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Gyilkossággal vádolnak 
egy pesti cigányprímást 
A feleségével együtt megölt és elásott egy kereskedőt 

- mondja a feljelentés
Vasárnap délben a főkapitányság bűnügyi 

osztálya feltűnést keltő bejelentés ügyében 
indított nagyszabású nyomozást.

Névtelen följelentés érkezett a bűnügyi 
osztályra, amelynek írója nem kisebb szen
zációt közöl a rendőrséggel, mint azt, hogy

pár nappal ezelőtt Pestszenterzsébcten 
rablógyilkosság történt.

A följelentés szerint az áldozat egy jómódú 
ottani kereskedő, akit egyik haragosa tett cl 
láb alól és a borzalmas cselekmény után 
pénzét és értéktárgyait magához vette.

A névtelen följelentő meglepő leírást kö
zöl a gyilkosság lefolyásáról, közli az áldó 
zat kilétét, azonkívül megjelöli azt a helyei 
is, ahol az áldozatot állítólag látták.

Több helyen annyira pontosnak látszik 
leírása, hogy azt a látszatot kelti, mintha 
nem alaptalan vádaskodásról, hanem tény
leg egy bűntényről volna szó.

A főkapitányság bűnügyi osztályán nagy 
érdeklődést keltett az érdekes bejelentés és 
a rendőrtisztek hosszasan tárgyalták az 
ügyet. Fokozta az érdeklődést az a körül
mény is, hogy

a gyilkos a bejelentő adatai szerint egy 
Ismert, jómódú budapesti cigányprímás, 

aki előkelő kávéházakban, vendéglőkben ját 
szőtt eddig és jelenleg is egyik jómenetclü 
kávéházunk zenekarának n vezetője.

A rendőrségen, mint minden egyes följe
lentés ügyében, ugy ezzel a bejelentéssel 
kapcsolatosan is széleskörű nyomozást indí
tottak. Mindenekelőtt azt igyekeztek meg
állapítani, hogy az a személy, akit állítólag 
meggyilkoltak, tényleg eltűnt e lakásáról. 
Detektívek mentek ki Pestszenterzsébetre, a 
me -adott cimrc és kérdezősködni kezdtek, 
vájjon a kereskedő otthon tartózkodik-e. 
Legnagyobb meglepetésükre azt a válasz*  
kapták, hogy az illető

már napokkal előbb a reggeli órákban 
Izgatottan eltávozott lakásáról éa azóta 

nem tért vissza.
A kereskedő, aki nőtlen ember és bejelentés 
nélkül soha nem szokott elmaradni hazulról, 
a jelzett nap óla sehol sem mutatkozott. Is
merőseinek is föltűnt a dolog, eleinte arra 
gondoltak, hogy esetleg vidékre utazott üz
leti útra, később azonban megdőlt ez a fel
tevés, mert aztok, ukik jól ismerik viszonyait, 
tudták azt is, hogv jelenleg semmiféle üzleti 
ügye nincs vidéken, sőt fontos tárgyalásai 
éppen az elmúlt napokban Pestkörnyékhez 
kötötték.

Érdeklődtek a nyomozó detektívek a mén 
töknél, kórházakban s egyéb helyeken, de 
sehol sem tudtak felvilágosítást adni a ke 
reskedö sorsa felől. Kérdést intéztek többek 
hez aziránt is, hogy

tényleg ismerte-e a cigányprímást?
A válaszokból kiderült, hogy több alkalom
mal látták őket együtt.

A nyomozás második része nz Ismert ci
gányprímás és felesége szerepének tisztázá
sára irányul.

A bejelentő a cigányprímás feleségét Is 
belekeverte a dologba,

szerinte az is iudoit a gyilkosságról, sőt se
gédkezett is annál.

Vogl József dr. rendőrkapitány és Zilahy 
János dr. rendőrfogalmazó, akik a feltűnést 
keltő bejelentés ügyében a nyomozást veze
tik, intékzkedlek, hogy hallgassák ki a 
lakásukon a gyanúba vett embereket. A de
tektívek meg is jelentek a házaspárnál és 
tapintatosan közölték velük, hogy tulajdon
képpen miről is van szó.

Szélvihar Budapesten, 
zivatarok az országban

A Rókus-krtrházrÓJ lezuhant zászlótartó-rud megsebesített egy embert
A rekkenő hőség, amely napokon át gyö

törte az ország és a főváros lakosságát, va 
sárnapra kellemes hűvös idővé változott. 
Ausztriában és Magyarország több vidékén 
is zivatarok, esőzések voltak és ezeknek 
nyomán erős légáramlat keletkezett. Buda
pesten vasárnapra virradóra

szeles volt az idő és a szél alaposan 
lehütötte a levegőt.

Vasárnap délelőtt a szélvihar komoly 
balesetet is okozott a fővárosban. A Rókus- 
kórhúz Rákóczi-uti homlokzatáról, a máso 
dik emelet magasságában elhelyezett zászló- 
rudat a szél meglazította, úgyhogy a jár 
dára zuhant. Éppen akkor haladt arra 
Bálint Géza 52 éves fényképész, akinek 

a Híd a fejére esett.
Bálint sulyos sérülést szenvedett. A járó
kelők besiettek a kórházba, ahonnan hord 
ágyat vittek ki az ápolók és Bálintot be
szállították a kórházba

Debrecenben
vasárnap éjszaka szélvihar és megismét
lődő felhőszakadás volt. A levegő annyira 
lehűlt, hogy

vasárnap felöltőben járlak a debre
ceniek.

A mélyebben fekvő külvárosi házak pin 
'élnek egyrészét elöntötte n viz.

Borzalmas vihar pusztított vasárnap éj 
jel Békés községben

A vihar fákat tépett ki és háztetőket

Mindketten legerélyesebben tiltakoztak 
a gyanúsítás ellen

és állhatatosan hangoztatták, hogy bizonyá
ra valaki bosszúból tette ellenük a följelen
tést.

Ismerik ugyan azt a kereskedőt, akinek a 
neve meg van nevezve a névtélen levélben, 
de azzal soha nem voltak rossz viszonyban.

Hosszabb ideje nem Is látták,

igy nem tudhatják, hogy mi történi vele.
A cigányprímás feleségét annyira feliz

gatta a dolog, hogy elkeseredésében sírni 
kezdett és öngyilkossággal fenyegetőzött, 
ugy kellett megnyugtatni öt a deleklivcknek.

A kihallgatások a késő esti órákig tartot
tak és hétfőn ismét folytatódnak. Este a ci
gányprímás arra kérte a deliktiveket, hogy

sodort el.

Áét, egymástól alig ötven méternyi távol
ságban levő házba villáin csapott be. A nád- 
fedeles házak rögtön tüzet fogtak és a zu 
liogó záporban minden oltási kísérlet elle
nére porrá égtek. A szegénysorait földműve
sek összes gazdasági felszerelése, a házaik 
udvarán felhalmozott tgész termés oda
égett.

Halálos villámcsapások 
Bécsben

Bécsből jelentik: Szombat este Béc$ fölött 
hatalmas égiháboru vonult d. A villámok 
több helyen becsaptak és számos tüzel 
okoztak). A bécsi tűzoltóság egész vasárnap 
munkában volt. Vasárnapra virradó éjjel 
a Rcichsbrückc tájékán, körülbelül ötven
éves férfi élettelen testére akadtak. A ki 
hívott mentők már csak

a villámcsapásokozta halált állapíthat
ták meg.

A Laarslrasse sarkán vasárnapra virradó 
éjjel egy busz év körüli fiatalember holt
testét fedezték lel ii járókelők. Egy bó
rákba vitték, kihívták a mentőket, akik vil
lámokozta halált konstatállak. A fiatalem
bert

a villám homlokán találta cl, keresztUI- 
szaladt a fején és az állun hatalmas se

szakítsák félbe n jegyzőkönyv felvételét, 
mert nagy kára származna abból, ha nem 
jelenne meg pontos időben a kávéházban, 
ahol már a többi zenészek várnak rá. Ezt a 
kívánságát honorálták is,

nem akarták, hogy esetleges alaptalan 
vádaskodás miatt tünkretegyék hírnevét 

és elveszítse állását.
Intézkedés történt aziránt is, hogy 
hétfőn reggel Pestszenterzsébcten azon 
a helyen, ahol a levélíró szerint a meg
gyilkolt embert eláslak, nagyobb terüle

ten fölássák a földet.
Nagy érdeklődéssel tekintenek az ásatások 
eredménye elé, mert altól várják annak a 
megállapítását, hogy tényleg történt-e gyil
kosság vagy ártatlanul hurcollak meg egy 
ismert házaspárt

bet okozott,
A két halottat a boncolóintézetbe vitték*

Hétfőn; hőcmclkcdés
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 

délben tizenkét órakor:
— A hűvösebb északi levegő tegnap este 

betört a Kárpátok medencéjébe. A déli mcs 
gyek kivételével mindenfelé! voltak zivatar 
ros esők. Legtöbb csapadékot (15 miilimé- 
téren felül) a Tiszántúl északi részeiből je
lentettek. A hőség megszűnt. Az éjjeli hő*  
mérséklet a Dunántúlon már 15 Celzius*  
fok alá szállott le.

Budapesten 13-án délben a hőmérséklet 
21 Cclzius-fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás pedig 764 milliméter, emelkedő 
irányzatú.

Várható időjárás a következő 21 órára! 
Ma még élénk szél, főleg délen és keleten 
zivataros csők. Hétfőn délelőtt: Csendesebb 
idő, hőemelkedés.

Háro msz.ázli usz ház In 
egeit a vasárnapi 

viharban
Athén, augusztus 13,

é t Hétfői Nap’ ’ in' ''■■■itápinák távirata-) 
Vasárnap e"i s/ Gői ögor'-zágban orkánszerü 
szélvihar dühönbött. A nagy szél az ország
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El akartak árverezni Zalában 
egy templomot és temetőt

Utolsó percben akadí Fyozlák 
meg a példátlan árvetést

Zalaegerszeg, augusztus 13.
(A Hétiái Napló tudósilójálól) Izgalmas 

napja volt szombaton K'iptalantóli községnek: 
végrehajtó jelent meg a községben és

cl akarta árverezni a templomot, temetőt. 
Iskolát és a kántorföldet

A maga nemében példátlan árverés előzményei 
a kővetkezők:

A mull ívben a káptalantóti római katho- 
likus egyházközség a veszprémi megyéspüspök 
buzdítására díszes iskolát építtetett. Az épít
kezés költségeire

egy füvátoal banknál nagyobb kölcsönt 
vettek fel.

Egy évii^ rendesen fizette az egyházközség a 
törlesztéseket és kamatokat, de most, tekintve, 
kógy

ur egyházi adók nagyrésze nem folyt be,
• káptalantóti egyházközség nem tudta ki
fizetni az. esedékes összeget.

A bank a tapolcai júrásbirósághoz fordult és 
árverés kitűzését kérte

■ kör*ógt  templomra, temetőre, iskolára és nz 
cgyházközs g tulajdonát képező kánlor- 
fold re. A járásbíróság

elrendelte az árverést
és izomhatra, augusztus Í2 r< tűzte azt ki.

Szombaton végrehajtó jelent meg a köziég 
ben, hogy foganatosítsa az árverést. Először

a templomhoz és ■ temetőhöz vonult 
összegyűlt a végrehajtó körül az egész köziég !

Hitler rohamcsapatai a békét hirdetik
A boroszlói érsek és a hitierízmus

Berlin, aug. 13.
f.4 Hétfőt Napló tudósilójának tclefonjelcn- 

lése) A birodalmi S. S.-csapatok háromnapos 
seregszemléje vasárnap véget ért és a fővárosba 
összegyűlt 11000 főnyi S. S.-csapat a stadion
ban

dlszfelvonuláal rendezett.
A felvonulás elölt Himler, az S. S.-csapatok bi
rodalmi vezérkari főnöke és liöhm, at S. A.-csu- 
P Hók vezérkari főnöke nagy beszédet mondot
tak. amelyben

a rohamosztagosok békckész.ségét hangoz
tatták,

Megdöbbentő vád a litván óceán
repülők halála körül Német terület fölöt' 

lelőtték őket?
Béé*,  augusztus 13.

(.4 Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) A Transallantlc rádió jelentése 
.szerint, a litvániai Kaunasban most exhu
málták Slraius és Gircnak óceánrepülő lit
ván pilóták holttestét, nkik annakidején 
Németország felelt lezuhantak.

Az exhumálás meglepő creménnyel járt 
Struius holttestéin™ három revolver

Búcsúzik a dsembori...
Százezer látogatója volt vasárnap a Fiuvárosnak 
A szél miatt elmaradt a repülőnap

Vnsárnsp mái b kora reggeli órákban meg 
indult a népvándorlás a gödöllői cserkésztábor 
irányában A MÁV 24 vonala 21 500, a HÉV 
.'>0 vm.ila pedig IN 000 ut.i't szóllitott Gödöllő
ié .A M W - "Untok közül hal Filléres gyors 
'"II. kttlő Sz-gedröl, egv egv pedig Sátoralja
újhelyed. Miskolcról Kőszegről és Kiskun- 
h.< ni érkezeit. A kilencórai tábornyitásnál a 
dzsembori tábori rendőrsége

mór csak fokozott erőfeszítéssel tudta a

Ffirliöilönyi 50 pengűűrl
> AazlteW '’lvnfn. •» ivetekből, mérték uMn. (AbhuArl pro. 
b^vai. sUna-u. Jö.l.íh líuóamuaka ZC 1’ 

számos vidékén okozott kisebb-nagyobb 
anyagi kárt. Pircus városa közelében, Anász- 
láziosz községben pejig

borzalmas tüzkatusztrófál okozott.

Egy faházban tűz ütött ki. Az épület körül 
nyomban összesereglett a község egész la
kossága, hogy eloltsa a tüzet, a hatalmas 
orkánban azonban nemcsak, hogy nem le
hetett megfékezni a lángokat, hanem azok 
pillanatok alatt átterjedtek a környező épü
letekre is és hamarosan az egész község 
lángokban állott.

összesen 320 épület pusztult el és benne 
égett a lakosság mindene.

Mire a lángok lecsillapodtak, az egész köz
ségből nem maradt más, mint üszők és 
hamu. A romtengerben magukon kívül jaj- 
tretzékrlö emberek turkálnak, azt kutatván, 
hogy nem maradt-e épen valami vagyontár
gyuk. Hogy hánv áldozata van a borzalmas 
tiizkalas/lrófának, azt még nem sikerült 
megállapítani.

/elindult, kétségbeesett lakossága és a nép ré
mülten nézte, hogy dohra kerül temploma és 
temetője. Az árverés megkezdődött, azonban 

erre a két egyházi Ingatlanra nem akadt 
reflcktúns.

Néhány perccel az árverés megnyitása után 
autón robogott a káptalantóti templomhoz egy 
veszprémi ügyvéd, aki az egyházmegye megbí
zásából érkezett. Az ügyvéd kúriai végzést mu
tatott be a végrehajtónak, amely szerint 

templomot és temetőt sem adó-sem más 
tartozás elmén nem lehet eíárverezuL

A végrehajtó erre természetesen azonnal elállt 
az árverés megtartásától.

Ezután
az Iskolához vonult a végrehajtó

a község egész lakosságának kíséretében. A 
község és az egyház vezetősége itt arra hivat 
kozott, hogy október 31-ig moratórium van és 
igy nem lehel ingatlant elárverezni. A végre
hajtó erre

október Itt-re halasztotta aa Iskola és a 
kantor-föld elárverezését.

Természetesen az egyházközségnek alkalma 
van addig rendezni bankadósságát.

A Hétfői Napló tudósítójának értesülése sze
rint a község lakói a kerület országgyűlési 
képviselőjét,

gróf Eszterházy Móricot akarják felkérni 
arra, hogy járjon cl, hogy ne tűzzenek ki több 
árverést az egyházközség ingatlanaira.

s újabb fogadalmat lettek vezérük, Hitler Adolf 
és az uj birodalom mellett. Az S. S.-csapalok 
ezután elvonultak a vezérkar előtt.

Bertram bibornok, boroszlói érsek, akinek 
vezetése alatt a fuldni püspöki értekezlet meg
szövegezte azt a pászlorlevtlcl, mely a katoli
kus egyház helyzetét az uj állammal szemben 
tisztázta, most levelet intézett u katolikus Ihco- 
lógia hallgatóihoz, melyben megállapítja, hogy 
az egyház

az uj állami rend mellé áll.
A levél végül rámutat az egyház erejére és te
kintélyére.

golyót találtak, Gircnasnak koporsójá
ban pedig eg.v idegen holttest kezét.

A litván sajtó óriási felháborodással ír az 
exhumálás eredményéről s azt gyanítja, 

néniét terület fölött lelőtték a pilótákat.

A Transallantic rádió szerint n litván sajtó 
Németországgal való diplomáciai összeköt
tetés megszakítását sürgeti.

megnövekedett forgalmat Irányítani
és ■ rendet fenntartani, Mintegy 100.000 főnyi 
látogatója vol*  vasárnap a tábornak.

A tábor napirendje.
vasárnap lévén, íMentiizlelcllcl kezdődött. Az 
Aréna-téren 9 órakor Mikes János gróf szom
bathelyi niegyéspiizp'k fényes segédlettel 
poritifikáiIn a szentmisét, ugyanebben nz időben 
a harmadik nlláborban dán lelkész tartott 
evangélikus istentiszteletet, míg n VII. altáhor 
területén anglikán Istentisztelet volt. Soltéit 
Elemér tábori püspök szószéke köré n tábor 
rí formáim felekezeti! Ifjúsága tömörült.

A tábort vasárnap meglátogatta báró Radván 
szky Albert dr , a» evangélikus egy ház cgyrle 
mea felügyelője, akit Sólyom Jenő vallá»lwu*r,

özvegy Fuchs Ignácné, valamint fin. Fuchs György és menye szül. Baraca 
Amália, mélyen lesújtva jelentik ugy saját, mint a gyászoló család nevében, hogy a 
legjóságosabb férj, apa, após és rokon

Fuchs Ignác
a Ncu; íann Testvérek R. T. aradi cég nyugalmazott igazgatója

folyó hó 12-én, életének 72-ik évében csendesen elhunyt.
’ Földi maradványait f. hó 14-én. hétfőn délután 4 órakor fogjuk a rákos

keresztúri izr. temető halollasházából rz enyészetnek átadni.
Áldás és béke poraira!

Budapest, 1S33 aukuulu, hó 13. Nylll ulca 22.
Résivótlátogatások szíves mellőzését kérjük!

O**  Csak Szí. István hetében!
Mérték szerint dlvato. sxBvetmaradékalnkhöl mindenféle 
színekben, remet .zabáénál, elegáns kivitelben kétszeri próbával 

férfiöltönyt 30 P-ért készítünk 
„VERSENYSZABÓSAG**,  Bottenblller-utca 4/a. I. em.

cserkésztiszt kalauzolt
Nagy cserkészinvázió volt vasárnap a Gödöllő 

közelében lévő Veresegyházán, ahol a gyönyörű 
strandfürdő uszodájában érdekes mérkőzést 
vívott

Veresegyháza vlzlpóló-csapata a francia 
cxerkészcgyülte*sel.

A nagyszámú fürdővendég végig élvezettel szem
lélte az érdekes mérkőzést. Végeredményben a 
veresegyháziak 7.7 GU)) arányban győztek a 
francia cserkészek ellen, akiknek csak a rutin
hiány nincs arányban a játéktudásukkal.

Vasárnap befejeződlek a külföldi cserkészek 
vidéki kirándulásai. A hagyományos magyar 
vendégszeretet meghaló emlékeit viszik maguk
kal a cserkészvendégek a magyar vidékről.

A tervezett cserkész i ’pülő-bfmulatót a nagy 
szél miatt kedd délutáni a halasztották.

Ma hétfőn n sporlléri bemutatásokon és az 
első, az ötödik és a nyolcadik altáborban ren
dezendő tábortüzeken kiviil nincs különös pro- 
gramm.

Kedden befejeződik a dzsembori.
Reggel ünnepélyes Te Deum lesz, amelynek ke
retében 12.000 katolikus vallásu cserkész közös 
•zentáldozás után Hanatter István dr. váci me- 
gyéswüspök kezéből veszi át a pápai áldást, 
majd Sik Sándor dr. egyetemi tanár, . tábor
parancsnok szenlbeszédet tart. Ravasz László 
dr. rcf. püspök tartja a protestáns istentiszte
letet. Délután >Í5 órakor lesz a táborozó-ün- 
nepély az Aréna-téren. Szerdán lesz a tábor
bontás, amely szintén látványosság lesz.

A gödöllői jamboreen táborozó cserkészek 
rövid két hét alatt meghódították Budapestet 
és Budapest a cserkészeket.

Különösen a színes cserkészeknek van 
nagy sikerük,

mindenütt olt látni őket, sűrű, kiváncsi, ér
deklődő csoport közepén.

Vasárnap az egyik strandfürdőt tátogatták 
meg. Nem fürödlek, csak nézték, a közönség 
pociig őket nézte, sötétbarna bőrüket, nagy tur
bánjukat és nehéz, szövetből szabott cserkész
blúzaikat , amely alatt még vastag, meleg fe-

Ounába ölte magát a tetovált 
ember Öngyilkos lett, mert nem kapott állást

Mn délelőtt rejtélyes öngyilkosságra vetett 
fényt a rendőri nyomozás.

Julius első napjaiban a Ferenc József-hid 
budai hídfőjénél egy iparosit (ti sej ü, 28—30 
évesnek látszó férfi holttestét vetette partra a 
Duna. A halotton Ing és nadrág volt csupán, 
egyéb ruháit a parton találták meg. A hely
színre kiszállott rendőri bizottság

nem talált semmiféle Iratot a halott zse
beiben

és Igv nem tudták megállapítani kilétét. A 
rendőrorvos tüzetesen megvizsgálta és megál
lapította, hogy huzamosabb ideje a vizben le
hetett. Érdekes felfedezésre jutottak közben.

A halott teste tele volt különböző tetová
lásokkal.

Jobb karján egy babérkoszorúban kalapács és 
snrló állót1!, alatta Sz. G. monogram. Testének 
többi részén a legkülönbözőbb rajzok,

történelmi és exutikus ábrák
voltak megörökítve.

A Duna rejtélyes halottját a Szvetenay-ut- 
cába szállították és megindult a nyomozás ki
létének és öngyilkossága okának megállapítá
sára.

Több mint egy hónapon kérésziül senki sem 
jelentkezett a tetemnézőhen, aki ismerte volna 
az öngyilkost. Ma délelőtt azután megoldódott 
n rejtély. Megjelent a rendőrségen egy kisirt 
szemű ember, aki a pestmegyei Tők községből 
jött Budapestre. Kétségbeesett hangon előadta, 
hogy fin.

Szakái Gábor 28 esztendős kovácslegény 
már másfél hónapja nem adott hirt magáról 
és az a feltevése, hogy öngyilkos lett.

Megadta pontos 6zemélyleirását és ezen az 
alnpon átkutatták az eltűnési csoportban az 
utólbi hetek ismeretlen halottjait.

Mayay ' Imre dr. rendőrkapitány rövidesen 
megállapította, hogy a szerencsétlen ember fia 
még a múlt hónap elején a Dunába vetette 
magát és miután más tetovált halott nem ke
rült elő a hullámsirból, az csak Szakái Gá
borral lehet azonos. A fiatalember, ak! vala
mikor

vásári mutatványos bódék slágere volt 
mint tetovált ember,

később visszatért régi foglalkozásához és mini 
kovácssegéd kereste kenyerét. Ugy látszik, néni 
tudott sokáig megmaradni foglalkozásánál, 
inért otthagyta mesterségét és egy

Szondy-utcal festőmiiteremben mint model 

héringrt viselnek, mint a magyar cserkésztük 
télen a síeléshez.

Mindenki caendzselul akart velük.
A hölgyek — tizenöttől negyvenig — a hin

dukon köszörülték az angol tudományukat a 
rövidesen kiderült, hogy

a hinduk jó partik — dúsgazdagok mind
nyájan.

Hétezer pengőjükbe került fejenként a jam- 
boreera az utazás. Egyik a házilanitójál — 
szintén hindu — hozta magával, a másik pedig 
az autóját. A cserkésztáborban nyugodtan 
képviselhetik a pénzarisztokráciát.

Mosolyogva állják n kérdések pergőtüzét és 
türelmesen válaszolnak minden kérdésre.

— Mindnyájan fiatal diplomások vagyunk'. 
— Igen, mi nem szenvedtünk a melegtől. — 
Szeretünk Budapesten lenni.

Kis zsebnoteszük van, amelyben azt tartják 
nyilván,

hova hívták meg őket.
Egy kis alacsony, kövér, majdnem koromfe- 
ketebőrü hindu cserkész notesze már majd
nem meglelt. A fehér cserkészek már kevesebb 
társasági ’ sikerrel dicsekedhetnek el, de azért 
ők se panaszkodhatnak.

A strand sárga homokján egy kis szőke pesti 
lányt láttunk, kezében vörös vászonfedeles kis 
szótár volt. A társaságában levő feketehaju 
fiú kezében egy másik hasonló könyvecske a 
következő felírással :

Spanyol-magyar szótár.
A szótárból beszélgettek. A flu lázasan kereste 
ki a szavakat, azután felirta egy notcszlapra, 
a lány pedig olvasta:

— Maga ét Budapest gyönyörű. Félóra múl
va a szótár sem kellett, azért

megértették egymást, pedig az egyik csak 
spanyolul, a másik csak magyarul tud.

Az angolokat a kávéházi pincérek kényer*  
telik el, ők ma a legjobb vendégek, még at 
angol lapokat is nekik adták ajándékba, mint 
a régi törzsvendégeknek.

igyekezett megkeresni kenyerét.
Ezt az állását is rövidesen elvesztette és 

ettől kezdve nem mutatkozott többé az embe
rek előtt. Lakása sem volt, éjszakáit ligeti 
padokon töltötte. Végső elkeseredésében hatá
rozta cl magát az öngyilkosságra.

POLITIKAI NAPLÓ
Csütörtökön a kormány tagjai nagyfon- 

tosságu minisztertanácsot tartanak, Gömbös 
Gyula miniszterelnök elnöklésével. Ezen a 
minisztertanácson tesznek előterjesztést Fa- 
binyi Tihamér kereskedelmi és Kállay Mik-*  
lós földmivelésügyi miniszterek római, ille
tőleg bécsi tanácskozásaik eredményéről és 
az exportmegállapodásokkal kapcsolatosan 
leendő intézkedésekről.

♦
Fabinyl Tihamér kereskedelmi miniszter — 

hir szerint — csak kedden este érkezik haza 
Rómából, miután a római Balbó-ünnepségek 
miatt a tanácskozások némi megszakítást szen
vedlek. De a csütörtöki minisztertanácson már 
feltétlenül részlvesz a kereskedelmi minisz
ter is.

♦
Uj bortörvény készül a földmivelési minisz

tériumban — mint azt Kállay Miklós földmi*  
velési miniszter a budaörsi gyümölcs-kiállítá
son, az ottani vezetőségnek kijelentette. A bor- 
törvény vezető gondolata, hogy az ideális bor
termelő vidékeknek minden támogatást meg 
kell, hogy adjon a kormány, de ahol nem jó * 
bor, viszont búzát, répát vagy tengerit lehet 
termelni, ott ne termeljenek szőlőt.

*
Kállay Miklós földmivelési miniszter ma, 

hétfőn ismét vidékre utazik. A borsodme- 
gyei ármontesitési munkálatokat tekinti 
meg a miniszter, akit Sajó Elemér minisz
teri tanácsos, a vízügyi osztály vezetője ki
sér el borsodmegyei útjára.

*
Az lpartestűletek Országot Szövetsége au

gusztus 27-én Keszthelyen országos Iparos*  
kongresszust rendez, melyen több országgyűlési 
képviselővel együtt részlvesz Fabinyl Tihamér 
kereskedelmi miniszter is.
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Kettős orvostragedia Gyulán
Vfirmergezfisöen meghalt a tisztiorvos — a sorházi 
isopuos a honagaian uegrenaitott műtét hözuen 
szinten uermergezest hágait es haiaian van

Gyula, augusztus 13.
(A Hétfői Napló tudósítójától). Egész 

Békésmegyében mélységes megdöbbenést és 
részvétet kelt az a halálos tragédia, amely 
nek áldozata a fiatal Follmann János dr. 
tisztifőorvos, a gyulai járás és gyulai tör
vényszék orvosa

A 36 éves főorvos autóbalesetnél szen
vedett jelentéktelen sérülésébe balt 
bele, mert vérmérgezést kapott, amit 

Idejekorán nem vett észre.

Négy nappal ezelőtt történt Follmann 
tiszti főorvos autóbalesete. Gépkocsijával 
árokba szaladt a város közelében. Látszó 
|ag semmi komoly baj nem történt, csupán 

az autó szélvédőié tört össze és az 
üvegszilánkok megsebezték a főorvos 

jobb keze fejét.
A seb teljesen jelentéktelennek látszott. 

Follmann dr. saját maga kötözte be azt és 
napirendre tért a dolog fölött. A sérülés be 
is gyógyult és

a főorvos még pénteken Is dolgozott,

Ahol kelten verekednek, ott örül a harmadik.

Tartóztassanak le, mert 
különben megölöm az anyámat 
A szép, fiatal modell különös kalandja a főkapitány
ságon — Megrázó vallomás egy modell életéről

Nem mindennapi ügyben intézkedtek teg ! 
Dap a rendőrségen. Beállított a főkapitány
ságra egy elegánsan öltözött, barnaarcu, 
karcsú, feltűnően szép fiatal leány. Az 
ügyeletes rendőrtiszt kereste. Mikor eléje 
vezették, nyugodt hangon bemutatkozott. 
Megmondotta, hogy modell, az Auguszta- 
telepen lakik, tizennyolc esztendős. Megkér
dezték tőle, mit akar. A fiatal leány most 
már szenvedélyes hangon mondotta:

— Az a kérésem: tartóztassanak le, mert 
különben megölöm az anyámat.

A meglepő kijelentésre faggatni kezdték, 
a leányt, tulajdonképpen mi is történt vele, 
de nem akart válaszolni, folyton csak azt
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de hirtelen magas láz kezdte gyötörni.

Csakhamar heves fájdalmakat is érzett 
egész testében és sulyos állapotban vitette 
be magát a gyulai közkórházba. Ott Jung 
Géza dr. főorvos nyomban megállapította 
a vérmérgezést és megoperálta Follmannt. 
Közölte azonban orvostársával, hogy

csak ugy gyógyulhat meg, ha tőből le
vágják a joübkarját.

Follmann nem akart beleegyezni a szőr 
nyü operációba. Állapota csakhamar válsá 
gosra fordult és

néhány óra múlva klszenvedett.
Alig terjedt cl a tiszti főorvos halálának 

hire, máris újabb szomorú hir járta be a 
várost.

A kórházi főorvost Is válságos állapot
ban ápolják, mert operáció közben 

szintén vérmérgezést kapott.

Jung Géza dr. a kisujját vágta meg a 
műtét közben és bár idejekorán kimosta 
sebét, mégis bekövetkezett a mérgezés.

hangoztatta: az édesanyja és a saját érdé 
kében kéri hogy

csukják le, mert különben gyilkolni 
fog.

A főkapitányságról erre rendőrt küldtek az 
Auguszta-telepre és sürgősen bekérették u 
leány édesanyját, aki megdöbbenve hal
lotta. mi történt. A fiatal leányt ekkor 
szembeállították az édesanyjával. A modell 
most már beszélni kezdett:

— Tizennyolcéves vagyok, —- kezdte el 
csukló hangon. — Tizenhárom esztendős 
voltam, amikor már hallottam, hogy min
den férfi azt suttogja: gyönyörű vagyok,

Forog 
a világ,

Forog 
a város, 

szép. Az anyám ekkor elvitt egy festőhöz 
modellnek. A festő azt mondotta, portréhoz 
nem jó az arcom, de aktmodellnek szívesen 
használna. Én szégyelleni magam, 

nem akartam levetkőzni,
az anyám azonban kényszeritett rá. Tizen 
három esztendős voltam, mikor először áll 
tam ruha nélkül a dobogóra azóta öt esz 
tendő telt cl öt rettenetes esztendő:

férfi az nem tudhatja mit jelent egy 
fiatal leánynak napról-napra meztele
nül kiállni a pódiumra férflszemck 

elé,
de most már nem bimm tovább Az anyám 
nem taníttatott, kivett az iskolából, hogy 
modell lehessek, ő az oka mindennek, meg
mutatta az életemet, tönkretett.

Megkérdezték az anyát ml igaz ebből. Ez 
azt válaszolta, igaz a dolog. Tizenhárom 
éves volt a leánya, mikor ő özvegyen ma 
radt, nem tudott eleget keresni,

kénytelen volt modellnek adni a lányát, 
de persze nem akart rosszat, 

nem tudta, hogy a modellcskedés miatt 
ilyen lelki válságba került a fiatal leány, 
Kzelőtt nem panaszkodott, de mostanában 
tapasztalta, hogy ellenségesen viselkedik 
vele szemben Kijelentette azonban, nem fél 
a fenyegetéstől,

nem hiszi, hogy a leánya tényleg meg 
akarja ölni és ezért nem Is tesz ellene 

följelentést.
A rendőrtisztek igyekeztek lecsillapítani a 

fiatal leányt, aki azonban váltig továbbra is 
csak ezt hajtogatta:

— Nem bánom, akármi Is tesz, ha in
nen elengednek, megölöm az anyámat!

A rendőrség fogas kérdés előtt állt. Végül is 
ugy döntöttek hogy mivel a leány feltűnően 
izgatottan viselkedett, átkisértetlék az álla 
mi ideggvógvintézetbe. azzal a kéréssel 
vizsgálják meg az idegállapotát.

Az orvosi véleménytől teszik függővé a 
további intézkedéseket.

OncsonkitO szélhámosságot 
lennaew le «

eau nataiembart a társait nrrtin Mer es!M
A főkapitányság bűnügyi osztályán Meskó 

Arisztid dr. rendőrkapitány vezetésével 
nagyszabásúnak Ígérkező bűnügyben indult 
nyomozás vasárnap. A nyomozás során 
több embert előállítottak és egy őrizetbevé- 
lel is történt.

A nyomozás az OTI följelentése alapján 
indult egy vakmerő szélhámostársaság 
ellen amelynek üzelmeit most igyekszik 
tisztázni a rendőrség.

Az OTI-nál néhány héttel ezelőtt jelent
kezett egy fiatal iparossegéd orvosi keze
lésre. A fiatalember arról panaszkodott, 
hogy munkaközben

késsel mély sebet ejtett a kezén.
Megvizsgálták és konstatálták a sérülést, or
vosi ápolás alá vették és a betegség tarta
mára kiutalták számára a táppénzt. Ez az 
OTI központjában történt. Később az OTI 
különböző rendelőiben ugyancsak megje
lent ez a fiatalember de

mindig más-más névre szóló bcteglapot 
hozott magával 

és ezekre a nevekre is felvette a táppénzt

Áldetektivek, álhirlapirók, 
áltisztiorvosok zsaroló hadjárata 
a budapesti cukrászdák ellen

A krémes-láz furcsa utójátéka
■ kiilönfajta süteményekből mintakol
lekciót csomagoltattak össze és el

vitték 
azzal, hogy a vegykisérleli állomásra kül
dik. Hasonló vizsgálásokat és kikérdezgeté- 
seket végeztek az áldetektivek is.

A megzsarolt cukrászdák és sütőüzemek 
tulajdonosai

kerülni aknrják a botrányt 
és ezért nem lépnek fel elég erélyesen ezek
kel az emberekkel szemben,

a rendőrség azonban tudomást szerzett 
a működésükről 

és erélyes nyomozás indult meg, hogy lefü
leljék őket.

A főkapitányság sérülési osztályún három 
úgynevezett krémet mérgezés ügyében fo
lyik a nyomozás. Közben a budapesti cuk
rászdákba betiltott a krémcs-krach is ét 
többé-kevésbé ma is tart.

A közönség nem akar krémest enni.

Főként a kisebb cukrászdákban nem vásá 
rolják az ilyenfajta süteményeket, holott 
eddig még semmiféle vegyi vizsgálat nem 
állapította meg, hogy a mérgezéseket való 
bán a krémeslepény okozta volna, .ehet, 
hogy egyszerű nyári gyomorrontásos mér
gezésekről volt szó, amelyeket más egyéb 
étel okozott.

A krémet-krachon kívül azonban még egy 
kellemetlensége is akadt a budapesti rukrá 
szoknak. Néhány cukrászda és sütőüzem 
ellen

valóságos zsaroló hadjárat indult.

Nap-nap után rejtélyes emberek jelennek 
meg ezekben a cukrászdákban, mint hírlap 
írók, detektívek és tisztiorvosi kiküldőt 
tcik mutatkoznak be. A hírlapok „informá
ciót" kérnek és nem feledkeznek meg a 
gyöngébb célzásokról, hogy a cikknek nem 
kell okvetlenül megjelenni, n dolog elsi 
miiható. A tisztiorvosi kiküldöttek néhány 
helyen odáig mentek a vakmerőségben, 
hogy

1., Horthy Mikkós-ut 6. sz. alatt

Ingyen autóbuszok minden vasár- ég 
ünnepnapon (Nagyboldogasszony nap
ján isj
d. o. !i és Ifi
d. u. */»2  és 3 órakor indulnak
Vili., József-körút 10 és
I., Horthy Miklós-ut 6. ez. alól

Nincsen párja völgyön-hegyen 
Telket

Végeredményben tehát egy ember egy kéz 
sérüléssel több néven szerepelt és egyszerre 
több munkás nevére vette fel a kiutalt táp
pénzt. Végül is a rendelők udataiból rájöt
tek a szélhámosságra és följelentést tettek.

A rendőrség inegindito'ta a nyomozást és 
a detektívek elfogtak egy fiatal iparos

segédet,

akit azzal gyanúsítanak, hogy ő követte el 
a szélhámosságokat, még pedig olyan mó
don, hogy összejátszott más munkásokkal, 
akiktől megkapta a saját nevükre szóló 
bcteglapot, öncsonkítást végzett a kezén, 
minden rendelőben más-más néven szere
pelt és sorra felvette a táppénzt és az ősz
szegen megosztozott a beteglapok tulajdo
nosaival.

A fiatal iparossegédet
a rendőrség vasárnap örizetbevette

és most erélyesen folyik a nyomozás, hogy 
megállapítsák, AriA*  voltak a bűntársai és 
kik azok, akik valamilyen uton-módon elő
mozdították a szélhámosság elkövetését.

SMKŰZ1CT jíÍKBt, MAIUNK 
ÖÖPtNúŐí’ST MtGVASASOl- 
HATJA.A LUXUSKIVITEIÜ 
7O29-ts TIPU5U

WiT nádiét 
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Külön bankjegyei kapnak a német Internáltak

Az oranlenburgl koncentrációs tábor vezetősége tábor pénzt csináltatott az internáltak részére.

Raöias cmtén lelarlűztattak
Hűl harcias növűrl

A Szepesi-iAnvok furcsa Matandla a DaratntyUMal
A' főkapitányság bünfigyi osztályán va

sárnap déll»on rablás büntette címén clőz.e- 
tet» letartóztatásba helyezlek két nővért, 
.Szepesi Zsófia 33 és Szepesi Juliska 37 éves 
Varrónőket

A Szepesi leányok a DessewfTy-ulca 22. 
se. alatt laknak és ott van női divatsza
lonjuk. Barátságban, állanak Neubauer Ist
vánná varrónővel, aki a Hajós-utca 2(1. sz. 
alatt lakik. Ncuhatierné. hetekkel ezelőtt 54 
pengőt kért kölcsön tőlük. Meg is kapta ezt 
az összeget és ebből apránként 21 pengőt 
letörlesztelt.

Szombaton este, újból megjelent a Des- 
sewfTy-utcai házban és

haladékot kért barátnőitől, hogy ké
sőbb fizethesse meg a hátralékos 30 

pengőt,
mert jelenleg nem tud törleszteni.

.A harcias amazonoknak más sem kellett, 
annyira dühbe gurullak, hogy rálámadtak

Nagyszabású vámcsalást fedeztek fel 
a pénzügyigazgatóság detektivjei 
Hamis fuvarlevéllel perzsaszőnyegeket csempésztek az 
országba — Drámai leleplezés egy Vilmos császár-utí lakásban

A budapesti pénzügyigazgatóság detektlvki- 
rendeltségénck emberi hosszú ideig tartó 
munkával most fejezték be a nyomozást egy 
fellünéstkellő különös és nagyszabású vánicsa- 
lús Ügyében.

Néhány hónappal ezelőtt sorozatos apróhir
detések jelentek meg, amelyek

a Vilmos császár-ulon paznrlierendezésü 
szobákat kínál átutazók számára K

A szobabérletek dija forgalmiad óköt elet, a 
pénzügy-igazgatóság figyelme a hirdetésekre te
relődött és a deteklivkirendellség emberei ku- 
f.itnl kezdtek A kirendeltség egyik tagja, Simon 
detektív megjelent a lakás tulajdonosánál, Kré- 
jiur Jenőné eh ólt urlaaszonynól és érdeklődni 
k' Zdelt n forgfi’mindóvaJ kapcsolatban.

Kikérdezés közben egyszerre csak váratlan 
esemény történt. Fölpaltant a lakás egyik ol
dalajtaja és

sietős lépésekkel Igyekezett eltávozni egy 
férfi,

aki elegáns bőröndöt vili n kezében. A detektív 
megállította és igazoltatta. A férfi Nagy Géza 
magántisztviselő volt, Krémer Jenőné rokona. 
Alikor a bőröndöt kinyitották, különféle bél
és külföldi fuvarlevelek kerültek elő, vala
mennyi pamut fonálról és perzsaszőnyegekről 
volt kiállítva. A detektív nyomban arra gondolt, 
hogy Nagy Gézának alkalmasint komoly oka 
lehetett, hogy n Mröndöt eltüntesse a lakás
ból, ezért lefoglalta n bőröndöt.

Krémemé erre izgalmában elájult, véglgvá- 
gódott a parketten

Megőszült a cellájában 
a bihari rablógyilkos

Kétrendbeli rablógyilkosságért és gyújtogatásért telel 
a bíróság elölt a berekböszörmény! parasztnábob hóhéra

Debrecen, augusztus 13.
Március negyedikén éjjel n luharmcgvei Be 

rekbösiőrniény községben -.'I •■'•.•k <\
kirabolták a falu nóbobjáf, » Cl . Sín
kor gazdálkodi t < s h lest m I. a ml in p< dig n 
holltcslekre rágyu t< II ik n h izat Pál k I i 
• község szélén állott s igv csak reggel vette 
fczro R szomszédiág, hogy füst hatol ki pol-

Neubauernéra és ütlegelni kezdték. Vereke
dés közben

az idősebb Szepesi leány kiszakította 
kezéből a rellküljét és altból 30 pengőt, 

valamint egy aranyórát kivett.
A varrónő erélyes hangon követelte visz- 

sza pénzét és ékszerét, de a Szepesi nővé
rek nem voltak hajlandók teljesiteni felszó
lítását.

Ncubauerné Izgatottan távozott el a la 
kásról, s egyenesen a rendőrségre ment, 
ahol följelentette őket. A nővérek a rendőr
ségen egészen máskép adták elő a történ
teket. Azt állították, hogy

a 30 pengő véletlenül esett le a földre, 
umlt ők megtaláltak.

A rendőrség nem fogadta el védekezési! 
kot, ottartotiák őket s vasárnap délután át- 
kisérlék mindkettőjüket az ügyészség 
Markó-utcai fogházába.

és csak nagynehezen tudták eszméletre téríteni 
A pénzügyignzgalóságon átvizsgálták a fuvar

leveleket és a nyomozás során nagyszabású 
vámcsalást lepleztek le.

Kiderüli, hogy Krémer Jenőné és társai Bu
dapesten több láda árut adtak föl, amely.k 
mindegyike, kivétel nélkül pamutfonál jelzés
sel volt ellátva. Ezek a ládák mind valamelyik 
határállomásra voltuk kiúllilva. Ugyanekkor a 
vasúti menetrendek szigorú szemel 5tt tartásá
val

bűntársai külföldről Is hasonló formájú éfl 
nagyságú ládákat adtak föl

a megbeszélt halárállomásra, amelyekben azon
ban ártatlan pamutfonál helyett nagyértékü 
perzsflszőnyegeket szállítottak. Az árumennyi
ségek azonban nem kerültek tovább n halár 
állomásnál, hanem eddig meg nem áliapitolt, 

rendkívül ügyes módon útcserélték 
ugyanolyan számokkal és mint belföldi árut, 
vámmentesen visszaszállították a kiindulás 
pontjára.

A nyomozás szerint
30.0110 pengő értékű perzsnszőnyeget 

sikerült ilyen módon vám nélkül az ország te
rületére csempészni.

A vámcsalás ügyében befejeződött a nyomo
zás, az iratokat most küldték át az ügyészségre 
és nz ügy rövidesen főtárgyalásra kerül. Kré
memét Sándor László dr. ny. főkapitány védi. 
Közben a vámhatóság kihágás! eljárást is indí
tott és Kimernének előreláthatóan a csem
pészáru huszonötszörös érlékét kell megfizetni.

Iákéitól. A szobában nagy’ vérlócsában, 
ajtólapra kötözve találták a vadállntlas 
kegyetlenséggel meggyilkolt öreg házaspárt, 

akiktől, kopni.v ,i j.it számos fejszecsapén zúzta 
be \ In hszíni szemle alkalmával a nyomutó 
luitiAág megállapította, hogy a kellős gyilkos- 
'ágo| kétségbeesett küzdelem előzte meg. az 
öreg házaspár elszántan védte életéi a gyilkos

sal vagy gyilkosokkal szemben. A gyilkos, mi
után bestiális bűntettét végrehajtotta, tüzet 
gyújtott az ajtófélfa alatt, hogy tettének nyo
mait eltüntesse, a ház azonban nem gyulladt 
ki és igy napfényre került a szörnyű gyilkos-

A rendőrség három hétig tartó megfeszített 
nyomozás után

kézrekerltelte a lettest, Bere Lajos 50 éves 
berekböszörményt napszámost.

Bere már első nap töredelmesen bevallotta bű
nét. Elmondotta, hogy anyagilag teljesen lerom
lott helyzetben volt. Elhatározta, hogy elmegy 
Pálihoz, akiről tudta, hogy állandóan sok pénze 
van és jó kamat ellenében gyakran scgilették 
kölcsönökkel a falubelieket.

Pállék megtagadtak kérését, közben egyre na
gyobb nyomorba került, lakásából is kitelték, 
nem volt mit enniök és tlzenkéléves leánya

nem tudott Iskolába menni, mert nem 
volt ruhája, amit magára vehessen.

Ez annyira elkeserítette, hogy ismét felkereste 
az öreg gazdálkodói, de azzal az elhatározás
sal, hogyha nem segít rajta, akkor erőszakkal is 
elveszi tőlük a pénzt.

Március 4-én éjjel kopogtatására az öregasz- 
szony nyitott ajtót, a férje már ágyban feküdt. 
Mikor kérését megtagadták, előkapta rövidnyclü 
baltáját a subája alól és végzett velük, azután 
kirabolta őket.

A vizsgálat lefolytatása után dr. Prelneszber-

Chicagó félelmetes rémét kivégezték 
a konkurrensek Négy golyóval leferitették 

Tony Morenot, az alvilág hírhedt Patkányát
Clilcagó, augusztus.

(A Hétfői Napló külön tudósítójától.) Nem
csak Chicagóban, hanem az egész Egyesült 
Államokban óriási feltűnést keltett Tony No- 
rcno-nak, a hírhedt gangstervezérnek hirtelen 
halála:

titkos lakása kapujában négy revolver
lövéssel végzett vele egy ellenséges „gang* 4 

bérgyilkosa.
Tony Moreno, akit általában csak 

a „Patkány* 4
néven Ismertek, a chicagói alvilág legveszedel
mesebb alakja volt. Álnevét azzal szerezte, 
hogy szörnyű ügyleteit éjjel, a legteljesebb sö
tétségben bonyolította le és

revolvere vaksötétben Ls halálos pontos*  
Sággal működött.

Tizenkilenc esetben került gyilkossággal vádol- 
tan a rendőrség kezére, de egyetlen esetben 
sem sikerült kellő Bizonyítékot szerezni ellene. 
Félelmetes fegyvere és pokoli ügyessége elő
kelő helyet biztosított számára a gangster- 
kőrökben s ennek, köszönhette, azt. > .fényes 
pozíciót ií, ainclybéh utólérte a hálál.

Főnöke volt egy hírhedt „blztositó’lnté- 
zet“-nek,

amely a hadisarc alakjában kivetett „biztosí
tási dij" ellenében megvédelmezte az élelmi- 
fizcrvállalatok szálilókocsijait minden támadás
tól. Az üzlet fényesen virágzott s valószínűen 
ezt irigyelte meg egy szomszédos „gang**.  Az 
erőszakosságáról híres Tony Moreno nem volt 
hajlandó ujahb üzlettársakat felvenni a ban
dájába s ezért halálra Ítélték.

Bérgyilkost fogadtak, aki azután végzett vele. 
A Park Avcnuc egyik előkelő házában bérelt 
lakása volt. Amikor innen távozott, a ház ka
pujában találkozott egy régi ismerősével. A 
szemtanuk állítása szerint

vidám hailó-val üdvözölték egymást, 
majd amikor kezet fogtak, az ismeretlen Is
merős balkezében megvillant a revolver és 

villámgyorsun dördült el egymásután 
négyszer.

Tony Moreno azonnal holtan rogyott össze. A

Kőrősnadányí Nadányi Pál földbirtokost 
csalással vádolják

Ok: nem fizette ki 182 pengős cehjét a Bohém-mutatóban
Egy ismert biharmegyei földbirtokos ellen 

csalás vétsége cimén eljárás indult — 182
pengő miatt. Egy átmulatott éjszaka következ
ménye ez a furcsa csalási bűnügy, amelynek 

kőröanadányl Nadányi Pál 32 éves ba- 
konyszcgl földcsur a szereplője.

Nadányi ez év januárjában Budapesten járt s 
egyik éjszaka betért a Rákóczi-uli Bohém
mulatóba, amely azóta sok viszontagságon 
ment keresztül. Szerény fekete után 

megjelent az első üveg pezsgő, 
aztán a második, úgyhogy amikor fizetésre 
került sor, már tekintélyes számmal állottak 
asztala körül az üres pezsgös üvegek és pin
cérek, akik

18*2  pengős számlát prezentáltak.
A fizetés azonban nem ment simán, sőt sehogy 
sem ment. A földbirtokos kijelentette, hogy 
nála nincs 182 pengő, mert amikor betért a 
mulatóba, nem gondolt Ilyen méretű mulat
ságra. Természetesen tudja a kötelességét: 
rendezni fogja a cechet. A főpincér azonban

rendőrt hívott,
mire a vendég igazolta magát 9 ekkor kidé- 
lült, hogy kŐrösnndányi Nadányi Pál földbir
tokos n Bohém-mulató vendége, akinél nin
csen 182 pengő. A főpincér ezek után elállolt 
a feljelentéstől s abban állapodott meg a föld
birtokossal, hogy

egy hónap múlva, amikor Nadányi Iámét 
Budapesten lesz, kifizeti számláját.

Az egy hónapi terminus uzonban elmúlt, mire 
a főpiacét csalás vétsége dinén hűllvádl félje 
derítést tett a földbirtokos ellen.

A budapesti íiiinletőjúráshiróságon dr. Tuyncl 
jórásbiró két nappal ezelőtt

tárgyalást tűzött ki az ügyben.

Ha úgy érzed magad, 
Hogy nehéz az élet,

S kedved újra éled!

ger Jenő vizsgálóbíró elrendelte a rablógyilkos 
elmeállapotának megvizsgálását. Az orvosszak- 
érlök már beterjesztenék jelentésüket, amely 
szerint Ilere teljesen beszámítható állapotban 
volt, amikor leltét végrehajtotta. A debreceni 
ügyészség most készült cl a vádirattal, amelyben 

kétrendbeli rablógyllkossággal és gyújtoga
tással 

vádolja Bere Lajost.
A gyilkos a vizsgálati fogság ideje alatt telje

sen megőszült. Töredelmes megbánást mulat és 
állandóan imádkozik. A főlárgyalást szeptem

ber első napjaiban tartják meg a debreceni tör
vényszéken.

merénylő a hirtelen riadalomban szélfuló em
berek között nyomtalanul eltűnt.

A chicagói rendőrség megindította a nyomo
zást, amely azonban a beavatottak szerint ko
rántsem oly intenzív, mint az várható lelt vol
na. A rendőrség ugyanis tehetetlen a banditák-

Tony Moreno holtteste.

kai szemben s egyenesen kapóra jön, ha egy- 
egy hírhedt alvilági vezért a társai tesznek el 
láb alól. Tony Moreno halálának tehát a chi
cagói rendőrség — ha nem is bevallottan —« 
örül.

A „Patkány” nem ad többé munkát.. •

A tárgyaláson mindenki ott volt, csak Nadányi 
Pál hiányzott. A földbirtokos orvosi bizo
nyítvánnyal mentette ki távolmaradását, mire 
a jórásbiró elnapolta a tárgyalást.

Ili* AZ IGAZSÁG OROSZORSZÁG 
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Nézze meg okvetlenül!



Budapest. 1933 augusztus 14. HÉTFŐI NAPLÓ 5

Kötehnászó, talhontó kasszafurúk 
garázdálkodtak a New York palotában

Utcai luiámpátf tényétjén egész élszaka dolgoztak 
észreuétianUl Budapest legforgalmasabb pontián

Vasárnap reggel jelentették a főkapitány 
ság központi ügyeletére, hogy az éjszaka 
folyamán a Xcip-York palotában kifosztot
tak két üzletet. A főkapitányságon nagy 
érdeklődéssel fogadták a hírt, mert a betö 
rés az Erzsébet-körut legforgalmasabb be 
Ivén történt, ahol nemcsak nappal, <lc 
éjszaka is meglehetősen nagy a forgalom 
és az épület előtt autós tarul is van.

Detektívek és daktiloszkópusok mentek 
ki a betörés színhelyére é.s csakhamar meg 
állapitolták, hogy a betörést valószínűleg 
kelten követlék cl és

a tettesek rendkívül vakmerőséggel, 
fáradságos munkával dolgoztak.

fi betörött vakmerő 
uámfomitia

a úÉrüalotátsan
A hatalmas bérpalota clsőemcleti frontján 
egy üres helyiség van, régebben a Warner 
—Bross amerikai filmgyár magyarországi 
expoziturájának volt itt az iroda helyisége, 
de pár hónappal ezelőtt a cég elköltözött 
és azóta üresen áll a több szobából álló be 
lyiség. A Letörők a világífóudvar egyik ab
lakát nyomták be, majd onnan az üres he
lyiség mellékhelyiségének ablakán kérész
iül jutottak be a lakásba. Pontosan kiszá
mították azt a helyet, amely közvetlenül a 
házban lévő Kőrös Dezsö-féle papirkeres- 
kedes fölött van. Ili egy jó darabon

felbontották a parkettet, majd kibon
tották az üzlethelyiség mennyezetét és 
kötél segítségével ereszkedtek le a 

paplrkereskedcsbe.
Nagy munkájukhoz nem volt szükségük 
sem zseblámpára, sem egyéb világítóesz
közre, mert az utcai ivlámpák teljesen be
világítják a helyiséget. A papirkereskedés- 
ben megdézsmálták az árukészletet, azután 

hozzáláttak a Werthelm-sz^krény meg
fúrásához.

Ez sikerült is és az olt talált pénzt maguk
hoz vették. A kárösszeget eddig nem lehe
tett pontosan megállapítani, csak a hétfői 
leltározás után fog kiderülni, hogy milyen 
összeget és milyen értéket vittek magukkal 
az éjszakai látogatók. A jelekből ítélve, 
többezer pengőre rúghat zsákmányuk.

A Kőrös-féle üzletből tovább folytatták 
Útjukat Stadlcr Tivadar divatáru ke

reskedésébe
A papitüzlet hátsó részében galéria áll. 
ahol különböző árukat tartanak. A galérián 
van egy kis világitóablak, amely szomszé
dos a divatáruüzlettel. Ezt az ablakot nyi
tották ki és azon keresztül jutottak át 
Stadler üzletébe. Itt is alaposan

megdézsmálták a divatáru cikkeket, 
azonkívül magukhoz vették a kézi

kasszát,
amelyben pár száz pengő volt.

Fosztogatás estétói 
hajnalig

A vakmerő betörők egészen a hajnali 
órákig dolgozhattak és ugyanazon az utón 
távoztak, mint amelyiken keresztül beju
tottak a helyiségbe. Munkájuk közben na- 

gfa&6iúaa»ia^
csakpinteken, augusztus 19-dm

Mintázott müselymok, Crepe- 
S, fretírszerü strand

színes fehérnemü- 
anyagoka'írs;^:.”’

Kitűnő sportzokni _ 3?
fe iér ér ulnes, úri él női...............« pirjt IVfc

Párnahuzat M«i>r v«"v hfnzéa- .98
derítéssé), nsgypárna 5.38 kőpárna drbja IW

Leányka dirudlinihák^
kóténykével is galHrkával, <5. m. darabja 1.60

Női fonott topánka B 3?n
kék, drapp, piros is barna stinben... pírja V Ifc V

Női tweedruhák
Crepe de Cl,Inc galitrdíszit.s

c’inos, 
uj farónok, 
jel... darabja

Ugyanez erőt hölgyeknek, extra nagyságban 8.50
A pántokig beérhető postai rendelése' 

két péntek reggel postára adjuk.

gyón vigyázlak arra, hogy ujjlenyomatot 
ne hagyjanak hátra, azonkívül más bűnjel 
sem maradt a helyszínen.

A rendőrség véleménye szerint 
régi, kipróbált betörők a tettesek, 

akik az első napokon belvszinlanulmánvl 
végezhetlek, mert csak ennek tulajdonít
ható, hogy olyan precízen dolgoztak.

Érdé kés, hogy pünkösdkor a szomszéd

Newyorki spiritiszták levele 
Ferenczy Tibor főkapitányhoz

Arra kérik a főkapitányt, nyomoztassa ki, milyen sze
ánszokat tart egv titokzatos kör a Csengery-utcában

Különös levél érkezeit New Yorkból Ferenczy 
Tibor főkapitány címére. A levél írója: James 
H. Browning, ismert spiritiszta amerikai iró,

arra kéri levelében a budapesti rendőrsé
get. Indítson nyomozást bizonyos titokza
tos pesti spiritiszta szeánszok ellenőrzé

sére.
Mr. Browning mellékelte leveléhez egyik 

nagy amerikai lap cikkét, amely izgalmas rész
letekben számol be a Budapesten tartott titok
zatos spiritiszta szeánszokról.

A cikk szerint példa nélkül álló spiritiszta
események színhelye néhány hónap óta egy 

budapesti ház,
a világ legkimagaslóbb szellemei jelentkeznek 
itt esléről-estére egy exkluzív társaság összejö
vetelein, de más egyéb furcsa körülményekről 
is van szó s a jelek arra mutatnak, hogy egye
lőre mindenesetre Budapest felé fordul a világ 
sokmilliónyi spiritisztájának figyelme.

— Ne 'egye rossznéven, főkapitány ur —

jtilaüy István dr. ügyvédet feljelen
tették a rendőrségen, Hogy jogtalanul 

Használja as ipszilont
Hogy fiivttffi azelőtt az ügyvédet és mi volt a vallása ?

Zilahy István dr. Ismert budapesti ügyvéd 
ellen meglepő eljárást indított néhány nappal 
ezelőtt a rendőrség. Azért kellett meglepetést 
ez az eljárás, mert a jobboldali érzelmeiről 
közismert ügyvédről senki nem tudta azokat 
az adatokat, amelyeket ez az eljárás produ
kált.

Zilahy István antiszemita felfogásának 
nem egyszer hangot adott.

Jól emlékeznek még ügyvédi körökben arra a 
beadványra, amelyet Zilahy István nyújtott be 
a törvényszékhez. Ebben a beadványban a 
zsidó rituális házasságokat erkölcstelennek 
minősítene.

Az antiszemita Zilahy István ellen nemrég 
feljelentés érkezett, amely azt adta elő, hogy 
az ügyvéd

jogosulatlanul írja Ipszllonnol a nevét, 
mert Zilahy magyarosított név s a belügymi

Barackkíállííás, amelyen
pénzért se lehet barackot kapni 

tózsef főherceg és Kállay miniszter ízletes kóstolója 
a jóféle barackpálinkából a budaörsi kiállítás megnyitásán

Nagy ünnepe volt vasárnap Budaörsnek: 
megnyílt a barCkkiállitáj. A budavidéki őszi
baracktermelők alkalmi társulata rendezte a 
kiállítást, amelyen nemcsak Budaörs, hanem 
Diósd, Nagytétény, Tárnok. Törökbálint, Buda
fok és Érd gyümölcstermő gazdái is részi
vesznek.

Budaörs lakosai a passiójátékok óta hozzá
szoktak a pestiek vendégjárásához, de vasár
nap mégis izgatollau várakoztak. Előkelő ven- 
dégeket vártak, a többi közöli József főher
ceget és Kállay Miklóst, a magyar föld minisz
terét,

AkártMk egy premlér elölt,
ugy várták, milyen sikere lesz a budaörsi őszi
baracknak a pesti vendégek elölt. Pedig ez a 
gyümölcs átesett már a tűzkeresztségen: job
ban ismerik külföldön, mint nálunk \ terme
lők alkalmi társulnia nz idén 3500 métermázsn 
gyümölcsöt szállítóit Bécsbe es Bázelbe, holott 
csak kezdetén vagyunk nz expót Inak.

A kiállítás megnyitását ünnepi istentisztelet 
előzte meg. Pontosan tiz órakor megérkeztek 
autón a vendégek: József főherceg. Kállay 
Miklós földmivelésiigyi miniszter, szalóki Nav- 
ralit Dezső a kerület képviselője, l'hlaryk Béla 
a miniszter titkárja. Balkányi Kálmán nz 
OMKE igazgatója. Komjáthy Aladár osztály 
tanácsos, a miniszterelnökség sajtóosztályáról 
és még sokan.

Ott volt persze a község és a környék ap- 
raja-nagyja és eljött

a híres-neves fúvószenekar Is.
Záborszki Nándor budafoki polgármester és 

dr. Aubetmaiin Miklós plébános üdvözölték a 
vendégeket. Kállay minkzlcr néhány szóval

sarkon ugyancsak kél üzletet foszlottak ki. 
Kiss Ernő vaskercskedésél és fíányuy Kál 
mán füszerüzlelet látogatták meg a betö 
rök. Itt is falbontással dolgoztak és ugyan
csak megfúrták a kasszát is. Nincs kizárva 
hogy mind a kél épületben

ugyanazok a betörők jártak.
A főkapitányság erélyes nyomozást indított 
u vakmerő betörők kézrekeritésere.

írja Mr. Browning New Yorkból bogy kén’ 
vemmel zavarom. Nemcsak a magam nevében 
de sokszázezer testvérem nevében Írok. Nagyon 
szeretnénk tudni, mennyi a valóság a mellékelt 
cikk adataiból. Annyi csalódás ért már bennün
ket, mindig számolni kell azzal, hogy ügyes 
szélhámosok port hintenek a szemünkbe.

A pesti rendőrség — értesülésünk szerint —, 
eleget tesz az amerikai spiritiszták kérésének, 
megindul a nyomozás az érdekes spiriliszla- 
íigyhen s előreláthatóan napokon belül meg
állapítják,

mi igaz a titokzatos spiritiszta-szeánszok 
meséjéből.

A nyomozással megbízott detektívek annyit 
máris megállapítotok, hogy az amerikai lap 
cikkében említett szeánszokat

egy Csengery-utcai házban tartják.
De hogy valóban milyen események játszódnak 
itt le estenkint, egyelőre még nem tudták kide
ríteni.

niszter nem adott engedélyt y használatára.
Megindult az. eljárás s ennek során megál

lapították. hogy Zilahy István valóban meg- 
inagyarositotta a nevét:

Ziffcrnek hívták azelőtt.
Kiderült az is. hogy az ügyvéd nemcsak nevét, 
hanem vallását is megváltoztatta:

izraelita hltfclekezofil volt, mielőtt római 
katolikus hitre tért át.

Ilyen előzmények után a VI. kerületi kapi 
tányság rendőri büntető bírája elé került az 
ügy, hogy

kihágás elmén ítélkezzenek az ügyvéd 
felett.

Ítéletre azonban nem került sor, mert a rend 
őri büntető biró vétséget látott fennforogni .< 
leszállította illetékességét és áttette az ügy 
iratait a járásbírósághoz.

megköszönte az üdvözlést, majd József főher
ceg is válaszolt és hangoztatta, hogv elszakít
hatatlan kötelékek fűzik ennek a vidéknek a 
népéhez még a harctérről.

A kiállítás bejáratánál Ébner György a lelkes 
gazdaeinök köszöntette a vendégeket, akik az
után végigsétáltak a kiállításon.

A Ludvig-fé\e törökbálinti gyümölcsgazda
ság kiállításánál József főherceg és Kállay 
miniszter

jóízűen megkóstolták

Balzsamos, oxigénes fürdőtől négy nap alatt 
a lábak visszanyerik szép, egészséges formájukat!

ill. m«p. IV. napI. nap II. nap
Az ízületek fajdalmai, Izmok ernyedt- 

sage. zsiobadasok megszűnnek i
Dagad! bokák, elferdült í. kínoson iátó lábak tellcsen 

l< o ntják azl n kedvező véleményt, ameljei egy kedves 
arc jó '.címet akaróinak A fél fink u'óznak a rom 
lábaktól, ugy vélik és jovuul. hogy h.i eg> nő nem 
tolódik latmivnl es bokájával. ugy m't'b tv kin Irt ben is 
elhunyagolja mattá' Minden nó klvé'el nélkfll szeri 
lehel szép bakákra ó« lkakra és kényelmesen járhat 
lábainak meglelalé egy arámmal kisebb cipőben la.

Miss Atlantié

A szárazföldnél: missel után végre sor került a 
tenger missénck, Misa Atlanticnck a megválasz

tására is.

a kiállítás szenzációját, az öszibarack-pólinkál.
A vendegek sorra nézegetlek a kiállítóit bo

rokat. József főherceg meg is jegvezle:
— Boldogult alván, mindig csak sashegyi 

bort ivott.
Az előkelő társaság hosszasan idiizí'.lt Hal

mos Róbert pompás barackjai elöli. Kullog 
Miklósból kikiv ankozott az elismerés:

— Cscmegckcreskcdést kell csinálni egész 
Magyarországból., .

,-\ vendégek meg-mcgálltak a kiállítók elölt, 
elbeszélgetlek velük.

elismeréssel nézték, blrálgallák n klálll(á.s 
anyagát

és egy lielvcn megmosolyogták n barackok fölé 
kitelt táblát, amely igv hirdette a termelői;

— Frank György biró ur.
Köze] egy óráig nézegetlek, aztán 
homokfutó kocsikon n barckosokba haj

tattak.

Có Art Qnűxegí tKbn, TrW/i & 

GzKZlÍ. z icti-lccj-ai,

ÁÁ&ík, ^umí-.^Kmáí!
hogy megnézzék a hamvas gyümölcsöktől ros
kadozó fák szinpompóját.

Gyönyörködtek is benne, de azokat a vendé
geket, akik mm vonullak kocsikon a barac
kosba, ugyancsak furcsa meglepetés érle. A 
közönség nézhette, bámulhatta a kiállítás kí
vánatos, pompás gyümölcsül.

dr csak nézhette: kapni nem kapott belőle.
Pénzért se árullak barackot, hololt sokan kiló
számra is vittek volna gyümölcsöt, l:a a ren
dezőség gondoskodik arról, hogy kis kosarak 
álljanak rendelkezésre.

A kiállítás olyan szép volt, a sok gyümölcs 
olyan kívánatos volt, hogv a jó pestiek mind 
/ölpakkolták volna magukat barackkal, körté
vel, ringlóval és a budaörsiek se fizettek 
volna rá.

(N>

Elegendő, hogy eity lavór 
«t tinim Szent llókns lftbsót 
dúsan leltlt it. t.-isz.r-sz.rü 
szilen balzsamos lábvt/ben á 
melv idő almi dajadtsáitok 
úté'te elmnlmik Ar imcéi

m-lea vízben néhánv deka- 
filolditink, miáltal ovgénnel 
í z keletkezik Az Igy elké- 
rnti.i Iában vagy liz percig, 

fájdalmak mii.Viiv v r ára
im 1 leb'.-'l vz behalt a

szíri.kel. oívmta, hogv azok könnyen, gyökereikkel 
együtt. x.gV borotva nélkül < l'ávnll'h i'ók. A i-g- 
clhaiiyagollabh lábak is lőkélete.rn remlbejónnek Egy 
kiadós csomag Hókul só mir 70 üliérért beszerezheti.
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Sok nz ember, kevés — a víz . . . így talán több viz jut.

Fantasztikus ékszerrablás
— gramofonszó mellett

A milliomos lancasteri ékszerész példátlanul 
ravasz csalása — Pezsgőpatak és meztelen 
nők orgiája a 147. utcában — A megcsalt 
feleség leleplezte az önbetörő férjet

és hangoztatta, hogy szegény felesége elveszít- 
hette a fejét, csak valami hisztériás rohamban 
találhatott ki egy ilyen szörnyű rémregényt. Art 
nem tagadja, hogy Nem-Yorkban költséges mu. 
lalságokat szokott rendezni, hogy

feleségét megcsalja,
de elvégre ez az ő magánügye. Ha a bizonyíté
kok alapján felesége cl akar válni tőle, haj
landó magas tartásdijat fizetni.

A nyomozás azonban kiderítette, hogy az asz- 
szony vádjai igazak. 1928 nyarán

tényleg felvettek az asszony által megneve
zett gramofonüzletbcn egy különös vesze

kedés! jelenetet megörökítő lemezt.

Philadelphia, augusztus.
Pennsylvaniának, Amerika leggazdagabb ál

lamának, a hatalmas acélművek eldoródójának 
nagy szenzációja az a feljelentés, amelyet 
Pearce ll. Knight dúsgazdag lancasteri éksze
rész felesége tett ura ellen. A még mindig szép, 
negyven év körüli asszony roppant arányú ön 
betöréssel vádolja férjét, akinek a neve mindez- 
ideig as amerikai ékszerszakmában aranyat éri.

"ü évvel ezelőtt, mint ahogy az asszony felje
lentéséből kiderül, a lancesleri Knlght-cég

anyagi nehézségek közé került, 
n cégfőnök költekező életmódja miatt.

280.000 dolláros 
biztosíték

' ~ Férjem, — Írja feljelentésében az asszony. 
— egv napon bevallotta, hogy cége a csőd szé
lén »Í1. -

_  Együtt tanakodtunk, hogy mit kellene 
tenni. Bankkölcsönnel férjem nem próbálkoz
hatott, mert a lancasteri bank már kél évvel ez
előtt folyósított egy nagyobb kölcsönt. Végre 
elhatározta, hogy az igen magas összegre, pon
tosan

280-000 dollárra biztosított üzletét kirabolja
és a rablást az én tudtommal és támogatá
sommal követte cl. Akkor még annyira azerct- 
tem, hogv a börtönbe is szívesen mentem volna 
érte. Kérjem minden felhajtható pénzt felszedve 
elutazott Nem Yorkba és nagyérlékü brilián
sokat vásárolt. Férjemmel azután New Yorkba 
utaztunk és olt az. Kast Sidc egyik gramofon
nagykereskedésében különös grnmofonleinezt 
vétettünk fel. A grnmofonleinezro egy nagy 
házastársi veszekedést vettünk fel.

Szól a gramofon
— Hazaérkeztünk Lancaslerbe, — folytatja 

a bejelentés. — Este már vacsora közlicn is ve
szekedtünk és később, amikor a cselédek fel
mentek a harmadik emeletre, férjem észrevét
lenül kilopódznll n házból, bement a városba s 
az általa már előkészített módon, ennek a rész
leteibe engem nem avatott bele,

kirabolta saját üzletét,
én pedig a megbeszélés szerint körülbelül har
minc perccel távozása után a nyitott ablak 
közelében elindítottam a „veszekedést gramo- 
fonlemezt'', s miközben n membránéból har
sogott férjem és jómagam ingerült hangja, én 
Icl-alá jártam a szobában, topogtam, csapkod
tam az Hsztalt. hogy a veszekedést jelenetet a 
bizonyára figyelő cselédség füle számára még 
'alószerübbó legyem. — Férjem nemsokára 
hazaérkezel!,

■sebet tömve n legértékesebb brtlllánsok éa 
ékszerek tömegével.

—- Ar ékszereket elrejtette autónk egyik pól- 
k erekében. amelyet már napokkal előbb erre a 
célra preparált, azután feljött hozzám és levet
kőzött. Nemsokára csöngött h telefon, a kör
útját végző rendőr észrevette, hogy az ékszer
üzlet (ajtaját felfeszitetlék, 8 hívta férjemet, 
jöjjön azonnal a kár megállapítására. A férjem 
ment a telefonhoz,

teltetett réuiültséggel végighallgatta a jelen
tést,

azután bejött hozzám. ín torkomszakadtából 
sikoltozni kezdtem, a cselédek persze lejöttek, 
közöltük velük, hogy mi történt, férjem a szó 
balány gondjaira blznli éa autóba ült, hogy 
„kirabolt üzletébe siethessen.

~ .......őri .. ..........  megállni Holt t, hogy
p htlyztllcl nagyon ismerős cmbci kuucihctlc cl

csak a betörést, de semmiféle más nyomot 
nem találtak. Természetesen a delektivfőfel- 
iigyelő férjemet is megkérdezte, hogy a betörés 
időpontjában liol tartózkodott. Férjem azt fe
lelte, hogy otthon.

— Tudná ezt valaki más is bizonyítani a 
nagyságos asszonyon kívül? — kérdezte a de
tektív.

Amikor az asszony 
féltékeny

— A férjem egy darabig ugy tett, mintha 
gondolkodna, azután kissé elfogódott hangon 
elmondotta, hogy én féltékeny természetű va
gyok, sokat szoktunk veszekedni és azt hiszi 
éppen a betörés időpontjában egy nagyobb je
lenet volt köztünk. Nyitva volt az ablak, talán 
n cselédek is hallhatták.

Kihallgatták a cselédeket, akik természete
sen emlékeztek a szörnyű veszekedésre és 

csapkodásra
— Egy darabig még nyomoztak, azután n 

biztosító társaság kifizette a 280.000 dollárt. A 
következő nyáron, 1929-ben Európába men
tünk, autónkat is magunkkal vittük. Férjem a 
párisi hotelszobában kivette foglalatukból a 
brilliánsokat és igazgyöngyöket és a párisi, il
letve a bruxelJesi értéktőzsdén eladta,

— Amikor visszatértünk Amerikába, jobban 
álltunk, mint valaha. A férjem eleinte nagyon 
kedves és figyelmes volt velem szemben, de ké
sőbb egyre gyakrabban utazott Nem Yorkba, 
üzleti utakra. Történt egyszer, néhány héttel 
ezelőtt, hogy amikor férjem éppen Neiu-York- 
bán tartózkodott, nővérem, aki Bostonban van 
férjnél, táviratozott, hogy Nem-Yorkban van és 
szeretné, ha néhény napra felmennék hozzá.

— Férjemet nem értesítettem, egyszerűen 
Nem-Yorkba utaztam. A szállodában, ahol fér
jem lakni szokott,

megtudtam o portástól, hogy a férjem csak 
odairdnyitja a postáját,

amelyért mindennap délelőttönként jelentkezik, 
de különben nem tudják, hogy hol van. Nővé
remnek nem mertem elmondani ezt a dolgot és 
azt mondtam, hogy férjein odahaza van Lan- 
cuslerben. Másnap

felmentem az egyik magánnyomozó Irodába 
és megbízást adtam, hogy férjemet figyeljék. 
Megmondtam, hogv férjem mindennap délelőtt 
jelentkezik a Knickerbocker szállodában, a 
postájáért. A delektivjelentésl azután nem vár
tam meg, hazautaztam.

— hit nappal később férjem is hazaérkezel! 
hcm-Yorkból. Í gy viselkedett, mint rendesen, 
üzleti ügyeiről beszéli és közölte, hogy sajnos, 
csak egy napig maradhat itthon, újra vissza 
kell utaznia egy hétre Nem-Yorkba. Ez volt az 
első esel, hogy örültem férjein elutazásának, 
mert legalább a magánnyomozó iroda alkal
mazottjának bő alkalma lesz a megfigyelésre. j

Leleplezés után 
feljelentés

— Két bél múlva az alábbi jelentést kaptam: 
-- X. urnák u ÍI7. utcában négyszobás la

kosa van, nhol majdnem minden este nagy mu
latságokat rendez. A mulatságokon néhány 
uron kiviil sok fiatal nő vesz részt, többnyire 
kórislalányok, de akad köztük ismert broad- 
wavi „pillangó" is. X. ur inasa elmondotta, 
hegy

u mulatságokon, amelyeken folyik a pezsgő, 
de főleg a whisky, hlgh ball éa brandy, a 
hölgyek rendszeriül ruha nélkül vesznek 
részt és cgy-cgy hölgy tiszteiétdija ütvén 

dollár.

— A mulatság nő-vendégei változnak. Miss 
Muriéi 0' fíradg kivételével, aki, ugy látszik, X. 
ur állandó barátnője.

— Nos, én nem azért aljasultam le annyira, 
hogy betörésben segédkezzek, hogy férjem aljas
ságaira módot nyújtsak. Nem bánom, ha engem 
is elitéinek, az a fontos, hogy ő bűnhődjön ...

Ez volt a feljelentés lényege, amelyet a phi
ladelphiai törvényszéken nyújtóit be Pearce fi 
Knight asszony ügyvédje. Természetesen azon
nal megindult a nyomozás, habár az azonnal 
kihallgatott Mr. Kniyht a leghatározottabban

tiltakozott a vádak ellen

továbbá 1929 nyarán Brüsszelben és Párisban 
Knight valóban olyan ékköveket adott el, ame
lyek leirása megfelel az „elrabolt" ékszerek 
leírásának. A bizonyítékok súlya alatt Knight 
megtört és mindent beismert.

Most a Knight házaspár csküdtbiróság elé fog 
kerülni, ahol a férfinak

önbetörésért és biztosítási csalásért kell 
felelnie,

mig az asszony a fenti bűncselekmények bün- 
segédi bünrészcsségéért fog felelni.

A lancasteri Knight ékszerház pedig — amely 
most különben egész jól ment — becsukott.

von mar szerelmes ?
Ha igen, 

akkor vegyen részt 
a

HÉTFŐI NAPLÓ
jövő héten kezdődő nyolc
hetes nagyszabású és 

teljesen újszerű

A verseny győztesét ismét

felötöztetjük
Jegyezze mar most mog, hogy a
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Meghiúsult merénylet
a kőbányai pályaudvaron

Telteneriek az eluetamQii merénylőt, 
de izgalmas dulakodás után elmeneküli

A kőbányai felsőpályaudvar váltóőre, 
Hereien Imre vasárnap az esti szürkületkor 
arra lett figyelmes, hogy

egy rosszul öltözött ember ólálkodik 
az úgynevezett angol váltó közelében.

Odasietett és észrevette, hogv a gyanús 
férfi egy tégladarabot helyez el a sínek kö
zött. Azonnal az idegenre vétellé magát, 
azonban uz pár pillanatig tarló birkózás 
után

Letartóztatták
a kinvallató hortobágyi 

csendőrt
Hogyan szúrt tűt a szivébe a lókötéssel gyanú

sított ember a hortobágyi esendörörsön
Debrecen, augusztus 13.

(A Hétfői Napló tudósító jónak telefon
jelentése.) Nagy feltűnést kellett a debre
ceni sebészeti klinikán végzett operáció, 
amelynek segítségével, mint ismeretes, Nagy 
János tiszaecsegi lókereskedö és hentes

szivéből egy varrótűt távolítottak eL 
Nagy János jobban lett a műtét után és 
most már lábbadozó beteg úgyhogy néhány 
nap múlva elhagyhatja a klinikát.

A debreceni csendörügyészség egyik meg
bízottja kihallgatta betegágyán a lókereske
dői, aki meglepő történetet mondott el arról, 

hogyan kerül a szivébe a tU.
Nagy Jánost a hortobágyi esendörörsön 
.vallatták, mert lólopással gyanúsította a 
csendőrség. Kihallgatása közben fel akart 
varrni a kabátjára egy leszakadt gombot és 
eközben

Ötvenezer főnyi amerikai 
katonaság szállfa meg 
a forrongó Kubát

New York, augusztus 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

rA kubai köztársaságban a helyzet még min
dig rendkívül feszült és annyira zűrzavaros, 
hogy a kibontakozást még nem lehet látni.

FERRARE tábornok, Cuba 76 órás diktátora

Babéretrdő, szírénabútíás.
milliós tömeg ünnepelte 
vasárnap Balboákat

Mussolini
kihallgatáson fogadta Balbot és légi marsallá nevezte ki

Róma, augusztus 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az azurflolta fogadtatás! ünnep
ségei vasárnap érték cl tetőpontjukat. 
Róma lakossága óriási tömegekben vett 
részt ezeken az ünnepségeken és élő koré 
tel nyújtóit a maga nemében páratlan szín
játékhoz.

A hivatalos ünnepségek vasárnap reggel 
kilenc órakor kezdődtek azzal

Minden este

Tessen Beszállni 
a Royal Orfeumban 

85—100. előadás 

földreteperte u váltóőrt és azután el
menekült.

\Herczeg Imre váltóőr jelentést tett az eset
ről az álloinásfőnökségnek és értesítették 
az ügyről n rendőrséget is. Megállapították, 
hogy a tégla alkalmas volt arra, hogy vo
natkisiklást Idézzen elő.

Hcrezeg a merénylőről pontos személy
leírást adott

és a rendőrség kézrekeritésére megindította 
a nyomozást.

Erdélyi Antal őrmester megrugta és a 
tü a rúgás következtében szaladt u 

szivébe.

Nagy János vallomása szerint, a súlyos 
baleset után, miközben testéből ömlött a 
vér,

a csendőrök veréssel kényszeritették, 
hogy mossa le magáról a vért, azután 
pedig gyalog menjen be velük Debre

cenbe.

Miután a csendörügyészség egyéb adatok
ból az állapította meg hogy a lókereskedő 
vallomása valószínűleg megfelel az igazság
nak,

elrendelte Erdélyi Antal cscndőrőrmes- 
ler letartóztatását.

A csendörörmeslert vasárnap bekísérték 
a debreceni csendőrügyészség fogdájába.

Igen nyugtalanítóan hatottak Washington
ban azok a hírek, hogv

a tömeg kifosztotta az elnöki palotát és 
felgyújtotta.

A havannai rendőrség állítólag nem is tett 
kísérletet arra, hogy megakadályozza a tö
meg garázdálkodásót. Ilyen körülmények 
között az amerikai kormány mégis kénysze
rül majd fegyveres beavatkozásra.

Vasárnap valamennyi párt hozzájárult 
ahhoz, hogy a megbuktatott

Machado elnök utóda (Sarlós Manuel 
Deccsperes legyen.

Azt hiszik, hogy a hadsereg tisztikara is tel
jes mértékben támogatja majd az uj elnö
köt. Abban az esetben azonban, ha a tiszti
kar nem áll egységesen az uj elnök mögé, 
ugv számolni kell a zavargások kitörésével. 

Abban az esetben, ha az amerikai kor
mány a fegyveres beavatkozás eszközéhez 
nyúl, úgy legalább

ötvenezer főnyi katonaságot
kell Kubába küldenie.

Newyorkból jelentik: Machadó repülő
gépen a Bahama szigetekre menekült. Az 
uj elnök vasárnap letette az esküt.

amelyet a Balbo-repülőraj tisztjel és le
génysége a Quirinálban az olasz királyi 
pár elölt tettek. A menet élén az azurflotta 
árboczászlóját vitték s a Quirinálhoz ve
zető útvonalon a fasiszta szervezetek lúgjai 
állottak sorfalat.

A Qulrinálból jövet az ünnepelt pilóták 
a Via dél Impero-n

diadalmenetben vonultak
a történelmi nevezetességű Konstantin dia
dalívhez, a Colosseum közelében. Ez a dia
dalmenet volt a tulajdonképpeni hivatalos 
bevonulás. A Colosseum előtt a Konstantin 
diadalív tövében mór várták a felvonulókat 
a légi milícia diszcsapatai, továbbá a had
sereg és a tengerészet tisztelgő osztagai. 
Amikor a pilóták elvonullak a diadalív 
aluli,

diszsortüzet adlak le
és a Capitóliumon megkondultak a haran

gok s ugyanakkor a városban a szirénák 
is megszólaltak.

Balhó és a többi ünnepelt ezután a Pa- 
lazzo Veneziához vonult, ahol

Mussolini fogadta őket
és az olasz nemzet köszönetét tolmácsolta 
a hős repülőknek.

Azután Mussolini felolvasta a dekrétu
mot, amely

légimaraallá nevezi ki Balbót.
Egyben átnyújtotta neki a marsall-fövegel 
a díszes jellel és aranysas-jelvényt tűzött 
mellére. Utána még meghallgatta a lista 
felolvasását, amelyen a flotta tagjainak 
előléptetései szerepelnek.

Vasárnap délután a fasiszta párt fótit 
kára látta vendégül az ünnepeiteket, majd 
később a Capitóliumon Róma kormányzója 

álnyultolta n pilótáknak az arany dísz
érmeket.

A Via dél Impero a felvonulás alatt a szó 
szoros értelmében babérokkal volt borítva 
A pilótákat valósággal elborította a renge
teg virág, amelyet rájuk szórtak.

Platinaórát lopott a strandon
egy gazdag fiatal leány
Álkulcsokat találtak a szekrényében

Arad, augusztus 13.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Az aradi rendőrségnek strandszol
gálatra beosztott detektivjénél jelentkezett dr. 
Bíró Dánielné, egyik aradi orvos felesége és 
feljelentést telt platinából való drága karkötő
órájának ellopása miatt.

A detektív megkezdte a nyomozást és szem
mel tartotta a strandfürdő vendégeit. Rövid 
idő múlva észrevette, hogy egy feltűnő szép
ségű fiatal leány, áki naphosszal a strandon 
szokott tartózkodni, sietve távozik és pedig a 
fürdő vendéglőjén keresztül. A leány izgalma 
feltűnt a detektiveknek, aki tudta, hogy

a szép leány Stefanovics Olga magántiszt
viselő nő.

Miután a strandfürdő személyzete azt val
lotta, hogy Stefanovics Olga kabinja közvetle
nül dr. Biró Dánielné fülkéje mellett volt, a 
detektív elment a leány jómódú kereskedő 
szüleinek lakására.

Lebrun francia köztársasági 
elnököt elütötte egy kerékpár

A fején könnyebben megsebesült
Párls, augusztus 13.

(A Hétfői Napló tudósilójának telefon
jelentése.) Lebrun köztársasági elnököt teg
nap este könnyen végzetessé válható bal
eset érte.

Az elnök jelenleg Elzász-Lotharingiában 
töiti szabadságát és szombaton ellátogatott 
Metzbe, ahol egyedül indult el sétára.

Az egyik útkereszteződésnél elkerülte a

'Kafí'tn ■ tót 7
Mintákat kéltséggel küldünk

Miután a detektív hosszasan vallatta, kijelen
tette, hogy vigyék el a rendőrségre, mert oda*  
haza nem hajlandó beszélni.

A rendőrségen Stefanovizs Olga tagadta, 
hogv a plalinnórát ellopta volna. Mialatt ki*  
hallgatták, detektívek mentek a lakására él 
olt nagy meglepetésükre

a szép leány szekrényében bárom álkul
csot találtuk.

Ezek ulán folytatták a házkutatást a lakás
ban. Egyórai munka után a detektívek mun*  
kaja sikerrel járt.

A kemény kaolinjában a hamu közé el
rejtve megtalálták az eltűnt platinaórát.

Mikor a rendőrségen a megtévedi leánynak' 
felmutatták az órát,

zokogva vallotta be, hogy ő követte el a 
tolvajlóst.

Tagadta azonban, hogy máskor is lopott volna, 
Stefanovics Olgát letartóztatták.

figyelmet egy kerékpáros, akit egy kocsi 
oldalról eltakart..

A kerékpáros nekiszaladt gépével az 
elnöknek, aki földre esett. Esés közben 
az, elnök a fejen könnyebb sérülést 

szenvedett, 
ez nzonban nem akadályozta meg Őt abban, 
hogy mindjárt felkeljen és taxi-autóba ülve 
folytassa útját.

Szénás! Sándor cég
(Bécsi ucca 5) gyönyörű selymei, leg
finomabb kabát- és ruhakelméi most

Fenyves árakon 
szerezhetők be, mert a teljes magyar
országi készletét mi vettük meg.
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HÍREK Statárium, páncélautó és gép
fegyver az ir fasiszták ellen

i l.
Szent István napján gyönyörű ünnepség 

zajlik le a Balatoni n .1 Királyi Magyar 
Yacht Club ezen a napon ünnepli fennálló- 
adnak ötvenéves évfordulóját A balatonfü 
redi öbölben gyülekeznek a fellobogózott 
yaehlnk. Hészhu-szrck az Ünnepségen a: 
ötezre balatoni klubok. Este lampionos, ze
nés dlszfelnonulds lesz, utána pedig a bala
tonfüredi kurszalónban fényes yachl-bált 
tartanak.

II
Vasárnap reggel a rákoskeresztúri temető

ben meghatott kis társaság gyűlt össze 
Bródy Sándor, a nagy író sírja körül. Vasár
nap volt Bródy Sándor halálának kilencedik 
évfordulója. .4: évforduló napján eljöttek a 
sirhoi a fiai, a rokonai, barátai, tisztelői, 
akik mind-mind nagyon szerelték és sirat
ják kilenc esztendő óta. Nem volt ünnepé
lyes s?f‘ ntiklol, nem volt disz ebéd , nem di
csérlek, nem méltattak senkit. Csak ott áll
tak szomorúan a fejfa körül. 4 „flukák" el
jöttek látogatóba Sándor bácsihoz ...

111.
Odcscalchi Miklós herceg, n nagyszerű ur- 

lovas, a napokban Aachenbe érkezett. Né- 
hány hétig marad ott. .4r őszi lovasmérkőzé
sekre treníroz, hogy megint elhozzon né
hány szalagot (. magyar lovaglósport szá
mára.

IV
,4r Ajlósi Dűrcr-sor 25. számú műterem

házban hurcol kodásra készülnek. Zala 
György fölmondta a műtermét november el
sejére. Ez n ház valaha Zala Györgyé vall. 
Esztendőkkel ez el fiit 430.000 koronáért el
adta. Akkor ez még jó üzletnek látszott, de 
mire föleszmélt, a pénzéért legfeljebb egy 
rend jó ruhát csináltathatott. Horváth Ákos 
vette meg a házat, Zala György, az egykori 
háztulajdonos pedig ..partáj" lelt. Először 
11-000 pengőt fizetett a műteremért, azután 
már csak ŐfíOO pengői Most azonban 1033 
van . . Zala Györgynek sok volt a lakbér. A 
háziúr nem engedett, a vége az lett, hogy a: 
i'áz mester jthiiou' la << bérletet november 
elsejére. Most ott áll a műteremben és ké
szül a hurcolkodásra. Hurcolkodni kell a 
műteremből, ahol szebbnél-szebb, gyönyörű- 
liéí-gpöngörübb befejezetlen művészi alko
tások sorakoznak, gipszmodellek, félig kés: 
öntvények, köztük a Tisza-szobor néhány 
mcllékalakja. Megkérdeztük Zala Györgyöt, 
hovq teszi ezeket a műkincseket, hová megy 
velük:

.4; utcára... — hangzott a rezignált 
felelet

.4 nagy művész barátai most akciót indí
tottak. Azt szeretnék, ha a főváros városi 
lelkek ellenében megváltaná a Horváth 
Ákostól a műteremházat, hogy Zala György 
hősemberben födél alatt maradjon,

V.
Vajda Pálhoz, a Vígszínház örökké vidám, 

kitűnő rendezőjéhez a minap beállttólt egy 
k'acerkalapos, platinahaju fiatal hölgy. Görl. 
Azzal kezdte, megunta a görli pályát, drá
mai színpadi babérokra vágyik. Szeretne 
leckéket venni. .4 kitűnő Vajda az első szem
pillantásra fölismcrlo benne az „anyagot", 
látta, hogy reménytelen dolog. Nem akarta 
megbántani a vállalkotó szellemű hölgyei, 
kifogást kereseti:

— Kérem, én vállalom, de a: nagyon költ
séges. Nálam egy óra szál pengő.

A görl fitymálva nézett végig Vajda Pá
lon:

Ugyan kérem, hiszen most veszek an
gol árát és az csak óránként egy pengő...

Szólt, bedugott egy makrancos hajfürtöt 
a kacér kalap alá. sarkon fordult és nagy 
dirrel-durral távozott.

VI.
Halmi Art húr, Ncu> York nagy magyar 

piktora hazafelé tart. Pár nappal ezelőtt 
Karlsbadba érkezett Csak rövid ideig marad 
a fürdőhelyen, azután hazajön Budapestre. 
Féléing marad itthon. Már most is tömegé
vel kapja a leveleket, valósággal ostromolják 
a megrendelők. I.ehit, hogy talán nálunk 
jobban megy egyeseknek, mint Amerikában 
a milliárdosoknak ?...

VII.
Mussolininak mindenre van gondja. Még 

a madarakkal is törődik. I atlasszal rendele
téi adott ki, hogy (jipri szigetén tilos a ma- 
dárvadászat Most pedig megbízta a bolognai 
egyetemet, hogy a természettudósok az 
tyés: országban szervezzék meg a madárvé
delmet és r< ndelelet készít elő, amelynek a: 
a lényege, hogy a fasiszta szervezetek vt 
gyázzanak a madarakra és gondoskodjanak 
róluk
_________________________________ —sági— _

— Az ti| római francia nnRjkövct Mussolini
nál. Rómából jelentik Chambritn gróf. I
FrnncinonniR uj római nagyköveié, vasárnap! 
dflbene bemutatkozó látogatást trtl N|n«»nl ni I 
néi. Déluián ar uj linncla nagvlí’-vct kihallja- I 
Hson j Innlkcrett at olasz királynál és bemu- | 
tilts megbízólevelét, j

Dublin izgalmas vasárnapja
Thiblln. augusztus 13.

é.4 Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) A nagy aggodalommal várt ,,vé 
ics vasárnap" kisebb incidensektől elte
kintve, az esti órákig nyugalommal lelt cl.

Donald Buckley, az ír Szabadállam kormány
zója, aki most sulyos politikai pártharcok közép

pont iában áll.

jTöbb jelentéktelen összeütközésből kifolyó 
llag néhány ember könnyebben megsérült.

A politikai feszültség azonban válto
zatlanul tovább tart

s a főváros külső képe Is visszatükrözi ezt 
a végsőkig feszült állapotot. A fővárost ke- 
reszlül-kasul járják a különleges liadilel 
szereléssel ellátott rendőrök és járőrök, 
továbbá páncélautók és a fontosabb straté
giai pontokon

a felállított gépfegyverek
mutatják, hogy a kormány még mindig 
■ art a fasiszták támadásától. A laktanyák 
bán vasárnap egész napon át riadókészült 
ség volt.

A vasárnapi nap legfontosabb eseménye 
a fővárosban az ir forradalom hősei emlé
kére készült emlékmű felavatása volt.

Az esti órákban az ir főváros teljesen ki
halt város képét mutatta.

Ar. emberek nem merészkedtek az ut
cákra, mert zavargásoktól tartottak.

A kormány ugylátszik még mindig tart at
tól, hogy a kékingesek szembeszállnak a 
kormányhatalommal s erre mutat az is, 
hogy magasabb rangú tisztekből haditaná
csot alakítottak, amely

statáriális utón Ítélkezik
a felkelők és olyan egyének fölött, akiknél 
fegyvereket találnak. A rendkívüli törvény
széknek jogában áll halálos Ítéletet hozni 
és azt azonnal végrehajttatni.

Le akarta mészárolni a családját, 
azután öngyilkos lett vasárnap 
Kőbányán egy munkás

Rémdráma a kilakoltatás előtt
Vasárnap délelőtt a Külső Jászberénytől 

38. számú ház lakói rémült sikoltozásra 
riadtak fel. Nagy Ferenc kőműves lakosá
nak az ajtaja kivágódott és kétségbeesetten 
sikoltozva rohant ki Nagyné, magával 
huzva két kis gyerekét:

— Segítségl Jaj! Megöl az uraml — 
kiabálta.

A remegő asszonyt és a két gyereket a 
szomszédok vették oltalmukba. Alig hogy 
bemenekültek a szomszéd lakásba,

Nagy Ferenc konyhakéssel a kezében 
rontott utánuk,

de már nem érte utói őket. Erre visszasza
ladt a lakásba és becsukta magára az ajtót.

— Képzőművészen Főiskola uj rektorai 
A kultuszminiszter az Országos Magyar Ki
rályi Képzőművészeti Főiskolán az 1933— 
34. és 1934—35. tanévekre szólóan lléti 
István főiskolai rendes tanárnak a Főiskola 
rektorává, Bcnkhard Ágost főiskolai rendes 
tanárnak pedig n Főiskola I. és Lyka Ká
roly főiskolai rendes tanárnak a Főiskola 
II. prorektorává történi megválasztását 
megerősítette.

— Biciklistát gázolt a motoros. Tauber 
János 34 éves MÁV asztalost, aki kerék
párján Monor határában haladt, ismeretlen 
motoros elgázolta és a szerencsétlenség után 
tovább robogott. Egy arra haladó autó 
Tauber Jánost sulyos sérülésével a MÁV 
kórházba szállította.

— Busler Kcaton sörgyáron. Az alkoholtila- 
Inm felfüggesztése — mint ismeretes — az ame
rikai közönség számúra a legnagyobb szenzá
ciót jelentette. Hogy milyen előzmények után 
történt meg a sörgyártás engedélyezése és mik 
voltak a szesztilalmi korszak humoros esemé
nyei, azt egy pompás filmben, a Sörben az igaz
ság! íiniil pnzai siágvrbohóznlban elevenítette 
meg Bustcr Kcaton. Az első alkohol-filmet leg
közelebb mulatja be a Rádiós Metró-Film- 
palota.

— Egy magántisztviselő súlyos kerékpár 
balcsrtp. Miskolcról jelentik: Bányász Zol
tán 22 éves miskolci magántisztviselő Lilla 
fiireden a /’n/otu-szálló előtt miközben ke 
rékpárjával a lejtős utón ki akart kerülni 
valakit, átbukott a korláton és a mélységbe 
zuhant. Koponya- és bordatörést szenvedett. 
Eszméletlenül, súlyos állapotban szálíitolták 
kórházba.

Gyönyörű vizimutatványok 
Élő betű- és képrejtvények 
Balettszámok, tréfák 
augusztus 16-án, szerdán délután -1 órától

a Hullámfürdőben
Külön belépődil nincs! Külön belépödii nincs!

A szomszédok bementek és Nagy Feren
cet

eszméletlenül találták a konyha Lőrén. 
Kezében bádogbögrét szorongatott, a bögre 
alján lugkőoldat volt: a pár perc alatt, 
amig egyedül volt a lakásban, megmérgeztc 
magát.

A szomszédok a mentőket hívták, akik 
Nagy Ferencet a Rókus-kórházba vitték. 
Itt eszméletre tért és. elmondotta, hogy

nem tudta kifizetni a lakbérét,

huszonöt pengővel tartozott, ki akarták la- 
koltatni. Elkeseredésében leitta magát és 
részeg fejjel akarta kiirtani a családját.

— Autószerencsétlenség Belgrád közelében. 
Belgrádból jelentik: Vasárnap Belgrádtól 20 
kilométernyire sulyos autószerencsétlenség tör
tént. Egy teherautó, amely 24 kirándulót szállí
tott, a szabadba, felborult és utasait maga alá 
temette. Nyolc ember életveszélyesen megsebe
sült.

Föuárosl tanár
felelősséggel legolcsóbban előkéseit decemberi 
ma ánvfzsgAKra, érettségire, polgári, ke- 
leskedelmi, középiskolai magántanulókat Vidékiek
nek, hölgyeknek speciális módszer. József-u. 26.1. 2.

— Orgiák a sátoraljaújhelyi temetőben. 
Sátoraljaújhelyről jelentik: A kir. ügyészség 
bűnügyi eljárást indított Tóth János városi 
kertész, a temető felügyelője ellen, aki fia
tal fiukat a temetőbe csalt s valósággal or
giákat rendezett velük. Amikor az első fel 
jelentések beérkeztek, megindították a fe
gyelmi vizsgálatot a hatvankétéves városi 
kertész ellen s a fegyelmi vizsgálat során a 
vádak beigazolódtak, mire Tóth Jánost 
azonnali elbocsátásra ítélték. Egyben áttet
ték a fegyelmi iratokat a királyi ügyészség
hez, amely most megindította az eljárást 
ellene.

*- Halálos robbanás a fUztjátékgyárban. Bel- 
grádból jelentik: A celjei (Szlovénin) tűzijáték
gyárban halálosvégii szerencsétlenség történt. Az 
égylk rakéta eddig még ismeretlen okokból 
fclrnbbnnt. lángralobbantott egv csomó robbanó 
anyagól. Egy munkásnő életét vesztette, több 
ember súlyosan, két ember pedig könnyebben 
megsebesült.

Ilyen egy amerikai szárazságellenes reklám

Rejtélyes módon eltűnt 
egy kisfiú

Matus Ferenc verklis, aki Peslszenlerzsébe- 
ten a Klapka-utca 87. sz. alatt lakik, rejtélyes 
eltűnési ügyben lett bejelentést a főkapitány
ságon. Előadta, hogy 9 esztendős Feri nevű fia 
a mull hét csütörtökjén a kora délutáni órák
ban elment hazulról és azóta nem került elő.

Matus a gyermeket egy közeli füszerüzletbe 
'küldte, bevásárlás végett.

Mint később kiderült, a’ kisfiú az üzletben 
nem járt, ellenben több barátja

látta az utcán egv idősebb, jőlöltözött 
férfivel beszélgetni.

Feltűnt nekik a dolog és figyelni kezdték, hogy 
hova mennek. Az ismeretlen férfi karonfogta a 
fiúcskát és a villamosmegálló felé sietve eltá
vozlak.

A verklis, amikor értesült fia baráljainak 
érdekes megfigyeléséről, a rendőrségre sietett, 
mert biztosra veszi, hogy

fiát az ismeretlen ember elcsalta.
A rendőrség az érdekes bejelentés ügyében 

meginditoila r nyomozást.

— Egy selyemplncsl tragikus kimúlása — 
gumibotos rendőrök asszisztenciája mellett. 
TikkadLan a többnapos kánikulából, nyelvét 
lógatva heveri vasárnapra virradó éjszaka at 
A nrfrdssy-ufi kávéház terraszán gazdája lábai 
élőit egy eikenyesztetett fehér selyempincsi. 
Ejfél felé járt az idő, amikor Hobby hirtelenül 
felkapta fejét, boldogan vakkantolt és mielőtt 
gazdája megakadályozhatta volna, száguldani 
kezdett az úttest felé. Hobby rokont pillantott 
meg az Andrássy-ulon: egy elegáns hölgy pó
rázon vezetett át az úttesten egy másik se
lyempincsit. A kegyetlen sors és az Andrássy*  
ul szombatéjszakai nagy forgalma nem en
gedte azonban meg, hogy szegény Bobby hi«f 
dog orrocskáját hozzányomja kedves honfi
társa orrocskájához. Szirénázva kanyarodott a 
Jóftai-utcából az An</r<b«y-ulra egy mentőautó, 
amely egy embert, aki az utcán összeesett, a 
RőA’us-kórház felé szállított. Bobby szeme előtt 
minden elsötétedett, nem látta már az Oktogon 
felé baktató kollegáját, nem látta a közlekedési 
rendőr „Mos"-jelzését. A mentőautó kerekei 
alá került. Véresen, utolsó erejét összeszedvo 
visszasántikált a kávéházhoz, egyet vonaglott 
és kiszcnvedclt könnyező gazdája lábai előtt. 
Néhány perc múlva már löbbszúz főnyi meg
hatott tömeg vette körül Bobby véres testét. A 
forgalom megakadt, egy rendőr nem tudta 
szétoszlatni a tömeget, segítségért telefonált. 
Gumibotos rendőrök robogtak a helyszínére és 
a tömeg riadtan szétoszlott. Negyedóra múlva 
már csak a kávéház terraszán beszéltek az éj
szaka szomorú epizódjáról.

— Casanova. Világvárosi színfolt lesz a Ca
sanova az Erzsébet-köruton. Forgóparkeltet 
építettek, amelyen valóságos ringlspil lesz a 
legérdekesebb és legvonzóbb műsorán. A meg
nyitó műsort avatott gonddal válogatták 
össze.

— Kell-e állami fllmsz.inészképzö? Nagy 
ankét volt a kultuszminisztériumban Petri 
Pál elnöklete alatt egy felállítandó állami 
filmszinészképző tanfolyam megbeszélésére. 
Az ankétra a pesti színházi és filmvilág ve
zetői voltak meghiva, akik csodálkozással 
kérdezték az államtitkárt, hogy mi szükség 
van erre. A hangosfilnimüvészet ugyanis 
teljes színészt kíván és semmi szükség 
sincs az egyoldalas kiképzésre.

■ ■ ■■■ va.w rvituno sunyna, uromr-mroj
■■•W Bura Károly Aa clgAnysanahara muzsikál -WB

HOFFMANN ÖREG DIÓFA I., PAI.va Orca 3, 
Hudu legszebb kerlhel.vfsége!
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Karlsbadi levél
Karlsbad, aug. 13.

4 fenyvesekkel koronázott hegyek ormán 
méltóságteljesen emelkedik fel a nap. Arany- 
színű sugarai belő pódznak szobám ablakán 
és végígosonnak arcomon.

Az éjszaka nagy csendjéből ébredni kezd 
az alvó fürdőváros.

A templom tornyában halk csengéssel el
ülik a hét órát. Egy ... kettő ... három . . . 
és a harang, hivó szavára megindul az em- 
beráradat a gyógyulást ígérő források felé. 
Aliyalig percek alatt ezrek sokasága tolong 
a gyógyforrások karul. Kehellyel a kézben 
áll s tipeg lassú lépésben a gyógyulást kert
tők végeláthatatlan tömege. A Mühlbrunn 
hatalmas katonádé jóval az az abban előtörő 
többi forrásaival, a Felsenbrunn és Kurhaus- 
quelle az előtte elterülő szabad sétánnyal, 
majd valamivel odébb a híres Markion a 
Schlossbrunn és Karlsbad büszkesége: a 
Sprudel fedett csarnokával mind-mind a 
túrázók sűrű ostroma alatt áll. A kiszol- 
gálólányok fürge keze alól pillanatok alatl 
kerül elő a meleg gyógyvízzel telt pohár.

Halk, zsibongó beszélgetésben hömpölyög 
tovább az áradul. Ili német szó hallatszik, a 
kiejtésnek megszámolhatatlan variációjával 
ott franciául, amott angol nyelven köszöntik 
egymást ismerősök, a nagy hang-káoszban 
előtör ilt-ott a cseh, a lengyel, a román és 
mindeneken végig árad a magyar szó .. .

Tele-tele van Karlsbad magyarokkal. Volt 
miniszter, a felsőhöz elnöke, az országgyűlés 
számos tekintélyes tagja, a bankokrácia, a 
nagy- és kisipar s kereskedelem, az ariszto
krácia és a polgári társadalom, a szépiroda
lom és művészet, az Írói és újságírói gárda 
igen sok reprezentánsa keres itt biztos gyó
gyulást betegségére

Az emberek nyelvi tarkaságánál ezersze
res fokozatban ragyog, fénylik, tündököl a 
szép asszonyok toillc'tjének szindus össze
visszasága. Felejthetetlen élmény, amint a 
vizivás után lassú áradatban megindul a 
tömeg és az Alté Wiese váci-utcai kirakatait 
nézdegélve elindul Karlsbad világhírű regge
liző-helyeire: az Elefánt, a Papp-Café, majd 
kijebb a Sansucchi, a Rlchmonde, Posthof. 
Frcundschaftsaal és Galsirpark felé.

Később meglelnek a gyógyulást keresők
kel Karlsbad csndáshatdsu fürdői.

Majd le"-s szlnpompájában nekilendül a 
nagyvárosi élet, autóbuszok futnak végig a 
városon, autók százai száguldanak a közeli 
kiránduló helyekre, a hüs, fenyvesekkel bo
rított hegyek közé... Nekilendül az élet, 
hogy rövid sziesztára*  után az alkonyaiban 
ismét a kutaknál találkozzék a forrás vizét 
nektárként szürcsölgettük hatalmas sokasága. 
* í'mikor leszáll az est... lágyan, halk 
melódiákban ... amott dsesszdobjónak üteme 
mellett... itt karmesteri dirigálással... ott 
cigány vonója alatt megszólal a zene • * ■ 
színházban, orfeumban kezdődik az elő
adás ... bárokban, elegáns éttermek par
kettjén táncra perdül öreg és fiatal... uj 
élet kezdődik ezen az istenáldotta gyönyörű 
helyen, amely a küszködések és történések 
ezen viharában megőrizte érintetlen szépsé- 
gé^é^c^cn^Jwn^^

NEPTUN ‘ EAR PROTECTOR 
▼lemen lesen lArja a tül menetelt 
Okvetlen megvéd a fertőiéitől

— Vaautkatasztróa négy haolltal. Fila 
delimből jelentik; Sulisbury közelében 
szombaton délután ktisikloll a pennsylvánun 
expressz. Négy utas életét vesztette, hatan 
súlyos sérüléseket szenvedtek. A pennsyl- 
vániai vasúti társaság azt állítja, hogy a 
vasúti szerencsétlenséget szabotázs okozta.

— Egy nyugalmazott csendőrfötöresőrmes- 
ler súlyos balesete. Zalaegerszegről jelentik: 
Bíri Pál nyugalmazott csendörfötörzsörmester 
szombaton este, amint kéllovas kocsijával lej- 
tó, ulon lejön csopaki szőlőjéből, a kocsival 
együll egy 40 métere, mély szakadékba ru- 
hant. Ma találták meg az eszméletlenül heverő 
embert, akii ételnesrélye, átlnpothnn vittek a 
baltlonfütedl kórházba A két ló agyomurte 
magát, a kocsi pozdorJásA tört.

— Lindbergh Illand (•!« •tarlóit. JToprnM- 
odböl jelentik: Lindberyh a Délnyugat- Gron- 
iandban lévő Jullanehnabból startolt Irtani 
relé. Mintegy ötórai repülés után blndbcrg 
ínegérkezell a Grönland krteh partvidékén 
lévő Angmngsalikba. Ha az időjárás lehetősé 
teszi, Lindbergh még vasárnap a Dán-szoroson 
keresztül folytatja alját flejk/ottlk felé- A 
grönlandi pariokon az időjáráz Igen kedvező, 
lllondból nzonhan ködöt jelentenek.

— Hollle.slct fogtak ki a Balatonból. 
'Zotaegerarepről jelentik: Vlff János, a keszt
helyi reálgimnázium altisztje fenékt vasúti 
megállóhely közelében horgászon a Balaton
iam. Egyszerre észrevette, hogy egy holt
lest úszik a vizen. Segítséget kért és az ál
lomásról emberek csónakkal kivontaitok a 
hullát a vízből. Kék munkakabátot viselő 
féri) holtteste volt ez, amely már több nap 
óta lehetett n Balatonban. Zsebében elmo
sódott cédulát találtak a kővetkező felirat
tal: „Király Mihály, Ujpe.t, Kolowárl-ut- 
ca.“ Megindult a vizsgálat.

— Gszlbaraek kiállítás. A BiidnprsH Gozddl- 
koddk éz Kerít,.kelták F.ype.lilete fennállá- 
sának 10 éves évfordulója alkalmából Szent 
Jstván-hctóbcn, augusztus 19 — 21 lg a pesti 
vigadó kis termében gyümölcsldóllilásl ren 
dez, amelynek kére lében a budai hegyvidék 
híres őszibarack terméséi mutalja be.

Az öngyilkos Grossmann Adolf eltűnt 
47.000 pengője miatt vasárnap 
házkutatást tartott a rendőrség

Kalmtir, Schönberg és Reisner Is bűnvádi 
feljelentést tettek a főkapitányságon

Efiy öngyilkosság, egy fizetésképtelenség, 
három bűnvádi följelentés, két házkutatás 
sem oldotta még meg unnak az eltűnt 
47.000 pengőnek a rejtélyét, amelyet most 
nyomoz a rendőrség.

Néhány nappal ezelőtt Grossmann Adolf 
tőzsdeügynök levetette magát az Andrássy- 
ut 8i. számú ház harmadik emeletéről s 

holtan terült el az udvar kövezetén.
Csakhamar kiderült, hogy Grossmannak 
ezen a napon egv 47.000 pengős tőzsdeügy
letet kellett volna rendeznie, Reisner Artúr, 
a Magitar Gyufaipar Ilt. igazgatójának meg
bízásából. Grossmann ugyanis Reisner 
tőzsdeügyleteit intézte s a cégvezető még 
múlt hónapban megbízta a tőzsdeügynököt, 
ho.qv

47.000 pengő értékű Uríkányi részvé
nyét értékesítse.

\ részvényüzletet Schönberger Ármin tőzs
debizományos cégen keresztül kellett volna 
lebonyolítani. A rendőrség, amikor átku
tatta a holtan fekvő Grossmann zsebeit, 
tizenkét pengőt talált bennük, de egyetlen 
olyan írást vagy feljegyzést sem. amely a 
47.000 pengős tőzsdeügylet lebonyolítására 
világosságot vetett volna. A rendezetlen 
tőzsdeügylet miatt a Schönberger-cé^ fize
tésképtelen lett, Grossmann üzlettársát, Kal
már Jenő tőzsde bizományost pedig beidéz
ték a rendőrségre, hogy adjon ő számot a 
negyvenhétezer pengőről.

A rejtélyes ügy eseményeihez tartozik az 
Is, hogy

az eltűnt negyvenhétezer pengő miatt 
Kalmár Jenő. Reisner Artúr és Sehön- 
hiTger Ármin bűnvádi feljelentést tel
tek — valamennyien Ismeretlen lettesek

Vasárnap Becsben megfialt 
a sirmuri maharadzsa

Budapestről utazott Bécsbe magyar brídzstanárnőjével
Béc", augusztus 13.

(A Hétfői Naptó tudósítójának telefonjclen- 
tésc.) A bécsi Cö'ffaye szanatóriumban vasár
nap elhunyt Madarur, a sirmuri maharadzsa, 
aki

bécsi látogatása előtt Budapestet kereste 
fel és a magyar fővárosban Időzött több 

napon keresztül.
A maharadzsa agyvelőtuberkulózisban betege
dett meg Bécsben, azonnal szanatóriumba szál
lították, de már nem lehetett segíteni rajta.

— Robbanás három halottal. Rómából jelen
tik: Patermó közelében súlyos robbanási ’zeren- 
csétlenség történt a menü elektromos müvek
ben. A robbanás következtében három munkás 
életét veszítette. A szerencsétlenség okát még 
nem tudták megállapítani. Az elektromos mü
vek igazgatóját letartóztatták.

— örüli nő a Hűvösvölgyben. Nagy riada
lom támadt vasárnap délután a hűvösvölgyi 
nagyrét közelében. Az elektromos centráló vil- 
lamososzlopára felmászott egy 20—24 év kö
rüli leány és hat méter magasból heves taglej
tések közben értelmetlenül kiabálni kezdett. A 
járókelők vették le az oszlopról, kihívták a 
mentőket, akik megállapították, hogy ön- és 
közveszélyes őrült. Az angyalföldi elmegyógy
intézetbe szállították.

Nyaralásból hazajöttem
Első dolgom - DITRICHSTEIN
T. 416-55, 54 is 54. Kertész ucca 27,

— A Magánatkalmazottak Nemzett Szövet
ségének Ugértekezlote. E hó 14-én este fél 7 
órakor a Magánulknlmazottak Nemzeti Szövet- 
ségo saját helyiségében II., Fő-utca 73. szám 
alatt tagértekezletet tart részben a magánalkal- 
mázolták nyugdijnzásárn vonatkozó legutóbbi 
miniszteri rendelet sérelmes rendelkezései el
len és a Ganzgyári nyugdíjasok érdekeinek vé
delmére.

MIM
•CHNELLER, Dohány-utca 77. 11. em. IS.

— Dr. Neubauer Adolf kórházi főorvos 
fii’.-, orr- és gégeorvos szabadságáról vissza
érkezett és rendelését (VI.. Andrússy-ut 21. 
Telefon 289-19) ismét megkezdte

__ Hirtelen halál az utcán. Debrecenből je
lentik: Kcller Ede 47 éves ismert debreceni ke
reskedő, u közraktár volt igazgatója, szomba
ton hirtelen rosszul lett és összeesett az. utcán. 
Mire segítségére siettek, Kcller kiszenvedett. 
Halálát szivszélhüdés okozta.

— öngyilkos magántivztvlselő. Debrecenből 
ielenlik: Révai Pál 27 éves debreceni mngiin- 
iszlviselö a lakásán mcginérgezlo magát, A 
•endőrséghez levelet intézeti, amelyben azt 
jla hogy ne kutassák tettének okát. Súlyos 
állapotban e, klinikára vitték.

ellen.
Vasárnap n kora reggeli órákban meg

kezdődött már Kalmár Jenő részletes ki
hallgatása. Kalmár azt vallotta, hogy ő 
augusztus 11-én, azon a napon, amikor 
Grossmann öngyilkos lett,

reggel nyolc órakor a Vígszínház-kávé- 
ház előtt átadta üzlettársának a negy

venhétezer pengőt.
Hogy aztán Grossmann n\it csinált a pénz
zel, nem tudja s igy őt felelősség nem ter
heli, <5 maga Is bűnvádi feljelentést tett an
nak megállapítására, hova tűnt a pénz. 
Kalmár kihallgatása során több tanúra is 
hivatkozott, akik tudtak arról, hogy ő a 
pénzt átadta. A rendőrség ki is hallgatta 
ezeket a tanukat, akik azt vallották, hogy 

valóban tudnak a pénz átadásáról.
Mialatt Kalmár kihallgatása folyt a fő 

kapitánysőgon, detektívek mentek Kalmár 
Jenő bajnok-utcai lakására, ahol házkuta
tást tartottak. Több iratot, üzleti feljegy
zést vittek magukkal, majd Kalmár Árpád
utcai tőzsdebizományi Irodájába mentek, 
ahol ugyancsak számos üzleti könyvet s le
velezést vizsgáltak át. Az irodában

a rendőrség emberei feltörték az ön
gyilkos Grossmann Adolf Íróasztalát*  

melynek tartalmát ugyancsak alaposan át 
vizsgálták.

Vasárnap délben, miután Kalmár kihall 
gatása befejeződött és a házkutatások véget- 
értek, Kalmár Jenőt, aki szombat óta a fő
kapitányság épületében tartózkodott, védő
jének, dr. Rendes Miklósnak előterjeszté
sére elbocsátották a főkapitányság épületé 
bői. A negyvenhétezer pengő rejtélye ügyé
ben tovább folyik az erélyes nyomozás.

A mnharndzsa holttestét
Bécsben elégetik és hamvait Indiába 

uáiijtják.
Madarur egyike volt a leggazdagobb Indiai 

maharadzsáknak. Érdekes, hogy
legutóbb egy Kertészné nevű magyar 

bridzstanámőt uerződtetett, 
akit indiai palotájába hivott meg, hogy ott ta
nítsa a bridzsjátékot.

Madarur maharadzsa 48 eslzcndős korában 
hunyt el.

— Kerrlot tárgyalásai Bulgáriában. Szó
fiából jelentik: llerriot megbeszéléseket 
folytat a bolgár politikusokkal, de azoknak 
csupán tájékozódó jellege van. A volt fran
cia miniszterelnök beszédet mondott a de
mokrata pártok kongresszusán, kijelentette, 
hogy minden nemzetnek törekednie kell 
egymáshoz a válság leküzdése érdekében.

elflkéMit polgári, közápiakola, 
magAzzvissgAra, 
érettségire
Vili., Mária Terázia-Ur báró®

— Budapesti soffőr öngyilkossága Debrecen
ben. Debrecenből jelentik: Gólya Péter 25 éves 
budapesti gépkocsivezetőn a debreceni rendőr
ség kihágás miatt tiznapi elzárásra ítélte. Va
sárnap a fogdában Gólya Péter idegrobamot 
kapott és a vacsora alkalmával letörte az evő 
kanál nyelét és lenyelte azt. A klinikán a sof- 
főrt niegoperálták. A műtét sikerült. Gólya 
gyomrából eltávolították a kanál nyelét.

— Aa olasz követ a Mátrában. Egerből je- 
lentik: Colonna herceg budapesti olasz követ 
feleségével és titkáraival a Mátrában töltötte 
a vasárnapot. A követ kísérőivel a Kékes- 
szállóban ebédelt, azután Eger nevezetessé
geit tekintette meg.

— öngyilkosok, Vasárnapra virradó éjszaka 
az összekötő vasúti hídon a sínekre feküdt egy 
30 év körüli ismeretlen férfi és a vonat halálra- 
gázolta. A rendőrség igyekszik megállapítani 
kilétét. — Ugyancsak az újpesti hidrái a Du
nába ugrott egy 25—30 év körüli nő. Kifogták 
és a mentők kórházba vitték Az öngyitkus- 
jelölt nem akarja megmondani a nevét. Kézi
táskájában Friedmann Lúszlóné és Mózes Fe
renc névre szóló Iratokat találtak — Csenuit 
István faburkolómunkás a városmajori tennisz- 
pálva mellett felakasztotta maját egy fára és 
meghalt. — A Krtszttna-körut 129. szám előtt 
egy 20 év körüli ismeretlen nő mérget vett 
be. Eszméletlen állapotban vitték kórházba. 

—- Gelencsér Ilona napszámosnő n Lenke- 
úti barakktelepen herezóval inegmérgczte ma
gát. A Rókus-kórházban ápolják. —- Vasárnap 
délután Gerliczet Aladárné 38 éves háztartás
beli a csepeli Gubncsi-hidról a Dunába vetette 
magát. Kimentették és a Rókusba szállították. 
— Nagy Pert ne 50 éves kőműves n Jnszboré- 
nyi-ut 38. sz. alatt ismeretlen méreggel meg- 
mérgezte magái. Súlyos állapotban a kórházba 
szállították.

Koroda Pál 
meghalt

Vasárnap délben 75 éves korában meghalt 
Koroda Pál iró. Koroda irodalmi barátja volt 
Arany Jánosnak és uz ő nyomdokain ha
ladva több drámai költeményt és számos kö
tet lírai verset irt Színműve iis nagy sikert 
aratlak. Tagja volt a Petőfi Társaságnak és el
nököt a Nemzeti Irodalmi Társaságnak. Híres 
mondása egészen szállóigévé vált

a negyvenezer titkos drámaíróról.
Koródának még néháfly héttel ezelőtt harcos 
irodnípii tanulmánya JAjent meg. Az utóhbi 
időben szívbaj gyötörte <s hosszas betegeske- 
dés után halt meg a Vöröskereszt-kórházban. 
A főváros díszsírhelyet ajónlptt fel Koróda 
Pál részére. Koroda Miklós hírlapíró édesap
ját gyászuljn uz elhunytban.

Nagy tűzvész pusztított 
Kareagon

Karcag, augusztus 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Karcag Külvárosában kigyulladt 
Kiss P. Mária háza. A tűz olyan rohamo
san terjedt, hogy a kivonult tűzoltók

csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudták 
lokalizálni a tüzet

és megmenteni a szomszédos házakat a 
pusztulástól. A bizottság megállapilotta, 
hogy

tüzet gyújtogatás okozta.
\z asszony tagadott, de a súlyos gyanu- 
•jkok alapján letartóztatták.

Brüníng volt kancellár 
kolostorba vonul

Berlin, ítugus^us 13.
M Hétfői Napló tudósítójának telefon? 

jelentése.) Mint a Vossiscbe Zeitung értesül, 
dr. Rrüning volt birodalmi kancellár hosz« 
szabb időre

kolostorba szándékozik vonulni,
ahol vallásos elmélkedésnek és tudománjOU 
kutatásoknak szenteli magát. Több, m’nf 
valószínű, hogy birodalmi gyűlési mandá» 
lumáról dr. Rrüning a legközelebbi jövő*  
ben lemond.

VJJ. kerület, Dohány-utca

legjobban készít elő 
gAnvIzsgAkr?, erettaA*  
élre. Diákoknak elM. 
1As. Huazonbotedik tAM 
84. Telefon 4?4--4frl

— Tűz n katonai ruharaktárban. Vajár*,  
nap este a Lenkd-ut 117. számú házban, 
lévő katonai ruharaktárhoz hívták ki a tijz*  
oltókat. A II. emeleti raktárhelyiségben ed
dig ismeretlen okból tűz ütött ki és félé). 
volt, hogy az egész raktár a Jángok marta*  
léka lesz. Az I. és IX. kerületi 4Prsóg vonult 
ki, de kimentek a tűzhöz a metnők is. Azon
ban nem volt rájuk szükség. A tüzet rövid 
félórát munkával poroltókészülék segítségé
vel sikerült eloltani.

Cyánnal irt jótaiiá^m 

Matteine
— Hetvenötévcs pénzhamisítót fogott a 

rendőrség. Tegnap este a pestújhelyi trafik
ban dohányt vásárolt egy öregasszony és 
hamis egypengősscl akart fizetni. A trafikot 
rendőrt hívott és az öregasszonyt előállitoU 
ták. Kiderült, hogy özv. Greicerovszky Illés*  
né a neve, 65 éves élelmlszcrárus. Régi is
merőse a rendőrségnek, pénzhamisítás miatt 
már megbüntették. Tavaly is elfogták és a 
leánya akkor szégyenében öngyilkos leit< 
(Irelccrovszkyné lakásán házkutatást tartot
tak és hamis egypengősöket, valamint ölven*  
filléreseket találtak. A rendőrség Ictartóz*  
tatta.

Rn EfiHUEQ szakorvosUl ■ ■ H-BAmEu 'ér-, bár• neirlhrteaek 
nel1 'ér"11,1 naP

K«te(>CM-ui 3X. >. »-m. I, KókoMBl t>zeinb«n.

0 A Phönlx Életbiztosító Társaság 50. évi 
jelentése. Kőzépeurópa egyik legnagyobb biz
tosító intézete, a Phönix Életbiztosító Társaság 
most ünnepli 50 éves jubileumát. Az előkelő 
intézet félszázadik üzleti jelentését most hozta 
nyilvánosságra. A jelentés udatai nagyarányú 
fejlődésről számol be és igazolja azt a bizal
mat. melyet az intézel magyarországi fiókja élvez. 
A társaság életbiztosítási állománya JÖ32. vó*  
gén 2.685,748.380 schillingre rugóit, az éleljárrt*  
dékok évi összege pedig 4,278.331 schilllnget tesz 
ki. Az érvényben lévő kötvények száma 845.7O4U 
Az üzletév díjbevétele 150,512.097 schillingre ru» 
flott, a befektetett tőkék hozadéka pedig 
28.740.801 schillingre. A biztosított ügyfeleknek, 
illetve hálrainaraiiollaiknak összesen 60,181.890 
schlflingct fizettetett ki. A díjtartalékok jelenté
keny részű ingatlanokban van elhelyezve. A 
biztosított teleknek kifizetendő nyereségrésze
sedések levonása után a társaság az üzlclévct 
788 127.38 schilling tiszta nyereséggel zárta, 
amelyből osztalék fejében, mint a mull évben’, 
200 000 schilling (5 ^rizalók) kerül kíflzelésre, 
184 000 schillingel u társaság uj számlára visz 
'I, inig a többit a tőketartalékok dotálására 

fordítja.
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Hölgyek, figyelem!

Érdekes uj striuiilruhn kreíu-ló Páriából.

SZÍNHÁZ MOZI
Tessék megbocsátani 

Harmath ImrénekS
Péntek ♦*!»  Budapest ailnháil 

történetiben páratlanul álló HÍlér 
I Mfatódnfi le a flnja) Orfeumban,

ahol a Tesaéfc beaiillni! revü -rö- 
vrghóje #« rendelője a publikum 
előtt inaolMlta renrVwrl rétén*  tő

I la r»« renőjél. Milrkua Alfrédot. majd 
- ét e» a lefhirrudbb — Indulati*  
é« reprodukálhatatlan ttarak kísé
retében utasította ki saját darabja 
kütflnsdfél a stlnhétbiM.

I.

Eltelt már az obiigát három nap. nmed 
dig minden szenzáció terjedni szokott. De 
Budapest szinnázi és újságolvasó közönsége 
s maguk n színészek, írók még sem beszél
nek egyébről, mint a 
afférról, amely

néhány bélen belül 
Nemrégiben — és ezt 
joggal — a „Bridge“ cimü 
adásával kapcsolatban intézett olyan kiro
hanást a pesti színházi világ ellen, amelyet 
külföldön talán csnk C. B. Shaw enged
hetne meg magának. Deltát az írói önérzet 
minden megnyilvánulása érthető. A máso
dik számú affér a rádióval kapcsolatos, ami
kor Gaál Franciskát és llörbigert nem en
gedte a mikrofon elé állni és emiatt a rá
dió műsorában támadtak sulvos zavaroki és 
a publikumban támadt érthető idegenkedés
II Mváló iró és operettszerző iránt. Szára-

...... _________ ___ elvonult Iróvnl a Rákóczi-1 z°n már bevezetőnek megírtuk a harmadik 
Induló című filmje szUzséjét, illetve engedélyt | botrányt, amely betetőzte mindezt és amely- 
kérjenek tőle arra, hogy a Doloval náhob lánya I nek mentségéül csak egyetlenegy kis törté- 
ctmli darabján a filmszerűség kedvéért milyen nctet szabadjon elmondanunk. 
vállozlalfflí knt eszközöljenek. Az egyik túra I 
kccsbi a készülő kétverzlós film két rendezője, I II-
Székely István és Frtthllcb Gusztáv, n kltilnfi I Néhány héttel ezelőtt Abbáziában nyaraltunk 
német filmszínész ült. Fröhlich már hetek óta I együtt llarmalh a készülő Gaál Franci-film 
ffngynrnrszágcn ól és tanulmányozza a Rá- I slágereit irta. Nagy társasággal ebédeltünk 
kóczl-íllm leendő színtereit. Különös ambíció I egyiill, jókedvűen és remek chianti mellett ói
val készül első rendezésére. A másik túrakocsi I veztük n semmittevés örömét, nem zavartatva 
Nddosy Imre volt országos főkup'fányt, a ké l állói sem, hogy kint zuhog az cső. Harmath 
szülő film pénzcsoportjának látható fejét. Ilin- I Imre egyszerre fölugrott az asztal mellől és ki- 
gertb Jánrgt, u Hunnia Igazgatóját és Gál Er- rohan a zuhogó esőbe, 
nőt, a film produkcióvczt tőjét repítette a Ba- 1 
kony felé. A harmadik kocsiban Zsoldos An 
<lor, a kitűnő író, a film művészeti vezetője. 
Falus István, Miirlschka, a német szövegkönyv 
írója és Rcswrlli, a német pénzrsnport veze
tője ü't. A bakonyi kúrián hajnnllg tanácskoz-
Jeztek és amelyhez ílerczeg Ferenc rendkívül I mondott: 
érdekes uj részleteket irt. A Rákóczl-lndulót I — Így már jobb ... 
augusztus 20-án kezdik forgatni. Főszerepeit I III.
l.,rl.„ Oyul«. KI,, Frren. (.Hnek príh.rd. Szóva]; , ní , „cre|em, n felesig.. Szó- 
vetek remekül sikerült), habos Gyula, Ilátkai I , , , tí-,JölMzák, . Italévá núbób Unv. Ag.l Irén le.,. ío/a» 01IX akc,6rl ..oln.'H“l “

I szép, megható és tiszteletreméltó. Dehát
* I llarmalh Imre nemcsak férj a Grál lova _____ _____

Hétfőn nagy napja van a Pedagógiai I gok csapatából, hanem pesti iró és operett I szenvedő hőse 
Filmgyárnak: megkezdődnek a Daróezy I szerző is egyszemélyben. Még pedig egy se- ......... .............
jilm felnél elei. Daróezy József, a Berlinből I reg egzisztenciával a hála mögött: jegysze- 
hazatért kitűnő fllmcmber és Gertler VíA-Idővel, kellékessel, ruhatárossal, pénztárnok- 
tor, az UFA volt rendezője készítik az „El- I nővel, titkárral, színésszel, színésznővel, 
lopott szerdái", amelynek főszerepeit Hu-1 díszlettervezővel, zenésszel, a nyomdásszal, 
binsteln Erna, a nagyszerű hegedűművész-1 plakátragaszlóval, diszletmunkással. Hár
ító és Hajdú Eta, a Berlinből hazatéri pom I math Imrét is kifosztották már egypárszor, 
pás énekesnő alakitják, sok nuis pesti szi- I uzsorások kerestek ezreseket a lélegzetvétc- 
fiészsztárral együttesen. I lén is, sokszor állt egy fillér nélkül, kiflze-

, ♦ I tetlen hotelszámlóvai, ebéddel és reggelivel
Az egyik konzorciumnál mondják ezt a ke-1 a pesti körúton, tehát neki kellene legjob- 

serü viccet: I bán tudni, mi
—- Mi az n Szivárvány? I 1933
— Hát: nem esik sem rám, sem rád — tud-l 

nlillik osztalék... I E«t mind azért
Ez azonban csnk vicc, mert n valóság nz, I Márkus Alfréd, 

hogy n Szivárvány, amely a főszezonba

SZÍNHÁZI napló
ílerczeg Ferenc bakonyi kratélya vasárnap 

érdeken vendégeket látott. Három túraautó Igye
kezett Pestről, hogy megbeszéljék a nyilvá
nosságtól nnnylrii <‘ —.

Az
IV.

egészben a leg'.ragikusabb az, hogy 
■z egész affér hiába történt, 

egy /éfreértézen, egy clszalaszott pillann-

legújabb Harmath-

már a harmadik, 
konccdáljuk teljes 

darabja elő

Aljas gazember vagyok! — kiáltotta nekünk 
a szálló halijából, — Én Itt lopom a napot, 
amikor az Olly Pesten dolgozik. Mcgérdem- 

lem, hogy bőrig ázzak!
™,. «... A ............................  . ........... . H»rm.lh egy óra múlva kerüli elő, Mrl« árva,
lak a Ilin, .rllvrcklhiyvön. .melyei vfSre bele 'alaml nagellSns mosollyal az rrrcan csak eny-

j mert
1 tón múlott az egész. A botrány egy zenész miatt 

robbant ki, akinek egyik kijelentése miatt Szo
kolay Olly sértve érezte magát. Szívesen elis
merjük, hogy a zenész, unfairen viselkedett 
nemcsak karmesterével, hanem a dámával 
szemben is, akinek azonban

még aznap este meg akarták adni az clég- 
lételi.

A zenészt eltávolították a zenekarból, de aki 
azután bocxánalkéréssel kopogtatott be Szoko
lay öltözőjébe, de hiába. A primadonna ugyanis 
felháborodásában

egy perccel előbb elhagyta a színházat.
Hiába telefonállak utána, hogv minden rend 
ben van, ezt nagy felindultságában sem Har
math Imre, sem Szokolay Olly nem hallgatta 
meg. Ez a Jelentéktelen és apró félreértés rob
bantotta k< a csúnya színház! botrányt, amely 
sajnos, nem használt annak, akiért minden tör
tént: Szokolay Ollynak

V.
Mert n közönség nem kiváncsi a szub 

jektivitásra. A közönségnek Szokolay Olly 
bájos és kedves szinész.nő — nem pedig fe
leség. A közönség megváltja a jegyét és szó
rakozni akar. Nyugodtan akar ülni zsőly- 
lyéjében és

nem szereti, ha összetépett kottákat 
vagdosnak a fejéhez.

Ha pedig egy pompás és jóhumoru operett 
helyett a nyári kánikulában elcsigázott 
szerző dührohamát kénytelen elviselni, 
min! míísoronkivüli számot, ezért csak a 
legritkább esetben szokott tapsolni. Ezt tu
domásul kell vennie Harmath Imrének, 
akinek viszont sürgősen meg kell mindéül 
bocsátani. Olyan tehetséges és annyira sze
relmes.

Orskának megbocsátották a morfiumot, 
Burián Károlynak az állandó részegséget; 
Gaál Franciskának a fagottistát; Harmath 
Imrének bocsássuk meg a szerelmet. Azo
nosítom magam az ártatlanul szenvedő 
Márkus Alfrédda], de minden nyilatkozat 
ellenére, amely Harmath életveszélyességcl 
hirdeti, kijelentem, hogyha zeneszerző len
nék, még a niegtámadtatás rizikójával is 
vele Íratnám az operettemet.

Stób Zoltán

A legszebb mosoly

<4? amerikai Mhs Maiy Dttfji* ezzel a mosollyal 
a „mosoly világbajnokság" első (bOO dolláros) 

diját nyerte.

Augusztus 18-án 
pályázatot írnak ki 

a Labriola-szinházra
Hiába volt minden depulációzós a városhá

zán, sem Labrioia, sem a hitelezői konzor
ciuma nem kapja meg ismét a Városi Színház 
bérletét. A főváros elhatározta, bogy augusztus 
18-án uj pályázatot ir ki a Városi Színház bér
letére és ezzel véget vet a Tisza Kálmán-téri 
inlerregnumnak.

Labriolának, mint ahogy a Hétfői Napló el
sőnek közölte, huszonnyolcezer pengő bér- és 
adótartozást kellett volna augusztus 5-éig le
rónia. Labrioia jogtanácsosa már tizenhatezer 
pengőt deponálni

a még esedékes 
képen sem

Jellemző a mai 
bérletének feléért 
tizenkétezer ... 
megnyitását Labriolának lehetővé tehette
volna. Ezen a tizenkétezer pengőn bukott meg 
a Labrioia színház sorsa. Az uj pályázat,
imirtt éfwnofflt; * r ?

nem szabja feltétlenül a szlnházjellcg meg
tartását,

hanem a Tisza Kálmán-téri épület bármilyen 
más célra is bérelhető.

akart erre a tartozásra, de 
tizenkétezer pencőt semmi
tudta letétbe helyezni, 
viszonyokra, hogy a ruhatár 
sem tudta előteremteni azt a 

pengőt, amellyel az uj szezón 
Labriolának lehetővé

ni

nyarán a kenyér.
mondjuk el, mert amikor

.............. . nki ugy csöppent az egész 
Ülő | afférba, mint Pilátus a Crédóba, kiállt,

művészi produkció, egyre nagyobb Aozönjépef I |logy megmentse a llarmalh által cserben 
jitnr. Inlernncioniihs publikum nézi meg I hagyottak kenyerét, nem ütlcgek és tárna- 

Ká,„ Ittettík votua, hannu a Wsöbb le-
l.IrtloMkópvcril színes képeket interpretáló higgadt szerzőtársa könnyes. Mid, kos:u-

nete.pugyszcrü művészeket.
★

Márkus Alfréd, ez a 
tikus kitűnő muzsikus 
teljesen ártatlanul olyan afférok sorozatába 
került, amelynek levét mindig ő itta meg. 
aki egyébként a Icgbékclüröbb, legszoli 
dabb embernek ismernek a színházak vilá
gában. Tavaly ilyenkor a korzón ütötte le 
egy fiatalember, akit leányától eltiltott, 
tegnapelőtt pedig llarmalh Imre lnzultálln\ 
a Bogai Orfeum karmesteri székében. Ke
serű igazság, hogy mindig az szenved, aki 
a legártatlanabb, mert amikor az affér ir- 
folyt, az ügyeletes rendőrőrmestert ezek
kel a szavakkal igazoltatta:

— Jól ismerem Márkus ur, ön az, aki 
mindig botrányt csinál... Szegény Aidzkuz/I

* I
Az uj budai darabról, a Fehérvári huszárok-1 ......... ,............ ......

r5l. Erdélyi Mihálv operettjéről kell néhány I fővárosi színházigazgatók szerződési ajánla- 
elismerő szót mondani. A kedves, magyaros I falnak kereszt tűiében állott. A „kis Bállá" a 
ízű és nagyszerű zenéjü operett sikert aratott I hosszú tárgyalás után végül a Fővárosi Ope
lt budai közönségnél, amely ezúttal nem sztá I rcltszlnházhnz kötötte le magát azzal, hogy 
toknak, de jó színészeknek tapsolt. I’áger An- Hi njonnan alakult színházi vállalkozás 
falt, a kitűnő Romár Júliát, a tehetséges és’ ...
finom Fenyvessy Év t, Tamás Benőt és a tár
sulat többi tagjait tünteti ki esténként tapsai 
val a közönség.

rendkívül szimpa 
az utóbbi időben

Jöttek! Láttnk ! Győztek ! a

FEHÉRVÁRI HUSZÁROK
a Budai Színkörben. J'i’J™,"."

| Márkus Alfréd, a kitűnő zeneszerző, az affér 
— '..Z-2 a következő nyilatkozatot tette a

Hétfői Naplónak:
— A péntekesti sajnálatos incidens ügyével 

eddig nemigen óhajtottam foglalkozni. Harmath 
Imre durva nyilatkozata készlet arra, hogy mint 
tényállást megúllapitóan kijelentsem: részemről 
semmi más nem történt, mint az, hogy a társu
lat presszionátására az előadást, háromnegyed 
órával a kezdési idő után, a közönség tomboló 
fütyülése, elégedetlensége miatt megkezdtem.

Erre a közönség Iránti tiszteletem is kény
szer Ítélt.

Beálltam a zenekar élére, mert vérbeli szín 
házi embernek éreztem magam, aki nem néz
heti tétlenül azl, hogy egy színház közönségét 
miként hagyják cserben.

A Harmath-afférnak vasárnap újabb fejte 
ménye támadt. Bobby nevű jazz-dobos, akinek 
állítólagos sértése miatt robbant ki ez a csúnya 
színházi skandalum,

provokálta Harmath Imrét.
Elégtételt kér azért a kijelentésért, hogy ö Har
math Imrének és Szokolay Ollynak „apró köl- 
csöneiből" élt volna.

Dr. Róbert Vienne, a kiváló német ren
dező. aki a Liáné Haid-fllmeket rendezte 
és legutóbb a Tájfunt filmcsitette, Pesten 
befejezte tárgyalásait. Ennek értelmében 
Budapesten készíti cl a legifjabb kétverzió*  
filmjét. Ezek szerint Tinó Pattiéra, a világ
hírű tenorista játssza a film férfifőszerepét, 
egyik női főszerepre Bulla Licl szerződött 
le, a másik női főszereppel kapcsolatosan 
tárgyalások folynak Falus Edith-tci. a 
müncheni opera kitűnő fiatal magyar éne
kesnőjével. A filmet szeptemberben kezdik 
forgatni.

A meg sem indult szezón
első primadonnaválsága

Bállá L/cl felbontotta szerződését a Főváros! Operettszlnházzal
A színházak irodáiban — már ahol — most 

folynak csak a jövő szezon előkészületei, most 
készül nz a menü, amelyet színházaink a pesti 
közönségnek akarnak tálalni szeptembertől 
kezdve. A meg sem indult szezonnak már meg
van a maga primndonnavólsága. Holla Licl 
levelet irt a Fővárosi Operettszinháznak. 
amelyben

néhány héttel ezelőtt kötött szerződése 
felbontását kéri, sőt jelenti be.

A Budapesten oly gyorsan népszerűvé 
Üalnl szubrettprimadonnn hetekkel ezelőtt 

szerződési

lett

| rcltszlnházhnz kötötte le magát
az njonnan alakult színházi _________

vele nyitja meg a Mezont
illetve oly darabot keres, vagy irat, amelyben 
Bállá Licinck megfelelő szerep kínálkozik. Uj 
szerződése eltiltotta minden más szerződéstől, 
igv nem fogadhatta cl az Andróssy-uti Szín
ház ajánlatát sem, amely nz átalakított kis 
színház revüjének főszerepét kínálta. A kis 
Bullái méR <i filmezéstől n eltiltotta t<j szerző 
désr. mert a színház nem akart fáradt színész
nővel próbálni és szezont nyitni.

Mindezek ellenére a legnagyobb fneglepetéo-

ként halott az, hogy a Fővárosi Operellszin- 
húz — kapva azon az alkalmon, hogy Alpár 
Gitta Budapestre érkezett és nz uj szezon első 
hónapjai felett még szabadon rendelkezik — 

leszerződtette a kitűnő énekesnőt és ked
véért a Dubarry cimü nperettrevűt tűzte 

ki szezonnyitó műsorára.
Ez ellen a frissen feltűnt fiatal primadonná
nak nem lehetett kifogása, viszont levélben 
bejelentene, hogy

a színház ne kívánhatja tőle, hogy fi a 
Dubarry tartama alatt hallgasson és az uj 
azezon kezdetén ne vehesse ki részét a 

munkából.
Kérte szerződése békés utón való felbontását. 
A színház azonban értesülésünk szerint nem 
hajlandó Bállá Liciről lemondani és

kér 
primadonnává!

választotl bíróságot
annak eldöntésére, vájjon a 
Ságban kinek van igaza.

Egyébként Bállá Lld 
vasárnap délután lemondta _ __ „

feumban az előadást,
amely elmaradt és egyúttal közölte azt Is, 
hogy ■ századik előadás után kimerüliségére 
való hivatkozással nem vehet részt a Tessék 
beszállni! előadás sorozatain.

a Royal-or-

* Hangverseny a lővcrsenyléren! A Magyar 
Lovaregylet augusztus 20-án, Szent István nap
ján délután a lóversenytéren az egyes futamok 
között nagyszabású hangversenyt rendes 
Horthy Miklósné kormányzóné inségakciója ja*  
vára. A hangverseny kimagasló zenei ese-. 
ménye a budapesti helyőrség összes zeneka
raiból egyesített „óriás" zenekar közremükő*,  
désc. A monstre katonazenekart három katona
karmester: Fricsay Richard, Szcghcő Sándor 
és ifj. Fricsay Richard felváltva vezénylik. 
Ugyancsak nagy zenei élmény lesz a Filhar
móniai Társaság világhírű zenekarának közre
működése, Fleischer Antal a m. klr. Operaház 
karnagyának vezetése alatt. A Filharmo
nikusok több magjar klasszikus opcrarészlelet 
játszanak, melyekkel fíasilidcs Mária, Huszka ' 
Rózsi és dr. Palló Imre énekest fogják ki
sérni. A monstre hangverseny hangerősitő 
mellett folyik le, úgyhogy a közönség minden 
helyről kényelmesen élvezheti a pompás zene- 
és énekszámokat. A részletes műsort a Magyar 
Lovaregylet már legközelebb közzéteszi.

Szexonnyitás !

UFA-CORVIN
Ámor pűrázon

MAGDA SCHNEIDEP

U R A N I
Démonok szigete

Szerelem a legszebb emberfajtánál.
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Csak a vízipólózók bravúros 

győzelme tudta döntetlenné 
tenni a magyar-német úszó- 

mérkőzés első napját 
Lengyel elvérzett a Deiters-diktálta rohamban — 

Egyedül Csík győzött
Budapest sportkulturája ebben az évben ugy- 

Lálszik rekordmagasságot fog elérni. Nap-nap 
mellett érdekcsebbnél-órdekcscbb sporlcseme- 
gékeu izgulhat a fővárosi közönség. Szombaton 
az amerikai atléták szenzációs szereplése, hu- 
DOBmnégy órával később német-magyar úszó- 
mérkőzés és vlzípóló... püiius/.iH nem ieiiei 
Ok. Amit a napok krónikása a MUSz és a MASz 
0, kétnapi versenyrendezéséből tanulságként 
levonhat, az.csak annyi, hogy

•míg • MASz az amerikai atléták óriási 
anyagi áldozatot követelő startját egyetlen 
hétköznapon rendezte meg, addig a MUSz a 
német-magyar uszómérkőzést, amely ko
rántsem hasonlítható az előbbi páratlan

sportszenzációhoz, három napra húzta ki.
A dolog természetében rejlik uzután, hogy igy 
a program érdekes arámat közé igen sok 
gyenge, felvizezett töltelékszám jutott. Ettől, no 
meg a helyárak borsos magasságától eltekintve, 
a verseny redezése ellen kifogás nem emelhető 
Úszóink várakozáson alul szerepellek s igy 
cselt meg azután, hogy ellenére a vízipólózók 
kiváló eredményének,

az első nap pontharca 12:12 arányban el
döntetlenül végződött.

A nap legérdekesebb sporlcseiuegcje kétségkí
vül a német-magyar vizipólómérkőzés volt, a 
többi számokban egyelőre meg kellett hajolni 
a németek alaposabb tudása előtt.

A német úszók cs vízipólózók a nagy verseny előtt tisztelegnek a Hősök Emlékműve előtt.

Egy győzelem, három vereség, meg egy kis vizi-idill
A német és a magyar himnusz hangjaival 

nyitják meg a háromnapos küzdelmet a két 
ország úszói között. A himnuszokat feszes vi- 
gyázz-állásban állják végig úszók és a közön
ség egyaránt, a németek a fasiszta kézmozdu
lattal és nagy kitartással emelik rézsut maguk 
elé a kezüket, amely alapos munkára kény- 
szerül a két hosszú himnusz alatt. Bevezetőül 
Magyarország 1933. évi

hölgy>műugróbajnokságát 
bonyolítják le — jellemzői — egyetlen részt
vevővel. Fonyó Lívia FTC 78.13 ponttal bajnok 
lesz. Két töltelékszám után sor kerül az első 
komoly uszószámra,

8 százmétercs gyorsuszó-küzdelcm 
Jeuszására. Mozgolódás a nézőtéren, minden 
jrtm a start felé irányul, ahol egyszerre jele-

Riebschlöger Dciters
Ülik meg Fischer és Cslk.. Fischer jóval kisebb, 
■gint*  a kamaszkor küszöbén áll, Csík Fe
rencen már látszik az erős csaták nyoma s ki- 
dólgozott, szép testtel várja a startzászló lecsa
pódását. A startnál mindketten bentragadnak, 
a német mégis jobban s ennek ellenére mikor 
fölbukkannak a vízből, Fischer van elöl. Ezt a 
etártfajtát jó lesz eltanulni a németektől. A 
fordulóban Csikó az elsőség az egy méter elő
nyét fokról-fokra növeli a finisben s több mint 
egy testhosszal csap a célba. Ideje: 1 p. 01.2 
mp., Fischeré 1 p. 03 8 mp. Ismét hígítás kö
vetkezik, majd

a 200 méteres mellúszás
szomorú startjától szorong n közönség. Sietős 
és Hild párharca! Ki győzhet?... Már az első 
százban is kiderül: Sietős 1 p. 20.2-vcl fordul, 
Hild 1 p. 24-el. A német lábtempója nagy fel
tűnést kelt s a szakértő vizirókák (a Császárban 
van Ilyen is, rossz nyelvek szerint csak a kö- 
iönség körében) különösen bokájának érdekes 
csavar mozdulataiban gyönyörködnek. Sietas 
ideje 2 p. 49.8 mp., Iliidé 2 p. 57.4 mp. Ezzel 
az idővel Hild bajnok lehetett volna. Ezután

a azázmétcrcs hölgy háluszó bajnokságra 
kerül a sor, amiben öt indulóval dicsekszik a 
mezőny. Start után Maliász az élre fut, végig 
vezet és kis barátnője éktelen sivalkodása köz
ben csap be a célba négytized másodperccel 
hamarább, mint amennyi a standard volt. Baj

nok: Maliász FTC 1 p. 31.6 mp., 2. Plotzár 
PUES 1 p. 34.2 mp., 3. Tóth M. BSE 1 p. 35 mp.

A 200 méteres I. o. gyorszuszó 
versenyben szép küzdelem alakul ki Kánássy 
és Szabados között s bár az utóbbi nyerné a 
versenyt, de kétszer is a kötelekbe bonyoló
dik s igy 2 p. 27.4 mp-el a 2 p. 27.2 mp-t úszó 
Kánássyval szemben második lesz. Nagy érdek
lődés előzi meg a kővetkező számot, amelyben 
az ifjú Lengyel, a magyar uszóspo.rt hirtelen 
feltűnt uj csillaga és a habéros Dciters küzd 
egymás ellen a 400 méteres gyorsuszás kereté
ben. Start után együtt futnak mindketten s az 
érdekes nagy esemény láttán nagy nyelvcset- 
tinlgetések közben drukkol a közönség: réglá
tott szép versenyt remél mindenki. Az első 
száz után lelohadnak a remények, mert Dél- 
lets teslbosszal előbb fordul s Lengyel mind
untalan a kötélbe akad. Valósággal cikkcakk- 
bán ússza végig a távol s igy a veresége nem 
vitás. 1. Deiters 5 p. 06.4 mp., 2. Lengyel 5 p. 
14 mp. Tiz.méterrel kgpott ki.

A 4X100 méteres hölgy-gyorsuszó Staféta
bajnokságot

ezúttal az FTC nem tudta megszerezni, mert 
nem uszták ki a standard időt. 5 p. 46.8 mp-el 
érkezett a célba Mallcsz s igy 12.8 mp-el ma 
radt cl. A német-magyar uszómérkózés követ
kező számát, a műugrást a német versenyző 
sérülése miatt felcserélték

a toronyugrással.
Riebsciiiager és Vajda pompás küzdelmében 

gyönyörködhetett a közönség. A második ug
rás közben tölhangzik a himnusz, a meden 
cél körülvevő közönség feszes vigyázz-ba me
red,

a kormányzó és felesége érkezik.
Ifjabb Horthy Miklós, a MUSz elnöke kí

séri a főméltóságu párt a díszpáholyba, ahol 
rögtön helyetfoglalnak és nagy érdeklődéssel 
szemlélik a német és magyar toronyugró küz
delmét. Már-már ugylátszik, hogy Vajda meg
lepetésszerűen győz, egy ugrását azonban ugv 
eltéveszti, hogy ez egyúttal nz első hely elvesz
tését is jelenti. Győz Riebsc.hlögcr 115.11 pont
tal, 2. Vajda 103 96 ponttal.

A pontverseny állása ezek után 10:6 Német
ország javára.

Ezek szerint tehát a vizipólót meg kell 
nyerni, hogy legalább döntetlen legyen az első 
nap eredménye. Amig felállítják a kapukat, ad
dig Hans Kcfer betanítása nyomán egy tizen
hat tagból álló vizi-görlcsapat mutat be mii 
uszószámokat. Roppant kedvesek az apró és 
nagy hölgyek, ahogy füttyszóra végzik a nehéz 
mutatványokat, miközben egyikük-másikuk re
kord -vizivászalot is rendez. A kormányzó 
élénken tapsol a kétségkívül érdekes és hatásos 
bemutatás után.

majdnem öngólt vét. Nagy a kapkodás s ez 
elegendő Schürgcrnek arra, hogy csodás szép 
csavarral újabb gólt löjjön. 1:2. Ettől azután 
megbokrosodik u magyar csapat, Halasi ve
zényletével hatalmas támadást indít, Némethez 
kerül a. labda, aki remekül veszi át s

még viz alól Is jól céloz. 2:2.
Most ismét egy érdekes, de nagy rizikót rejtő 

jelenét következik, hat német lendül támadásba 
s csali, öl magyar védekezik ellene, az öt kö
zölt ott van azonban Ivády is, aki szerel s 
máris röppen a labda Németh elé, aki egyedül 
áll. Eckstein kiúszik kapujából, Jamesz azon
ban becsapja öt is — a labdát is. S ez az utóbbi 
a fontosabb, mert 3:2.

Szünet után azonnal támadásba lendül a 
magyar csapat. Bródy—Ivády—Keserű—Halasi
akció következik s a - kitűnő formában levő uj 
pesti vlzifenomén a lécre s onnan a hálóba 
vágja a labdát. 4:2. Most a németek periódusa 
következik, de velük szemben mint egy

bevehetetlen vár áll Bródy.
Egyik védés a másik után, mindannyi mester

munka. Ez tart egészen addig, míg Vértesyhez 
kerül a labda, aki cselez jobbra, cselez balra 
s végül Németh-hez küldi a labdát. Jamesz 
Cunszt öklei alatt □ vizbe roskad, közben azon
ban hatalmas erővel vágja a labdát a viz 
tükrére s a labda érdekes falssal beforog a 
hálóba. 5:2. Ami ezután jön, az már séta
galopp. amit azonban megelőz még Schtnarz- 
nak éjfélt gólja. Persze megint üresen hagy
ják. 5:3. A következő magyar gólt Halasi dobja 
négyméteresből, majd Németh dühödt lövése 
érinti Eckstein kezét s azután a hálót. Később 
a kapufa döccen féloldalra Halasy irté> bombá
jától, hogy végül is egy Halasy—Keserű—Né
meth akció a magyarokra oly jellemző villám
gyorsasággal fejeződjék be az utolsó góllal. 8:3. 
Az utolsó percben még Keserű faultja okoz 
riadalmat, mert kiküldik, a négj’.néterest azon
ban Bródy bravúrral védi.

Ezzel tehát sikerült 12:12 arányban döntet
lenné tenni a magyar—német uszómérközés 
elsőnnpi pontharcát.

Horváth Zoltán

Európa kontra Magyarország
Kedden újból Magyarország fővárosa felé fi

gyel az egész világ sporlsajtójn, amely az elmúlt 
héten naponta fölémájául választotta az augusz
tus 15-iki nagy eseméMt. És újból telefonok, 
sürgönyök és légi levelek sokasága megy el 
kedden este Budapestről, hogy beszámoljanak 
az Európa—Magyarország vizipólómérkőzés ki
meneteléről.

Sok-sok diplomáciai ügyeskedés, dr. Donáth 
Leónak mesteri zsonglőrösködései előzték meg 
azt. hogy az eszme valóra vált. Komjádi Béla 
maga, a gondolat apja, n modern vizipólójáték 
világszerte elismeri szaktekintélye azóta a virá
gokkal boritolt csendes hantok alall nyugosszn 
örök álmát.

Holnap a Császárfürdő uszóstadionjában rea
lizálódni fog a halolt vezér eszméje és akarása. 
Az a küzdelem, amelyre még nem volt példa az 
uszósport történetében, egv világrész legjobbjai 
egy ország válogatottjai ellen, kedd délutánján 
a múlté lesz és belekerül a sporttörténet króni
kás eseményei közé.

Vájjon melyik csapat fogja győztesként el
hagyni a Császárfürdő sok vihart látott meden
céjét?

Európa válognlolt csapatát Donáth Leó dr., a 
belga Delahayc segédkczésével igy állította 
össze:

Rusek
(Csehszlovákia)

van Stoelen Lambcrf
(Belgium) (Franciaország)

Cunst
(Németország)

Coppleters Schulze Cuveller
(Belgium) (Németország) (Franciaország)

Tartalékok: Dr. Steiner (Csehszlovákia), Sut
ion (Anglia).

Maga az összeállítás rendkívül érdekes. A 
Kiebeisberg-kupában tudvalevőleg Európa hat 
legjobb országa vett részt, Magyarország, Fran
ciaország. Németország, Belgium, Anglia és 
Svédország. Euré>pa válogatott csapatából az 
adott körülmények között természetesen ki kel
lett maradnia Magyarországnak, de 

hol van Svédország és hol Anglia?
A válogatós tehát teljes elismerése annak, hogy 
ez a két ország leszakadt az európai legjobbak 
közül és hogy helyüket teljes joggal elfoglalta 
Csehszlovákia, amely hovatovább befut az él
csoport legelsői közé. Ez a gondolat fogja meg 
a figyelőt legelőször, amikor az európai csapat 
összetételét szemléli és elteszi egyben azt a gon
dolatot is, hogy a Klebelsberg-kupa jövő küz
delmeiben Svédország helyett Csehszlovákia fog 
játszani.

Az „U“ lelkesen, szépen és jól 
játszott, mégis nagyon kikapott

Nemzeti—Universitatea 7:3 (3:1)

Nehéz első félidő után jött meg a magyarok 
gólétvágya

Magyarország -Németország 8:3 (3:2)
Remek tangóütem hoz

ta pezsgésbe a közön
jég vérét, no meg az a 
kis izgalom Is, amely 
minden egyes magyar
német vlzipóló-mérkőzért 

szabályszerűen meg 
előz. A német legénység 
hófehér vizifrakkban fe 
s^it a medence partjain 
8 ez az uniformis a bar 
flóra sült férfiarcokhoz 
nagyszerű keretet ad. 
Tetszik is a közönség
nek. A magyarok gyorsan
mágulán cuppognak a vízbe.

A kormányzó élénk beszélgetésbe kezd a 
sportélet vezetőivel, közöttük Kelemen 

Kornél dr.-rsl,
amikor felhangzik ■» háromszoros magyar él
jen s rögtön nlánu háromszor dörög n hoch 
Delahayc Idró áll ii parton, füttyéül s szédüli 
irammal fúrják magukat a vizbe a vizifutbal-

Halasi 
levetkőznek s így-

llslák a cél: a labda felé. Elsőnek Németh ér 
oda, de gyors német támadás alakul ki s már 
a kapufánkon csattan a labda. Szerencsénk 
van. Halasi cikkázik le, uzlán, Némethez ad, 
Jamesz azonban ideges, ugylátszik, meri a 
labda a kapus mellére pattan. Roppant heves 
és erős német támadások következnek s ettől 
n magyar csapat kissé elvesziti a fejét. Három 
gólhelyzet is adódik, keltőt meg a németek 
értékesíthetnének, végre útónban feloldódik az 
idegesség, mert Halasit leuszás közben fautol 
jétk:

szabaddobás, ez Némethez s onnan szédü
letes gyorsasággal hálóba röppen. 1:0.

Most Vértesi süvít a németek kapuja felé, taj- 
lékzik a hab mögötte s bár faulolják, mégis 
lő, sajnos, kézbe.

Mlndgyakrabban fordul moM elő, hogy 
nincsenek kellően lefedezve a németek s 
így esik meg azután, hogy llndemacher 
Üresen kap labdát s védhető dopplerrel, 

Ivády hibája miatt egyenlít. 1:1.
Meg egy. erőteljes német támadás s Hopwnngi

Bihámi. 
tikus, úri csapatot 
zönséa. Csak az a

A szezon első „beme
legítő" mérkőzése nívó 
és jnlékkultura tekinte
tében ugy nézett ki, 
mintha októberben » 
formára futás hónap
jában játszották volna 
le. Volt itt szép já
ték izgalom, bosszúság, 
taps és minden, ami 
a vérbeli mérkőzéshez 
tartozik. A kolozsvári 
Universitatea csapatában 
egy rendkívül szimpa- 

ismert meg a budapesti kö 
kár, hogy gyakrabban nem

láthatjuk ezeket a kedves, mosolygós arcú egye
temistákat. Mintha csak n régi BEAC varázsoló- 
<fott volna a Millenáris-pályára!

A Nemz.'ti, csapatáról cgycsapásra elmondhat
nánk minden jól, ami egy minden részében a 
tökéletest megközelítő együttesről cl lehel mon
dani Azt hisszük, hogy n Nemzeti ez évben fog 
(elfutni eddigi szereplésének zenitjére, A fia
talok és nz öregek egyaránt tudásukkal, lelkese
désükkel bámulatba ejtették a közel háromezer 
főnyi közönséget.

Tunyogh.v nyitja meg az ötödik percben a 
gólok sorozatát. 1:0.

Szép kombfnÍK lók mindkét részen. A széllel és 
nappal szemben játszó kolozsváriakat láthatóan 
megzavarja elgondolásaikban a? elég erő# szél- 
itil a bíró a Nemzeti ellen s Szféra egyenlít,

roham. .4 2.0. percben hands miatt tizenegyest 
1:1. A Nemzeti fölényben van és a 33. és 3tf. 
percekben Bihámy két szép góljával megugrik. 
3:1.

Szünet után Ploestanu közelről szépít na 
eredményen. 3:2. Majd a 3. percben Flórig a 
16-osról rég látott remek bombagólt szerez csa
patának. 4:2. Szép akciók után a 10. percben 
Ploesteanu a labdát kapásból a Nemzeti háló
jába emeli. 4:3. A meccs még nem dőlt cl. Ha
talmas küzdelem fejlődik ki. A játék hevében a 
román Dávid összefejel Odryvnl. A magyarnak 
keményebb a feje s Dávidot kiviszik. Csak tiz 
perc múlva tér vissza, fejen fehér turbánkölós- 
sel. Hosszantartó szimpátiatapsot kap. Majd 
Szecsey sérül meg, öt is kiviszik. Mindkét csa
patot felforgatják. Az Universitatea minden
áron egyenlíteni akar. A Nemzeti azonban re
mek játékkal ellenzi eme nemes szándékát. 
Odry még a kapusi is kicselezte, mégis kapu 
fölé lőtt. A 31. percben azután Tunyoghy nagy 
gólt szerez. 5:3. Az utolsó percekben n budapes
tiek teljesen kezükl>en tartják a gyeplőt s a 37. 
percben Bihámy. a 43.-ban pedig ismét Odry 
pecsételi meg a mindvégig élvezetes, nagyszerű 
sportotnyujtó mérkőzés sorsát.

A jóié kvégén n kolozsvárink csóválják a fe
jüket:

— Bizony sok gólt kaptunk . .. Ha még két*  
háromszor fölhoznának minket Budapestre, na
gyon sokat tanulnánk és nagy rutinra tennénk 
szert De miért nem hozzák fel a temesvári 
Ripensiátf Ok jobbak nálunk, két három gól
lal — mondják szerényen.
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MPTCAI FP a néger csodafutó1 érdebes nyilatkozata:

„Geró nagy futó s a magyar atlétika 
minden dicséretet megérdemel"

Érdekrs vendége volt vasárnap dóJutAn ■ ma- 
gyar-némcl uszómérkőzésm-k: ' — - - -
Piti Kitt 
dafutó.

■ az

Lovat s Tóni és 
társaságában megjelent a néger cső-

atlétika koronázatlan fejedelmet 
Ralph Metealfe.

embergyürü veszi körül, nz nuto- 
meg s

Óriási ......
grammkérők nagy tömege oslro.no'.ja 
csak amikor velük végzett, kérdőiét sor az ér
dekes Interjúra.

—- Igen, igen, tudtam, hogy menni fog, — 
mondja boldog mosollyal a feltett kérdésre. — 
Nagyon örülök, hogy a budapesti közönségnek 
tudásom legjavát mulathattam be. Pompás 
meleg volt s ez nagyon fontos, — mondja a 
szimpatikus Metcalfe s inég csak véletlenül sem 
gondol arra, hogy ugyanakkor nálunk ettől a 
„pompás" melegtől nyolc ember kapott hőgu
tát. — Szerelnék még Iltmaradni, de sajnos, 
hétfőn már Párisba utazom.

—■ Kit tart a legveszélyesebb ellenfelének1! — 
kérdezzük. Habozás nélkül vágja rá a választ:

— Tolan ti így tud! — s a kezével azt a jel
legzetes mozdulatot »«»•»•. amely ugylátssik 
egészen Internnclonúlls kifejezésmód. Majd 
folytatja: — Európában Is vannak nagy kiasz- 
szitok . . Jonutli és Berg... remek ellenfelek.

Állandóan mosolyog s a jókedve szinte meg
törhetetlen, ami érthető is. Állandó ostrom 
alatt áll s ebben nz ostromban n főszerepet 
természetesen a nők viszik. Nagy tülekedéssel

Igyekeznek ismeretséget kötni a néger sztárral, 
de az fölényesen átnéz a fejők fölött. Mintha 
azt mondnnú: kérem, ne zavarjanak. I)c azért 
ravasz, mert közben megsúgja, hogy a pesti 
nők „finomak." Hogy ennek mi az értelme, 
azt nem könnyű megfejteni, mert Metcalfe 
diszkrét. Közben meghív az esti táncmulatsá
gához r. nagyon 
szautasltásomat hallja. _____ __ ..
szokva Később még elmondja, hogy jövő hé
ten avatják doktorrá s utána hosszabb időre 
Európába jön.

— Budapestre fel téti énül visszajövök — 
mondja. Egyébként nagyon megvan elégedve 
mindennel, dicséri a mngyar atlétákat (nyilván 
n szombati szereplésük felejthetetlen teljesít
ményei alapján) és fíerőt nagy futónak tartja. 
A vizipóló Iránt is erősen érdeklődik, bár ilyet 
most lát először éleiében. Piíi-Kiss magyarázza 
u vzipóló rejtelmeit. Ebből azonban szegény 
néger nem sokat érthet, mert Pitl-Klss úgy iz
gul, hogy csak artlkulátlan hangok jönnek ki 
a torkán. Halasi góljainak Metcalfe kimond
hatatlanul örül.

— Barát! — Jegyzi meg meleg magyarázat
tal. Aztán bucsuzik s megkér, hogy a Hétfői 
Napló nagy nyilvánosságún keresztül köszön
jem meg n nevében azt a fogadtatást, amiben a 
hajónál része volt s amely felejthetetlen em
léke marad.

meglepődik, amikor u visz- 
Ehhez nincs hotzá-

Vermes Magda.

A Krempels Viktor-emlékversenyt 
a MAC nyerte a Newyorki AC előtt

A szombati bonhacscmény gyérszámu közön
ség előtt folytatódon vasárnup a Margitszigeten

A Krempels Viktor-emlékversenyt, amelyet 
a szombati és a vasárnapi verseny együttes 
eredménye alkotott, a MAC nyerte 20 pont
tal a Newyork AC 11 pontja és a PEAC H 

pontja ellen.
A pentallonra kiirt Mtúlin István-emlékverseny 
ben I. Farkas (MAC) 2301.395 ponttal. 2. Papp 
(MAC) 2167.445 ponttal.

Két dobószámhan legjobb országos ered*  
mény adódott,

A sulydobó ötfis csapatversenyben a MAC Hor
váth- -Darányi- Arany—Papp—B'-rencsy-csapata 
győzött 13 in 27 cin átlaggal, a diszkoszdobó 
idős csapatversenyt szintén a MAC. nyerte a Da
rányi Horváth Arany-Egri—Donoydn-esnpnt- 
lal 41 m öl <m átlaggal. Mindkettő legjobb or
szágos eredmény.

.MINDKÉT AMERIKAI DISZKOSZDOBÓ 
50 MÉTEREN FELÜL DOBOTT AZ OTE 

VERSENYÉN
A MOVE —OTE ‘ vasárnap délután ren

dezte nemzetközi atlétikai versenyéi saját 
pályáján, amelyen resztvettek n szombaton 
oly kitünően szerepelt amerikai atléták kö
zül Laborde és Andcrson diszkoszvetők, to
vábbá Fuqua középtúvíutó, valamint az 
ostzrák Skodler. A vendég-atléták bemulató 
számokban szerepeltek.

36 m 56 cm. 2. Nagy BBTE 35 m 81 cm. 3. Bn- 
bincsák Testvériség 35 ni 61 cm. — 400 méteres 
síkfutás, bajnok: Griin Törekvés 53A mp. 2. 
Rátonyl MAC 53.7 mp. — Távolugrás, bajnok: 
Somogyi FTC 715 cm, 2. László FTC 671 cm. 8. 
Kiilley MAC 657 cm.

A NŐK . . «
Az MTE vasárnap délelőtt országos női atlé

tikai versenyt rendezett, melynek jobb eredmé
nyei a következők: 100 méteres síkfutás: 1. 
Deák 13 mp., országos rekord ebállitva. — fíO 
méteres síkfutás: 1 .Kása KAOE 9.3 mp. — Ma
gasugrás: 1. Horváth FTC 140 cm. — Helyből 
távolugrás: !. Lovász MTE 205 cm. — 4X200 
méteres staféta: 1. MTE 22:02.8 mp.

A SZOMBATHELYI BAJNOKSÁG
Szombathelyről Jelentik: A MASz északnyu

gati kerületének kétnapos bajnoki versenyének 
pontversenyét a székesfehérvári ARAK nyer le 
94 ponttal. 2. SzSE (Szombathely) 92 pont. 3. 
GYAO (Győr) 29 pont. 4. DVE (Székesfehérvár) 
20 pont. 5. TSC (Tatabánya) 17 pont. 6. Zala
egerszegi MOVE 14 pont.

HALLOTTA?...
,.. hogy Jack Johnson, akt azelőtt mint 

vándorprédikátor kereste kenyerét, jelenleg 
hotelportás Párizsban.

... hogy az ismert neuryorkt Garden Botul 
sporttelepen, amelyet hetvenkélezcr néző tölt
het meg, tizenkét perc alatt teljesen ki lehet 
üríteni.

...hogy Scháffcr Karli, az osztrák műkor- 
korcsolyázó-világbajnok ezután nem korcso
lyaversenyeken, hanem hangversenyeken fog 
indulni. A népszerű Karli ugyanis most készül 
letenni a karmesteri vizsgát.

■ hogy Fadgyas doktor és Uhlyarik Dezső, 
a MUSz tana: slag ja a pécsi uszókongresszuson 
együttesen kisütötték, hogy rokonok.

... hogy Erdős Vera műugrónönk ezidősze- 
rint Zürichben mint táncosnő urat sikereket. 
(Deszkáról diszkóra).

... hogy a napokban néhány csinos hölgy
úszónk és daliás úszónk a Floridában jött ész
tre egy kis kondieiótréningre. Az összejövetel 
vezérlő-motívuma: jó hangulat és teljes meg
értés volt. ,

... hogy László Éva müugrónőnk viragker- 
lésznö lesz.

... b-gy Stockholm most épülő uj villanegye
dének utcáit híres sportemberekről fogják el
nevezni. (Vájjon mennyi dicsőséget kellene 
egy magyar sportembernek halmozni, amíg 
ilyen megtiszteltetéshez jutna?)

...hogy egy pesti elsőosztályu professzio
nista futballklub ellen állást foglalt az ama
tőregyesület úszószakosztálya, mondván: nem 
azonosítja magát a proflklub álláspontjával, 
volt elnökével szemben

... hogy Turay nagyon föl érzi magát uj 
klubjában. Suttyó Itt is meg akarja mutatni, 
hogy ő a „császár." . ... .

...hogy Lenkei Mogda egy angol újságíró
nak kijelentette, hogy szeretne hazajönni, de 
hát — a papa... -

...hogy Mészöly Tiborral újra Bánó Jenő 
foglalkozik.

... hogy Egerben a lányok megirigyelték a 
fiuk sikereit és kijelentették, hogy a jövőben 
nemcsak az ..egri fiuk" fognak a vízben Eger
nek dicsőséget szerezni, hanem ők is.

... hogy Kanadában e hó 25-én, illetve 30-án 
usszák le a maratoni távot. A férflgyőztes ju
talma 5000 dollár, a női győztes pedig 3000 
dollárt kap. A további öt helyezettet mindkét 
kategóriában 1500 dollártól 100 dollárig ju
talmazzák.

... hogy Cosloli, a híres olasz uszősztár sem 
az olasz bajnokságban, sem pedig a magyar 
olasz uszómérközésen nem vesz részt.

... hogy Spitz ugu szalad neki a lécnek, mint 
egy rakoncátlan kisgyerek. Nem gondolkodik, 
nem ténfereg, egyszerűen megugorja a 200 
cm-t ,könnyen, szerényen, elegánsan.

...hogy Székely Bandi vereségeit azzal ma
gyarázzák, hogy már nem a régi jókedvvel 
versenyez, mint azelőtt.

... hogy Halassy OH kijelentette, hogy a Jö
vőben többet fog trenírozni úszásra, mint pó
lóra.

... hogy a MUSz már annyira spórol a je
gyekkel, hogy legközelebb az újságírókkal is 
meg fogja váltat ni.

Újpest értékes győzelmet 
aratott Románia bajnoka felett 

Újpest—Rfpensia 3:2 (2:2)
Laborde, 50.80 métert, Andcrson pedig 

50.08 mólért dobott diszkosszal.
Remek stílusú, pompásan ívelő dobásaikat 
percekig tapsolta a közönség. Mindketten 
Ifibb alkalommal doktak ölvén méteren fe
lül. A 400 méteres elönyversenyben 
Fuqua 49.S mp-es idővel győzött Varga- 
Papp előtt, aki 17 méter előnnyel indult.

HÁROM VJ IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG
Diszkoszdobás, bajnok: Takács Kálmán FTC

A mosolygó Morris

Az VSA atléták gyöngye 1*4 mp. aluli futotta 
a 110 u>’ <ít5 yátjutus hívjál szombaton...

Van oka a mosolygásig.

Temesvár, augusztus 13.

(A Hétfői Napló tudósitóidnak telefonjelen
tése ) Magyarország és Románia ezévi bajnoka 
Temesváron találkoztak. Auer szülővárosából, 
Aradról délben érkezeit. A mérkőzés kezdetére 
közel ötezer főnyi tömeg szorongott s lélek- 
zetfojtva várta a mérkőzés megindulását. A 
.start remek. A Ripensia óriási lelkesedéssel 
dobja magát a küzdelembe s már a 3. percben 
Roffinszky szép góljával vezetéshez jut. 0:1. A 
temesváriak szinte emberfölötti erővel küzde
nek s úgy látszik, hogy Újpest súlyos vereség
gel fog hazatérni. Ezt a feltevést megerősíteni 
látszik a 24-ik percben Dobog remekbeszabott 
gólja 0:2. Az újpestiek nyugodt játékkal, Jó 
taktikával próbáinak ellentállni a meg-meg- 
ujuló rohamoknak. A 36. percben siker koro.

nózza igyekezetüket, ugyanis Sáros jól tálalt 
llbdáját Auer védhetetlenül lövi a hálóba. 1:2. 
Ez a gól visszaadta a magyar bajnokcsapat 
nyugalmát .viszont a Ripensia idegesen, kap
kod v fogadta a szélsebes újpesti szélsők tet
szetős és eredményes tápiadúsait. A 42. perc
nél tart a meccs, amikor P. Szabó ellenállha
tatlanul lerohan s beadását Burger, a Temes
váron „vadembernek" becézett kitűnő hát
véd kézzel hárítja el, amiért tizenegyes jár. A 
büntetőt Jávor lövi a kapuba. 2:2.

A második félidőben Újpest teljesen magára 
talál s gyönyörű akciókkal ura tud maradni a 
mérkőzésnek, A 14. percben P. Szabó gyönyörű 
góllal pecsételi meg a szép és nívós mérkőzés 
sorsát. 3:2. Újpest valamivel kulturáltabb fut
ballt játszott s megérdemelten győzött. Kétség
telen, hogy értékes szezonnyitás volt.

Chemnitz és Gleiwitz egyformán 
nagy vereséget jelez

A FERENCVÁROS 
KÖSZÖRÜLI A CSORBÁT . . .

Gleimitzböl jelentik: A Ferencváros szombati 
boroszlói győzelme ulán vasárnap a fclsőszllé- 
zlai válogatott csapatot kapta ellenfélül, ame
lyet szép játékkal 4:2 (2:1) arányban legyőzöd. 
A zöld-fehérek teljesítményén nagy Javulás mu
tatkozott s különösen a csatársor játszott ki
elégítően. Táncos volt a csapat legjobb embere. 
A Ferencvárosi szép játékáért megérdemelt me
leg ünneplésben részesítették.

A HUNGÁRIA SZÉP GYŐZELME 
CHEMN1TZBEN

Chemnilzből jelentik: A Hungária németor
szági Jurája során vasárnap újabb értékes si
kert aratott. A Polzrl Chemnitz csapata volt a 
kék-fehérek ellenfele, amelyet 4:2 (1:0) arány
ban biztos fölényben legyőztek. A Hungária 
góljai közül Titkos 2, Turay és Kalmár egvet- 
egyet szerzett. A Hungária együttesének leg
jobb tagja F.gry volt. A mérkőzést tízezer főnyi 
közönség nézte végig s a technikailag gifogás- 
lalnnul játszó Hungáriát meleg ünneplésben 
részesítette.

III. KF.R. FC: DÖNTETLEN
BUDAI „11": VERESÉG

Gelsenkirehenből jelenük; A Hl. kér, fC

csapata vasárnap az Erler Sportverein és Gél- 
senkirchen kombinált csapata ellen játszott s 
szokatlan nagyarányú 5:5 (2:2) döntetlen ered
ményt ért el.

Bochumból jelentik: A Budai „11" együttese 
Bochum kombinált csapatától 5:3 (2:1) arányú 
vereséget szenvedett. A budaiak még szezon- 
eleji kezdetleges játékot mulattak.

SZEKERES GYŐZÖTT AZ EGYŐRÁS 
MOTORVEZETÉSES BAJNOKSÁGBAN

Vasárnap este a Millenáris pályán, mintegy 
kétezer főnyi közönség előtt bonyolították le 
Magyarország egyórás motorvezetéses kerék
pár-bajnokságát, nielvet

Szekeres nyert meg 70 km és 014 méteres 
teljesítménnyel.

2. Istenes, 70 km. és 120m-rel, 3. Vida. A drez
dai Nedo és Nagy Béla feladta a versenyt. Bu 
dapest 10 km es repülőbajnokságát Pelvési 
MTK nyerte, de a másodiknak beérkező Szűcs 
MTK ugyanolyan pontszámmal végzett. 3. 
Olcrl, MTK 5 ponttal, 4 Boday, Jóbarát 3 
ponttal. A kétkörös rcinényfutamol Kiss BSE 
nyerte, Gara, UTE, Kalmár MTK és Galambos , 
MTK elölt, |

futófeiioinén. mögötte a győztes amerikai Cun- 
níngham s hátul Szabó, aki az amerikai mögött 

második lelt.

X Totalizalör Jugoszláviában. Belgrádból je
lentik: A Jugoszláv Hadirokkanlak Országos 
Szövetsége vasárnap elhatározta, hogv az ősz- 
szes embersportokra kiterjedő fogadó irodát 
nyit. A totalizalör minden jövedelmét a hadi
rokkantaknak Juttatják.

X A Budapest—Siófok—Balatonlidó 104 kilo- . 
méteres országúti kerékpárversenyen Németh 
MKSz 3 óra 18 perc alatt győzött Módi UTE, 
Liszkay BSE és Huszka UTE előtt.

X Nagyszabású futóversenyt rendeznek a 
rikkancsok holnap, kedden a Steíánia-uton, 
amelynek külön érdekességet ad, hogy osztrák 
futók is megjelennek. A délulán 6 órakor kez
dődő versenyen közel kétszázan fognak küz
deni „Magyarország legjobban futó rikkancsa" 
címéért és a gróf Andrássy Mihály ezüslserle- 
gcérl. Az útvonalon a rendet százötven rendőr 
fogja fenntartani. Belépődíj nincs.

X Sátoraljaújhely nagy győzelme Nyíregy
háza fölött. Sátoraljaújhelyről jelentik: Vasár
nap 2500 főnyi közönség elölt játszották le a 
Sátoraljaújhely—Nyíregyháza mérkőzést, ame
lyet az újhelyiek 6:0 (1:0) arányban váratlanul 
nagy fölénnyel ödnlöllek a maguk javára.

Budapesti lóversenyek 
Queenie nyerte 

a Bérczy Károly-díjat
Jelentősebb esemény nélkül, de igen érdekes 

és színes küzdelmekkel folytak le a vasárnapi 
versenyek. Élénkebb érdeklődést váltott ki a 
Bérezi Károly díj és a Gyűli handicap. Az 
előbbiben a verseny egyik jócsélytí jelöltje: 
Pagana állvamaradt a startnál, a nagy favorit 
Kurkud Khánt pedig megverte Quccnic. A 
Gyúfi handicap nagy mezőnyéből Corvinus ke
rült ki győztesen, utolsó ugrásaival megverve 
a már könnyű nyerőnek látszó Casanovát. —- 
Százszorszép, Nem nem soha és Viola köny- 
nyen nyerték versenyeiket. Kisebbszerü megle
petést okozott Szelindek és Bakler győzelme. 
Részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Koltay Z SzelIndek (4) Gutái, 
2. Leonurd (l’/i) Sejbal. Fin.: Csempész, Tra*  
ján. Tót.: 10:41. Befutó 10:108. — 11. FUTAM:
1. Szabella I. Százszorszép (6) Teliseink, 2. 
Módos (4) Csula, 3. Arme Gredi (14) Soós). 
Fin.: Mirjam, Ilka, Emlék, Zsivány, Kolchis, 
Labancz, Coruna, Fegyelem, Túzok, Mint a 
madár, Tally-hó. Tót.: 10:64. 26, 21, 114. — 
III. FUTAM: 1. Mr .Comer Corvinus (6) Klim- 
scha, 2. Casanova (6) Sejbal, 3. Roxanc (6)' 
Tóth B. Fm.: Consul, Rcichsheruld, Gilano, 
Ibiküs, Szép Angyal, Grey hope, Honvéd, Ju- 
dith, Hárem. Tol.: 10:65, 29, 32, 54. — IV. 
FUTAM: 1. Hűlnie Gy. Queenie (6) Teltschik,
2. Kurkud Khan (1J4) Szokolaii. Fm.: Csacsogó, 
Rózsabimbó G., Pagana. Tót.: 10:37, 21, 15. — 
V. FUTAM: 1. Wenckheim gr. Nem nem soha 
(5) Tóth A., 2. Tammuz (3) Woolbert, 3. Bal
zac (8) Klimscha. Fm.: Divisor, Liliom, For
rás, Bonaparte, Rctyezát, Rubint. Tót.: 10:75, 
22, 15. 26. — VI. FUTAM: 1. Blaskovich A. 
Viola (I) Sejbal, 2. Pamacs (4) Gidai és Iler- 
cules (20) Csuta holtversenyben. Fm.s Politi
kus, Mórán, Toupct, Mcstra. Salvatore. Tol.: 
10:30, 14, 17, 21. — VII. FUTAM: 1. Nádasdy 
huszárok Baktcr (6) Kiss J., 2. Feldherr (4) 
Gulyás S., 3. Suhanó (8) Fetting A. Fm.: Kesz
kenő, Mnhatma, Birl, Add oda, Nem baj, Kis 
Alng, Kohenzl, Madár, Marmont. Tol.: 10:113, 
32, 24, 23.

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered

ménye a következő:
I. FUTAM: 1. Marin (4) Roller, 2.Vcrgless- 

melnnicht (8) Reínwald, 3. Vlctorius (10) Bo«- 
ko. Fm.: Nergal, Bengall Victor, Romco, Ger- 
Irudc, Rulh, Spleen. Tót.: 10:154, 43, 17, 33. 
II. Futam. 1. Paladin (4:10) Gulyás, 2. Bnrcs 
(3) Roller. Fin.: Kamerád, Kinoprinz, Sphinx. 
Tót.: 10:14, 11, 13. — III. FUTAM: 1. Corvoa 
(5:10) Szabó L. Fm.: Carevic, Rumba. Tót.: 
10:12. — IV. FUTAM: 1. Passat (5) Bosko, 2. 
Rek (2) Houra. Fm.: Sunlime, Hután. First 
Start. Chostnul. Tol.: 10-43, 18, 19. — V. FU
TAM: 1. Annabel (2>á) Kovács M, 2. Cyprien- 
no (5) Kapuschek. 3. Széplak (3) Esch L. Fm.: 
Talon, Oresles, Tam diu, Evian, Gangri, Clema- 
tis. Tol.: 10:26, 16, 51, 27. — VI. FUTAM: 1. 
Salambo (2) Roller, 2. Cascnde (2) Bosko, 3. 
Bluc Boy( 6) T.iusz. Fm.: Sonnrnwendc, Mi- 
chelc, Iiappv horse, Bcllator. Gcrma’ne. Tot.l 
10:27, 14, 14’, 19.
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Két tucat uj Sindelar 
és Gschweidl a bécsi 

diákcsapatokban 
„Olyan Játékosokkal, mint Sárost, Kalmár, 
Ticska, Déri... nyugodtan bojárom a félvilágot

— mondja Meisl Hugó, 
t*x  osztrák futball vezére

Bécs, augusztus 13.
(X Hétföl Napló bécsi szerkesztőségétől) Az 

osjlrák labdarugószövetség Berggassen levő 
székházéban kerestem fel Meisl Hugót, aki 
mint régi ismerőst üdvözli a Hétfői Napló 
munkatársét és rövidesen megkezdődik a mér 
hetekkel ezelőtt beígért nagy nyári interjú.

— Mindenekelőtt egy személyes kérdés, fő
titkár ur. Mi van az emlékirataival? Megkezdte 
már a munkát?

— Sajnos, még csak a kezdet kezdetén va
gyok. Egy csomó más fontos ügy jött közbe, 
igy például a még mindig elintézetlen Austria— 
Ambrosiana-terminus és nem marad időm az 
írásra.

— Az osztrák szövetség magáévá tette az 
olaszok indítványát a Mitropacup kibővítésére 
vonatkozólag, ezzel kapcsolatban ma már ar
ról bestéinek, hogy a Mitropacup lassan a kö
zépeurópai nemzetek bajnokságává fog átala
kulni. Ml a véleménye erről?

— A középeurópai futbdlhajnokság egyelőre 
még a jövő zenéje. Az olaszoknak a Mitropa
cup kibővítésére tervezett javaslatát, mely 
szerint ennek mérkőzésein minden nemzet 
négy csapatot szerepeltessen, magunkévá tettük 
és az osztrák szövetség már ki is dolgozott 
egy erre vonatkozó tervezetet. Eszerint Auszt
riát a Mitrocupban a bajnokság két első he
lyezett ja, a ligabajnok és a bajnokság három, 
négy, öt és hatodik helyezettjei között tar
tandó körmérkőzés győztese fogja képviselni.

— ön többizben igen pesszimisztikusan nyi- 
latokozott a római világbajnokságról. Miért?

— Elvben nem vagyok ellene a világbaj
noki tornának, meggyőződésem szerint azon
ban 3—f<5 nemzet körmérkőzéseinek záros ha
táridőn belül való lebonyolítása nemcsak a já
tékosokat, de a közönséget is kifárasztja. Két
ségtelen, hogy a közönség elsősorban a hazai 
csapat fontosabb mérkőzéseit, valamint a 
„sztár-együttesek" játékait fogja látogatni a 
többi mérkőzéseknek pedig majd csak pár ezer 
főnyi nézője lesz.

Elért azt hiszem, hogy a világbajnokság 
olyan sulyos ráfizetéssel fog végsődül, 
•melynek kockázatát, as elrettentő példa 
■tán, más ország szövetsége aligha meri 

majd vállalni.
— Talán egy félcsztendeje annak, hogy fő

titkár ur nyilatkozatot adott nekem a magyar 
labdarúgás válságáról. Akkor kijelentette, hogy 
a mggyar válogatott csapatot éppen olyan jó
nak tartja, mint a Wundermannschaftot. Azóta 
még rosszabbodott a helyzet. Ennek dacára is 
fentartja még régebbi véleményét?

— Egy centiméterrel sem változtattam meg 
nézetemet. A magyarok elsőrangú futballisták, 
akik vezetőhelyre vannak predesztinálva a vi
lág összes nemzetei közöli.

Egy Ilyen Játékooanyaggal rendelkező 
■port csak ngy máról-holnapra nem omol

hat teljesen össze.
Mint távoli szemlélőnek az a benyomásom, 
hogy a magyar csapatok különösebb kedv és 
ambíció nélkül játszanak. A játékosok elked
vetlenedtek. Ennek valószínűleg egyik oka a 
mérkőzések gyenge látogatottsága, ami nehéz 
anyagi helyzetet teremtett. Kellő anyagink 
hiányában pedig ma már nem lehet a futball- 
sportban olyan atmoszférát teremteni, ami 
hőstettekre ösztökélné a játékosokat. Ha ma
gyar közönség olyan érdeklődést tanúsítana a 
mérkőzések iránt, mint még tiz évvel ezelőtt,

A legnehezebb futballévad 
startja előtt

Fodor Henrik dr. és Hörcsög Edvln beszélnek arról, hogy a kül
földi futballturák nem voltak ártalmára a magyar labdarúgásnak 
is hogy a magyar futball presztízse külföldön má Is csorb/’atlan

Úgyszólván már csak napok választanak 
el bennünket az uj bajnoki évadtól, amely 
— előreláthatóan — küzdelmesebb és ve- 
rejtékesebb lest minden eddigi fufballesz- 
tendönél. Mindenesetre legalább is olyan 
nehéz, mint az elmúlt bajnoki esztendő volt. 
Gazdasági szempontból optimizmusra ke
vés okunje van. Az Összes problémák, ame
lyek az évad végén adva voltak, ma is fenn- 
állanak és a futballsport bajai nem eny
hültek.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy a futballelle- 
nes harci front igyekezett kipoentirozni lab- 
darigőtportunk ilt-ott kiütköző kisiklásait. 
Hamis próféták hirdetik a hamis igét: „Min
den bajnak a kutforrása a csapatok forszi-

Utazzon
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"gy nyilván sok minden megváltozna.
Ugy látszik azonban, hogy nemcsak a já
tékosok, de a közönség Is elvesztette a ked
vét és hiányzik 2 szükséges áldozatkész

ség is.
— Mivel magyarázza főtitkár ur azt, hogy 

mig Ausztriában a nagy sztárok, mint például 
Gschweidl, Sindelar, Vogel stb. évek hosszú 
során át állandóan egyenletes nagy formában 
vannak, addig nálunk olyan játékosok, akik 
üstökösként tűnlek fel a magyar futball egén, 
egy-két esztendőn bellii, ha nem is törnek le 
teljesen, de nemzetközi viszonylatban átlag
erőkké süllyednek.

— Teljesen én sem ériem ezt. Köztük kellene 
élnem pár hétig, megismerni életmódjukat, 
szociális helyzetüket, tréningjüket, lelki beállí
tottságukat, hogy megmondhassam hol a hiba.

Annyit azonbrn mondhatok, hogy olyan já
tékosokkal, mint Sárosi, Kalmár, Déri, 
Ticska nyugodtan liejárnám a félvilágot.

— Az előbb ön az áldozatkészségről beszélt. 
Mennyiben van ez meg Ausztriában?

— A klubszeretet és áldozatkészség legszebb 
példáját most az Admiral tagjni és barátai 
mutatták meg. Ezen a héten készült el az 
Admira uj sporttelepe Brigittenauban. Nem 
tulnagy, mindössze 20.000 ember befogadó
képességű, de olyan szép, hogy bátran hclyet- 
foglalhatna Angliában is. 300.000 sehillingbe 
került, az Admira mégis csak 100.000 schillin- 
get fizetett.

200.000 schllllng értékű munkát és tárgyi 
•■állításokat Ingyen teljesítettek a klub

tagok és pártfogók.
A brigittenaul kerület iparosai és kereskedői 
ingyen szállították a berendezés egy részét, a 
tagok pedig szabad idejükben ingyen dol
goztak.

— Sokat hallok arról, hogy az osztrák fut
ballban kitűnő „Nachwuchs*'  ígérkezik.

Meislnek felcsillan a szeme és valósággal ára
dozni kérd n fiatalokról. Látszik, hogy ez a 
kedvenc témája.

Az utánpótlás elsőrangú. Gyerekcsapatunk 
szereplése az olaszok ellen kitűnő propaganda 
volt. Most 26 gyerekcsapat dolgozik komo
lyan Bécsben. Jövőre 60 komplett együttes lesz. 
A szövetség természetesen niesszpmenö .támo
gatásban részesíti őket. És milyen együttesek 
ezek, uram! Ha látná, milyen majomügyesség
gel bánnak a labdával ezek a 13—15 éves gye
rekek!

Nem túlsók, ha az állítom, hogy legalább 
két incat uj Slndelarom és Gschweldelem 
van már, köztük, akik még jobbak lesz
nek mint nagynevű elődeik. Az osztrák 
futball jövője tíz esztendőre biztosítva van.
Hosszúra nyúlt a beszélgetés, kint már so

kan várnak a főtitkárra, be kell fejezni az in
terjút. Szédülve hagyom ott Meinlt... Az Ad
mira 300.000 schillinges uj pályát épít a mai 
krízisben, az osztrák futball jövöje tiz eszten
dőre biztosítva ... két tucat uj Sindelar és 
Gschweidl... vájjon be tudjuk-e még hozni 
ezt az előnyt? önkéntelenül is az osztrák fut- 
ballvezér szavaira gondolok: „pár hétig a ma
gyar játékosok között kellene élnem, hogy 
megmondjam mi a hiba“. ötletnek sem rossz. 
Mi lenne, ha a magyar labdarúgás betegágya 
fölött tartott konzíliumra meghívnák Meisl pro
fesszort is? ...

Andor León

rozott túrázása.**  Szerintünk tehát nem a kö
zönség teherbiróképességének végzetes csök
kenése, nem az akut KISOK-probléma, nem 
a futballsport túladóztatása az eredendő 
hiba, hanem amire a fenti bajok folyomá
nyaként kényszerültek: a túra.

Nézzünk tehát szembe a vádakkal. Adjuk 
át a szót elsősorban Fodor Henrik dr.-nak, 
a profiszövetség főtitkárának, aki munka
társunk előtt igy nyilatkozott:

A legsúlyosabb gazdasági 
viszonyok melleit kedvező 

az országos válogatott csapat 
sportbell mérlege

— A túrázás egy szükséges rossz és mind
addig nem mellőzhető, amig a gazdasági viszo
nyok megjavulnak — mondotta nekünk Fodor 
doktor. —• A turaeredményeket relatíve kell 
mérlegelni. Nem osztom azt n véleményt, hogy 
a túrák túl vannak hajtva. Ha összeállítjuk a 
külföldön játszott mérkőzések statiszlikójá,

meglepődünk azon, hogy milyen kedverő 
eredmény alakni ki a magyar csapatok 

javára.
Kellemetlen meglepetések tagadhatatlanul adód
lak. Nem szabad elfelejteni azonban azt sem, 
hogy ilyen kellemetlen meglepetések q legjob

baknak hirdetett osztrák csapatok turamérkő- 
zéseivel kapcsolatban is adódtak. Hogy csak 
néhány konkrét példával szolgáljak, itt van 
mindjárt a WAC németországi, a Wacker bu
karesti, a Hakoah lengyelországi balstkere. 
Mindezek a tények arra figyelmeztetnek, hogy 

csak ■■ összesített eredmény alapján lehet 
objektív bírálatot gyakorolni.

Ha pedig elfogadjuk — mert el keli fogadni 
ezt az elvet — rögtön tiszta képet kapunk, ha 
egy pillantást vetünk az országos válogatott 
csapatnak augusztustól augusztusig játszott 
mérkőzéseinek összesített eredményére, Íme:

— Szept. 18: győz Csehszlovákia ellen 2:1-re, 
okt. 2 .-veszt Ausztria ellen 2:3 ra; nov. 1. győz 
Németország ellen 2-1 re; nov. 28: veszt Olasz
ország ellen 2:4-re; márc. 5: győz Hollandia 
ellen 2:l-re; márc. 19.- győz Csehszlovákia ellen 
2.-0-ra; ápr. 3: döntetlen Ausztria ellen 1:1; 
lun. 2: veszt Svédország ellen 2:5-re.

— A fenti összesített eredményből kitűnik, 
hogy

az egyetlen kisiklás Svédországgal kapcso
latban történt.

Ne kárhoztassa tehát senki sem a turatörekvé- 
seket, mert ez nyújtja ma az egyetlen életlehe
tőséget a magyar csapatoknak. Csak a gazda
sági helyzet javulása és ennek eredményeként 
az elmaradt futballközönség visszatérése segít
het. Ma már az adóelengedés sem jeleni ko
moly orvoslási.

.Csorbítatlan a magyar futball 
presztízse a külföldön"

Hogy pedig a magyar futballsport jóhirneve 
a mai napig sem kopott el a határokon túl, an
nak tanúsítására álljon itt Herczog Edvinnek, 
az inlernacionális futballsport legalaposabb is
merőjének nyilatkozata, amelyet még súlyo
sabbá lesz az a tény, hogy ezt az ideális lelkű 
magyar sportférfiut legutóbbi utazása során há
rom nagy francia lap bízta meg informálásával.

— Aki ismer engem — mondotta — tudja,
hogy nem foglalkozom aktív sportpolitikával, 
mert az a nézetem, hogy a magyar labdarúgás 
legnagyobb átka az, hogy túlsúlyban vannak a 
fecsegők. A labdarugószövetségek inkább hason
lítanak egy kaszinóhoz, mint egy komoly, dol
gozó testülethez. k 

WEEKEND-NAPLÖ
Riadalom a csónakházakban — „Pcer Gynf". „Lucifer". 
„Suhanc" ds a többiek — Feltámasztják a Batafoa 
sportéletét — A „távevő rekorder" aggodalma

Még mindig nem csendesültek el a hullá
mok, amelyeket a szúnyogszigeti csónakház
tulajdonosok berkeiben vert fel a vármegyei 
díszt {főorvosnak a megyei kjsközgyüléson mon
dott beszéde. Ennek a felszólalásnak — mint 
már megírtuk —, az volt a lényege, hogy jö
vőre meg kell szüntetni a csónakházak bérle
tét a szigeten, mert nagy részben ezek az okai 
annak, hogy az újpesti ivóvíz fertőzött és iha
tatlan. Hogy ez a megállapítás mennyire téves, 
azt tudja mindenki, aki ismeri a szúnyogszigeli 
viszonyokat és könnyen meggyőződhet róla az 
is, aki egy kis időt szentel az ottani állapotok 
tanulmányozására. Az ujpesti viz fertőzött és 
ezen haladéktalanul segíteni kell, azonban 
semmiesetre sem lavul meg azáltal, ha meg
szűntetik a weekendéletet és lebontják a csó
nakházakat a szigeten. Már megírtuk, hogy eb 
bői az intézkedésből csak károk származhat
nak, mert sokszáz embert ok nélkül megfosz
tanának a munkalehetőségtől

Megkérdeztünk a szigeten néhány érdekeltet 
a dologgal kapcsolatosan, akik a következő
ket mondották-

Dunavölgyl (Welser) csónakházt
— Nagyon meglepett bennffnket a tisztító-

Elsőrendű két pír QCfi n 
evezős csónakok uuU ■-űrt 

kaphatók BRENN'INGER SÁNDOR CRÓnaképltőnél 
III., Nánásl-ut 40. Római part. Telefonhivő: 622—30.

orvos ur jelentése. A csónakházakból szemét 
alig kerül ki és ami kikerül, az sem olyan, 
hogy megfertőzné a Duna vizét.

A kutakat pedig annál inkább sem fertőz
heti meg, mert a kutak sokkal feljebb van

nak, mint a szigeti csőnakliázak.
Hogy az ujpesti viz rossz, annak az okait már 
megírták oz urak a „Hétfői Napló"-ban. Első
sorban a „trianoni*'  gát tette tőnkre a kutakat. 
Évente közel egyméteres az iszaplerakódás és

Sátor.... p 12.80
örrzcs sportcikkek legolcsóbban

GASSNER, Toróz-kUrut 18-

ez teljesen tönkreteszi a kutakon kívül ezt a 
szép Dunaszaknszt is.

Ebbe az eliszaposodott Dunaágba folyik 
bele ■ Pannónia bőr-, a Lelne? bőr és 
enyv-, a Krnyer festék- és lakkgyár szenny

vize.
Ez a szennyvíz tele van festék- és cserzőanyag- 
gal és a hatásuk olyan, hogy még a csónakok 
pácolását is lemarják. Ha üzem van ezekben a 
gyárakban, akkor a szivárvány minden színé
ben játszik a Duna — csak tiszta vizet nem 
látunk seholscm.______

uelvart-keröKDárok
gtimmlk ésnikatréRzek n|r có áron vn-« Rnttenblller*•óba nem látazsttVIVW 01911 a(ea SB.

Börzsöny csónakház:
— Azt hisszük, hogy a liszlitóorvos ur tévesen 

említette beszámolójában nz egész Népszigetet. 
Ezen a részen egyáltalán nincsenek kutak és 
az a szernél, amely az itteni csónakházakból ki
kerül, azl a Duna medre pillanatok alatt el
nyelt. Egyébként nekünk még ötéves szerződé
sünk van.

— Állítom, hogy nálunk a futball javulására 
addig komolyan számítani nem lehet, amíg egy 
diktatórikus kormányzat kezébe nem adjuk a 
hatalmat. Ahol kaotikusak az állapotok, ahol 
sok a labirintus, ott nem lehet „alkotmá
nyos" formák közölt elintézni a problémákat. A 
magyar sportban annyi a személyi és az anyagi 
érdek, annyira dominál a szerepelnivágyás, a 
hiúság, hogy a kibontakozást másként el sem 
lehet képzelni, mint hogy autokratikus hatalmat 
adnak a vezetők kezébe.

— Ennyit a magyar futball belpolitikájáról.
♦

— Ismerem jól úgyszólván az egész világ fut- 
bnllsportjának arculatát, de a mi szomorú bel- 
állapolaink közepette is örömmel jelenthetem^

a magyar futball presztízse a sorozatos 
ballépések ellenére is szilárd a külföldön.

Legutóbbi franciaországi utam során ulkaluiaiií 
volt a francia futballsport vezető tényezőivel 
eszmecserét folytatni. Örömmel láttam, hogy a 
magyar futball iránti megbecsülés változatlanul 
fennáll.

Ügyes nemzetközi politikával nemcsak Fran
ciaországban, de úgyszólván mindenütt, 
még a mai szegényes viszonyok között Is 

el lehet lavírozni
mindaddig, amig elkövetkezik n reneszánsz éí 
ezzel együtt a fokozott fulbnllteljcsitmény.

— A magyar csapatok külföldi elhelyezke
dési lehetőségei — szerintem —- nem roaz- 

szabbodtak.
Tévedés az, hogy azok az országok, amelyekben 
a magyar csapatok átmenetileg gyengébb telje
sítményt produkáltak, elvesztek volna a mi szá
munkra. Tapasztalataim szerint, a magyar fut- 
ballvezelŐi gárda ezen a téren fölényes bizton
sággal operál nagyhírű versenytársai mellett. A 
>»<WW futballt nem kell félteni. Bárminő viha
rok között is táncol hajója, mindig megtalálja a 
kiutat. Hasztalan támadják, hiába szapulják, 
ennek a szép sportnak jövője van a magyar 
nemzeti eszme szempontjából is.

•
A két nyilatkozat egyben válasz az újjáéledt 

futballellenes harci front oflTenzivájára. Kiderül 
ezekből, hogy a vezetésben fölmerülhetnek né
zeteltérések, e szép sportág szeretetében azon
ban közös nevezőn halad a labdarúgás minden 
tényezője. Lipcsei Jenő.

PETYF.RITY LAJOS:
Először megdöbbentünk, amikor megtudtuk 

a tisztifőorvos ur jelentését. Később azonban 
egyre nyugodtabbak lettünk, mert könnyen be
bizonyítható az, hogy mi sem közvetve, sem 
közvetlenül nem lehelünk okai annak, hogy 

Ílí. DÚK3 fflálygs:

■
 Épít verseny- ór turacsónakot, Összes magyar ■■ 

ég ezAmos külföldi egyesület állandó szállítója. H 

az újpesti viz ihatatlan. Mindenesetre szer
vezkedünk a sérelmesnek Ígérkező határozat 
mi és ,ia. küldöttségileg keressük fel az 
illetékes minisztériumokat.

FONYÓ VENDÉGLŐS:
Elképzelhetetlen, hogy ez a jelentés a Néps 

szigetnek erre a részére is vonatkozzon. Min
den valószínűség szerint csak a vízre épített 
csónakházakra és a híd fölött levő weekend- 
házakra és telepekre célzott a tiszliföorvos ur*  
A FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN, 
■melyhez a sziget bérleti ügyei tartoznak, 
egyelőre még ugy látszik, nem törődnek ■ me
gyei tiszliföorvos ur véleményével, mert a na
pokban adtak ki valakinek egy hatéves szerzői 
dést a szigeti tclekbérlctre

♦
A Peer Gynt, Lucifer és a Suhanc a Balato

non jár kecses jacht formájában a többi jól
nevelt társaival együtt. Minden vitorlás jacht 
tulajdonosa igazittatja, javtttatgatja a hajót 
vagy a vitorlát, hogy a vitorlás Európa-bajnok- 
ságra kifogástalan állapotba kerüljön. Szent 
István hetében nagy napjai lesznek a balatoni 
vitorlássportnak. 20-án délelőtt Siófokon re
pülőnap, délután pedig az összes balatoni vizi- 
jármüvek; gőzhajók, motorosok, vitorlások Ba
laton/ üreden gyülekeznek és diszfelvonuláson 
vesznek részt a Királyi Magyar Yacht Club bO 
éves jubileumára érkezett előkelőségek előtti

♦
A WEF.KEND EGYESÜLET látszólagos hall

gatása mögött serény munka folyik. A vezető
ség, a tervek szerint, kapcsolatot keres a sport
szövetségekkel, hogy a sport- és a fürdőéletet 
közelebb hozza egymáshoz. Az l'szó Szövetség 
már eddig Is kivette részét a Siófokon rende
zett versenyekkel, n Balaton-átuszásokksl és 
egyéb, fürdőhelyeken tartott vlzlpólóversenyek- 
kel ■ propagandából. A Magyar Turista Szö
vetség nyilatkozata szerint a turisták eddig 
sokban hozzájárultuk a fürdőélet fellendítésé
hez. Megcsinálták: Börzsönyben, a Tolvajárok
ban a hegyistrandol, ahova hétvégén valóságon 
népvándorlás indul meg.

♦
Távcvő-versenyt rendezlek egyik duna- 

menti nyaralólclepcn. A versenyt egyik volt 
birkózóbajnokunk: Petry Zsiga nyerte meg, 
akit a megszámlálhatatlan nehéz fogás el
fogyasztása után barátai diadalmenetben 
kísértek lakása felé. A kapu előtt néhány 
lépéssel az ünnepelt elbúcsúzik híveitől a 
következő indokolással'

— Az Istenért, menjetek/ A feleségem 
valahogy meg ne tudja, hogy megnyertem a 
versenyt, képes és nem ad ma este var 
ctorátl t-l9 füleky József
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’* — Te, Zenlay, neked szól ez a mosoly. 
Légy boldog vele. Átadom neked egyéni 
használatra — jegyezte meg nevelve Bel- 
thícz. Különben kijelentem neked, hogy 
az én Yvonne oni van olyan szép, mint ez a 
Glória ...

Delthiez némi hencegéssel beszélt mindig 
n barátnőjéről, kit különben komolyan 
jpenyasszonyánaki tekintett. Yvonne csodás 
termetű, elegáns leány volt. Manequin egyik 
legelső divatszalonban. A lánynak is let- 
szett az „Astoria" csinos kapusa, a iiires 
Delthiez. Külön, a saját maguk világában el
ért bcérkczeltségük telte őket egymásnak 
értékessé. Yvonne a világért se mulasztott 
volna egy meccsel, amikor az ,,Astoria” ját
szott és ha a tömeg ünneplőén Delthiez ne
vét ordította, ugy érezte, hogy reája is fény
lik valami a dicsőségből. A iiu is szívesen 
kérkedett Yvonne szépségével.

Rian nagyképiisködőll: —- Nekem nem 
esetem ez a nő. Én csak n szőkéket és a fia
talokat kedvelem. Ez a táncosnő már nem is 
olyan mai. -- Kic.sinylöen lebiggyesztelte 
száját és legújabb fürtjére, a tizennyolcévés, 
kis szőke Suzy Jlerricourt-ra gondolt...

Ellenben Zenlay Béla nem gondolt sen
kire. Kiesett belőle minden régi emlék, min 
den újabb kaland. Neki nem létezett más nő, 
csak Glória banda, a különös fényű kék 
szemével, barna bőrével.

A táncosnő <gy pillantásra megint átné
zett a fiúra. De a másik percben, már ked
vesen nyújtotta kezét egy magas, frakkos ur
nák, Charles Berthuz volt, a bankárnak egy 
barátja.

— Egy unalmas estélyről menekültem ide 
»— mondta, mintáit helyet foglalt Gloriáék 
asztalánál. — Örülök, hogy itt találom ma
gukat. Mint mindig, ma is remekül néz ki 
Glória! Nagyszerű ez a kék ruhája.

Bizalmas, kissé fölényes árnyalatú volt a 
hangja a táncosnővel szemben.

— Megbocsássanak, szólt közbe Pierre 
Vanni. Van egv kis beszédein odaát egv is
merőssel. Néhány percre kimegyek hozzá.

— Higginshez, az amerikaihoz? — kér
dezte a titkár, ki egész este alig szólt egy 
BZÓt.

— Igen, őhozzá — szólt felállva a bankár. 
A vörősképü, gyér, szőke hajú, nagy da

rab amerikai, hanyagul bő, világos szürke 
öltönyében, kissé kirítt a „Lido" elegáns kö
zönségéből. De látszólag keveset törődve a 
körülötte levő emberekkel, kurta pipáját 
szívta és belebámult ti whisky-szódás poha
rába.

— Higgins, beszélni akarok magával — 
kezdte a bankáv. Leült az amerikai mellé. 
Az imént még társadalmi kedveskedésre be- 
rondezett arckifejezése hirtelen eltűnt. Ko
mor, szigorú lelt.

— Higgins, tenni kell valamit. De ezt a 
fiút, a „csodacsatárt”, ahogy itt becézik — 
é$ gúnyosan nevetett hozzá — ki kell emelni 
minden áron. Vagy átszippantjuk a „Satur- 
jiusba”, vagy...

A be nem fejezett mondat is eléggé beszé
des volt.

Odaát ezalatt Berthuz tette Glóriának a 
szépet. Nem tagadta, hogv Vannihoz való 
barátsága dacára, szívesen osztozna Glória 
kegyeiben. De azt is tudta, hogy Glória elég 
érdek-nő, aki nem kockáztat egy oly fényes 
gondtalanságot, luxust, amivel Vanni őt kö
rülveszi és amit ő, Berthuz, a bizonytalan 
jövedelmével és rengeteg adósságával amúgy 
•e tudna nyújtani.

Glória e percben szívből utálta Berlhtizt. 
De utálom őket mind ... szinte reflexszerüep 
gondolt erre. Utálom Pierre Vannit, Ber
linül, Tessierl, ezt a kis hülyéi az aíTeklált 
mozdulataival. Mind.

Mind? talán mégsem. Milyen helyes ez a 
rajongószemü szőke futballista. Nem is lenne 
oly rossz egy kis vAltozatoiság . . .

Szórakozottan felelt Charles Berlhuznck... 
Higgins vörös arcában mélyen bennülő 

Bavószinü szemeit csak most vonla el elő
ször a whiskyspohár tanulmányozásától. Rá
nézett Vanni ra.

— Hál mit csináljak? — vont egyel a vál
lán. — Majd színtelen fahangon folytatta: 
— Vanni, maga jól tudja, hogy az „Astoria” 
trénerével, Mac O'Nellel nem lehet semmit 
se kezdeni A múltkor megmutattam neki a 
csekkel, elég „érthető” voltam. Tudhatta, 
hogy neki szól, ha a mi terveinket, ha még 
oly passzivan is. elősegíti. De istenemre, 
ezek az írek mind oly nehéz pasasok Csak
hogy ki nem boxoll. ugy lel volt háborodva. 
Anitán meg azt hiszem, szereli is ezt a ma

gyar Out. Mondják, még Budapestről ismeri, 
önkéntelenül mindketten a futballisták 

asztala felé néztek. Zentay most is mereven 
ült, Glóriát bámulta.

Pierre Vanni, beidegzödölt mozdulattal 
végigsimitolta homlokát. .Jobb szemébe il
lesztette monokliját és figyelmesen nézett a 
két asztal irányába.

— Higgins, — szólt újra az amerikai felé 
fordulva — tudja-e, hogy már 35.000 fran
kom úszik a „Saturnus"-szal. Soha rosszabb 
boltot nem csináltam. Amióta az „Astoria” 
ezt a magyar csatárt leszerződ tette, egyik si
kert a másik után éri cl. Ma ö a legjobb 
proficsapat itten. Persze őket mindig kérik. 
A „Saturnus” az ördögnek se kell. A közön
ség egészen elejtett. Ha igy folytatjuk, ki
esünk az elsőoszlálvu ligából. Ki beszél 
már Tavaszi Kupáról? Én meg hogy jutok 
majd a pénzemhez?

Idegesen gyújtott cigarettára.
Higgins a fogai között mormogta: — „Mi

felénk odaát” tudnék egy módot. De itt ...
A bankár kapott a szón. — Milyen módot? 

Csáki mondja, próbálni mindig lehet ...
Az amerikai gonoszul nevetett. No talán 

mégsem. Mert mifelénk az egyszerű. Négy 
erős fiú, revolverekkel. Egy nyolcvan lóerős 
kocsi. Az érdekelt fél már megkötözve, ha
lálra félemlitve, messze is van a várostól. 
Azután vagy vagy. Lemondás, de esetleg egy
szerűen: puff...

— Ne beszéljen bolondokat Higgins, — 
állította meg a bankár a szóáradatot. Ne fe
lejtse el, hogy Párisban vagyunk, a Champs 
Elyséen, és nem Chicagóban, a gangszterek 
között...

- Talán csak meg kellene kezdeni — vá
laszolt cinikusan az amerikai.

— Valami szelidebb formát majd csak 
találunk — vélte a bankár. — De minden
kép ezzel a Zentayval ki kell kicsit babrálni. 
Az ő nagy futballhirességét kell elsősorban 
megtörni...

All right helyeselt Higgins. A whis- 
kispoharába bedobott uj jégdarab nagyol 
koppant. Pierre Vanni felállott. Elfelejtett 
kezetnyujtani az amerikainak. Még vissza
szólt neki:

— Higgins, nézzen be hozzám az irodába, 
ha valami közölnivalója van.

A bankár ment vissza az asztalához. Út
közben észrevette, hogy Glória, mialatt Ber- 
Ihuz hozzá beszél és figyelmes hallgatást 
miméi, belemosolyog a „csodacsatár” rajongó 
arcába.

— Kacérkodik, vagy csak a népszerűségét 
ápolja? villan át a gondolat Pierre Vanni- 
bán.

Zenlay Béla pedig szédülő fejjel nézte a 
nőt. Nem is álmodta, hogy az imént öróla 
folyt a szó, őt kezdte ki a rosszindulat, ö 
ellene szövődik intrika. És hogy a’ vörös
képű ember odaát, már azt forgatja fejében, 
hogyan árthatna neki...

A bankár Glóriához fordult: — Ugy kép
zelem, már igen fáradt lehet kedvesem. 
Nincs kedve még hazamenni?

MÁSODIK FEJEZET.
Az „Astoria-Blue Star‘‘ mnrxxn
A két csapat játékosai már benn voltak az 

öltözőben. Szigorú őrség állta el az oda
vezető folyosó ajtaját. A tréner, u vezető
ség, a masszőr, egy-két befolyásos sport- 
hírlapíró és szorosan a csapathoz tartozókon 
kívül, idegen ember számára megközelíthe
tetlen volt most ez a terület.

Hogy került be mégis ide a vörősképü 
Higgins? Ott ténfergelt a „Blue-Star” játé
kosai közölt, foltos trench-coatja zsebeibe 
mélyesztelt kezekkel. Vizenyős szemeit ide- 
oda járatva, mintha keresne valakit.

Higginsről senki nem tudott semmi bizto
sat. Meghatározatlan korú és meghatározatlan 
foglalkozású volt. Egy szép napon felbukkant 
Párisban. Bizonyítékok nélkül is érződött 
rajta a kalandos múlt. De a nemzetközi fut
ballvilággal való kapcsolatait hangoztatta és 
nagy összeköttetésekkel meg régi futball- 
ilicsőségekkel kérkedett. Ezen a réven gyak
ran lehetett öl sportkörökben és ezek ku
lisszái mögött látni.

Most itt állt, az angol csapat öltözőjében, 
melyet betöltőit a készülődés, öltözés, a tré
ner utolsó tanácsszavainak, meg a fiuk be
szélgetésének lármája.

Higgins kifejezéstelen arca egyszerre fel
élénkült. Néhány lépést tett előre.

— Hello Jack! — örvendezett hangosan. 
Széles tenyerével rácsapott az egyik fiú mez
telen vállára.

Amaz öltözködés közben, félkézzel inár 
trikójába belebujva, megfordul. Jack Len- 
hursl, a „Blue-Star” hires bekkje, többszörös 
válogatott és gólrekorder, zömök, tömzsi, 
barna Iiu volt. Jó fejjel alacsonyabb a vörös- 
képű lligginsnél.

Meglepődve nézett fel rá.
— Hát nem ismersz meg, old boy? Utol

jára Rio de Janeiroban akadtunk össze. Vagy 
négy éve annak. Az. „Ohio-Black-Burn” mécs
esén. Te akkor az „Ohiohan” játszottál. Ra 
gyogóan: két gólt adtál a „Black-Burn“-nek.

Lenhurst valószínűleg nem emlékezett az 
amerikaira. De hiúságának bizonyára jól 
esett, hogy ez az idegen ember megtartotta 
annak a nevezetes meccsnek emlékét.

— Hát jó formában vagyunk? — érdeklő
dött az amerikai.

— Ugy hiszem igen. — Jack elégedetten 
veregette izmos lábszárait.

Higgins most közelebb lépett.
— Jack, mennyi prémiumot kaptok a meg’ 

nyert játék után?
— Tiz fontot, ami nem épp rossz „dop

ping” — nevetett a fiú.
— Te, figyelj ide. — Higgins sultogóra 

tompította hangját. — Én 50 font „prémiu
mot” adok neked, ha rámászol az „Astoria” 
középcsatárára, tudod, az a magyar, akit 
„csodacsatárnak” hívnak. Le kell öt rúgni, 
érted . ..

Jack; ki5 közben elkészült az öltözködés
sel, ott állott már dresszben. Ugy tett, mintha 
nem értené. Tagadólag rázta fejét.

— Jack, my dear, nem kell gondolkozni. 
Ez tiszta ügy. Nem vesztegetés, csak „dop
ping”. .. Egyben te a csapatodnak hozol 
dicsőséget. És vagy olyan ügyes, hogy a le- 
rugást a fair play szabályai szerint csiná
lod ... Nézd, csak alacsony passzokat adj 
neki, folyton rá kell játszani.. . Beavathatod 
okosan VVebbet is, ha ép akarod ...

A tréner hátul ordit: „Are you right? 
Sietni, sietni...

— Sporldicsőségre megy — szól behatóan 
Higgins. És oly gyorsan, mint ahogy a lomha 
mozgású embertől senki el nem várta volna, 
és oly ügyesen, észrevétlenül, hogy még a 
közelben levők közűi se vehette észre senki, 
egy borítékot csúsztatott Jack kezébe.

Már ott se volt. Egy perc múlva becsapó

dott mögötte az öltöző ajtaja.
Jacknak az volt az. érzése, hogy most gyor

san utána kellene rohanni, szólpi, ellen
kezni. De azután vont egyet a vállán. Sport- 
dicsőségre megy. „I'air-play”, gondolta és 
megnyugodott lelkiismeretid készült a „cso
dacsatár” lerugására.

«

Künn, a „Porté d‘Auleuil”-töl, a Parc des 
Princes stadionjáig az egész úttest egy foly
tonosan hömpölygő emberáradat. Mint jól 
működő automata, a Metró állomás öblös 
torka, percenként uj és uj tömegeket ont 
magából. Társasuutók, magánkocsik, autó
buszok, taxik, biciklik hosszú kigyósorban 
igyekeznek közös cél felé. A nagy meccseket 
jelző megmozdulás ez.

Néha rendőrsipolás és felemelt fehér bot 
állítja le a forgalmat. Az egyébként oly en
gedelmes párisi vezetők azonban most vad 
tülköléssel felelnek. Türelmetlenség, izga
lom már az utón fogja el azokat, akik az 
Astoria—Bluo Slar mérkőzésére sietnek.

A „Parc des Princes” elölt még sűrűbb a 
tömeg. Az olcsóbb helyek pénztárai előtt kö
zelharc folyik. Cukorkaárusok, reklámcédula- 
osztogatók, amerikai-mogyorót kínáló nége
rek, az „Autó” sportláp rekedten ordító rik
kancsai, a lárma szimfóniájába, beleviszik a 
maguk népies izíi szólamát.

A stadionból kihullik egy ismert chanson
nak. hangszóróval öblösitett dallama. Ez az 
állóhely és tribünön topogó tömekneh, a 
várakozási idő betöltésére nyújtott elöpro- 
graui.

A páholyokhoz vezető főkapu elé egyre- 
másra érkeznek a jóvágásu autók. Most egy 
fekete, hosszú testű Renastella gördül elő. 
Pierre Vanni száll ki belőle. Azután kisegíti 
Glória Landát, aki csodafess egy világos
szürke, fekete perzsaprémmel diszilelt kosz
tümben. Nagy, borzas szirmú, rozsdavörös 
crysanihém van a kabátjára tűzve.

— Hány órára várja itt magát a kocsi?. 
— fordul feléje a bankár.

(Folytatjuk.)'

A szerkesztésért és kiadásért féld;
DR. ELEK HUGÓ

Vízszintes:

1. Ezt szintén ki kell 
Járni — annak, aki 
szabni akar

11. Nem normális
12. Szájvíz 
18. A „nyakék-pör” hí

res grófnője — fo
netikusan 
motle)

14. A jugoszláv félhi
vatalos

15. Alvás közben 
lentkezlk

10. Rendszerint 12 
szám van rajta

17. Falu Nógrád 
gyében. Sőt 
visszafelé Is 
értelme

18. Egyesület
19. Házak szélei
20. El lehet fogyasz

tani
21. Kicsinyítő rag: -ka 

párja
22. Balatoni fürdő- 

hely
23. Ide kerül a meg

unt holmi
24. Jegy „magya

rul”
28. Furcsa, ha Benő

vel történik meg, 
régi ruháival kap
csolatban

27. Ez a toronyóra 
és ez a zsebóra

28. Hússzelet
29. A ..rúg” Ige meg

kérdezve
30. Zsebből kicsenő 
dl. A mulatók plakát

jai szerint: *,Esle  
11 óra után a par
ketten táncol”

(La-

Függőleges: 2.1.
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2.

8.

4.
5.
0.
7.
8.
9.

Ac emberiség tör
ténetének legszo- 
morubb fejesete 
Amolyan toldalék
féle
As a bizonyos „na
gyot pislogó nyúl" 
Innen származik 
Terem — angolul 
Helybatározó 
Szamarak beszéde 
Régi fiizszerszám 
Leni a mélységben 
Laurlsln feleségé
nek keresztneve

állampolgár 
összesen 10 Ilyen
nel rendelkezik. 
Pld: személyi sza
badság, stb.

14. Világhírű japán! 
porcellánmühcly 

10. A görög „abc” 
utolsó betűje

18. A keleti egyházhoz 
tartozik

20. Zseblámpakéllékek
21. „Van, aki e nevet 

nem Ismeri?”
22. Pest környékéről 

származó

Gyorsan eltörik a 
mécsese
Az I. elemiben 
szerzett legelső tu
dományunk volt 
Egy kb. három év
század előtt élt ba
jor orvosprofesszor 
(Kain)

28. Ismeretlen egyénre 
kérdezzük

80. Így kezdődik és 
•gy végződik — 
kész

GÁL GYÖRGY
Versenyen kiviiü

25.

28.
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