azonban kihallgatása után
őrizetbe vették.

A nyomozás nagy eréllyel folyik, valószínű
nek tartják, hogy a medikusnak cinkostársai 
is vannak. A rendőrség feltevése szerint Deb
recenben és a környéken

felhajtókkal dolgozott a medikus.
Hétfőn kezdik meg ez ügyben a tanúkihall

gatásokat. A jövő hétre
több mint 120 tanút Idéztek be

a debreocni rendőrségre, hogv tisztázzák az 
ügyet.

DIWWOK
Rákóczi-ut 72-74

Botrány
a megyeri lóversenyen

Jeney huszárfőhadnagy lovaglóostorral megvert 
egy embert, aki sértő megjegyzést tett rá

A 70 éves Ford Henry
Vasárnap ülte meg a világ leggazdagabb embere, 
az amerikai autóklrály l ord Henry 70 éves 
születésnapját. Az ezen alkalomból készült fel
vételen első autóalkolásán örökíti meg a fény

kép a hatalmas autógvárost

Kínos esel történt vasárnap délután a 
megyeri lóversenyen, a hadseregei verseny 
után.

A vasárnapi verseny nagy favoritja, a 
Ilitli György tréningjébe lévő Etoile Fi- 
lanté volt, melyet Jeney István huszárfő
hadnagy lovagolt. A versenyt azonban a 
fíitch Róbert tréningjében lévő Nagyra
vágyó nyerte meg, amely viszont a mezőny 
legnagyobb outsidere volt.

A verseny végeztével Bitovszky János 
gyári raktárnok a mázsaházba visszatérő

Jeney lovaglására megjegyzést tett, 
amit a főhadnagy sértőnek talált.

Jeney leszállt lováról, karjánál fogva ma
gával húzta Bitovszkyt és bevitte a 
öltözőbe, ahol 
mondta —

lovaglőostorával fejbeverte.

Bitovszky állítása szerint, a versenyben 
résztvevő még egy másik tiszti lovas pedig 
megrugta, azután kilökték az öltözőből. A 
pestvidéki versenyegylet igazgatósága azon
nal tárgyalás alá vette az ügyet.

— Jeney István főhadnagy ur eljárását 
szigorú tárgyalás alá vesszük — mon
dotta dr. Súly Ervin egyesületi titkár.

mini Bitovszky
zsoké 
Utóbb

Filléres randevú után 300 pengőt 
loptak az öreg „gavallértól"
A nagykanizsai széplány kalandia

A hirdelésben nem nevezte meg magát nz or
vos, csak pontos lakcim jelezte, hogy a becsü
letes megtaláló hova vigye a talált tárgyat.

Két napon át megjelent a hirdetés és a har
madik napon, mialatt az asszony nem tartóz
kodott otthon,

az orvos lakásán megjelent egy férfi az el
veszett platinaórával.

A becsületes megtalálóban dr. N. meglepetten 
ismerte fel a Iiáz jóbarátjának, fiatal ügyvédnek 
inasát.

Az inas zavarba jött, amikor megtudta, hogy 
ki vesztette el az órát és az orvos faggatására 
elmondotta, hogy

nz ékszert a ház Iépcsőházábnn találta, 
ahol gazdája, az ügyvéd lakik.

N. doktornak ennyi elég volt. Kifizette az inas
nak az ötven pengő jutalmat és nyugodtan dön
tötte cl magában, hogy

régi gyanúja beigazolódott

és ő a francia vígjátékok unalomig megunt csa
ládi háromszögéből a felszarvazott férj szere
pét játssza.

Amikor felesége hazajött, határozott hangon 
közölte az asszonnyal, hogy

bizonyítékai vannak arra, hogy felesége 
feljár a fiatal ügyvéd garzonlakásába 

és haladéktalanul beadja az asszony ellen a 
válókeresetet.

N. doktornőt férje határozott fellépése meg
zavarta, elvesztette biztonságát és

mindent bevallott.
A feleség mép aznap összecsomagolta ruháit ét 
cdesanyjálioz költözött.

Információink szerint a fiatal ügyvéd
a válóper befejezése után feleségül veszi ■ 

szépasszonyt.
A gáláns férj visszaadta feleségének az ötven 
pengőért visszaváltott áruló platinaórát. Az 
asszony és az ügyvéd

csak ekkor tudták meg, hogy ki és m| lep
lezte le a titkos liaisont.

Az ügyvéd felmondott inasának, aki a „becsü
letes megtaláló"-ként a bonyodalmakat elő
idézte.

Nagykanizsa, julius 30. I községbe
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-1 és ott Hordóst László nevű Ismerősének a 

)ése.) Annakidején városszerte sok derültséget | mestergerendája alá rejtette el a pénzt, 
okozott az a gáláns kaland, amelynek szen
vedő hŐso egy ismert nagykanizsai művészetet 
kedvelő, do már öregedő gavallér volt. A mű
vészetekhez közelálló úriember megismerke
dett Paulin Teréz húszéves, feltűnő csinos 
leánnyal és rövid ismeretség után meglátogatta 
» leányt £őfvő«-téri lakásán.

A randevú után az idős ur kávéházba ment.
Mikor fizetésre került a sor,

rémülten vette észre, hogy eltűnt a pénz
tárcája, amiben háromszáz pengő volt.

A kínos fölfedezés után följelentést

Vági István magyar 
kommunistavezért kivégezték 
Moszkvában

tett a 
rendőrségen. A delcktivck faggatására Paulin 
.Teréz bevallotta, hogy
, ő vette ki látogatója zsebéből a pénztár- 
j cát, azután elgyalogolt vele a Nagykani

zsától tizenkét kilométernyire lévő Mlháld

A detektívek autón kivitték a lányt Miháld 
községbe és meg is találták az ellopott pénzt. 
Paulin Teréz azzal védekezett, hogy

látogatója ötven fillért tett le az asztalra, 
mielőtt eltávozott és efölött való dühében 
lopta cl a pénztárcáját a bucsuzás alkal

mával.
A nagykanizsai törvényszék szombaton zárt 

tárgyaláson vonta felelősségre Paulin Terézt. 
Orgazdasággal vádolva Hordási László is a 
vádlottak padjára került. A bíróság nyílt tár
gyaláson hirdette ki Ítéletét, amely szerint

a leányt hatheti fogházra, Hordóéit pedig 
egyhónapi fogházra ítélte.

Miután Paulin Teréz hat hétig vizsgálati 
fogságban ült, büntetését kitöltöttnek vették és 
szabadonbocsátolták.

A GPU halálpincéjében fejező
dött be Vági István karrierje

utón most érkezett 
hogy Vági István, az 
kommunista vezért a

X

Agyúval, amelyet maga készített, 
követett el öngyilkosságot 
egy 22 éves fiatalember
Kalocsa, julius 30.

f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Súlyosan sé
rült, haldokló beteget szállítottak be Dunaegy- 
házáról a kalocsai közkórházba.

Az eszméletlen állapotban levő fiatalember 
a 22 éves Tóth Béla, akit ezermesternek ismer
nek a községben és aki rendkívüli módon 
akart véget vetni életének. Napokig tartó 
munkával

ágyuszerkezetet készített és azzal akart el
követni öngyilkosságot.

Gyermekjátékhoz való úgynevezett durranó 
papirosnak a robbantó anyagút gyűjtötte ősz- 
í^e, miután egy vascsövet fatalpakra erősített

és azl álomdarabokkal töllötle meg.
A készüléket aztán a melléhez szorította 

és egy kalapáccsal elsütötte.
Az „ágyu‘ visszafelé sült cl. a robbanóanyag 

szétvetelte a vascsövet és Tóth csak
égési sebeket szenvedett.

A különös öngyilkossági kísérlet után az 
életunt ezermester

borotvával kercszlülmetszetle a nyakát.
Mikor Tóth Béla hozzátartozói észrevették 

az öngyilkosságot, félig már elvérzett. A kór
házban műtétet hajlollak rajta végre, de élet- 
benmaradásához alig van remény.

A „becsületes megtaláló" leleplezte
„ , az orvos felesége és a fiatal
áSL" ÍZ üovvéd titkos szerelmét

A pesti társaságokat most különös hátterű 
válás foglalkoztatja. A válókercselct még nem 
adta be felesége ellen az ismert jómódú pesti 
orvos, aki a történet szenvedő hőse, de a tár
saságban már tudják, hogy

dr. N.-né már néhány nap óta édesanyjánál 
lakik

?s N. doktor ur már tárgyal ügyvédjével.

Kaddsn. augusztus 1-én este fél 11 órakor nyílik mag

FQLIE
DANCING
BÁR, VARIETÉ

DíVAY-UTCA 18.
Budapest legragyogóbb szórakozóhelyei
VI léyr érosl mOserl

Az orvos felesége az elmúlt héten egy este 
sírva vallotta be férjének, hogy nem tudja, hol 
és hogyan,

elvesztette a hrllllánsokkal kirakott platina 
karkötőóráját.

Az orvos vigasztalta kétségbeesetten síró fele
ségét és másnap több napilapban hirdetést tet
tek közzé, hogy

ötven pengő jutalomban részesül az elve
szett óra megtalálója.

FÉRFIÖLTÖNY .
mérték szerint föbbszérl próbával 
«O pengő. Fazontnunka P 28. -

E N D R Ö D Y "•

Moszkvából kerülő 
Budapestre az a hir, 
ismert magyarországi 
szovjet kivégeztette.

Végi István volt az 
országi tanácsköztársaság bukása 
előbb baloldali munkásmozgalmat 
zell, majd végleg a bolsevisták 
csatlakozott és

megszervezte a kommunista pártot.

A rendőrség többször is leleplezte és bör
tönbe került. Annakidején a Rákosi Mátyás
féle leleplezett mozgalomba is belekeverő

első, aki n magyar
ul án 

szerve- 
táborához

dőlt, börtönre ítélték és esztendőkig rabos
kodott Szegeden.

Mikor Szegedről kiszabadult, Ausztriába, 
majd Berlinbe került és onnan

Moszkváim ment. hIio| állást kapott.
A szovjet azonban nem szentimentális. 
Vági később összeütközésbe került a 
talos körökkel.

kegyvesztett lett, eljárást indítottak 
lene és végül a GPU elfogta.

Sokáig nem hallatszott hir róla, mig 
azután olyan jelentés érkezett, hogy a 
hírhedt halálpincéjében kivégezték.

híva*

el-

most
GPU

Templomltosztogatásokért 
letartóztattak egy tönkre
ment pesti kereskedőt

Balatonfilrcd, julius 30.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefonjelen

tése.) A balatonfüredi csendőrség tegnap Őri
zetbe vette Vas János Jenőt, egy tönkrement 
budapesti kereskedőt, akit

különböző templomok kifosztásával vá*  
dóinak.

Az utóbbi időben a dunántúli csendőrötök
höz jelentés érkezett, hogy több templomot 
kifosztottak, értékes kegyszereket raboltak el, 
feltörték a perselyeket s azok tartalmát kiürí
tették.

Néhány nappal ezelőtt a balatonfüredi 
csendőrség figyelni kezdte a fürdőhely halá
rában lévő csőszkunyhó lakóját. A csendőrök 
házkutatást tartottak a csöszkunyhóban, ahol 

több templomi kegyszert találtak.

Ezekután előállítónak a csendőrőrsre a kuny
hó lakóját, Vas János Jenőt, aki rövid kihall
gatás után bevallotta, hogy

ő volt a dunántúli templomok fosztogatója. 
Legutóbb három tcmplombelörést követelt el, 
de ezekből a betörésekből már nem volt nála 
zsákmány, mert a kifosztott templomok kegy
szereit eladta.

A csendőri nyomozás rövidesen inegállapi- 
tolla azt is, hogy

Vas követte cl a balatonfüredi Izraelita 
imaliázban történt betörést Is, 

ahonnan ugyancsak több értékes holmit ra
bolt cl. A templomfosztogató budapesti keres
kedőt a veszprémi ügyészségnek adták át s itt 
letartóztatták.
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HÍREK
Körözőlevelet adtak 
ki Skopecz Béláné, 

a „rendőri brutalitás 
áldozata" ellen

Író
pedig penzióin 

községben.

A budapesti királyi büntctőlörvényszék csa 
Iái és sikkasztás gyanúja minit nyomozólevelet 
adóit ki Skopecz Béláné született Németh 
Margit harmincnégvévcs háztartásbeli nö ét
ien. A nyomozólevél kibocsátásának megle
pően érdekes előzménye van.

Skopecz Bélóné neve néhány hónappal 
ezelőtt feltűnést keltő ügyben szerepelt. A 
rendőrség egy sikkasztás minit följelentett 
Németh Margit nevű nőt keresett és mivel i 
Skopeczné személyi adatai nagyjában meg
egyeztek Németh Margit adataival, a rendőr 
»cg letartóztatta és átadta az ügyészségnek. 
Később

■ személycsere kiderült 
és Skopccznét szabadon bocsátották.

A fiatalasszony, akinek nz ura. mint 
volt bejelentve lakásán, maga , 
lajdono*  volt egv balnlonparti 
nagy felháborodással beszélt az cselről. Inlcr- 
Jut ndolt és kijelentette, szigorú eljárást in- 
dillat és

elégtételt követel a „rendőri brutalitásért", 
amit vele szemben elkövetlek.

Néhány hónap lelt cl csak nz eset óla és 
most aztán kiderült, hogy

Skopecz Bélának mégis 
elszámolni valója a

özv. Dobronyl .lózsefné 
lésért jelentett. ................. .
sikkasztás miatt indult ellene 
előzmények után 
körözőlevclcl.

rziak van valami 
hatóságokkal.
még 1931-ben csa- 

fel. utóbb pedig többrendbeli' 
............ eljárás. Ilyen 

bocsátották ki ellene most a

— Elveszett rgy 
este a bécsi Creditaystalt 
felesége, Sehtnlcd Istvánná jelentkezett 
kapitányság központi ügyeletén 
hogy délután az. Angol Parkban 
értékű plnlinamclltiije eltűnt.

Va- 
ház 
hu-

— Megenyhült r kánikula. Vasárnap 
reggel a tűző napsütést üde szél enyhítette. 
A délutáni órákban már a hőség jelentősen 
t sókként, majd heves zápor támadt, amely 
teljesen lehülöfle a levegőt. A Meteorológiai 
Intézet prognőzista szerint a nyugat i ha 
társzóiról terjeszkedő északnyugati szelek 
erősen terjeszkednek, borulást és zivataros 
esőket hoznak. I lőcsök kenés várhaló.

platinamelHll. Vasárnap ' 
' ’■ ‘gvik igazgatójának 

................... a fő- 
és előadta, 
3400 pengő 
Valószínűnek 

tartják, hogy a nagycrlékü ékszer elveszett. A 
vizsgálat megindult.

— Betörök jártak ■ szövetkezetben. A szom 
bálról vasárnapra virradó éjszaka a Czeglédi 
ut 28. számú házban lévő Háztartás fogyasz
tási szövetkezeiben betörők jártak. A tetőn 
bontott nyitáson keresztül hatoltak nz üzletbe, 
ahonnan IO<) pengő készpénzt és ezer pengő 
értékű árul zsákmányollak. A nyomozás meg
indult.

— Ékszereket lopott n házaló ügynök, 
sárnap délutón a Hársfa-utcn 6 számú 
előtt n detektívek felismerték Erdős Imre 
A/onnégyé\es kereskedősegédet, akit ékszerlo
pás miatt jelentették fel a rendőrségen. A ke- 
reskedűsegéd Klcttcr Margit magántisztviselő 
Hrrnád-»lcn 15. számú lakásán járt nz elmúlt 
héten és különböző háztartási cikkeket kínált 
eladásra. Pár pillanatig egyedül maradt a la
kásban, ez alatt nz idő alatt n tisztviselőnő 
brilliríns melltűjét és arany karkötőjét el
lopta. Beszállították a főkapitányságra, ahol 
n motozás alkalmával n zsebében megtalálták 
az ékszerekről szóló zálogcédulákat. Azonnal 
őrizetbe vették a tolvajt.

' Nyomora miatt öngyilkos lett egy diák. 
Kindermann András huszonegyéves felsöipar- 
iskolal tanuló vasárnap délután a Vdrőul és 
Gyöngyösi-ul sarkán veronállnl 
magát. A mentők eszméletlenül szálíitolták 
Rókus kórházba. Búcsúlevelet találtok 
amelyben nzt írja, hogy nyomora minit 
megválni nz élettől.

- Két Hatni nőt letartóztattak, mert 
ülték c .. ..
sümegi csendőrsóg letartóztatta özv. Rákos 
F< rcficné 30 eves káptalantóli asszonyt, nki 
néhány hónappal ezelőtt megfojtotta újszülött 
csecsemőjét s holttestét kertjében elásta. — 
A parsai csendőrség Német Ilona 22 éves 
leányt vette őrizetbe, mert nz n gyanú ellene, 
hogy újszülött gyermekét megölte.

— Bő termén a Dunántúlon. Dombóvár 
ról jelentik: A dombóvári járásban befeje
ződtek a próbacsépiének. A termés — kil 
lönösen az uradalmakban — messze felül 
múlja az clmult évek hozatnál, ugyhogv 
egvos helyeken holdanként 18—20 méter 
máisa a termés.

mestert. fíibenszky Ferenc 
honvédtörzsörmesterl, aki 
késsel lemészárolta feleségét, 
zsaí ügyészség fogházából vasárnap 
szaka a budapesti gyíijtőfogházba szállítot
ták. A hitvesgyilkos 
lát az igazságügyi 
megvizsgálni.

— Nagy tűzvész 
ben. Zalaegerszegről „ 
virradó éjszaka Rezi községben kigyulladt 
Vargha György gazdálkodó háza, a tíiz 
gyorsan terjedt s nagy pusztítást végzett, 
amig végre sikerült lokalizálni. Zalapelten- 
den Szabó Elek földbirtokos gazdaságában 
pusztított, nagy tűz. Miután az a 
hogy mindkét esetben gyújtogatás 
a tüzet, a csendőrség megindította 
mozást.

— Hétfőn érkezik Budapestre a 
ember. Szombatról vasárnapra virradó éj
szaka kétóra után Budaörsre érkezett 
gráci létrásember, Schafler Ferenc szoba
festősegéd. A halálosan kimerüli emberi a 
mentők részesítették elsősegélyben, azután 
lefeküdt és egyhuzamban vasárnap délig 
aludt. Csak hétfőn hajnalban folytatja út
ját Budapest felé. A rendőrség különben 
felelősségre fogja vonni engedélynélküli 
levelezőlapárusilásért.

— Halálra tiporta ■ ló. Kapuvárról jelentik: 
\ közeli Nagyasszonyfalván Horváth Sándor 
70 éves gazdálkodót mcgrugla az egyik ló az 
istállóban. Az öreg ember a ló alá esett, a dü
hös állat addig tiport rajta, amig kiszenvedelt.

— Dr. Wehi Ármin főorvos temetése. Vasár
nap délután általános mély részvét mellett 
temették cl dr. Weisz Ármint, a Zsidó-kórház 
röntgen intézetének fiatalon elhunyt főorvosát 
a rákoskeresztúri izr. temetőben. Dr. Eischer 
Gyula főrabbi gyászbeszéde után a hitközség 
nevében dr. Rosenák Miksa, orvoskollégái ré
széről pedig dr. Acél Dezső, dr. Révész Vidor 
és dr. Leopold Margit búcsúztatták Weisz Ár
mint.

vasárnap délután a Vdcf-ut 
megmérgezte 

n 
nála, 
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meg 
•secsemölket. Zalaegerszegről jelentik: A 

csendőrség letartóztatta 
káptalantóti

.Fogadja meg ezt a tippet: 
Kérje mindenütt a Fttpp-et!‘ 

(Flipp likőrcukorka feldúlt, frissít.)
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— Menetrendváltozás. A nyári menetrendek 
élelbcléplt t< se óla a Magyar Királyi Állam- 
snsnlak és több magánvasut menetrendjében 
változások történtek, s igy n ..nyári" menetrend- 
könyvhöz „Pótlék' kiadása vált szükségessé. 
Ez a menetrend pótlék most jelent meg. Magó- 
bni'oglnlja a vasúti menetrendi változásokon 
kiviil a MÁV személvdijszahásóban legutóbb be- 
kővclkt Wlt vált / holmi Is A ..Pótlék" a 
MKV Menetrendben. Vasúti Útmutatóban és 
Zöld Menetrendben lévő szelvény alapján dij- 
talantil kapható e menelrendkönyvck kiadóhi
vatalában: Budapest, Vili, Uzlcrháry-uka 4.

— ItHlálragáxolt a vonat Székesfehérvárott 
rgy budapesti házfelügyelőt. Székesfehérvár 
ről jelentik: Vasárnap délben a Budapest leié 
haladó személyvonni érkezésénél halálos bal
eset történt Székesfehérváron. A vonat egyik 
lépcsőjéről Csolter István, n Sríu-utca .52. 
számú ház házfelügyelője a kerekek közé zu
hant. Mire a vonalot megállították, a kerekek 
halálrngázollák. Megállapították, hogy a sze
rencsétlenségért senkit sem terhel felelősség.

— A „Lady**  Chat nolr kölnivíz feldúlt, 
egyéni bájt kölcsönöz használójának és kiemeli 
nőiességét, vonzóerejét fokozza.

— Kivételes alkalom mérlékulánl férfiruha- 
rendelésre csak ezen a héten. Az előrehaladott 
idény miatt Talárunkon megmaradt szövetmara
dékokból rendelhető mérték után legdivato
sabb férfiöltöny 40 pengőért Ruhakereskedelmi 
Vállalat. Ferenc-könit 39, I. cm. Egyszeri ren
delés elég, hogy állandó vevőnk maradjon.

— Orvnál hír. Dr. Gora Arlhur bel- és nő 
gyógs <«z szabadságáról hazaérkezel) és rende
léséi IV., Deák Fcrenc-ulca 18. sz. alatt iámét 
megkezdte.

Regénypályázatunk 
eredménye

Folyó hó 26 án, szerdán tartottuk meg az 
,,Elrabolt műkincs" c. regényünkkel kap 
csőfalban kitűzött pályázat

nyerteseinek kisorsolását.
A zsűri a jóval több, mint kétezer pályá

zatot egyenként átvizsgálta és abból minden 
tekintetben megfelelőnek

pályázatot talált.
kiválasztott pályázatok közül
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azután 
közjegyző

3..

közbenjöltével történt sors
húzás utján

nyertesekként a következők kerüllek ki: 
Győri Mátyás, Budapest, Barcsay-utca 

100 pengő jutalomdijjal.
Gedő Géza, Budapest, Kádár utca 14., 100 

pengő jutalomdijjal.
Blróné Kilvesdy Aranka, Budapest, Lipót- 

körut 13.. földszint 20.,
Sirass Károly, Cegléd, llunyadi-u. 22., 
Huber Rezső, Nemeskér, Sopron megye.

Posta: Lövő.,
ifj. Balogh Pál, Budapest, Ügynök-u. 16..
Kcllntr Géza, Kispest, Deák Ferenc-utca

46.,
Dr. Kovács Gyuláné, Budapest, Sziget-u.

24., földszint 2.,
Tóth Benjámin, Miskolc 2., Poslafiók 7.
Antal Béláné, Budapest, Forgács-utca 6. 

egyenként 25 pengő jutalommal. Ezzel a 
pályázatra kitűzött 400 pengő kimerült.

A nyereményeket a Budapesten lakó nyer
tesek augusztus hó 4-én, délelőtt 9—12 óra 
között kellő személyazonosság igazolása és 
lapunk utolsó számának felmutatása mellett 
vehetik út. A környéken és vidéken lakó 
nverlesekct pedig felkérjük, hogy jelen köz
lésünk tudomásulvételét a most hétfőn 
megjelenő számunk lapfejének címünkre 
leendő beküldésével tanúsítsák, amelynek 
kézhezvétele után az őkel illető pénzjutalom 
beküldése iránt haladéktalanul intézkedünk.

Az első uszólecke

— Véren kardpárbaj Sátoraljaújhelyen. 
Sátoraljaújhelyről jelentik: Dr. 7ima Tibor, 
a sátoraljaújhelyi pénzügyigazgatóság ma
lomosztályának tisztviselője véres kardpár
bajt vivőit Balogh József iparművésszel. A 
párbaj oka nz volt, hogy dr. Tima egy tár
saságban súlyosan megsértette Balogh fele
ségét. Egy szállodai különteremben folyt le 
a párbaj, középlovassági kardokkal, 'ég
kimerülésig. A második menetben dr. Tima 
Tibor balkarján súlyosan megsérült.

— Kifosztottak egy weekend-háznf. A római 
Dunapart egyik weekendházát ismeretlen let-1 
lesek teljesen kifosztották. Az összes bútoro
kat, sőt a csónakot is elvitték. A weekend-haz 
tulajdonosa, Pimpcrl F.rnö mérnök vasárnap 
fedezte fel a betörést s azonnal feljelentést 
telt a főkapitányságon. 

— Mellbelőtte magát egy 21 éves tanítónő. 
Vasárnap délután szüleinek a Svábhegy. 
Eölvös-ulca 8. számú házban lévő lakásán 
Frommer-piszlollyal mellbelőtte magát Wlc 
ner Sarolta 21 éves tanítónő. A mentők 
életveszélyes állapotban a Rókus-kórházba 
szállították. Három búcsúlevelet hagyott 
hátra a leány. Valószínűnek tartják, hogy 
szerelmi bánatában követte el tettét.

— Anarehista bombagyárat lepleztek le 
Spanyolországban. Madridból jelentik: Se
villa környékén a rendőrség egy titkos rak
tárban 200 fegyvert talált, Vigóban pedig 
egy munkósbarakban modern titkos bomba
gyárat fedeztek fel. A bomba«váral, amely 
veszélyes helyen, egy pelróleumtisztllógyár 
közelében feküdt, három portugál anar
chista tnrtotta üzemben. Mindhármukat le
tartóztatták.

— Budapestre hozták a gyilkos tttrzsőr- 
“...................... nyugalmazott
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— Négy embert megmart a veszett ku
tya. Békásmegyerről jelentik: Csobánkán 
így kóbor veszett kutya megmarta Hull 
György, Kisanyik Ferenc, Kopeczki Anna 
és Mauser Anna csobánkai lakosokat. A 
dühöngő veszett ebet csak nagynehezen 
sikerült agyonverni. A sérülteket Buda
pestre, a Pasteur-intézetbe szállították. A 
községben kilencvennapos ebzárlatot ren
deltek el.

— Nagy lóverseny-botrány Amerikában. 
Csikágóból jelentik: A rendőrség hét istálló
tulajdonost és zsokét tartóztatott le, akik 
villamosú rummal doppingolták a lovakat. A 
doppingolás ugy történt, hogy' a zsoké zse 
bében elhelyezett villamos-elemből hajszál
vékony dróttal vezették nz áramot a lovak 
ra, amelyek őrületesen vágtattak az áram
ütésektől.

a Cyánnal Irt huuí...!
Matteine telefon .* 161-88

aka-
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— Egv reálglmnázluml tanár halála. Sátor
aljaújhelyről jelentik: Díványi Gyula, a ke
gyesrendi reálgimnázium tanára ma délután 
a rendházban szivszélhüdés következtében 
meghalt. Halála általános részvétet keltett.

— Angol kommunisták és fasclsták vereke
dése. Londonból jelentik: Twickenhamben
egy fascisla gyűlés résztvevőit megtámadták a 
kommunisták. Véres verekedés támadt, egy 
rendőrt az autóbusz elé dobtak, de a sofőr 
idejekorán fékezett. A rendőrség gumibotok- 
kal kergette szét a zavargókat. A verekedés
nek több sulyos sebsültje van.

— Balbo a vihar miatt nem startolhatott. 
Saint John'sból jelentik: Balbo tábornok 
repülőraja ma, hétfőn sem indul el az óceán 
álrepülésére. Az indulást vihar és köd 
dályozza.

— Agyrázkódást kapott az életmentő
dór. Székesfehérvárról jelentik: A budai ......
ház tetején dolgozott Winter Károly villany 
szerelő. Munkaközben elszédült és a vámház 
tetejéről lecsúszott. Bubája azonban meg
akadt az egyik vastraverzen és a levegőben 
függve maradt. Jankovios Ferenc rendőrőr
szem, azonnal a levegőben függő ember alá 
sietett és kiterjesztett karokkal várta, hogy 
lezuhanjon. Winter Károly ruhái elszakadtak 
és Jankovics karjai közé esett. A rendőr nem 
bírta feltartani a sulyos embert, a földrezu- 
hantak mind a kelten. Az életmentő rendőr 
sérült meg súlyosabban: agyrázkódást szen
vedett, mig Winter Károly könnyebb sérülé
sekkel úszta meg a szerencsétlenséget. Mind
kettőjüket kórházba szállították.

— A publikum dönt milyen hőmérsékletet 
óhajt a Moulin Rougc-han, Budapest egyetlen 
revümulalójában. Flaschner Ernő igazgató 
óriási apparátussal szcllőzőkészülékeket szerel
tetett fel a Moulinben és a készülék szaharai 
forróságot és sarkvidéki hideget tud árasztani 
— tetszés szerint. Jöjjön a jégre ... ez. a c.ime 
az augusztusi műsornak, amelynek keretében a 
publikum korcsolyázik. Belépődíj nincs.

— Politikusok, bankvezérek, mágnások, elő
kelő irók, a társadalom elitje keresi fel estén
ként a Párisién Grill margitszigeti nyár helyi i 
séget, amely hors-concours a legelegánsabb I 
szórakozóhelye a nyári Budapestnek. Augusz- I 
tusi attrakciók; a Caíigary bros és 4 Wbirbrinds |

Az öcskös úszni tanítja kis testvérkéjét <1 
srand langyos vizében

fölött jár. 
hivatalosan 

munkásokat

— Kettős halálos szerencsétlenség az en- 
I drődl vágóhídon. Gyuláról jelentik: Endrőd 

község vágóhidján szombaton este a szenny*  
vizgödröt tisztították Antoni Gyula és An*  
toni Ferenc munkások. A két munkás bele*  
zuhant a gödörbe és mindketten megfullad
lak. A vizsgálat megállapította, hogy a keU 
lös halálos szerencsétlenség ugy történt, 
hogy Antoni Gyula elejtett egy kulcsot és 
amiközben a kél munkás ezt kereste, el
vesztették eszméletüket a gödörből kiáradó' 
mérges gázoktól és igy fulladtak a szennv- 
vizgödörbe. Megállapították, hogy a szeren
csétlenségért senkit sem terhel felelősség.

— Vasárnap kihirdették ft statáriumot 
az, amerikai hányászsztrájk miatt. Nem- 
yorkból jelentik: A pennsylvaniai bánya
medencében vasárnap reggel kíhirdettéli
az ostromállapotot és a katonai biráskos 
dúst. A szénbányákban sztrájk folyik s a' 
szirájkolók száma tizenhatezer 
Az ostromállapot kihirdetését 
azzal indokolják, hogy a 
akarják megvédeni a bányatulajdonosok
kal szemben, akik hírhedt neivyorki 
gangsztereket szerződtettek és ezeknek se
gítségével próbálják terrorizálni a mun
kásságot.

— ElkészUlt a monori petíció. Vasárnap, 
fejeződön be a monori járásbíróság elölt a 
julius 2-án megtartott képviselőválasztás 
elleni petíció aláírása. 1100 választó irla alá 
— a törvényben előirt 500 helyeit — az egy
hangúlag megválasztott Máriássy Mihályi 
mandátuma elleni panaszt, amely elsősor
ban azért kéri a mandátum megsemmisíté
sét, mert a keresztény ellenzéki párt jelölt*  
jenek, Neugebauer Bélának is — a panasz! 
szerint — meg volt a kellő számú aláírása^ 
A választási biztos tehát jogtalanul törölt 
volna a beadott 5675 aláírásból 4925-öt és 
igy elütötte a választókat attól, hogy sza
vazataikat leadják. A petíciót augusztus 
2-án nyújtják be a közigazgatási bírósághoz,

— öngyilkosság vagy bűntény? Zalaeger*  
szegről jelentik: Vasárnap hajnalban a Zala 
torkolatánál egy fiatal férfi holttestét fogták 
ki. A halott ruhadarabjaiban egy cédulát ta
lállak, amelyből megállapították, hogy Szeles 
Lajos 28 éves fuvaros a halott ember. Szeles 
ruhájúnak zsebeiben sulyos kődarabok is vol
tak. A csendőrsóg most erélyes nyomozást in- 
ditoll annak nicgállan’iására, hogy a fiatal 
férfi öngyilkosságot követett-e el, vagy pedig 
bűntény áldozata lett.

— Hirtelen halál n vendéglőben. Ma este 
a Párisi-utca 5. számú házban lévő vendéglő
ben vacsorázott özv. Holccsi Ernőné 51 eves 
háztartásbeli asszony. Holicsné egyszerre szi
véhez kapott és eszméletlenül esett le a szék
ről. A mentők már csak a beállott halált 
állapították meg. Az asszonyt szivszélhüdés 
ölte meg. Holttestét a törvényszéki bonclani 
intézetbe szálíitolták.

Nem ffog izzadni!., 
ha „TropfcAI**  nvá'rl öltönyt rendel. Mérték utAn 
60 P. FNDRODY, Vili., MArta-utca 16. 1. 8. ez. 
Fazónmunka 25 I*

— Menyasszonyi fénykép . Rozgonyitól 3 
drb 8 P.

— Meinl olívaolaj a francia Riviéra olajhoz 
gyójának első sajtolásit, kellemesen fűszeres és 
aromás. Salátához, mayonnaise-hez és olajku- 
rához kiválóan alkalmas.

— A piidcr kiválasztása. A púder az arcbőr 
ápolásának igen fontos kelléke. Bőszben az arc
bőr védelmére szolgál, részben pedig hamvas, 
egészségesen ható külszínt kölcsönöz, az arc
bőrnek. Szabály az. hogy a zsíros arcbőrhöz 
nuder helyett használjunk Sulfnmyl kénpudcrl, 
•jje| pedig Sulfnmyl krémet.

— Igmándiból nem kell pohárszámra Inni, 
Megyed, vagy lél pohár elég szokott lenni.
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1.
Alfonz spanyol exklrály, a tpanyol forra

dalom óta hűséges kísérője, Miranda herceg 
társaságában járja Európát. A száműzött 
uralkodók tipikus életét éli: örök vándorlás, 
hol Anglia, hol Franciaország és Európa más 
tájai. Nálunk is járt már egyszer az exkirály. 
\Alfonz király és Miranda herceg most Cseh
szlovákiában tartózkodnak s onnan rövi
desen Budapestre jönnek.

II.
Árverés volt a héten a Várban az Url-utca 

't. számú Széchenyl-palotában. Néhai Széche
nyi Emil gróf koronaőrt egy tőzsdebirósági 
Ítélet még annakidején 12.000 pengő meg
fizetésére kötelezte. A hitelező Széchenyi 
Emil gróf halála után foglalást vezetett és 
mivel a koronaőr fia, Széchenyi Imre Pál 
gróf nem fizetett, kitüzette az árverést. Ez 
az első árverés már régebben lezajlott, de 
csak néhányszáz pengő folyt be. E héten az
után újabb árverés következett. Elárverez
ték Széchenyi Emil gróf híressé vált igaz- 
yilöngy-inggombjait, amelyek körül annyi 
pör és háborúskodás zajlott. Négyszáz pen
gőt fizettek érte. Dobraütötték Széchenyi 
Imre Pál városszerte ismert Austro-Daimler 
luxuskocsiját, ezért 720 pengőt adtak az ár
verezők. Kisebb antik bútorok, festmények 
kerültek még árverésre, a végrehajtó össze
gen négyezer pengőt vett fel. A hátralévő 
nyolcezer pengő fedezete fejében a hitelező 
most a lábodi Széchenyi-birtokra kérte az 
árverés kitűzését,

III,
Hathavi felmondás —- ez a elme egy 

könyvnek, amely az őszi piac szenzációja 
lesz. Lukács István, a kitűnő tollú fiatal ri
porter irta a regényt. A siker fokmérője: 
egyszerre vásárolta meg a kiadási jogot egy 
kiadóvállalat, a filmezés jogát pedig egy 
francia társaság. Az előlegek már befolytak. 
Es itt meg kell írni valamit. A regény arról 
92ól, hogy Binét urnák, a könyvelőnek hat 
hónapra felmondják az állását. Remény 
sincs, hogy uj állást kapjon. Hat hónap az 
élet. Binét urnák a felmondási idő alatt nem 
kell bejárni az irodába. Binét ur nem mondja 
pieg édesanyjának, hanem hat hónapig ko- 
médiázik, mesél az irodai életről. Hat hónap, 
Azután eldördül egy revolverlövés. A regény 
égy rövid rendőri hírből született meg. Meg
történt, itt Pesten Binét úrral, akinek per
sze nem Binét volt a neve. A rendőri hirl 
okkor megírta a rendőri riporter és most 
regényt irt belőle. És amikor megkapta az 
élöleget a kiadótól és a filmesektől, másnap 
a Király-utcában egy özvegyasszony laká
jára becsöngetett a postás. Száz pengőt ho
zott. Az özvegyasszony máig se tudja, k‘ 
küldte ezt a pénzt.

IV,
Ma küldték szét a meghívókat a szolnoki 

miivésztelep tagjai mindazoknak, akik 
a pesti társaságban szerepet játszanak. A 
meghívó arra a kerti ünnepélyre invitál, 
utnely augusztus 12-én, este hét órakor kez
dődik a szolnoki müvésztelepen. .4 szabad
téri előadást Máskus László rendezi,

V.
Az előkelő úri társaságok legújabb sportja 

at íjászat. Japánban újították föl ezt a régi 
jportot, onnan került Angliába és végül el
jutott hozzánk, harmadkézből — holott va
laha így imádkoztak a népek: A magyarok 
nyilaitól ments meg Uram minket... Egy 
úri társaság már vadászaton ts használja ezt 
a régi magyar fegyvert. 4 társaság legutóbb 
Nógrádban vadászott nyillal vadkacsára.

VI.
Megint csak a pesti éjszaka sikeréről kell 

Írni. Ezúttal a nagymező-utcai Arizonáról, 
fíozsnyay Sándor zeneszerző remek dancing- 
járói. Egy berlini nagy lapban olvassuk, 
hogy a német fővárosban, Prágában és Bu
karestben egyszerre három lokált nyitnak- 
mind a hármai pontosan a budapesti Ari
zona mintájára rendezik be — forgó par
kettel. Még lokál-életet Is Budapesttől kell 
tanulni,,.

VII.
Ez a nyár sem múlik el vdlópör nélkül. A 

benfentesek már tudják, hogy a fiatal poli
tikus gróf válik a feleségétől. De nem so
káig lesz nőtlen. Pár héttel a válás kimon
dása után egy grófklsasszonyt vesz felesé
gül, —sági—

— Megfosztották mandátumuktól ■ zzél- 
BŐségcs stájer képviselőket. Grácból jelen
tik: A stájer tartómé nygy ülés több mint 20 
órán át tartó viharos éjszakai illésen meg- 
semmisitette a nemzeti szocialista és kom
munista mandátumokat. Az iilés szombat 
délelőtt 11 órakor kezdődött és vasárnap 
reggel ért véget.

BÚTORT U1GVEN 
nem adunk, de a mai nehén gazdfazAgl helyzethez alkalmaskodvaelbatAroztuk, hogy ezidtlR nem létezett 
arak mellett 24 havi részletre te áruiítunk 
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A törpék országában

A törpék Németországban külön lakótelepet létesítettek. A telep idegenvezetője Fesch, a 
telep látványosságairól és érdekességéről tart előadást a kiváncsi Idegeneknek

Szerelmi gyilkosság a tanyán
agyonverte menyasszonyát a féltékeny vőlegény

Szeged, julius 30.
(A Hétfőt Napló tudósítójának tclefonjelen- 

tése.) Borzalmas szerelmi dráma történt vasár
nap virradóra Mezőhegyes közelében egy ta
nyán.

Koszó Ferenc tizonnyolcéves béresnek már 
régen eljegyzett mátkája volt Kocsis Eszter ti
zenhétéves leány. El is határozták, hogy a kora 
őszkor megtartják az esküvőt. Koszó azonban 
állandóan féltékenykedett a menyasszonyára. 
Pénteken este egy másik tanyáról egy barátja 
volt nála látogatóban, aki folyton bosszan
totta azzal,

hogy nem szereti őt a« Eszter.

Megöl a rettenetes szerelem —
irta búcsúlevelében a halálraszánt 
szerelmes kórházi ápoló

Vasárnap délelőtt megjelent a főkapitánysá
gon Várady János kereskedőseged és egy leve
let adott át. amelyet barátjától, Török István 
27 éves kórházi ápolótól kapott. Török a Cso- 
bánc-utca 6. alatt lakik és a levélben beje
lenti, hogy öngyilkosságot fog elkövetni.

’ Nem bírom tovább az életet, megöl a 
rettenetes szerelem

— kezdi levelét, majd romantikus hangon ar
ról kesereg, hogy a mai világban, mikor a 
legtöbb ember anyagi gondok miatt lesz ön
gyilkos, neki, aki a viszonyokhoz képest elég 
jó anyagi körülmények között él. azért kell 
eldobnia magától az életei, mert

halálosan szerelmes egy leányba, 
aki nem visszonozza az ő szerelmét.

— Dr. Boros László szerkesztő kormány
főtanácsos lett. A kormányzó a miniszter
elnök előterjesztésére dr. Boros Lászlónak, 
az Esti Kurír kitűnő szerkesztőjének, n 
Magyar Újságíró Egyesület főtitkárának n 
m. kir. kormány főtanácsosi címei adomá
nyozta. A magas kitüntetés valóban méltó 
érdemeket jutalmazott. Dr. Boros László 
érdeme volt a Budapesten tartott nemzet
közi újságíró kongresszus, amely a világ- 
sajó legelőkelőbb reprezentánsait Magyar
ország őszinle barátaivá lette. Az egész ma
gyar sajtóban osztatlan örömet és megelé
gedést kellett dr. Boros László kitüntetése 
s rengeteg gratuláció érkezett az uj mél- 
tóságos úrhoz.

— Tflz a miskolci laktanyában. Miskolcról 
jelentik: Vasárnap ,-eggel kilenc óra tájban 
hatalmas lángnyelvek csaplak ki a Rudolf- 
Inktanya nyolcvan méter hosszú istállóépüle
tének tetőzetéből. A kivonult tűzoltóság és a 
katonaság órákon át nagy izgalmak közben 
dolgozott, hogy a gyorsan elharapódzott tüzet 
elfojtsa, mert az istálló padlásán nagymeny- 
nyiségü lőszer is volt. A lőszert idejekorán si
került biztonságba helyezni és ugyancsak ki
mentenék a százhúsz lovat is nz égő istálló
ból. Ilyen módon sikerűit a nagyobb veszedel
met elhárítani, de az istálló telőzele teljesen 
leégett.

— Fílrdőfrlkós halott a Dunában. Vasárnap 
a Ferenc József-hidnál egy fiirdőtrikós férfi 
holttestét vetette parira a Duna. A halott, aki
nek jobbkarján patkóalnku tetoválás van, 
F. G. monogrammal és alatta 1905. évszámmal, 
a rendörorvos megállapítása szeriül, két-három 
napja lehet a vízben. Megindult a vizsgálat ki
létének megállapítására.

— Halálozás, özv. Vdh/l Nagy KArolvné 75 
éves korában Budapesten elhunyt. Temetése 
kedden délután lesz a rákoskeresztúri temető 
hnloltasházából. Az elhunytban Walikovszky 
Károly, n Magyar Hírlapírók Országos nyugdíj- 
intézetének és az Újságírók Szanatórium Egye
sülőiének igazgaló-tilkára anyósát. Vályi Nagy 
Géza százados, a katona költő pedig nagynenját 
gyászolja.

Amikor másnap a barátja hazament, Kószó 
Indulatosan felelősségre vonta menyasszonyát 
s hivatkozott arra, hogy a barátja is azt mon
dotta, hogy mást szeret. A leány tiltakozott a 
gyanúsítás ellen, de Kószó nem hitt neki s 
annyira dühbejött, hogy

felkapott egy hatalmas dorongot s a ázó 
szoros értelmében szétverte menyasszonya 
fejét, aki ott a helyszínen meg Is halt

A gyilkos zokogva jelentkezett a csendőrség- 
né), ahol elmondotta a történteket s azt han
goztatta, hogy nem akarta megölni a leányt, 
csak meg akarta fenyitenl. Kószát bekísérték 
a szegedi ügyészség fogházába.

Leírja, hogy a kórházban tizenegy darab 
veronait, öt luminált és tizenhét trionált vett 
magához, azonkívül egy zsineget is visz magá
val. hogyha*  ez a nagymennyiségű méreg sem 
lenne elegendő, még mindig maradjon egy esz
köz. élete kioltására.

Érzékeny hangon búcsúzik régi Jó barátjá
tól és arra kéri, ha a hűvösvölgyi erdőben a 
közeli napokban megtalálnák holttestét, 

egy bélig ne szóljon senkinek, 
Összes Iratait megsemmisíti és azt akarja, 
hogy legalább egv ideig foglalkozzanak vele a 
lapok, mint rejtélyes halottal.

A főkapitányság eltűnési osztálya megindí
totta a nyomozási az eltűnt szerelmes Török 
után.

— Roblcsek Antal halálának titka. Robi- 
esek Antal 28 éves clpőfelsÖrészkészitő ügyé
ben, akiről a rendőri nyomozás megállapí
totta, hogy vérmérgezés következtében halt 
meg a Zsidókórházban, tovább folyik a nyo- 
az ügyészségre, ahol a vizsgálóbíró hétfőn 
tanulmányozza át azokat és utána fog dön- 
mozás. A rendőrségről az aktákat át létlék 
tení, hogy szükség van-e további eljárásra 
vagy sem. Abban az esetben, ha a vizsgáló
bíró szükségesnek látja a vizsgálat elrende
lését, a főkapitányság sérülési osztályán még 
a hét elején megkezdődnek a kihallgatások 
Robicsek Antal halála ügyében.

Kivételes alkalom mérték
utáni férfiruharendelésre I 

Csők oien a ti6fen I
Az előrehaladott idény miatt 

raktárunhon megmaradt szövet
maradékokból rendelhető mérték 
után remek szabású divatos férfi
öltöny 40 pengőért. Ruhakereske
delmi Vállala', Ferenc-körut 4.1. 
em. Egyszeri rendelés elég, hogy 
állandó vevőnk maradion.

— Nagyboldogasszony napja Esztergomban. 
Az idén is hagyományos fénnyel ülik meg 
Nagyboldogasszony napját Esztergomban. Az 
Árpádházi királyok ereklyéi! diszfclvonulással 
viszik a székesegyházba, ahol Szcrédi Juszti
nján hercegprímás szentheszédet tort. Az ün
nepnapon lesz az esztergomi búcsú is.

— «A Mozlvilág**  jubllárls száma most je
leni meg. Ebből az alkalomból Lenkei Zsig*  
mond szerkesztői, a lap és a régi nagy mozí- 
Mövctsi'g alnpilójót seregestül kereslek fel Üd
vözletekkel. A nívós folyóirat jubileumi szá
mába n legkiválóbb film-szaktekintélyek irtait 
értékes cikkeket

F
. flawaaaaa a mérték után teUzésiaorín,ftUűKonutao se

6CHNELLER, Oohány-utca 77. II. em. !•.

— A kecskeméti barackkiállltáa hatalmas 
sikere. Vasárnap igen sok látogatója volt a 
kecskeméti bcrackkiállitásnak. Reggel z»u« 
főijéig megtelve indult el az úgynevezett 
barachi'onat, amely a kiállításra hozta a 
publikumod- A kiállításon olt pompázik a 
160.000 hof.*̂  kecskeméti gyümölcstermő 

A kiállítás díszes bejárata.

föld minden csodája: Ízes, hamvas, gyö
nyörű kecskeméti barackok, gyümölcspira- 
misok. Vasárnap a kecskeméti kiállítás al
kalmából a Középmagyarországi Autó- és 
Motorklub csillagtúrát rendezeti, délután 
pedig repülőnap volt, amelyen Bánhidy An
tal, n világhírű magyar pilóta repülőgépével, 
a Gerle 13-inal vett részt.

— Egy angol urilány tragédiája Budapest 
és Bécs között. Angliából, llorshainból a 
minap érkezeit a budapesti főkapitányságra. 
Paul Dorémus hínár irta a levelet, amelyben 
a leánya, Franklin Dorémus iparmüvésznő 
után érdeklődőit. A tanár azt irta, hogy 
leánya európai tanulmányúira utazott, leg
utóbb Budapestről irt és azóta nem adott 
élcljelt magáról. /. főkapitányságon meg
indult a nyomozás. Megállaplották, hogy nz 
angol iparmüvésznő két hónappal ezelőtt a 
Klofild-utcában lakott albérlőiben. Onnan 
azzal távozott, hogy Becsbe mégy. Közben 
egy ausztriai kirándulóhelyen állapodott meg 

.és ott turikt'akirándulás alkalmával lezjihant' 
a szikláról cs szörnyethalt. Franklin Dprér. 
mus tragikus haláláról a budapesti rendvr- 
s» g kíméletesen értesítette az édesapját.

— Hirtelen meghalt egy nő a Károlvkőruton. 
Fuchs Sarolta 35 éves hentesáru kereskedőnő a 
Károly-körulon hirtelen rosszul lelt és össze
esett, Autón kórházba akarták vinni, de útköz
ben mehalt. A rendőrség intézkedésére felbon
colják és megállapítják, mi okozta a halálát.

FrletePí c!dö olcsó 
tartós 

N2Ópt 
KAkóezl-ut »O. Teréz-krl 02. Vkmhőz-krt 1O.

— Gyöngyös! hadlrokknnfak zászlószcnte- 
lése. A HONSz gyöngyösi csoportja .szeptember 
10-én zószlószenlclő ünnepséget tart. Ugyan
erre a napra hívta össze a HONSz országos 
központja ugyancsak Gyöngyösre országos 
vándorgyűlését. Az Ünnepségen meg fog jelen
ni Gömbös Gyula miniszterelnök és József fő
herceg is.

— A soproni hősök emlékműve. Augusztus 
hatodikén nagyszabású ünnepségek lesznek 
Sopronban. Akkor avatják föl a volt házlez- 
re«l, a 18-as honvédek emlékművét, amelyet 
Siklódy Lőrinc szobrászművész készített. Az 
ünnepi beszédet József főherceg tartja. A kö
zönség tiszteletére délután népünnepélyt ren
deznek. A fővárosból Sopronba augusztus ha
todikén filléres gyorsvonat indul.

Gyilkol a forgószél Szászországbau. 
Drezdából jelentik: Az Elbu-folyó környékén 
szörnyű forgószél pusztított, mely a termést 
teljesen megsemmisítette. A tönkrement vidék
ről négy halottat és húsz súlyos subesultet je
lentettek.

—• Nyolcezer pestkörnyéki lakos panaaza 
a villamostarifa ellen. Pcstszentlőrinc és 
Vecsés községek határában, nz 50-es villa, 
mos végállamása környékén levő Gánz-kert- 
város, Szcmere-kertváros, Szent Imre-telcp, 
Szemere-lelcp es Ganz-telep 800 lakosa me
morandumban juttatta cl a kereskedelmi 
miniszterhez a yillumostarifa cs villamos
közlekedés ellen (mell jogos panaszát. Ezek
nek a környékbelieknek a 42-cs végállomás 
és az 50-cs végállomás közötti útszakaszon 
10 filléres pótjigyct kell váltaniuk. Azt ké
rik, hogy a miniszter szüntesse meg ezt nz 
igazságtalanságot, az áhzúllójegy erre a vo
nalrészre is érvényes Ügyen. Miután reggel, 
délben és este ember ember hálán szorong 
az 50-es kocsikon, azt is kérik, hogy a szük
séges időpontokban pótkocsik beállítását 
rendelje el a miniszter.

— Éjszakai azurkiíliMok. Peslszentérzsébclcn 
Mord Rolhcrmcrcuicn 26. elölt llenö Károly

éscí líikalosscg. dél egy ismeretlen férfi 
megtámadta és összeszurkálta. A mentők a 
Szent István kórházba vitték. — Somogyi 
Ágoston hentest Kispesten a Beniczky-utcn 74. 
előtt bárom ismeretlen férfi meglámndla, fejbe- 
verte és a halsz, ii > t is klülöllék. A lámn.lok 
elmeneküllek Somogyit n mentők a II. számú 
iicinészeti klinikára jzállilotlak.
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Szépítik 
a világ királynőjét

l'j, diMPS könlíJsbe öltöztetik Parist.

SZÍNHÁZI napló
„Több Schetdyén-áldozal" nláirússal le

velet kapóit a Színházi Napló a Budai 
Sziiikör tagjaitól. A levelet egész terjedel
mében nem közöljük, de néhány passzusát 
kiragadjuk:

„A Héttől Napló volt mindenkor a legelső 
lap, — írja a levél amely a Sebestyén csa
ládban, sajnos, Igen gyakran előforduló ba 
jókra becsületes őszinteséggel mindig rámuta
tott. Ezért fordulunk ismét a Hétfői Nuplóhoz. 
Amint méllóztallk tudni, Sebestyén Géza ur a 
Budai Színkört, mint u főváros bérlője cső
repedés elmén csütörtökön bezárta. A est 
ugyan nem repedt meg, legföljebb a dlrekclé 
szive repedt volna meg akkor, ha az eddig 
megdolgozott munkánkért a teljes fizetés: 
folyósította volna. Seliestyénék azonban csak 
a leiét akr.rták fizetni, e.z elmaradt gázsira 
vonatkozóan pedig mindenkinek megadta a
Jogit althoz, hogy pereljék. Az engedélyhez 
nevetve hozzáfűzte: „legfeljebb nem ütvén,
hanem száz elvesztett perem lesz“. Tessék 
megmondani, miként lehetséges Ilyen cinlz
mus h főváros tulajdonát képező színházban
ahová ti főváros dr. Güuthcr Ferenc szemé
lyében, zárgondnokot iillctett. Mikéül lelielsé 
ges, hogy Sebcslyen Géza, tiki törvény előtt 
t It esküjében kijelentette, hogy egy fillér 
vagyona nincs, minden anyagi felelősség nél 
kői színészt, zené'/.l, seg ■dszcniélyzclcl a fő
város nevében leszerződtessen Gilnthcr dr. 
zárgondnok ellenjegyzésével és négyheti alig 
fizetés után nz utcára I. Heti essen egy csőmé 
embert. Nagyon kérjük Szerkesztő űrét, hozzr 
nyilvánosságra ezeket az adatokat, hadd tudj; 
meg a közönség, hogy mi ez, a Sebestyén féle 
zzabadnlmazott esőrcpedés s a város illetékes 
urai Is lássák l>e végre, hogy Scbe.styénék Bu
dapest harmadik színházát juttatják Ilyet 
sorsra. Budapestnek mindenkor a Budai Szín 
kör volt a legjobban menő színháza, de ugy 
látszik, n sorozatos S< hcslycn-ii"yek miatt ez 
a színház Is a többiek sorsára jut. Kérdezzük, 
hogy száz és száz színházi cvisztenclánnk mes
terséges letörése arányban áll e a Sebestyén- 
dinasztia sziliházi érdemeivel." (Aláírások.)

Ha már a Budai Színkörről írunk, legyen 
valami humorosabb is. Szőnyi Lenkéről. a bá
ján fekete színésznőről s-ó/ ez a fejezel, aki 
egyszerre primadonna hu Budán. ,t kis SzA»yi 
annyira beleélte magát a primadonnaságba, \ 
hogy a tradiciónális régi öltözöl a maga Ízlése 
fzerinl akarta átalakítani Kedden esie kárpito
sok jelentek meg a: öltözőben és húsz méter 
bemhergselyemmel behúzták a falakat és a: 
asztalt. GyöKyörű, szinpompás lett a: öltöző. A 
kis Szőnyi azonban nem sokáig örülhetett neki, 
ínért másnapra becsukott a színház...

♦
Ez azonban Imgikomikiisnhb. Féld Matvi sem 

fi/« t gázsit, de milű I is fizetne? Egyszer az 
egyik színésze, máskor a másik marad ki 
azért, meri máshol fizelő szerződést kapott. 
Legutóbb Konipólhy jelenlétié be este félnyolc 
árakor, hogy nem júlsz.lml, mert egv nyári esi 
keretében sz< 1. p<Iliét, ahol bizlt s is a gázsi 
Félnyolcki r leli il ugy volt, hof v bonviván nél
kül pori ■ le az i löad í.. un ikor Féld Matvi iro 
•Iájába bekopogtatott egy fiatal szinész, Ge/fért 
Sándor, oki szabadjcgvel kéri.

- - Mi jogon ki r in iga sznlmdjegyel? — kér
dezi villámló szemekkel Féld Matyi.

Szín sz tm k k rt m f mondja szeré
nyen a most végzett szininövendék.

Akkor magának a színpadon a helye! — 
mondta és az. elamult fiatalember kezébe 
nyomta a vaskos 1 szerepi 1 A fiú ellenkezni 
sem tudott, már a színpadra cip< He, ahol ta 
nácslalanul állt nz egész társaság. Hogy Matyi 
jobb kedvre Imi {ólja a fiatal színészt, három 
pengő felléptidijat is ij.rt neki. A szegény fin 
» jó vncst 1 ren rfvl« ni munká-
\ il eljátszotta ti kánikulái n ezt a szerepel, 
de az előadás titán, amikor szcjjelnézett - 
Matyit sehol sem találta.

♦
Hétfőn este a 1< .<kbcn nagyszabású 

szinészgyülés lesz. \ készülő, de létrejönni 
nem nkaró kollektív szerződés mi.itt gyűl
nek ö-s/e a színészek. 77keseredett hangit 
Ielszólok:s várhatók. A pesti színészek 
ugyanis sehogy sincsenek megelégedve bi
zonytalan sorsukkal.

Augusztusra
uj, r.noy attrakciókat
’ ' -> < ./crUcn hüGItl. Uellemes

r r-’r.-.-;;rjsKa;x'w«MBKíí

SZÍNHÁZ — MOZI
Minden ellenkező hírrel szemben:

Alapi Nándor nem kapta mef 
a Kamaraszínházat
Kérdéses, hogy a kivált tőke beválik-e?

Napilapokban megjelent a hir, hogy a Nem
zeti Színház Kamaraszínházának sokat vajúdó 
problémája megoldódott és Alapi Nándor 
kapta meg Ismét c színház bérletéi: jóval le
csökkenteti feltételek mellett. A különben jó- 
vzándékti, do tavaly igen sok balsikerrel küzdő 
szinigazgató

szerződése még korántsem befejezett tény.
A kultuszminisztérium még nem irta alá a 
szerződés másodpéldányút és visszatartotta, 
abból nz egyszerű okból kifolyóan, hogy sok
kal jobb és tőkeerősebb ajánlat érkezett a szín
ház bérletére.

Alapi Nándor ugyanis arra a hírre, hogy a 
színház bérletének egyetlen reflektánsa, sőt a 
szerződése már befejezett tőkecsoportot szer
zett, — még pedig egy másik színháztól.

Összecsapnak a
Jó és művészi filmeket kérünk!

A knrtclek ellen, amelyeknek száma Ma
gyarországon a háromszázötvenet is meg
haladja, állami bizottságokat létesilenek, 
amelyeknek az n célja, hogy lenyesegesse 

1 kartelck túlkapásait. Ebben nz
általános kartel-cllcnes hangulatban 
bombaként csapott le a hír, hogy a fő
város filmszínházai három kariéiba 

tömörültek 
és most már a szórakozást is a kartelek 
fogják szállítani a pesti publikumnak.

A három nagy mozilröszt tulajdonképpen
- és ezt készséggel állapítjuk meg — vé
tkezésre alakult. Senki sem tudott ugyan- 
s eddig a filmkölcsönzők karlel jé röl, amely 
eddig erejét inkább a vidéken működő 
‘ilmszinházak területén érvényesítene. A 
űlmkölcsönzök most arra szervezkedtek,

Kun Magda revüprimadonnának 
szerződött Bécsbe

'.ehet, hogy forgótőkéhez jut egy fővárost színház — Kun Magda 
Fritz Grünbaummal együtt játszik Bécsben

N magyar szubrett-export virágzik. Ezt 
nem azért Írjuk, hogy a jelenleg Budapesten 
tartózkodó Stockingcr osztrák kereskedelmi 
miniszter ezt exportszámlánk terhére Írja, 
mert hiszen köztudomású már a császár
városban az, hogy

sziibrettben csak a magyar a valódi.
Ezúttal Kun Magdáról, a múlt szezónban 
feltűnt és az élre tört szubrcttünkről van 
szó, aki augusztus 20-ától kezdve osztrák 
revüprimadonna lesz.

Néhány nappal ezelőtt táviratban és tele- 
fónon kereste Kun Magdát Jlambert bécsi 
szinigazgató, a Moulin Hongé revüszinház 
művészeti vezetője. A megbeszélések értel
mében Kun Magda Bécsbe repült, ahol Fritz 
Grünbaummal és Hamberttcl megtárgyalta 
bécsi vendégszereplését. Ezek szerint a nagy
szerű fiatal magyar szubrett eljálsza a Ver- 
liebe dich tüglich cimü uj revü főszerepét, 
amelyet Fritz Grünbaum irt és amelyben

partnere szintén a legkitűnőbb osztrák 
komikus lesz.

Nem kétséges, hogy a ragyogó fiatal magyar

A főváros nyári tanácsülése foglalkozik 
a Labrlola-szinház sorsával. Előre jelezzük, 
hogy I.abriolának már nagy pártja van a 
fővárosnál. A tanácsülés ugyanis kérlelhe
tetlenül megfosztja a Városi Színház bérle
tétől I.abriolát akkor, ha augusztus 5-élg 
eleget nem tesz fizetési kötelezettségének és 
le nem teszi azt a huszonn.volcfzer pengőt, 
amely a fővárosnak lakbérblztositék fejé
ben jár. Beszéltünk mn Labriola budapesti 
logtniiácsosával, aki kijelentette, hogy 
hétfő délig deponálja a főváros kasszáid
ban nz első tízezer pengőt, mert ennyire 
kapott csak Labriola kiviteli engedélyi, de 
augusztus 5-lg feltétlenül lefizeti nz egész 
össze get. Majd meglát juk.

♦

Wcrtheimer Elemér, a Magyar Színház és nz 
Andrássy-uti Színház igazgatója nyaralásából 
megél kezelt Igen sok színész és színésznő 
'-•ila. Holnap kezdi meg a szerzödlclési tárgya

fíVÁRI OPERETTSZINHAZ Angol Park mellett. Te!.: 13-0-60.
Kezdete este 8’ < órakor

Helyárak
őO fillérlő' 3 pengőig.

Szluáruány
bemutatója augusztus 1 én. holnap

Mulatságos, zenés, tán
cos na<7.v magyar revü. 
„KÉK MAllÁK" képek- 
kel. — 5't ézerep’ő.

A Fővárosi Operettszlnháznak egyik flnan- 
szléja volt ugyanis Mucsányi hanglemez

gyáros,
a hasonló nevű kitűnő jazz-énckes édesapja. 
Mocsányi a még meg sem indult színházból 
kivonta húszezer pengőnyi tőkéjét és ezzel 
Alapihoz társult. Félő azonban, hogy Mocsá- 
nyiék ezúttal színház nélkül maradlak, mert 
mig Alapi összesen harmincezer pengő tőké
vel pályázták meg a Kamaraszínházat, addig

Hattay Adrienné nevű vidéki primadonna 
hatvanezer pengő kimutatott tőkével kérte 

utolsó pillanatban a színház bérletét 
A kultuszminisztérium illetékes osztálya a leg
nagyobb dilemmában van, hogy a régi igaz
gatónak, vagy a vidéki primadonnának mondja 
ki a boldogító igent.

:i és filmkartelek
hogy kartelerővcl diktálják filmjeiket az 
egyes pesti mozikra, amelyek viszont a 
tröszt erejével akarnak szembesz.állni ezzel 
a törekvéssel. A filmesek ugyanis igen sok 
rendszabályt léptettek életbe a mozisok el
len és őket különböző szankciók betartá
sára akarták kényszeríteni.

A filmesek világában
a legnagyobb megdöbbenést keltette a 

két kartel alakulása és összecsapása, 
mert ebből semmi jót nem várnak. A pesti 
közönségnek nem átlagfilmek tömegére, ha
nem gondosan megválogatott művészi fil
mekre van szüksége és erre csak egyéni 
vezetés alatt álló filmszínházak képesek. 
Nagyon jó lenne tehát, hogyha a filmesek 
frontján béke jönne létre, amelyből a kö
zönségnek is haszna lenne.

szinésznő rövidesen ugyanolyan népszerű
ségre tesz szert az osztrák fővárosban, mint 
két évvel ezelőtt Bársony Rózsi. A két nagy
szerű magyar szubrett karrierjében külön
ben is igen sok közös vonást lehet föl
fedezni.

Kun Magda augusztus 6-án utazik Bécsbe, 
hogy próbáit megkezdje, mert a nagy revü 
bemutatóját augusztus 20-ára tervezik.

Kun Magda pesti távozása azonban nem 
mehet simán. A kitűnő szubrett ugyanis nem 
számolt jóelőre a bécsi szerződésével és

már budapesti szerződést kötött.

Az egyik operettszinházunk szerződtette két 
darabra, sőt a szezónnyitó újdonságban is 
szerepet kellett volna vállalnia. Az osztrák 
szerződés azonban olyan előnyös, hogy er
ről lemondania nem igen lehet. Havibért 
igazgató

vállalta a pönálé költségeit,

amelyet szeptemberben lefizet Kun Mag 
dáért. Lehet, hogy ez lesz az illető operett
színház forgótőkéje, a.

Táviratot kapott a Hétfői Napló Párizs
ból. Alpár Gitta és Fröhlich Gusztáv, a 
férje szombaton reggel elindultak kocsiju
kon Budapest felé. Kcdden-szerdán iti 
lesznek. Két szinigazgató várja őket. A 
Király-Színház és n Fővárosi Operettszin- 
ház Igazgatója. Alpár Gitta ugyanis a jövő 
szezonban Budapesten marad, legfeljebb 
Bécsbe megy filmezni.

♦
Valamit a vidéki színészet nívójára 

süllyedt fővárosi szinliázdzsungelböl. Egyik 
jónevü színészünket esti huszonöt pengőért 
szerződtették. A harmadik nap lecsökken
tették a gázsiját napi öt pengőre. Egyiket 
sem kapta meg.

Miért maradjak olyan sokkal adóst , . . 
— mondta vállvonogatva a színházigaz
gató.

♦
A Pesti Színház építkezés alatt van. For- 

gószlnpiidot kap, n biifféjét és ruhatárát is 
átalakítják. így készül nz uj szezonra.

Délutáni ruha fehér, piros és fekete 
díszítéssel.

Három évvel ezelőtt nagy siker-cl mutatko- 
zott be a Terczköruti Színpadon Palotay Erzsi 
fiatal és tehetséges sanzonénekesnő. A kislány 
ezután férjhezment, de férje tragikus körülmé
nyek között elhunyt. Most ismét visszatér a 
színpadra, de mint drámai szinésznő. A Tüzek 
cimü darabban lép fel, azért, hogy több pesti 
szinigazgató megnézze.

♦
Az itthon tartózkodó magyar világhírű artis

ták összeálltak és tárgyalást folytatnak a Fő
városi Operettszinliázzal, hogy ott egy amerikai 
stilii révül, amelyben a hangsúlyt az akrobata
mutatványokra fektetik, eljátszanak. A 2 Cal- 
llgarl és a 2 Hugos tárgyal erről. Már le Is 
szerződtetlek egy tlzenkJltagu nagyszerű güri- 
csoportot

♦
Afaggar Szivárvány címen érdekes és uj szín

házi vállalkozás nyílik a nyári Budapesten. 
Künn a ligetben az alpesi falu tőszomszédságá
ban a Nyári Operetlszinház nyitja ki kapuit 
Bársony István, a nagyszerű szinész és rendező 
vezetése mellett,

A beígért külföldi idegenforgalmat várjuk 
ezzel a magyar Kék Madár-szerű kabarénkkal, 
— mondotta Bársony István. — Mert ebben a 
műsorunkban megtalálhatja az idegen azt, ami 
magyar és művészi. Az együttes öt ven tagú s 
ebben egy huszlagu balett-társulat táncol. Há
romrészes a revünk, az elsőt Ernőd Tamás irta. 
Nyolc színes, stilizált magyar kép. A második 
rész az ízes és magyar Török Rezső három kis 
komédiájából áll „Férjhezmegy a biró lánya'*  
címmel. A harmadik részt Béke ff y László irta 
és játssza végig mint idegenvezető. Békeffy a 
mai Pest legjobb szatirikusa vezeti a közönsé
get a mai Pest dzsungeljébe. Amit mi csinálunk, 
azl a magyar földből és a napfényből igyekez
tünk kivirágoztalni ...

BELVEOERE
Budapest legszebb

CAFÉ-RESTAHRANT-ja
NAPONTA ZENE

Budakeszi-ut 10.
A Budapesten tartózkodó ötszáz olasz avan- 

gárdista kedden, augusztus elsején este meg- 
léz.i a Royal Orfeumban Márkus Alfréd és 
Harmath Imre „Tessék beszállnil*'  című revü- 
aperetljének előadását. Az olasz vendégek sze
repelnek is az előadáson: zenekaruk szórakoz
tatja majd a magyar közönséget. A díszelőadá
son a színpadról üdvözölni fogják olasz nyel
ven a közönséget, amelynek soraiban megjele
nik Colonna olasz követ is, olasz társadalmi, 
politikai és katonai előkelőségek kíséretében.

♦
Kabos Gyula és társulatának nagyszerű ka

baréját nevettük végig a Márkus Emilia-park- 
mozgóban, amely hajlékot adott e remek kis 
társulatnak. Bárkinek melegen ajánljuk a nagy 
hőségben is.

II ETTED Altnnnm Peremes herineWs'JcBcn,Ktl Itli-Wsííi
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‘TNtrfífbfPODTNAPLO^
Rengeteg terv, javaslat, 

életrevaló ötlet került az úszó- 
kongresszus pécsi asztalára

Szeptemberben döntenek a nagyjelentőségű kérdésekről
Pécs, julius 30.

M Hétfői Napiö tudósító iának telefon- 
'jelentése.) A magyar uszóélet kimagaslóan 
rágj' eseménysorozata a szombati versenyek 
lilán vasárnap délelőtt a XIV. országos úszó- 
kongresszussal folt-yalódolt. X városháza 
nagy tanácstermében gyűllek, össze s ezút
tal az előző napnak majdnem a hajnali 
órákba nyúló tanácskozásait folytatták. 
Resztvettek a vidéki elnökök, előadók és a 
Pécsett időző MUSZ teljes vezérkara.

Hosszas vitákra adott alkalmat a dél
nyugati kerület lizenhatoldalas bead

ványa, 
valamint az a rengeteg uj javaslat, amely 
b kongresszusra befutott. Ezeket mind jegy
zőkönyvezték, nyomtatásban adják majd át 
az alszövetségek'nek s a beérkező vélemé
nyezések után, szeptemberben fognak dön
teni a javaslatok sorsáról Budapesten. 
Ugyanckkorrta marad az uj szervezési sza
bály végleg w megalkotása is. A délelőtti 
kongresszus, huszonkét résztvevője elé több 

fontos kérdés kerüli, igy a középiskolás 
versenyzők bekapcsolása, a körzetek egy
szerűsítése ötről háromra, (ami ellen a vi
dékiek egyhangúan tiltakoztak) és az a ja
vaslat is, amely indítványozza, hogy

a vidéki bajnokok, akik a standard időt 
elérik, indulhassanak az országos baj

nokságban is.
Ezek részére kérik a MUSZ-tól az útikölt

ség megtérítését. Ez az utóbbi javaslat két
ségkívül igen nagy hasznára válhatnék a 
magyar úszásnak s valószínű is, hogy ilyen 
értelmű döntést fognak hozni A kongresz- 
szus záróakkordja az volt, hogy a MUSz em- 
lékplaketlet nyújtott át a délnyugati kerület 
vezetőegyéniségeinek, igy dr. Nedtvicli An
dor polgármester, Makay István h. polgár
mester, Kalenda Lóránt műszaki főtaná
csos, Dulánszky Jenő uszodatervező mér
nök. Várnagy Elemér kér. előadó, Visnya 
Ernő felsőházi tag, az alszövelség elnöke, dr. 
Schmidt László, dr. Lchner Dezső, dr. Kab- 
lich Tibor részesültek a kitüntetésben.

GYALOGTÚRA PÁR1S ÉS STRASBOURG KOZOTT.

Jó sportot hozott a második pécsi uszónap is
A kongresszus után még a délelőtt folyamán 

bonyolították le az előmérközésekcl, majd fél
négykor a viharral fenyegető időjárás mellett, 
mintegy ezer néző jelenlétében megkezdődlek a 
nagyszabású uszóverseny második napi sport
eseményei.

A részletes eredmények a következők:
NagykJirös vándordíját nyerte a PÁC 25 

ponttal, 2. MESE 9 p., 3. Kaposvári TSE 5 p., 
SZUE 5«PS C 4. Pécsi UE 3, Szolnoki MÁV 3. 
JÖSSZE 1. Ezek a szenior-számokból adódlak.

Győr város vándordíját nyerte a SZUE 23 
ponttal, 2. PÁC 15, 3. Sz. MÁV 15, 4. JÖSSZE
10, MESE 9, KTSE 5, 1 SC 3. Ezek a flu- és 
ifjúsági versenyek eredményeiből adódlak. — 
Hódmezővásárhely vándordíját, amelyet a 200 
méteres mellúszás győztese számára Írlak ki, 
Jíeiey István MESE nyerte.

Egyéb eredmények:
I. o. hőlgyhátnszás: 1. Mailász FTC I p. 33.2 

mp., 2. Klotzár PUES 1 p. 34.6 mp, 3. Tóth M. 
BSE 1 p. 36.6 mp. — 100 m. ifjúsági gyors
úszás: 1. Lengyel KTSE 1 p. 04.6 mp., 2. Gróf
11. PÁC 1 p. 04.8 mp., 3 Fülöp MESE 1 p. 
05.4 mp., 3. Körösy SZUE 1 p. 05.4 mp. Tekin
tettel arra, hogy Lengyel e versenyre tulajdon
képpen nem nevezett, a vidékiek számára kiirt 
versenyben tehát 1. Gróf, 2. Fülöp, 3. Körösy.
1. o. 200 m. hölgy mellúszás: 1. Szász Magda 
UTE, 3 p. 28.8 mp., 2. Szép III. kér. 3 p. 29.4

Súlyos szerencsétlenség történt vasárnap 
a berlini stadionban

Összeütközött két motorkerékpár, tizen
négy rohamosztagost kórházba szállítottak

Berlin, julius 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) A berlini Motorsport-Club verse
nyén rendkívül súlyos szerencsétlenség tör
tént. Az első, lizenkctkilométeres verseny
nél

Herzogenrath kölni és Wemhöfer bicle- 
feldi versenyző a stadion egyik ka
nyaróban összeütközött. Az összeütkö

Rekordközönség előtt, 9:0-ra győzött 
a magyar vizip ól ócsapat Eperjesen

Hild László vereséget szenvedett
Eperjes, jul. 30.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az olimpiai 
bajnok magyar vizipólócsapat Kassáról Eper
jesre utazott. . A vasúti állomáson körülbelül 
ezerötszáz főnyi közönség lelkes ünneplésben 
részesítette. Duchi dr. polgármester köszön
tötte a magyar vizipólózókat és úszókat, akik a 
cseh vizipólózókkal és uszókkal utazlak együtt. 
(A meleg ünneplést a kassai rádióállomás js

m.DöKa

■
 Épít verseny- és turacsónakot, összes magyar 

és számos külföldi egyesület állandó szállítója. ■

közvetítette.) Az Eperjesi TVE rendezésében 
délután 3 órakor kezdődön a verseny olyan 
nagyszáma közönség előli, amilyenre azon a oi 
déken még nem volt példa. Az egész környék
ről összest ri glcllek a nézők, hogv tanúi lehes
senek az olimpiai bajnokok küzdelmének.

.4 100 m hátuszósbun Bitskey III. egyedül in
dult. Ideje: 1 D. 15.4 mp. volt.

100 m mellúszás- 1. Abcles Prága 1 p. 21.4 
mp. 2. Hild UTE 1 p. 21.6 mp. (Hild gyomor- 
bánialmai miatt nem fejthette ki teljes tudását).

100 m gyorsuszás; 1 Székely Ferenc FTC I 
jp. Q4.8 mp. 2. Lédére^ Prága 1 p. 08 wp, . 

mp., 3. Pesti BSE 3 p. 31 mp. — I. o. 100 m. 
gyorsuszás: 1. Csik BEAC 1 p. 01.4 mp, 2. Wan- 
nic SZUE 1 p. 01.6 mp., 3. Abay-Nemes PÁC 
1 p. 01.8 mp., 4. Kánássy MAC 1 p. 02 mp. A 
verseny egyik legérdekesebb és legizgalmasabb 
száma 1. o. 100 ni. hátuszás: 1. Nagy UTE 1 p. 
16.4 mp.. 2. Hazay MTK 1 p 18.6 mp. 3. Peder 
PÁC 1 p. 18.8 mp. — 3X100 ni. fiú vegyes
staféta: 1. SZUE A-csapal 4 p. 07.8 mp . 2. Szol
noki MÁV 4 p. 14 8 mp., 3. JÖSSZE 4 p. 19.2 
mp. — 100 m. hölgy gyorsuszás: 1 .Magasházy 
TSC l p 18.2 mp., 2. Mailász FTC 1 p. 19.2 mp., 
3. Klotzár PUES 1 p. 20.4 mp. — 1000 m. úszás 
vidékiek részére: 1. Lengyel KTSE 14 p. 18 mp. 
teljes uszodahosszal nyerve. 2. Hauer PUES 
15 p. 06.6 mp., 3. Angyal PSC 15 p. 10.4 mp. 
3X100 ni. ifjúsági vegyes staféta: 1. PÁC 3 p. 
50.2 mp., 2. JÖSSZE 4 p. 01.8 mp.. 3. SZUE 
4 p. 03.2 mp. — Vidékiek részére kiirt vegyes
staféta: 1. PÁC 6 p. 08.2 mp. egyedüli induló. 
Bemutató mtlugrás: 1. Novotarszky PÁC, 2. 
Wannie II. SZUE, 3. Bulula.

BUDAPEST—SZEGED 2 : 2 (2 : 0)
A vizipólómérközésck során a fővárosi csa

patnak teljesen egyenrangú ellenfele volt a vi
déki. Mindkettőjüket erősen zavarta a szinte 
felhőszakadásként zuhogó eső. A biró gumi
köpenyben és esernyővel vezette le a mérkő
zést.

zés oly heves volt, hogy Wemhöfer 
magas Ívben a nézők közé repült és 
motorkerékpárja beleszaladt a tömeg
be, amely főképpen rohamosztagosok- 
ból és nemzeti szocialista Ifjúsági 

szervezetek tagjaiból állt.
Tizennégy súlyosan sebesültet Wemhöferrel 
együtt a berlini Westend-kórházba kellett 
számtani. Herzogenratli könnyebb sérülé
sek árán menekült meg.

őXW’/i m setaféta: 1. Magvar csapat (Bozsi, 
Hild. Németh, Bitskey III., Székely) 1 p. 31.4 
mp. 2. Cseh csapat 1 p 31.6 mp.

Az uszószámok után következett a nagy ér
deklődéssel várt vizipólómérkőzés. Szombaton 
a magvar csapat kassal játéka és eldöntetlen 
eredménye (1:1) nagy csalódást kellett. A ma
gyar csapat a helytelen világításnak és a biró 
Ítélkezéseinek tulajdonította sikertelen játékát.

Magyarország—Csehszlovákia 9:0 (3:0).
Biró: Patuzzi. — Magyarország: Bródy — 
Ivády dr., Homonnay II. — vitéz Halasy — 
Bozsi. Németh. Keserű II. — Csehszlovákia: 
Busek — Epsletn, Csapák — Stclner dr. — 
Svehla, Suhán, Schulz. A magyar csapat meg
semmisítő fölénnyel, pontos labdnadogalással 
és összjálszás'al lépte le szívósan védekező el
lenfelét és ezzel is bebizonyította kassai ered
ményének irrealitását. A gólok a következő sor
rendben estek. At első félidöhen Halasy. Né
meth és Homonnay II., a második félidőben 
pedig Bozsi, Németh (2), Halassy (2), Németh. 
A közönség állandóan ünnepelte a magyar csa
patot.

A magyar vizipólózók és úszók hétfőn dél
előtt 11 óra 16 perckor érkeznek meg Buda
pestre. ,____ ,

A cívisváros stadionját egyelőre nem 
építik fel, hanem — fellebbezik

Debrecen, julius 30.
f.l Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 

lése.) Mini ismeretes, Debrecen város tanácsa 
elhatározta, hogy többszázezer pengős befek
tetéssel külön stadiont építtet a cívisváros 
polgárai és sportolói számára. Ezt a stadiont, 
amelynek földmunkálatait tavaly az inség- 
munka-akció keretében mintegy nyolcezer em
ber már elvégezte, az ősszel akarták országos 
sportünnepély kapcsán megnyitni.

A Szent Imre-vándordíját
fölényesen nyerte a MAC

Vasárnap délután kevésszámú közönség elölt 
rendezte meg a MAC a Szent Imre-vándordijas 
versenyéi a margitszigeti sporttelepen. A ver
seny kezdetén még nagyszerű idő volt, ennek 
ellenére már belépődíj nélkül tartották meg,

alig verődött össze 2—300 néző.
A vándordíjai nagy fölénnyel a MAC nyerte. 
Ebben a versenyben a szabályok értelmében 
csak a sajátnevelésü atléták vehetnek részt, ezek 
közül is csak azok, akik a 18. életévüket már 
betöltötték, de 24. életévüket még nem haladták 
lul. A verseny végefelé kiadós zápor szakitotla 
félbe a programsámokat, úgy, hogy közben 
mintegy félórás pauzát kellett tartani. A rész
letes eredmények a következők:

1500 m-es síkfutás. 1. Sárvári Rezső. UTE. 
4 perc 18.4 mp. 2. Naszódi Zoltán. MAC, 4 p. 
17 mp. 3. Esztergomi Mihály, UTE, 4 p. 17.4 
mp. 4. Sárosi, UTE. Versenyen kiviil indult 
Kiss, Törekvés, s 4 p. 14 mp.-( 1 futott célba.

Sulydobás. 1. Papp Pál. MAC 13 m. 11 cm.
2. Végh László, BBTE, 12 m. 35 cm. 3. Bérén- 
esi András, MAC, 12 m. 28 cm.

110 m-es gátfutás. 1. Jász Tibor, MAC. 17 mp.
2. Szabolcs Károly. MAC. 17,1 inp. 3. Lehotay 
Károly, BEAC, 18 2mp. Versenyen kívül induít 
Jávor, MTK s 15.6 mp-es idővel futott a célba.

200 m-es sikfutás. 1. Nagy Géza, MAC. 22.3 
mp. 2. Forgács, UTE, 22.6 mp. 3. Gyenes 
Gyula, MTK, 22.7 mp. 4. Minach, BBTE, 22.9 
mp.

Magasugrás. 1. Kcrkovics Antal BBTE, 181 
cm. 2. Jász Tibor, MAC, 178 cm 3. GáborfTy

I"
CSAK A

TÖKÉLETES 

TUNGSRAM IZZÓLÁMP/ÍVAí. 
ELLÁTOTT CSILLÁRT VEGYÜK MEG. 

ATUNGSRAM-MUVEK FELELŐSSÉGET 
VÁLLALNAK AZ IZZÓLÁMPA MINŐSÉGÉÉRT,

A nagy várakozással és örömmel fogadott 
tervből azonban egyelőre nem lesz semmi, 
mert a debreceni városháza ellenzéke a 
felépítményre kiadott munkát, illetve a ki*  
irt versenytárgyalást megfellebbezte a bel

ügyminisztériumhoz.

A tanácsban többséget nyert a fellebbezés, 
amelynek az. az indokolása, hogv a munkát 
nem a legolcsóbb ajánlattevő kapta.

László, UTE, 160 cm.
400 m-es gátfutás. 1 Madarv Béla, MAC. 58.1 

mp. 2. Szabó, BBTE, 62 mp.'.'J. Kárpáti, MAC, 
62.2 mp.

400 m-es síkfutás. 1. Duha Gábor, MAC, 51.5 
mp. 2. Kalmár Sándor, UTE, 526 mp. 3. Ri- 
bényi Tibor. MAC, 52 8 mp.

400 m es meghívást versem/. 1 Szabó, BBTE, 
52 mp. 2. László, UTE. 52.2 mp.

Végeredményben a MAC győzött 77 ponttal,
2. a BBTE 38, 3. UTE 32 ponttal.

A stuttgarti Erei, az uj rendőrbajnok.
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A Herendi-vándordíj vasárnapi döntőjében Észak 
meglepefésszerií vereséget mért a fővárosiakba 

Északi MILL—Budapesti MILL 2:1 (1:0)

városházán

Diósgyőr, Julius 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

léié.) Az SBTC mull heti országos bajnoksága 
után Északnugyarország felfokozott érdeklő
déssel tekintett a Hcrendi-dij ezévi döntő küz
delmére, melyben Északmagyarorszóg fővárosi 
anyas/övelségénck válogatott ifjúsági gárdájá
ul került össze, Mintegy háromezer főnyi kö
zönség szorongott a 38 fokos hőségben, ami
kor Schissler l»iró sípjelére felálltak a csapa
tok. A mérkőzést ünnepélyes aktusok előzték 
meg. melynek végeztével a közönség periekig 
lapsolta és buzdította Észak fiait. Az ünnep
lésre mindkét csapol rászolgált, mert

oly remek futballt mutattak be, amely 
vetekedett a legmagasabb profinlvóval is.

Észak csapatában a közvetlen védelem, to
vábbá Zsengellér és Takács, Budapest együt
tesében pedig Schmidt, Tamásy és Verbászky 
nyújtott elsőrendű teljesítményt. A vezető gólt 
nz északiak érték cl a 25. percben, Zsengellér 
átadásából Kovács lőtte hálóba a labdát. 1.-0. 
Szünet után a 13. percben Trltz karrierét 
Bankó fejelte a kapuba. Ezután öldöklő iram 
fejlődött ki. Eleinte a budapestiek, nz utolsó 
negyedórában pedig az északiak kerültek fö
lénybe. A 41. percben született meg n mérkő
zést eldöntő győztes gól, amikor Is Davidovics 
lövése a kapufáról védhetetlenül perdült a 
hálóba. 2:1. A mérkőzés végén az északiakat

A í*lTYllini ,Pí> lAzas készülődése két nap- 
" jaiUUVICV pa| a táborbaszéllús előtt

Még két nnp és öt világrész cserkészszülői
nek nagy érdeklődése mellett megnyitja ka
puit a cserkészet negyedik világtábora.

A megnyitó ünnepségre a jámboré© vezető
sége állal készített kényelmes fedett tribü
nökre niég mérsékelt mennyiségben knphatók 
tribünjegyek nz IBUSz vigadótéri menetjegy
irodájában és a keleti pályaudvaron levő ki
rendeltségnél.

HURRÁ, GÖDÖLLŐI...
London, jul. 30.

A londoni Vicloria-pályaudvar valóságos 
cserkészvár képét nyújtotta vasárnap délután, 
amidőn a Rödöllől világjamboree legnagyobb 
kontingense, az angol birodalom kétezer főnyi 
cserkészcsapatának túlnyomó része elindult két 
óriási különvonaton Dover felé, ahol csatlako
zott hozzájuk a harmadik különvonat az ang
liai Midland és környéke cserkészeivel. A cser
készek hatalmas zsákokkal megrakodva, kato
nás rendben vonultak fel perronon. Világos 
khakiszinü egyenruhájukat festői szinpompával 
larkitolla a tengerész-cserkészek sötétkék, a 
délafrikaiak sötétzöld, a jamaicaiak fekete, a 
Londonban tanuló sziámiak aranysárga egyen
ruhája, n hinduk fehér selyemiurbdnja, a skó
tok kockás szoknyanadrágja, az Írek haragos
zöld nyakkendője. Valamennyi cserkész szive 
fölött olt ragyogott a csodaszarvas ezüst.szinii 
jelvénye. A legtöbb cserkészt hozzátartozói is 
kikisérlek a vonalhoz. Mindegyik csapat valami 
különlegességei fog bemutatni.

A londoni cserkészek belük alakjában fog
nak felvonulni, amelyek együttvéve a „London" 
szót alkotják. Az Írek sípos zenekarukat, a skó
tok dudásokat vittek magukkal. A lenti és 
susseri cserkészek kis mozgó színpadot visz
nek, amelyen bemutatják „A rómedak partra
szállása Britanniában" cimü látványos törté
nelmi játékukat. Mások hídépítési tehetségük
ké} fognak tündökölni.

Windsor királyi székváros polgármester© a 
wlndsori cserkészek utján küldött levélben 
fejezte ki Budapest székesfőváros polgármes
terének szívélyes üdvözletét.

Amidőn megszólalt a sípjel az indulásra, a 
cserkészek sietve ugrállak fel a vonalokra. 
Mindegyik vonatablakból boldog, kipirult ar
cok nevetlek n bucsuzókra, miközben a kél 
különvonat a pályaudvar üvegteteje alól kigör
dült. Hurrá, Gödöllői — kiállással Anglia és a 
birodalom ifjúságának szine-virága elindult 
Magyarország felé.
ÜNNEPÉLYESEN BÚCSÚZTATTÁK A SVÉD 
FŐVÁROSBAN A GÖDÖLLŐRE INDULT 

SVÉD CSERKÉSZEKET
Stockholm, Jul. 30.

fA Hétfői Napló tudósítójától) A svéd cser
készek l.iebernlh őrnagy vezetésével tegnap este 
vonallal elindullak Magyarország felé. Az állo
máson többsiéz főnyi közönség jelent meg és 
nz indulás elölt I.icberalh őrnagy négyszögbe 
állilolta a csapatot és ugv fogadta Bjőrklund 
kapitányt, aki a Svéd Zászló Egyesület nevében

A szőkére festett cigányboxolő és a 
„gleichschattolt" német boxolósport

Sportkomlsszáriust kap Ausztria Is — Hident már franciának 
Igazolták — Az orosz futbaltpiac, mint utolsó szalmaszál — 
A Társadalombiztosító csődöt kért a Brigittenau ellen

Bécs, julius 30.
(A Hét fűi Napló bécsi szerkesztőségétől.) 

Itteni sportkörökben egyre többet beszélnek ar
ról, hogy a kormány rövidesen német miniára 
egy „Sportkomlssőrt' fog kinevezni, aki mi- 
nlszleri rangban, egy sportminisztériumnak cl
nevetett ügyosztály élén korlátlan rendelkezési 
joggal írsz felruházva az egész osztrák sport 
felett. A terset eredetileg Scliuschnigg miniszter 
vetette fel < s azt nemcsak a kormánylnpok, de 
a baloldali sajtó is helyesléssel fogadta. Az 
osztrák Spotlkomlssör ugyanit korántsem le- 
lentené a harmadik birodalom példája szerint 
uz osztrák sport „gldchschaltolásót", — sőt. 
ellenkezőleg

védelmi Intézkedé*  « n4clk ellen.

nagy ovációban részesítette a közönség.
A MAGYAR IFJÚSÁGI LABDARÚGÁS SORSA 
RÓL TÁRGYALTAK A MISKOLC! VÁROS 

HÁZÁN.
Miskolc, julius 30. 

Vasárnap délelőtt a miskolci . . 
tartotta a MILL 30 éves jubiláris közgyűlését. 
Budapestről tizenöten utazlak a közgyűlésre, 
de résztveltek ezenkívül a debreceni, miskolci, 
salgótarjáni és az egri vezetők is, ugv. hogy 
együtt volt az egész ifjúsági vezérkar. Miskolc 
városát Halmay Béla h. holgármcster képvi
selte a közgyűlésen, aki meleg szeretettel üd
vözölte a MILL-t 30 éves jubileuma alkalmá
ból és fogadalmai teii, hogy Miskolc, miként 
a múltban, ugy a jövőben is, a legteljesebb 
erkölcsi és anyagi támogatást fogja nyújtani 
a zifjusági labdarúgásnak. A közgyűlésen Tó
városi Fischer Gyula, a BLASz társelnöke el
nökölt s azon több felszólalás 
Róbert Miklós, az Északi MILL 
latot terjesztett elő, mely

az önálló MILL és az önálló bajnokság 
megszervezését célozta.

A javaslat egyik fontos pontja inég az Is, hogy 
azok a játékosok, akik az MLSz-nél igazolva 
vannak, azok nem vehetnek részt a MILL baj
nokságban. A közgyűlés Róbert Miklós javas-1 
latát nagy lelkesedéssel fogadta és egyhan
gúan magáévá tette.

hangzott cl. 
vezére javas-

díszes selyemlobogót nyújtott át azzal a kérés
sel, hogy szerezzenek neki dicsőséget Gödöllőn 
is. Az őrnagy felelt a cserkészek nevében.

A búcsúztatáson a stockholmi Svéd-Magyar 
Társaságot Almquist volt miniszter, elnök és 
Leffler Béla dr. egyetemi tanár, főtitkár képvi
selte. A körülbelül 170 főnyi svéd cserkészcsa
pat Berlinen, Prágán és Bécscn át érkezik Bu
dapestre.

Egyidejűleg Gusztáv Adolf királyi herceg 
és felesége Sybllla királyi hercegnő is elin

dult Angliából Budapest felé.
A svéd trónörökös legidősebb fia ugyanis — 
szintén Gusztáv Adolf herceg — a svéd cser
készszövetség elnöke, aki már évek óta rend
szeresen rélsztvesz a svéd cserkészek munká
jában.
ENGEDÉLYEZTE A KÜLÜGYMINISZTER A 
SZÍRIÁI CSERKÉSZEK TEVÉJÉNEK BE

HOZATALÁT
A sziriaiak tevét hoznak magukkal. A teve 

behozatalát a földművelésügyi miniszter külön 
engedélyezte, ha nz állat az egészségügyi vizs
gálatnak megfelel. Óvatosságból mégis elren
delt© a miniszter, hogy a levét el kell különí
teni más kérődző állatoktól.
A ZSIDÓ CSERKÉSZIFJUSÁG JAMBOREE- 

ISTENTISZTELETE.
A pesti Izr. hitközség elöljárósága a világ- 

Jamboree megnyitása alkalmából vasárnapJamboree
délelőtt a dohányutcai templomban ünnepé
lyes istentiszteletet tartott. A templom ebből 
az alkalomból virágdíszt öltött és megragadó 
látványt nyújtott a templom padsorait és 
karzatait zsúfolásig megtöltő közönség kereté
ben a cserkészlfjuság szrndus képe, zászlóik
kal és jelvényeikkel. A hazai és külföldi cser
készcsapatok zsidóvallásu cserkészei közül, 
aki csak tehette, eljött erre az ünnepélyes 
istentiszteletre és a többszáz cserkésaifju áhi- 
lailal tett eleget vallásos érzületének. Az ol- 
lári emelvényen foglaltak helyet a hatóságok 
képviselői, továbbá a pesti izr. hitközség elöl
járóságának Budapesten időző tagjai: dr. Dési 
Géza országgyűlési képviselő, Frey Kálmán, 
iVcipy Andor, dr. Rosenák Miksa és dr. Zahler 
Emil elöljárók, az Országos Izr. Iroda részé
ről Szántó Jenő alelnök, a pesti chevra ka- 
disa részéről Lunzer Pál elöljáró, a budai hit
község részéröl dr. Kriszhaber Adolf elnök. 
Sándor Pál országgyűlési képviselő, sióagárdi 
/.öld Márton tábornok, a testérhltközségek, a 
felekezeti intézmények és a nöegylctek veze
tői, stb., stb.

Az ,
Manó főkántor 
teljes templomi énekkar 
dr. Hevesi Simon vezető 
mélytnrtalmu beszédet a 
készifjusághoz, megragadó ___________ ___ „
a cserkészetika és a zsidó vallás erkölcsi ta
nításai közölt, majd a Himnusz eléneklésével 
ért véget az ünnepélyes Istentisztelet.

ünnepélyea istentisztelet Ábrahámsohn 
zsoltáréneke nyitotta meg a 

kíséretével, utána 
főrabbi mondott 

zsidóvallásu cser
párhuzamot vonva

A betiltott horogkcreszlcs párt ugyanis most 
'Py/cqyesü/rfek formájában igyekszik fel- 
újítani a régi S. A. és S. S. szervezeteket. Egyrc- 
másra alakulnak most kis-egyesülclck Bécsbcn, 
amik mind nem egyebek, mint

burkolt horogkcrcszteN-alakuIatok. ame
lyeknek helyiségeiben n sport cégére 
götl a mozgalom hh cinek módjukban 

UsszeJövetelckcl tartani, 
nvilván Jórészt politikai programmal. A 
kotnissör feladata lesz nz ilyen burkolt 
kai szervezkedési megakadályozni.

*

van

Sport- 
politi-

Keld atlétagárdája nyerte 69 ponttal, 2. Dél 
47, 3.Pestvidék 42, 4. Délnyugat 38, 5. Észak
nyugat 29, fi. Észak 9 ponttal. A részletes ered
mények a következők:

A gerelyvetés bajnoka: Fnrkas, Dél 53.43 m.,
2. Báthely, Északnyugat 52.99 m., 3. Boda, ke
let 49.00 in. — A rúdugrás bajnoka: Hadházy 
Kelet 340 cm., 2. Mcgyimorecz Ény. 330 cm.,
3. Szappanos K„ 4. Bódossy Dny. — A 800 m. 
síkfutás bajnoka: Aradi K. 2 p. 01.4 mp., 2. 
Seben Pv. 2 p. 04.4 mp., pcstvldéki kerületi ifjú
sági rekord. 3. btenlcs K. A magasugrás baj-

• nnnk, hogy ],éeSi sportsajtó éré- noA«.- Bódosv Dnv. 190 cm., 2. Stumpf D. 180 r»ó»f LHvniai » r...i. I .... a __ . .... ........... k> ■« »v«3i npuiisHjuj nr ho*h; nonosy imv. iwll cm., 2. btumpf I>. 180
vA.ArU. 1 k'tfÍM követel a franciák játékos cin., 3. Tamásy É. 180 cm. — A 100 m. síkfutás 

*ia»aru*w  elun, qx WUák szövetségnek nemi bajnokai fíobi D, J1 2, Szabii D, J1L PP-,

Harmlnchét egyiptomi cserkész Mohammed bég főkonzul vezetésével elindul a gödöl
lői táborba.

állt módjában megtagadni a francia szövetség 
szabályos átigazolást kérelmét és legutóbbi ülé
sén helyt adva annak.

szabaddá tette a következő játékosokat:
Hlden (V. A. C.), Jordán (F. A. C.), Kurka, 

Madlmeler és Bubinek (Wacker).
A Jövő héten már mindannyian el is indul

nak Franciaországba. A csodakupus Hidennek 
és a F. A. C. csak az idén feltűnt nagytehetségü 
fiatal csatárának, Jordánnak kivándorlása ter
mészetesen sulyos csapás az osztrák labdarugó
sportra, mig azonban csatárokban nem lévén 
hiány, Jordán elvesztése korántsem okoz annyi 
gondot, mint Hidené, akit nem lesz könnyű 
pótolni. Hozzáfogható klasszis kapus ma nincs 
még egy Ausztriában. Utódai, Raftl és Platzer, 
bár elsőrangú játékosok, de az egykori gráci 
pékinas emléket még sokáig nem fogják elho- 
mályositani a Wundermannschaftban.

★

Brigittenau rokonszenves csapata a B. A. C., 
régóta sulyos anyagi válsággal küzd, ami most 
érte el tetőfokát.

A B. A. C. 10.000 sehllllng biztosítást Ille
tékkel tartozik Játékosai után, amit nem 
tud megfizetni, mire a betegpénztár csődöt 

kért az egyesület ellen.
Most a szövetséghez fordultak segélyért és 

— hir szerint — a gazdag szövetség nem ide
genkedik a gondoláitól, támogatni a fekete-

Az atléták vándorzászlaját
a keleti atléták vették birtokba

Székesfehérvár, Julius 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tésc.) Az országos vidéki atlétikai bajnokságo
kat nagy érdeklődés mellett bonyolították le az 
Álba Regia pályáján.

A versenyben 152 atléta vett részt az ország 
hat kerületének képviseletében.

A délelőtti előfutamok alkalmával még nagy
szerű idő kedvezett a versenynek, délután azon
ban óriási szélvihar és zápor kerekedett, ami 
nem kis mértékben befolyásolta az ereménye- 
kel. A pontversenyt s egyben a vándorzászlót 

HANS HEINRICH SIEVERT, 
az uj dekatlon-világrekorder, aki az amerikai 
olimpiai bajnok: James Bausch 846.223 pontos 

világrekordját 39 ponttal megjavította.

fehéreket, akik sportmullra való tekintettel ezt 
meg is érdemlik.

A „gleichschaltolf*  német boxolósport nem a 
legjobb üzlet. A német főváros kedvenc horog
keresztes boxbajnokának, Édernek, a cigány 
Trollmannal legutóbb vivőit küzdelmét mind
össze 1000 ember nézte végig. A közönség han
gos derültséggel fogadta a porondon megjelenő 
Trollmannt, akire régebbről még mindenki 
mint szabályos éjfeketehaju Fáraó-ivadékra em^ 
(ékezett és most alkalmazkodva a viszonyokhoz*  

hidrogén-hyperoxlddal hirtelen-szőkére fes
tett hajjal állt a ringbe.

Ez se használt neki, mert a negyedik £ordu< 
lóban Éder knock-outolla.

♦
Az osztrák futball köreiben az utóbbi Időben 

élénk érdeklődéssel kisérik az orosz labdaru« 
gás fejlődését, ami könnyen érthető, ha tekint 
tebe vesszük azokat a híreket, amelyek szerint 

a Jövő szezonban számos előkelő külföldi 
csapatot akar vendégszereplésre Moszkvába 
hlvnj a szovjet és kívánatra dollárral vagy ! 

angol fonttal fizet. '
Egyelőre csak gyengébb ellenfelekkel próbál- 

koznak. Moszkvában legutóbb a török váloga
tott szerepelt és 7:3 arányban vereséget szen
vedett. A mérkőzést 70.000 főnyi közönség nézte 
végig, ami egy, a még gyermekcipőben járó 
sportnál elég szép érdeklődést jelent.

Andor León.

3. Mlhonyl K. 11.1 mp — X mlydobt, ba/n«. 
ka: Vógh K. 13.81 m., 2. dr. Molnár Énv. 13 21 
m., 3. Varró Pr. 13.14 m. _ A riO m. gáttutis 

B”r“5 D- 16 "'P- 2 Szabó D. 16.1 mp,
3. Kálmán Ény 16.1 mp. — A: S000 m. Mlulá, 
bamaka: Voli K. 16 p. 19.2 mp., 2. Hcvolé Pv. 
16 p. 23.3 mp. 3. Finla É — 4 100 m. Mlutál 
halnoka: Kosztnrr K. 52.9 mp., 2. Vízvári Pv. 
52.9 mp, 3 Lágár Dny. — A táuoluorás bnlnokat 
Mvgycry Dny. 696 cm, 2. Bállá Énv. 673 em,
3. Szirmay Pv. 674 cin. — A dis.-kosruelé, baj. 
noka: Józsa D. 43.45 m, 2. Hemecz Pv. 43.30 m, 
3. Végh K. 40.87 m. _ A: 1500 m. sikfulá, baj. 
boka: Islemc, K. 4 p. 19.8 mp, 2. Sznbados Pv. 
t p. 21 mp, 3. Csapiár Dny. 4 p 22.2 mp. --< 
Ai olimpiát staflta bajnoka: Kelet csapata 3 p. 
46.4 mp, 2. Dél 3 p. 49 mp, 3. Észak 3 p. 
50.6 mp. *

A verseny egyik érdekessége, hogy RemccZ 
a dlszkoszvetésben és a sulydobásban, továbbá 
Heveit az 5000 méteres síkfutásban érzékeny ve
reséget szenvedett.

ANGLIA NYERTE A DAVIS CUP-OT 1
Párisból jelentik: Az angol-francia Davis- 

serleg döntőmérkőzést vasárnap befejezték. 
Az utolsó nap két egyes mérkőzésének ered
ménye a kővetkező volt: Cochet—Austin 5:7, 
B:4, 4:6, 6:4, 6:4, Perry—Mcrlin 4:6, 8:6, 6:2, 
?Í „A dön,ű küzdelmeknek tizenkétezer főnyi 
közönség volt a szemtanúja. Végeredményben 
tehát Anglia 3:2 arányban győzött Francia
ország ellen, amely hatszor egymásután nyerte 
a klasszikus vándordijat. Érdekes, hogy az
előtt tizenegy cselben Amerika volt a győztes 
s így Anglia huszonegy év lefolyása után sze
rezte meg magának a Davls-Cup-ot.

X Hungária—BuadfokI MTE .'4:2 (1:1). As 
első félidőben szélorkánban, a másodikban sza
kadó záporban játszottak a kékfehérek Buda
fokon, mintegy ezer főnyi közönség előtt. Á 
csapat a kővetkező összeállításban állt fel: 
Ujváry — Kocsis, Kiss — Sebes, Kalmár, Ma
gyar — Kovács (BRSC). Kardos, Gergely, Dm*  
dás, Szabó III. A második félidőben Kocsis he
lyeit Egri, Szabó 111. helyeit pedig Titkos vett 
reszt a játékban. A Hungária szép és élvezetes 
játékot mutatott he, azonban a csapat kissé 
könnyen vette az első tréningmeccset s igy tör
tént meg, hogy a lelkes és jól játszó budafo
kiak csak nehezen engedték a győzelmei meg
szerezni. A gólok közül Dudás és Gergely kel- 
lől-kellőt szerzett.

X összeállították az olasz vlzlpólócsapatol 
Magyarország ellen. Rómából jelentik: Magyar
ország és Olaszország válogatott vizipólócsapala 
augusztus 27-én mérkőzik Rómában. Az olasz 
válogatni csapat a következő összeállításban 
szerepel: Fahiani — Omero, Cazzaniga — Valló 
— Gozzuoli, Rancellj és Cosloli. Tartalék! 
Zabberoni és Savlo,
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WEEKEND-NAPLÓ
Mi lesz az olcsó balatoni wcekend-jegyekkel? - 
A védgát megissza a Dunát — Miért nem szer
vezi meg Újpest a vizbölmentést ? — Kikötő, mint 
Buchwald-szék

'A balatoni vonat kedvezményes hétvégi 
Jegyeiről már többizben irtunk lapunk ha
sábjain. A sok panasz hatása és a sok an
két eredményeként végre a vasúti hivatalos 
lapban is megjelent, hogy nemcsak a fővá
rosból, hanem több vidéki állomásról is le
het kedvezményes jegyekkel utazni a bala
toni fürdőhelyekre. Az üdvös rendelet azon
ban a MÁV adminisztrációjára nézve furcsa 
fényt vet. mert

ellenére annak, hogy hivatalosan megje
lent, — a vidéki állomások mégsem ad

nak ki olcsóbb hétvégi jegyeket 
azzal az indokolással, hogy a MÁV igazgató
sága erre nézve még nem adott ki külön uta
sítást. Kérjük a MÁV igazgatóságát, hogy a 
rendeletét ha már kinyomalta, küldje meg az 
állomásoknak, nehogy ilyen technikai kése-

OLDIYIANN GYULA
aneciális fényképészeti szakUzlete
VI., Teréz-kUrut 1/c. Telefon: 175-78.
Dtis raktár ul és használt gépekben. Amatőrök 
felvételeit a legszebben kidolgozzuk.

delmek miatt kelljen visszafordulni a pénztár
tól a csomagokkal felszerelt kirándulóknak.

♦
A „trianoni" védgát lassan már csónaké- 

zásra is alkalmatlanná teszi a palotai sziget 
Újpest felöli Dunaágát. Tiz esztendő alatt, 
amióta a védgátat felépítették, olyan nagy
mennyiségű homok- és iszaplerakódás keletke
zett Megy értől az Újpesti hídig, hogy a nemré
gen még hajózható Dunaágban ma már a sok 

íjászat!
Coffnn Antal tornaszerek és sporteszközök gyára ©üli ül Hlllal Budapest, IV, KamermayerKároly-n.8 

Árjegyzék ingyen.

zátonyképződés miatt csónakkal is alig lehet 
közlekedni. Ez a sokmillió pengőbe került gát 
óriási károkat okoz. Először tönkretette a 
Vízmüvek Megyeren lévő kutjait, egy pár év 
múlva pedig az ujpesti csónakházak kereshe
tik a Dunát, amely nemrégen még ott folydo- 
gólt előttük. Ezt a védgátat még ezideig soha
sem tudták felhasználni és nem is fogják so
hasem, mert a kitűzőit célnak nem felei meg. 
Legjobb volna az egészet lebontani, de ha ezt 
nem lehet, akkor a fürdőzők szolgálatába kel
lene állítani. Megfelelő, kevés befektetést 
igénylő átalakítással a főváros legnagyobb, 
egyben a legveszélytelenebb Duna-fürdőjét le
hetne itt megvalósítani. Kárunk már elég volt 

e szörnyszülött miatt, igy azonban valami elő
nyünk is származhat belőle. Egyben határozot
tabban mernénk leírni a hivatalos körökben 
olyan gyakran használt megállapítást, hogy; 
Budapest fürdőváros ...

*

A dunai sportolók ezrei kérik, követelik, hogy 

a TürijniraTszBÉim 

íSSXm Waenendca
Újpest rendezze a partvidéket és Állítsa fel a 
dunai nienlőörséget. A viharos Dunán történő 
szerencsétlenségek és tragédiák nemcsuk meg
döbbenést, hanem jogos felháborodást Is kel
tenek a legtöbb esetben nz evezősök és fürdő
tök tízezrekre menő táborában. Az utóbbi 
években a legtöbb szerencsétlenség az ujpesti 
Liüó és a szentendrei sziget alsó vége között 
történt. Ennek az a magyarázata, hogy a 
Duna többi szakaszain már régen megtörtén
tek az elővigyázatl Intézkedések és a vízből- 
mentést megfelelően megszervezték. Újpest vá
rosa részéről azonban nem történt semmi a 
dunai sportolók érdekében. A legutóbbi viha
ros vasárnapon is, amikor az erős szélvész 
másfélméterre korbácsolta fel a Duna hulló-

Sátor.....piSt-SO
összeg sportcikkek legolcsóbban

GASSNER, Teréz-körut í®.

mait, nem volt az ujpesti partokon mentésre 
alkulmas csónak, hogy a segítséget kiáltó, két
ségbeesett embereket partra vigye. A margil- 
Ilid! és a lánchíd! motoros őrséget kellett tele
fonon segítségül hívni. Ezek az önfeláldozóén 
dolgozó derék emberek dacolva széllel-vizzcl, 
igen sok ember életét mentették meg. Munká
jukat azonban nagyon megnehezítette az új
pesti part rendezetlensége. A part mentén végig 
csónakok, uszályok, viziházak, stb. vannak 
fantasztikus összevisszaságban összezsúfolva. 
Ezek miatt csak nehezen lehetett megközelíteni 

í^HÍNTAÁGY 
Éjien FEKVŐHELY
Kollorlch Pól 4>s Piai Rt., Budapest, 
IV., Ferenc József rakpart 21. Telefon: 84-7-47.

a bajbajutott embereket. A dunai sportolók 
tízezreinek életbevágó problémája, hogy Új
pest is legyen eleget a belügyminiszteri mentő
őrségekre vonatkozó rendeletnek: állítsa fel az 

őrségeket és teremtsen rendet a part mentén. 
Ebben az ügyben küldöttség fogja felkeresni az 
illetékes helyeket és a vlzlse-ort hívei nagy ér
deklődéssel várják, hogy sikeres lesz-e az ered
ménye az akciónak, amelynek főcélja: jobb be
látásra és emberi kötelességre bírni Újpest ve
zetőségét a Duna rajongóival szemben.

♦
A partokon való kikötés körül hélről-hélrc

uelyárt-Meréípároh
olyan jelenetek játszódnak le, amelyek újból 
és újból aktuálissá teszik a kérdés végleges 
rendezését. Utóbbi időben a horányi csárda 
környékén voltak hangos viták é.s erős, szinte 
becsülelsértésig menő hangos szóváltások a 
kikötési dij miatt.

A partokon sehol semmiféle tábla nem 
jelzi, hogy ki szabad-e kötni 

és hogyha igen, akkor milyen összeget kell fi
zetni személyenként? Mert bizony a nem min
denütt kies szigeten egy talpalatlnyi föld pár
perces elfoglalásáért többet kell fizetni, mint 

Éüörémkötla'rÖKA 
euezás csűnaüoü l-erí 

kaphatók BKENNTNHER NÁNDOR caónaképitőnél 
111., Nánási-ut 45. Kórnál part. Telefonhivó: 022—39.

az elismerten drága Buchivald-székekért a dn- 
naparti korzón egész napra. I-'iatai parasztgyere- 
rekek, a hivatalos személyek minden külső 
jele nélkül megsturmolják a partra lépő evező
söket és színes cédulák, meg mozijegyek elle
nében 20—50 fillért követelnek. Semmiféle iga
zolásuk nincs, de ha valaki megtagadja a fize
tést, kilométerekre elmegy — és csendőrt hoz. 
A hivatalos közeg megjelenésére persze kinyí
lik mindenkinek a pénztárcája, senki sem 
akarja kiélvezni a dolgot.

♦
Kadar-lak ■ neve a Surányl-szlgeten egy 

kedves, emeletes iveek-cnd háznak, melynek

Karsav Oéla
sikló- és egyéb raotoroRhalól, valamint túracsónaklai megbíz
hatóságukról elismertek. DANUBIUS-8TRAND, V.Meder-ú. 8

Varga Imre, a népszerű rádióénckes a boldog 
tulajdonosa. A kis házat hatalmas fák és min
denütt szőlő veszi körül. Szüretre már olyan 
nagy vendégelőjeguzése van a művésznek, 
hogy egész Badacsony termése kevés volna a 
jóbarátok részére, nem a párholdas kis szőlő- 

l biraok. Legutóbb is panaszkodott e sorok Író
jának, hogy nem tudja megoldani a dolgot, ő 
mindenkinek akar legalább egy demizson mus
tot adni szüretre. A Surányi-szigctl sokvendé- 
gcs szüretből azonban alighanem semmi sem 
lesz, mert a jó Imrénk annyira kedvelt és nél
külözhetetlen a Paradicsom-kertben, hogy nem 
mehet cl onnan egynapi szabadságra sem.

1

LÍLLY ANDERSEN
dán uszónő Kopenhágábtm 11 másodperccel 
megjavította Yvonne Godard 1931 óta nyil

vántartott 800 méteres világrekordját.

Legénybiicsu és szoborleleplezés lesz e 
héten a weekeudezö művészek táborában. 
Víg György, a mindenki által Gyurkának 
becézett kroki-iró és humorista tartja le- 
génybucsuját és utána örök hűséget esküszik

WEEKENDHÁZAK,.^ 
vörös salak.
8ALAKKERESKEDELMI RT. TELEFON 813-96,

Kincs Klári zongoraművésznőnek. A legény- 
búcsú előtt Ősi-Blazsek László szobrászulű- 
vész egyik kitűnő portré alkotását leplezi le 
a meghívott nagy társaság elölt.

¥
Egyik strandoló művésznő kérdezi a má< 

sikál:
— Hogyan lehet az kérlek, hogy a mnl 

koldus világban a Gerőék még mindig két 
cseledet tudnak tartani?

— Ugyan kérlek, hát nem ismered őket?! 
Minden weekend után leülnek velük brid« 
zselni és visszanyerik fölük a bérüket!,,.

Füleky József.

BÜZfl (nemzeti) luibaiicMen 

nyert a Phöbus, TLK, PMTK, atb. A BLASz szállítója 
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Jövö számunkban

A CSODACSATÁR
cimü

eredeti sportregény
közlését kezdjük meg. A teljesen újszerű, lenyűgözően kedves és végig érdekfeszitő regény 
szerzője Mándy Ilona, Parisban élő magyar Írónő, lapunk párisi szerkesztője, aki 
élethü rajzában elvezet bennünket Páris legintimebb, idegen szeme előtt soha fel 
nem táruló belső világába, ahol a mindennapi élet robotján élnek és küzködnek 
Idegen világba szakadt magyarjaink. Különös értéket ad Mándy Ilona Írásának, hogy

a sDortuiiágbóí meríti témáját,
amelynek keretében, minden intrikán és gáncson keresztül, három fiatal magyar lélek
nek hatalmas győzelmét örökiti meg irodalmian szép leirás és történés keretében.
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Reváns Nurmiért...
Burkolt professzionizmussal vádollak Kusoclnshyt, a lengyel 
csodafutót — Kompromittáló táviratokat rejteget egy svéd
nyelvű finn uiság — Nurrni válik a feleségétől — Ralph 
Metcalfc, Európa sportprimadonnája

A távol Észak sportpikantériái
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A finn 

Mportsnjló igen átlátszó célzattal, koncentrikus 
támadást indított a finn hosszutávfutók félel
mes konkurrense: a lengyel csodafutó, Kit- 
'jocinski ellen. A hclsingforsi „Svenska Presse" 
tgy nagy leleplező cikkben

burkolt prnfevszlonlzmuK.sHl vádolja a 
lengyel atlétát és sürUŐsen fclszóltja a 
nemzetközi szövetség elnökét, Edslrömöt, 
hogy a lengyelt Is nyilvánítja olyan 
gyorsan profivá, mint amilyen sürgős nz 

annak Idején Nurrni esetében volt,
aki pedig összes tantiéinjeit sportcélokra ado
mányozta. A lap szerint Kuxocinski és mened
zserié Kaztmierxkl rgy legutóbb Helsinkiben 
megtartott atlétikai versenyen való részvételért 
]00 dollárt, második osztályú szabad jegyet 
és teljes ellátást kértek. A rendező egyesület 

tneghivásárn Kazimicrski a következő távirat
iul válaszolt:

Feltételünk: 100 dollár éa második osz
tályú utazás éa tantiem, lakán, teljen el
látás megtérítése. A pénzt szombatig táv
iratilag kérjük átutalni, akkor indulunk 

kedden repülővel.
Kazlmiernkl,

A rendezőség belement a feltételekbe, át 
Utalta a kért összeget, amit a menedzser táv
iratilag nyugtázott:

Pénzt megkaptuk. KusncInskI kedden In
dul repülővel lllga-Revalon keresztül.

Kazlmiernkl.
’A „Svenska Presse" cikkében megemlíti 

Jiogy a kft kompromittáló távirat a szerkesz
tőség birtokában van is azt bármikor a szövet
ség rendelkezésére bocsáthatja. Amennyiben a 
lap tényleg bizonyítani tudja a fenti komoly 
vádat, úgy kétségtelen, hogy a lengyel csoda

futót hamarosan utoléri Nurrni és Ladoumegue 
sorsa ... öl is profivá nyilvánítják.

♦
A finn atlétika legendás hőse Nurrni, aki

ről közismert volt, hogy számtalan álmatlan 
éjszakát okozott a riportereknek, mert képte
lenek voltak interjút kicsikarni belőle, a híres 
hallgató, akit csak versenyzés közben lehetett 
lefotografátrd, meri különben nem volt az a 
földi hatalom, ami a gép elé kényszerifette 
volna és aki egy 10.000 méteres futás után 
friss sprinll»en menekült nz interjúra vára
kozó újságírók elől, újabb meglepetéssel szol
gált.

Amint a finn lapok jelentik:
egy esztendeig tartó példás családi élei 
után elválik feleségétől, aki mellesleg meg
jegyezve, már a világra hozta a jövő 

csodafutóját.
Nurrni régi szokásához híven, most sem akar 
nyilatkozni a válás okairól, a mérges tollú 
újságírók azonban megjegyzik, hogy valószí
nűleg fid bőbeszédű volt az asszony, vagy a 
példás családi élet nem volt annyira példás, 
mint ahogy hitték.

♦

A holland Berger felelt aratóit stockholmi 
győzelme után most az egész világsajtó az uj 
amerikai csodafuló, a /X éves néger diák, 
Ralph Melcalfé személyével foglalkozik, aki 
az. amerikai világbajnok, Tolan után a csilla
gos lobogó atlétikájának legújabb remény
sége. Melcalfé a Milvakueben levő Marguctlc 
egyetemen tanul szorgalmasan jogot, még 
csak egv esztendeje versenyez komolyan és 
eddig elért legjobb eredményei: 100 yard 9.4 
mp, 220 yard 20.4, 100 ni. 10.3 mp, 200 m. 
20.3 mp. a. I.

Én ne tudnám megfejteni ?
Vízszintes:

Arany János 
rab gólya“ c. köl
teményének örök
szép sorai. (Foly
tatása a függő
leges 1. 
hun.)

Női név. 
Ez egy, a 

szédhen 
fordulható 
dcs.

Japán város 
kló I öböl 
rátánál.

Megtűrne’ d 
Rag, — nél párja. 

10. A kocslsszótár nél
külözhetetlen ki
fejezése.

18. A meteor 
fele.

10. Mássalhangzó 
nelikusan.

20. Angol regényíró
(1814—1884).

21. Frikiúiiás.
22. Vásárolna.
24. Vigyáz.
20. Piacon, illetőleg az 

utcasarkon a he
lye.

Nem haszon.
Itt halt meg Kos

suth I^ajos.
Mértani fogalom. 
A tömeg visszaszo

rítására szolgál.
A vértezel egyik 

része.
37. Virág.

Függőleges:

lt).
11.

12.

14.
15.

29.
31.

35.

napi bc- 
is elö

másik

1. Az 1. vízszintes 
folytatása.

í 2 3 4- 5 b r 8 9

V-
10 11

12 13 14

15 16 11 18

19 20 2<

22 23

25 26 2B

X9 30 31

32 33 3^1

35 56 5Y

■9

2. Próféta.
3. Fontos szereplő az

operettben. így 
Írják, kérem.

4. Két névelő.
5. Német helyhatá

rozó.
6. Vallásrövldltés.
7. Élet — franciául.
8. Ibsen egyik nő

alakja. Idősebb 
Nóránál.

9. Görög államférfin 
és szónok volt. 

18. öl!
10. Magyarul — „zsá- 

ner“.
17. Időhatározást kife

jező szó.
20. Lóvcrsenymüszó.
23. Igen gyakori angol 

férfinév.
25. Csak nyolc fillér 

naponként!
Versenyen kívüli

27. Futár.
28. üvegcse.
30. Két híres sarkuta

zó, egy tenger és 
a német paripa 
neve.

33. Vége a királynak! 
— de fonetiku
san.

30. Megrövidített kis
asszony.

GÁL GYÖRGY.

TORINO lesz az uj magyar 
világsiker színhelye 

ahol a főiskolai uszóvilágbajnokság küzdel
mei szólítják fegyverbe a magyarokat

‘ Szeptember első napjaiban zajlanak le Tori
nóban a főiskolai uszóvilágbajnokságok. A 
DarmMndli sikerek, de a magyar uszósport 
nagy fellendülése is szinte kötelezik a magya
rokat arra, hogy Torinóban is kifejezésre jut
tassák uszósportunk fejlettségét. A MUSz. leg
utolsó tanácsülésén elhatározta, hogy mugn 
veszi a kezébe a főiskolai keret trénlngjét. Az 
Uszókapitóny nz úszókét, a vizipóló-kapilóny a 
Vlzipólózókét. A határozat igen helyes. S ugylát- 
fzik, hogy a főiskolai sportszövetség is érzi azt, 
hogy ez. nz a sportág, amiben legtöbb sikerre 
•zámilhnt.

Ha n számbnjöhető főiskolai úszókat felsora
koztatjuk. akkor n magyar sportközönség ta
pasztalni fogja, hogy Torinóban alkalom lesz 
újra aira, hogv a magyar név ujnbb dicsőség
gel gazdagodjék. Így mindjárt

a 4X200 ni. gyorsuszóstafétában: Székely, 
Abay, Nemes, Vannie II., Szabados együttes 
olyan rendkívül erőn stafétát alkot, amely
hez hasonlót nem Igen tud egy ország sem 

állítani.
S ha időközben Lengyel, a kaposvári uj csillag 
Is főiskolás lesz, akkor uj európai rekordban 
1s bizhalunk, mert ez az Európában verhetetlen 
magyar csapat, majdnem a legjobb magyar sta
féta. Az fit) 100 in. világbajnokságban Csík 
Ferenc (nz uj bajnok.) Vannie András, Székely 
András lesznek az indulók. Tekintettel arra,

Baráfkyf minden körülmények 
közölt a nagyváradi Crísana kapja 
Zetnler Gusztáv, a Bocskay volt játékosa is a nagyváradi 

klub kötelékébe lép
Bukarest, julius 30.

f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Barát ky 
távozása körül keletkezeit bonyodalom uj 
szakaszához érkezeit tegnap. A román ful- 
balszövelség homlokegyenest ellenkező ál
láspontot foglalt el a Hungária játékosának 
igazolása ügyében, úgy hogy

ujnbb magyar—román sportháboru fe
nyeget.

'A román futballszövetség azon az álláspon
ton van, hogy

Rarátky leigazolása szabálytalan mó- 
' dón történt és Igy tekintet nélkül a 
; Pelikán profeMtor által hozott döntő

bírósági ítéletre, n játékost okvetlenül a

Utazzon
3 motoros luxus 
repúlógáoelnken

1/glJArstok naponta 
PAHIS-

WIEN- 
BKLGRAD- 

Bl KARE8TW4
NEMZET KÖZI LÉGIFORGALMI R.-T.
Budapest,IV.öroatnarty tér t. leírton: K2-7-SS AaM-7-16 

hogy minden ország csak három úszóval vehet 
részt az egyéni versenyekben, meg kell eléged
nünk nz első három hellyel.

Eminens esélyeink vannak a 400 m. gyors
úszásban is, ahol a jó formába jövő Szabados, 
Abay, Nemes és remélhetőleg Lengyel fogják 
színeinket eredményesen képviselni. Ebben a 
számban lesz a legerősebb rivalizálás, ha a né
metektől Derichs, a franciáktól Paris, az ola
szoktól CosloU fog indulni.

Nem rózsás a helyzet a 200 m. mellúszásban. 
amelyben pedig a legjobb melluszóink lesznek 
a reprezentánsok. Iliid. Lengváry és az egri 
Mezei. Ha a francia főiskolás Cartonet elindul, 
akkor a németekkel fog öldöklő harcot vívni, 
viszont a magyaroknak a helyekért kell szemé
lyesen küzdeni, hogy minél fölényesebben nyer
hessük a nemzetek részére kiirt pontversenyt. 
Ugyanebből a szempontból fontos Farkas mű- 
és toronyugró helyezése. A 100 m. háluszásban 
Bitskey Árpád egyedül fogja képviselni a szí
neinket és reméljük, ha tavaszi kitűnő formá
ját újra eléri és jogos aspiránsa lesz az első 
helynek.

A vlzipólóban: Kutast, Sárkány, Csorba. Ró
zsi, Brandy, Tarics, Dezső, Vannie, Székely- 
csapat lenne hivatott a főiskolai világbajnokság 
elnyerésére. Nem hinnénk hogy más ország 
megakadályozná az első hely elnyerésében ezt 
a csapatot. Vermes Magda.

Crlanna részére igazolják.
Meglepetés érte a temesvári Kinizsit is, amely 
elveszti Zemlcr Gusztávot, a Bocskai ismeri 
játékosát, aki, miután nem tudott állásban 
elhelyezkedni, a bukaresti Juventus kötelé
kébe lép.

Amerikai, svéd, dél
német, lengyel és 

cseh ellenfelek
ellen mérkőznek a magyar 
atléták augusztus és szep

tember havában
A MASz. augusztus és szeptember havában 

óriási prograiamot bonyolít le. Augusztus 6-án 
a délnémetek ellen válogntotl viadal, augusztus 
12-én a világ legjobb atlétáinak, amerikai világ
bajnokoknak és világrekordereknek sze
replése, nuguszlus hó 19-én és 20-án az 
országos bajnokságok, szeptember hó 17-én 
Lengyelország ellen Varsóban, szeptember hó 
24-én n csehszlovákok ellen Prágában, október 
1-én a svédek elleni mérkőzés Budapesten van 
soron.

Már az első mérkőzés olyan, hogy a magya
roknak minden erejüket össze kell szedni, leg
jobb formában kell lenni, hogy győzelemmel 
végződjék a találkozás.

A délnémet atléták között nemzetközi klasz- 
szisu versenyzők vannak, akiknek illeni sze
replése igazi sportesemény. Welscher a 110 mé
teres gálfuló, aki a los-angelesi döntőbe került 
he. Sulydobójuknak 1587 eredménye van. 
400-nsaik és 800-asaik kitűnőek. Sprinterük 
10.4-et futóit. De nz egész csapat kiegyensúlyo
zott, gyenge pontjuk nincs. Bizonyos, hogy a 
délnémetekkel való találkozásunk a legizgal
masabb eseményt fogja nyújtani.

HALLOTTA ?...
... hogy a „Magdeburg 96“. amelynek egyik 

oszlopa a válogatott Schulze, kiesett a vizipóló- 
bajnokságból. Kivégezte a Hellas Magdeburg.

... hogy a berlini olimpiászon is lesz „Olim
piai falu". Döberitzben építik tel, A Stadion 
1935. júliusára lesz készen.

... hogy Carnera és Schmeling szeptember 
24-én Rómában mérkőzik. Úgy látszik, hogy 
Anny Ondra férje a Ráért öl szenvedett veresége 
után nem fél egy újabb knockoul-tól.

.. . hogy Ausztria válogatott csapata novem
ber 24-én játszik Glasgowban a skót válogatot
takkal és visszafelé, december 1-én Londonban, 
mint Bécs város csapata, az Arzenál ellen 
áll ki

... hogy Bodánszky Ferenc, az asztali ten- 
nisz-szövetség népszerű és mindenki állal ked
velt főtitkára búcsút mond Budapestnek és Pa
lesztinába vándorol ki.

.... hogy a külföldről hazatért s jó kedélyé
ről ismert futballistánk szeretne itthonmaradni. 
Mi nem akarunk indiszkréciót elkövetni, de... 
szőke és igen csinos az illető...

...hogy Lenkei Magda állandó és kedélyes 
levelezésben van a vlzipóló-utánpótlás egyik 
tagjával. Végtére is fenn kell tartani valamikép
pen Budapesttel a: érintkezést.

hogy Európa-birkózóbajnokunk azért 
iratkozott be a Testnevelési Főiskolára, hogy a 
róla elterjedt és házassággal kapcsolatos híre
ket megcáfolja. Négy évre mindenesetre bebiz
tosította magát az ilyen baleset ellen.

. . hogy Veréb Ilonát győri úszása utáni,,kő- 
tél-uszónőnek" nevezték el. Ö volt az, aki ra
gaszkodott a kötelekhez.

... hogy Keserű Laló érzékeny bucsuzkodást 
rendezett a folyambajnokság alkalmával a ha
jón. Felesége ugyanis kijelentette, hogy ha 
utolsónak jönne be, akkor jaj neki. Az ijesztés, 
úgy látszik, használt.

. ■. hogy a müugrónapon Csukay Lili kapta 
a legtöbb tapsol, mert nem ugrott le a torony
ból. (Jól van Lili, csak hadd nevessenek, hi
szen ők oda még föl sem mernek menni.)

. .. hogy a hölgyek bemutató-müuszásában 
Görög Mártának volt a legnagyobb sikere. A 
kisleány nagyon szép, mozgása pedig graciőz.

, .. hogy Philipp Húst igen bosszantja, hogy 
őt egészen érthetetlenül, nem küldik ki a fő
iskolai világbajnokságra.

... hogy a MUSz ügyvezető-alelnöke és az 
egyik klub intézője között támadt nézeteltérés 
nck nincs folytatása.

... hogy Nagy Károly műugróbajnok volt a 
műugrónap sikere. Szereplése általános sikert 
eredményezett — a fülspecialistáknak. Diagnó
zis: dobhártyarepedés.

... hogy Páhoknak rövid volt a táv a Dunán 
Na, majd a Balatonon! „Ott bajnokok leszünk, 
kérem" — mondotta olyan fölényes biztonság
gal, amely kizár minden cáfolatot.

hogy Fadgyas doktort, a hölgyuszók kí
sérőjét alaposan megtréfálták a rábízott lányok

(Nehéz eset hölgyuszókat kisérni.)
... hogy a Maliász Gitta—Pelschauer-assző 

eddig még nem dőlt cl. Hogy a döntőben ki 
kapja a tusst, az még bizonytalan, de az ér
deklődés annál nagyobb.

... hogy a fiatal, de nagyon tehetséges vidéki 
mclluszónő férjhezmegy a vidéken trenereskedö 
kiváló mellns-óhoz.

...hogy Hódyt igen bántja a műugróbajnok 
ság elvesztése. Vigasztalást a Balaton mellett 
keres, noha rosszakarói azt mondják, hogy 
jobb lenne itthon trenírozni.

...hogy Egerben és Debrecenben Bitskey II, 
és Bitskey I. trénercskedik. .4 két testvér sze
retné most szembeállítani a tanítványaikat, 
annak eldöntésére, hogy melyik gárda kerülne 
ki vájjon győztesként.

,.. hogy aharmadik Bitskeynck, a legjobb 
magyar hátuszók egyikének még mindig nincs 
állása, jóllehet, nincsenek is nagy igényei.

Káposztásmegyeri versenyed
A hadseregi verseny u|án történt kínos cseltől 

eltekintve, melyről lapunk más helyén emléke
zünk meg, kellemes szórakozást nyújtottak a 
vasárnapi versenyek. A favoritoknak ugyan 
kevés szerencséjük volt, de az eredmények reá
lisak. Érdekes, hogy Ö.«rír<>z.sa, Búzavirág, Dé
nes és Goodluck utolsó, Túzok és Jóiig pedig 
utolsóelőtti versenyeiket is megnyerlek. Rész
letes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. lssekutz Gy.-né őszirózsa (6.10) 
Rojik, 2. Fityke <2%) Frosch. Fm.: Mccies, 
Kolompos II., Turkana. Tol.: 10:22. 14, 13. Be
futó 10:57. — II. FUTAM: 1. Gábor tüzérek 
Nagyravágyó (10) Jármy fh., 2. Etoilc Fliaute 
(pari) Jency fh. Fm.: Pimpóka, Önód, Helga, 
Mimi. Tót.: 10:93, 27. 13. — III. FUTAM: 1. ifj. 
Pctanovits J. Jolly (\%) Stankovics, 2. Kis Alag
(3) Dósai. Fm.: Máramaros, Bábé, Szélhámos, 
Ignác. Tol.: 10:39, 24, 24. — IV. FUTAM: 1. 
Dóm 1. Búzavirág (8:10) Félix, 2. Napfelkelte
(4) Gosztonyi. Fm.: Rcpris, Csetepaté, Rúna. 
Tol.: 10:25, 16, 61. Befutó 10:245. — V. FU
TAM: 1. Csernnvils A. Túzok (5) Kizelka, 2, 
Vadvirág (3) Tóth A., 3. Mormont (8) Goszto
nyi. Fm.: Módos, Parancs, Labancz, Sonncn- 
schein. Bona, Rebecca. Tót.: 10:38, 30, 20, 21. 
VI. FUTAM: 1. Palotai istálló Dénes (10) Kiss 
F., 2. Rubicon (10) Hatscher, 3. Pestilány (10) 
Kizelka. Fm.: Ndorobbo, Recllc, Domselío, Ki- 
kinda, Tapló, Torlasz, Napkelet, Nelko. Tol.: 
10:64, 52, 25, 32. — VII. FUTAM: 1. Keresztes 
Á.-né Goodluck (8) Tamási. 2. Atropos (2) Hat
scher, 3. Torslenson (12) Fetting A. Fm.: Ko- 
benzl, Forgatag, Nósfa, Leila, Vallomás, Ko
libri, Nemdebár. Tol.: 10:81, 21, 16, 21.

A MAGYAR LOVAREGYLET 
nugusílu, hó 5, 6. 12, 13. 15, 10, 20, 20, 27-ón 

VERSENYT TART. 
Versenyek kezdete vasár- és ünnepnapokon 
d. u. 3 óra. köznapokon 3 óra 30 p. Helyárak:
I. url 4 P, hölgy 3 P. H. hely 2 P. III. hely 
80 flll. Páholyülés 6 P, Ring 10 P. Közlekedés 
villamoson 24, 29, 38 kocsikkal és a HÉV-cn. 
Autóbusz Apponyi-lérről 210—3.10, Oktogon*  

térről 2.15—3.15 Álszállójegy 1 P.

A szerkesztésért és kiadásért felek '
DR. ELEK HUGÓ
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