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Ma adják át Berlinben a 
francia-angol demarsot

Óriási izgalom Berlinben és Párisban
Párián, augusztus 8.

A Berlinben tervezett angol-francia de- 
mars ügye egyre bonyolódik. Szombaton, 
mint ismeretes, Párizsban és Londonban 
hivatalosan bejelentették, hogy a berlini 
francia és angol nagykövet még a nap folya
mán megjelenik a külügyminisztériumban 
és

tiltakozik a két kormány nevében az 
egyre jobban fokozódó ausztriai német 
nemzeti szocialista propaganda ellen. 

Eredetileg az volt a terv, hogy az olasz kor
mány is résztvesz ebben a közös nagy
hatalmi akcióban, miután azonban Róma a 
tiltakozásnak ehhez a formájához nem volt 
hajlandó csatlakozni, csak a fiancia és az 
angol kormány határozta cl magát a de- 
marsra.

A francia közvélemény szombaton egész 
nap feszült izgalommal várta a demars meg
történtének hírét, estére azonban kiderült, 
hogy’ a tiltakozó lépés a két kormány utasí
tása ellenére sem történhetett meg, mert

a német külügyminisztériumban senki 
sem volt azok közül, akik illetékesek 
lettek volna a demars tudomásulvéte

lére.
A külügyminisztérium vasárnap hivatalos 
kommünikét adott ki, amelyben közli, hogy 
Ncurath báró német külügyminiszter és 
Bülotu helyettes külügyi államtitkár szom
baton egész nap

nem tartózkodtak Berlinben, úgyhogy a 
francia és az angol nagykövet nem 
nyújthatták át u beígért jegyzéket. A 
külügyminisztérium kommünikéje végül 
bejelenti, hogy a demars u hétfői nap 

folyamán feltétlenül megtörténik.
A vasárnap francia lapok egy része rend

kívül éles támadásokat intéz a demarssal 
kapcsolatban Németország ellen, hozzáteszi 
azonban, hogy az adott helyzetben a francia 
és az angol kormány tiltakozásának aligha 
lesz gyakorlati eredménye. A Figaro szerint 
a demars tulajdonképpen teljesen hiábavaló 
gesztus lesz, mert

■ németeket amúgy sem lehet már jobb 
belátásra bírni.

A Journal azt a hasonlatot használja, 
hogy ez a demars legfeljebb ahhoz hason
lítható, amikor valaki karddal csapkodja a 
vizet. A Journal des Débats véleménye sze
rint a francia kormánynak nem szabad 
megelégednie formális demarssal, hanem a 
leghatárnzattabban és ha kell, a leghango- 
aabban ki kell jelentenie, hogy

Franciaország nem tűri tovább n mai 
állapot fenntartását és nem engedi meg 
többé. hogy Németország beavatkozzék 

Ausztria belügycibe.
Ennek az állapotnak minden lehetséges esz
közzel véget kell vélni, hiszen ma mór 
nemcsak Ausztria és Németország ügyéről 
van szó, hanem arról, hogy meg van-e még 
egyáltalán Európa biztonsága.

Ha egyszer Németország hatalmába ke
ríti 'Közép-Európát, akkor a béke vég

leg elveszett.
Ma még Franciaország kezében áll a hely
zet kulcsa — írja végül a Journal des 
Débats —, ősszel azonban talán már késő 
lesz.

A kormányhoz közelálló lapok amelleh 
törnek lándzsát, hogy az osztrák-német 
konfliktust barátságos utón kell elsimítani.

Páris, augusztus 6.
Anglia, Franciaország és Olaszország ber

lini tiltakozó lépését több lap ma reggel oly 
értelemben kommentálja, mintha ez a lépés 
már megtörtént volna; ezzel szemben min 
den jel arra mutat, hogy

Viharral dacolva törnek előre Budapest felé 
a francia oceánrepülők

Ellenszéllel küzdünk — rádióztak Codos és Rossi
Páris, augusztus 6.

Codos és Rossi francia pilóták, mint is
meretes, középeurópai időszámítás szerint 
szombaton délelőtt 3/< 11 órakor startoltak 
Newyorkból, hogy közbenső leszállás nél
kül az Atlanti-óceánon és az európai kon
tinensen keresztül Perzsiába repüljenek és 
megjavítsák a távolsági repülés világrekord- 
ját.

A kitűzött útirányt az európai konti
nensen keresztül Páris, Bér,s és Buda

pest fölött visz.
Codos és Rossi eredetileg ugy' számítot

ták, hogy vasárnap reggel 7 órakor már Pá
risban lesznek és

délután 2 óra tájban elérik Budapestet.
Az Atlanti-óceán fölött uralkodó rossz idő 
és erős ellcnszél miatt azonban nagy késest 
szenvedtek és vasárnap délelőtt még az 
Óceán fölött repültek. Repülőgépük, u ,.Jo- 
seph le Brix“ — amelyet híres óceánrepülő
társukról, Le Brixröl neveztek el —

délelőtt 11 órakor még 1000 kilomé
terre volt a breton partoktól.

A pilóták ebben az időpontban a következő 
szikratáviratot adták le:

,,Az éjszaka folyamán nem adhattunk 
hirt magunkról, mert az óceán nyugati fe
lét rendkívüli kedvezőtlen idő mellett kei 
lett átrepülnünk. A repülés

Igen nehéz volt
s minden erőnket Igénybevette a kitűzöl! 
irány betartásának biztosítása. Nem aka 
runk eltérni irányunktól és igy az cllcnszé 
nagyon késlelteti utunkat."

A szikratávirat nagy megnyugvást keltett 
Parisban, ahol már n reggeli órákban

nagy izgalommal várták a francia re
pülőket.

Miután egész éjszaka nem érkezett hir ró 

a közös jegyzéket csak hétfőn fogják 
átnyújtani.

A Petit Párisién jelentése szerint való
színű, hogy Humboldt angol és Poncet fran
cia nagykövet külön-külön megjelennek a 
nemet külügyminisztériumban, ahol Neurath 
báró külügyminiszternek

két külön, de egymáshoz hasonló jegy
zéket nyujtanak át.

Ennek a jegyzéknek a szövegét London és 
Páris közötti közös megegyezés alapján dől 
gozták ki. A Petit Párisién felteszi azt a kér
dést, hogy

Olaszország milyen magatartást fog ta
núsítani,

mert ha cáfolják is azt a hirt, hogy Olasz

luk és tudták, hogy gépükön kitünően fel 
szerelt rádióállomás van, aviatikái körök 
ben már aggódtak értük.

Páris, augusztus 6.
Codos és Rossi röviddel 12 óra után, mint

egy 500 kilométernyire voltak a francia par
toktól. Délután fél kettőkor jelentették a re
pülök, hogy

Mussolini Rómába hívta 
Dollfuss kancellárt

A nemzetkiizi politikai helyzetet 
akarják megvitatni — Párisban 
nagy feltűnést keltett a meghívás

Bécs, augusztus 6.
Dollfuss hancellár — illetékes hely köz

lése szerint — Mussolini miniszterelnök 
kérésére legközelebb

nz olasz fővárosba utazik, hogy politi
kai eszmecserét folytasson az olasz 

kormánnyal.
Dollfuss az utóbbi hónapokban többször 

járt Rómában, ezek az utjai azonban ki
zárólag a Szentszékkel kötött konkordá
tummal függőitek össze, mig most a kan
cellár kifejezetten Mussolinit megy meg- 
álogatni.

Párizs, augusztus 6.
Dollfuss kancellár küszöbönálló római 

utjának hire nagy feltűnést keltett a fran
cia fővárosban. A félhivatalos Temps azt 
írja, hogy

ii római utat Mussolini kezdeményezte 
és ő kérte meg az osztrák kancellárt, 

ország berlini nagykövete máé megtelte g 
német kormánynál tiltakozó lépését, ez még 

nem jelenti azt, hogy az olasz kormány 
nem járt közbe Berlinnél hasznos tana 

csők nyújtásával.
A Petit Párisién hozzáfűzi még Jelentéséi 

hoz, hogy Franciaország és Anglia diploma*  
ciai lépése a barátságos őszinteség légköré- 
ben fog megtörténni, ami egyébként nemi 
zárja ki azl, hogy

a lépés igen határozott legyen,
A lap értesülése szerint a francia-angol 

diplomáciai lépés összefüggésben áll azzal 
hogy I.cgcr küliigy minisztériumi főtitkár 
tegnap fogadta Olaszország és Németország 
párisi nagyköveteit.

már francia vizek felett repülnek, de a 
sűrű felhők megnehezítik a tájékozó

dást.
A repülök délután 6 órakor 

Cherbourg felett voltak.
A le-bourgeti légikikötő szikralávirati ál

lomásával közölték, hogv Cherbourg felett 
Párts irányúban elrepüllek.

hogy jöjjön az olasz fővárosba a nem
zetközi politikai helyzet megvitatása 

céljából.
Mussolini az osztrák kancellár legutóbbi 

vatikáni látogatásai során nem tárgyalt 
Dőli fussál és ezért most azt szeretné, hogv 
Dollfuss kizárólag az olasz kormánnyal 
folytatandó tanácskozásoknak szentelje uj 
római útját.

A Tems megállapítja, hogy Dollfuss fd« 
tétlenül elfogadja a meghívást, mihelyt a/, 
hivatalosan is megérkezik, hozzáteszi azon
ban, hogy a kancellár római Htjára a leg
közelebbi napokban még aligha kerülhet 
sor, miután

n belpolitikai helyzet megkívánja, hogy 
Dollfuss dr. egyelőre még Becsben 

maradjon.
A római ut dátuma czidöszerint tehát még 

teljesen bizonytalan.
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Ser c űs fi drs
a táborban

Lengyel lakodalom, norvég autóbusz, Bl-Pi 
mézaskcslács szive és más érdekességek 
a dsomborin

Esvzalmas ámzkaíasitrafa 
fenyegeti Leningrádot

A Néva aIBntötte a várost

Vasárnapra vcrőfényro és napsütésre éb
redt Gödöllő. Már a kora reggeli órákban 
özönlőit a tömeg s délig löbbezcr látogató 
gyönyörködött a cserkészvilágtáborban. Bu
dapest és Hatvan felöl

ötpercenként indították a különvonato- 
kat és Velük a látogatók ezreit. 

Pcngctcg autóbusz él kezelt Budapestről és 
n vidék legkülönbözőbb tájairól. Az egyik 
■utóbusz

közvetlenül Norvégiából
'érkezett „Norvégiu—Gödöllő" fclirással. k 
magánautók és motorkerékpárok százai vit
ték a közönséget a délelőtti és délutáni 
órák folyamán.

A vasárnapi ünnepségek sorát reggel a 
Nugyarénában katolikus istentisztelet nyi
totta meg. Az aréna főoltáránál

Seréül Jusztlnlán hercegprímás ponti 
flkálta a misét, fényes papi segédlettel. 

JAz evangéliumkor Tóth 'Tihamér egyetemi

Oerkészkidnp, mint táborkapu.

fanár mondott szenlbeszédet. A misénél 
papnőioiidéki k énekkara és rsrrJrrszrrne- 
'Jcar működött közre. Jelen volt a tábor 
mintegy tizenötezer katolikus cserkésze. 
Impozáns látvány volt az. egyes csoportok 
Zászlós ünnepi díszben történő felvonulása. 
jUlsc lilán

a hercegprímás a zászlók tisztelgő 
aorfula közölt papjai kíséretében ál

dást osztva, hagyta cl uz arénát.
A hercegprímás gépkocsiba szállott és a 

iMQinonlrci rendházba hajtatott, ahol a rend 
látta vendégül reggelire.

Vgvmickkor már kora reggel összegyűlt n 
táborban valamennyi magyar protestáns 
cserkész is, akik számára

Itaffay Sándor evangélikus püspök 
tartott istentiszteletet. Az istentisztelet kez
detét kürtszó jelezte és a következő pilla
natban ezer és ezer fiatal friss torokból nagy
szerű fegyelemmel harsanl fel az ének — 
Isten szabad ege alatt a zöld mezőben, mint
ha egyetlen ilju óriás esedezett, könyörgöll 
volna a magassághoz, nz egek urához. Raffay 
Sándor püspök imája alatt mélyen megha
jollak a büszke cserkész lobogók.

A budai bécsikapu téri evangélikus temp
lomban tarlóit istcnllsztclen

Elől a brit birodalom négyszán főnyi 
csrkésze haladt,

majd okit követlek a csehszlovákok nemzeti 
viseletben, azután a jugorzlávok, osztrákok, 
hollandok, lengyelek, svájciak, finnek, nor
végek, izlandiak, dánok és végül a magyar 
cserkészek díszes csoportja zárta be a sort.

A bemutató a kenti angol cserkészek elő
adásával kezdődött. Nagy sikerrel játszották 
< I a „Rómaiak partraszállásán Britanniád 
bán" cimü történelmi epizódot, Glad Wins- 
hen parancsnok vezetése mellett. Majd 

a magyarok léplek a porondra, 
a vizicscrkészck bemutatták a jeladást. Rö
vid szünet után a lengyel csapat kétszáznál 
több zászlóval és kél zenekarral vonult be, 
nagyrészük nemzeti viseletben, hogy kiala
kítsák Lengyelország térképét a hatalmas 
aréna porondján. Ezután

eredeti lengyel lakodalmat mutattak be 
és eltáncolták nemzeti táncaikat, a mazurl, 
a krakowiát és a polkát. A kitünően sikerült 
bemutató a dán cserkészek szereplésével 
végződött. ,

A táborból hétfőn reggel
Egerbe, Salgótarjánba és Pécsre utazik 

többszáz angol, lengyel, francia, belga, észt, 
amerikai, izlandi sziriai osztrák és bolgár 
cserkész.

Hétfőn reggel
9 órakor világkonferencia lesz a pre

montrei gimnáziumban,
II órakor a római katolikus lelkészek tar
tanak összejövetelt a premontrei gimná
ziumban. Délután 5 órakor 

csónakfelvonulás Írsz a Dunán, 
mig félhat órakor az Aréna-téren repülőgép- 
modelleket mulatnak be a magyar és a kül
földi cserkészek.

A dzsembori külföldi résztvevői között 
vasárnap ismét történt megbetegedés. A 
Hungária-körut és a Kerepesi-ui sarkán 

rosszul lett Franci*  Day huszonnyolc
éves angol cserkészvezető.

A mentők megállapították, hogy gyomor
vérzése van. Eszméletlen, sulyos állapotban 
a Szent István-kórházba szállították.

Mosskva, augusztus 8.
Sulyo*  árvízkatasztrófát jelentenek Lenin- 

-búdból. A város fűlött borzalmas felhőszaka
dás vonult cl, amelynek folyamán olyan hatal
mas vízmennyiség zúdult alá, hogy

a Néva folyó szintje 100 centiméterrel emel
kedett, Ennek klh elkeltében • folyó több 

helyen kilépett medréből.
A lcningrádi szigetek egy része, számos gyár

telep és az egyetem pincehelyiségei viz alá ke

rültek. Több lehorgonyzóit szén, és faszálllló 
gőzöst az úr magúval .sodort és kihajtott a nyílt 
tengerre. M g súlyosabbá teszi a helyréiét, hogy 
a vizjcljö intézel közlése szerint

a síz.szint további emelkedésével kell szá
múink

A város környékén Is nagy károkat okozott a 
borzalmas vihar Az orkán számos épület tele, 
jót leszakította és a termésben is nagy kárt 
tett.

lármaellenes ligát alakítanak 
akik nincsenek megelégedve 
az uj csendrendelettel

Intranzigens
Néma várossá 
akarják tenni

Budapestet
Most Jelen! meg Ferenay Tibor főkapitány 

tizenkilenc paragrafusból álló csendrendelete, 
amelyet már hosszú évek óta sürget a főváros 
lakossága. Körülbelül egy esztendővel ezelőtt 
alakult meg a budapesti tudományegyetem 
első számú fizikai intézetében, az Országos 
Kösegészségi Egyesület égisze alatt, a Lárma
ellenes Liga, amely most — bizonyos mérték
ben joggal —

saját sikerének könyveli el a csendren- 
delet megjelenését.

A Lármaellcnes Liga tagjai természetesen a 
legnagyobb örömmel üdvözölték » főkapitány 
csendrendelotét.

Értesülésünk szerint azonban
vau egy csoport, amely nem elégedett meg 

az aj escndrendelettel.
Ezek szerint még igen sok uj intézkedésekre 
van szükség, hogy Budapesten megszűnjék a 
nappali és éjszakai lárma.

Az elégedetlenek csoportja uj akciót akar 
Indítani a csend és a szigorúbb csondrendelet 
kiadása érdekében ó*  ezért

sürgősen megalakítják Intranzigens
lármaellcnes ligát.

E» azonban már nem a: Országos Kózegéíi’ 
ségi Egyesület égisze alatt fog működni.

Az iij liga alapitói többek között azt sür
getik, hogy a csendrendeletbe iktassanak egy 
paragrafust, amely megtiltja azt is, hogy a fő- 
város területén

n kora délutáni órákban nyitott ablaknál 
rádiözsanak, gramofonorzanak vagy mu

zsikáljanak.
A most megjelent csendrendelct egyik pont

ja megtiltja, hogy az utcai árusok hangosan 
kínáljak árucikkeiket. A szélsőséges csend
követelők

az utcai árusok szigorúbb megrendazabá- 
lyozásút sürgetik.

Ezek a szélsőséges zajellenesek a főkapitány 
figyelmébe akarják ajánlani azokat a fantasz
tikusan kiagyalt találmányokat is, amelyek 
arra szolgálnak, hogy

letompltsák a villamosok Járása által oko*  
aott lármát.

Most már csak az hiányzik, hogy az intran*  
Izigens csendkövetelők arra kérjék a főkapi. 

lányt, hogy tiltsa be a fővárosi utcákon — a 
beszélgetést.

Megállnak Elszászban a 
vasutak, megszűnik a 
postaforgalom Óriási arányokat Bit 

a strassburgi sztrájk

Thurőczy Zoltán győri lelkész
Bzárnvaló szavakkal fohászkodott a gödöllői 
Világláborozás lelki sikeréért.

Legalább az ifjúság hadd tudja megta
lálni egymást a magyar ég alatt és a magyar 
Dép körében.

Délután pazar pompájú, kitünően sikerült 
Vserkészbcmulalók tették feledhetetlenné a 
közönség számára a gödöllői tábort. A be
mutatói a Ittas J.óczy-zenekar nyitotta meg. 
Az ünnepélv a nemzetek zászlós felvonulá
sát al kezdődött.

Bi-Pi a cserkészek bemutatóját fotografálja. 
Mögötte egy lengyel cscrkcsztiszt áll.

Párls, augusztus 6.
Strassburgban a helyzet súlyosbodott, 

mert a vasutasok elhatározták, hogy hétfőn 
szintén sztrájkba lépnek, ha addig nem jön 
létre megegyezés a sztrájkolók követelései
nek teljesítése tekintetében.

A postások kimondották, hogy abban az 
esetben, ha a vasutasok csatlakoznak a 
sztrájkhoz, ők is abbahagyják a mun

kát.

A munkaügyi miniszter felszólította a 
szembenálló feleket, hogy egyezzenek meg 
döntőbíróság kiküldésében, amely az ő irá
nyításával kísérletei tenne a viszály elsimí
tására. A strassburgi büntető bíróság szom
baton

20 ítéletet hozott a sztrájkkal kapcsola
tos kilengések ügyében.

A vádlottakat két béltől félévig terjedő 
fogházbüntetéssel sújtották.

Menyasszony és vőlegény
a i.a„y . megrázó tragédiája

fulladt, a fiú öngyilkosságot kísérelt meg

Érdekes ajándékot hozott C.srepka Jenő 
székesfehérvári sütősegéd vasárnap Gödöl
lőre Badcn Pomcll és gróf Teleki Pál ré
szére. A népszerű Bí-Pf-nck C.srepka hatal
mas

mézeskalács-szivet ajándékozott, 
gyönyörű cukordiszltéssel. A felírás „Bl-PI. 
Jcmboree 1933. Gödöllő". Gróf Telekinek 

hatalmas kiflit hozott, 
virágcsokorral, nemzeti és Székesfehérvár 
város színes szalagjával.

Néhány nappal ezelőtt Chlebik Krisztina 17 
éves budapesti leány dunai kirándulásra indult. 
Dunaföldvár közelében fürdőit a nyílt Dunán. 
Az alig félméteres vízben a part mellett gö
dörbe lépett,

görcsöt kapott, elmerült ■ vízben és holt
testét elsodorta a viz.

Chlebik Krisztina vőlegényéi, ifj. Osoukt Jó

zsefet annyim megrázta n tragédia .hogy 
elkeseredésében Ungyllkosságut kísérelt meg 

de hozzátartozói megmentették.
A szerencsétlenül járt Chlebik Krisztina holt

testét
vasárnap Úszód tájékán kivetette ■ Dana.

\ hatóságok értesítették hozzátartozóikat, akik 
gondoskodnak a temetésről.

Kasszafurót fogtak 
közben a Máv

munka
szövetkezetben

Irtózatos autókatasztrófa 
Svédországban

Felrobbant a versenyautó, 
két vezető meghalt

Stockholm, augusztus 8.
Borzalmas autószerencsétlenség történt 

vasárnap Svédországban a nagy díjért ren
dezeti aulomobilvcrscnyen. Negyedórával a 
Start után az egyik falucskában

egy versen)kocsi a szűk utcában felbo
rult s motorrobbanás következtében 

tüzet fogott.
A szerencsétlenség közvetlenül a kanyarulat 
mögött t-uhr.i, ugvhogy a hátul jövő ver- 
BCtiykocLi',, \</ tói csak akkor vették észre

OO .pengőért

az égő autót, amikor már közvetlenül előtte 
állottak. .Már nem lehetett lefékezni s hat 
versenykocsi beleszaladt a felborult és ma
gas lánggal égő automobilba.

Két versenyző szörnyethalt,
nyolcán pedig oly sulyos sebesüléseket szen
vedlek, hogy kórházba kellett szállítani őket. 
Az égé, automobil felgyújtotta a szomszédos 
házakat is és a tűz a nagy szélben oly gyor
san terjedt, hogy mielőtt még hozzáláthat
tak volna az oltáshoz,

a fél falu lángokban állott.
Huszonnyolc ház égett le, az anyagi kár 
óriási.

Villanyfúróval dolgozott
Szónál István MÁV. tisztviselő vasárnap dél

után a M.{V. Fogyasztási Szövetkezet, Alkotás
utca 4. szám alatti irodájában tartózkodott, Az 
iroda mellett van a szövetkezet üzlethelyisége 
is. öt óra tájban gyanús zajra lett figyelmes. 
Rendőrért ment és utánanéztek a zaj okának. 
Rövid kutatás után észrevették, hogy az üzlet
helyiség udvar felőli bejáratát álkulccsal fel
nyitották. Bementek nz üzletbe s megdöbbe
néssel vették észre a WerfArim-szekrény elölt 
guggoló,

villanyfúróval dolgozó betörőt

A rendőr n betörőt előállította a főkapitány
ságra, ahol rögtön megkezdték kihallgatását. 
Kiderült, hogy Beke István 33 éves lakatos- 
segéddel azonos, akinek neve nem ismeretlen 
a rendőrség elölt.

Beke István legutóbb Marcaliban egy bőr
gyárost fosztott ki, ezért n lettéért aztán e|» 
fogták és húrom évre itclék.

A fogságból megszökő!,
újból elfogták és Várra vitték. Mostanában 
szabadult ki a váci fogházból s azóta több be
törést kősetett el.

Anglia uj hadihajókat épét —
miközben a leszerelési konferencia tárgyal

tÉrJiöliilayl Mszitiesnl?
55, I.

40.—niArtók után tetsz/R- 
Rzerlntl r; öveteki ól pengőért kintiunk,

SCMAiSULKH, VoUáuy-utoa TT. 11. em. 18,

London, augusztus 6.
Evekig tarló fegyverkezési szünet után 

most az angol flotta Is megkezdi a hadi
hajók létszámának emelését. A Sunday I)is- 
palch jelentése szerint, nz uj költségvetés 
már

több újonnan építendő cirkáló költségeit
Urtalmazaa,

Jellicoe lord lengernngy, az angol flotta fő
parancsnoka, a porlsmoutlii hadikikötöben 
vasárnap beszédet tartott, amelyben a ports- 
inouthi flottahéi .negnvilásu alkalmából töb
bek közt azt mondotta, hogy elérkezett »*■  
idő, amikor Anglia nem maradhat inog 
többé az iirc*  gesztusoknál és kénytelen 
gondoskodni biztonságinak fonlartásáróU
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Tilos az ének a Dunaparton

Jazz-énckesek és énekesnők tűnt elő felvonulása a Dunaparton.

Báró Hatvány Lajosné 
autókalandja

Országúti baleset miatt autós csendőrök 
üldözték Rimaszombattól a magyar határig

Különös autókalandja volt Rimaszombat 
környékén báró Hatvány Lajosnénak.

A báróné a Tátrában nyaralt, ahonnan 
azután hazafelé igyekezett Budapestre. Az 
elegáns autót személyesen vezette Gömörön 
át. Az osgyáni országút nagy kanyarodójá 
nál szembeért vele Grcssler Marcel buda
pesti vállalkozó személyautója, amely Ri
maszombatra igyekezett.

Gresslcr állítólag szabályszerűen az or 
Iszágul baloldalán haladt cs

erősen tülkölt, nehogy a két autó ösz- 
szciitközzön.

Hatvány báróné, aki gyors tempóban ve
zette autóját, valószínűleg

elvesztette uralmát a volán fölött, mert 
jobbra-balra kanyarodott.

Ebben a veszedelmes helyzetben, amikor 
az .összeütközés már-már elkerülhetetlen
nek látszott, Grcssler hirtelen egészen balra 
fordult,

teljes erővel neklrohant egy telefon
póznának, kidöntötte azt és felfordult 

autójával.
Az autó annyira megrongálódott, hogy 

.eljesen hasznavehetetlenné vált.

Az angoiDarki boiranv
a rendörblrosSg előli

Kihágásért ítélkezik Krausz Samu fölött a Ut. kerületi rendőrhirű
Az angolparki ismeretes botrány ügvében 

elrendelt különféle bűnvádi eljárások és fe
gyelmi eljárás folyik, közben azonban egy 
kihágást eljárás is indult, még pedig Krausz 
Samu mutatványos ellen. Azon a címen in
dult az eljárás, hogy Krausz az Angol-park 
bán

csendháborltást és botrányokozást

Raitsits professzor vallomása 
betegágyán az Öngyilkosságról

Hazavitték a kórházból, rövidesen meggyógyul
Rajtslts Emil dr. állatorvosi főiskolai tanárt, 

akinek öngyilkossági kísérlete a fővárosban 
nagy feltűnést és részvétet keltett, tegnap már 
hazaszállították Bethlen-lér 3. alatti lakására. 
A professzor betegágya mellett kezelőorvosán 
kiviil állandóan ott tartózkodik a felesége, aki 
hűségesen ápolja. Raitsits állapota

örvendetesen javult,
• cgy-kél nap múlva már fel is kelhet.

Nyugalmát semmi sem zavarja, még a te
lefont is kikapcsolták lakásán, nehogy a: ér
deklődök sűrű telefonálása zavarja pihenését-

A főkapitányság életvédelmi osztályának 
®gyik tisztviselője látogatta csak meg a fel
épülés utján levő népszerű orvosi és köteles- 
bégszerüen jegyzőkönys-et vett fel, hogy tulaj

Pozsonyi gyilkosság áldozatának 
testreszelt keresik Budapesten
Kutatás a Donctanl intézőt huiiakamráihan

A főkapitányság bűnügyi osztályára meg
keresés érkezeit a pozsonyi rendőrigAzgató- 
*ágtól, amelyben egy rejtélyes és titokzatos 
gyilkosság ügyében kéri a budapesti rendőr
ség segítségét.

A jelentés szerint tizenöt esztendővel ez 
előtt

Hatvanyné, aki szemtanúja volt az eset
nek, nem állt meg, hanem állítólag 

még erősebben rákapcsolt és százkilo
méteres sebességgel robogott a határ 

felé.
A baleset helyén néhány perc múlva olt 

termett a rimaszombati cscndörség különít
ménye és

autójával a báróné után robogott.
Vad száguldás kezdődött az országidon, 

de Ilatvuny nénak már annyi előnye volt, 
hogy a csendőrautó nem tudta behozni.

Rárosmudarnál a báróné elérte a ha
tárt, gyorsan alávetette magát a vám
vizsgálatnak, azután átrobogott a ha

táron.
A csendőrök akkor futottak be Ráros- 

mudarra, amikor a báróné már túl volt a 
határon. De még látták amint

Hatvanyné Idegességében neklvczctte 
autóját egy kiloniétrrkő”''k. úgyhogy 

az autó sárhányója letörött.
A cseh hatóságok megindították az eljá

rást báró Hatvány Lajosné ellen és diplo
máciai utón igyekeznek eljárni ellene.

követelt el.
Ez az ügy teljesen különálló a bűnügytől 

és a fegyelmi eljárástól, elválasztották a 
többitől és az ügyet a VI. kerületi kapitány
sághoz utalták. A kapitányság, mint rendőri 
büntető bíróság vonja felelősségre Krausz 
Samut és néhány nap múlva már megtartják 
ügvében a tárgyalást.

donképpen miért is akart megválni az életiül. 
Raitsits dr. ezt mondotta:

— Tényleg igaz, megmérgezlem magam. Az 
utóbbi időben igen sokat dolgoztam. Tudo
mányos kísérletezéseket folytattam és gyógyí
tottam. Keveset pihentem és

Idegrendszerem megrongálódott. Álmatlan 
voltam, ezért kíséreltem meg az öngyil

kosságot,
egyébként már megbántam a történteket és 
soha nem fog hasonló terv felmerülni nálam.

A professzor ezután kijelentette, hogy a jövő 
hét végén külföldre utazik nyaralni, szeptem
berben azonban ismét visszatér a fővárosba és 
megkezdi munkáját az állatorvosi főiskolán. 

Pozsonyban cl Hint egy Hutai assszony.
Többé nem hallottak róla. A gyanú az volt, 
hogy megölték. Részletesen kihallgatták nz 
urát, de ez nem tudott felvilógosilást adni, 
ügy látszott, örökre homályban marad az 
ügy, míg most fordulat következett be.

A pozsonyi rendőrség megtudta, hogy

Várjuk Ont eg; magyar áruházhoz miit.' mjj.orjs Mn ás renJkiva oics) ára kaiI

BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-UT 72-74.

az asszony eltűnését követő éjszakán az 
ura hatalmas bőrönddel távozott el a 

lakásból.
Egyéb adatokat is szereztek és ebből arra 
a következtetésre jutottak, hogy a férfi meg
ölte az asszonyt,

holttestét földaraboltu, bőröndbe rakta, 
valószínűen Budapestre utazott 

és a földarabolt holttestet a Dunába dobta. 
Az összegyűlt terhelő adatok alapján a gya
núba vett embert a pozsonyi rendőrség 

elfogta és őrizetbe vette.

Pozsony most arra kérte a főkapitány
ságot, nézzen utána, hogy az utóbbi tizenöt 
esztendőben miféle holttestrészeket fogtak ki 
Budapest tájékán a Dunából. A rendőrség 
érintkezésbe lépett a törvényszéki orvostani 
intézettel, mert a vízből kifogott holt test ró 
székét preparálni szokták és a bonctani in
tézet hullakamráiban helyezik cl. A törvény
széki orvostani intézetben már meg is kéz-

Jelentkezett Róth Jani
Remek vállalata van Párisban, újra meggazdagodott, 
egyezkedik a tel jelentőkkel és hazaion, mert nagyon 
vágyódik Budapest után, nem tud nélküle élni

Érdekes levelet hozott tegnap reggel a posta 
egv budapesti műépítésznek. A levelet Paris
ból Róth Jenő, alias Róth Jenő küldte. Ez.

az első életjel,
amit a néhány hónappal ezelőtt megszökött 
bankár adott magáról.

Emlékezetes, hogy az ősszel öttömösi Ma 
gyár Jenő földbirtokos feljelentést lett a főka
pitányságon Róth Jenő ellen hűtlen kezelés és 
sikkasztás miatt. Magyar Budapesten lévő va
gyonának teljhatalmú kezelője volt Róth Jenő. 
A fiatal bankár visszaélt a földbirtokos bizal
mával,

többszázezer pengőt t eéljára használt 
fel Magyar vagyonából.

Magyar feljelentését több más feljelentés kö
vette.

Mire a rendőrség nyomozni kezdett ez ügy
ben,

Rótb Jenőnek nyomaveszett.
Nem maradt utána semmi. A 32 éves fiatal
ember, aki hatalmas összegeket költött el né
hány esztendő alatt, mindig haszontalanságo- 
kat vásárolt, még lakást sem rendezett be ma
gának. Kis hotelszobában lakott s

amikor elszökött, egy vadászfegyver ma
radt csupán utána.

Hónapok múltak, Róth Jenőről nem jóit 
semmi hir. De a fiatalember budapesti barátai 

tudták, hogy ő még hallal magáról.
Vasenergiája van. hallatlan szívóssággal tud 
talpra állni, ha a sors földhöz vágja. Karrierje 
kapott már egyszer ..defektust", 1924-ben le
tartóztatták és ngy látszott, nem fog szere
pelni többé. Csakugyan sokáig eltűnt a pestiek 
szeme elől, de egyszer csak előtűnt, újra a 
régi Róth Jani volt, újra a budapesti éjszaka 
állandó figurája lett, újra

makacs lovagjává szegődött Molnár Vera 
sziibrcttnek, aki pedig nagyon megtagadta 
Róth Jenőt, amikor a detrktivek elvitték 

az öltözőjéből.
Azt írja mosí levelében Róth Jenő, hogy 

nincs már semmi baj,
kiheverte «■» pesti „kellemetlenségeket", 
Parisban uj egzisztenciát épített magának.

DmfcSXttN’OK
Világjamboree és Szent István ünnepe

a magyar ipar szolgálatában
augusztus 7-től 26-ig

Ezen ünnepre hozza el vendé
geit, hogy lássáK a magyar .pár 
hatalmas fejlettségét és hogy 
széjfelvihessék hirét a magyar 
ipar magas színvonalának.
■ ■
Vezesse végig 40 kirakatunk 
előtt vendégeit, bará'ait és adja 
tudtukra, hogy amit itt látnak, 
az mind magyar munká
sok kezeinek műve.
■
Az áruházban láthatták, hogy 
ez a magyar áruház hogy fej
lődött ki egy kis bol.ból 40 év 
alatt a legszebb magyar áru
házzá, a magyar ipar és a sza
bad :creskcdelem legnagyobb 
dicsőségére.

HÍREIT ÉS EZERTÚe: 
SZÖR4KO2T.4TŐ MŰ
SORSZÁMOT Ftt£LGAT: 
fí/lT- Ir'ÁSÁROC

+1 LÁM.PÁS

TOlG-os

dődölt a munka:
egymásután szedik elő a régi holttest
részeket, pontos orvosi leírást készíte

nek róluk, 
azután a főkapitányság közvetítésével Po
zsonyba küldik.

virágzó export-import vállalata van.
— Nemsokára hazajövök — írja levelében 

Róth Jenő, — elszámolok mindenkivel. Ki fog 
derülni, hogy több volt a legenda, mint a va
lóság azokban a károkban, amiket én okoz

tam. Könnyű volt sárral dobálni akkor, ami
kor nem tudtam védekezni

Részletesen közli még levelében Róth Jenő, 
hogy

ki mennyivel túlozta az álla.’a okozott 
kárt.

— Amikor hazajövök — Írja még — lehet, 
hogy egészen más beállításba kerül az ügy. 
De nem baj, senkire sem haragszom Egv ér
zésem van csupán: nagyon vágyódom már 
Pest utón.

A műépítész, akinek R 'th Jenő Parisból a 
fenti levelet küldte, megállapította, hogy a 
megszökött bankár levelében foglalt adatok 
valóban helytállóak. Egy ügyvéd

már tárgyal Is Róth Jenő megbízásából a 
feljelentők megblzottalval

s lehet, hogy rövid idő múlva újra megjelenik 
a pesti éjszakában Róth Jani.

Kirakatainkban kizárólag ma
gyar áruk és magyar készít
mények kiállitása meggyőzi 
arról, hogy nincs többé szük
ség angol szövetekre, német 
kötöttárukra vagy francia par- 
főmre, mert a magyar ipar 
mindenben különbet gyárt.
1 ■
Ha megismeri a magyar árut, 
On lesz a magyar ipar leglel
kesebb támoga ója, mert a ma
gyar áru vásárlásával e ő-e- 
giti önmaga és minden magyar 
jólétét.
» n
Kérjen mindig magyar árut, 
mert az nemcsak olcsó de ki
válóan jó.
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Dlnlch Ödön képviseld telesegei 
mérgezéssel a szent istvan-kúrliazDa 
vilién Az ura kllBlantette. nem Öngyilkosság történt.

hanam oieimergezes
A Szent fsfudn-kórhóz igazgatósága va 

Mr nap jelentette a rendőrségnek, hogy teg
nap este

súlyon mérgezési tünetek között n kór
házba kerüli Dlnlch Ödön országgyű

lési képviselő felesége.
A huszonnégyévcs fiatal uriasszony a 

Ráday \üca 4. szánni házban levő lakásán 
lett rosszul Innen hozta az ura taxin a 
kórházbn, ahol ápolás alá vettek és miután 

mérgezésről van szó, megtették a szokásos 
jelentést a rendőrségnek.

Dlnlch Ödön képviselő kijelentette, hogy 
nem öngyilkosságról van szó, véletlen bal
eset történt,

lecsót vacsorázlak. ételmérgezést kapott 
a felesége,

ezért kellett kórházba vinni, de csak gyo
mot mosásra volt szükség.

I tok a boltból, a luxusautóba szálltak és elró- 
I bogiak. A kocsit a nő vezette.

A Scotland Yard emberei most valóságos 
hajtóvadászatot rendeztek a banditanőre. A 
rendőrség rádiója azonnal leadta a személyié- 
írást minden londoni rendőrnrek, de még nem 
is végeztek ezzel, máris újabb rablásról fu
tott be jelentés a Scotland Yardra.

Húszezer rendőr és egy külön detektfvow 
tag bajszolja a szőke tigrist, 

de az elegáns banditanő és kél társa csak to
vább működik és azóta majdnem minden 
napra jut ilyen merénylet.

A londoni rendőröket éppen a napokban 
szorellék fel fenyképezögcpekkel, hogy az ut
cán felvételeket készíthessenek a gyanús em- 
l>erekröl és gyanús autókról. A rendőrök

most minden olyan autót lefényképeznek, 
amit szőke nő vezet

öregedő egyéneknél, 

Ha az erek meszesednek,

Igmándi
segíthetnek

S évekkel tovább élhetnek!

és remélik, hogy talán ilyen módon sikerül 
kézre keríteni London üzleti negyedének ré
mét, a veszedelmes banditanőt.

Megszökött a tébolydából 
a háromszoros testvérgyilkos, 
hogy találkozhassék szerelmesével

Izgalmas hajsza után a temetői 
randevún lógta el a rendőrség

Varsó, augusztus 0.
Nagyszabású letartóztatásokra került sor 

Varsóban antiszemita kilengések miatt. A 
város szivében, főleg a zsidónegyed határán 
levő úgynevezett Szász kertben már huza
mosabb ideje nap-nap után

véres verekedések játszódtak le zsidók 
és antiszemita diákok között.

Eger, augusztus 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) A 

hevesmegyel Csány község csendőrsége vasár
nap délután egy egész kisbirtokos családot, 
apát, anyát és fiút kiséri be megvasalva az egri 
ügyészség fogházába.

A községben ezelőtt körülbelül egy esztendő
vel Orosz Sándor 46 éves földműves összeve
szett a dinnyeföldön szomszédjával, Harmos 
Sándorral Ez idő óta egyáltalában nem érint
keztek, sót amennyire lehetett.

Igyekeztek agy másnak kellemetlenkedni.
Vasárnap hajnalban Orosz Sándor kint dol

gozgatott a dinnyeföldjén, a szomszédos par

Véres antiszemita háborúság
Varsóban A rendőrség 134 ember

letartóztatott

Nagyvárad, augusztus 6.
64 Hétfői Napló tudósítójától.) Napokon ke

resztül izgalomban tartotta egész Nagyváradot 
egy elmebeteg szökése a városi tébolydáiról. 
Boros György nagyváradi magánhiva'alnok, — 
akit esztendőkkel ezelőtt, mint köz- és önveszé
lyes elmebeteget szállítottak az elmegyógyinté
zetbe, — megszökött a tébolydából. A rendőr
ségnek egészen különös körülmények közölt sí- 
került elfognia n szökevényt.

Furcsa szerelmi históriu éa valóságos grnnd- 
gulgnol

előzi meg Boros György szökését. Négy eszten
dővel ezelőtt megismerkedett egy fiatal, csinos 
nagyváradi leánnyal. Az ismeretség nagy szere
lemmé mélyült el és Boros feleségül akarta 
venni a leányt, aki azonban Fodor Gyula autó
fuvarozó felesége lett. Boros György lelki egyen
súlyát annyira aláásta a szerelmi csalódás, 
hogy megörült. Egyik éjszaka dühön géni kez
dett é$

dührobamában borzalmas kegyetlenséggel 
meggyilkolta három testvérét.

Másnap n nacyvárndl ••Imegyógyintézctbc szál
lították Borost. Esztendők során állapota any- 
nvlra Javult, hogy már a könnyebb betegek 
kórtermében helyezték el és itt már látogatókat 
d» fogadhatott.

A magónhivntalnoknak
csaknem mindennapos látogatója egy fiatal

asszony volt: Fodor Gyuláné.
Hónapokig lm tolt ez a mindennapos látogatás, 
■mikor legutóbb a tébolyda vezetősége eltiltotta 
a látogatást. Erre az .szolgáltatóit okot, hogy

Húszezer londoni rendőr hajszolja
a szőke Harist Luxusautón jár a szép banditanó, 

akt rettegésben tárttá a Cttyt - 
Gyönyörű szép, de olyan mint egy furip

T/Ondon, 19M augusztus.
Veszedelmes banditanő tartja rettegésben 

London üzleti negyedét. A banditanő fel
bukkan, kél társa segítségével kifosztja az üzle

tekéi, majd autóján elrobog éj teljesen nyarna 
yév

1 ' gulóbb egv ékszerüzlet előli pompás luxus
autó állt meg,

fiatal, elegáns nő
szállt ki belőle Egv pillnnnlrn megállt a kira
kni előtt, majd bement nz üzletbe és a hajlongó 
nlknlmaz'iiakl.d gijüriil.'i kért Amikor egv 
csomó drága ékszert raklak eléje, villámgyor
san

revolvert rántott
és a meglep, it aikulmazoltakra fogta. Ebben a 
pi.lanatbnn k. | férfi lép. 1! a buliba és ezek i*  
revolvert rónioiiak.

A banditán., ríni ,n kendőbe söpörte a piti*  
l' '' 1 ' ' n kiment az űz-
f rll és n re az üzlet nikal-
wazollaj magukhoz lértek,

Fodorné és Boros körött újra fellángolt a sze- 
relém.

Boros György, ugy látszik, nem tudott bele
nyugodni abba, hogy a fiatalasszony ne láto
gathassa meg többé és ezért

egyik éjszaka megszökött a tébolydából.
Az elmegyógyintézet vezetősége nyomban ér
tesítette a rendőrséget, amely széleskörű nyo
mozást indított Boros kézrekeritésére. Izgalmas 
hajsza, lázas nyomozás következett. Ennek 
sorón

beidézték ■ rendőrségre Fodor Gyulánét, 
aki azonban semmit sem akart tudni Boros 
György szökéséről.

Egy éjszakán át tartó kihallgatás utón végre 
is bevallotta Fodorné, hogy Boros azért szökött 
meg a tébolydából, hogy vele találkozhassék.

Heggel 7 órára a Rulikovszky-temetőbe ad
tak egy másak találkát a szerelmesek.

A vallomás után detektívek, rendőrök és té
bolydái ápolók kísérték cl Fodornál a temetői 
randevúra. Amikor a temetőbe a megjelölt 
helyre étkezlek, az asszony kísérőt elbújtak és 
Fodorné egyedül várakozott Borosra. Pár perc 
múlva a flatalomber megérkezett és

alighogy üdvözölhette szerelmesét, elősiet- 
lek a rendőrség emberei és az ápolók, kény- 
szerzubbonyt húztak a tébolyda szökevé
nyére és visszaszállították az elmegyógy

intézetbe.
így ért véget a háromszoros testvérgyilkos 

elmebeteg kalandos szökéso a nagyváradi té
bolydából.

más meMzc jártak autójukon.
A Scotland Yard detektivjei azonnal a tett 

színhelyén termettek, de egyetlen nyomot nem 
találtak, amin elindulhatlak volna. Az alkal
mazottak csak annyit tudtak mondani, bogy

■ bandltanő szép, szőke és nagyon elegáns.
Másnap a H'rst-cnd egyik legelőkelőbb ék

szerésze telefonált n rendőrségre és a kétség
beesett ember elmondotta, hogy öl is megra- 
holla a ,.szóke — tigris'".

Es a kereskedő mór részletesebb személyié 
írást tudott adni a banditanőröl.

— Erősen ruzsozza az ajkát, szarukeretes 
szemüveget hord, alig húszéves és szédltöen 
elegáns — mondta ■ kereskedő. — Gyönyörű 
nő, de olyan, mini valami fúria...

Hogy miért tartja fúriának, azt Is gyorsan 
elmondta a kétségbeesett kereskedő.

— Éppen a puli ■mellett álltam, amikor az 
üzletbe lépett és

dallamos hangon, mosolyogni karórákat 
kért, 

mire több tucatot raktam eléje, do ebben a 
pillanatban Icirhatallan meglepetésemre felém 
hajolt és revolvert fogott rdm... Kiáltani 
akartam, de akkor észrevettem, hogy két 
fiatalember lép az. üzletbe, megállnak a bejá
ratná 1 és ugyancsak revolvert szegeznek fe
lém ...

As ömg kereskedő még most sem adta fel 
a harcol. Amikor lállu, hogy at elegáns nő 
táskájába söpri a karórákat, áthajolt a pul
ton és kezéből k! akarta tépni n táskái.

■— Erre nztán a nő olvan lett, mint egy 
Fgrlj — mesélte a kereskedő. —- Szó nélkül 

nekem esett, öklével belevágott as ar
comba, összevissza vert 

és ott karmolt, ahol ért...
A kereskedő ezután még csak annyit tudott 

mondani, hogy o banditák nyugodtan kisétál-

Idényvégi kivételes alkalom 
mértékutáni férfíruharentMésre I

IVrAazabólcrmcmbcn a tavasz, és nyári 
Idényről összegyűlt sötétkék-, fekete- és dl- 
vatszövetinnradékokból rendelhető mérték 
i’hin remek szabású divatos férflöltfiny 40 
és 50 pengőért, csak ameddig a maradék
készletem tart. „Divat nriszabóság" Er- 
zsébei-körut 1. I. emelet. Egyszeri rendelés 
elég, hogy állandó vevőin maradjon.

Kegyetlen gyilkosság a dinnyeföldön
Férj, feleség és fiú bestiális módon 
agyonverték a haragosukat

Egy asszony, a fii fél..:
Amíg az ura éj szaft a nem volt ottáon, fárfíaftat 
Hívott a lakására — mert félt egyedül lenni

A maga nemében egészen egyedülálló, szo
katlan hátterű válóperben hoz ítéletet a napok
ban dr. Halmy Bódog járásblró.

Az összeomlás után Erdélyből feljött Buda
pestre egy történelmi nevű gcntry-család sarja. 
A fiatalembernek fővárosi összeköttetései révén 
hamarosan sikerült ill elhelyezkedni. Meg
lehetősen

Jól javadalmazott állása éjszakai elfoglalt
sággal járt.

Miután az erdélyi fiatalember elfoglalta biz
tos állását, feleségül vette régi szerelmét: egy 
teljesen elszegényedett pesti urilányt.

A házaspár boldogan élt, anyagi viszonyaik 
egyre javullak. A fiatalember

ingyenlakáat kapott egy körúti bérpalo
tában,

amelynek tulajdonosa, volt főispán, a fiatal 
férjnek nagybátyja. Ugyanebben a házban a 
volt főispán nagybácsi egy üzlethelyiséget is 
ingyen bocsátott unokaöccse rendelkezésére. 
Ebben a helyiségben a házaspár fa- és szén
üzletet is nyitott. Az ingycnlakásért és üzlet
helyiségért csak annyi volt az ellenszolgáltatás, 
hogy a férj a háztulajdonos megbízásából fel
ügyeletei gyakorolt a házban. Abban az épület
ben, ahol a házaspár lakik,

néhány évvel ezelőtt gyilkosság történt: 
egy férfit revolverrel agyonlőtt a haragosa.

Pár héttel ezelőtt a házaspárnál megjelelt 
egy férfi, bemutatkozott a férjnek, elmondotta, 
hogy ő is erdélyi származású, sőt

adatokkal bizonyította, hogy szegről-végről 
atyafiak.

Arra kérte a férjet, hogy helyezze őt el va
lami állásba, mert nagy nyomorban van. A férj 
állást nem tudott szerezni rokonának, de any- 
nyira megszerette, hogy

bevette társnak aoénüzletébe.

As OTI ötmillió pengőért
két bérllázat épít OTI bérpalota a Hungária*  

ufón és a Tisca Kálmán-téren
Az OTI az öregségi biztosítási dijaiból fisz- 

szegyült tőkék egy részét az erra vonatkozó 
törvény szerint, ingatlanokban köteles gyfl- 
mölcsözletni. Mivel most közti ötmllliá pengő 
áll ilyen célra as OTI rendelkezésire, a veze- 
tőség a múlt hónapban hályázatot hirdetett 
egy Tisza Kálmán-téri és egy //ungdrfa-köruli 
nagyobb tcl<< béépilésére. Ezeken a telkeken 

hatalmas bérház épülne, egy- és kétszobás 
és néhány háromeaobóa komforloe lakásost.
A julius 7-én lejárt pályásait Időre 160 terv 

érkezett be és n tervek föleit Huszár Károly 
elnöklőével kedden összeül egy szakbizottság, 
amely odaítéli a pályázatban hirdetett legjobb 
tlz liz tervnek az 1000—1000 pengős pályadijat.

A pályázati feltételek szerint joga van az 
OTI nak bármely tervet 000 pengőért megvá

A diákok minduntalan antiszemita tünteté
seket rendeznek, amelyek sulyos összeütkö
zésekkel végződnek. Szombat este

a rendőrség nagyszabású készültséggel 
vonult ki a Szász kertbe

s amikor ismét rendzavarásra került sor, 
134 embert letartóztatott.

cellán Harmos Sándor feleségével és fiával 
együtt szedte az érett dinnyét, összeszólalkozág 
támadt a két férfi között, mire

Harmosck c.séplőliadaróval, lapáttal és ásó
val felfegyverkezve rútámadtak az egyedül 
levő Orosz Sándorra és addig ütlegelték, 
mig véresen, eszméletknfil terült el a 

a földön.
A csendőrség Intézkedett, hogy a súlyos ál- 

lapotban levő Oroszt beszállítsák: sz egri kór
házba, ahol vasárnap délre kiszunucdclt, mire 
a csendőrség őrizetbe vette a gyilkos családot 
s mindhármat megbilincselve szállította be 
Egerbe.

Rövid idő múlva éjszakai foglalkozásából 
egy alkalommal a szokott időnél korábban tért 
haza a férj és

feleségét lakásában erdélyi rokonával tá
tim kettesben találta.

Haragjában kidobta rokonát a lakásból és 
örökre kitiltotta házából. Ennek ellenére ugyan*  
el az eset néhány nap múlva megismétlődött. 
A férj, bár nem volt bizonyitéka arra, hogy 
felesége megcsalta, hangos botrányt csinált, 
majd elhagyta a lakást és ettől a naptól fogva

megvont feleségétől minden anyagi támo
gatást.

Az asszony ezután benyit jtotta férje elten « 
válókercsetet, hűtlen elhagyás cimén és 

havi 160 pengő tartásdljat követelt.
A férj is ügyvédhez fordult. Ügyvédje, dr. 

Schubert Ágost, történetesen gondnoka annak 1 
körúti háznak, ahol a házaspár lakott. Te
kintve, hogy a férjnek nem volt bizonyítéka 
arra, hogy felesége megcsalta,

az ügyvéd magánnyomozást indított 
és megállapította, sőt tanukkal is bizonyítani 
tudja, hogy az asszonyhoz éjszakánként az er
délyi rokonon kjvül

más férfiak Is feljártak, mialatt a férj hi
vatalában dolgozott.

Ar asszony ezt nem Is tagadta, azonban az! 
állitolla, hogy kizárólag azért hívta fel éjsza
kánként lakására gyermekkori jóismeröselt ás 
a család régi barátait, mert

a házban történt gyiikoMág óta betegeies 
fél éjszaka egyedül lenni.

Az Iratok most dr. Halmy Bódog járáablró 
előtt fekszenek és nemcsak az érdekeltek, ha
nem a jogászok, sőt a nagyközönség is nagy 
érdeklődéssel várja, hogy milyen döntést fog 
hozni a bíróság a különös ügyben.

sárolni. Egyelőre elhatározott dolog, hogy 
mindkét épület 6—5 tervezetét fogja megvásá
rolni az OTI, sőt valószínű, hogy a nagyszám
ban beérkezett értékes tervekre való tekintettel,

a megvásárolandó tervek számát már csak 
szociális szempontból l.s fel fogják emelni.
A kivitelre vonatkozólag uj pályázatot ir ki 

majd nz OTI, do nz építési munkák a jövő év 
tavaszán megkezdődnek és

körülbelül négy és fél—ötmillió van elő
irányozva a két épület költségeire.

A Tisza Kálmánéért bérház rentabilitása 
máris teljesen biztosítva van, meri ebben a 
házban az összes lakásokat OTl-álkalmasotfott 
veszik Igénybe, akik lakbérilletményeiket kötik 
le q fizetendő házbérre.
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Salm Egon gróf társaságá
nak életveszélyes vitorlás 
kalandja a Balatonon

Angol cserkészek mentették meg 
az elsüllyedt csónak utasait

Izgalmas v ilorlásbaleset játszódott le va
sárnap délelőtt Balatonaligún.

A kora reggeli órákban a ragyogó napsü
tésben nagyobb társaság vitorlás kirándu
lásra indult.

A vitorlás tulajdonosa, gróf Salm Egon 
a biztató szélcsendben több kilométernyi 
távolságra vezette a csónakot és a vitorlás 
vendégei egymásután ugráltak bele a Bala
ton hüs hullámaiba. Legvégül Salm Egon 
gróf hagyta el a vitorlást.

Néhány percnyi fürdőzés után mindnyá 
jrm visszatérlek a lehorgonyzóit vitorláshoz 
cs ekkor történt a szerencsétlenség.

Egy hirtelen szélroham felborította a 
csónakot, amely pillanatok alatt el

süllyedt
és csak a vitorlavászon maradt a vizszinén. 
A hullámos Balatonon irtózatos küzdelem 
kezdődött. A társaság több tagja kétségbe
esetten kapaszkodott bele a vitorlavászon 
roncsaiba, azonban valószínű volt, hogy a 
széltől felkorbácsolt Balatonon reményte
len a helyzetük.

Gróf Salm Egon, aki kitűnő úszó, saját 
élete veszélyeztetésével támogatta a már 
fuldokló társait, mikor

Katolikus pap halálugrása 
az Akadémia-utcában

Leugrott a negyedik emeletről, de a reueren- 
dála megakadt a rácsban es az első emeleti 
folyosóra zuhant — Csodánál haláros műdön 
üiőücnüii iiiay a biZiÜS haüáíwi

A főkapitányság életvédelmi osztályát 
olyan öngyilkossági kísérlet foglalkoztatja, 
amelyre hosszú esztendők óta nem volt 
példa: a főkapitányság tőszomszédságában, 

az Akadémia-utcában öngyilkosságot 
követett el egy római katolikus púp.

Tegnapelőtt délután az Akadémia-utca 
0. sz. ház felügyelője, amint az emeleteket 
járta, figyelmes lett egy papi reverendát »><- 
sclö diősebb férfire, aki kétszer is körül- 
járla a negyedik emelet folyosóját. Illő 
tisztelettel köszönt a papnak és megkér
dezte. kit keres.

— Dr. IVeisz ügyvédet.
—- Nem lakik itt — mondotta a házmes

ter cs ezzel lejött az emeletről.
A reverendás férfi ezután ismét átment 

a szomszédos, 13. szánni házba, itt is föl
ment a negyedik emeletre s amint a folyo 
sóra ért,

keresztülvetette magát a korláton.
Néhány házbeli éppen a folyosón állt. Ezek 
döbbent rémülettel látták, mi történik. 
.4 reverendás férfi fejjel lefelé zuhant. 
A harmadik emelet vasrácsában

Monstre esküvő Hangya
telepen ötvennégy mátkapárt eskettek 

össze vasárnap a nyomorteiepen 
— Gyerekeik kísérték az esküvőre a jegyeseket

Hangyabolyhoz hasonlított vasárnap dél
után a Pestszenlerzsébet határában elterülő, 
úgynevezett Hangya-telep, munkanélküli 
munkások és családjuk nyomortanyája. 
Nagy ünnepe volt a hangyatclepi lakosság 
nak. Kalyibákban és viskókban mintegy 

ötezer ember lakik itt 
és a legnagyobb nyomorban, legtöbben kol 
dulásból élnek.

A nyomorgók gyermekei számára az el 
múlt télen a misszionárius nővérek mele- 
Rcdőterinet létesítettek és ebben a húsz mé
ter hossza, négy méter széles, alig k.'( és 
fél méter magas helyiségben tartruijUc' va 
sárnaponként istentiszteleteket a Hangya 
telep lakói számára.

Ebben a helyiségben Pclter Géza prépost 
plébános vasárnap délután

ötvennégy hangyatelepi málkapárt es
ketett össze.

Utazzon
3 motoros luxus 
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nem messze egy motorcsónak körvona
lai tűntek fel.

Hangos kiáltással sikerült a figyelmet 
magukra vonni és pár perc múlva megérke
zett a cserkészdzsemborí angol csapatának 
kiránduló társasága, amely motorcsónakon 
járta be a Balaton környékét.

Az utolsó pillanatban
érkeztek a szerencsétlenség színhelyére, 
mert a vitorlás egyik utasa, Dobóczky Géza 
földbirtokos már elvesztette eszméletét.

A derék angol cserkészek azonnal fejest 
ugrottak a Balatonba, kimentették és per
cek alatt elhelyezték a motorcsónakban a 
szerencsétlenül járt társaság tagjait.

Dobóczky Gézát hamarosan magához té
rítették, azonban itt derült ki, hogy a vitor
lás egyetlen női utasa,

Grete Kiistler bécsi színésznő súlyos 
idegsokkot kapott.

Az angol cserkészek a motorcsónakkal 
óriási sebességgel azonnal Aligára futottak, 
ahol a súlyos beteg bécsi színésznőt azon
nal

orvosi ápolás alá vették.
Az életmentő angol cserkészeket megélje

nezte az aligai fürdő közönsége.

megakadt a reverendája.
és ez tompította a zuhanás erejét, lnner 
az elsöemelcti rácsra zuhant, azután teste 
bevágódott az elsőemeleti folyosóra cs vé
resen terült el a kövön.

A házbeliek azonnal a mentőket hívták 
Mikor a mentőorvos föléje hajolt, elhaló 
hangon suttogta:

— .Ve bántson, hagyjon meghalni...
A mentöorvos megvizsgálta és megállapí

totta, hogy lábtörést, azonkívül zuzódá sokat 
szenvedett, a csodával határos módon meg 
menekült a halálból.

A mentők ezután a sebesüket a Rókus- 
kórházba vitték, a rendőrség pedig meg 
indította a vizsgálatot. Megállapították, hogy 
az Akadémia-utcai öngyilkos

Mállón János bécsi születésű, 58 éves 
katolikus lelkész,

Budán, az Iskola-utca 14. számú házban 
lakik.

A lelkész az utóbbi időben betegeskedett, 
ideges volt és kétségtelen, hogy lelki össze 
roppanás vitte tettére.

Különös mátkapárok voltak ezek, a lég 
többjük már évek óla együtt él, vadházAs 
ságban, sőt olyan mátkapár is volt közöt
tük. amelyiket öt-hat, sőt egyik párt

tizenegy gyermeke kísérte el az egyházi 
esküvőre.

Már néhány nappal ezelőtt polgárilag 
összeeskclle a mátkapárokat dr. Chikán 
Béla, Pestszenlerzsébet polgármestere. Az 
ünnepélyes egyházi esküvő pedig ma dél 
után zajlott le a hangyatelepi melegedőben. 
Valóban melegedő volt a kánikulában izzó 
templommá átalakított, szcnlképekkel, mé 
esesse! és virágokkal feldíszített kis épület, 
ahol a málkapáron kiviil

ott szorongtak a gyerekek és ■ többi 
hozzátartozók Is,

az ajtók és ablakok köré pedig összegyűl 
lek a telep lakói. Alig lehetett a melegedő 
höz hozzá férkőzni, mert

löbbezerfőny I tömeg vette körül az 
épületet.

Délután öt órakor érkeztek meg a mátka 
párok, valamennyien kiöllöztelve, mert n 
prépost-plébános

ruhákat és élelmiszercsomagokat gyűj
tött össze az esküvőre készülő párok 

számára.

Nem kell cserkészni ott,
Hol Ditrlohsteinciánozott. 
r. 41-6-45, -44. -53. VII., Kertén mm >7-

Néhány perc múlva megérkezett Pctter 
plébános. Chikán Béla polgármester és dr. 
llelle László főjegyző.

Amikor kissé elcsendesedett a terem, a 
prépost-plébános egymásután szólította 
maya elé az ötvennégy mátkapárt. Különös 
párokat láttunk ezek közölt,

volt olyan menyasszony, amelyik gye
rekével a karján jelent meg a pap 

előtt,
mások kicsinyeiket kézenfogva vezették. A 
legfiatalabb vőlegény tizenkilencéves, 
menyasszonya tizenötesztendős,

a legidősebb vőlegény hatvanhétéves és 
huszonhároméves menyasszonyt veze

tett oltár elé.
Miután valamennyi pár az. oltár előtt 

állt, megtartotta a szentbeszédet a prépost- 
plébános.

— Látjátok, milyen szépen benépesült a 
szegények tanyája, — mondotta — még a 
fővárosiak is eljöttek megnézni, hogy

való igazság-c az, hogy a nyomorta
nyán élők Is meg akarnak esküdni egy

mással.
A szentbeszéd elhangzása után lezajlott 

a megható esküvői szertartás. Ezután fel
hangzott az egyházi ének,

a pap megáldotta a párokat,

végül a szertartás résztvevői elénekelték .1 
Himnuszt.

Matuska Szilvesztert 
ma visszavitték Becsbe
Sírva búcsúzott a védőiétől — Nagyon 
jól bántak itt velem, szívesen itt
maradnék, mondotta az ekrazitos rém

Hetekig tartó munka után a pestvidéki 
törvényszék vizsgálóbirája befejezte a vizs
gálatot Matuska Szilveszter ügyében. A 
vizsgálóbíró elrendelte, hogy a». orvosszak
értők vizsgálják meg Matuskát. A vizsgálat 
megtörtént és az orvosok most a szakértői 
véleményen dolgoznak, aminek az előter
jesztésére előreláthatóai hány hét múlva 
kerül csak sor.

A magyar hatóságok
nem látták szükségét annak, hogy Ma

tuskát továbbra is itt tartsák
•s mivel az osztrákok amúgy is csak a 
izsgálat tartamára adták ki, a vizsgáló

bíró közölte az ügyészséggel, hogy Ma
tuskát már vissza lehet küldeni Ausztriába.

A pcslvidéki ügyészség fogházában ra
boskodó Matuskával szombaton közölték, 
hogv visszaviszik Bécsbe. Matuska kérte, 
hogy még egyszer beszélhessen budapesti

Siilyi János követség! főtiszt 
motorkarambolja az országúton
Felborult a motor, Siilyi és a fia megsebesült

Súlyos motorkerékpárszerencsétlenség 
érte Magyaróvár közelében az országúton a 
bécsi magyar követség főtisztjét, Siilyi Já
nost és Endre fiát.

Siilyi János fiának társaságában vikendre 
jött haza Budapestre.

Motorkerékpárjuk Magyaróvár előtt az. 
országúton átfutó csikónak szaladt.
Az összeütközés ereje felborította a mo

Titokzatos kalandor elcsalt 
a Városligetből egy szép fiatal leányt 

Sótára invitálta és azóta nyomtalanul eltűnt — A rend
őrség kutatja, ml történt a kis Hiber Annával

A főkapitányság eltűnési csoportjának 
delektivjei nagy feltűnést keltő rejtélyes és 
titokzatos ügyben folytatnak nyomozást. 
Csaknem szóról-szóra

megismétlődött a csepeli Szarka Rózsi 
esete:

egy rejtélyes fiatalember elcsalt egv kis
lányt, akinek azóta nyomaveszett, mintha 
a föld nyelte volna el és az a gyanú, hogy 
a két ügyben szereplő titokzatos kalandor 
azonos személy, ezt a kislányt is Szarka 
Bözsi kalandora csalta el.

Hiber Ferenc budakeszi kőműves és a 
felesége bejelentése alapján indult meg a 
nyomozás. Iliberék elmondották, hogy 
Anna nevű 13 éves kislányuk néhány nap
pal ezelőtt egv barátnőjével együtt Buda 
pestre jött rokohlátogatóba. A két leány 
együtt sétált a ligetben. Séta közben

csatlakozott hozzájuk egy fiatalember.
Vidáman elbeszélgetett lliher Annával, nki 
annak ellenére, hogy csak lizenhároméves, 

a/ép. fejlett leány, tlzenhatévesmk néz 
ki.

Beszélgetés közben a kislány panaszkodott 
hogy szomjas. A fiatalember ajánlkozol!, 
hogy elviszi egv limonádé*  bódéhoz. A ba
rátnőjét addig kiilletle egv padm, hogy vá
rakozzék, maga pedig llibcr Annával din-

Mielőtt szétoszlott a tömeg, a pr 
köszönte Chikán polgármesternek 
llelle főjegyzőnek megjelenésüket. 
emlékezeti meg a fővárosi sajtóról, 
melegen foglalkozik 
morgók sorsával.

Este hét óra volt, 
nyomortanyák lakói nu 
visszatértek szomorú c 

mire a hangyatclepi 
'■ghalotl hangulatban 
•tlhonukba.

védőjével, dr. Lévai Tibor ügyvéddel. 
Megkapta az engedélyt és Lévai Tibor dr, 
vasárnap meglátogatta öt a fogházban

Matuska könnyes szemekkel köszönte 
meg védőjének munkáját és

meghatott hangon búcsúzott:
— Nagyon jól bánlak itt velem, szíve

sen üt maradnék. I)c ha már el kell men
nem, szeretném, ha értesítené a kisleányom 
mát, hogy Becsben a pályaudvaron várjon 
rám, látni szeretném.

Vasárnap nz ügvészség kiadta a szüksé
ges utasításokat, hogy Malinkat hétfőn jég
gel

fogházőrök és rendőrségi emberek fe
dezete mellett rabszállitó autón vigyék 

a pályaudvarra,

ahonnan Bérsen keresztül visszaviszik 3 
slcini (egyházba.

torkerékpárt, amelv a két utasára esett, 
Siilyi János könnyebb termeszein sérülése
ket szenvedett, fia, aki a motorkerékpárt 
vezette azonban

súlyosan megsebesült.
A vármegyei mentők mindkettőjüket be

szállították a magyaróvári Karolina-kór*  
házba. A kövclségi főtiszt állapota kielé
gítő Sülyi Endre állapota azonban súlyos.

dúlt a niutalványoslér felé, ahol a limoná
dé*  bódék állnak.

Ettől n perctől kezdve többé senki se 
látta Hiber Annál, nem tudják, hová 

csalfa a rejtélyes fiatalember
és mi történi vele.

llibcr Anna eltűnésekor fehér blúzt és 
kockás szoknyát viselt, szép leány, haja 
barna, félrövidre vágott.

A rendőrségen felmerült az a lehetőség, 
hogy llibcr Annál ugyanaz a fiatalember 
csalta cl. aki pár hónappal ezelőtt a csepeli 
Szarka Rózsit.

A két csel kísértetiesen hasonlít egy
máshoz: 

mindkétszer tizenháromcsztcndős fejlett 
kislány tiint cl és mindkettőt barátnők mel
lől csábította cl a rejtélyes ember.

A rendőrség szigorúan nyomoz,
hogv lelkulas’-a Hiber Annál és kézrckcrilM 
a lelketlen kalandort, mert arra is számíta
nak, hogyha ez sikerül, megoldódik Szarka 
Rózsi eltűnésének rejtélye is

ifi. Döüa Mátyás
■
 I pH vrracny- <>« tnriu-tóimkot. wnirvar — 

el uamua kútfőim cg) eauiel áUaadó izalUtója. H
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Roosevelt elnök hadat üzent 
életre-halálra a gangsterek ellen

Az emberrabló bandita-trösztök uiafeb szörnyll rohama Amerika 
eülen — Revolver, gépfegyver, páncélautó, bomba és mérges gáz 
a gangsterek fegyvertárában — Tüzz®!-vassal, villamosszékkel, 
acélökölCel sújt le Unde Sam az alvilágra

jók, hogy a Eur/or-család tudta, hogy az elra
bolt ember mikor fog kiszabadulni a banditák 
fogságából, amilXíl a rendűi-ég azl következ
tél i, hogy a

a család a rendőrség megkerülésével érint
kezésbe lépett az. cniberrablókkal

és kifizette a kétszázezer dolláros váltságdíjat.
Fodor később mégis elmondta n delektivek- 

nek, hogy elrablása után a banditák egy ideig 
vitték, majd az egyik utcasarkon le- 

azt mondtak, hogy szálljon fel egy
villamosra. Ezen a villamoson utazott az elra
bolt ciiiIkt «i város végére, de a villamoskocsit 
két autó kísérte... állig felfegyvcrzelt bandi
tákkal..,

negyedmillió dollárt követelnek
fialni O'Connell szabadonbocsálásáért.

A fiú édesanyja mái hvlvkkd ezelőtt kapót! 
leveleket idegen emberek löl, akik fia biztonsá
gáért pénzt követelnek és amikor ezt a pénzt 
nem kaplak meg, fenyegetödzlek. A gazdag asz- 
szony azonban nem vette komolyan a levele
ket.

a

A kormány 
akcióba lép 

Amikor Washingtonban tudomást szereztek 
O'Connell elrablásáról, a szövetségi kormány 
azonnal akcióba lépett. Cummings igazságügy
miniszter rögtön szövetségi deleklivekel küldött 
Albanyba nnal jelentést lelt Iiooseuelt el
nöknek is.

A demokratavezér 
elrabolt 

unokaöccse

Alig múlik 
valamelyik 
be r rabi ók. A 
autós bandita elrabolt egy John Factor nevű 
öregural és a kétségbeesett család hiába sza
ladt a rendőrségre, hiába léplek munkába a de
tektívek, nz elrnboll ember nem került elő.

Huszonnégy óra múlva a család értesítési ka
pott a rablóktól, akik

kétszázezer dollárt követeltek Fnctor sza
badságáért.

A család újra a rendőrségre ment, ahol azt a 
tanácsot kapták, hogy ne fizessenek a banditák
nak, mert a detektívek már úgyis nyomon van
nak. A család kétségbeesetten vári és amikor 
napok múlva sem került elő az öreg Factor, 
már nem törődtek a rendőrséggel.. .

E.s nz. elrablást követő tizenkettedik napon 
Chicago egyik külvárosában. Le Cranyeáwn 
egy szakállas, összetört öregember jeleni kezelt 
egv rendőrnél.

— John Factor vagyok! — mondta a rendőr
nek, aztán ájulton összeeselI.

A rendőrállomásra vitték és azonnal értesí
tették a családot. Az öregembert nem enged
lek el, ellenben egv csoport chicagói detektívet 
é.s a szövetségi rendőrség lölb emberéi hívták 
n rendőrállomásra, hogy Eaclorl kihallgassák. 
O azonban hallgatott.

Semmire sem emlékszem — hajtogatta 
John Fodor. — Elengedtek, többet nem tudok.

A család is néma maradt. Nem voltak haj
landók nyilatkozni arról, bogy

el 
ré-

lenzácíól kellett nz Egyesült 
•yorki demokrata ve- 
izonnégyeves Jolin J.

Még nagyol <b ...............
Államokban O'Connell new 

hús’;
mnelljr. elrablása. A rablás New York ál

városában történt. A fialal- 
ezelőlt hajnalban meg 
d a Futnám Streeten. 

, néhány pillanatra 
Mielölt azonban a 
jólöllözölt férfi lá
va la mit és
megindult a fér-

zér unokaöccsének.
O'C<
lám Albany nevű 
ember néhány nappal 
akarta látogatni édesanyját 
Az utcán kiugrott autójából, 
fel akart menni anyjához, ! 
házba lépett volna, néhány . 
péti hozzá, a fülébe súglak ’

erre O’Conncll csendesen i 
fiák autója felé, 

az autó egy pillanat mulva elrobogott és ezzel 
uj nagy szenzációja támadt Amerikának.

Albanyban már mindenki tudott az. ember
rablásról, csak a rendőrség nem. A család egy
szerűen nem hajlandó a rendőrség segítségét 
igénvbevenni, még pedig azért, mert attól tar
tanak, hogy

n rablók megölik a fiatalembert, ha dc- 
tektiveket küldenek a nyomukba.

Dániel J. O'Connell és Edward J. O'Connell, 
akik esztendők óta vezérei a demokrata párt
nak New-York államban, minden elkövetnek 
unokáin csíik kisznhiditásáért. Ezt azonban nem 
ugy kell elképzelni, hogv felveszik a harcot a 
banditákkal, hanem hogy érintkezést keresnek 
nz emberrablókkal. A lapokban

tltkoslrásu üzenetváltások
jelentek meg. Ezeket az O'Conne//-család és a 
banditák k őzül lel lé k.

A tilkosirásu üzenetek egy részéi a rendőrség 
megfejtette és a detektívek igy tudták meg, 
hogy a banditák

Véres harc 
emberrabló

után kézrekeriil egy tizennyolcéves 
banditanő és bandita Csikágóban

azonban a szőve!ségi delek-

Szerelem
sötét verem

Augusztus 21-én kezdődik a

A verseny győztesét ismét

A Conneff-család . .. . .
tivek közbelépéséről sem akar tudni, mert tu
dót dolog, hogy az amerikai omberrablók, 
abban a pillanatban, amint tudomást szereznek 
arról, hogy áldozatuk családja a rendőrség se
gítségét kéri, vagy megölik vagy — jobbik eset-, 
ben — kegyetlenül megkinozzéik a fogságbave- 
lelt embereket, akik aztán könyörgő hangú le
velekben arra kérik hozzátartozóikat, hogy

szakítsanak n rendőrséggel, különben nem 
maradnak életben.

Ebben a pillanatban az O’Conne/f-család több 
előkelő tagja az állam különböző részén titok
zatos tárgyalásokat folytat és ezekből arra kö
vetkeztéinek. hogy hamarosan meglesz a meg
egyezés, kifizetik a váltságdíjait és igy való
színű, hogy a huszonnégyéves O’Connell, akit 
nappal, anyja szeinelátlára rabollak el, rövide
sen visszatér olt honába.

HÉTFŐI NAPLÓ
nyolchetes, nagyszabású és teljesen ujszetü

Ugyanakkor, amikor New-York állam rend
őrsége az O’Connett-iigybcn nyomoz, Illinois 
államnak is megvan a maga szenzációja. Alton 
város legtekintélyesebb bankárát, a 77 éves 
August Litert, emberrablók elhurcolták.

A bankár a város főutcáján sétált, amikor 
két férfi és egy nő toppant eléje. Megragadták 
és autójukba akarták hurcolni. Az agg bankár 
nem ijedt meg. szembeszáll! lámadóival, de egy 
perc alatl leütötték.

A banditák autójukba dobták és elrobog
lak vele.

Mindrz fényes nappal, rengeteg járókelő, több 
rendőr szcmelállára történi.

Amikor az elrabolt 
meghallotta, hogy mi 
esel! hangú hirdetési 

a hirdetésben
kéri édesapja 

azonnal
édesapja 
szabadilani.

ember fia. Cári Liter. 
történt apjával, kétségbe- 

küldült be a lapoknak.

arra elrablóit, lepjenek vele 
érintkezésbe, 

szívbajos és minél előbb kimer!
.karja

— Könyörüljenek rajiunk — Írja a fiatal 
Liter — és mi minden követelésüket teljesítjük. 
Édesapám súlyos beteg és tudom, hogy ha nem 
kapja meg gyógyszerét, akkor hamarosan bele
pusztul ebbe a kalandba ...

A zsaroló- 
nagyüzemek 
a racketeerek

felöltöztetjük
Amerika nagyvárosaiban, az ipari centru

mokban nemcsak az omberrablók működnek, 
hinem az ügynevezoll rackcleerek is. A nagyha
talmú zsaroióbandák most ugs érzik, hogy újra 
eljött uz ő idejük. A depresszió következtében a

banditák „üzlete" is rosszul ment, most azon
ban, hogy Roosevelt egy kis vérkeringést hozott 
az Egyesült Államok gazdasági éledébe,

a racketeerek megint teljes gőzzel „dol
goznak".

A válságos időkben csekély 3—400 millió dol
lárt tudtak kizsarolni évente nz amerikai pub
likum zsebéből, a régi jó világ ezermilliójával 
szemben, de az amerikai alvilág nem hagyja 
magát és most uj harcra készül. A legnagyobb 
harcra! Olyanra, amilyent a prohibició beveze
tése óla nem látott az amerikai nép.

Evekkel ezelőtt
a kormány harcot Indít a kisemberek zsa

rolói elleu,
ez a harc némi eredménnyel is járt, de most, 
amikor újra sok pénz van fogalomba, a racke- 
teerck nem törődtek a kormány szigorúvai es 
fenyegetésével.

Az amerikai rackcleerek módszerének alapja 
az, hogy a városokban kiválasztanak egy-két 
iparágat és azok tagjaitól heti vagy havi pénz
beli hozzájárulást kényszerítenek ki azon a cí
men, hogy majd „megvédik őket minden tör
vénytelen erőszakoskodással szemben".

A rossz világban persze megcsappant a zsa
rolók bevétele, mert a kereskedők és gyárosok 
gyakran még akkor sem tudtak fizetni, ha a 
banditák legborzalmasabb fenyegetéseket zúdí
tották rájuk. Ennek következtében a racke- 
leerekből közönséges utonállók lettek, de most, 
hogy a gazdasági helyzet javult, újra felbuk
kantak régi működési területükön.

Az Egyesült Államok területén, 
az egyes városokban minden 
iparágnak megvan a maga 
racket-je. így például nagyon 

súlyos adót fizetnek a zsa
rolóknak a tlsztltóintézetek 

és gyárak.
Ezek nem mernek ujjat hu zni 
a banditákkal, mert jól tudják, 
hogy huszonnégy óra alatt mind 
tönkremennek. A banditák el
fogják hatalmas autóikat, savak
kal leöntik a ruhákat és a lisz- 
titóintézetek szépen megfizethe
tik a ruhák tulajdonosainak a 
kárt.

Ugyanígy zsarolják a tejoálla- 
latokat, az autógyárakat, füsze- 
reseket és csak egyedül Detroit 
városában hetenként milliók 
vándorolnak a banditák zse
beibe.

Egy JóifésUlt 
úriember...

A rackcleerek pénzbeszcdöje 
minden héten pontosan megjele
nik, (éppen ugy, mint nálunk 
havonként az elektromos- vagy 
a gázmüvek pénzbeszedöi]. Ez 
az amerikai gentleman azonban 
litxusiutón jár. nagyon elegán
san öltözött, jólfésült úriember, 
aki mosolyogva nyújtja át az 
irodában a szabályszerűen kiállí
tott számlát.

A gyárak, nagyvállalatok 
pontosan fizetik az összegeket 

és cl is könyvelik. Hogy milyen számlára?... 
Az egyik helyen „biztosítási", a másik helyen 
„különadó", a harmadik helyen „külön test*  
őrség" számlára ...

Es mindez nyíltan, a rendőrség szemeldttára 
történik. Senki sem mer mukkanni, mert ha el
lenkezik, jönnek a bombák, a mérges gázak, a 
savak,

jönnek a 
Iák, akik

gunman-ck, a revolvere® bandi- 
szabott áron gyilkolnak embe

reket, 
jegyzékre írják fel a kijelölt áldó-akik hosszú ,.w_.

zatok nevét és ha eggyel végezlek, akkor nevét 
a ceruza megnyálazott végével kihúzzák a lis
táról ...

Ezek a bérgyilkosok ncin tagjai a rackeleck- 
nek, mert a zsarolóbandák tagjai mindnyájan 
müveit,

jólöltözött, luxusvillákban lakó és luxus
kocsikon járó gentlemanek, 

akik a piszkos, rosszul öklözött gyilkosokat 
csak egv-egy „munkára" szerződtetik azokon a 
helyeken, ahol — mint nálunk a cselédelhelyc- 
lőnél — mindig akad néhány facér „munkás1,

A gunman fegyvere a revolver vagy a gép
fegyver, kenyere az emberölés és kockázat a 
villanyszék.

Roosevelt felveszi 
a harcot

Mindez azt bizonyítja, hogy az utóbbi hőna
pok Iván és hetekben tűrhetetlenné vált a nagy
hatalmú amerikai bandák garázdálkodása.

A városi és megyei hatóságok felvették a 
harcot, meg akartak birkózni a növekvő vesze
delemmel, de mivel látják, hogy munkájuk igen 
csekély eredménnyel fog járni,

korniáii.vsegltséget kérnek, 
egymásután küldik Washingtonba a scgélykiál- 
lúsokat...

A legerélyesebb hangon Copeland newyorki 
szenátor szólalt fel. Felkereste Roosevelt elnö
köt, aki kijelentette, hogy az állam minden 
erejét rendelkezésére bocsátja annak a szená
tusi bizottságnak, amely az cmberrahlók és 
rackcleerek garázdálkodását vizsgálja ki.

Az elnök kijelentette, hogy minden lépésre 
hajlandó,

hogy az amerikai éleinek ezt a rákfenéjét ki- 
pusztítsák az állam testéből.

Copeland szenátor nyilatkozata világítja meg 
a legjobban az amerikai bünhullám félelmetes- 
ségél.

— Ma már olt tartunk — mondotta a szená
tor —. hogy nem szégyeljük leváltani, milyen 
állapotok uralkodnak nálunk:

az ország évente tlz-lizenötmllliárd dollárt 
veszít a banditákon ...

— A szenátusi bizottság most Roosevelt elnök 
megbízásából olyan törvénytervezeteket készít 
elő, amelyek — ha ez egyáltalán lehetséges — 
ennek a rettenetes adónak a megszüntetéséi cé
lozzák...



Budapest, 1033 augusztus 7. HÉTFŐI NAPLÓ 7

Grabovszkyné vasárnap 
föSJeSentetfe négy h3Í&S®xaJét
Uzsorával, zsarolással, sikkasztással és hazárdjátékra való 
csábítással vádolja ökot — A tönkrement szép ,,Grabovszkája“ 
vádjai Játékklubok, krupiék, pénzügynükük és kereskedők pilon

’A főkapitányságon dr. .VcsAö Arisztid ren
dőrkapitány vasárnap kihallgatásokat kez
dett egy érdekes bűnügyben, amelyben mint 
följelentő Grabovszky Károlyné, „a szép Gra- 
bovszkája" szerepel, akit nemrégiben hitelezői 
följelentése alapján csalás és sikkasztás vádja 
alatt vont felelősségre a bíróság. Grabovszky- 
nét akkoriban azon a címen jelentették fel, 
hogy különböző holmikat vásárolt hitellve, tu
lajdonjog fenntartásával, de nem fizetett és a 
holmikat eladta vagy elzálogosította. A bíró
ság cl is ítélte, de

most Grnbovszkája fordult a hitelezői el
len

és vasárnap egyszerre négy följelentést tett.
Négy följelentése közül az elsőt egy ismert 

budapcscti klub krupiéja ellen tette. Uzsorá
val, zsarolással és hazárdjátékra való csábí
tással vádalja. Előadja, hogy ettől a krupié
tól kölcsönt kert, mikor egyszer játék közben 
megszorult. Kapott is kölcsönt, de csak ugy, 
hogy

megvásároltatott vele 144)0 pengőért egy 
brilliánsgyürüt,

amely legfeljebb 6—700 pengőt ért. A köl
csönt napi busz pengős részletekben kellett 
visszafizetnie. Ez a klub, de más klubok is visz- 
szaeltek azzal, hogy tudták róla, szeret kár
tyázni, sokszor

éjszakának Idején, álmából verték fel és 
hívták, hogy jöjjön játszani.

A második följelentés egy kereskedő ellen 
szól. Grabovszkája, a panasz szerint, ettől a 
kereskedőtől hasonló körülmények között 
ugyancsak 1400 pengőért vásárolt egy ékszer
darabot, ami legföljebb 500 pengőt ért. Rá
adásul még

óriási kamatot is szedett tők.
A harmadik és negyedik följelentést egy-egy 

pénzügynök ellen tette. Az egyiktől kölcsönt 
kért. A pénzügynök azt mondotta, kölcsönt 
nem ad, de pénzt tud szerezni számára. A 
pénzügynök közvetítésével ékszereket és más 
értéktárgyakat vásárolt hitelbe, drága pénzen, 
az ügynök ezeket a holmikat azonnal zálog 
házba vitte és átadta neki a pénzt, de

minden esetben 50—100 pengő személyi 

honoráriumot kötött ki az üzlet kbonyoll*  
fásáért.

A másik pénzügynök viszont csak ugv adott 
kölcsönt, ha zálogtárgyakat hoz. Ennek éksze
reket adott át és egy háromezer pengő értékű 
olajfestményt. A pénzügynök kamatokat sze
dett tőié, azonkívül tíz százalék honoráriumot 
kéri és ráadásul kikötötte, hogy

napi 150 pengős részletekben kell vissza
fizetnie a kölcsönt

és végül mikor nem tudott idejében fizetni, a 
zálog fejében átvett holmikat eladta, ezért

A mecseki ssafiírok a bíróság előtt
Zárt tárgyalási fart a törvényszék

Pécs, augusztus 6.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A tavasszal 

a pécskörnyéki Mecsek hegység sétányain vak
merő bunda garázdálkodott.

Megtámadták a sétáló szcrclmcspárokat, 
kifosztották őket, a nők ellen pedig erő

szakos merényleteket követtek cl.
Hosszas nyomozás után lehetett csak a szati- 
rokal ártalmatlanná tenni. Négyei: Negrehi La
jos 20 éves napszámost. Korit József 23 éves 
cipészsegédet, Pott György 25 éves kőmüves-

A Dunába ugrott egy német cserkész, 
mert nem mehetett Gödöllőre

A főkapitányság központi ügyeletét nz el
múlt éjszaka tragikus öngyilkossági kísérlet 
foglalkoztatta: egy 15 esztendős német cser
kész meg akart halni, mert nem melleiéit 
a gödöllői jambortt-ra.

I). Egon 15 éves berlini gimnazista, egy 
jómódú kereskedő fia, esztendőkön ál részi
vett a cserkészmozgalomban.

A Hitler-rezsim mostanában feloszlatta 

&

ezt a pénzügynököt külön sikkasztásért is fel 
jelentette.

Végül mind a négyet együtt zsarolással vá 
dolja, mert annakidején, mikor megakadt és 
nem tudott fizetni,

megfenyegették, hogy följelentik é< be- 
csukatják-

A főkapitányságon most folynak a kihallga 
lások, hogv tisztázzák a sulyos vádakat, ame
lyeket a tönkrement szép Grabovszkája emelt 
a krupiék, kereskedők, játékklubok és pénz
ügynökök ellen.

I segédet és Sajti Lajos 23 éves vaseszlergyályosl
I letartóztatták közülük, de még hal, többnyire
1 fiatal ember ellen indult meg a bűnügyi eljárás.

A pécsi törvényszék ma kezdi tárgyalni a 
inocsekliegyl szatirok hüniigyét.

A tárgyalásra nagyon sok tanul idézlek be.
A sértettek között sok ismert pécsi nő van 
é-s emiatt a bíróság zárt tárgyalást fog el

rendelni.
A vád a tiz vádlott ellen rablás, zsarolás, or

gazdaság és erkölcstelen merénylet.

mégis útra kelt.
el is jutott Budapestre, itt a rendőrség vette
őket gondozásba és siker ll is őket, mint
vend ■geket bejuttatni az osztrákok tábo-
iába

De nemcsak Aachenből indult cl a ba
rom cserkész, hanem útra ki 11 Berlinből D.
Egon is. Németországon és Ausztrián át
vasú on jött, Magyarorsz; gon azonban

a cserkészcsapatokat.
A kis német cserkészek a gödöllői jamborce 
hitére szeretlek volna Magyarországra jön
ni, hogv részlvegyenek a táborozáson ás 
sz< mtől-szembe láthassák Iiaden-Poivcl tá
bornokot, a cserkészek apját. A német cser
készek azonban nem jöhettek hivatalosan 
Magyarországra. Három aacheni kiscserkész 
azonban

nagy darabon gyalog telte meg az utat,
amig eljutott Budapestre.

Itt zulán je cntkezclt a főkapitányságon,
elpa Kiszólta k sservét és kérte, hogy jullas-
sák valahogy Güdöllóre. A rendőrségen
meg ajnálták : kis német fiat, de

nem tudtak rajta segíteni.
t.z aacheni cserkészeket is csak néhány nap
ra vállalták, mint vendégeket, öt már nem 
tudták bejuttatni a csoportba.

Mikor a német diák meghallotta a vá
laszt, kisictelt az épületből,

a Dunapartra rohant és a vízbe ugrált. 
A rendőrségi motoros őrség azonban ki*  
mentette, szerencsére azonban

semmi baja nem történt.
A rendőrség ezután vasúti jegyet szerzett 

neki és visszaküldte Berlinbe. D. Egon volt 
német cserkész vágya nem teljesedhetett; 
szomorúan utazott haza . . ,

Magyar árak bem utalása IM

A magyar gyártmányok forgalmának fellendítését célzó állandó 
Igyekezetünk közismert. E saját magunknak kitűzőit, természe
tes feladatunk megoldása évról-évre könnyebbé válik. .Meglepő 
haladást mutat fel a magyar gyáripar a minőség tekintetében 
magas fokon álló készítmények e.lőállítása terén és a közönség 
ma már nemcsak hazafias érzésből vásárolja a magyar iparcik
keket, hanem azért Is, mert a magyar áru a leginesszebbmenően 
kielégíti minőség tekintetében támasztott igényelt

A magyar munkának szentelt 
Corven-Bemutatő

tarlnma alatt áruházunk összes, számszerlnt 35 kirakatában és
24 fallszekrényébcn szakinak szerint csoportosítva

kizárólag magyar gyártmányokat
mutatunk be

E kiállítás újból meg fogja győzni Önt arról, hogy a magyar 
gyártmányok nemcsak szépek és jók, hanem egyben

olcsók §5

Áruházunk belsejében, a földszinten és 
egyes emeleteken, modern, üzemben 
álló gépeket, valamint kézműipari 

cikkek előállítását mulatjuk be

ovi
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félelmeim őskor vérfagyasztó szörnyei n Keleti-tenger egyik strandján ... jókedvtől 
duzzadó, pajkos fllrdővvndégek csinál ták őket a strand puha fövenyéből Nagymosás

HÍREK
Apád-anyád...

Budapesti betörőt ffogtak 
a Balaton mellett

Raktárt rendezett be a zsákmányból
Két angol ur esete a Dunaparton

20

Ma történt. A Dunakorzón. A Hangit kertié
ben, az öreg fák között, ahol a nap forrón tű
zött le 0 kavicsokra, perzselt és égetett a forró
súg. a vendégek kókadtan üllek a kerti széke
ken. verítékező homlokukat törülgették, a la-, 
pokat olvasták és bágyadoztak.

A Ihmupart mostanában tele van idegenek
kel. A nagy dunaparti kávéházak. igy persze a 
llangll is, idegen nyelven beszelő pincéreket 
tart a kedvükért. Nem is beszélve arról, hogy 
a kitűnő üzletvezető Pár ur, szintén remekül 
ismeri Shakespeare nyelvét.

Szóval fölkeltő felé kél angol fiatalember 
tér be a kávéházba. Az angol vendégek alig 
valamim I leheltek idősebbek has: évesnél, — 
i serkészlisztek voltak. A kavéhóz egyenesen az 
angol vendégek ke.dvéétt raktáron farija az an- 
■goL /szalonnát Amikor a vendégek hallották. 
hAuü kaphatnak angol szalonnát, azt rendellek. 
Meg teát, Es dióstészlát a cukrász kisasszony
nál, a tésztát ősi brit szokás szerint vastagon 
Megvajaztál..

Jói tűén és bőségesen megreggelizlek, majd 
intettek: fizetnek. A főpincér számolt és mint 
hogy valódi mondáin föpincér, angolul mondta 
be a végösszeget. A vendégek ezt a figyelmes
séget jejbólintással köszönték meg A fizetés 
után az angol ifjú, aki a számlát rendezte, a 
felszolgáló pincér kezébe bclccsusztatta a 
borravalót: két darab rgy pengőst.

A pincérnek tágranyill a szeme.
Hasonló rendelés után hazat vendégtől 

fdlér borravalóra számíthat. Arcán az öröm 
pirossága ömlött cl. A*  angolok voltak ma első 
vendégei. Elragadtatásában szájához kapta a 
lét pengőt, sárim ráköpdösőtt. miközben ka 
ballisztikus várózsigékét mormolt.

Apád anyád idejöjjön . i. 
idejöjjön . ..

Ár angol mereven rábámult a 
tán clkékült a dühtől. Ordított, 
tdln'd.

- Hogy meri maga megsérteni a: én pén
zemet*  Kevesetje és adok többet...

Tojt ék zott.
Ar én pénzemet merészelte leköpdösl?

Ezzel már levetette a kabátját és boksz 
állásba merevedett. A kávéház nyüzsgő lián- 
t yabollyd váll, üreg szieszlázók és ifjú szerel 
mesék, pincérek és konyhagyerekek, de még a 
Dunakorzó sétáló publikuma is az incidens 
. zinhelyére rohant, hogy megakadályozza a 
Verekedést, t z sikerült is. Az üzletvezető égé 
vzen jó angol taggal próbálta magyarázni, hogy 
amit az angol if/u tapasztalt, az KnhbaUszlikus 
r rakás ét nemhogy kevesclte volna a pincér a 
borravalót, hanem ellenkezőleg, őrömében a 
nagy borravaló felett, lebegte cl a varázs- 
igéket.

Angolunk csak ingatta a fejét hitetlen- 
kedve és félóra kellett hozzá, amíg végre el
hitte, hogy a pincér nem óhajtotta őt megbán 
tani. Akkor aztun Mr. Bürke bemutatkozott és 
:ajnálko:ott a: incidens felett Amikor fel
hozta a kabátját és távozott, még mindig nem 
látszott meggyözőtlnek. Egy kis harag és mél 
tallankodás /”•-/ ott szikrázott a lelke mélyén 

Mindebből pedig a: « tanulság, lioyy kabba 
Iáinknak csak benszűlőttek előtt hódoltunk.

(K. A.)

Apád anyád

pincérre. Ar- 
T orkaszakad

- Meleg Idő. Derült, meleg idő volt va
sárnap. a höim-rö árnyékban 25 fokot mula
tott. A Meteorológiai Intézet jelentése szerint 
/neleg idői várható, élénk légáramlással. 
némi fi Ihozi l inkább csak 11 keleti részeken.

- Dr. Elek Hugó, lapunk felelős szer
kesztője és kiadója. háromheti időtartamra 
külföldre utazott

Nemzetközi zsebtohnjt fogtak nz 
Arénn-utnn., \ Vác int <s Arénn-ut sark m
levő viliim osmeg.'i fiúnál igv dclckliv ellő
goit egy II,itnlc mb • il. aki felkapaszkodott
egy zsúfolt V .Ham fisra cs éppen az eg>ik
utas zsebébe nyúlt. Brviiie n főkapitány 
Ságra, ahol nicgállapilolhik. hogv l'risznák 
(ívnia a ncsc. harmincból Hinéves pincér. 
nvilvúnl.Hlott zM-blohai. akii 1. b illeg .1 hé 

rendőrség k< r< z l't 1 tl át lógják 
adni a becsi rendőrségnek,

Zalaegerszeg, augusztus 6.
(.1 Hétfői Napló tudósítójától.) Vogel Imre 

huszonhároméves budapesti magántisztviselő 
Balatonfiircden betört Wollák József mészáros 
és hentes és Langer Zsigmond divatáru keres
kedő üzletébe és minden elemelhelő könnyebb 
tárgyat elsüt magával. A betörő a szomszédos 
t jkut községben vi tt lakást, ahol a padláson 
halmozta fel a betörésiről szerzett holmikat.

Rejtélyes bejelentés ügyében indítóit nyomo
zást a főkapitányság eltűnési osztálya. Czeg- 
lédy Gyula pincér, aki a Veres Púlné-utca 27. 
alatt lakik, lelte nz érdekes bejelentést.

Előadta, Imgy 35 esztendős felesége, akivel 
a legharmonikusahh házaséletet élte, az utóbbi 
napokban, nem tudni mi okból,

sűrűn emlegette, hogy öngyilkos lesz.
Szombaton reggel, amikor Ő még az ágvbnn 

pihent, az asszony felvette ünneplő ruháját és 
sietve eltávozott hazulról.

Czeglédy később bement abba a belvárosi 
vendéglőbe, ahol alkalmazásban volt.

I)é| felé járhatott az idő. amikor megszólalt 
a telefon a vendéglőben és egy ismeretlen hang 
őt kérte 11 telefonhoz. Egy férfi volt a telefon
nál, aki nem volt hajlandó megnevezni kilétét

Ne keresse a feleségét, - 
egy órával ezelőtt meghalt

Rejtélyes telef-nkaland egy eltiint asszony körül

— Összeütközött két francia hadihajó. 
Toulnnból jelentik: \ louloni hadikikötőben 
a vasárnapra virradó éjszaka súlyos baleset 
történt. A Eortnne torpedóromboló a kikötő 
bejáratánál összeütközöl! a Jean Bari cir
kálóval és n|y súlyosan megsérült, hogy 
vontatókötélre kellett venni. Emberéletben 
nem cselt kár.

— Revolverrel lelőtte részeg férjét. nwon 
Gergely Rálint földmives vasárnap hajnalban 
italosa:) botorkált haza és összeverekedett a 
feleségével. Az asszony előkertctle férjének a 
háborúból hazahozott revolverét és azzal két
szer rálőlt. Az egyik golyó Gergely állkapcsát 
zúzta szél, a másik orrát roncsolta össze. Az 
asszonyt a csendőrség őrizetbe vette.

— Rekordtermés Borsodban Mezőkövesdről 
jelentik: Borsodmegye gabonatermését egymillió 
méter mázsára becsülik a szakkörök. A vetésle 
riilet 115.000 kalnszlrális hold.

— Lelőtte ■ haragosát. Nagyorosziról jelen
ük: Csós;t, .József földművesre, akj a község 
határában földjén szántott, p«lcfc>lé lesből két 
lövést adlak le. A két lövés közül az egyik ta
lált és a golyó a szív alatt hatolt (s'>sza les- 
lébe Segéyk iái fásaira a közelben dolgozó 
munkások sietlek oda és beszállították a ba- 
Inssagvarmali kórházba. Cs- s a előadta, hogv 
látta a lettest, aki régi haragosa. Rakonczai 
János. A < sendőrség előállította Rakonczait, 
aki azonban tagadja a lett elkövetését.

— Olasz uMgirók Pécsett Renato Carnjolia 
és Luclano Molo olasz szerkesztők Budapestről 
repülőgépen Pécsre érkeztek. A repülőtéren 
Makog hívón Pée. város polgármesterének he- 
lyettcse ünnepélyesen fogadta nz olasz újság
írókul.

— Az 0M1KF. kirándulása. Az OMIKE aug 
14 iki indulással 11 napos salzkammcrguii ki 
rándulást vezet aulocaron. Részvételi díj P 91. 
Jelentkezési még elfogad az egyesület, IX.. 

(üllői-ut II. I. em. Telefon: 8fi—7 — 12.
— Az arcbőr zsirtMvágának souverén ellen- 

-rcrc a szabadalmazott eljárással készült Sül 
famvl kénes-krém, melyet nemcsak n női arc. 
nál .alkalmaznak eredménnyel, hanem a fér
fiak is előszeretettel használják. különösen 
borotválkozás után. A bőrt edzi. normálissá 
teszi és megszünteti ar. arcbőr pfirsenéseit.

Orion rádiót használjon, aki figyelemmel 
ki-éri a Jnmboree eseményeit. A bevált 21 
l.impci. ix gypó'u’ii. hang*  zűrös ni egybeépí
tett 7016 os <trion-rádió kfi pengőért bárme
lyik rádiókereskedőnél megvásárolható.

A házkutatás alkalmával
a puderdobozoktól és plrosltótól kezdve, 
sonkáig és kolbászokig, mindent találtak a 

padláson.
Vogel bevallotta, hogy a Balaton mentén több 

kabint is feltört és kifosztott és innen származ
nak a női fiirdözők retiküljéből a szépitőszerek.

A csendőrség beszállította veszprémi ügyest- 
ség fogházába.

és határozott hangon a következőket mon
dotta:

— Czeglédy Gyula van a telefonnál? Közlöm 
önnel, hogy feleségét ne keresse, többé úgy
sem fog rátalálni, mert

egy órával ezelőtt meghalt.
A pincér kétségbeesetten tovább szeretett 

volna érdeklődni az ismeretlen férfinél, de az 
letelte a kagylói. A szerencsétlen ember, aki
nek azóta egv perc nyugalma sincs, sorra járta 
a mentőket, kórházakat, majd a rendőrséghez 
fordult,

de egyik helyen sem tudtak felvilágosítást 
adni felesége sorsa felől.

A főkapitányság megindította a nyomozást a 
titokzatos ügy felderítésére.

— A T'sza halottal. Barabásról jelentik: 
Dózsák János húszéves kocsist lóiiszlaiás köz
ben Vásárts laményiwl elkapta a Tisza. Mór 
csak hol11< stét sikerült megtalálni. — Kisvár
danái Okáig István tizennyolcéves borbélysegéd 
a kompnál fejest ugrott a Tiszába, de elmerült. 
Órák múlva találták meg a honestét.

— Vonat elé vetette magát egy budapesti 
fényképész. Kiskőrösről jelentik: Szabadszál
lás és ílomokszcntlörinc állomások között a le- 
hervoual elé: vetette magát egy jólöltözött férfi, 
akit a kerekek halálra gázoltak. A ruhájában 
talált Iratokból megállapították, hogy az ön- 
gyikos Csillik József budapesti fényképész. Tel
tének okát nem tudják.

— Rekordhőség Londonban. Londonból je
lentik: Augusztus első weekendje egész Angliá
ban elviselhetetlen hőhullámot hozott. 1900 óta 
nem volt ilyen rekordmeleg Londonban Va
sárnap délután a hőmérő 36 fokot mulartott. 
Az angol főváros vasárnapra teljesen kihall. 
Mindenki, aki csak tehette, a szabadba mene
kült a fojtó hőség elöl. A kirándulók számát 
hárommillióra becsülik.

— lársasft'Szejövctel a Demokratáknál. Az 
Erzsébetvárosi Demokrata Kör augusztus 10-cn, 
csütörtökön este S9 órakor dr. Vázsonyi Já
nos országgyűlési képviselő üdvözlésére társas
összejövetelt rendez.

— A kongregáción elhelyezőiroda szakácsnő
ket. gazdaasszonyokat, szobaleányokat, gver- 
meklcányokat cs bejárónőket ajánl olyan 
munkaadóknak, akik fontosnak tartják, hogv 
alkalmazottjuk egészséges és tiszta erkölcsű 
legyen. Az iroda .amelv önzetlenül működik. 
Vili., Fiumei-ul 4. szám alatt van. (Telefon 
355—77.)

— Virágos ablak-, erkély- és kiskert-ver
senyre részvételüket bejelentők szives türelmét 
ezúton kéri a Budapesti Gazdálkodók ét Kér- 
lészkedők Egyesülete. A bíráló-bizottság már 
megkezdte ugyan működését, de tekintettel a 
nagyszámú jelentkezésre, még hosszabb idői 
vesz igensbe, mig minden pályázóhoz eljut.

— A sródabicaibnna eltűnik a használatból. 
Vihigxiszon.vlathnn feltűnő találmányról szá
molnak be. gyomorsavtullengés, gyomorégés 
ellen egy kellemes iz.ii csokoládé került for
galomba ..Savóit" név alatt. A szer abszolút 
olcsó és már mindenütt kapható.
szédülésnél, nagy melegben iidil. husit — fej
es fogfájásnál fájdalmat csillapít, sportnál fo 
kozza a teljesítőképességet a Diana-sósbor- 
szesz. Páratlan edző, erősítő szer.

iRácz Géza dr. ügyvéd 
tragédiája

Sírva, kétségbeesve 
keresi eltűnt leányát

Vasárnap a főkapitányság második emeleti 
foyosóján az ügyes-bajos emberek körülállták 
egy rosszul öltözött idős férfit, aki hangosan 
sírt, zokogott. Az emberek szánakozva kérdez
ték: mi baja? Az idős ur sírva mesélte cl % 
tragédiáját.

Elmondotta, hogy
dr. Rácz Géza a neve, hetvenötéves ügy

véd.
Negyven éven át ismert irodája volt a Bclvá. 
rosban, fiatal korában a politikai életben is 
szerepeli, képviselőjelölt volt Fiilöpszálláson. 
Utóbb rossza fordult a sorsa, tönkrement az 
irodája és most a Váci-uton szobakonyhás la- 
kásban lakik. A felesége a nélkülözések elöl 
a halálba menekült: négy esztendővel ezelőtt 
öngyilkos lelt. A családban azóta csak az ügy
véd leánya, Rác: Mária zongoratanárnő kere
sett,

ő tartotta cl ar édesapját.
Négy nappal ezelő>lt Rác: dr. a leányával a 

Belvárosban sétált. Éppen akkor ütött cl va« 
lakit egy biciklista. Nagy csődület keletkezett, 
ők is megálltak. Aniig az ügyvéd a balesetet 
nézte.

a leánya eltiint mellőle és azóta nem adott 
cletjelt magáról.

Az öregur azt mondja, a leánya nem foglalko
zott öngyilkossági tervekkel, nem tudja, ml 
történt vele,

bűncselekményre gondol.
Bejelentette az esetet a főkapitányságon és M 
rendőrség megindította a nyomozást.

— Éjszakai rablótámadás Pcstszcntlőrln- 
cen. Vasárnap hajnalban Pcstszcntlőrincen 
a Győmrői-uton levclkőztctélt, eszméletlen 
férfit találtak. Megállapították, hogy ifjabb 
Dénes Sándornak hívják, aki — miután a 
mentők eszméletre térítették — előadta, hogy 
két ismeretlen férfi támadta meg a hajnali 
órákban. Letepcrték, fejbeverték, lehúzták 
ruhájúi, melyben hetikeresete és órája volt, 
A rendőrség keresi a rablókat.

Cyánnal irt iót«nássai 
Matteine

— öngyilkos’ágok és eltűnések, özv. Boros 
Arpádné. maRánzónő. bejelentette n rendőrsé
gen. hogy Tibor nevű 19 éves fin. aki mngán- 
tlsztvhclő. két nappal ezelőtt ellávozili lakásá
ról1 és azóta nem tért vissza. — Rauch János 
magántisztviselő augusztus 2-ón reggel eltávo
zott Aclbcrlfalva. Machunka-iitca 12. alatti la
kásóról és nzóla nem adott éleljelf magáról. — 
Kocka Andrásné házlartósheli no. n Sőr/uii- 
utc iránvában a Dunába ugrott. A dunai mentő
őrség kimentette. -- Csomós János ingatlan
ügynök a l ánchíd pesti h dfőiónéi a Dunába 
vétellé magát. A nvntőőrség kimentette.

teljes felelősséggel elő
készít decemberi magán- 

vizsgákra, érettséglie. Vidékieknek, hölgyeknek speclálla 
módszer. Józsel-iicra 26. I. 2.

— Budapesten kereknek egy vidéki kislányt. 
A sátoraljaújhelyi rendőrség értesítette i> budit- 
pesti .főkapitányságot, hogy Samulka Jolán 10 
esztendős tanuló, aki egv iparosnak n gyer
meke eltűnt. Az a gyanú, hogy n kislányt el
csalta valaki. Az átirat szerint Samulka Jolán 
jól fejlett gyermek, barna baja van. bubifrizu
rát visel, drappszmü ruha, fehér cipő és ugyan
olyan szinü harisnya volt rajta eltávozásakor. 
A főkapitányság mcginditolln az ügyben a nyo
mozást.

(' A Ganz, és Társa Vlllamossiígi. Gép-» 
gon- és Hajógyár R.-T. julius 31-én tartotta 
rendes évi közgyűlését Harkányi János báró 
elnöklete alatt. A közgyűlés az igazgatóság 
ö.szcs előterjesztéséi Marsovszky István és 
Deckcr Albert részsénycsek fcis/ólnlósai és H 
kapott felvilágosítások után egyhangúlag el
fogadta.
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/,
Uj expedíció indult a Himalájára. Ezúttal 

nem tudományos céllal, nem a Himalája 
csúcsát akarják megostromolni. Nem men
nek blyun magasra, „csak" tízezer yard- 
nyira. Angol kertészeti szakférfiúkból és 
benszűlött teherhordókból áll az expedíció 
A Pindari-jéginczök szélét akarják megköze
líteni, ahol egészen különös és furcsa exó- 
tikus virágok teremnek. Ezekből akarnak 
magvakat vinni az angol királyi kertek szá 
mára. Legutóbb hatezer méter magasságból 
küldtek vissza stafétát, hogy eddig már kél 
ismeretlen ritka növényt találtak: sárga 
mákvirágot és bíbor liliomot. Boldog Anglia.,.

II,
Esztendők dia garázdálkodik Pesten egy 

szemtelen társaság, Alig malik el szezon, 
hogy valamelyik napilapot hamis eljegyzési 
Vagy házassági hírrel ne ültetnének fel. 4 
kiadóhivatalba egyszerűen beküldik a közle
ményt, hogy x. és Y. házasságot kötöttek, 
megfizetik a dijat, a közlemény megjelenik 
és másnap X. és Y. fölhorkanva, mérgesen 
tiltakoznak: semmi közünk egymáshoz. 
Nemrégiben egy ipari vállalat igazgatójának 
a házassági hírét küldték be a lapokhoz, kel
lemetlenül gúnyos szöveggel, pár nappal ez
előtt pedig egy református lelkész és egy 
urilány nevét csempészték be eljegyzési hi
tek közé. Sok botrányt és családi vihart ke- 
vertek már ezek a szélhámosok, akik ugylál 
szik érdek nélkül, merő gonoszságból, l'art 
fiour l'art űzik gonoszkodásaikat. Ideje 
volna már elcsípni őket, mert lassacskán 
odáig jutunk, hogy a lapok csak házassági 
tanúsítvány ellenében közük a házassági hí
reket. .4 leleplezésre csak egy mód van. 
akinek a nevét meghurcolták, ne szégyelje a 
dolgot, menjen a rendőrségre. 4 detektívek 
majd fülönfogják és elhúzzák a nótáját az 
éretlen csinytevőknek.

in.
Érdekes exótikus vendége van Budapest

nek. Egy olajbarna ur érkezett, aki együtt 
ebédelt tegnap ifjabb Horthy Miklóssal, a 
Magyar-Egyiptomi Társaság vezetőjével. A 
barna ur inkognitóban érkezett Budapestre: 
egyiptomi miniszter s kereskedelmi tárgya
lásokat folytat,

ZV.
, A Hunyadi János-uti kis villa felett meg
perdül a dob. .1 lezárt kapuju, leredőnyözött 
ablakit, gyönyörű villát most a becsüsök jár
ják, A villa Péchy Erzsié volt, a legszőkébb 
magyar primadonnáé, —- de csak a telek
könyvben. Valójában a hitelezőké. Már több 
ízben árverést tűztek ki a villára, de az ár
verést mindig megakadályozta egy hatal
mas magyar pénzember, összevásárolta ti 
villát terhelő kisebb adósságokat, mert addig 
jiem akarta dobra ültetni a villát, ameddig 
Péchy Erzsi betegen feküdt a kórházban. Az 
üzleti körökben annyira szokatlan finom 
lovagiassággal nem akarta megszomoritani a 
magyar primadonna utolsó papjait. Péchy 
Erzsi most már elment, nincs tehát akadálya 
az árverésnek.

V.
Sixtus pármai herceg, a ..repülő Bourbon" 

Svájcba készül. Nagyobb társasággal két hó
napig tartó turistaulra indul a svájci he
gyekbe,

VI.
Magyar-angol házasságok után most egy 

magyar-angol válás következik. Norman 
Weiss, a londoni ékszerkirály é$ budapesti 
származású felesége, Nemes Ibolya — vál
nak. Nemes Ibolya nem jön haza, színésznő 
lesz, Londonban egy revüszinhátban kúp 
szerződést.

V1L
Salzburgi anziksz. .4 salzburgi ünnepi já- 

lékoknak óriási közönsége van. A magyarok 
közül ezen a héten a vendégek listáján sze
repel: Anday Piroska, Scllovszky Tibor, né
hány Szdpáry gróf, Kallós János főszerkesztő 
is még sokan a pénzvilágból, a művészétéi
ből és politikából. 4 statisztika szerint a leg
több az angol vendég. A Rali*  Rayct-ok 
nyájszámra legelésznek. Az angolok után a 
csehszlovákok következnek. Itt vendégeske
dik Reinhardtnál Marton Miksa. Hitelesen 
megállapíthatjuk, hogy a leopoldskroni Rein- 
hardt-kaslély eladásáról szóló hir csak nyári 
kacsa. Relnhardt nem adja el a kastélyát.

— sági —

Galoúczi elfttaalt polgárt, középiskola, 
n*  o g A n vl svg Ar a, 
érettségire
Vin., Márta Terésla-tár bárom

—- Veszedelmes kerékpártolvajt fojtott a 
Keszthelyt caenddraég. Zalaegerszegről jelentik: 
Vasárnap délelőtt a keszthelyi csendörség tűt- 
tenérte és örizclbevella Horváth-Csilcja Vilmos 
lakatossegédet, aki bevallotta a esendörségon, 
hogy im ország különböző részeiben összesen 
47 kerékpárt lopott. Letartóztatták.

— Roosevelt a vllájrkereafcedelem békéjéért. 
New-Yorkból jelentik: Roosevelt elnök meg
bízta Hull külügyi államtitkárt, hogy dolgoz, 
tón ki külkereskedelmi programot, amellyel a 
világkereskedelemben dúló harcot meg lehet 
szüntetni, A kereskedelem békéjét egyelőre ar 
amerikai államok között akarja Ruoseveli 
létrehozok

Polnay Lucy oasírnap
Onsvlikos lett Parisban

Megmérgezto magát a szfillmMban
Párisi távirat jelenti, hogy Polnay Lucv 

a francia főváros egyik szállodájában va
sárnap íuegmárgczte magút. A tnonlök esz- 
mólodén, suíyoji állapotban

kórházba szállították, ahol késő estig 
neip tért magúhoz.

Polnay Lucy, aki most huszonhatéves, ti- 
srasülyl Polnay Jenőnek, az Atlantira- 
Tröszt vezérigazgatójának a leánya. Sok iz
galmas és különös eseményben szerepelt 
már Polnay Lucy neve, akiről

legutóbb az a hír jött Páriából, hogy 
egy francia újságíróval Kínába fog el

repülni.

Legitimisták felvonulása 
egy képviselni beszámolón

Szombathely, augusztus 6.
64 Hétfői Napló tudósit ójának tele/onjelen- 

tcse.) A sárvári kerületnek a képviselőházban 
meglehetősen csöndes képviselője. Huszár Mi
hály vasárnap délelőtt beszámolót tartott kerü
lete székhelyén, Sárvárolt, amelyre meglehetős 
nagy számmal vonultak fel a keresztenypárli 
képviselők.

Résztvettek a gyűlésen Ernszt Sándor, Cseko- 
nlcs Iván gróf, Tobler János, Müller Antal or
szággyűlési képviselők, Szontagh Jenő éa Ta-

Uj magassági világ
rekord. Hulene Bucher, 
francia repülőnő, kis 
egyfedelcs, 05 lóerős 
gépével 6100 métci 
magasságra omelkedett 
és ezzel uj női magas
sági világrekordot ál
lított fel. Az eddigi re
kord, melyet’ May 
Mairlipe amerikai pi
lótanő 1081-ben ér( oj, 
5510 méter volt.

-— A Fehér Ház Bajtársi Egyesület ünnepe. A 
k< mmün alatti túszok; vasárnap ünnepelték az 
ellenforradalom évfordulóját. A Fehér Ház fíap 
társi Egyesület tagjai misét hallgatlak, amelyen 
az egykori túszok majdnem teljes számmal meg
jelentek .

•— A német diákszervezetek megszakítanak 
minden kapcsolatot Ausztriával. Aachenből je
lentik: A nemet diákszervezetek nagy kongresz- 
szusán vasárnap határozalilag kimondották, 
hogy a birodalmi német hóit őrsi szervezetek 
minden kapcsolatot megszakítanak az osztrák 
diákszervezetekkel. A határozatunk különös je
lentősége van, mert a német és az osztrák 
diákszervezetek a múltban a legszorosabb 
együttműködésben álltak egymással.

— Szélhámos az elöljáróságon. Buchinger 
Károly dr. székesfővárosi fogalmazó és 
Bancsó Nándor elöljáróság! tisztviselő följe
lentést tellek ismeretlen tettes ellen, aki a 
IV. kerületi elöljáróság több tisztviselőjét 
megkárosította. Pár nappal ezelőtt egy 50 év 
körüli jólöllözött férfi jcbr.t meg a hivataluk
ban, egyik helyen Horváth, másik helyen Hcr- 
czeg néven mutatkozott l>e és előadta, hogy 
igen előnyös feltételek mellett tud szállítani 
névjegyeket, levélpapírokat és egyéb cikke
ket, Tölt) helyen kapott megrendelést, kisebb- 
nagvobb előlegeket vett fel és azóta eltűnt. A 
rendőrség keresi a szélhámost.

— Ipartestilleti elnökválasztás. Egerből le- 
lentik: Vasárnap délelőtt tartotta az ipartestület 
elnökválasztó-közgyfilését. Ar izgalmas válasz
tási harc során a 3 jelölt közül Voltot Miklós 
kölélgyárlómestcr kerüli k! győztesen.

NEPTUN’ EAR PROTECTOR 
vízmentesen zArJn, a ffil menetelt j 
Okvetlen megvéd a fertőzéstől;

— A bolgár király Svájcban. Bernből jelen
tik: Borisz bolgár király, aki ezidősrerínt (Svájc
ban üdül, szombaton látogatást tolt a svájci 
kormánynál Bernben. Motla szövetségi taná
csos dlszehédel adott tiszteletére.

—- Gramofonlemer.t lopott a zenebarát 
betörő. Mészáros Jenő tánctanár, akinok a 
Korona-tér 2. szám alatt van a tánciskolája 
és a lakása, bejelentette a főkapitányságon, 
hogy ismeretlen tettes álkulccsal behatolt a 
tánciskolába és onnan a gramofont, vala
mint 216 darab lemezt ellopott. A rejtélyes 
éjszakai látogató mást nem vitt magával, 
holott ruhaneműéit és más tárgyak is voltak 
a helyiségben. A rendőrség keresi a zene
barát betörőt,

— Külön vonat a régi olasz harcterekre. A 
Nyukosz szeptember 16-án társasutazást ren
dez az Isonzó-menti harcterek megtekintésére. Az 
irt a zást Lukachich Géza altábornagy vezeti. A 
harcierek megtekintése után a résztvevők négy 
napig Abbáziában pihennek.

— A Szegedi Hét előkészületei. Gyönyörű 
körvonalúi bontakoznak ki a .Szeged! Hálnék, 
amellyel ■ város újjászületésének 50 évoz ju
bileumát ülik meg, Az egyik védnöki tisztié- 
get Shnoy Kálmán altábornagy vállalta. Az 
intézőbizottság elnöke Burányi Tibor főispán, 
ügvvezMő elnök pedig Kognlovics Károly
gvetemj tanár. A Szegedi Iht alatt nagyon 

sok országos alakulás kongresszust rendez 
Szeleden,

Az előkelő családból való budapesti úri 
leány körülbelül hat éve él Páriában.

Fivérével, Polnay Ivánnal hosszabb ideig 
magánlakást tartott fenn. Elterjedt hirek 
szerint az utóbbi Időben

Polnay Lucy sulyos anyagi helyzetbe 
kerüli, 

úgyhogy lakását kénytelen volt feladni és 
egyik kisebb szálfodáha költözködni.

A Polnay -család pénteken kapott utol jóra 
levelet a Párisban élő urilónytól. A levélben 

derűs hangon irt
és a legkisebb célzást sem tette arra, hogy 
az öngyilkosság gondolatával foglalkozik.

rányi Ferenc felsőházi tagok.
Meglehetősen éles beszédek hangzottak el a 

kormány hel- és külpolitikája ellen.
Ernszt Sándor élesen kritizálta a kormány 

politikáját, Csckonics Jván gróf francia és len- 
gyei orientációt követelt és az osztrákokkal 
vámuniót. Szontagh Jenő a detronizációs tör
vény eltörlésének szükségességét hangoztatta, 
majd utána Tobler Jánis és Müller Antal be
széllek még és valamennyi szónok a legilizmiz- 
inus mellett szállott síkra hatásvadúszó beszé
dében.

—- Huszonötmillió dollár a zsidók kiván
dorlására. A nemyorki Rumlfunk tegnap 
közölte az amerikai zsidók szövetségének 
főtitkárával, dr. Charguttal. hogy az ame
rikaiak 25 millió dollárt fognak a Prágai 
Cionista Kongresszus rendelkezésére bocaáj- 
tani. Ennek az összegnek egyharmadát az 
amerikai zsidóság adja össze. 240.000 em
bert akarnak Palesztinába eljuttatni, legna
gyobbrészt németországi zsidókat.

— Giovannlt, az artlstakirályt is kifosz
totta az öccse, A főkapitányságon tovább
nyomoznak a zsebtolvajlás gyanúja miatt 
örizethe vett Hejczeg Leó, Giovanni, az ar- 
HslákiráTy: üresének ügyében. Herczeg és a 
társa, Horváth Lajos azt vallották, hogy 
egv szerb származású, Bécsben élő artistával 
álltak összeköttetésben, aki tulajdonképpen 
zsebmetsző. Megnevezték ezt az artistát és a 
rendőrség most keresi, llerczeg lakásán ház
kutatást tartottak és egy levelet találtak, 
amelyből furcsa dolog derült ki. Giovanni- 
nak, aki a világ egyik legjobban fizetett ar
tistája, nagyobb helétje van egv budapesti 
bankban. Tavaly Írásbeli meghatalmazást 
adott nz becsének, hogy ebből a pénzből ki
sebb összeget vegyen fel és fordítsa szülei 
támogatására. Herczeg Leó azonban sza
bálytalan módon' csaknem az egész pénzt 
felvette és elkártyázta, ellóverseiiyezle.

— Grünfeld Ernő és Szegő Margit f. hó 6-án 
házasságot kötöttek, — Minden külön értesí
tés helyeit.

— Fejbeverte az anyósát. A MnglAdl-ut 0 
alatt Grenyó Lukácsáé 66 osztandó*  házfel- 
ügyelőnő lakásán vasárnap jnrgjelent a veje, 
Vág Péter gyáriinunkás és különváltan élő 
feleségét kereste- Szóváltás keletkezett közöt
tük és Vág botjával többször fejbesujtotta az 
idős asszonyt. A házfelügyelőnél a mentők a 
Horthy Miklós-kórházba szállították.

Zsoldos lailrálRíSrS:
, ’**•  Hnasonhetedlk tan
év. VB. kerület. Dohány-utca 84. Telefon 414—47.

— 250 rohamosztagos lett rosszul « hőség' 
tői egy náci-parádén, Rrrlínből jelentik: Va 
sárnap nagy hőhullám vonult cl Berlin felett. 
A nagyfokú hőség következtében a Tcmprl- 
hofi mezőn, ahol nagyszabású rohamosatagos- 
folvonujáz volt, a mentők 250 emberi veitek 
ápolás alá hőségokozta ájulás és rosszullét 
miatt.

— Rádió n Sarkvidéken. Moszkvából je
lentik: A Sarkvidéki Intézet a legközelebbi 
jövőben három rádióállomást létesít. A 
rádióállomásoknak főfeladata az lesz, hogy 
a sarkvidéki téli táborok számára lehetővé 
tegyék az állandó érintkezést a délebbre 
fekvő vidékekkel.

4 gyomrunkon át vezet as egészség útja, 
Ha néha elromlik, „Igmándt" javít jól
— Párisi és földközi tengeri tanulmányút. 

A Mefhosz utazási osztálya augusztus 17-én 
és szeptember elsején 15 napos tamdmánvutat 
rendez Párisim. Részvételi dij 300 pengő, 
diákoknak P 260. Az augusztus 20-ón Induló 
földközi tengeri tanulmányul jelentkezési ha
tárideje augusztus 8, részvételi dija 268 P.

— Részeg ember revolvere*  botránya a Kál-
vln tércn. Vasárnap éjszaka Sustik Ferenc 20 
éves mézeskalácsosscgéd a Ká|vin-tércn lö
völdözni kezdett revolverével, Előállították a 
főkapitányságra, ahol azt mondotta, hogy ön
gyilkos nkart lenni. Megállanllotlálj, hogy 
erősen Ittas állapotban van. Reggelre magá
hoz tért, nem emlékezett vl«szn semmire sem, 
nrf sem India, ho'/y került hozzá a revolver 
Elbocsátották a főkapitány*.  gró|. Közbotrány 
okozásért uzoabap megindult ellen© •< eljá
rás. •

Fdrfikoponya
a Danában

Lettet, ttogy KodeZtta levágott 
tejét találtátt meg Csepelen

Kubalik Pál rákosfulcai fyvaros vasárnap 
hajnalban kiment Csepelre és ott a Dunából 
homokot bányászott. A homokban, legnagyobb 
meglepetésére.

emberi koponyát talált
gyomban a főkapitányságra vitte. A rendőrség 
intézkedésére a koponyái nz antropológiai In
tézetbe szállították, ahol megállapítják. hogy 
mennyi ideig lehetett a vízben éj

erőszakos módon válaaztofták-e el ■ 
törzstől.

A főkapitányságon többféle feltevés alakult ki. 
Az egyik verzió szerint az illető, akinek kopo
nyáját kihalászták a Dunából, évekkel ezelőtt 
öngyilkosság vagy csónakszercncsétlenjég ál
dozata lehetett, a holttest beleakadhatott va
lami h.'fjókerékbe vagy vasmaejkába és az sza
kitolta le n törzsről. A másik feltevés s ez az 
érdekesebb, hogy

Kudclka hentesmester feje került elő a 
DunábóL

A Wdcrer-házaspár által bestiális kegyetlen
séggel me88y*lholt  hentes feldarabolt holttes
tének darabjai mind előkerültek a Duna kü
lönböző szakaszain,

csak a feje neui került elő évek múltán 
sem.

Rendőri körökben nagy' érdeklődéssel várják ft 
vizsgálat befejezését és n már-már feledésbe 
ment tölgyfa utcai rablógylikosság újból foglal
koztatja a közvéleményt.

Kivételes alkatom mérték
utáni férfiruharendelésre! 

Csak ezen a héton !
Az előrehaladott idény miatt 

raktárunkon megmaradt szövet
maradékokból rendelhető mérték 
után remek szabású divatos térti
öltöny 40 pengőért. Ruhakereske
delmi Vállalat, Ferenc-körut 39. 
1. em. Egyszeri rendelés elég, 
hogy állandó vevőnk maradion.

— Százhúsz Iskolásgyermek lánghaláta. 
Pekingböl jelentik: Borzalmas tüzkat.isz- 
trófa pusztított, rrumesábót érkező jelen
tések szerint, Fazfln városban. Az iskola
épület, amelyben javában folyt a tanítás, ki
gyulladt és 120 iskolásgyermek a lángpkha 
veszett.

Dr, FttVES
HMk«»ezl-ut 8V. I. em-

vér-, bőr- ncmtbeteeek 
nek rendel ogSn nap

I. KAknrMl wnhen

.— Háromszoros HngyHkns cselédlány. Kis
kőrösről Jelentik: Egy kiskőrösi cselédlány 
szerelmi bánatában 16 adag aszpirint vett 
be és rá egy doboz svédgyufa oldatát illa 
meg. majd kötelet kerített és fel akarta ma
gát akasztani. Hozzátartozói megnkadályoz- 
lánaki lettének kivitelével és a leánynak cso
dálatosképpen nem lett semmi baja.

— Halálozás. Láng .1 z-cf miizzakl keret- 
kedő e hó 3-án elhunyt. Temetése ma, hétfőn 
délelőtt '/í 10-kor lejz a rákoskeresztúri temető 
halottasházábúl,

— letartóztattak egy részvénytársasági 
igazgatót. Vasárnap délelőtt a főkapitánysá
gon letartóztatták Gőtzl Vilmos Király-utca 
76. szánni házban lakó részvénytársasági 
igazgatót. Az a vád ellene, hogy magánok- 
irathamisltást kővetett el. Vasárnap délelőtt 
kihallgatták s a kihallgatás után úlkisérlék 
az ügyészség Markó-utcal fogházába.

—• Rablótámadás az Epreserdőben. Va. 
sárnapra virradó éjszaka Antal Béla betűsre, 
dőt é*  Fonta József lift szerelőt az Eoserl-yt 
végén levő Epreserdőben négy suhanc meg*  
támadta és agyba főbe verte. Segélykiáltá
saikra az utonállók elmenekültek. Mindkét 
embert a mentők kötöztek be, Antalt, aki 
súlyosabban sebesült meg, a Szent István- 
kórházba szállitotlák. Az utonállók kézre- 
keritéséra megindult a nyomozás,

— Megtartották a krisztinavárosi búcsút. 
Kánikulai forróságban tartották meg vasár
nap a krisrünavdrosl búcsút, A krisztInasii- 
rosi plébániatemplom körül felvert tarka*  
barka elárusító sátrak körül a hőség elle
nére is sürü tömegben hullámzott a publi*  
kum a késő esti órákig.

— MntarkerékpáraierencHéttrnRég ■ Hitvita*  
völgyben Vasárnap délulón Hcissenberger Mik
lós 28 éves magántisztviselő Bn. 470. rend
számú motorkerékpárjával egy fának hajtott it 
Hűvösvölgyben. A tisztviselő inöflö't 2( éves fo- 
lesége üli a nyeregben. Mlndkelt*  a földre zu. 
hantok éa a fejükön suhjosan megsérüllek. A 
mentők a Rókus-kórházba szállították őket.

— A budapesti vonat elé vetette magát, itala-
egernegről jelentik: Horváth Ferenc bére#- 
legény, aki Özvegy Balogh Károlyné birtokán 
volt alkalmazásban, attól való félelmében, hogy 
ur. áUntokkn 1 való rossz bánásmódjáért é» a 
lovak kínzásáért a főszolgabíró nagyon meg 
fo«jn büntetni, a csopaki vasútállomás melleit a 
Budapestre robogó személyvonat elé veleltg 
magút. A mozdony negyven méternyire hur
colta nz őngyilkosjeiöllt l. majd egy kanyarodó*  
nál ledől a a töltésről. Súlyos sétulési'kot sicm 
vedelt, t
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SZÍNHÁZI napló
Deauvllleböl írták g Színházi Naplónak, 

fi ,,Rar dii Soleil", a bokszaink törzskávé
háza ,ami elölt a deauuillei gyerekek egész 
raja leni a ki- és bejáró sportsztárokr.t. 
Eag délelőtt a szokott csődület tízszerese 
állt a bejárat elölt, de nem azért, hogy a 
két világbajnok jelölt /randát, lluat-t én 
Angelmannt látna, hanem, hogy az itt tre
nírozó „Misx"-ben gyönyörködjön. Misiin- 
guett, a francia színpadok elévülhetetlen 
sztárja, tengerkék-pirossal kevert pizsamá
jában bokszol l.illy Damitával, (iuy de 
/tf'tiehild báróval, II ha mg herceggel és még 
ne hány párisi hírességgel. Ebben a pilla
natban Ihiat-tal bokszolt le egy „barátságos 
menetet''.

.4 menetek közölt azonban interjút ad-
— Revüm, a Folies Bcrgére őszi ujdon 

tóga, szenzációs tesz — újságolja a bök- 
szólástól Izzadton, de lelkesen. Huszonnégy 
sohasem látott attrakció, ugyanennyi vé- 
nusszép csodagörl, ezer kosztüm.,.

Már csöngetik a menetet.
— Mit üzen Budapestnek, Misst 
Felsóhajt:
— Azt, hogy ott olyan szimpatikuson 

szemtelenül tudnak nézni a férfiak és hogy 
szerelnék minél előbb ismét a szemükbe 
nézni.

( Mistinquelf talán arra gondol, hogy mi
lyen jó volt Budapesten megbújni azzal a 
kocky nevű, húszéves francia fiúval, aki 
Pesten a Royal-orfeumban lépett fel iker
testvérével együtt és aki most, ki tudja, 
merre fór? .. .)

— Apropos, férfiak. Szerelmest
’— Egyelőre nem. — mondja a hatvan 

éves sztár — azután meg most fogynom 
kell és engem a szerelem hizlal. I)e ismét 
lem: ez az állapot csak ideiglenes. Amint a 
revü főpróbáján túl leszünk, — mondja 
„pajzdnkodva" — majd körülnézek.

— A qui le tourf Ki a sorost...
♦

Annyi vita ís aíTér még nem előzöl! meg 
pesti színházi bemutatót, mint Harmath 
Imre „Bridge" ciinü darabját, amelyet 
most az Andrássg-uti Színház kötött le sze
zonnyitó újdonságul. Harmath Imrének ezt 
a darabját évekig egyetlen színház sem 
akarta előadni, miié ö kiállt a porondra és 
alkalmi társulatával egy délután előadta. 
Sok tárjiadás hangzott el a színpadáról a 
pesti színigazgatók ellen, akik azonban tá- 
v öllé I ii k k cl tüntettek és csak*  Barabás 
I.oránd, az Andrássy üli Színház igazgatója 
nézte meg a darabot, ö viszont lelkesedve, 
azonnal lekötötte a darabot az Andrássy- 
úti Színház számára.

★
Az u| szezon első fllmsldgere a „Fmevadak'*  

elinti Uulvcrsal produkció, amely a teljesen uj 
köntösbe öltöztetett, megszépített és átalakítón 
Royal-Apollo vásznán kerül színre. A nyári 
szünetet ugyanis ■ Roya! a!apn-.r.n kihasználta, 
mert ■ nézőtér széksorait teljesen kicserélték 
és ■ régi Ülések helyébe mindenütt puha fo- 
lójök kerültek. A falakat piros hrokátsrlycm- 
mel vonták be. A szép színházhoz méltó az 
első sláger la, amely a bozontos afrikai dzsun
gel legvadabb fcncvadjalnak, a tigriseknek és 
oroszlánoknak Izgulmas produkcióit mutatja be. 
A gyönyörű Hímek főszerepét a még gyönyö
rűbb Anita Page játssza. Itt említjük meg, 
hogy Caslno Filmszínház néven oj, előkelő mó
rit kap Budapest. A Royal-féle Grrő-trüsztbe 
olvadt be ugyanis Budap'st legintimebb kis 
arinhára, az Eskü téri Orion, amelyet termé
szetesen teljesen átépítettek és az előjelek után 
ítélve — Caslno filmszínház néven — az egyik 
legszebb és legelegánsabb szórakozóhelye lesz 
• belvárosi közönségnek.

★

Happyenddcl végződött a pécsi színtár
sulatnak emlékezetes, tragikus budai ven
dégszereplése, amelynek során Harczos 
Irén, a társulat primadonnája súlyosan meg 
betegedett, Fodor Oszkár igazgató pedig 
öngyilkos kísérletet követett cl. .4 társulat 
most Nagykanizsán játszik. .4 nagykanizsai 
városházán vasárnap délelőtt Pálffy Dezső 
dr anyakönyvvezető előtt Fodor Oszkár fe 
leségül vette Harczos Irént. Egyik tana 
Rózsahegyi Kálmán, a Nemzeti Színháznak 
Nagykanizsán vendéyszereplö művésze volt. 
.4 városházán megjelent nagyszáma közön
ség valóságos virágesővcl halmozta el az 
uj párt.

★
A Bcketow-clrkusz augusztusi műsora sztár 

műsor Nagyszerű a Són sette és Teddy Caistl 
magyar származású artlstnpór. Ezek legutóbb 
Anglia és Franciaország legnagyobb variéléi
ben játszottak. Zongorán bravúros mutatvá
nyukat végeztek. Remek a 4 Rirhy humoros 
száma, a J Dorrys tánca és a Cimberlgs-muitíV 
lányok.

W
RJrzong lafudn „Szivárvány'' cinül nyári vál

lalkozásáról tulajdonképpen hasábot cikket 
kellene Írni ‘ Nyári Operett színházban fáttz- 
sják ért a magyar révül, amely a népi moflvu 
mok stilizált előadásának valóban művészi tö
kélye és valósággal tij utakat nyitott meg a 
magyar színházt játékmodorban. Nem a Jnsnij 
Kék madarának szfluii utánzása rt, hanem az 
eredeti magyar művétret megnyilatkozása. A 
közönség felismeri a pl és meleg sreretelévtl 
tüntette ki a .'r'tv.-.ny tagjait Különösen 
Bársony István, bt kát Ilona és Varon Imre 
Mézeskalács keff t.m-'d Tamási tetszett na
gyón, Igen jó /, étvezetés Korb Fb ra nan„ b 
leltje, pompás I kefíy konferánsta , , / 
rabjai. Kubai fl>r( ,c/eniel a ki, J r,il , j, 
fene, akt rg^rc cgyiiubb. I

S Z I X li t / - II o z s
Megtalálták 
Újhelyi Nándor örököseit

Csak a*  anyai ági Örökösök ialont- 
kaxtak — Még mindég rejtély fedi a*  
Íré éd&satyla családidnak kilétét

Újhelyi Nándor váratlan és hirtelen ha
lála páratlan probléma elé állította a lon
doni és a magyar hagyatéki bíróságokat. Ki
derült ugyanis, hogy Újhelyi Nándornak, ha 
nem is volt vagyona, de jelentős jövedelem
mel számolhatott könyvei és dnfabjai után.

E jövedelem számára kerestek most 
gazdát Londonban és Budapesten.

Kiderült, hogy senki sem ismeri Újhelyi 
Nándor rokonait és

az író származását is legnagyobb ho
mály fedi.

A budapesti ügyvédeknek hosszú kutatás 
után mára sikerült megtalálni Újhelyi Nán-

szerződtette
E héten utazott csnk Bécsbe Kun Magda, ki

tűnő fialni szuhrettünk, hogy ottnni szerződésé
nek eleget tegyen, máris egy másik szubrettpri- 
iniidonnáiik bécsi szerződéséről számolhatunk 
be. Jó lesz vigyázni, mert a bécsiek a budapesti 
színigazgatók orra elől egymásután viszik cl a 
legnépszerűbb színésznőinket. Ezúttal Szokolay 
Ollyról van sző, aki

váratlanul szenzációs szerződést kötött a 
bécsi Ronacber-szinbázzal,

amely most kikerült Labriola kezéből és a Haas 
színházi tröszt vetlé át. A színházat Abrahám 
Pál „Ball is Savoy"-&vtd nyitják, amelynek fő
szerepeit Rítta Georg és két nagyszerű magyar 
művész: Bársony Rózsi és Dénes Oszkár fogják

Szokolay Ollyt a Ronacher karmesternek
A legszökébb szubretlprimadonno 

pályát változtat?

4 ligeti Müszinkörből importált 
darabot a Budai Szinköi

Nyolc napig a ligetben játszották a Fehérvári huszá
rokat, amely most Sebestyénéi nyári „újdonsága- lesz

A Budai Színkör erősen készül Erdélyi 
.Mihály „Fehérvári huszárok" cimü operett
jére s péntekre bemutatót tervez. A sok si
kert látott színkör falai is bizonyára elcso
dálkoznak azon, hogy n legnagyobb szezon 
közepén egymást váltogatják a darabok, 
„csörepedéses konzorciumok**  alakulnak s 
mindezt betetőzve pedig a Budai Színkör, 
amely Budapest legelegánsabb és legdivato
sabb nyári színháza volt mindig,

arra fanyalodott, hogy a ligeti Müszin- 
körtől kérjen kölcsön darabot,

mert a „Fehérvári huszárok" cimü „újdon
ságot**  mint „„ZMndelyezik -a kaszárnya te
tejét" cimü slágert a ligeti közönség nyolc 
napon át már megtapsolta.

Álljunk meg egy pillanatra. Semmi kifo
gásunk nincs és nem is lehet Erdélyi Mi
hály, a „Fehérvári huszárok*  szerzője ellen, 
aki már három nagysikerű slágeroperettet 
szállított a Budai Színkör részére. A ki
tűnő és jóizü szerző és színész a liget szín
házi nagymestere, aki — és ezt meg kell 
állapítani róla — ezúttal koncessziót tesz, 
amikor fölmenti darabjával a Budai Szín
körbe megy vendégszerepelni. Furcsa, de 
az az igazság, hogy csak egy

RlnytUpit a lokálban, ez tesz a Casanova, 
Budapest legújabb lokálja, amely az Erzsébet- 
körúton nyílik meg. A Casanovában forgöpar- 
keltet építenek, amelyen valóságos rínglispil 
lesz a legérdekesebb és legvonzóbb bábukkal. 
Augusztus 16 ón nyílik meg nagy műsorral a 
Casanova.

♦
Vasárnap utazott Bécshe a készülő Rákóczi- 

film vezérkara. Ugyanakkor tilt vonalra Knrls- 
badhan Abrahám Pál is és amikor e sorok nap 
világot látnak, már együtt ülnek a bécsi Sacher 
forraszán, hogy megtárgyalják Hcrcteg Ferenc 
filmjének megzenésítését. Ringerth Jánossal, a 
Hunnia Igazgatójával, Zsoldos Andor, a film 
művészeti vezetője és (Iái Ernő a produkció 
vezetője utazott az Abrahámmnl való tárgya
lásra. Huszonötezer pengőt kínálnak neki a 
Rákóczi-film muzsikájáért. Magyar viszony
latban szép pénz ez.

★
Darócry József alezredesre mindenki emlék- 

srik B nőn pesten, akinek csak a filmhez köze 
volt ö építette fel a Corvin filmszínházat, ő 
alapozta meg a Teréz-körntl l’fa tekintélyét és 
hírnevét, de ennek a kiváló ftlmaaakrmbcrnck 
budapesti munkásságát Berlin la Igénybevrtte. 
I vekkel ezelőtt Berlinbe költözött Daróczy 
József és az európai Hollywoodban hatalmas 
mánk Avat ieientöa pozíciót vívott ki magénak. 
Most hazajött hogy egy magvar filmet készít- 
en. A film elme „Az ellopott szerda*.  A film 
-ndezője szintén érdekes magvar karrlér, 
Ath Görtner Viktor, akt Frlch Pommer, h« 

lía híres produkdóvezetója mellett tői- 

dór anyai oldalági rokonait. Ezek szerint 
édesanyja néhai Szontagh Margit, a régi 
Balatonfüred fürdőhely pénztárosnője volt, 
aki hosszú évekkel ezelőtt elhunyt

Újhelyi Nándor édesapját azonban nem 
ismerik, egyesek szerint azonban egy igen 
magasrangu ur, aki már régebben elhunyt s 
akinek hozzátartozói

semmiesetre sein fognak jelentkezni az 
Író örökségéért

Egészen bizonyos, hogyha szegény Ujhe 
lyi Nándor élne, nagyszerű novellát írna ah 
ból a témából, hogy örökösei egyrésze miért 
nem jelentkezhet az örökségért...

játszani. Második újdonsága a Tessék beszállni! 
<hnii Harmnlh-revíi, amelynek „karmestere" 
Budapesten is Szokolay Olly, n kiváló szubrelt 
primadonna. A bécsi rendező a napokban lent 
járt Budapesten, megnézte a révül s elragadta 
lássál beszélt Szokolay Olly zenei talentumáról 
Rövidesen megvolt a megegyezés, amennyibe! 
Szokolayt a Ronacherhez szerződtette

negyventagu jazz-zenekara vezénylésére.
Nogyan valószínű, hogy már a Ball in Savó- 

című operettet is, természetesen alkalmas szó 
mokkái kibővítve, Szokolay Olly fogja vezé
nyelni. Így lesz a sokoldalú primadonnáké 
jazz-karmesternő.

véletlen juttatta a Budai Színkört ah
hoz, hogy a ligetből színdarabot impor

tálhasson.
A ligetben is baj van ugyanis a szinigaz 

palással. A Müszinkör gazdáinak örökösei 
két hölgy, akik a színigazgatói funkciót lát 
ják el, összekülönböztek. Mind

a két Igazgatónő egy-egy külön társu
latot szervezett, 

karmesterrel, diszletmesterrel, titkárral ér 
ügyelővel. Mindegyik színigazgató társulata 
csak két hétig játszhat a színházban, a má 
sik két hét alatt a második társulat váltja 
az előbbit. Erdélyi Misi darabja igen jó’ 
ment a ligetben és rendes körülméhyek kö 
zött átjátszotta volna vele a nyári sze 
zont. De

lejárt a tizennégy nap játszási Idő, 
jött a másik igazgatónő, kitette az előbb 
társulatot, amely most színházat keresett, 
így juoltak el a Budai Színkörhöz, amely 
befogadta és kiegészítette a ligeti sláger 
darabot. Ezek szerint a Budai Színkör mos 
tani újdonságát a zsöllye és páholyok kö
zönségének mutatja csak be, mert a „Fe 
hérvári huszárokat" a karzat már látta — 
a ligetben.

tött be jelentős pozíciót és akit az 
Ufa most az árja-rendelet alapján R-llstáre 
tett. A nagyszerű fiatal rendezőt és muzsikust, 
akt Igen sok sikeres L’fa fllmet készített, tenné- 
szelesen az ajánlatok tömegével halmozták el. 
Tegnapelőtt még Bécsbcn rendezett, most Pes
ten van, hogy elkészítse aa első budapesti Da- 
rócry-produkciót Az „Ellopott szerda4* kéz
iratát Nótl Károly és Vitás Miklós Írják, sze
replői közűi egyelőre Rublnsteln Erna, a világ
hírű magyar hegedüművésniő, Hajdú Eta, a 
nagyszerű énekesnő és Szőke Szakáll biztosak. 
A művészgárdával most folynak a szerződte 
tésl tárgyalások.

♦
—- elégtétel számomra — mondta

Harmath Imre —, hogy az Andrássy-uti 
Színház, amely arra készült, hogy kis revü
ket játszik a jói őben, fölborította eredeti el
gondolását és (.arabomat tűzte ki szezon
nyitó újdonságul olyan szereposztásban, 
amely még pesti srinpadon alig volt. .4 
„Bridge"-t Edzár Mária, Csortos Gyula, Törzs 
Jenő, Beregi Oszkár és l)elly Ferenc jálsz- 
szák. Jelentős szerepet kap Jaloveczky is. 
aki a Royal-Orfeum délutáni bemutatójánál 
oly nagy sikert aratott. Egyébként nyáron 
két darabon dolgoztam. Mind a kettő dráma. 
4z egyik „Kain és társa" verses misztérium, 
a másik „A nagy probléma" cimü háromfel- 
ronósos. Egyik színházhoz sem nyújtottam 
be még egyiket' sem.

Harmati) tehát lemondott az operettről?

Visszakapia régi helyét 
N-nn'eon szobra

I közcii napokban ujb< I visxzaallitják régi he- 
‘•lére, a Vendőme oszlop tetejére Napóleon szót 
évvel ezelőtt készített szobrát, amelyet Hl. Na

póleon vétetett le az oszlopról.

Éjszakai kaland
a Boráros-téren

tifogták a zsebmetsző álartistanőt
Ma éjszaka a Boráros-téren izgalmas jele

id játszódott le. Egy elegánsan öltözött fiatal 
lányhoz odalépett egy férfi, karonfogla és rá
kiáltott:

—• Megvagy, jómadór! Azonnal gyerünk a 
rendőrségre!

Az elegáns nő
sikoltozott, kiabált,

• égül rendőr került elő, akivel azután a fő. 
kapitányságra mentek. A férfi itt azt mon- 
íotla, a leány pár nappal ezelőtt ellopta a 
arcúját és az óráját. A leány, Kubinecz Ilona 
iuszonhárom éves artistanőnek mondotta ma
ját. Tiltakozott a vád ellen és azt mondottal 

soha sem látta a fiatalembert.
A rendőrségen utánanéztek Kubinecz Ilona 

lseit dolgainak és ekkor kiderült, hogy 
nem artistanő, hanem cseléd volt,

lopás miatt többször meggyűlt már a baja • 
rendőrséggel, később a tolonc.házba került és 
kitiltották Budapestről, azonkívül orgazdas.i. 
gért is körözik.

Az nl-artistanőt letartóztatták és áladták az 
ügyészségnek.

— A szolnoki Müvésztelep augusztus 12-én 
rendezendő garden partyja országra szóló ün
nepségnek Ígérkezik. A szabadtéri előadások, 
a kabaré, a tánc, az eredeti tiszai halász- 
•sórda külön-külön vonzerővel hat és szép
számú, díszes közönséget csábit Szolnokra. A. 
rendezőség kéri azokat, akik meghívót kaptak, 
logy belépőjegyeiket legkésőbb 10-ig váltsák 
u. Budapestről nz autóbuszuk menetrendsze
rűen indulnak, 12-én délután 3 óra 20 pcrc-
or a vigadótéri Mencíjegyiroda elől.

— Gyermekfénykép Rozgonyltól 3 drb. 8 P.
— Hajsza a Fehérvári-utón megbokrosodott 

ovnk után. Bogoczky István dunaadonyi gaz
dálkodó kétlovas kocsijával haladt a Fehérvári
utón a vám felé. 68. számnál a lovak egy arra 
haladó villamostól megijedtek, elragadták a ko
csit, a gazdálkodó lezuhant a bakról, a lovak 
keresztülmentek rajta és életveszélyes sérülése
ket szenvedett. A megvadult állatok ezután to
vább száguldottak a kocsival. A rendőr és több 
órókelő utánuk vetélték mnguknl és a vámnál 

sikerült megfékezni a megvadult állatokat. Bo- 
■joczkyt sulyos állapotban a Rókus-kórházba 
szállítottál..

— Férfiszabótermemben a tavaszi és nyár! 
idényről összegyűlt sötétkék-, fekete- és divat- 
szövetmaradékokhól rendelhető mérték etán 
•emek szabású, divatos férfiöltöny 40 és 50 
'cngöért, csak ameddig a maradókkészletem 
‘art. „Divaturlszíibóság“ Erzsébet-körut 1. sz. 
U cm.

— Megnyílt a Patak hlrdelőlroda. Patak 
Ottó, aki idestova huszonöt éve dolgozik dere, 
kásán és eredményesen a hirdetési szakmá
ban, önállósította magát. Hirdetési irodát 
nyitott a Rákóczi út 2. szám alatti gróf 
V igynzó-paloiábnn. A Patak hlrdetöiroda a 
ürdetési szakma valamennyi ágazatát kiilli- 
‘álja, a fősúlyt azonban a sajlópropagandára 
helyezi és ezért kiváló hirdetéstervezőket és 
rajzolókat foglalkoztat, hogy hirdetőidéit 
mennél sikeresebben kiszolgálhassa.

HEnERÉlleremHLIILIl UHUI Ulll KttOnőkonyha. Preher-sórők 
■"■CW Bura Károly és olgányaenakara ninzstkát ■»

HOFFMANN Öreg diGfq 1., Pálya ncca 8. 
Buda legszebb kerthelytsCge!

Kedvelt «p«>clalttáM Mignon V H C B O r A 
Clgányiaue Telefon : 524-04
-‘eat-Buda kflzdnaéRének találkozóhelye

. Buda! Kis
Msrgft-kőnit 14. Htnfulat, (ítc, ten».

Akar ön tó*  és o’esón 
vackotárnl? Jöjlön a

„PARADICSOM KERT“;‘Allk^
A jó hangulatról minden este kombinált zenekar gondoskodik.
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7*5  M arányban győzték le a magyar/ W • * atléták a legjobb délnémeteket
Szabó Miklós 1300 méteren uj rekordot állított fel 
Gerő Gábor rekordbeállitással győzött 100 méteren

Magyarország és Dél-Némctország első válo
gatott atlétikai találkozása remek sportot, 
nagyszerű eredményeket hozott. A verseny 
elején mindkét csapat felvonult, amit csokor
éi zászlócsere követelt. Ezután a két ország 
himnuszát közvetítették.

A versey legnagyobb eredményét Hódost 
érte cl, 193 cin-cs uj rekordjával, de uj rekor
dot javított még Szabó Miklós 1500 m-en, s 
Leállította a rekordot Gerő Gábor 100 m-en. 
A verseny hőse különben Szabó Miiklós, aki 
nehéz ellenfelek ellen kettős győzelmet ara
tott.

A részletes eredmények a következők: 
1560 m-e.s síkfutás: 1. Szabó Miklós Ma

gyarország, 3 p. 59 mp. országos rekord. 2. 
Schilgen Dél-Némctország, 4 p 01 mp. 3. Gov
rik Elemér M. 4 p 03 mp. 4. Stadler D. n. 4 
p 04 mp. 200 m-rel a cél előtt Szabó finisein! 
kezd, remekül elhúz a nemet mellett, előnyéi 
folyton növeli s végül tíz méterrel győz.

Sulydobás: 1. Berg Dél-Némctország. 15.00 
m. 2. Csányi Zoltán M. 14.35 m. 3. Schneider 
T>. n. 14.33 m. 4. Horváth István M. 13.62 m. 
Darányi nagyon hiányzott, vele a versenyt 
megnyertük volna.

100 m-es síkfutás: 1. Gerő Gábor M. 10.6 
mp. országos rekord beállítva. 2. Miihrlein D. 
n .10.7 mp. 3. Pajzs M. 10.7 mp. 4. Kurz D, n. 
10.9 mp. Gerő nagyszerű formában van. Gyö-

Távolugrás. 1. Balogh 
Lajos M. 730 cm. 2. Hol
tai Henrik M. 726 cm.
3. Sehcck D. n. 700 cm.
4. Brodeck D. n. 650 
cm. Ebben a verseny
számban mutatkozott a 
magyarok legnagyobb 
fölénye.

400 m-es síkfutás: 1. 
Metzner D. n. 49 mp. 2. 
Nchb D. n. 50 mp. 3- 
Szalai Jenő M. 50.8 mp. 
4. Körösi Vilmos M. 512 
mp. Szalai és Körösi 
idei legjobb formájukat 

libán kevés volt a gyöze- 
agy Zsilvayval tcrmcszete- 
is a javunkra fordíthattuk

Gerely-vetés: 1. Várszegi József M. 63.45 m- 
2. Dr. Takács Miklós M. és Demctz D. n. holt
versenyben 55.73 m. 4. Haig D. n. 31.75 m. 
A legritkább eset, hogy a gerelyvetésben holt
verseny alakuljon ki. Takács megérdemelte

jiyöru verseny.

Balogh

futották ki, ez azoi 
lemhez. Barsival v 
sen ezt a számot 
volna.

| volna a második helyet, mert átlaga jobb volt 
mint a németé.

110 m-es gátfutás; 1. Welschcr I). n. 15.2 
mp. 2. Boros József M. és Jávor István M. 130 
mp holtversenyben. 4. Scheck D. n. 16.2 mp. 
A győztes német kiváló gálfutó, de Kovács 

; alighanem megverte volna.
Magasugrás: 1. Bódosi M. 195 cm. országos 

rekord. 2. Késmárki M. és Haag D. n. holt
versenyben 184 cm., 4. Brodeck D. n. 171 cm.

Bódosi szédületes rekordformában van. Kés
márki, az eddigi rekorder, elsőnek gratulált 
Bódosi kolosszális teljesítményéhez. A közön
ség perceken keresztül tombolva, tapsolva ün
nepelte a fiatal pécsi egyetemistát.

<5000 m-es síkfutás.
1. Kelen János M., 15
p. 21 mp.. 2. Helbcr I). 
n. 15 p. 23 mp., 3. Si
mon M. 15 p. 43.8 mp. 
4. Berlsch 1). n.. 15 p.
47.6 mp. Kelen remek 
finissel 6 m-rel győzött 
a kiváló német ellen, 
majd Simon 70 m-rel, 
Berlsch pedig 110 m-rci 
követte őket. A pont

verseny állása: Magyar
ország 48.5 pont, Dél

it
Yonogán István, M. 47.03 
n. 43.99 m.. 3. Madarász

4. Berg D. n. 40.74 ni. 
dómmal dobott 54 m-en 

felül, niig Madarász csak az utolsó dobására 
dobott 46.89 m-l, ez az eredménye azonban, 
sajnos, kilépése miatt érvénytelen.

800 m-cs síkfutás: 1. Szalui Miklós M. 1 p. 
35.2 mp., 2. Paul I). n. 1 p. 55.8 mp., 3 
Dessecker D. n. 1 p. 57 mp.. 4. Ignátz M. 1 p. 
58 8 nip. Pompás verseny. Ignátz 600 m-ig ve
zette a mezőnyt. Szabó csak 600 m. után kezd 
az élre törni, de ez cél előtt 70 m-rel sikerül 
amikor azonban könnyedén elhúz és 5 méter
rel ver rá a szép stílusban futó Paulra.

400X100 m-es staféta-futás: 1. Mágyarorsíág 
(Nagy. Forgách. Pajzs, Gerő) 42 mp., 2. Dél- 
Németország (Kurz, Welschcr. Máhrlein. 
Kersch) 42.2 mp. Nagy és Forgách közt rossz 
váltás volt, de valamennyien, különösen Gerő 
remekül futott és végeredményben két méter 
rel győztünk.

A pontverseny végeredménye: Magyar
ország 73 pont, Dél-Némctország 54 pont-

Kelen

Németország 39.5 po
Diszkoszvetés: 1.

m., 2. Lám pert D.
Endre M. 43.83 ni., 
Donogán három a lka

A 200 méteres úszók és a „vízi 
futballisták" nagy napja

Székely a második helyre taktikázta magái 
Melluszóbajnokság bajnok nélkül

Feltűnően csekélvszámu közönség gyűlt egybe 
vasárnap a Császárfürdö tribünjein, holott ez
úttal bőven akadt sportcsemege és izgalom. A 
200 méteres úszók nagy napja volt ez és a né
met-magyar nagy mérkőzés elölt kétszeresen 
fontos volt az úszóink leljesitniénve, mert en
nek alapján állították össze a közeljövőben 
harcbaindutó magyar csapatot. A nap főese
ményé a 200 mcleres gyorsuszóbajnokság óriási 
meglepetést hozott, mert amíg Székely Lengyel
lel viaskodott és nem a tudására, hanem a 
taktikára bizla magát, addig Abai-Nemes hirle- 
lett meglepetéssel Székely előtt tudott a célba 
nyúlni. A hátuszóbajnokság nem hozol! meg
lepetést, mig a mellen legföljebb nz halott kíno
san, hogy ellenére nz erős harcunk, a standard 
időt egyik úszó sem tudta elérni s igy erre az 
évre ezen a távon bajnok nincs. Az egyéb uszó- 
számok nem váltottuk ki nagy izgalmat, már 
csak azért sem. mert különösebb eredményről 
megemlékezni nem lehet.

BAJNOKI VERSENYEK
200 méteres gyorsuszás:

Bajnok: Abay Nemes Oszkár, Pécsi AC *2  p. 
22.6 mp. 2. Székely András FTC 2 p. 23 mp. 3. 
Mészöly Tibor FTC 2 p 24.4 mp. 4. Vannie 
András SzUE 2 p. 25 mp. 5. Szabados László

A MAC kiengedte a kezéből 
s igy az UTE a bajnok

UTE 2 p. 26 mp 6. Lengyel Árpád Kaposvár 
2 p. 26.6 mp. A hatalmas mezőny óriási izga
lom inellett startol. 100 méteren Székely—Len
gyel—Vannie a sorrend. Székely András első 
nek 1 p. 0 60 mp.-es idővel fordul, 100 után 
felnyomni Mészöly és Abay Nemes s utóbbi 
karcsnpással nyeri a versenyt.

200 méteres hátuszás:
Bajnok: Bitskey Árpád MESE 2 p. 49.6 mp

2. Nagy Károly UTE 2 p. 53 mp. 3. Barabás
István BBTE 2 p. 59 6 mp. Bitskey fölényesen 
vezette a mezőnyt, 100-nál 1.18-ca! fordult.
Nagy Károly betegen indult.

200 méteres melluszó bajnokság:
Bajnok nincs, mert a győztes Hild László 

l’TE, akit Mezey nagyon megszorított, nem 
érte el a standard-időt. A győztes ideje 3 p. 
0( 2 mp. 2. Mezey László MTK 3 p 01 6 mp
3. Lengváry BEAC 3 p. 04.8 mp.

Egyéb versenyek
500 méteres I. o. gyorsuszás: 1. Gyóji Miklós 

UTE 6 p. 52.4 mp. 2. Jakab UTE 7 p. 04 mp. 
3. Angyal BSC 7 p 9.6 mp. — 3X50 méteres 
gyermek vegyesstaféta. Győztes: UTE 1 p. 58 4 
mp. — 4X50 méteres ifjúsági hfdgy-gyoruszó- 
staféta: 1. UTE 2 p. 39.4 mp. Műugrás: 1. Hódy 
László MTK.

a biztos győzelmet 
MAC—UTE 3:3 (3:1)

néhány gyors húzás után Németh- Halasy— 
Németh kezén fordul meg a labda és Tolnai; 
hiába próbál „James" elébe vágni, a labda 
gyorsabb. 1:0. Vértesy svédcsavarja mutatós 
most még s aztán kél emberrel kevesebb lesz 
a mezőnyben, mert Keserűt és ■ Halasyt el 
úszásért nsznlódni küldik a napra. Németh re
mek dopplere közben a kapu fölé fül s áztál 
fokról-fokra esik vissza a l lafchér csapat s n 
MAC fölénye egyre jobban domborodik ki.

Különösen ez UTE hátvédjei szerepelnek 
ezúttal gyengén

s Igv lúd Tarics az elhámészkndó Herendi 
melleit megngrani és egyenlíteni. 1:1. Még ki 
sem fújják 11 z egyenlítés örömének és bujának 
gőzét, a szédületesen játszó Inádytól máris 
remek passz áll Vértesy felé, akit viszont rn.nl 
Szigeti néz r|. n Kutast; hóna nlnll olvan vil 
hímgyoraan lö gólt. mint ahogy Texasban <1 
sheriífek szoktuk lőni. 2:1. Hogy teljes legyen

Nagy izgalom előzi meg az 1933. évi vizi- 
pólóbajnokság döntő csatáját: az. UTE és a 
MAC mérkőzését. Ebben a nagy izgalomban 
süvítve hallatszik egy hang:

— Vége a magyar liszásportnak!...
Ijedten kérdezik a szerencsétlen embertől, 

miért, s ő lankadt mclabuval mutat a vízre:
— Méray titkár a vizbcejtctl három jegyző

könyvet . .

A kedélyes inlcrmezzól n biró sípja szakítja 
félbe s aztán mér tajtékz’k is a hah a nagy 
csatára induló tizennégy kiváló pólós szédüle
tes irama nyomán. A MAC-isták fogják először 
a labdái, de mégis csak Német dob először 
kapufái. Rögtön utána szabaddobásból Keserű 
lövése fenyeget góllal, de nagy idegességében 
a kapus kezébe dobja. Az izgulom nem is 
percről-percre. hanem pillnnatról-p'llanalrn 
fokozódik, annál is inkái h, meri a várt UTE- 
fölény egyelőre elmarad, annak ellenére, hogy

a nézőtér hüledczése, Keserű labdája ismét 
Vértesyhez kerül, aki rövid közelharc után 
Szigeti melleit ujahb gólt lő. 3:1. S hogy be- 
letőződjék az elképedés, Szigetit fault miatt 
kiállítja a bró és négvmélerest ítél. Ezt azon
ban — a meccs döntő momentuma! — Vér
tesy a kapus kezébe s onnan kornerre sza- 
lajtja. S ezzel vége is a félidőnek.

A kevés ember is irtó lármát tud rendezni a 
szünet ulán meginduló nagy küzdelemhez, 
amely most éppen fordított képet mutat, mint 
az előző félidő. A: UTE fogcsikorgatva dobja 
magát minden cnergiávol a küzdelembe s 
egyre-másra teremti a nehéz helyzeteket. Vágó) 
már-már gólt lőhetne, ha nem lenne ideges. 
Ezt azonban cgy-kellörc egalizálja Bozsi táma
dása, aki elől Gyulai) csak a viz alá vitt labdá
val tud menteni. Persze, kiállítják s a négy
méteres berobban a hálóba. 3*2.  Még egv el
keseredett és dühös támadás következik, a ma
gyar vizipóló legszebb jeleneteinek egyike ele
venedik meg a nézők előtt: Szigeti—Halasy— 
Bozsi—Németh kezén jár végig laposan cs vil
lámgyorsan a labda cs aztán szinte láthatatla
nul vágódik a hálóba. 3:3. Ezzel az UTE meg
nyerte a bajnokságot! A hátralevő idő esetle
ges gólveszélye ellen úgy küzdenek, hogy méla 
fürdés és uszóverseny keretében inkább hátra
felé, mint előre játszanak, magyarán: húzzák 
az időt. S nekik van igazuk, mert a MAC ez 
ellen nem ismeri azt az egyetlen orvosszert, 
ami használ s igy a meglepetések sorozata be
fejeződik.

III. KÉR.—MTK 2:0 (1:).
A bajnokságra aspiráló kékfehérek az UTE 

vitathatatlan elsősége ulán bágyadtan szállnak 
vízbe s hogy semmi áron sem akarnak győzni, 
az kitűnik ál ból is. hogy — Homonnay játszik 
csatárt. Meddő küzdelem alakul ki mindkét 
oldalon, szártiyaszegell és hibás támadások 
unalma terjeng s az agycsatór-rendszerrel 
játszó óbudaiak Musicza-n félidőnként cgy- 
egy gólt dob.

A bírót majdnem vízbe- 
fullasztották

OROSHÁZI VE—BSE 3:3 (1:2)
Orosháza, aug. 6.

Hétfői Napló tudósitójának tclcfonjelen*  
tésc) Darvas biró a mérkőzést a " “
percében a közönség botrányos 
mialt félbeszakította és lefújta, 
akkor kezdeti tüntetni a biró ellen, amikor az 
1. félidőben elhamarkodva megadott 4 yardod
ból Matlvasovszky kiegyenlített. A II. félidő
ben a közönség tüntetése annyira fokozódóit, 
a lárma olyan nagy volt, hogv a biró a mérkő
zési félbeszakította és lefújta. Utána

a közönség a bírót a vízbe akarta szorítani, 
a BSE játékosok azonban megakadályoztál^ 
ezt. de a verekedés elkerülhetetlen volt, úgy
hogy a csendőrök voltak kénytelenek beavat
kozni és a rendet helyreállítani.

H. félidő 6. 
maga tartása 
A közönség

Ez a szezon is jól kezdődik
Hertha—Ferencváros 5:2 (2:i)

Berlin, aug. 6.
ÓA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen’ 

tésc.) Hatezer néző várta a tréningje legelején 
váró Ferencváros csapatának berlini startját. 
Ez a hatezer ember aligha gondolhat különös 
elismeréssel a zöld-fehérek könnyelműen kiuta
zott turacsapalára.

Erre a kockázatos vállalkozásra sem az a 
két tréning, amelyet eddig a Ferencváros 
tarthatott, sem a Tatabányától elszenvedett 
vereség nem kölcsönözhetett kellő öntuda
tot. s főleg kondíciót n s »k dicsőséget meg
ért s a magyar futballt reprezentáló zöld- 

fehéreknek.
A csapát' Tg'Avícs // nélkül Kováccsal állati 

fel s az irtózatos hő-égben gyenge nívón mozgó 
játékkal próbálta dühösen játszó ellenfelének 
húzásait hatástalanítani. Amikor ez nem ment, 
különösen szünet ulán. Kovács és Toldi durva 
játékba kezdett, mig a Hertha mindezek elle
nére is szívósan küzdőt n győzelemért, amely 
a játék alapjan számszerűen is reális. A Fe
rencváros támadásaival kezdődik a. játék s a 
». percben Tünczer átadásából Sárosi lövi a

vezető góll. 1:0. A Ferencváros némi fölényben 
van s a Herllia csupán szórványos támadások
kal vcszélyezíel. A magyar csatársor egy ideig 
a mezőnyben szépen is dolgozik, de a kapu 
előtt az erélyes németekkel schogysem lúd 
megbirkózni. A 28. percben Prominsky lefut és
szép lövéssel cgyenlil. 1:1. Két ferencvárosi 
korner marad eredménytelen, majd Toldi kél- 
ízben, is közvetlen közelből kapu fölé: rúgja a
labdát. A 40. percben Sárosi gólt lő, de Icsóllás
miatt érvénytelen. (Pech!) 
vége elölt Prominsky újra
tétlen. 2:1.

Közvetlenül a félidő 
áttör és gólja vídhé-

Szíincl után szédületes támadásokat vezet‘ á 
.Ferencváros s az első negyedórában fölényben 
is van. De a sorozatos durvnságokérf Kovácsot
a bíró a 17. percben kiállítja. Tiz emberrel is 
frontban maradnak ugyan a zöld-fehérek s 
Toldi cf’y kavarodásból egyenlít, de ettől kezdvo 
a nagy hőségtől lelört csapat képtelen a Hertha 
erélyes támadásainak ellenállni. A 28. percben 
Pappmann, a 32. percben Prominsky s közvei. 
lenül lefújás dőlt ismét Pappmann terheli meg 
a zöld-fehér hálót ujahb góiokkal. 5:2.

Nemzetközi győzelemmel 
kezdődött a futballszezon 
a cívisek híres városában

Debrecen, augusztus 6.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen 

tésc.) Debrecen sportszerető közönsége és a 
város előkelőségei nagy szeretettel fogadták a 
Romániából érkező Crisana csapatát, akikkel 
együtt egész vonatra való lelkes drukker jött. 
\ pályán Kiss Jenő dr. üdvözölte a vendégek 

részéről a debreceniek csapatát, amit Hittel- 
mann alelnök viszonzott Hatalmas irammal 
indul meg a mérkőzés s a Bocskai lámadósai 
szinte ellenállhatatlanul görögnek a román csa
pat kapuja felé.

Remek kombinációk, ötletes húzások szinte 
a szezon derekát varázsolták a hónapok 

óta futballtalan debreceni közönség elé 
s a 15. percben Gombkötő passzával Vincze ki
ugrik és szép gólt lő. A 21. percben Markos és 
Eőry összjálékúból ujahb gól esik, amelyet

Bocskai - Crisana 4:1 (2:0)
| ezután már csak a futball szépségeit csillogtató 

játék követ.
Szünet ulán a korai kezdés cs a kevés hé*  

ning nyoma meglátszik a debreceni csapatom 
visszaesik s csak a mérkőzés vége fele lendól 
újra formába. A Crisanából Nagy rúgja a ven
dégcsapat egyetlen gólját, amire a Bocskai 
élénk támadásokkal felel és a 38. percben Mar*  
kai szédületes gólja jelzi a magyar csapat nagy 
fölényéi. A meccs vegeidé Teleki tálal ügyesen 
Vincze elé labdát, akinek ezl gólbajutlalnl 
szinte már gyerekjáték. A Bocskai csapatában 
két próba játékos i> szerepelt: Illés és Buzásy, 
de egyikük sem váltotta he az előlegezett bizal
mat s igy a szerződésük tárgytalan. Markos^ 
Vincze és Teleki, clh-kinlvc a Irén'nghiánylól, 
ami az állóképességük rovására megy, egyéb*  
ként máris használható formában van.

Uj center, uj stílus, győzelem: 
ez Turay premierje a Hungáriába?

Hungária NAC 2:1 (0:0
Nagyvárad, augusztus 6.

(A Hétfői Napló tude/silójának telefonjclen 
lése.) Hatalmas érdeklődés előzte meg a Hun 
yária nagyváradi szereplését s íz meglátszott 
a NAC pályáján is: háromezerötszázfőnyi re
kordközönség gyűlt össze. A mérkőzést Máté 
biró vezetésével a Hungária kezdi s

kezdettől fogva végig fölényesen játMU 
azt az uj stílust, amelyet legközelebb >i 
Hungária törz.sközönségc Is meglepetéssel 

fog látni.
Az első félidőben a szél is támogatja a 

Hungáriát, de sikert elérni ennek ellenére sem 
lúd. mert a NAC oly vehemenciával fekszik a 
játékba. mintha bajnoki döntő-mérkőzésről 
s-olna szó. A nagyváradi csatárok fürge táma
dásai a sziklaszilárdan működő kék fehér-védel
men sorra megtörnek. Az első félidő gól nél 
kül múlik el.

Szünet után a Hungária erőteljes iramot dik
tál s a 15. percben

az „újonc" Turay kékfchér-trlkól>an lövi 
a Hungária első nemzetközi gólját az uj 

szezonban. 1:0.
Három perccel később Rónainak sikerül .18 

egyenlítés. 1:1.
Ezután gyönyörködtető akciók következnek, 

amelyeket azonban nem kísér különös szeren
cse. Már-már döntetlennek véli a közönség a 
mérkőzést, amikor

Turny pompásan tálal Cseh II. elé labelát, 
aki köze ellen közelről a hálóba kavarja. 2:1.
A Hungária jó slarlol vett az uj szezonban, 

szép és hasznos játékot mulatott be.
Turay nagy sikerrel szerepelt először a 
Hungáriában, a szélsőket elsőrendű labdák
kal „táplálla" s máris látszik, hogy Cseh 
ll.-vel félelmetes dublót fognak alkotni az 

ősszel.
Remekül véddl Újvári s hizlalón tartotta ktf- 
zében a játék irányítását a kékfehír halfsorí 
Sebes—Kalmár—Mauuur.
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Páhok István és Csányi Boriska
a Balaton-átuszóverseny győztese

Páhok

Siófok, aug. fi. 
(A Hétfői Napló tudó- 

fit A jónak tele fon jelen
tése ) A Magyar Úszó 
Egyesület vasárnap ren
dezte óriási érdeklődés 
mellett hagyományos Ba- 
laton-átuszó versenyét, 
amelyen összesen tizen- 
kft versenyző és pedig 
liat férfi és hat hölgy 
vett részt. .A fórftvor- 
senyzők: Páhok István 
MIK, Csillag Púi MUE. 
Karsay János egyleten-

kívüli, Bárány Mihály VII. kér. Levente Egye
sület, Fehér István MAC és Börzsey János 
MUE. A verseny hölgy rész (vevői: .Szenes Mik- 
lósné MUE, Csányi Boriska FTC. Kende Márta 
NSC, Bábel Zsófia FTC, Fekete Módi MUE és 
Bánki Vera MUE.

Balalonfürede.n már nagyszámú érdeklődő 
várta izgatottan a verseny kezdetét, amelyet a 
rendőrség 10 óra 15 percre hirdetett. A ver
senyzők késése miatt azonban a rendezőség 
csak félt izénkét órára tudta elindítani a me
zőnyt é*s  a Felka nevű hajón körülbelül ötszáz 
főnyi közönség helyezkedett cl. Ugy a közön
ség, mint a versenyzők türelmetlenül töltötték 
el n kétórás időt, amelyet a versenyzők testük 
bezsirozására hasz.náltak fel.

Nagy feltünlést keltett Páhok István, aki zö
mök testét hófehérre zsírozta be.

Pompás idő kedvezett a versenynek. Pártos 
Artúr a MI I', főtitkárának vezényszavára erős 
tempóban indult cl a mezőny, amelyet csóna

kokon és motorosokon is sokan kísértek. Start 
után a férfiak közül Csillag, Páhok és Fehér, 
a hölgyek közül Csányi Boriska, Szenesné és 
Fekete Médi alkották az élcsoportot. Nyolc 
kilométer után Páhok mintegy 400 méternyi 
előnyt szerzett, mögötto Csillag, Fehér, majd 
Bárány. Csányi és Fekete következtek Hetven 
méterrel az élcsoport mögött Szenesné feje 
volt látható. Karsay közben Almádi felé el
csavart, de maga a vezető Páhok is félreuszott.

Tiz kilométer után jelentkezik az első 
versenyét föladó versenyző: Fekete Médi 

személyében, aki csónakba száll
Páhoknak immár nyolcszúz méternyi előnye 

van.
Két perccel 4 óra előtt érkezett a győztes 

Páhok István a célba.

Teljesen fitt kondícióban volt és rögtön enni 
kért. A győztes 4 óra és '28 perc ahél tiszta 
meg a J4 kilométeres távot Balatonfüred és 
Siófok között. Másodiknak Fehér István úszott 
be 4 óra 48 perces idővel, majd két perc múlva 
követ In őt Csillag Pál. .A cé'ba,-rkezell negye
dik versenyző Csányi Boriska 5 órás idővel, 2 
percei ulána ötödiknek Szenesné, 6. Bárány 
5 óra Oő mp. alatt, majd n 7. Bébel Zsófia.

Mintegy harminc percnyi szünet telt el, ami
kor Bánki Vera feje megjelent a láthatáron. A 
fiatal uszónő negyven méterrel a cél előtt ősz- 
szeroppant és mire csónakba emelték, elájult. 
Félhalkor érkezett he Kende Márta, Bőrzsei és 
Karsay társaságában.

A varsenv férfi és női győztese értékes serle
get nyert jutalmul, a többiek pedig éremdija- 
zásban részesültek.

legutóbbi Európa-bajnokságon döntő sikert, 
nemzetiinkek megbecsülést szereztek kardvi- 
vóink. Bár még nem történt meg a válogatni- 
de az elért eredmények alapján

biztosra vehető, hogy Bay, Bcrcelly, Ko
vács, Palóca Endre és Raszlovich képviselik 

majd nemzeti színeinket.
Gorám Jenő dr., a Főiskolai Sport Egyesülés 
kitűnő főtitkára .éjt-napol egybevetve azon fá
radozik, hogy az anyagi áldozatokat leküzdve, 
lehetővé legye tör- és párbajtőr-csapatunk in
dulását, Tőrcsapatunk Bay, Bércéiig és Palócz 
Endrén kívül — akik kardválogatottak is — 
Mcszlényi és Dunai/ Pállal, párbajtőr-csapa
tunk pedig fentieken kiviil Feledivel bővülne. 
Esélyeket latolgatni nkkor, mikor még a többi 
nemzetek nevezéseit nem ismerjük, korai len

Borsányi

Együtt van a Németország 
ellen kiállítandó válogatott 
uszőcsapat Két hely még üres

A Magyar Úszó Szövetség válogatóbizoli 
súga a vasárnapi uszóverseny után kijelölt*  
a Németország ellen augusztus 13-a és 15-ike 
között lebonyolítandó nemzetek közötti 
uszóverseny magyar résztvevőit. A lista 
nem teljes, meri az 1,’szószővciség be akarja 
tárni az augusztus 8-án lebonyolítandó baj
noki uszóverseny! és annak eredményei 
alapján fogja majd betölteni a helyeket. A 
válogatás a kővetkező eredménnyel végző
dött:

10B m. gyorsuszás: Székely András FTC, 
Csík Ferenc. BEAC.

100 ni. hátuszás: Nagy Károly UTE Bits-

kcy Árpád MESE.
200. m. mellúszás: Iliid László UTE, Me- 

ze.v László MTK.
400 m. gyorsuszás: Lengyel Árpád Kapos

vár. (?)
ÓW m. gyorsuszás: Vitéz Halassy Olivér 

UTE. (?)
Toronyugrás: Vajda László FTC, Kovács 

Ferenc UTE.
Műugrás: Hódy László MTK, Kovács Fe

renc UTE.
4X200 m. staféta: Vannie—Mészöly— 

Nemes—Szckeiy. Tartalék: Szabados és Len- 
gyei-

Guzsbabötözött végtagokkal való 
hid-halálugrásra kért rendőrségi engedélyt 

egy fiatal szobrászművész
Törzsök Károly költő és szobrász a békevilág sportbravurjait 

akarja túlszárnyalni
A régi békevilág legendás emlékű sporlbra- 

vurjail idézi emlékezetünkbe az a rendkívül 
érdekes kérvény, amely ni elmúlt héten futott 
be n főkapitányhoz. Az nkkor még fiatal Kan- 
kovszky Artúr vakmerő hidugrása, majd a sze
rencsétlen kimenetelű Csipcsala eset évekig 
foglalkoztatta annak idején a sportköröket.

Most még a legvakmerőbb sportbravurokat 
Is túl akarja szárnyalni Törzsök Károly, egy 
fiatal, lehetséges szobrászművész, aki

Ftrrnrsy Tibor főkapitányhoz Intézett kér 
vényében a dunai hidak wylkéről hangon 
pedagógiai fiimfeivétel céliából történő 

halálugrás engedélyezését kéri.
Törzsök már bebarangolta a nyugati világ

városokat. Párlsban „Uj Európa" cimü müvét 
löbliczer példányban soksrorositoltók. Itthon 
legutóbb a „Vágy" cimü szobrát a Műcsarnok 
téli tárlatán állították ki és a müvei a Fővá
rosi Múzeum vásárolta meg. A fiatal szobrász 
azonban irodalmi téren Is sikereket arat. Ver
si i ugyancsak tehetségről tanúskodnak.

Azon alázatos kérelemmel fordulok a méltó
ságon főkapitány úrhoz — Írja kérvényében 
Törzsök, — hogy n bravúros műugrást, az ugy- 
nevezőit halálugrást engedélyezte számomra, 

znihgy később megállapítandó időpontban az Er- 
■íafsébcthidról, vagy az összekötő vasúti hidak

.

egyikéről.
Hátrakötött kezekkel, összekötözött lábak
kal, bekötözött szemekkel és a válltól a 
bokáig guzsbakötözve, mint az orsón a 
cérna. Az ugrón után minden segítség és 
beavatkozás nélkül így összekötözve úszók 

ki a partra.
Kérésemet n következő indokokkal támasztom 
alá: szervezetem vaserős és egészséges ugy. 
hogy néha a biztos halálnak látszó ugrások 
fájdalmát játszva és mosolyogva viselem el. 
Már évek óla ugrálok a különböző hidakról, 
gyakorlom n legkülönbözőbb fejes-, snlló- és 
delfinfejesugrásokat és soha semmi bajom sem 
történt. A vízben napokig úszom egyfolytában 
és egyhuzamban 40—50 métert úszók a viz 
alatt.

Hajlandó vagyok azonban az úszás Időtar' 
tann llágrekordját Is megjavítani biíroui- 

négynapl egyfolytában való úszással-
Úgyszintén hajlandó vagyok igy összekötözve. 
egy kb. 40 m magasságit híd tetejéről egy hátra- 
Haltát ugrani, amelynek megtörténte után, öt! 
szekötö:ve, minden segítség nélkül úsznék ki a 
partra "

Az érdekes és szokallnn tartalmi! kérvény 
nagy meglepetést kellett a főkapitányságon.

Magyar fiuk késsülnek
a Mussolíní-stadíumba...

A szigeti platánok közöli rég elhalkult a vivő 
Furópa-bsjnokságok zaja, h magyar sportem
berek felkészülten várják nz egész világ eve
zőseinek budapesti nagy randevúját, de az 
élet rohan tovább és a nemzetközi sport már 
egv újabb találkozásra készülődik, a: egyete
misták torinói nagy koncertjére, az Ötödik fő
iskolai világbajnokságra Az olasz rend *z<Wg  
százával ontja r silng minden Iája felé propa- 
gandafíirctelt, a Stádium Mussolini százezres, 
gyönyörű modern arénája felé, amelytől szá
las fiatal ember harsonát fúvó hívogató alakja 
emelkedik ki nemsokára megindulnak min
denfelől éi mindetiünnrn n fiatalok, az álmok, 
vágyak, uj akarások ■ holnapok lovagiul ét 
szeptember elején nuir bábeli zűrzavar lesz a 
gyönyörű kék olasz ég alatt

Kongresszusok és konferenciák korában az 
Európa-bajnukságok és nemzetközi találkozá
sok zűrzavarában magasan emelkedik ki a fő
iskolások olimpiásza. Minden világverseny a 
rekordokra, n nagy eredményekre van beállít
va. de itt e kétségtelen legintelligensebb eleinek 
találkozásán a látókör kiszélesítése, tanulás, 
személyes kapcsolatok megteremtése és elmé
lyítése, a teljesített kötelesség, nemcsak a má
sok felelt aratott győzelem a fontos. Ez a fiatal 
társadalom, mely országaiban hivatva lesz 
majdan a szellemi vezetést átvenni, a szenvedé
sek hosszú során ál frissebb és tisztultabh szel
lemben nevelkedik éppen a sport által.

A magyar sport éllovasai, a magyar főisko
lai vívók felé irányul elsősorban a figyelem. 
Ugy főiskolai, mint ..nagy*  olimpiai, mint a,

ne. Mindenesetre le kell szögezrti értékmegálla*  
pitásul, hogy a budapesti Európa-bajnokságo*  
bravúrosan szerepelt olasz vívók közül Pim 
tón, Ughi, Di Rosa, Macerata, Noslini, Boc*  
chino, Brusatti, Vlsconti, ezeken kiviil Afort- 
tano, Restellt és Barlolaia nemzetközileg fénw 
jelzett kitűnőségek.

A mi főiskolásaink szorgalmasan és lelkiis
meretesen készülnek, tudásuk, lelkesedésük! 
példát adó. A magyar sporlfórsadalom, amely 
büszkén bocsátja útra és szeretettel várja majd 
vissza őket, azt kívánja tőlük, hogy mint a 
múltban is, most is megtegyék kötelességükén 
És mi hisszük, hogy Stádium Mussolini szim
bolikus alakja az egész világnak a magyar kard 
újabb diadalát fogja harsonázni!

Borsányi újra a régi
A bajnokcsapat első 

komoly labdatréningjén 
a vezetőség különböző 
csapatösszeállítás! meg
oldásokkal kisérletezelt. 
A legnagyobb figyelem 
Avar centerhalfjáléka 
felé fordult. A kitűnő 
játékos látható nagy lel
kesedéssel mozgott a 
számára uj poszton, de 
nagy munkakedve elle
nére is csak helyenként 
elégitett ki.

A legjobban tetszett a csatársor a követ
kező összeállításban: Tamási, Pusztai, Já

vor, Déri, P. Szabó.

Zöld Ferenc dr.

A halfsorban a hosszú szünet után újra fátsző 
Borsányi tetszett legjobban. Minden labdán 
rajta volt, mindent jól megjátszott, pedig a 
legjobb csatárok ellen halfoll.

A másik jó erő Seres volt. Kővágó, Stern- 
herg é*»  Dudás közül nehéz lesz a váÍMszlús.
A játék után Borsányit fogják körül a töb

biek. A jeles jobbhalf n mérlegre áll.
— Nagyon lefogytam, — mondja — a sérü

lésem kezelése alatt. A kétség miatt, hogy váj
jon tudok-e még valaha futballozni, éjszaká
kon át nem aludtam... A nappaljafm sem 
voltak rózsásak... Mindig gyötört a fenyegető' 
rém, hogy már nem futballozhatok ...

Fáradtan leül. Majd felcsillan a szeme:
— Még mindig érzem, —• mondja — de máfl 

érzem, hogy fog menni!

Az Európa-bajnokság előtt a Hungária 
az ur a magyar Dunán A Hunáária hSrom> 

a Pannónia és a Neptun két-két bajnokságot nyert
Magyarország evezősbajnoksága igen gyenge 

érdeklődés mellett zajlott le a Margitsziget pesti 
Dunaágában. Érthetetlen a közönség távolmara
dása, mert a versenyek rendezése kifogástalan 
volt, a küzdelmek pedig olyan érdekesek és iz
galmasak voltak, hogy a jelenlevő kevés kö
zönség nagy tapssal köszöntötte és éljenezte a 
gy őztescsapalokat. A Pannónia és n Hungária 
kettőparcvezös csapata érdekessé tette a ver
senyt, de nem tudta megakadályozni az össze
szokott Szendey-párt a győzelemben.

Négyevezős verseny kormányossal: 1. Pannó
nia E. C. Idő: 6.03.2 mp. 2. Hungária. Nehéz 
és öldöklő küzdelem nlakult ki a két csapat 
között. Végül a Pannónia egy félhosszal előbb 
ért a célba.

Kétevezős pair-oar verseny kormányos nél
kül: 1. Hungária (Götz—Machán). Idő: 6.26.4.

Egyes (skiff) verseny: 1. Neptun (ifj. dr. 
Szendey Béla). Idő: 6.40.4 mp. 1500 méterig 
küzdelem volt, azután fokozatosan lemnradi a 
Hungária és a Pannohia.

Négyevezös verseny kormányos nélkül: 1. 
Hungária EE. Idő; 5.56.8 mp. 2. Pannónia EC. 
Starttól kezdve az utolsó méterig szorította a 
Pannónia a Hungáriát, amely végül háromne
gyed hosszal nyert.

Négyevezős verseny kormányossal (dr. Sprin
ger Ferenc emlékverseny): 1. Nemzeti HE. Idő*  
6.19 mp. 2. Sirály EE. Az utolsó 500 méteren 
a Sirály nem tudta átvenni az erősítést és fo
kozatosan lemaradt.

Egyes (skiff) verseny. Csepeli-díj: 1. Mű
egyetemi EC (Pillér Antal). Idő: 6.48.5. Erős 
küzdelem után egynegyedhosszal nyerve.

Kétevezős verseny kormányossal: 1. Hungária 
EE (Győry, Mamusich, dr. Goreczky korm.).

Budapesti lóversenyek
A megszokott vasárnapi keretekben, nagy 

közönség elölt futották |o a vasárnapi verse
nyeket. A programból a Választmányi dij és 
az Állvány dij emelkedett ki, melyek mind
egyike holtversennyel végződött. Az előbbiben 
Csatlós éppen a célban érte be a már nyerő
nek látszó Liltle Nubtánt s ugyancsak utolsó 
ugrással szerezte meg a fél dicsőséget Jogar, 
a starttól hosszakkal megszaladt s már ver
hetetlennek vélt Honpolgár ellen. Kapitány 
könnyen verte Benvenutót és a nagy favorit 
Csapodárt. Ugyancsak könnyen győzött Mo
hira, Suhanc, Léka és Baksls. Nagy meglepe
tést okozott Suhanc, melynek győzelmére húsz
szoros osztalékot fizetett a totalizatör. Részle
tes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Abonyi ménes Kapitány (2) 
Csapiár. 2. Benvenuló (4) Tusi. F. m.: Csa
podén Pcrtinax. Tol.: 10:28. Befutó: 10:54. — 
Ií- FUTAM. I. Horthy J. Mabipa (3) Weisz- 
hacb. 2. Módos (3) Csula. 3. Fonólány (12) 
Tamási. F. m.: Vindobona, Kereső, Rattrape, 
Felka, Scpia, Kopo, Reménység, Muris, Mlr- 
jnm, Tiró, Sóskifli, Emlék, Hclianc, Zsjvúny, 
Mint a madár. Tol.: 10:35, 18. 20, 52. — Hl. 
FUTAM. 1. Dreher J Llttle Nublan (2%) Gú
lái és Bossúnyi Havass M.-né (Csatlós (2) 
Csula holtversenyben. 3. Csicsóné (6) Tólh A. 
F. in.; Salvalor. Copsul, Araló, Puszta, Al- 
vinc. Bcurivage. Tol.: 10:14 és 23. Helyre; 13. 
15. 20. — IV. FUTAM. 1. Issekül! Gy.-né 
Honpolgár (6) Csapiár és SchifTer M. Jogar 
(2’A) Csula holtversenyben. 3. Vulkán (6) 
Scjbál. F. m.: Midinetle, Tllinkó, Pali, Arósa. 
Judilh Puskapor Tol.: 10:15 és 16. 22, 14. 
21. — V. FUTAM. 1. Mélik A. Suhanc (8) Ta
más!) 2. R!h (0) Scjbál. 3. Zsuzsu (10) Esch. 
F. m.: Hárem, Biri. Kolchis, Szittya, Verily, 
Vizsla, Nem haj, Riidár, Kis Alág, Svlva, Ko- 
benzl, Peleador. Mnrtinsberg. Csengőd. Tol.: 
10:197. 40. 26. 52. — VI. FUTAM. 1 Mr. C. 
VVood Léka (3) Sejbiil. 2. Nordland (’!t) 
Gutái. 3. Gntrune (3) Balog. F. m : Mignonnc. 
Furcsa, Politikus, San Stefano, Csirkefogó,

A Hungária három,

Idő: 6.50.6 mp. 2. Pannonin EC. A magyar csó- 
naképilés győzelme volt ez a verseny, mert a 
kitűnő Hungária-együttes Dóka-hajóval győzött 
hat hajóhosszal.

Négyevezős verseny kormányossal. Dunaha*  
raszti dij: 1. Nemzeti H. E. Idő: 6.25.2 mp. 2. 
RÁC. 1500 m után a RÁC visszaesett és a Nem. 
zeti három hosszal nyer.

Kettőpárevezős verseny kormányos nélkül: t« 
Neptun (Szendey Béla, Szendey András). Időt 
6.15.1. 2. Pannónia—Hungária.

Nyolcevczös verseny: 1. Pannónia., Idő: 5.50(1 
mp. 2. Hungária. Idő: 5.53 mp. Start után ki
ugrott a Pannónia és végig vezetett. 1900-nál 
azonban a Hungária is szaporította a csapá
sokat és az utolsó 300 méteren remek kiizde. 
lem alakult ki. A Pannónia végül egy hajó*  
hosszal győzött.

A VILÁG LEGJOBB 40 BIRKÓZÓJA 
A BEKETOW-CIRKUSZBAN

A Beketow-cirkuszban szeptember 1-én veszi 
kezdetet az utolsó esztendők legnagyobb nem
zetközi brikózóversenye, amelyre sikerült a vi- 
lág legjobb negyven birkózóját leszerződtetnt. 
A versenyen a legjobb olasz, belga, portugál, 
amerikai, francia, német, csehszlovák, osztrák, 
bolgár, magyar, észt, finn, lett, román és szerb 
birkózók vesznek részt.

X Tisztújító közgyűlés Kcletmagyarországon, 
K keletmagyarországi alszövetség közgyűlését 
vasárnap tartotta Debrecenben. A fővárost Ko*  
vács Mihály, a szövetség alenőke képviselte. Az 
alszövetség uj elnöke Fercnczy Károly, főtit
kára Tamássy László lelt Az összes tisztségeket 
egyhangú szavazattal löllöllék be.

Addió, Salvatore, Brughlcr. Tót.: 10:40, 14, 
13, 16. — VII. FUTAM. 1. Gábor tüzérek 
Baksls (6) Félix. 2. Madár (4) Simics, 3. 
Galiba (5) Goszlonyi. F. m.: Africanus, Urfi, 
Napfény, Túzok, Bona, Promise. Tol.; 10:79, 
27, 29. 19.

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes 

ménye a következő:
I. FUTAM. 1. Niobe (pari) Szilágyi. 3. 

Delphm (4; Szabó L. 3. Favoritin (3) ’ Láng. 
K in.: Gerlrude, Majorin, Ruth, Vergissmcin- 
níchl, Colocamba. Tót. 10:14, 11, 12, 15. —< 

’■ Orco (2> Szabó L- 2- Paladin 
(5) lóth B. 3. Sovrana (10) Bosko. F. m.j 

üres, Riirnbn, Szigetvár, Kamerád, Hellmayr, 
Eiswmd. Tol.: 10:21, 14, 21, 17. — III. FU- 
TAM. 1. Nurnd (2) Tóth B, 2. Balboa (3) 
MÜUer. 3. Cascade (8) Garlenmayer. F. m.l 
Daggcr, Feircfiz, Chesturit, Sonncnwcnde, Mi*  
chele, Bandita, Savannah. Tót.: 10:27, 14, 17, 
l9- — IV. FUTAM. 1. Flcrctlc (8:10) Fetllng. 
2t. Tizjan (4) Heiling. F. m.: Fatálist, Buq- 
coln. Tol.: 13, 11, 12. _ V. FUTAM. 1. Pás
sá! (5) Reinwakl. 2. Marabu (2JÍ) Szabó Lj 
3. Bellalor (8) Halmetschl&ger. F. m.: Ralo, 
Derítő, Tnlisman, Happy horse, Sámson, Sous 
coucr. Tot.: 10:76. 20, 14, 21. — VI. FUTAM. 
1. Jolanda (2) Richtcr. 2. Türelem (4) Mül. 
ler. 3. Susy (4) Gulyás B. F. m.: Hcrbn, Daru, 
Knrla, Mariéit, Germaine, Hcros. Tót.: 10:29, 
13, 14, 14.

eredU

A MAGYAR LOVAREGYLET 
.ufiuiHu, 1,6 S, A, 12, 13. IS. 10. 20. 20. 27 ín 

VERSENYT TART. 
Versenyek kezdete vnsór- és ünnepnapokon 
d. u. 3 óra, köznapokon 3 óra 30 p Helyárak: 
I. url 4 P, hölgy 3 P. II. hely 2 P, Hl hely 
80 mi. Páholyülós 6 P, Ring 10 P. Közlekedés 
villamoson 24, 29, 38 kocsikkal és a HEV-enj 
Aulobusz Apponyl-lérröl 210—3.10, Oktogon*  

térről 2.15-3.15 Atszállójegy 1 P.
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Argentínai Játékosokat 
vásárolt az Ambrosiana 
a Mitropa Cup döntőjére 
Mulatságos félreértés áldozata a F. C. Wien 
— Melyik a legfalrebb csapat Bécsben? — 
Villanyfény mellett Játszanak futballt Grác- 
ban — Hét százötvenszer Játszott középfede
zetet Kada a Spárta csapatában

Bécs, augusztus 6.
(A Hétfői Naplő bécsi szerkesztőségétől.)

Meg <“gy heti uborkaszezon az osztrák labda
rúgásban, azután megkezdődnek bajnoki mér
kőzései azoknak a csapatoknak, akik már visz- 
szajóttek a nyári túráról. A sportközvéleményt 
még mindig a Mitropa-Cup döntője foglalkoz
tatja, aminek terminusában ellenére Meisl 
Hugó összes diplomataképességeinck, sehogy- 
scni tud megegyezni az Austria és Ambro
siana. Az olaszok kitartanak álláspontjuk mel
lett, amely szerint szeptember közepe előtt 
nem tudnak kiállni, az Austria pedig, tekintet
tel a bajnoki szezonra, valamint egyéb nem
zetközi kötelezettségeire, még augusztusban 
szeretné lejátszani a két döntő mérkőzést. 
Egyes bécsi lapok most azt állítják, hogy más 
oka is van az Ambrosiana húzódásának.* * Ezek 
szerint az olaszok

két kitűnő argentinlal válogatott Játékost 
vásároltak, akikkel fel akarják frlssiteui 

az Austria ellen kiálló csapatot.
Ez a két játékos már a tengeren van és a 
megérkezésükig akarja okvetlen kihúzni az 
időt az Ambrosiana. Hogy tényleg igy van-e, 
ma még nehéz lenne megállapítani. A békél
tető bizottság közben augusztus tizenkettedikén 
Összeül Budapesten és az osztrák szövetségben 
azt hiszik, hogy itt most már végre sikerülni 
fog megállapodni a két félnek. A Budapesten 
Összeülő bizottság tagjai lesznek: Fischer
(Magyarország), Pelu (Csehszlovákia), Cappola 
(Olaszország), dr. Gerő és Meisl (Ausztria).

Az F. C. Wien most kétségbeesett helyreiga
zításokat küld mindenfelé a külföldre, hogv 
nem azonos a „D. F. C. VVíen"-nel. Arról van 
bzó ugyanis, hogy a bécsi második ligában 
szereplő D. F. C. Wien a múlt héten Komolau- 
ban játszott a helvi csapattal, akitől 20 arány
ban megérdemelt vereséget szenvedett. Több 
csesszlovákiai sportláp erről szóló tudósításá
ban a „D“ betűt kifejelejtette a bécsi egyesület 
nevéből, mire ugylátszott mintha az F. C. 
Wien szenvedett volna vereséget Komotau jó- 
képeségü (?) csapatától, ami tekintettel arra, 
hogy a floridsdorfiak az ősszel nagy külföldi

Példás sportszerűséggel viselik el 
a franciák a hatéves világ
hegemónia elröppenését 
és 48 órával a Roland Garros-i bukás után 
már készülnek a Davis Cup visszahóditására

Páris, augusztus 6.
(A Hétfői Naplő párisi szerkesztőségétől.) 

A bevétel minden eddigi rekordot megdöntött 
és túlhaladta a kétmillió frankot. A vereségbe 
már péntek este beletörődött francia publi
kum, vasárnap, Merlin heroikus küzdelme és 

elutazik a győztes coup-csapat. 
A Gare du Nord perronjún: René Lacostc 

búcsúzik Austintól.

alulmaradása után, percekig, frenetikusán 
ünnepelte a győztes angolokat.

»,Franclaország nem csupán győzni, de 
veszteni Is tud ...“ 

állapította meg az. angolszász sajtó, mert való
ban, ugy a játékosok, mint a nagyközönség 
példás sportszerűséggel viselte el a hatéves 
világhegemónia elröppenését.

Anglia még dindalmámorhan várta és 
emelte vállaira a Stade Roland-Garros-l „hő
söket", amikor l’áris már n holnapra, ha nem 
is a bosszúra, de a revánsra gondolt.

Abban u p..ntLaa az egész világsajtó inig- 
egyezik, hegy Angliának kevés esélye van hu

túrákat akarnak lekötni, nem a legjobb ajánló
levél. A tévedést, ami bécsi sDortkörftkbon 
mindenütt nagy derültséget keltett, remélhető
leg rövidesen helyreigazítják a külföldi lapok.

*
Egyégként az F. C. Wien kapta az idén a 

legfairebb bécsi csapat nevet. Bécsben ugyanis 
szokás, hogy a szövetség „büntető bizottsága**  
minden szezon végén a kiállított játékosok, 
valamint a büntető rúgásokról készített sta- 
isztika alapján megállapítja, hogy ki az első 
és második liga legkorrektebbül játszó csa
pata, amelyek megkapják az úgynevezett 
„Fairness" diplomát. Mint fent említettük, az 
első ligában az idén az F. C. Wien kapta ezt 
a diplomát, a másodikban a Burgtheater csa
pata.

A Grazer A. C. az első vidéki egyesület, ame
lyik sporttelepén bevezeti a villuny fénymelletti 
éjszakai mérkőzések szokását. A technikai 
munkálatok már bevégződtek. A bemutató a 
jövő héten lesz, Grác és Prága városközi mér
kőzésen. Megemlítendő, hogy Grácban 6000— 
8000 főnyi publikuma van az érdekesebb fut
ballmérkőzéseknek,

'♦
A bécsi Slován csatárai ezen a héten a 

hrünni Zidenicével való játékukon egy öreg 
oroszlánnal találkoznak a brünni csapat ten
gelyében. Kada a régi válogatott játékos, a 
prágai Spárta megszokott bútordarabja, ugvan 
is — mint ismeretes — megvált régi egyesüle
tétől és most Brünnben játszik. Nem érdekte
len megemlíteni a 38 esztendős veterán játé 
kosról, hogy

i.em kevesebb, mint 750 mérkőzésen küz
dött a Spárta színeiben. A csehszlovák 
válogatottnak pedig 49 alkalommal volt 

tagja.
Kada egyébként miniszter! hivatalnok, most 

készül letenni az államtudományi doktorátust 
és a cseh lapok jelentései szerint egyetlen vá
gya, hogy mégegyszer magára húzhassa a válo
gatott inget és igy elérje az ötvenes számot.

andor feon.

zamosabb ideig magánál tartani ezt az annyira 
felmagasztalt trófeát, /nettn és Perry kiváló 
játékosok, akik az idén kitűnő formában, 
megérdemelten vitték haza a kupát, de akik 
ennek ellenére gyengébbek, ugy a lip-top for
mában lévő Vínes-nél, mint Crawfordnál és 
Cochet-nál.

A jövő év nagy favoritja, ez ma szinte vitán 
felül áll: Amerika,

amely 1934-ben, a wimbledoni füves pályákról 
alighanem haza is viszi ezt az 1927-ben elvesz
tett sporlkincset. Vines, helyes előkészület után, 
jobb a világ bármelyik játékosánál és a Lőtt— 
Van Ryn-pár szintén verhetetlen.

Mindez, természetesen csak „papíron" Igaz 
és Franciaország még egyáltalában nem nyu
godott bele a Davis Cup huzamosabb távol
létébe. Még arról is megoszlanak a vélemények, 
vájjon idei veresége megérdemelt volt-e. Egy
részt, most már maga Borotra is bánja, hogy 
az egyesben „cserbenhagyta" Lajtársait, mert 
valószínű, hogy legalább egyik meccsét meg
nyerte volna, másrészt, némi szerencsével, 
még az ö távollétében is Párisban ragadhatott 
volna o„Cup".

A sorsdöntő Merlin—Perry-meccsen, az első 
szel megnyerése után Merlinnek a második
ban is két szctlabdája voit. Ha ezeknek egyi
két megnyeri, valószínű, hogy a Davis Cup ez- 
idén se evezte volna át a La Manche csatornát. 
A francia lennisz nagy reménysége a Pesten 
is ismert Merlin, aki mégcsak 22 éves, teljesen 
a Cochet „Iskola" növendéke, még több önbiza
lommal és akiből akár már 1934-re is, a világ 
egyik legelső játékosa lehet. Mellette a fiata
lok közül főleg Marcel Bernard-t kiséri sok 
optimizmus, aki kiváló fizikumú, jó „anyagú", 
alig 20 esztendős játékos.

Azonban az „öregek" se adták még meg 
magukat. Cochet e percben is még a világ három 
játékosa közt van, Borotrára legalább a páros
ban jövőre Is számilani lehet és beavatott kö-
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rökben arról suttognak, hogy az ősszel La- 
coste is ismét tréningbe áll.

Ily körülmények közölt megtörténhet, hogy 
1981-ben ugyanaz a Cochet, Lacostc, Borotra, 
Brttgnon, „négy muskétás" kvartett indul cl a 
Davis Cup visszaszerzésére, aki 7 évvel azelőtt 

azt Philadelphiában Tidcti és társaitól ki 
csikarta.

Körösi László.

Egy félóra Gerőéknél
Beszélgetés a három GerS-fívérrel az atlétika 
sivár jelenéről és szebb jövőjéről

Teljesítményei alapján nem egykönnyen tere
lődhet el felőle a sportközvélemény figyelme. 
S fokozottan nem, ha ezeket az eredményeket 
a tavaly már „elintézettnek**  vélt és „öreg“-nek 
számítolt Gerő Gábor éri el.

Nem lehet tehát érdektelen a Gerő-sportcsa- 
Iádnál*  tett látogatás. A leghalkabb szavú a 
testvérek közül még a Gábor, az idei atlétikai 
versenyek hőse. A csöndes, szófukar atléta azt 
tartja, hogy inkább a salakon a tett, mint 
otthon a beszéd.

Geröék Apponyi-téri üzletében Ferenc, a 
sokszoros magyar bajnok és rekorder fogad, 
öccse: Morfon, társaságában, aki szintén baj- 
nokmulltal bir a salakon.

Beszéli Gerő Ferenc:
— Bámulom az atlé

tikai szövetség munká
ját, amely a legnyomoru- 
ságosabb időben is ilyen 
színvonalon tudja tar 
tani magát. Én is azt 
vallom, hogy mindenki
nek részt kell vennie a 
munkában és igy igen 
csodálkozom a MAC-on, 
hogy ennyire visszahúzó
dik. A magyar sport leg
nagyobb múltú ága nem 
engedheti meg magának 

ilyen nagyszerű vezető-fér
fiak a sarokban duzzogjanak.

Arra a kérdésre, hogy miként lehetne segí
teni, szinte egyszerre adja meg a választ Mór- 
tonnái együtt:

— Nehéz az atlétikai viadalok látogatottsá

Gerő Ferenc 
azt a luxust, hogy 

WEEKEND-NAPLÓ
Ne nyúljanak a szunyotfszígefí weekendhez — 
A Velenceí-fó mint gyermck-Eldorádó — As 
elfelejtett Csepelsziget — Vitorlázó hídroplán

Pestvármegye kisközgyüiésén Dcmcsa Pál 
tisztifőlrvos beszámolt arról, hogy az újpesti 
viz a trianoni védgát felépítése óta fertőzött és 
Ihatatlan. Mióta a gát elkészült, azóta valósá
gos szennytenger veszi körül a Népszigetet.

A trianoni gát sok kárt okozó, áldatlan hatá
sáról már megírtuk véleményünket a tiszti
főorvos ur nyilatkozata előtt. Megírtuk, hogy 
tönkreteszi a Vízmüvek kutjait, eliszapositja a 
palotai sziget pesti Dunaágát és hova-íovább 
ezt a Dunarészt mindenre használhatatlanná 
teszi. Nem is foglalkoznánk tovább a dologgal, 
ha a főorvos ur felszólalása után nem hangzot
tak volna el olyan előterjesztések, hogy

az újpesti víz feljavítása érdekében meg 
kell szüntetni a Népszigeten lévő csónak- 
és weekend-házakat, mert ezekből sok sze

mét jön a Vízmüvek környékére.
Ennek alapján a legkomolyabban foglal 
kozik most a megyei kisközgyülés a tervvel,
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hogy jövőre megszüntetik a szigeti csónakház- 
engedélyeket. Akik ismerik alaposan a szigetet, 
azok előtt döbbenetes hatást váltott ki a tiszti
főorvos és a kisközgyülés állásfoglalása. A Szú
nyog-, újabb nevén Népszigeten közel harminc 
csónak-, száz tveekend- és viziház van és hatal
mas tőkebefektetéssel nagy nyaralótclepek léte
sültek. Ezek a házak és nyaralóhelyek közel 
10.000 pesti embernek nyújtanak pihenési és 
olcsó nyaralási lehetőséget és sokszáz ember
nek munkaalkalmat. Ha ezeket a bérleti enge
délyeket jövőre nem újítanák meg, akkor ez a 
csónakház-tulajdonosokon kívül a sokszáz 
munkást is megfosztaná a megélhetési lehető
ségüktől. A népszigeti ügynek nagyon mellé 
fogtak a hivatalos tényezők, mert ezzel a meg
oldással nem javul meg sohasem az ujpesti 
ivóvizl A csónakházakból és nyaralótelepekről 
kikerülő szemét a nagy Dunaágban a viz sod
rába kerül és egy molekula sem jut belőle a 
Vízmüvek kutjaiba.

Az ujpesti vizet az rontja el, hogy a kuta
kat szernél rétegekre építették, tehát gon
datlanul Járlak cl annakidején, továbbá, 
hogy az ujpesti enyv- és bőrgyáraknak a 
szennyvíz-csatornái is n közeiben torkolla

na k a Dunába.
Ezek a hatalmas szennyvíz-csatornák közel a 
Margit-hidig megfertőzik a Duna vizét és a

A TURUL ILLATSZERÜZEIYI
készítményei n HlftOlf anflfSCI csak ezeket
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Hungária-körut környékén elhelyezett uszodá
ban is annyira megfertőzte a vizet, hogy sokan 
szem- és bőrbajt szereztek fürdőzés közben.

*
A Velencel-tó környékén évről évre nagyobb 

a látogatottság. A fehérmegyei Velence, Agárd 
és Gárdonyfürdő strandjai a pesti kirándulók 
jóízű kacagástól hangos. Szombaton és vasár
naponként a meekend-vonatok ontják magukból 
a gyermekek százait, mert messzeföldön nem 
lehelne az apróságok számára megfelelőbb tavi 
fürdőt találm, a Velencei-tónál Kilométerekre 
bemehetnek a gyermekek minden különösebb 
felügyelet nélkül a tóba és még mindig nem 
veszélyes. A vize 24—28 fok közölt váltakozik 
és a benne lévő kis források által önmagát 
tisztítja. Gyógyító hatásáról már több nagynevű 
orvos nyilatkozott lla a fürdőügyi propagan
dával foglalkozó liivalalos szerveink és a ló 
purljain lévő községek elöljáróságai rendeznék 

gát emelni, mert az emberek nyáron motj 
maguk is sportolnak. Divatba jött az evezés, 
amely egyre nagyobb tömegeket von el a ver*  
senyéktől és igy rövidesen nálunk is meg kelt 
honosítani a futballmeccsek és az atlétikai 
versenyek közös rendezését. Nagy baj, hogy at 
atlétika ifjúságának zöme állás nélkül van. 
Sürgős segítségre van itt is szükség, mert at 
atlétika mecénásai éppen ugy kihallak, mint q 
többi sportágakéi.

Most már Gábor véleményét szeretnök hah 
lani, ám nem könnyű feladat őt munkájából eh 
szakítani. De nehezen szólal is meg. Idei nagy; 
formájának titkáról firtatjuk.

— Sokat treníroztam az idén Gáspárral, ak| 
eredményeimmel meg van elégedve. Vártuk; 
ezt és én igen örülök, hogy várakozásunk be
teljesült. Szerelnék sokat versenyezni kíilföh 
dón, mert — ugy érzem —, egy-egy nagyon! 
kemény versenyben jobb időre is képes len*  
nék. A bajnokság után négyszázra akarok áfit 
térni, meri ugy gondolom, ezen a távon szüle*  
ség lesz reám, viszont sprinterek vagyunk ele*  
gén.

Üzletfelek jelentkeznek és most már nemi 
szabad tovább igénybevennem Gerőéket. Még 
elmondja, hogy Kovácsot a BBTE-böl tártjai 
a legjobb atlétának. Arra a kérdésre pedift 
hogy ki a sportideálja, ezt feleli:

— Feri bátyám. Az ő nyomdokain haladóid 
és meg lennék elégedve, ha sportpályafutásom 
mát ugy tudnám befejezni.

Elbúcsúzunk a sport e három rajongójától 
miközben az az érzésünk támad, hogy e ki< 
beszélgetésben benne van a magyar atlétika 
szomorú jelenje, de kicsendül belőle a jobb 
jövőben való bizakodás hangja is.

Vermes Magda.

egy kissé a -partokat, sokkal hatásosabb proprfs 
yundát lehetne kijejteni.

*
A rómaiparti és sziinyogszigett csónakházak*  

bői egyre többen keresik fel a CscpcI-szigeteU

Nappal: HINTAÁGY 
Éjlel: FEKVŐHELY
Kollerfch PA! óo Fial Rí., BudapoeL
IV., Ferenc József rakpart 21. Telefon: 84-7-41C

Vadevezős Számára fáradságos, kimerítő fura 
a nagy sziget megkerülése, de megéri a fárad*  
ságot. A vadregénycs vidék, virágos, gyümöl
csös kis fia-szigetecskék tetszenek a vndrvezfta 
.szemnek és tetszenek a meglepően olcsó árak. 
Minden csónak gyümölccsel megrakodva érke*  
zik baza. A csepelszlgetl gyümölcsszedésnck 
lett a betege Ráday László magyar nótaszerző 

, is. A legutóbbi viharos vasárnapon édesapjá
val, Ráday József operaházi taggal, aki au 
Angyal-szigeten, Ráckeve fölött nyaral, barac
kot szedtek. Amint visszafelé eveztek n rác*

Sátor.... p 12.80
összes sportcikkek legolcsóbban

GASSNER, Teréz-körut fő

kével oldalra, a hatalmas hullámverés felborí
totta a csónakjukat. Mindketten szerencsésen 
megmenekültek ugyan, de Ráduy László zene*  
szerző és ezii-stkoszorus nótaénekes az, akarat
lan fürdőtől annyira elfáradt, hogy a balatoni 
turnéját Ls kénytelen volt lemondani és jelen
leg sulyos lázzal fekszik a lakásán.

♦
Vitorlázó repüléssé fejlődik a vlzicsikózás. 

Pár évvel ezelőtt nagy divat volt a pesti Dunán 
és n Balatonon a vizicsikózás. Gyorsjáratú mo
torcsónak után 5—(> méterre deszkalapot köt*  
nek, amelyre rááll valaki, aki gyeplőt tart a 
kezében. A gyeplő másik vége ugyancsak a mo
toroshoz van erősítve. A motoros sebessége ál- 

WEEKENDHÁZAK,
vörös salak. Emm
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lal a dcszkalap-csikó a hullámokban Ic-föl sik
lik a vizen és amellett, hogy ragyogó élvezet, 
pompás látványt Is nyújt. A viziesikózást persze 
csak elsőrendű úszók gyakorolhatták, mert a 
fordulásoknál a centrifugális erő a legtöbbször 
felborította a deszkát. Egyik szenvedélyes 
csikózónk most egy kis vitorlázógépet készíteti, 
amelyen a szántaiunkat egv egészen könnvii 
vászoncsónak helyettesíti. A vitorlázó hidrop- 
lánnnk nagy sikere van és a gazdája megfelelő 
széllel már harminc méter magasra is repült, 
mikor egy 32 lóerős siklórnolorossal hozatta 
lendületbe vitorlázógépét.

*
Egy egész világot hecsatangolt vendége 

van egyik uszó-weekendház-tulajdonosnak. 
Kényelmes Kollerlch-félc éjjelre ággyá át
alakítható földjében ülve, meséli, hogy Kí
nában megszólított egy öreg kínait:

— Mondja kérem, miért raknak maguk
nál ételeket a sírra .’ Azt hiszik felkel a ha- 
lőtt, kijön és megeszi az ételeket?

Az öreg kínai elhámészkodott és moso« 
lyogva ujahb kérdéssel válaszolt:

— Hát önöknél miért raknak virágokat a 
sírra? Talán azt hiszik, hogy feljön a ha*  
loll a sírból és éjjelenként szagolgatja?..,

l'Ulcky József ,
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A Lldó-ban
— No végre ilt vonnak, — üdvözölte Mon- 

fcicur Mariin a húrom finlaleinbcrl, kik most 
érkeztek » „Lidó"-nak nevezett előkelő mu
latóba és vacsorázó helyiségbe. A vendégek
kel zsúfolt nagy termen út elvezette őket a 
láncparkett peremén u részükre fenntartott 
tisztáihoz.

— Szép esténk van ma. Jó közönség — 
Jelle hozzá szakértelemmel és elégedetlen, 
niig szeme átfogta n ragyogóan öltözött nők
kel és szmokingos urakkal telt helyiséget.

Monsieur Martin, a l.ido népszerű tulaj
donosa, nagy sporlbarál és főkép futball- 
rajongó volt. Különösen pedig az „Astoriát" 
é» annak játékosait zárta szivébe. Ezek kö
zött is volt néhány kedvence, kiket nem
fizető díszvendég gyanánt, egyszer s minden
korra szívélyesen meghívott minden csütör
tök estére. A baráti gesztus talán nem volt 
minden számítástól mentes. Tudta jól, hogy 
r lutballpriniadonnák mennyire érdeklik a 
közönséget. Ha bárhol feltűnik valamelyik 
r híresebb „tizenegy" közül, mindig felisme
rik őket. Íme most is.

Néhány szépen fésült platinaszőke fej. ki
váncsion fordult az asztal felé, ahol most 
Dellhiez, Zentay és Rian letelepedtek. Mar
iin ur éles füle pedig rögtön felfogott néhány 
félhangos megjegyzést:

— Nini, hisz ezek az „Astoria" játékosai. 
) — Tényleg, ha jól látom, olt van velük a 
„Csodacsatár”.

— Te nézd, milyen csinos ez a magyar 
jlu . ..

Az „Astoria (Juh" néhány hónap óla szer- 
Módidéit magyar csatára, Zentay Béla, való
ban jóképű volt. Egész világos szőke hajával 
icélkék szemeivel, ugyan meghazudtolta Bé
késcsaba vidéki eredetét. Ha magas, nyú
lánk alakjával a futballpályára kifutóit, úgy 
nézett ki. mintha egyenest az oxfordi „col
lege" ős angolszász környezetéből kerüli 
volna ki.

. Az nrgentiniai zenekar édes, érzéki lan- 
Igója váltotta tel a jazz végakkordjaiban el- 
nráiló slow-foxol. Sokan láncolták. Kissé 
távolabb, a ,l,ido" híres vízmedencéje kö
rül. „ál" úszóbajnoknők mutogatták a rövid 
fürdőlrikó alatt jól kirajzolódó formás tes
tűiket. Pincérek sürögtek fontoskodva. Tarka 
'dobozokkal lelt arany kosarával, csinos ci- 
garetlás-lcány kígyózott az asztalok között. 

Lassanként meglelt az egész helyiség. Csak 
u futballisták melletti asztal, melyen az 
♦■occupé" jelzésű tábla hivalkodott, volt még 
üres. De nem sokáig. l j vendégek érkeztek, 
kikel Mariin ur személyesen kisért a virág- 
díszes asztalig.

Mintha néhány percen ál. az érdeklődés, 
'figyelem, kíváncsiság, az újonnan jövök irá
lyába futott volna össze, mindenki őket 
nézte, Főkép a két térti közöli, valami egész 
különös, súlytalan járással lépkedő nőt, Pá- 
yis egyik dédelgetett kedvencét: Glória Lan- 
dal. az „Alhainbrn" táncosnőjét.

Cobolyprémes körgallérral diszitclt, föl
dig érő éjkék bársony estélyi kabátját fél
kézzel összefogva, kissé unott arccal ment 
Kísérői közölt. Tükörfénycs fekete haja, 
minden művészi hullámosilás nélkül, simán 
keretezte be barna arcát. Kreolon bőrén ke
vés pirosító. Es ebből a halvány arcból, az 
égő vörösre ruzsozolt száj és a fekete haj 
különös clcnlélckénl, világos tengerkék, 
csodaszép szempár csillogott elő.

Az asztalhoz érve, fiatalabbik kísérője le- 
•ogitelle kabátját. Glória banda, amint ott 
állott, simavoimlu, hátban derékig kivágott, 
halványkék crépc salin ruhájában, melynek 
Vállain királykék bársonyajjneskák fodro 
lodtak, egész tüneményes jelenség volt.

I.jnye, de megbámulod, mintha máris 
meg lennél babonázva, — szólt Rian, eny
hén oldalbalökvc Zeniayt. aki feltűnően rá- 
inercdl 41 nőre.

Tudod c kicsoda? Nem ismerős az 
inra? Képeslapon eleget láthattad már.

- Nem. nem figyeltem, — felelt Zentay. 
De mondd, gyorsan . .

— Glória l.anda, láncosnő az „Alhambrá- 
Lan." Ha még nem láttad, úgy egv este el
mehetünk öl megnézni. De vigyázz, ne fald 
fej addig a szemeiddel. Különben is, van egv 
féltékeny barátja.

Mclvik i k . férfi közül ’
— Te csacsi Hál azt nem nehéz kitalálni. 

Persze. 1. ^v az. idősebbik, a fekete, őszes I 
baji! a monoklival es becsületrenddel. Kü-

Nőtlen, foglalkozására nézve bankár. Hát 
elég részletesen informáltalak.

Dellhiez még hozzátette:
— Nagyon gazdag. Mindenféle vállalatai 

vannak. Mondják, hogy az „Alhambrában" 
is érdekelve van.

— Ezt szeinléltetőn is igazolja, — nevetett 
bele Rian,

— Es kicsoda a másik férfi velük? A fia
tal? — érdeklődött tovább Zentay.

— A bankárnak valami lilkárféléje. Le
tört arisztokrata. Marquis de Tcssier.

— Arra nem féltékeny? — jegyezte meg 
kissé csípősen Zentay, mialatt szemügyre 
vette a szép, szabályos arcú fiút, Glória bal
oldali szomszédját.

Dellhiez tele torokból nevetett:
— Oh, be naiv vagy. Ilát nézd meg csak 

annak a lányos pofáját és aíTekláll mozdu
latait. Akkor megérted rögtön, hogy ennek 
az alaknak még egy olyan ragyogó nő, mini 
Glória banda, se lehet veszedelmes.

Zentay valóban úgy érezte magát, mini 
akit megbabonáztak. Talán az imént tulgyor- 
san felhajtott néhány pohár pezsgő is lelte, 
de úgy bilié, hogy most körülötte nincs 
senki és semmi, csak az n gyönyörű kiék- 
ruhás nö, aki azért ül itt a közelben, hogy ö 
gátlások nélkül csodálhassa.

Pierre Vanni széjjclnézett a teremben. 
Tudta, hogy az ő ászt illik most a központ. 
Tudta, hogy sóvár pillantások suhannak fe
léje. Tudta, hogy irigyíik. Tudta, hogy sok 
ellensége van. De mindez még tudatosabbá 
lett? hatalmi érzését. Növelte hiúságát. És 
önkéntelen, a tulajdonos büszkeségével és 
birtokoló mozdulatával megsimogatta a tán
cosnő jobbkezét, melyet csuklóban szélesen 
fogott át egy remekművű gyémántkarcsatt.

— De kedves barátom — monda kissé 
meglepve a táncosnő, mialatt kezét vissza
húzta — tüntetni akar velem? Inkább ren
deljen gyorsan valamit, mert szörnyen éhes 
vagyok.

Az étlap fölé hajolt és tanulmányozni 
kezdte.

A szomszéd asztalnál, ahol a három fiú 
üli, igen hangosan voltak. Nem is maguk a 
link. De egy idősebb, kissé kopasz, kövér 
kés férfi, aki vastag szivarral a szájában, 
most ült le közzejük, örvendezett oly fenn
hangon.

— l'raiin, bocsánat, hogy magyarul foly
tatom — szólt, — miután Dellhiezt és Riant 
üdvözölte. — De ma nehezen forog a nyel
vem franciául. Azonban „Vive la Francé" 
és udvariasan koccintott nz eléje lett po
hárral.

Kened! volt, az ismert magyar filmprodu
cer. Ravasz, kitűnő üzletember, aki kész
akarva, tolvajnyelvként használta most a 
magyar szót, hogy Zenlaynak szánt monda
nivalója ne legyen köztudomású.

— Fiam, — szólt hozzá — nagy terveim 
vannak veled. Egy sporthírnél akarunk ki
hozni, Fulballlörlénel; rád gondoltam. Sok 
pénzt kereshetsz és híres „sztár" lehelsz 
még. „A sportpályáról a filmre", mint Jonny 
Weismiiiler, az uszósampion. No nem csá
bit?

Zentay füle mellett elszaladlak a szavak. 
Inkább ösztönösen felelt: „de kedves Kenedi 
bátyám, tudja, hogy c-. lehetetlenség. En
gem az „Astoria, drága pénzen megvett. Két
éves szerződésem van, ők engem ki nem 
engednek.

Közben merően átnézett a szomszéd asz
talhoz. Kenedi észrevette. — l'gy-c remek 
nő? — mondd szakértelemmel — azt né
zed?

Választ nem is várt és bizalmaskodó kéz
mozdulattal üdvözölte Pierre Vannit.

— Hát gondolkozz fiam. Az. „Astoriával" 
talán mégis meg lehel csinálni. Szamár vol
nál. ha nem jönnél. .. Szervusz.

Megvcrcgctle Zentay vállát, nehézkesen 
felállt, kezctfogoll a fiukkal. Mcgigazitotla ' 
kissé lélrccsiiszolt nyakkendőjét, gönt bo
ly ödő hasán feszülő mellényét lehúzta és na
gyot szippantott szivarjából. Mcnl. Amint 
Pierre Vanni asztala mellett elhaladt, amáz 
megállítja egy percre.

-- Monsieur Kenedi. ön jól ismeri az „As
toria" uj játékosát, ezt a magyar fiút?

1 öldim - válaszolt a filmproducer. — 
Remek- figura. Szeretném a liul filmhez csá
bítani. De nem akar a gyerek.

— Kár — jegyezte meg szűkszavúan a 
bankár.

Kenedi. miután a táncosnőt is üdvözölte 
és jóélvágyal kívánt, igyekezett vissza a sa
ját társaságához. Egy másodpercig még el

gondolkozott a bankár kérdésén cs a rej
télyes „kár" szó megjegyzésén. De nem tu
lajdonított ennek különös jelentőséget.

A futballisták nem maradtak soká egye
dül.

Barotti, az atlétatermetü középsúlyú olasz 
boxbajnok, aki az imént, egy vad rumba 
közepette fedezte fel a parkett szélén levő 
asztal körül ülő fiukat, a tánc végeztével 
odajött hozzájuk. Óriási fehérselyem zseb 
kendővel, melynek egyik sarkába egy 
boxoló alak volt hímezve, legyezte magát.

— Rém helyes kis partnerem van — lel 
késedéit Barotti. — De ti miért nem tán
coltok?

— Tartogatjuk a lábunkat vasárnapra — 
telelt Rian, az „Astoria" hátvédje.

— Készülőink néhány gólt beadni az an
goloknak — hencegett Dellhiez.

— Majd drukkolok nektek, fiuk, szervusz
tok, menekülők már innen — köszönt el 
Barotti — mert látom, erre tart Raymond 
Gaston, az „Intran" sportriportere; Lógok 
cl, haragszom az „Iniran“-ra. Úgy levágott a 
múltkori meccsem ulán. Na persze, amikor 
pontozással verem Jcan Tipot-I, a francia 
sampionl...

Az olasz boxoló széles, vállas alakja alig 
tűnt el, már olt állott a futballisták asztala 
elölt Raymond Gaston. Riant és Delthiczt 
régi ismerősként üdvözölte. De most főkép 
Zentayval akart beszélni.

— Persze, mi nem vagyunk magának ér
dekesek. Hát mi is egy hátvéd, vagy egy ka
pus, mikor itt van a „Csodacsatár"... évű
dőlt Rian, De érződött hangjában, hogy jó- 
pajlásos kedvességgel, malicia nélküli volt e 
megjegyzés.

— Kedves Zentay, szerelném tudni prog
nózisát a vasárnapi „Astoria—Bilié Slar" 
meccsére vonatkozólag. Futballkörök türel

metlenül várják a híres angol csapat talál
kozását az „Astoriával". Tehát kérem, ex- 
pressinterju, a francia csapat „csodacsalá- 
rával" — nevetett. De komolyan tette hozzá: 
— igazán érdekli a közönséget.

Raymond Gaston a fiuk közé ült és elő
vette noleszblokkját. Zentay elég folyékony 
franciasággal adta le véleményét.

A szomszéd asztalnál eközben már befe
jezték. a vacsorát. A mailre-d'hotel az asz
talra helyezte a kávéfőzőt. Glória sápadtkék, 
régi brokátból készült retiküljéböl kivette a 
lapos arany pudertartót, melynek felső lap
ján gyémántokból kirakva csillogott fel két 
kezdőbetűje. Kissé átpirositottn ajkait is. És 
készült rágyújtani egy cigarettára, mellyel 
Pierre Vanni megkínálta.

A bankár tüzet adott. Az öngyújtón fel
lobbant a kis láng.

— Kik ezek ilt mellettünk? — kíváncsis
kodott Glória, a fiuk asztala felé célozva.

Pierre Vanni körülményesen becsukta a 
gyujtószerszámot. Zsebre telte és közömbö
sen felelt:

— Futballisták az „Astoriából". Nem 
hallja, épp most koccintanak az „Astoria" 
sikerére. Elég feltűnően csinálják.

Tényleg, odaát összecsendültek a poharak. 
Raymond Gaston, „győzelmet" kívánva, ivott 
meg egy pohár pezsgőt a fiukkal. Majd ba
rátságos kézszoritással elköszönt és tallózott 
tovább az asztalok között, uj áldozatokra 
lesve...

Glória most jobban szemügyre vette a 
futballistákat. Hirtelen belenézett Zentay 
szemébe és meglepve látta annak kisdiáko- 
san rajongó tekintetét. Elmosolyodott.

(Folytatjuk.)

A szerkesztésért és kiadásért felel;
DR. ELEK HUGÓ

Vízszintes s

19.

20.

21.

23.

27.

24.
25.

r 2 3 4 5 b 7 8 9 10 «.
1 15

h
15

10 18 19

2o 2i 22 25

24

25 2b 2»

29 No

3f 52 35 Vt

55 30 58

59
35

z»2
<

N3
V

-

Nagy úrral 
teményének.

12. Igazgató cselekszl
a postával. t

13. Víz Is van benne 
és mégis száraz
föld.

14. Világhíres, jelleg
zetesen sárgaszinű 
lótörzs. I

15. Faltörő kos a régi 
rómaiaknál.

10. Görög lantos.
17. Ben (lő.

Ebben az utcában 
esett ki a meztelen 
modell a járdára. 
Az amerikai vas
úttársaságok tarl- 
faegyezményeinek 

elnevezése. 
Sátán — 
kedvéért 
nyelven. 
Pályaudvar 
dltésc. 
Baj, zűrzavar. 
Az első kettős 
mássalhangzó. 
Az az ut, amelyik 
n nagyvilágba ve
zet. 
G. V. 
Nagy tömeg, vagy 
van egy jó néhány 
nótám. 
Parányi folyócska.

32. Romantikus hely 
a Margitszigeten. 
Szives figyelmét 
hívjuk fel azon 
szerclmespároknak, 
akik ezt még*  nem 
tudnák. Feltéve, 
ha egyáltalán van
nak Ilyenek.

34. Mutatónévmás töb
bese.

35. Tnlnt Boxoló Egye
sület.

37. Kecske.
38. Angol történelmi 

Iró. nklt nz utolsó 
betűjétől (s) kény-

Augusztus 21-én kezdődik a Hétfői Napló kolosszális uj

n rend 
Idegen

20. Ennek az otztrák 
orvosprofesszornak 
n neve a következő 
tetürejtvénnyel Is 
kifejezhető lennet 
eh. eh, eh. eh, eh, 
Seb helyén kelet
kezik. 
Szerelmem! 
Nem amoda. 
Megszab. 
ElszólH. 
Éleszt.
A 23. sornál rgy 
„v“ betűvel több. 
Ugyanis régebben 
ez a rövidítés volt 
használatban.
G J. 
lentin kötőszó.

GÁL GYÖRGY.
Versenyen livüll

keresztrejtvény-ver
senye a: Szerelem sötét verem. .4 verseny győztesét a Hétfői Napló ismét 
titötőllal pig felöltözteti. Olvassa el a lap más részén közölt erre vonatkozó 

bejelentésünket!

28.
29.

31.

szerűségből 
fosztottunk.

39. Az ember leges
legalsó része.

41. Ezl a szót lesz 
„szíves*  szegedi 
tájszólással beírni. 

. Déiausztrállal vá 
ros, melynek az az 
érdekessége, hogy 
ucca van a végén. 

. Ez évit, vagyis 
1933-bclll.

leges:

42.

45.

1. Idézet a „Tetemre- 
hivás“-ból.

2. író h meg nem Is.
3. Rádiója van!!
4. Afganisztánt vá

ros. melynek neve 
csak egy betűvel 
tér el Tlrol-lól.

5. F.lele .... Is meg
menti.

0. Kimondva: kávé.
7. A földgömb jelen

tős részt 1.
8. Két azonos betű 

az abc végéről.
9. Szülő.

10. Fegyver.
11. Athénben, az 

ropollslól nyugat
ra rsŐ halom.

17. Például fejszével 
való fcjbekóllntás.

18. Viharesős szél és 
clgaretlahűvely.

21. Római telepítésű 
spanyol város.

22. Szegecs.
24. Barátságtalan mó

don távolit cl.

Ak-

27.

30.
33.
34.
30. 
38.
40.

43.
44.

Nl'CMATCII A GLOUU M0MDA1 Iljl-ÍTLZET a. T. KORruRGÖGEI'EIN, BtbACEST. VI. ARADI UCCA A. — NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS M.

I


