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Károlyt arománnonizotgyoiás
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magjaid találkozás Helána ás Károly Király között - FelségsárWs 
miatt eljárás indul! kát volt miiiSZiar eüan

A kilencéves volt kiráiv Svuiafehéreár vaHéjs lett
Bukarest, junius 9.

(A Hétfői Napló tudósító ja telefonjelen
tése.) Egész Románia a pünkösdi kettős ün
nepek alatt is II. Károly szenzációs hazaté
résének hatása alatt állott. Pénteken este 10 
órától, amikor Károly aeroplánja leszállóit 
Bukarestben, olyan gyors tempóban kerge
tik egymást az események, hogy az összes 
nagyobb romániai lapok szinte óránkint 
adják ki különkiadásaikat.

Bukarest zászlódlszbe öltöztetett, virá
gokkal borított utcáin tízezreivel hul

lámzik a tömeg.
amely vasárnap délután óta már király
ként ünnepli a száműzött Károly herceget. 
Nem is telt el teljes 48 óra Károly hazaté
rése óta s királlyá való proklamálása az 
egész ország izzó lelkesedése közepette 
megtörtént. Vasárnap óta tehát uj királya 
van Romániának s az uj királytól nagyon 
sokat vár Románia népe, de sokat vár tőle 
a Romániában élő magyarság is.

A Hétfői Napló tudósítói a következő 
tudósilásban számolnak be a proklamáció 
szenzációs eseményeiről s az ezzel kapcso
latos újabb fejleményekről:

A kamara és a szenátus 
megszavazza a proklamációt

Vasárnap délelőtt 11 órára hívták össze 
Bukarestben a kamara és a szenátus együt
tes ülését, amelynek

egyedüli tárgya II. Károly hercegnek 
királlyá való proklamálása volt.

Az együttes ülést megelőzöc.n külön ülése
zett a kamara és a szenátus, majd 11 óra
kor megkezdődött az együttes ülés. Buka- 
reM főútvonalán, a Calea Victorián óriási 
tömeg hullámzott mór a kora délelőtti 
órákban s

délben már annyian voltak, hogy 
szinte mozdulni sem lehetett.

A képviselők sorra érkeztek az együttes 
ülésre s féltizenegy “óra után mór csaknem 
teljes számban együtt vannak a két tör
vényhozás tagjai. A kamara és a szenátus 
együttes ülésén

megszavazták azt a két törvényjavas
latot, amely az 1926. január 4-lki del- 
ronizáclót megsemmisíti, a régenstaná- 
csot megszünteti és Károly királlyá 

való proklamá'ását elrendeli.
Az együttes ülés után a parlament tagjai 
gyülekezni kezdtek a nemzetgyűlésre, ame
lyen ünnepélyes keretek között megtör 
tént a proklamáció. A zászlódíszbe öltözte
tett parlament elölt rendőrség és katonaság 
tartotta fenn a rendet, benn az ülésterem
ben pedig déli egy órára zsúfolásig megtel

tek az összes karzatok, amelyeken ott lehe
tett látni Bukarest minden számottevő tár
sadalmi notabilitását.

Érdekes és színes képet nyújtott a par
lament ülésterme. A képviselők valameny- 
nyien ünnepi, fekete ruhában jelentek meg. 
A hölgyek divatos, elegáns toalettekben 
pompáztak a karzatokon és ott voltak a 
fényes tábornoki uniformisba öltözött rna-

Károly, e néven második, Románia trónját 
elfoglalni hivatott...

Elhalkul az éljenzés, mély csend lesz nz 
ülésteremben, amikor Pop-Cicso István, a nem
zetgyűlés elnöke elfoglnljn helyét nz elnöki 
emelvényen,

kezébe veszi a fnkntapácsot, néhányszor 
megkoppantja az asztalon: megkezdődik a 

nemzetgyűlés ülése.
Az elnök általános, feszült figyelem közepette a 
kővetkező beszéddel nyitja meg az ülést:

— Románia alkotmányozó nemzetgyűlését 
megnyitom és felszólítom önöket, szenátor és 
képviselő urak, hallgassák meg a felelős kor
mány által benyújtott s a szenátus és kamara 
által már megszavazott két törvényjavaslatot, 
amelyek hazánk alkotmányos életének törté
nelmi jelentőségű fordulópontját örökítik meg. 
E két javaslat megszavazása esetén,

Románia uralkodója a trónöröktés rendjé
nél fogva Károly királyi herceg lesz.

Az önök feladata ezután még az is, hogy Ká
roly őfelségétől a királyi esküt kivegyék.

Áz elnöki megnyitó után mély csend. A mi
niszterek tribünjéről most felemelkedik Miro- 
nescu miniszterelnök és Junión igazságügy
miniszter, akik a szónoki emelvényre lépnek. 
Mironescu beterjeszti a két törvényjavaslatot, 
majd Junián felolvassa a törvényjavaslatok 
szövegeit, amelyek szóról-szóra igy szólnak:

„Az 1926 január 4-iki s legfelsőbb jóvá
hagyással szentesilcll és n Monitorul Official 
január 5-iki számában hirdetett 13. és 14. sz. 
törvények, továbbá a régenstanócs hivatalba 
lépésére vonatkozó nemzetgyűlési határozatok 
inegscmmlslttetnek. Ennek következtében az 
alkotmány 77. szakasza alapján a nemzetgyűlés 
megállapítja," hogy

Románia trónja a trónöröklés rendjénél 
fogva Károly herceget Illett meg, 

mint Ferdinánd király elsős-ülőit egyem., le 
származott jót s mint ilyen Károly. — e néven 
második --Románia trónját elfoglalni hivatott"

A másik törvényjavaslat így szól:
„Mihály király őfelsége, — felséges címének 

megtartása mellett incgválasztatik Gyula
fehérvár nagyvajdájának és a trónöröklés rend 
jében való jogainak épségben tartása mellett a 
királyi jogok gyakorlására az alkotmány szellő 
méhen, az elhunyt uralkodó egyenes lcszármn 
zollja. Mihály őfelsége édcsalyja, Károly őfel
sége királyi herceg lép uralkodói jogaiba."

Amikor Károly r ve felhangzik a törvény
javaslatból, a nemzetgyűlés tagjai felállnak s 

perceken M áljenrik, ünnepük Károlyt.

gasrangu tisztek is. Amikor Maniu Gyula 
volt miniszterelnök, Vajda-Vojvoda Sándor
ral, kabinetje belügyminiszterével az ülés
terembe lép, a képviselők óriási ovációban 
részesítik. Maniu volt minisztertársaival a 
képviselők számára fenntartóit első padsor- 

. bán foglal helyet. Majd megjelenik az 
átmeneti kabinet elnöke, Mironcscu, aki a 

' miniszterek tribünjén ül le.

A karzatokról zsebkendőket lobogtatnak, virá
gokat dobálnak az ülésterembe, ugy hogy né
hány perc alatt valóságos virúgerdö boriljá a 
parlament üléstermét. A karzatokon ülő katona
tisztek feszes vigyázz-állásban szalutálnak Ká
roly nevének említésekor.

Ezután a pártok szónokai következnek fel
szólalásra, hogy a javaslathoz hozzászóljanak. 
Az első felszólaló dr. Maniu Gyula volt minisz
terelnök, aki a nemzeti parasztpárt nevében 
próbál beszélni, de olyan viharos éljenzés tör 
ki, amikor Maniu felemelkedik helyéről, hogy 
perceken keresztül beszélni sem tud. Amikor 
helyreáll a csend. Maniu halk hangon, minden 
szavát szótagolva mondja el beszédét, amely
ben kifejti, hogy pártja a román nép óhajával 
összhangban cselekedett, amikor a párt kor
mánya előkészítette Károly király hazatérését 
és ezzel történelmi fordulatot adott Romónia 
alkotmányos életének. A többi pártok felszólalói 
következtek, köztük

gróf Bethlen György, aki a Magyar Párt 
deklarációját olvasta fel.

Bethlen gróf kijelentette, hogy
a magyar párt nevében hozzájárul az 1920 

január 4-iki törvény megszüntetéséhez.
A magyar pártnak, mint soha máskor, ugy most 
sem szándéka, hogy nehézségeket okozzon, — 
mondotta Bethlen beszéde további során. Végül 
kifejezte azt a reményét, hogy a kisebbségek 
helyzete megjavul.

A. szavazás
A pártvezérek felszólalása után következett a 

szavazás.
A nemzetgyűlés 485 szavazattal egy ellené

ben elfogadta a két törvényjavaslatot.
•1" egyetlen ellenző szavazatot Jorga Miklós 
egyetemi tanár. Károly király egykori nevelője 
adta le. Jorga nem Károly királlyá való prokla
málása miatt szavazott a törvényjavaslat ellen, 
hanem, amint ez beszédéből kitűnt, azt elle
nezte, hogy Mihály király Gyulafehérvár vajdá
ja legyen, ezért módosítást ajánlott, amit azon
ban elvetettek

A szavazás befejeztével az elnök fclfiiggcsz- 
lelte az illést, a képviselők és szenátorok nagy 
része azonban bentmnradt nz ülésteremben s 
nagy érdeklődéssel szemlélte, amint

szerelők sietnek fel a szószékre és elhelye
zik ii rádió mikrofonját.

Ezután küldöttség ment Károlyéri, aki pontbnn 
délután negyednégykor érkezett meg a parla

mentbe, ahol óriási ovációval és lelkesedéssel 
fogadták. Az elnök a király megérkezése után 
pár perccel újból megnyitotta az ülést.

Károly tábornoki uniformisban lép be az 
ülésterembe

és a terem viharos lelkesedése közben lép fel 
a szószékre, hogy letegye az esküt. Amikor Ká
roly már az emelvényre lép, mély csend lesz 
és ebben a mély csendben hangzik fel Románia 
uj királyának esküje:

— Én, II. Károly, esküszöm az élő Istenre, 
hogy az ország alkotmányához Ilii leszek, törvén 
ngeit megtartom és másokkal is megtartatom.

Károly király 
szenzációs beszéde

Az eskü letétele után Károly hosszabb beszé
det intézett a nemzetgyűléshez.

— Szerencsésnek érzem magamat, —• 
kezdte Károly király beszédét, — hogy itt 
megjelenhettem önök elölt. Én népemnek 
atyja kívánok lenni és mindent el fogok kö
vetni, hogy Romániát ismét a fejlődés és 
boldogulás útjára vezethessem. Vándorláso
mat olyanok idézték elő. akik köztem és a 
nép között el akarták tépni a köteléket. 
Most visszajöttem, de anélkül, hogy gyűlö
letet éreznék ellenségeim Iránt.

Ezután édesatyjáról, Fcrdlnánd királyról 
emlékezett meg beszédében. Megindult han
gon mondja el, hogy édesapjának utolsó vá
gya volt, hogy vele, a fiával beszélhessen s 
ha ez nem Is történhetett meg, azért ő mé
lyen szivébe zárta édesapja emlékét. Beszé
dét ezekkel a szavakkal fejezte be:

— Én az önök körében nőttem fel, az 
önök kudarca, szenvedése, eszmevilága, az 
enyém Is volt és mindez közős lesz a jövő
ben. Remélem, mindazok, akikel a jóság 
szelleme hat át, a trón köré gyülekeznek, 
bármilyen nemzetiségnek Is legyenek. Kö
zölni akarom még veletek azt Is, bogy vé
gétért az n lelkifájdalmam, amelyet azért 
éreztem, mert esztendőkön keresztül vissza
tartottak a fiamtól. IJjra megtaláltam a fia
mat, felnevelem őt, atyja és hazája szerete
ttben. Most pedig előre n munkára. Egye
süljelek gondolatban és érzésben n mun
káért!

Nagy éljenzés és taps fogndín a király be
szédét, amely után Pop Cicio István elnök a 
nemzetgyűlésnek, mint a nemzet összes 
gyermekeinek hódolatál tolmácsolta a ki
rály előtt. A nemzetgyűlés ülése n király
himnusz hangjai mellett ért véget.
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Károly király megható találkozása fiával 
és elvált feleségével

A nemzetgyűlés ülése után Károly király 
megkoszorúzta a román hősi halottak szob
rát, inujd atya sírját látogatta meg. Ezután

• király felkereste Hiéna hercegnőt éa 
flát, h kilenc esztendős Mihályt. A ta
lálkozás rendkívül megható jelenetek 

között folyt le.
A kit Mihály királyfi, amikor édesapja a 
szobába lépett, kitörő örömmel üdvözölte 
atyját. Eléna hercegnő szemében könnyek 
csillogtak, amikor Károly üdvözlésére sie
tett. Károly király hosszabb ideig időzött 
Eléna és fia társaságában.

Károly király egyébként már szombaton 
intézkedett, hogy

jogtanóesosa adjon be óvást a bukaresti 
táblának döntése ellen, amely a házas

ságot felbontotta.
Ez meg is történt s mára már meglesz n 
tábla döntése is, amely Károly király óvá 
sánnk helyt ad és a házasság felbontását 
érvénytelennek mondja ki.

Lemondott 
a Míronescu-kormány

Mironescu miniszterelnök vasárnap dél 
után beadta lemondását, amelyet a király 
elfogadott. Azonnal tanácskozni kezdett a 
pártvezérekkel. A vasárnapi tanácskozások 
eredményeképpen Mariin Gyulát vagy Prc- 
sán tábornokot emlegették uj miniszter
elnökként. Vasárnap

megjelent Károly király manlfesztuma, 
amely ugyanazokat a gondolatokat tartal
mazza, mint a proklamációkor elmondott 
beszéde.

SUrbey herceg végleg el
hagyta Romániát

Stirbey herceg, aki, mint emlékezetes, lég 
gyülölködőbb ellensége volt Károly király
nak, még szombaton elutazott Romániából. 
A Hétfői Napló munkatársának informá
ciója szerbit Stirbey herceg elutazása előtt 
ügy nyilatkozott, hogy

végleg elhagyja Románia területét s 
többé nem kíván visszatérni Romániába.
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Politikai körökben érthető szenzációt kel 
telt Sllrbey elutazása és ezek a kijelentései. 
Még vasárnap élénken kommentálták ezt az 
eseményt

Érvényben marad a válás 
Eléna és KAroiy között

Bukarest, junius 9.
A vasárnapi lapok még arról számolnak be, 

hogy Károly király lépéseket tett, hogy válópe
rét érvénytelenítse, hétfőn azonban azt jelentik 
a lapok, hogy Károly tanácskozást folytatott 
Eléna hercegnővel Állítólag elhatározták, hogy 

egyelőre egyikük sem fogja a válás ér
vénytelenítését kérni,

Mihály trónörökös nevelése pedig a király ke
zébe megy át. A kis trónörökös állandó lakása 
a Controcenii királyi kastély lesz.

Títulescut Bukarestbe hívta 
a király

Bukarest, junius 9.
Lapjelentésck szerint, Titulescu Londonból 

Bukarestbe utazott. Hir szerint a király hi
vatta, hogy vele a politikai helyzetet megvi
tassa. Hétfőn egyébként Károly király délelőtt 
Maniuval tárgyalt és délután is magához ké
rette Manlut, akivel este hét óráig folytatott ta
nácskozást

Felségsértésért eljárás indult 
Három előkelő liberális poli

tikus ellen
Bukarest, junius 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A liberális pártban megkezdő
dött a bomlási folyamat .A pünkösdi ünne
pek alatt a liberális párt végrehajtó bizott
sága értekezletet tartott, amelyeken elhatá
rozták, hogy szombati állásfoglalásukat fen 
tartják, amely hevesen szembeszáll Károly 
visszatérésével. A liberálisok hétfői értekez 
létén elhatározták azt is, hogy

Bratlnnu Györgyöt, néhai Brallanu Jo- 
nel miniszterelnöknek flát, aki ezzel az 
állásfoglalással nem azonosította magát, 

kizárják a pártból.

ily áron is n lOBíWlsmoM

öZatítiarílytie EUBOIWEVÖ

TUNGSRAM CSÖVEKKEL
A Standarcl-csereazcíóttanagy érdeklődésre való tekintettel 

augusztus 15-éig meghosszabbítottuk.

A kizárt Bratianu György uj pártot alakit, 
amelyhez a liberális párt kolozsvári frak
ciója máris bejelentette csatlakozását és 
több liberális politikus csatlakozását várják.

Politikai körökből vett értesülés szerint 
a liberálisok értekezletén elhangzott beszé
dek miatt Angelescu és Dimitrescu volt mi
niszterek, valamint Costinescu volt buka
resti főpolgármester ellen

eljárás Indul felségsértés elmén, 
mert Károly királyról sértő hangon nyilat
koztak.

Mária királyné meleghangu 
üdvözlő távirata Károlyhoz

Bukarest, junius 9.
Mária anyakirólynőtö! tegnap üdvözlő 

távirat érkezett Károly királyhoz, amelyben 
kijelenti, hogy

boldognak érzi magát, hogy Károly 
visszatért az országba s örömmel vette 
tudomásul királlyá való proklamálását. 

Károlu nyomban válaszolt a táviratra. A ki
rályné visszatér Bécsből Bukarestbe, ahol 
ünnepélyesen fogadja Károly király.

Károly király két érdekes 
dekrétuma

Bukarest, junius 9.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Károly király hétfőn két érdekes dekré
tumot adott ki. Az egyik dekrétum arról intéz
kedik, hogy

Ferdlnánd király halála óta a mai napig 
érvényben lévő összes törvényeket tovább

ra is érvényesnek Ismeri el a király, 
aki ezzel a jogfolytonosságot kívánta helyre
állítani. A másik királyi dekrétum arról intéz
kedik hogy

a hadseregben folyamatban lévő összes fe
gyelmi eljárásokat, valamint kiszabott 

fegyelmi büntetéseket elengedi.

Amnesztia és érdekes 
személyi változások 

Bukarest, junius 9.
Mára várják Károly király amnesztiarendele

tének megjelenését. Az amnesztia egyformán 
vonatkozik majd a katonai és polgári bűnese
tekre. Az amnesztiarendelet mértékét azonban 
eddig még nem tudják.

Egyébként máris 
érdekes személyi változások történtek 

a diplomáciai karban, valamint a minisztériu
mok státusában.

Dlumandlt, Románia párizsi követét vissza
hívták és helyébe Mlroncscut nevezték ki, 

aki tudvalevőén Maniu lemondása után az 
ideiglenes kormány elnöke volt. Vasárnap a 
késő éjjeli Arakban a következő érdekesebb ki
nevezések történlek: Caderét, az igazságügy- 
minisztérium eddigi vczértitkárAt (helyettes ál
lamtitkári rang) a beláagmlnistterium vezértit
kárává és a szigurranca ügyeinek vezetőjévé 
nevezték ki.

Nlkolcann tábornokot. Bukarest rendőr
prefektusát elmozdították állásból 

és helyébe Marlnescu ezredest, a 9. vadászezred 
parancsnokát nevezték ki. A Dimineata arról 
értesül, hogy

a hadseregben rendkívül nagyszámú át
helyezés és elmozdítás várható.

A kaszárnyákban felesküdtek a hadsereg tag
jai már vasárnap este. Így a nagyváradi, kolozs
vári, brassói helyőrségekben állomásozó kato
naság előtt a parancsnokok felolvasták az eskü- 
mintát és a hadsereg tagjai lelkes éljenzés köz
ben esküdtek fel Károly királyra.

Mit mondanak 
magyar politikai körökben 

a trónváltozásról
Magyar politikai körökben természetesen a 

legnagyobb érdeklődéssel tekintenek a romániai 
események felé. Illetékes forrásból nyárt infor
mációink szerint a magyar kormánynak nem 
lehet más feladata, mint tudomásul venni azt a 

mélyreható változást, mely Románia belső éle
tében most lejátszódott.

Örvendetesnek tarthatjuk, hogy a trónválto
zás • legteljesebb nyugalomban ment végbe és 
igy remélhető, hogy a mostani változások, nem 
zavarják meg a szomszédos Románia nyugal
mát.

Természetesen ezek a változások, annyira 
Románia belső ügyét képezik, hogy abba sem 
nekünk, sem más államnak beavatkozása nem 
lehet.

Bennünket egyébként Bethlen György gróf-i 
nak a királyválasztó nemzetgyűlésen elmon
dott komoly, önérzetes hangon deklarációja ér
dekel, amely román politikai körökben is álta< 
lánosan jó hatást tett és amely alkalmas arra, 
hogy megjelölje az uj király útját a kisebbségek 
kérdésében.

Rend és nyugalom van 
Romániában

A Hétfői Napló munkatársa kérdést inté
zett a roijján királyi követséghez a romániai 
események ügyében.

— Az egész országban rend és nyuga
lom van — mondották a követségen — 
és mivel a bekövetkezett változások 
teljes zavartalansággal történtek meg, bi
zonyos, hogy most már minden megy 
tovább a legteljesebb alkotmányos for
mák között és semmiféle nyugtalan

ságra nincs ok.

Nagy vita a ülhette- 
oltásról a szegedi orvos

gyűlésen
Szeged, junius 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele főnjeién*  
tése.) Magyarország lüdőspecialista orvosai a 
két pünkösdi ünnepen nagygyűlést rendeztek 
Szegeden és ennek napirendjén a Calmettc-ol- 
tdsok is szerepeltek. A városháza dísztermében 
megtartott nagygyűlésen dr. Jankovich László 
dékán előadásában azt fejtegette, hogy

három esztendőn keresztül na Alföldön kü
lönböző okok miatt felboncolt gyermek
holttestek közül esak egynél !ehc|eH meg- 
állapítani, hogy nem volt tuberkuloHkus.

A Ca/moffe-ollások ügyét dr. Dvorzák Rudolf 
ismertette, majd dr. Gáliig Jenő referált hivat
kozással az újpesti halálos esetekre. Cáldy arra 
a megállapodásra jutott, hogy

a Cnlmette-szémm oltóanyaga ártalmas. 
Nagy vita indult meg ezután, amelyben dr. Hal- 
ntsch Elemér egyetemi tanár is részt vett, aki 
viszont azt hangoztatta, hogy

nem lehet a merev negádő álláspontjára 
helyezkedni, további kutatásokra van szük

ség.
A vasárnap délutáni ülésen dr. Kovács 

Ferenc és dr. Micsky Dezső a Ca/meffe-eljúrást 
vették védelmükbe. A nagygyűlés a specialista 
orvosoknak azzal a megállapításával ért véget, 
hogy a Calmetle szérumanyag ártalmas volta 
mellett sem lehet teljes bizonyítékot produ
kálni, úgyhogy további ki.sórlctezésekre van 
szükség.

Minden külön értesítés helyetti 
Földváry Gáborné szül. Llttauer Mal

vin fájdalomtól lesújtva tudatja, hogy 
forrón szeretett édesapja,

Llttauer Sámuel
•■őnyogkaratkedft

f. hó 8-án életének 77-lk évében hosszas 
szenvedés ulán elhunyt.

Drága halottunkat f. hó 10-én, kedden 
délelőtt Vs 12 órakor kísérjük a rákos
keresztúri izr. temető szertartási termé
ből örök nyugalomra.

Emlékéi őrökké fogom megőrizni. 
I.ltfauer Pál, unokája 
Földváry Gábor, veje 
és a kiterjedt rokonság. _____



Budapest, 1930 Jnnliia 10. ___________________________hétfOinapló s
Borzalmas

a gsHfirUissvi Etópotna aüflittan
Pünkösd vasárnapján, reggel hét órakor 

borzalmas hitvesgyilkosság történt a gellért
hegyi kápolna aljában, a kerti őr kis házikó
jában, amely a Gellért-rftkpart végében, a 
hegyet elzáró vasrács szélén van elhelyezve. 
Ebben a kis házikóban Fazekas Imre fő
városi kerti őr

agyonlőtte a feleségét, két kis gyerme
kének a szemeláttára.

A hitvesgyilkosról hamarosan kiderült, hogy 
ön- és közveszélyes őrült, akit a rendőrorvos 
vizsgálata alapján a lipótmezei elmegyógy
intézetbe szállítottak.

A gellérthegyi kerti őrség teendőit hosz- 
szabb idő óta látta el már Fazekas Imre 42 
éves fővárosi kerti őr, aki 28 éves feleségé
vel, született Jónás Zsófiával, 9 éves Juliska 
leányával és 5 éves Ferenc fiával ott lakott 
a Gellért-rakpart 2. szám alatti kis kerti 
lakban. A kerti őr felesége, aki a környék
beliek előadása szerint valóságos mintaképe 
volt a jó anyának,

igen csinos asszony volt.
Fazekas Imre már régóta féltékenykedett 
teljesen alaptalanul feleségére és — mint 
utólag kiderült — a kétségbeesett asszony 
körülbelül

félévvel ezelőtt már bepanaszolta a 
rendőrségnek férjét, 

aki valósággal üldözte őt féltékenységével 
és életveszélyesen megfenyegette. Annakide
jén a rendőrségen kihallgatták a kerti őrt, 
aki meglehetősen zavarosan viselkedett. A 
rendőrorvos megvizsgálta és indítványára a 
rendőrség zárt elmeintézetbe utalta be Fa
zekas Imrét, hogy ott elmeállapotát meg
figyeljék. Több, mint két hónapig volt meg
figyelés alatt Fazekas Imre, akit végül is 
április folyamán kiengedtek az elmegyógy
intézetből.

Fazekas Imre újból elfoglalta állását és 
eleinte kifogástalanul viselkedett. A leg
utóbbi napokban azonban újból kitört rajta 
a féltékenységi düh. Napról-napra össze
szólalkozott a. feleségével és napirenden vol
tak az összezördülések. Fazekasné, aki 
tudta, hogy férjének van egy szolgálati fegy
vere, egy régi gyártmányú, 8 milliméteres, 
ijesztő nagy forgópisztolya, állandó rette
gésben élt és ismerőseinek panaszkodott, 
hogy kénytelen lesz újból a rendőrség védel
mét kérni.

A szerencsétlen asszony főleg a gyerme-

keit féltette és kétségbeesetten beszélt róla 
hogy meghibbant férje esetleg még a gyer
mekekben is kárt tesz. Mielőtt azonban még 
Fazekasné a hatóságok segítségét kérte vol
na, rossz sejtelmei pünkösd vasárnapján 
valóra váltak.

A kerti lakban- reggel 6 óra tájban ébred
tek fel Fazekasék. Még fel sem öltöztek, 
amikor már megtörtént az összeszólalkozás. 
A. nagy zajra a két gyerek is felriadt és 
mindketten szemtanúi lettek a borzalmas 
eseményeknek. A házastársak között az 
összeszólalkozás verekedéssé fajult,

a kerti őr rútámadt ”z asszonyra, aki 
védekezés közben letépte férjéről az 
inget és seprővel verte össze-vissza 

dühöngő férjét.
\ gyerekek hangosan sikoltoztak, de nem 
volt a közelben senki, aki figyelmessé lett 
volna az eseményekre.

A kétségbeesetten védekező asszony, aki 
látta, hogy férjén kitör a dühöngés, igye
kezett megfékezni a garázda embert. A 
kerti őr folytonosan azt kiáltozta:

— Most leszámolok veled!
Ma jd előrántotta a 8 milliméteres Grasser- 

forgónisztolvt, régimódi szolgálati fegyverét 
és ráfogta a feleségére. A kétségbeesett asz- 
szony sikongva tartotta a kezét a szeme elé.

A lövés eldördült
és a golyó az asszony jobbkarjába fúródott 
és fölszaladt egészen a vállába.

Az asszony még nem vesztette el eszmé
letét, kétségbeesetten sikoltozott, a gyerme
kek is magukon kivül kiáltoztak, Fazekas 
Imre azonban mindazzal nem törődött, 

újból megtöltötte revolverét 
és a vérző karral az ágyra lehanyatló asz- 
szonyt

másodszor Is eélbavetle és főbelőtte. 
pár lépés távolságról. A golyó az asszony 
homlokába fúródott be és

valósággal szétroncsolta a koponyáját.
A két gyerek most már riadtan futott ki 

a kis kerti lakból és
az ötéves kisfiú rohant mezítláb a Fe
renc József-hidnál posztok) rendőr

őrszemhez, 
akinek elmondta, hogy édesapja revolverrel 
lövöldöz az anyjára. A rendőr a helyszínre 
futott, de akkor már a szerencsétlen asszony 
halott volt. A rendőr megkötözte a gyilkos 
férjet, majd értesitette a főkapitányságot. A

rendőri bizottság a tényállás megállapítása 
után a szerencsétlen asszony holttestét az 
orvostani intézetbe vitette, Fazekas Imre 
kerti őrt pedig előállították a rendőrségen. 
A gyilkos férj a kihallgatás alkalmával 
megint zavarosan viselkedett, hozzáintézett 
kérdésekre csak szakadozott válaszokat 
adott:

— Szándékosan ... igen ... akasszanak 
fel... úgyis mindegy.

A rendőrorvos újból megvizsgálta Faze
kas Imre elmeállapotát és mivel köz- és ön- 
veszélyes őrültnek találták, a főkapitány
ságról a lipótmezei elmegyógyintézetbe szál
lították a megháborodott kerti őrt. A rend
őrség intézkedésére a két szerencsétlen árva 
gyereket az állami gyermekmenhelyen he
lyezték el.

A szerencsétlen asszony halálával azon
ban nem zárult le a családi tragédia. Az ál
dozat anyja: özvegy Jónás Józsefné hatvan
négy esztendős magánzónő, aki a Gellért- 
téren lakik, értesülve leánya borzalmas ha
láláról,

hirtelen dühöngeni kezdett.
Kirohant a Gellért-térre, olt 

siró-nevetögörcsöt kapott, kiáltozásai 
val és feltűnő viselkedésével magára*  

vonta a járókelők figyelmét.
Hamarosan rendőr is előkerült, majd értesí
tették a mentőket, akik a szerencsétlen asz- 
szonyt beszállították a fő kapitány ságra. Itt 
megállapították, hogy

özvegy Jónás Józsefnén kitört az elme
baj

és ezért beszállították a lipótmezei téboly
dába.

ha
„Mutter 

Asszony dicséret" 
mosóport használ!

Littke Kázmér siseozáeiós 
vallomása egy harminc
ezer pengős kifizetésről

1.25 helyett 
nettó ár 5.—,
8.90 helyett 

_ _ nettó 
nettó ár

4

helyiségeinketRákóozi-nti helyisApeinket 
átépítés miatt néhány hétre 

■a kell zárnunk. — Ezt megelőzően kedd, 
Junius hó 10-tBl junius hó 14 ig szombat estig, 
kizárólag Rákóc.zi-uti helyiségeinkben
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Maradékoknál a már leírt árakfcő 
további 10 százalék enaedménv

Vasárnapra újabb érdekes részletek szi
várogtak ki a belügyminisztériumi építkezé
sek ügye körül történt fordulatról.

Mint ismeretes, Lühnsdorf Ferenc, a ka
tonai .szállítási ügyek miatt letartóztatott 
takarmánykercskedő egy cellába került 
Littke Kázmér építésszel, a belügyi építke
zések gyanúsítottjával. Lühnsdorf később 
kihallgatásra jelentkezett és meglepő valló
mét tett azokról az újabb,

a hatóságok előtt Ismeretlen adatokról, 
amelyeket állítólag Littke bizalmasan közölt 
vele a cellában.

Az ügyész ezután kihallgatta Littkét aki 
kereken tagadta, hogy ő ezeket a dolgokat 
mondotta volna, de később, miután szembe
sítették őket,

bevallotta, hogy valaki számára telje
sített egy harmincezer pengős kifizetést.

Nagy meglepetést keltett Littkének a vallo
mása és Széchy ügyész, a bűnügy referense,

szükségesnek tartotta arról azonnal jelens 
tést tenni Sztraclic Gusztáv főügyésznek, 
aki viszont

az Igazságügyminisztert informálta a 
váratlan fordulatról.

Littke uj vallomása folytán szükségessé vált 
más hatóságoknak az ügybe való bekap
csolása is, de lényeges intézkedések csak a 
pünkösdi ünnepek után történnek majd. 
Addig
az ügy iratait Tomcsányi Kálmán minisz 

téri tanácsosnak adták át,
hogy ezekből információi szerezzen azokról 
az adatokról, amelyeket Vay Kázmér mi
niszteri tanácsos fegyelmi ügyével kapcso
latosan az ügy további vizsgálata szempont
jából felhasználhat.

A belügyminisztériumi építkezésekkel 
kapcsolatosan az ünnepek után szenzációs 
kihallgatások, szembesítések és esetleg elő
reláthatóan újabb letartóztatások várhatók.

Újabb elfogató parancsot adtak 
ki gróf Károlyi Miháiy eiien 

a berlini antifasiszta kongresszuson tartott beszéde miat*
A budapesti hüntetötörvényszék
újabb elfogatóparancsot adott ki gróf 

Károlyi Mihály ellen, 
aki a vasárnap kibocsátott körözőlevél 
szerint, 1929 március 9-én, Berlinben az 
antifasiszta kongresszuson a magyar állam 
és nemzet megbecsülése ellen irányuló bűn
tettet követett el.

Gróf lyárolyi Mihály ellen egyébként há
rom másik elfogatóparancs is érvényben

van, keltő az állam és nemzet megbecsü
lése ellen irányuló bűntett miatt, a harma
dik pedig a magyar állami és társadalmi 
rend felforgatására és megsemmisítésére 
irányuló bűntett miatt. A most kibocsátott 

negyedik elfogatóparancsot 
vasárnap délben küldte meg a törvényszék 
a budapesti főkapitányságnak. Ennek meg
felelően a hatóságok megtették a szükséges 
intézkedéseket z

Három kártyaklubban razziát 
tartott a rendőrség

Mindenütt sulyos szabálytalanságokat találtak
A belügyminisztérium újabb kártyarende- 

leteinek az életbeléptetése óta a rendőrség 
szigorúan ellenőrzi a különböző kártya
klubok működését. Az állandó ellenőrzés, 
amely főleg arra irányul, hogy a hazárd
játékokban különböző egyesületek és körök 
szabályszerűen felvett tagjai vesznek-e csak 
részt, azt eredményezte, hogy az elmúlt hó
napokban már jóval kevesebb panasz érke
zett a főkapitányságra a kártyaklubok mű
ködésével kapcsolatosan.

A legutóbbi hetekben azonban újra több 
bejelentés érkezett a rendőrségre, s ezek a 
panaszok arról számoltak be, hogy egyes 
kártyaklubokban a szabályszerűen fel nem 
vett tagok is résztvehetnek a tiltott hazárd
játékok űzésiben.

A főkapitányság e bejelentések alapján 
szombaton éjszaka nagyszabású razziát 

tartott több fővárosi klubban, 
a bejelentett szabálytalanságok ellenőrzése 
céljából. Három helyen a detektívek a játé
kosok igazoltatása alapján meg is állapítot
ták, hogy

a három egyesületben szabálytalanságo
kat követtek cl a hazárdjátékkal kap

csolatosan.
A Király-utca 82. szám alatt lévő 

Közérdekű Liga helyiségében 
a detektívek megérkezésekor chemiyjáték 
folyt és a játékban olyan személyek is részt
vettek, akik nem voltak tagjai a ligának. A 
detektivek a játékasztalokat és a játék
eszközöket lefoglalták. Hasonló eredmény
nyel járt a

Józsefvárosi Kereskedők Gazdasági 
Körének

a Savoy-szállóban lévő helyiségében meg
tartott kártyaellenőrzés. A detektivek itt is 
szabálytalanságot észleltek, öt olyan játékost 
találtak, akik tagokként szerepeltek, azon
ban a választmányi ülés jegyzőkönyveiben 
egyáltalán nem szerepel a nevük a felvett 
tagok listáiban. A Klauzál-utca 30. szám 
alatt lévő

Erzsébetvárosi Polgári Körben 
is szabálytalanságokat állapítottak meg
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mlnfaég, gyönyörű anyag,

Ízléses
HifonastaBan

kivitel,

szabás jellemzik azokat az

melyeket 14 napos Ingvásá 
rnnk keretében a 14 és 
16 pengős ár helyett

árusítunk. Ha megnézi ha
talmas készletünket, 
biztosan vásárol.

[ vidékre utánvéttel! |
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ereit w haiáiraszánt tózasa*
A szomszfiiM haiainorgfisiikre lettek ngyeimesek

Pesterzsébeten, nr. Atilla-utca 12. számit 
házban, pünkösd vasárnapján kettőn fíngt/ll- 
kotsági kísérlet történt. Horda Sándor 39 
éves szabómester feleségével, n 30 éves Her- 
ber Jnliávnl elhatározta, hogy végétvetnek :i 
sok gondnak és nélkülözésnek. Úgy beszél 
ték meg, hogy egy borotvával kölcsönösen 

felvágják egymásnak ar, ereit
és azután együtt mennek a halálba. Pdr 
soros meghaló hiicsiileoelíikbeti ezt be Is je
lentették a rendőrségen.

A megbeszélés szerint el Is követték nz 
öngyilkossági kísérletet. Kölcsönösen fölvág- 
fák mindkét karjukon az ütőereket és az
után lefeküdtek egymás mellé az ágyba és 
Ugy várlak elvérzésükre. Amikor már igen 
nagy volt a vérveszteségük és beállott az

eszméletlenség, mindketten hörögni kezdtek 
és erre

a hörgésre lett figyelmessé a szomszéd 
lakó,

aki a vékony falon keresztül egész világo 
sun hallotta a már-már haldokló házaspár 
ijesztő hörgését. A lakó fellármázta a házat, 
betörlek a szabómester lakásába és ott tel
jesen eszméletlenül találták a házaspárt. A 
kihívott mentők azonnal a Rókus-kórházba 
szállították a szerencsétlen házaspárt. Az or
vosok mindent megtettek megmentésükre, 
azonban ugy a férjnek, mint feleségének 
olyan nagy a vérvesztesége, hogy életben- 
maradásukhoz nincs sok remény. Hétfő 
estig sem sikerült még őket eszméletre 
téríteni.

len és a legerélycsebb lépéseket szándékoznak 
lenni Kroneék budapesti látogatásának meg 
akadályozása érdekében.

Beszéltünk a Beketoiv és a Schmidt cirkuszok 
vezetőivel is, akik a következőket mondották:

— Amikor a nyomor elérte a tetőfokát, nem 
tudjuk megérteni, hogyan képzelhető el a né
met Cirkusz vállalatának budapesti látogatása. 
Nem szólnánk egy szót sem, lm produkcióik 
tanulságos, vagy értéket jelentő dolog lenne 
Be munkájuk

egy nüansszal Sem értékesebb, mint a 
Pesten működő és évek óta fillérekért Is 
becsületes produkciót nyújtó cirkuszoké.

A mai nagy munkanélküliségben nem lehet 
tiirnl, hogy ez a vállalat hónnpokig, vagy akár 
csak hetekig a nyakunkra üljön és egy csomó 
magyar pénzzel gazdagabban távozva, tönkre 
tegye a magyar színházakat, cirkuszokat, mozi 
kai — amelyek adót fizetnek. A belügyminiszter 
urnák meg kellett volna hallgatni előbb a Szí 
nést Szövetséget, a Színigazgatók Egyesületéi 
és a Cirkuszigazgatók és Varieték Szövetségét 
is. A belügyminiszter ur

vagy nem tudott a dologról, vagy helytele
nül informálták és ennek következményeit 
látni fogja, ha a tizenkettedik órában nem 

tagadja meg az engedélyt.
Tudomásunk szerint az érdekeltek teljes 

számban depulációban akarlak a képvísclöház- 
ban megjelenni az illetékes minisztereknél. Ez a 
pünkösdi ünnepek miatt nem történhetett meg. 
ezért azt határozták, hogy

ezer szavas sürgönyt küldenek a kormány
zónak,

a miniszterelnöknek, a kultusz- és belügymi
niszternek, hogy még idejében intézkedhesse
nek. Ha pedig a tiltakozás ellenére sem törté
nik változás ugy

az érdekeltek azon a napon, amelyiken a 
nyakunkra szabadítják ezt a külföldi cir
kuszt, beszüntetik a működésüket és szél

nek engedik alkalmazottjaikat.
Tiltakoznak természetesen a vidéki cirkusz

igazgatók is, akik ugyanezt hangoztatják, mi 
azonban nem hisszük, hogy erre a végzetes lé
pésre, amelyet a nyilatkozatok kilátásba he
lyezne, sor kerülne A budapesti publikum 
egész bizonyosan át fogja látni a helyzetet és 
nem fog támogatni olyan vállalatot, amely a 
mai nyomorúságos viszonyok között könyörte
lenné akarja tenni az erre hivatottak ezreit.

A Hétfői Napló s • rkeszlőségében megjelent 
a Krone cirkusz Pesten tartózkodó sajtófőnöke, 
aki az alább következők közléséro kért fel ben
nünket. Az érdekelt helyről eredő nyilatkozatot 
fenntartással közöljük:

— Krone igazgató és a budapesti cirkuszvál- 
lalalok közölt egyezkedési tárgyalások vannak
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folyamatban, amelyek minden valószínűség sze
rint békés megegyezésre vezetnek. A Krone cir
kusz Ugyanis magyarországi vendégjátéka alatt 
nagyszámú magyar személyzetet foglalkoztat és 
minden valószínűség szerint ezeknek nagy ré
szét akkor is megtartja, ha elhagyják Magyar
országot. A Kfoné cirkusz utal arra, hogy ab
ból a huszonötezer pengőből, amely napi rezsi
jük, legnagyobb részt a Budapest ilakosság gaz
dagodik. egyrészt az állatok Számára beszer
zendő takarmány eladósa, másrészt pedig a cir
kusz tagjainak szükségletei állal. Ugyanakkor 
pedig a cirkusz az államnak és a városnak a 
vendégjáték ideje alatt adót is fizet. Utal végül 
a Krone cirkusz arra is, hogy vendégjátékuk 
Budapest forgalmát is növelni fogja, hiszen az 
a vidékről jelentős tömeget fog a fővárosba 
vonzani.

Megszűnnek a pesti cirkuszok 
és az artisták százai vesztik el 
kenyerüket, ha a Krone cirkusz 

bejön Magyarországra
Az érdekeltek ezerszavas sürgönyben tiltakoztak 

a kormányzónál és a kormánynál

í Miért nem toraik?
Nincsen fürdőszobája?

Ez ne okozzon Önnek gondot, mert a 

FREGOLIA &KT0 
nótolja a fürdőszobát és összerakva a szoba, konyha 
vagy mühelv legkisebb zugában elfér. Könnyén keze1- 
tieto és könnyen beszerezhető havi 10 pengős észletre.

Mákért K’M:
I I

Benzinnel leöntötte és meg- 
gyújtotta ruháját

Egy nagyváradi uriasszony borzalmas öngyilkossága

Néhány nap óin érdekelt helyről elhelyezett 
Ilii (ízleli stílusú hírek és cikkek számolnak be 
a pesti sajtóban arról, hogy a Krone cirkusz 
•Mrkétasáa emberével és rengeteg állatával 
Pestre jön és sátrukat majdan Újpesten fog 
fák lelátni. Legnagyobb csodálkozásunkra 
azonban

mlndezldeig nélkülöszilk a belügyminisz
ternek és a többi Illetékes tényezőnek alt 
a nyilatkozatát, hogy u Krone cirkusz ma
gyarországi tartózkodását nem engedélyezi. 
Egész bizonyosra vesszük azonban, hogy éz 

a betiltó végzés huszonnégy órán belül meg
születik. Meg kell, hogv jelenjen a nyomorgó, 
szenvedő ós kiizködő magyar artisták védel
mére, akik nem tudnak kenyérhez jutni éhben 
az elszegényedett országban. Nem szabad tehát 
tiirnl azt, hogy

egy Ilyen msmniul vállalkoaás telepedjék 
most a nyakunkra és szívja el előlük azt 
az esetleges pár fillért, amelyet megkeres

hetnének.
Egyetlen alapos Indoka sincs annak, hogy a 
Krone cirkusz Magyarországra bevonulhasson. 
elefántjaival, zebráival — és kötéháncosnőivel. I

A cirkusznak
egyetlen magyar alkalmazottja sincsen — 
kivéve egy Valamikor jónevll hipnotizőrt — 

pedig ások hétszáaan vannak.
Szervezett támadás lóhát ez a magyar artisták 
életlehetőségei ellen.

Felmerülhetne az a kérdés Is, hogy VajjOti a 
város szcmbohtjából nem üdvös-e az. ha eny- 
tiyi ember érkezik, mert amellett, hogy rengeteg 
pénzt Visz él, számottevő összeget keit, hogy itt 
is hagyjon. Kroneék azonban ugy

állataik táplálékát, mint a személyzet me- 
iiázsiját — magukkal hozzák.

Gondosan vigyáznak lóhát arra, nehogy abból a 
pénzből, amit Üt Budapesten a magyar artisták 
terhére elvisznek a pesti közönségtől, egyetlen 
fillér is itt maradjon nálunk.

A pesti közönség n sajtóban elhelyezett, meg
fizetett, hangulatos dicshimnuszoknak azonban 
nem fog felülni annál i*  kevésbé, mert erről 
gondoskodnak az érdekelt magyar artisták is. 
At érdekelt pesti cirkuszok és a vállalataiknál 

I alkalmazott nagyszámú magyar artisták ugyanis 
I tömörülnek a tervezett uj Barnum-látogatás el

Nagyvárad, junius 9.
(A Hétfői Napló tudóiitójónak jelentése.) 

Megdöbbentő öngyilkossúg történt tegnap 
Nagyváradon. Egy fiatal Uriasszony: Ftei- 
berger Gyuláné követeit el öngyilkosságot 
olyun borzalmas körülmények között, amire 
kevés példa akad az öngyilkosságok moz
galmas krónikájában is.

Frcibcrger Gyuláné, született Held Re
gina, férjével együtt néháhy év óta a Telepi
utca egyik trafikjának tulajdonosa. A tra
fik mellett van Freibergerék lakása. A há
zaspár nyugodt harmonikus éJetet élt, a 
trafik jól Jövedelmezett, ugy, hogy a házas
társaknak anyagi gondjaik sem vofllnk. Né
hány héttel ezelőtt Fféibérgetné

betegeskedni kezdett.
Régi idegbaja ujult ki és a betegeskedés 
rendkívül lehangolná tette a fiatal asszonyt.

Tegnap délelőtt Freibcrgerné nem ment 
le az üzletbe. Férjének nem tűnt fel fele
sége távolmaradása, mert azt hitte, hogy 
ismét gyengélkedik s ágyban marad. Fret- 
bergerné pedig

ezalatt előkészítette borzalmas öngyil
kosságát.

Miután megreggelizett, magára öltötte egyik

újonnan készült divatos sedyemruháját, 
fiókjából hatalmas üveget vett elő, amely 
fizjnültig tele volt benzinnel. A benzines 
üveg tartalmát ráöntötle a ruháára s 
amikor már a ruhát teljesen átitatta a 

benzin, nieggyujtotta ruhája szélét.
Pillanatok alatt lángot kapott a ruha ét a 
szerencsétlen asszony valóságos égő fáklya
ként szaladgált a lakásban. SegélykiáJló- 
saíra szomszédok rohanlak be hozzá, ami
korra azonban már segítség érkezett,

súlyos égési sebektől borítva, eszméié! 
lenül feküdt a földön.

Az első pillanatban mindenki azt hitte, 
hogy valami véletlen baleset történt, az elő
hívott orvos azonban a rendőrséggel együtt 
csakhamar rekonstruálta Freibergorné 
szörnyű öngyilkosságát.

Frelberger Gyulánét súlyos égési sebeivel 
beszálliloltdk a kórházba, ahol azonban már 
a leggondosabb orvosi ápolással sem lehe
tett segíteni rajta.

Néhány órával öngyilkossága után be
lehalt súlyos égési sebeibe.

Búcsúleveleiben azt írja, hogy stilyos ideg
baja miatt vált meg az élettől.

»
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0r. Sági Jenő orvost, 

a Körűn Kellős auiögazoias oKozeiat 
uasárnap letartóztatta az ügyészség

Az utóbbi hetek gyakran megismétlődő 
autószerencsétlenségei sorában is emlékeze-; 
tes helyet foglal el Sági Jenő dr. orvos,' 
gyógy szerárugy áros balesete. Szerdán dél
után az orvos a Bp. 29—698. számú gép-, 
kocsit vezette a Nagykörúton. Az Erzsébet- 
körut és Dob-utca sarkán egy motorkerék
párt akart kikerülni, de a tuínagy lendület
ben és a hirtelen kanyarodásban az autó 
felszaladt a járdára, elgázolta a sarki újság
árust és egy mellette álló asszonyt, majd 
kidöntötte a gázlámpát. Demendi Miklós 
újságárust sulyos agyrázkódással szállítot
ták a mentők a Rókus-kórházba és ugyan
oda vitték a gyalogjárón történt autógázolás 
másik sérültjét, Rcdics Istvánná 32 éves 
háztartásbeli asszonyt, akinek a ballába tört 
össze az autó kereke alatt.

Kiderült, hogy Sági Jenő dr.-nak nincs 
hajtási igazolványa, jelenleg csak tanul 
és a szerencsétlenség alkalmával mellette 
ült a vizsgázott soíTőr, Tóth Imre, aki már 
későn nyúlt a volán után. Az orvost először 
a VII. kerületi kapitányságon hallgatták ki, 
majd álkisérték a főkapitányságra, ahol

Szűpkwcay Éva, Debrecen volt 
tíszlifőorvosánafi 17 éves árvája 

lett as uj Miss Hungária
Még iskolába jár Ssaploncay Éva, a fii különben festömüvéssnö 
szeretne lenni — Két pesti leány áeriilt a 2-ifi és 5-iíi Helyre

Lezajlott Pünkösd legnagyobb szenzá
ciója: a Miss Magyarország választás is. 
Vasárnap délelőtt féltizenegy órára

több mint százötven kipirultarcu, izga
tott pesti és nem pesti bak fis szoron

gott a Royal-szálló fehérterme előtt, 
hogy megmérkőzzék a nagy pálmáért, 
amely a Miss Magyarország vállszalag képé
ben mindannyiok felé egyforma eséllyel 
kecsegtetett. Nehéz volt a választás, mert 
egyik csinosabb volt a másiknál. Javaré
szük ruháján meglátszott ugyan, hogy nem 
a legelőkelőbb szalonok szabászai álmod
ták meg, hanem otthon, a kispolgári lakás 
mélyén ők maguk varrták össze. De amit 
esetleg ártott a ruha, azt pótolta a győzel
mes fiatalság és az arcuk csinossága. Pont

Műr csnK rövid ideig tart a uéíles messzflnö |
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ujabb kihallgatása után elbocsátották.
Szombaton reggel egy detektív jelent meg 

Sági Jenő dr. /., Mihály-utca 11. szám 
alatti lakásán és sürgős idézést mutatott fel. 
A királyi ügyészség küldte az idézési, amely
ben felszólította az orvost, hogy

azonnal jelenjen meg a soros ügyész 
előtt.

Sági Jenő dr. a detektív kíséretében az 
ügyészségre ment, jelentkezett a soros 
ügyésznél, aki közölte vele, hogy a királyi 
ügyészség gondatlanság által okozott súlyos 
testi sértésért elrendeli

azonnali letartóztatását.
Az orvos megdöbbenve hallotta az ügyében 
történt sulyos fordulatot, nyomban szabad- 
lábrahelyezését kérte, sőt megfelelő óvadé
kot is ajánlott fel.

Ezt a kérelmét jegyzőkönyvbe foglalták 
íz orvosnak, azután a fogházőr lekisérte a 
Markó-utcai fogházba. A szabadlábrahelye- 
zés kérdésében csak kedden dönt majd a 
büntetőtörvényszék vizsgálóbírója.

ban féltizenegykor együtt volt a zsűri. Az 
elnök most is Beöthy László volt és mel
lette foglaltak helyet a többiek: gróf Teleki 
Sándorné, Vészy Margit, Iványi Grünivald 
Béla, Zádor István, Porzsolt Kálmán, Ilerr- 
mann Lipót, Magyar Miklós, gróf Zichy 
Géza Lipót, Pásztor Béla és Incze Sándor. 
Mint tiszteletbeli zsűritag olt ült még a 
pesti nők egyik legnagyobb ismerője, az 
ezüstös bajuszu Sacelláry Gyuri bácsi is.

Megkezdődött a verseny. A zsűri tagjai 
kézfeltevéssel szavazlak. Nehéz volt a

, helyzetük, mert úgyszólván 
valamennyi tetszett nekik.

Ila az arca, vagy az alakja esetleg valamc- 
lyesre le is maradt az átlagon alul, de a 
rajongó, könyörgő pillantás, amellyel végig-

nézett a zsűri szigorú tagjain, menten „meg
főzte" azokat. Órákon keresztül tartott a 
szavazás, mig végre a százötven leány 
közűi

húsz maradt csak a döntőben.
A zsűri aztán visszavonult és a húsz kivá
lasztott közül választotta ki a legszebbeket. 

Az utolsó szavazás hosszú ideig tartott és 
igen izgalmas volt. A jelöltek „fej-fej mel
lett futottak", mig végre aztán kevés szó
többséggel

Miss Debrecent: Szaplonczay Évát je
lentette ki ezévi Mis*  Magyarország

nak a bizottság.
Magas, nagyon csinos, gesztenyebarna 

lány az uj Miss Magyarország. Tizenhét 
esztendős. Még iskoláslány

a gimnázium hetedik osztályába jár 
és megválasztása pillanatában azért druk
kol legjobban, hogy jaj, a tanárai mit fog
nak szólni hozzá! Szaplonczay Éva árva
lány,

édesapja, mig élt, Debrecen város 
tisztifőorvosa volt,

Szörnyen meg van illetődvc, mikor élete 
első intervjuját kérjük tőle. Nagy izgatott
ságában csak annyit tud mesélni, hogy 

festőművésznő szerelni lenni,
négy kedvet érez ehhez, különben is régóta 
tanul már Debrecenben Toroczkay Os- 
tvaldnál.

A Miss Magyarország választás második

Rejtélyes rablógyilkosság 
ügyében nyomoz 

a nagyváradi rendőrség
Nagyvárad, junius 9.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Rejtélyes 
rablógyilkosság ügye foglalkoztatja a nagyvá
radi rendőrséget. Néhány nappal ezelőtt Nagy
várad mellett lévő vasúti töltés közelében a 
Kargev-féle vendéglő szomszédságában

egy borzalmasan megcsonkított férfi holt
testére akadtak.

A holttest feje, törzse és végtagjai szétszórtan 
hevertek a vasúti töltésen. A rendőri bizottság, 
amely azonnal kiszállott, megállapította, hogy 
az ismeretlen férfit meggyilkolták, kirabolták s 
az éjszaka lepte alatt a vasúti sínekre vonszol
ták, ahol az egyik vonat szinte darabokra tépte 
a holttestet.

A rendőrség lázasan nyomozott, hogy 
elsősorban a halott férfi személyazonossá

gát állapítsa meg,
mert semmiféle olyan okmányt, vagy iratot nem 
találtak nála, amiből szeméiyazonossága kide

Üdítő illata
van a ragyogó nyári 
napon, gyepen fehérí
tett fehérneműnek. 
Ilyen lesz ruhája a 
Radion-mosástól, 
amely oly egyszerű,mert

egymaga mos!

helyezettje, aki alig néhány szóval maradt 
le a szép debreceni kislány mögött: Horváth 
Janka, ö már

pesti,
tizennyolc éves, magas, barna hajú, hibát*  
lan alakú, valódi angol-szász szépség. Bát
ran Miss Angyalföldnek lehetne nevezni, 
mert ott lakik özvegy édesanyjával. Foglal
kozására nézve

vegyész egy laboratóriumban.

győztes ugyancsak pesti: 
aki a legutóbbi versenyen 
Györgyi is nagyon csinos

Rengeteg önbizalom, akarat van benne, 
kora gyermekkora óta saját maga tartja el 
magá*

A harmadik 
Gerő Györgyi, 
második lett, 
lány, igazi „flapper". ő a legnyugodtabb az 
egész társaságban, hogyis ne, hiszen a 
nagy drukkon már tavaly végigment.

— Ugyanúgy fogok továbbra is élni — 
mondja, — mint eddig, sportolok, tenisze
zek, úszom és segítek az apám üzletében.

Választoltak végül egy negyediket is. Cso
dálatosképen szintén a debreceni jelöltek 
közül került erre a helyre. A tizennyolcéves 
Horváth Rózsi, aki egy ügyvédi irodának 
gépi ró kisasszonya.

Szaplonczay Éva különben hétfőn e§te 
utazik haza Debrecenbe és

nyáron megy ki Bucnos-Ayrcsbe,
hogy a világszégversenyen Magyarország 
színeit képviselje.

rülhetne. Javában folyt a rendőrség munkája, 
mikor jelentkezett a rendőrségen Havas Kornél 
tisztviselő és elmondotta, hogy

öccse, Havas Dezső tisztviselő néhány nap
pal ezelőtt eltűnt.

Havasnak és hozzátartozóinak megmutatták a 
holttestet és ruhadarabjait, amelyből

Havas Dezső édesanyja felismerni vélte 
eltűnt fiát.

Már-már azt hitték, hogy sikerült agnoszkálni 
a holttestet, közben azonban Havas hozzátar
tozóit arról értesítették, hogy

Havas Dezső Bukarestben tartózkodik.
Ilyenformán a nyomozás más irányba terelő
dött. A rendőrség emberei remélik, hogy

rövidesen sikcrill megállapítani ki a rejté
lyes gyilkosság áldozata

és ennek alapján elfogják majd a lettest is.

Tiszta svapju Twesd-keliBÉk p jjj 

Kamgarn öltönykelmpk nqn
OlvatöltSnykelmék < 40 om. Méleo------- P 5.20
Eredeti angol tértikamgarn, la..... P 19.50
eredeti angol sötétkékét fekete kamgarn 

éskasmir Is, 160 cm Mólé# .. P 24.50, 14.50 
Divatos Tweed köpenykelmék fiRn
Pepita rultakelne......r ».<<>. i.»». 1.45
Eolln.la 100 cm Mólon, dac Mfnirnyststban, P 3.60
Eredeti francia tiszta selyem ruhaanyag 355

dús k!mlntií»iÍBl>Rn too cm Mólos, P 3.95

Crepe de Chine öröm nehéi minőségben, b6- CM 
súges kslnvdlasstókban.................................  P

Mosóselyem ....... pi.9», 1.25
MOSÓ VOÜC sslntartó, nmry Hlaartékbaa P ~ .69
Mosott Clliffon pamutból_________________P-68
HBlOUgyOVáSZOll la minőiig. pamutból ... P 1.43
Saját érdekótjon tekintse ni’g áruházunkat és 
kirakatainkat, ahol minden cikk jó minőségé
ről és olcsóságáról meggyőződést szerezhet.

Eredet! francia voile gy5ny*a  nmm*.  p j jg 

Cénia'OOOrOOttO 100 em. wökw, nagy Min- _ no 
válasstókban ........................~ P

Francia mintázott georgette.. p J 65 
francia mintázott téraa-seorgelte

léssel és kósi rajsokkal, volt óra 4.80, most J

Zeflrek___________ r i.». - .69
Rayéköper «rfi ... — —, _ .9B 
HaosznnB-!iafIszt,.i,*™.m<i~ ____ P -.83
Frottierkelmék»«■ j jj

Iha^e-ffijjraek nöl ruhAkra, gyönyflrü kb

Selyemharlsnya. la kis gyirf hlbAval . 2.45 
ilölharlsnya hAtnl varrott, minden síinken P -.69 
Mártó fértizoknl_ _______ r -.38
flór selyemzokni___? -... -.88
SelyemlamMir .................... -.68

Hl ral wf W

Eszferházy Pál herceg kellet 
mellen autóbalesete Becsben
A baleset után a publikum félreértésből megakarfa fámadn*  

a herceg kocsiját
Bées, junius 9.

CA Hétfői Napló tudósítójától.) Pünkösd 
vasárnapján kellemetlen incidens érte Esz- 
terházy Pál herceget Bécsben. A herceg 
D. 62—337 rendszámú sportkocsiján Bécs
ben járt. A kocsit a sofőrje vezette. Dél
irtán 6 óra tájban a kocsi a Johannesgasse 
bői kifordult a Kafntncrstra.ssera. A sebes 
iramban haladó sportkocsi útját keresztezte 
az A. XII 277. rendszámú autólaxi. Az 
összeütközést nem leheléit elkerülni,

a herceg sportkocsija elkapta a taxit, 
benyomta a hűtőjét, letörte a sárhányóját 
és néhány lépésnyire maga előtt tolta, ol
dalra. A herceg sofőrje szerencsére nem 
vesztette el a lélekjelenlétét,

teljes erővel fékezett
és így sikerült megúszni a balesetet, anélkül, 
hogy emberéletben kár cselt volna, de igy 
is majdnem kínossá váló akkorddal ért vé
get a baleset.

A sofőr ugyanis az Összeütközés után

néhány lépésnyire hálralolatott, azután az 
ut közepéről be akart fordulni a Johannes
gasse folytatásába, a Schwangasseba. A bal
eset helyén összegyűlt közönség azt hitle, 
hogy el akar menekülni, mire

hangos kiáltozással, lármával sokan 
utána rohantak és durván, fenyegetőzve 

kiabáltak a herceg kocsija felé, 
amely után két rendőr is rohant. A sofőr 
azonban bekanyarodva a Schwangasseba, 
megállt és bevárta a rendőri. A publikum 
egy ideig még zajongva, szitkozódva állt a 
kocsi körül, mig néhány éppen odakerülő 
magyar meg nem magyarázta, hogy 

félreértésről van szó, a sofőr nem akart 
elmenekülni.

A rendőr ezután fölirla a sofőr nevét, 
a herceg kocsija tovább haladt, a megron
gált taxit pedig elvontatták.
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Három emberi ölt meg 
egy juhász

imakönwábe legyezte fel. hogy kit ás mikor gyilkolt meg
Szolnok, Juqíus 9.

(A Hétfői Napló szolnoki tudósítójától.)' 
Az elmúlt hAt végén meghajt Jászcsorba 
községben Deli Víg György öreg juhász. 
Szombaton temet tel te el a falu, mert a vén 
embernek nem volt senki hozzátartozója, a 
falu szegénye volt már évek óta, akit min
denki szeretett és aki azért hálából önkén
tes éjjeliőri szolgálatokat végzett.

A temetés után a község összeszedte kis 
holmiját, hogy azt szétossza a többi szegény 
között, amikor Elek István jegyzőnek keze- 
ügyébe került Deli Vig György csatlós nagy 
imiikönyve. Szórakozottan lapozgatott ben 
ne és eközben véletlenül az utolsó, fehér la
pokon az öreg reszkető, kezdetleges Írásával 
a következő feljegyzésekre talált.

„Kerek István Intézőt megöltem 1875- 
ben, Szent Mihály havában, ujhold volt 

éppen4*.
„Kőn Salamon fütyülős zsidót agyon
szúrtam a tlszabel bejárónál, de nem 
érte meg, mert nem volt egy krajcárja 

sem* 4.
„Még egyet ölteni meg, de annak a ne
vét sem tudom. Földvár alatt volt, ennek 
Is van már negyven éve, ebből sem volt 

semmi hasznom jóformán**.
„Azóta nem bántottam senkit. Ezt azért 

Írom ide, hogy ha meghalok, tudják meg. 
hogy ki voltam. De megjavultam. De nehogy 
valaki mást büntessenek meg, mert én tet
tem, de sose gondolták rólam. Pedig én vol
tam, nem más".

Fél Budapest a fővárostól távol 
töltötte a pünkösdi ünnepeket

Óriást méretű volt a forgalom a pályaudvarokon
A múlt heti bizonytalan időjárás után pün

kösd ünnepe szépnek mutatkozott ■ a lakosság 
jórésze felhasználta a kettős ünnepet a szabad
ban való szórakozásra, sportolásra, kirándu
lásra. A Hétfőt Napló munkatársa pünkösd hét
főjén este érdeklődött aziránt, hogy az ünnepek 
alatt milyen méretű volt a forgalom a külön
böző pályaudvarokon és kirándulóhelyeken. A 
kapott felvilágosítások alapján megállapítható, 
hogy

A jegyző azonnaJ a csendörségre sietett a 
borzalmas adatokat tartalmazó imakönyv
vel, ott azonban kijelentették, hogy nem is 
puhatolhatnak nz ügyek után, mert azok 
régen elévüllek már.

A Hétfői Napló szolnoki tudósítója érdek
lődött a környéken, tudnak-e valamit az 
ötven évvel ezelőtt történt gyilkosságokról.

— A Kerek Istvánéról és a Kohn Sala
monéról tudok, — mondotta Losoncig Ist
ván nyugalmazott főjegyző, egy hetvenöt 
éves öreg ur, aki soká gazdálkodott a 
tiszabői határban. — Akkor még meg volt 
a csárda a tisaaroki és gyendai ut elágazá
sánál, egy nagy parton. Csendes hely volt, 
kevés volt a vendég benne mindig, csak ak
kor virradt fel neki, mikor a betyárok össze
jöttek benne. Ilyen betyár lehetett Deli Vig 
György is és vendége lehetett a csárdának, 
ahol — én már nem tudom megmondani, 
melyik esztendőben — egy reggel

meggyilkolva találták
Almássy Pálnak az intézőjét, Kerek Istvánt. 
Inkább ispán volt, mint intéző, de megbízott 
ember, akkor is Túrról jött haza, az ökrök 
árával. Ott halt meg a kocsma előtt. Keres
ték soká, ki telte, de bizony nem találták 
meg. A Kohn Salamon is itt halt meg, ezt is 
nyomozták, de nem olyan nagyon, ezt sem 
találták meg. Hogy Deli Vig György ölte 
volna meg? Lehet. Abban az időben köny- 
nyen megtörtént, hogy gyilkos volt az em
ber cselédje, vagy a szomszédja. Sokan gaz
dagodtak ineg és nem tudta az ember, mi
ből?

még egyetlen évben sem volt oly nagy
arányú a pályaudvari és a kirándulóforga

lom, mint az Idén,
ami annak tulajdonítható, hogy a közönség so
raiban mind többen és többen hódolnak a 
week-end divatjának.

A Duna Száva-Adria Vasúttársaság pályaudva
rán már szombat délután megkezdődött az ün
nepi forgalom.

Különvonatokat állítottak be, 
amelyek a Balatonra szállították az utasokat és 
ugyancsak különvonaíok hozták haza hétfőn 
este a kirándulókat Sok vidéki is érkezeit a fő
városba a Dclivasuton, úgyhogy

szombat estétől hétfő éjfélig hetvenezren 
fordultak meg a vasúttársaság pályaudvarin.

Ugyancsak számosán keresték fel a fő
városhoz közeiesó kedvelt dunai kiránduló
helyeket, Gödöt. Nagymarost, Visegrádot, Esz
tergomot Ezekre a kirándulóhelyekre a nyugati 
pályaudvarról utazlak el az utasok. A pályaud
var állomásfőnökségének jelentése szerint régen 
volt olyan forgalom a pályaudvaron, mint a 
pünkösdi ünnepek alatt. Csaknem minden vo- 
natjárathoz több pótuagont csatoltak. A három 
nap alatt

nyolcvanötezer
volt az Induló és az érkező utasok száma.

Zsúfolt vonntok indultak az ünnepek elölt 
szombat délután a keleti pályaudvarról is, ahol 
vasárnap és hétfő este rendkívüli volt az élénk
ség.

Itt több mint százharmincezer volt az 
utasok száma.

A villamosok is ontották a szabadba igyekvő 
kirándulókat. A Hiivösvftlgyet, Zugligetet, Sváb 
hegyet hozzávetőleges statisztikai megállapítás 
szerint százőtvenezren látogatták meg a két ün
nepnap alatt. Nagyon sokan a dunai evezésre, 
fürdőzésre használták fel szabad idejüket, ugy-

Egy katonai őrszem lelőtt 
egy halászt,

aki háromszoros felhívására nem kötött ki > csónakjával 
és nem szállt ki a partra

Szombaton éjszaka az óbudai hajógyári 
szigetnél egy katonai őrszem lelőtte Kom- 
hoffer Alajos 54 éves halászt, aki sérülésébe 
néhány óra múlva belehalt. A rendőrség és 
a katonai hatóságok az ügyben erélyes nyo
mozást indítottak. Megállapították, hogy 
KornhofTer Alajos 54 éves halász vejével, 
Valec János <30 éves gyári munkással szom
baton éjszaka a Római fürdőben lévő Schus- 
fer-vendéglőben két liter bort fogyasztott. 
Azután csónakba szálltak, hogy hazafelé 
evezzenek az óbudai lakásuk irányába. 
Amikor elhaladtak a hajógyári szigetnél, 
amelynek szélén gyakorlótér van, az őr
szem, aki gyanúsnak találta az éjszakai 
csónakázókat, rájuk szólt, hogy

azonnal kössenek ki.

Az őrszem felhívása a gyanútól eltekintve is 
jogosult volt, mert a csónakosok szabályta
lanul haladtak a part mentén. A katonai őr 
felszólítására rá sem hederitettek a csóna-

„MEINL
TEAKEVERÉKEI”
Three Stars

rendkívül finom, illatos Darjeeling jel
legű, intenzív aromáju indiai teakeverék

10 dg..................................... P 3.60
Meinl Gyula Rt

hogy megállapítható, hogy a Pünkösdöt a mil
liós város lakosságának a fele Budapesttől tá
vol, kiránduló-, sport- és szórakozóhelyeken 
töltötte.

kosok. Az őrszem még háromszor egymás
után megismételte a felszólítást, azzal a 
figyelmeztetéssel, hogy ha nem kötnek ki,

lőni fog.
Mivel az utolsó felszólítás is eredménytelen 
maradt, az őrszem elsütötte fegyverét és a 
golyó

a halászmester hasába fúródott.
A szerencsétlenség megtörténte után Valec 
János az életveszélyesen sérült apósát a 
partravitte. Az újpesti mentők a Margit- 
kórházba vitték KornhofTer Alajos halászt, 
aki 4 órakor a kórházban

kiszenvedett.
A katonai és rendőri bizottság átvizsgálta 

a csónakot és abban egy kincstári evezőt és 
egy sebességmérőt találtak, aminek eredeté
ről Valec János nem tudott felvilágosítást 
adni.

Az ügyben a vizsgálat megindult.
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TIW tetszKsaoMsai 
■agggttkena Masamat egy 
MszMbetúves gazdalegény

Nagykanizsa, junius 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) A veszprémmegyei Kispirit köz
ségben pünkösd vasárnapján

megdöbbentő gyilkosság történt.
Fűlöp Géza 22 éves jómódú gazdalcgény 

több fejszecsapással meggyilkolta édes
apját, Fiilöp Tamás 50 éves gazdát.

A fiút a csendőrök azonnal letartóztatták. 
Fűlöp Géza a csendőrségen azzal védeke
zett, hogy önvédelemből ragadott fejszét, 
mert

apja őt fojtogatta.
A gyilkos fiú elmondotta, hogy a szóin-

Kormánypárti képviselők 
ellenzéki gyűlése Kecskeméten 

és Sátoraljaújhelyen
Miért támogatja a kormányt — kérdezték Erdélyi Aladártól 

Kecskeméten — Görgey István beszámolóját állandóan 
közbeszólásokkal zavartc\

A kecskeméti gyűlés
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az alföldi szőlősgazdák püskösd 
hétfőjén délelőtt népes naggyülést tartottak 
a kecskeméti Kert-mozi helyiségében. A 
gyűlésen Kecskemét, Kiskunfélegyháza, 
Nagykőrös, Cegléd, Csongrád, Halas, Kis- 
kunmajsa, Kécsge, Kerekegyháza és Izsák 
községek szőlősgazdáinak képviselői vettek 
rézt és a mindvégig izgatott hangulatú gyű
lésen. A naggyülést Szabó Iván, Kecskemét 
város országgyűlési képviselője, a naggyülés 
elnöke nyitotta meg. Megnyitóbeszédét Szé
chenyi mondásával kezdte:

A Duna, Tisza köze a magyar nemzeti 
erő kiapaszthatalan kutforrása. Azonban — 
tette hozzá — csak egyetlen kormányférfi, 
Darányi becsülte meg ennek a országrész
nek a gazdáit, holott azok sokat tettek az 
ország érdekében, terméketlen homokból 
virágzó Kánaánt fakasztottak.

széd községben volt látogatóban s mivel 
későn tért haza, apja szemrehányásokat 
telt neki. Szóváltás közben az apja botot 
ragadott, többször megütötte, majd ráve
tette magát s fojtogatni kezdte. Ekkor két
ségbeesett helyzetében

megragadta a közelben fekvő fejszét és 
ezzel többször apjára sújtott.

Fűlöp Tamás azonnal meghalt. A veszprémi 
vizsgálóbíró a törvényszéki orvosszakértők
kel ma kiszállott a helyszínre. Az orvos
szakértők megejtették a boncolást, a vizs
gálóbíró pedig kihallgatta a gyilkost, akit 
kihallgatása után a veszprémi ügyészség 
fogházába szállítottak.

Kadácsi József kecskeméti gazda, Dobos 
Sándor dr. ceglédi főügyész és Csősz József 
gazdasági főtanácsos felszólalása után Ko
vács Imre felhívta a gazdákat,

hogy szüntessék be a szesztermelést 
mindaddig, amig a kormány a Gyü
mölcs Szeszforgalmi Részvénytársaság 

monopó'iumát meg nem szünteti.
Kukta Béni ceglédi gazda azoknak a szegény 
szőlősgazdáknak a képviseltében szólalt fel, 
akiknek sem ruhájuk, sem pénzük nincsen, 
ezért nem tudtak Kecskemétre utazni, hogy 
megjelenhessenek a naggyülésen.

Papp Gedeon halasi szőlősgazda éles han
gon fejtette ki, hogy a kormány tétlenül| 
nézi a szőlőbirtokosok pusztulását.

Kecskeméti Mihály a borekerskedök ne
vében a borkereskdelem válságos helyzetét 
fejtegette.

Ezután Erdélyi Aladár országgyűlési kép- 
• viselő rendkívül heveshangu beszédben je

lentette ki,
hogy a kormány tétlensége egymillió 

embert fenyeget tönkrcmenéssel.
Majd ismertette az utóbbi évek nagy beru
házásait és azt hangoztatta, hogy akkor, 
amikor a kormány mindenkinek segítsé
gére van, a szőlősgazdákat még nagyobb ter
hekkel sújtotta. Hosszú idők idő harcolunk 
a borfogyasztási adó eltörléséért, amig Né
metországban azt huszonnégy óra alatt el
törölték.

— Miért támogatja akkor a kormányt? — 
kiáltott valaki közbe.

— F.n ott is a szeműkbe mondom mind
ezeket az igazságokat, — mondotta Erdélyi 
Aladár — aki beszélt azután arról, hogy 
milyen nagy költekezés megy végbe az egész 
vonalon s

legutóbb is egymillió pengőt udtak 
egy okos péknek a berlini kórházra s ez 

a pénz is elveszett.
Horváth Mihály felszólalása után Szabó 

Iván terjesztette elő a határozati javaslatot, 
amelyben felhívják a kormányt a bor
fogyasztási adó eltörlésére, a Gyümölcs és 
forgalmi Crtékesitő Rt. megszüntetésére és 
a szőlőbirtokosnak olcsó hitel nyújtására.

Meskó Zoltán, Temple Rezső és Hoffer 
László képviselők választókerületük nevé
ben elfogadták a határozati javaslatot, ezzel 
a gyűlés végétért.

Keserves beszámoló 
Sátoraljaújhelyen

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Dr. Görgey István egységespárti képviselő 
tegnap tartotta meg beszámolóját. Az egységes
párti képviselő beszédét igen sűrűn zavarták 
meg közbeszólásokkal a hallgatóság köréből. A 
gyűlésen Mcczner Béla felsőházi tag megnyi
tója után Görgey István beszélt, aki többek kö
zött a következőket mondotta:

— Az alkotókat mindig támadták. Mi ma a 
kormánypártiság keserű kenyerét esszük. Az 
ellenzéken mindenki más húrokat penget, 
mindenki prímás akar lenni. (Közbeszólások: 
Azért önök példát vehetnének Apponyiróll) A 
belpolitikában lényeges változás várható — 
folytatta Görgey, aki ezután a hadikölcsönkér- 
déssel foglalkozott.

Mig Görgey beszédét gyakran zavarták meg 
ellenzéki közbeszólások, addig a következő szó
nokot, Erdélyi Aladár egységespárti képviselőt 
zajosan megtapsolták a gyűlés résztvevői. Erdé

lyi azonban erősen ellenzéki tendenciájú beszé
det mondott s a gyűlés hangulatából Ítélve, ez 
volt az oka sikerének.

— A háború után pazarlás kezdődött az 
egész vonalon és ez tett tönkre bennünket. 
Nem tudok lelkesedni Lillafüredért, amelybe ha
talmas összegeket öltek bele. Darányi harminc 
év alatt negyvenezer lakást épített, a mi elsza-

wMratüjiE
Kivételoson olcsó nyári társasutazás

oiaszorazfioba
n világhírt! „SATURNIA“ órtásmotorhajón 

junius 2E |UlM:557£W
II. o. vasút- és hajójegyekkel Budapesttől 
Budapestig, kifogástalan szállodával és el
látással és a nevezetességek megtekintésével
Tanulságos program :

4—4 nap Venezla és Rómában 
3—3 nap Firenze és Nápolyban

Csodáit pihenés:
.1 nap Nápoly Mess'nal szó- 
ros-K rrinthoNl iibiil-Trleste 
a ,,Saturnia“ pompás 11/B osztá
lyán, tökéletes kényelemben, pazar 
ellátással

Részletes felvilágosítás a társaság irodáiban:

Budapest VIl.JhökBIy-ut 2éslV., Váci utca 17

porodolt szövetkezeteink nein építenek, mert 
ezeknél kifelé altruizmusról beszélnek, bent pe
dig kiosztják az osztalékokat.

A szokásos bankét (helyeit Görgey kolbászt 
és kenyeret osztogatott a szegényeknek a sátor
aljaújhelyi Piac-téren. Az osztogatást az ellen
zéki érzelmű polgárok ilyesféle kiáltásokkal ki
sérték:

— Ugylátszik, választás lesz nemsokára!

Jelentős akció 
az idegenforgalom fel

lendítése érdekében
Angol-, német- és magyarnyelvű 
illusztrált útikönyvek készülnek 

Magyarországról
A magyar idegenforgalom ismerlnevii rep

rezentánsai és elsőrangú ivók szerkesztésé
ben, a Lloyd útikönyvek kiadásában legköze
lebb megjelenik az első utikönyvsorozat Ma
gyarországról 3 kötetben, angol, német és ma
gyar nyelven, többszáz képpel és színes térké
pekkel illusztrálva. A könyvek részletesen is
mertetik Budapestet, a vidéki városokat, fürdő
helyeket, a turisták által látogatott kiránduló
helyeket. Külön fejezetek tárgyalják a magyar 
balneológia és sport nemzetközi értékeit.

------ j

Összes 
fürdocikkeinket 
az I.emeleten 
egyesítettük.
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A román király 

és Miss Hungária
F pillanatban ez a két személy áll az . 

deklődés középpontjában, bármennyire 
országok választják el őket egymástól.

ér- 
i Is 

A 
pesti emberek érdeklődése valósággal falja 
a Romániából érkező eseményeket, ugyan
akkor hallatlanul kiváncsi arra, vájjon a 
sok csinos jelentkező közül melyik találta
tott méltónak arra, hogy Miss Hungária 
legyen? Érthető tehát, hogyha a román ki
rályt és Miss Hungáriát egyszerre láthatja, 
az különösen ízes csemege számára. A Váci- 
U Icában pedig ez is megtörtént. A pesti 
korzó sétálói együtt láthatták a román ki
rályt Miss Hungáriával. Ha nem is az utcán 
karonfogva egymás mellett, hanem mo
solygó élefhii fotográfiájukat Budapest leg
előkelőbb folószalónjónak: az Angelo-mü- 
teremnek kirakatában.

Angelo, aki e pillanatban talán 
Európának legkitűnőbb fényképésze, 
műtermében, olt tartózkodása alatt 
felvételt készített Románia mai kirá 
Ennek az lett a következménye, hogy 
napelőtl, mikor a romániai események pub- 
likussá leltek Európában, a külföldi lapok 
valósággal megrohanták az, Angelo céget, 
hogy Károly román királyról fényképeket 
kapjanak. így kerülhetett a román király 
képe Angelo kirakatába. Mellette pedig ott 
díszelgett a kis Szaploncay Éva képe, aki 
ugyancsak negyvennyolc óra óta viseli 
büszkén a Miss Hungária címet, ötletes ri
porteri érzékel, a legfrisebb aktualitás he
lyes kihasználásával Angelo csak ezt a két 
fényképet állította ki a Vád-utca korzózó 
forgatagába. A két képnek akadt is bőven 
publikuma. Az emberek tömegével vették 
körül az Anfle/o-kirakat üvegtábláit és szem
lélték nagy csodálkozással a legfrisebb ma 
eseményeinek két bősét, egy ország királyát 
'és egy ország-szépségkirálynőjet.

Így került össze Románia királya Magyar
ország legszebb leányával. Olyan nagy volt 
n tolongás a két fénykép körül a Vári-utcá
ban, olyan nagy volt az emberek érdeklő
dése, hogy a tömeg valósággal megnehezí
tette a Vári-utca sűrű autóforgalmát s a 
IV. kerületi kapitányságról külön rondőrőr- 
szemet kellett kivezényelni a kapu elé, aki 
azután gondoskodott arról, hogy a román 
király és Miss Hungária fényképe, legalább 
is közvetve, ne okozzon komoly forgalmi 
Búvárokat. Váci-utcában szemlélődő nagy 
tömeg a legélénkebb bizonyítéka annak, 
hogv Angelo nemcsak kitűnő fotográfus, ha
nem alapos ismerője a mai rohanó, lüktető 
élet eseményeiből kikivánkozó aktualitások
nak és tudja mi az. amivel a ma élő emberek 
érdeklődését fel lehet kelteni.

Meghalt az egri nagyprépost. Eger
ből jelentik; Cseko Gábor egri nagyprépost, 
pápai prelátus, felsőházi tag 86 éves korá
ban tüdőgyulladásban Egerben elhunyt. A 
háború elöli lett egri nagyprépost és a fel
sőháznak megalakulása óta tagja. Gyémánt
miséjét három esztendővel ezelőtt mondotta 
d. Halála általános részvétet keltett. Teme
tése junius 10-én, kedden délelőtt 10 óra
kor lesz.

— Gázolt. Hintán elrobogott az antó. A 
Váci ul és Vág-ulca keresztezésénél egy isme
retlen autó elütötte Vida István 43 éves villany
szerelőt, nkit a mentők sulyos sérülésekkel a 
Rókus-kórházba szállítottak. A gázoló autó n 
baleset után megállás nélkül továb brobogott 8 
mindössze annyit lehetett megállapítani, hogy 
rendszáma B|> 18-al kezdődik. A rendőrség a 
nyomozást megindította.

Budapesten tartják a Népszövetségi Ligák 
legközelebbi közgyűlését. A Népszövetségi 
Ligák Nemzetközi Uniójának penfl közgyűlé
sén:! magyar delegátusok körül Pékár Gyuiát n 
nevelésügyi, Póka-Pivny Bélái a politikai és 
jogi, Zichy Ernő grófot pedig a kisebbségi bi
zottság tagjaivá választották. A közgyűlés el
határozta, hogv a jövő évi közgyűlést Buda
pesten tartják meg.

— A vonat elé vetette magát egy tizennyolc
éves leány. Bajáról jelentik; A azentmiklósl 
vasútállomáson megdöbbentő öngyilkosság tör
tént. Arany Erzséltel 18 éves tisztviselőnő, egy 
állami tisztviselő feltűnően szép leánya, a 
gyorsvonat elé vetette magát. A vonat a sze
rencsétlen fiatal leány jobb lábát tőből lemet
szette s nz öngyilkos leány ezenkívül még sú
lyos sérüléseket is szenvedett, ugy, hogv álla
potú élelx.s/élyes. Az ismerősök szerint Arany 
Erzsébet szerelmi bánatában követte el az ön
gyilkosságot.

— Frnlékmfinvpfás. Kaposvárról jelentik*  
Somlóvccsr községben pünkösd vasárnapján 
leplezték le n világháborúban hősi halált hall 
halottak emléktábláját. Schandl Károly nyug, 
államtitkár, a kerület országgyűlési képviseíőjé- 
n< k leszedő után vitéz Orbán József katholikus 
plébános. Rápoldi László református és Somo
gyi Károly evangélikus lelkész egyházaik nevé
ben megkoszorúzták az emlékművel, amelyet 
Kondás János szolgablró n község nevében ün
nepélyes beszéd kíséretében vett át.

Minden este
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Főszolgabíró és físztífőorvos 
véres párviadala

Pisztolypárbaj után azonnal kardpárbajra állottak fel a felek 
A ttsztifőorvos súlyosan megsebesült

Nagykanizsa, junius 9.
(A Hétfői Napló tudósítója telefonjelen- 

tése.) Somogy-vármegye
egész közönségét izgalomban tartotta 
az a párviadal, amelyet a vármegye 
két előkelő közéleti szereplője, dr. 
Szaghmelster I’ál, a marcali! járás fő
szolgabírója és dr. Szűcs Ottó várme

gyei tiszti főorvos 
vívtak egymással, rendkívül szokatlan kö
rülmények közölt.

A főszolgabíró és a tiszti főorvos között 
nemrégiben sulyos affér történt, amelyről 
eddig is sok szó esett már a vármegye tár
sasági köreiben. A sulyos afférból lovagias 
ügy keletkezett és

a párbajsegédek a legsúlyosabb felté
telű párviadalban állapodtak meg.

A segédek megállapodása szerint, a felek
nek pisztolypárbajt kellett vivniok azzal a 
kikötéssel, hogyha a pisztolypárbajban 
egyik fél sem sebesülne meg, akkor a felek 
nyomban kardpárbajra állanak ki és pedig 

nehéz lovassági kardokkal, bandázs 
nélkül.

•4 pisztolypárbajt pünkösd vasárnapján a

FONTOS ÖNNEK A PIHENÉS?
ugy vegyen HIKKER-gyárából

Állandó kiállítási
VII, Dohány-utca 22 (Árkád-bazár) Gyár: VII, Holló-otca 8. TeLt J. 424-12

Schuller József uyug, századost
letartóztatta a vizsgálóbíró

A volt aZifiv katonatisztet az ország három törvényszéke 
körözi különböző csatások és sikkasztások miatt

Hatalmas termetű, előkelő megjelenésű, 
sen napbarnított és sj. 
tak át az osztrák csendőrök pénteken Hegyes . 
halom határállomáson a magyar csendőröknek. 
Az átadás feltűnést keltett az utasok között, 
akik találgatták, hogy mit követhetett el és ki 
lehet ez a férfi, akit egy fentartott és lefüggö
nyözött harmadosztályú fülkébe kisértek és Bu
dapestig olt is őrizték. A Keleti pályaudvaron 
csukott rabszállitó autó várta a bécsi vonatot, a 
letartóztatottat a csendőrök beleültették és a 
AAirkó-utcai fogházba vitték.

Szombaton reggel már a vizsgálóbíró előtt 
állott az Ausztriából hazaszállított férfi, akiről 
kiderült, hogy

Schuller József 30 éves nyug. százados.
Az egykori katonatisztet sikkasztás és csalás 
miatt már régebben körözték és a körözőlevél 
alapján három héttel ezelőtt Bécsben felismer
ték, amikor azonnal le is tartóztatták. A kiada
tási eljárást gyorsan lefolytatták és az egykori 
aktív századost szuronyos fedezettel szállították 
Bécsből Budapestre.

Bubics Jenő dr. vizsgálóbíró hallgatta ki 
Schuller Józsefet, akiről az iratok alapján azon
nal megállapitotln, hogy

nemcsak a budapesti, hanem ■ pestvldékl, 
sőt a bajai törvényszék is körözi.

A délceg Schuller József Budapesten zongorá
kat vásárolt és ezek körül követett el olyan dol
gokat, amelyekből bűnügy lett. Amikor a zon
goravásárlások körüli manipulációk miatt fel
jelentették, a rendőrség ki akarta hallgatni, a

eioxeio megjelenésű, erő-i nyugalmazott százados azonban eltűnt Buda
iportoktól edzett férfit ad-1 pestről. Vácon telepedett le, ahol egy nagyobb 
endőrök pénteken Hegyes-1 ingatlan eladása körül tevékenykedett, de meg

bízójával nem számolt el, hanem innen is meg
szökött. A következő állomás Baja volt. Itt sof- 
főriskolát nyitott, a jelöltektől — akik nagy 
számmal jelentkeztek — átvette a tandijat, a 
tanfolyam megnyitását azonban egyre halo
gatta. Több mint háromezer pengőt szedett igy 
össze Baján, amikor pedig a sofförjelöitek eré
lyesen kezdték követelni az autóvezetés tudo
mányába való beavatásuk megkezdését és felje
lentéssel fenyegetődztek, Schuller József innen 
is megszökött.

Előbb Budapesten kezdték keresni, majd a 
váci sikkasztás miatt kutattak utána, végül a 
bajai rendőrség érdeklődött Budapesten a volt 
aktív kapitány iránt. Sehol sem találták azon
ban és egymásután bocsátották ki az elfogató
parancsokat, mig végül Bécsben kézrekerűlt.

Schuller Jőxsef a vizsgálóbíró előtt ártat
lanságát hangoztatta.

Azzal védekezett, hogy üzleti ügyek miatt uta
zott Bécsbc és semmi oka sem volt arra, hogy 
Magyarországról elszökjék. Tagadta a zongora
vásárlások körüli manipulációkat, a váci sik
kasztást és azt hangoztatta, hogy bécsi útjáról 
való visszaérkezése után komoly szándéka volt 
megnyitni Baján a sofföriskolát. Ezt a védeke
zést azonban a volt százados semmivel sem 
tudta bizonyítani. Ezért a vizsgálóbíró Schuller 
József letartóztatása mellett döntött és a fő
tárgyalásig aligha szabadul a fogházból.

— Ctgányesktlvö Kaposvárott. Kaposvárról 
jelentik: Ritkn esemény színhelye volt pünkösd 
hétfőjén a kaposvári hősök temploma. Hat 
cigánypár tartott egyházi esküvőt a templom
ban. A cigányok tudvalévőén a legritkább eset
ben tartanak egyházi esküvőt, a igy nagy kö
zönség nézte végig a nem mindennapi esketési 
szertartást.

— A dunántiill újságírók kongresszusa. Keszt
helyről jelentik: Pünkösd kettős ünnepén 
Keszthely városában értekezletet tartottak a 
dunántúli újságírók. Mintegy félszáz hírlapíró 
jeleni meg Keszthelyen. Fogadtatásuknál Reischl 
Imre keszthelyi városhlró üdvözölte őket. Pün
kösd vasárnapján délután az egybegyült újság
írók a Balatonon tettek kirándulást, majd 
Hévizén résztvettek az nlsópAhoki dalárda tíz
éves jubileumi ünnepségén. Hétfőn délelőtt ér
tekezletei tartottak, melyen Urbán Gyula Indít
ványára elhatározták, hogy szeptember 8-án 
Nagykanizsán megtartják a dunántúli újságírók 
kongresszusát. Keszthelyen a dunántúli hírlap
írók megkoszorúzták a keszthelyi gazdasági 
akadémia megalapítójának, gróf Festetlch 
Györgynek szobrát, valamint a Helikoni emlék
művet.

— Halálos fürdőzés. Szegedről jelentik; Va
sárnap délután a Tisza melletti kubikus gödrök
ben fürdőit Szabó Lajos asztalos.segéd. Fürdés 
közben görcsöt kapott és elmerült. Holttestéi 
hétfőn délelőtt fogták ki.

marcalii erdőben vívták meg.
A segédek háromszori golyóváltás 

után beszüntették a pisztolypárbajt, 
amely sebesülés nélkül végződött. A főszol
gabíró és a tiszti főorvos ekkor az erdő egy 
másik részén egy tisztáson állottak fel egy
mással szemben, a feltételeknek megfelelően 
nehéz lovassági kardokkal, minden bandázs 
nélkül. Az első összecsapás igen heves volt, 
de sebesülés nélkül végződött.

A második összecsapás alkalmával a 
hatalmas erővel támadó dr. Szagh- 
meister főszolgabíró kardja dr. Szűcs 
Ottó főorvos fejét találta s a főorvos a 
következő pillanatban vérző fejel terült 

el a földön.
A segédek azonnal befejezettnek nyilvá

nították a párbajt, az 
első segélyben 
órával a párbaj

az izgalmak

orvosok a főorvost 
részesítették. A főorvos egy 
után
hatása alatt idegsokkot 

kapott
és állapota még mindig rendkívül sídyos.

A két előkelő vármegyei vezető férfi véres 
párbaja egész Somogybán óriási feltűnést 
keltett.

— Halálos szerencsétlenség Ajka kézség
ben. Veszprémből jelentik: Ajka községben 
szombaton halálos szerencsétlenség történt. 
A halálos szerencsétlenség áldozata Rind- 
mald Károly fiatal bányász, aki az ajkai 
kőszénbányában dolgozott. A bányamun
kás a tárnában tulmélyre ásott, a tárna be
omlott és a szerencsétlen fiatalembert a 
lezuhanó többmázsás tömbök 
temették és halálra zúzták.

maguk alá

— Francia festők kalandjai a
cigányokkal. Debrecenből jelentik: ....................
sárnapján Debrecenbe érkezett Vladimír Scvab 
párizsi festőművész egy társa kíséretében. Av
val a szándékkal, hogy itt a magyarországi 
vándorcigányok életéi tanulmányozzák. Autó
jukon pünkösd hétfőjén kimentek ■ hajdúbö
szörményi cigánytáborba, hogy ott fényképfel
vételeket készítsenek. A franciák természetesen 
nőm tudlak magyarul és igy nem is tudták 
magukat megértetni n böszörményi cigányok
kal. A vajda semmiképpen sem akarta been
gedni a kél (randát a tábor területére. A pari 
z’iak erőszakoskodtak, mire a cigánytábor azt 
hitte, hogy a két autós idegennek ellenséges 
szándékai vannak, összetörték a fotografáló 
:énekel és furkósbolokkal lómadtnk az idege
nekre, akik ijedten ugrottak autóikba és ro
boglak vissza Debrecenbe.

böszörményi 
Pünkösd vn-
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— A bécsi községtanács tagjai Budapesten. 
Kuntchal Lipót vezetésével a hétfő esti 
gyorsvonattal a bécsi községtanács 49 tagja 
érkezett Budapestre a Szent Imre-ünnepsé- 
gekre. A keleti pályaudvaron nagy közönség 
várta a bécsi vendégeket, akiket a Szent 
Imre év főbizottsága és Serédl Jusztinián 
hercegprímás nevében Huszár Károly fid*  
vöíölt. A keresztény községi párt nevében 
Széchenyi József gróf, mig a főváros ne-< 
vében 7-ilahy Dénes, az osztrák követség ne*  
vében pedig Kunze követségi tanácsos üdvö
zölte a vendégeket. Az üdvözlésekre Kun- 
sehol Lipót válaszolt. A pályaudvarról a 
vendégek szállásaikra mentek. Este féltiz 
órakor az osztrák követségen gyűltek össze 
sörestélyre.

— Nyilatkozat a „Pillangó" körül. A Hétfői 
Napló multhetl számában megjelent egy hírrel 
kapcsolatban Szenes Andor most annak a köz
lését kéri, hogy a Pillangó cimü operett nem 
Szilágyi—Kóla alkotása, hanem annak librettó
ját Kardos Andor, Szenes Andor és Szilágyi 
László együttesen Írták. A darab különben nem 
a Budai Színkörben kerül szinre a nyáron, ha
nem a Városi Szinház téli szezonjának lesz 
egyik föeseménye.

— Halálos reptllőszerencsétleMég. Karls- 
badból jelentik: A Masaryk-repülő mitingen 
a B. 2196 jelzésű repülőgép, amelyen Mal- 
kowskg kapitány, az ismert repülő akrobata' 
mutatványokat végzett, 500 méternyire a re
pülőtértől lezuhant. A kapitány meghalt. Az 
esemény hatása alatt a verseny további 
pontjait nem tartották meg.

— Magyar egyetemi tanárok nyilatkozata 
az egyetemi tanszabadság mellett. A magyar 
egyetemek és főiskolák tanárai hétfőn dél
előtt a budapesti Pázmány Péter tudomány
egyetem nagytermében baráti összejövetelt 
tartottak, amelyen a magyarországi egyete
mek és főiskolák összes tanárai és rektorai 
részt vettek. Az összejövetel résztvevőit Do- 

ileschall Alfréd dr. üdvözölte, utána Klebcl»- 
berg Kunó gróf beszélt, a magyar egyetemek 
fontosságáról, majd Tomcsányi Móric egye
temi tanár a régi képesítési törvény érvény
ben hagyását követelte. Végűi Pauler Ákos 
dr. a tanilás és a tanulás szabadságáról 
mondott beszédet, amelyben kifogásokat 
emelt az ellen, hogy az egyetemi hallgatók 
nem arra a főiskolára iratkozhatnak be, 
amelyikre akarnak, mert területileg rayo- 
nokba osztották őket s az ilyen megkülön
böztetések veszedelmesek a magyar kultú
rára. Az előadáshoz számosán hozzászóltak, 
végül a tanácskozást a késő déli órákban 
félbeszakították, csak ma, kedden folytatják.

— A magyar dalosok Szent Imre hódolata. 
Az Országos Magyar Dalosszövetség vasárnap 
délelőtt emlékhangverseaiyt rendezett, amelyen 
Szent Imre királyfi legendás emlékének hódolt. 
A Városi Szinház zsúfolásig telt nézőterén a 
megjelent előkelőségek soraiban ott láttuk 
Auguszta kir. hercegasszonyt, Magdolna kir. 
hercegnőt, Vass József minisztert, Almásy 
Lászlót, a képviselőház elnökét, fíipka Ferenc 
főpolgármestert, Bérezel Jenő alpolgármestert 
s Liber Endre tanácsnookot. Az tlnepi hangver
senyen a királydijas Budai Dalárda, az Állami 
Gépgyári Acélhang Dalegylet, a Budapesti Pol
gári Dalkör, a Törekvés Dalegylet, az Elektro
mos Müvek Dalköre és a Beszkárt dalárdája 
vett részt. A hangversenyen közreműködött a 
Filharmóniai Társaság, amelyet Dohnányi Ernő 
dirigált, akinek saját szerzeményéi a Szent Imre 
himnuszt is előadta a zenekar.

ttiadű lakások
HÁROMSZOBÁS, hallos olcsó bérért. Ptulay Ede ucca 21. 
VILLALAKÁS, háromszobás, komfortos. Sasadi út 63. 
ÖTSZOBÁS. hallos; HÁHOMSEOBÁS hallosak, eta«e- 
fútós, Múzeum körút 27. KERTES, őnáUó hatszobás villa- 
lakás fürdőmedencével. Angol ucca 29. ÖNÁLLÓ VILLA
LAKÁS, nélszobás, felosztva is. Városmajor ucca 55/b. 
HÉTSZOBÁS főúri komfortlakás, saját központi fűtéssel, 
méltányos bérért. Erzsébet körút 39. KETTÖSZOBÁS 
komfortos, Ferenc József rakpart 11. BELVÁROSI csen
des házban kétszobás. Veres 
úrilakás 3700 ó, József k

Erdély és Bánát 
legjobb és leijelter jed- 
tebb magyar kisebb
ségi napit ao ia az
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Hárem embert halairasuitott a villám
Borzalmas vihar száguldott végig a Dunántúlon

Veszprém, junius 9.
(A Hétfői Naplő tudósítójától.) Zirc köz

ség határában tegnap nagy vihar pusztított. 
Négy fiatal kislány virágot szedett és ját
szadozott a mezön, amikor kitört a vihar

Egy villámcsapás Navratll Erzsébetet, 
az egyik gyermeket halálrasujtotta.

Másik két gyermek, — akik a kis Navratll 
Erzsivel játszottak — súlyosan megsérült, 

a negyedik kisleány pedig az ijedtség
től Idegrohamot kapott és megnémult 

Navratil Erzsébet egyik rokona két évvel 
ezelőtt ugyanezen a helyen ugyancsak vil
lámcsapás áldozata lett. Ugyancsak nagy 
vihar pusztított Csepreg község határában 
is, ahol a mezön a vihar idején Andrlcs 
Mátyásné dolgozott gyermekeivel. Andrics- 
né egy szénaboglya tövébe menekült a vi
har elöl, de szerencsétlenségére a villáin ide 
csapott le s

a földműves asszony egyik gyermeké
vel együtt snlyos égési sérüléseket szen

vedett.
A pusztító vihar sebesültjeit a veszprémi 
kórházba szállították.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) Nagy vihar pusztított a pünkösdi 
ünnepeken Tolna-megyében is. Pincehely 
községben tombolt a vihar a legeröseben. A 
község halárában Gőgös Ferenc gazda és 
felesége igyekeztek hazafelé Balogh Dezső 
gazda kocsiján, amikor

a tomboló viharban egy villámcsapás 
Gőgöst és Gőgösnőt megölte.

A villámcsapás hatalmas ereje a két lovat 
is agyonsujtotta.

Gőgös és feleségének holtteste való
sággal szénné égett.

Balogh Dezsőnek csodálatosképen nem tör
tént semmi baja.

Tolna-vármegye több helyén jég esett s 
rendkívül nagy károkat okozott. Ugyancsak 
nagy jégverés pusztított Baranya-me- 
gyében is.

— A népjóléti miniszter Kalocsán. Vass 
‘József népjóléti miniszter Dréhr Imre kísé
retében vasárnap este Kalocsára utazott és 
kedden reggel térnek vissza Budapestre.

—Nagyszabású betörést követtek el a 
Máv. fogyasztási szövetkezetében. Vakmerő 
betörők jártak vasárnap éjszaka a Szent 
László-ut 135. szám alatt lévő Máv. fogyasz
tási szövetkezetben. A betörők fel feszitctlék 
az üzlethelyiség ajtaja előtt lévő vasrácsot, 
majd álkulccsal kinyitották az ajtót és igen 
nagymennyiségű élelmiszert, italnemüt és 
ruházati anyagot vittek el. A rendőrség vé
leménye zzerint a zsákmányolt árut csak 
társzekérem vagy legalább is két személy
autón vihették el csak magukkal a vakmerő 
tettesek. A rendőrség a betörök kézrekeri- 
tésére minden intézkedést megtett.

— Reményi-díj a Zeneművészeti Főiskolán. 
'A negyedéves növendékek részére kiirt hegedű
versenyt f. hó 10-én d. u. 3 órakor tartják meg 
• Főiskola nagytermében, dr. Hubay Jenő fő
igazgató elnöklete alatt, a Főiskola tanári ka
rából alakult zsűri előtt Dij egy 1600 pengő 
értékű Reményi hangversenyhegedü. A rendkí
vül érdekei versenyt szabad bemenet mellett 
bárki meghallgathatja.

— Hamisítják az ötpengősöket. Ord köz
iég caendőrjárőrje értesítette a csendőr
parancsnokságot, hogy a község hitelszövet
kezetében hamis ötpengös bankjegyre buk
kantak. A kitünően sikerült hamisítvány a 
megállapítások szerint fényképezés utján 
készült és a hamis bankjegyet két részből 
ragasztották össze, miután a színezést meg
lehetősen jól elkészítették. A hitelszövetke
zetben talált hamis 5 pengős száma A. 
025.081.322. Az ötpengős-hamisitásról a 
csendőrség hétfőn délelőtt értesítette a fő
kapitányságot, amely szintén megindította a 
nyomozást a hamisító kézrekeritésére és a 
hamis ötpengösök forgalombahozatalának a 
megakadályozására.

— Miért értékeli annyira a kávét az agg? Az 
aggkorban ismeri meg az ember az Igazi bará
tait és ellenségeit, azért becsüli oly mértékben 
a kávét. Meinl Gyula r. t.

— Fenyves Dezső ünneplése. Ma este záróra 
után meghaló ünneplésben volt része a Feny
ves-áruház r.-t. vezérigazgatójának, Fenyves 
Dezsőnek. 25 éves szakmai működésének jubi
leumi ünnepére gyűlt össze az ismert cég mint
egy 300 személyt számláló személyzete a Kál- 
vin-léri áruház helyiségeiben. Az áruház igaz
gatósága nevében dr. Fenyves Jenő üdvözölte 
az ünnepeltet. Az Omke, a C.obdcn, a gyáripari 
képviselők orsz. egyesülete hivatalos küldöttei
nek beszéde után Komlós Géza a személyzet 
nevében fejezte ki a kitűnő főnök iránti szere
lőiét és átnyújtotta a személyzet gyönyörű aján
dékait Fenyves Dezsőnek, aki meghatott sza
vakban mondott köszönetéi az ünneplésért.

— A pünkösdi chmnpion ebkiállitús a Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyesülete rendezésé
ben szép sikerrel folyt le. A kiállításon 200 
szebbnél szebb fajkutya volt kiállítva. A díja
zások során József főherceg egyik ezüst serle
gét Reews Miiry „Hexe" nevű spánielje nyerte. 
A honvédelmi miniszter tiszteleldiját dr. Ba
róthy Miklós nyerte „Little Aristocrat" nevű 
foxlerrierjével. A belügyminiszter tiszteleldiját 
Bogén Erna rendőrkutyája, a földmivelésiigyi 
miniszter tiszteleldiját Czájlik László magyar 
komondor lenyészcsoportja és Schiller Tery 
foxlerrierje kapta. A kiállítás bernáthegyije dr. 
Gyurányi Ernőné „Apollója**  volt, amely már 
mint örökös charnpion nyerte Budapest székes
főváros tiszteleldiját. A Magyarországi Bulldog 
Klub elnöki diját Titkos Ilona „Captain Bar- 
ker“ nevű angol bulldogja nyerted
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— Gázolt és elrobogott az autó! Vasárnap 
reggel a Váci-ut és Vág-utca sarkán egy is
meretlen jelzésű automobil elütötte Vida 
István 43 éves villanyszerelőt, aki életveszé
lyes sérüléseket szenvedett. A gázoló autó 
megállás nélkül továbbrobogott. A mentők 
a szerencsétlenül járt villanyszerelőt az 
István-kórházba vitték, ahol az orvosok 
még nem tudták eszméletre téríteni. A rend
őrség keresi a gázoló és elrobogó autó sof- 
főrjét. — Ugyancsak vasárnap reggel az 
újpesti Árpád-utca sarkán egy motorkerék
pár összeütközött egy kerékpárral, amelyen 
Hellner Ferenc 30 éves kovácssegéd igye
kezett hazafelé. Hellner Ferenc lezuhant az 
úttestre, gépe összetört. A mentők sérülései
vel a gróf Károlyi-kórházba vitték.

— Hirtelen halál. Dr. Veres János 48 éves 
f'ostatitkór, aki a Podmaniczky-utca 195 alatt 
akik, hétfőn reggel meg akarta látogatni Mun 

kácsy-utca 35. szóm alatt lakó fivérét. Amikor 
a kapuba ért, hirtelen összeesett és meghalt. A 
rendőrorvos megállapítása szerint szivszélhüdés 
Okozta hirtelen halálát. Holttestét az orvostani 
intézetbe vitték.

— Megjelent a Kallós-kompasz 1930—31. év
folyamának első része. A Pesti Tőzsde kiadásá
ban és Kallós János szerkesztésében most je
lent meg hatodik évfolyamában a Kallós-féle 
„Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz" első 
része, amely ezidén ismételten lényegesen ki 
van bővítve uj fejezetekkel. A nemzetközi gaz
dasági és pénzügyi kapcsolatok fontosságát te
kintetbe véve először közli a vezető amerikai 
bankqk és bankárok legújabb adatait a többi 
külföldi bankok élén. Rövidesen sajtó alá ke
rül a kompasz második része is.

Zsolfflos ff\U* íSJ®

— Halászás közben a Tiszába fulladt. Szol
nokról jelenti tudósítónk: Gedeon János gyári 
munkás az ünnepeket halúszással akarta eltöl
teni. Egy csónakból dobja ki hálóját vasárnap, 
amikor megcsúszott és a vízbe esett. A háló 
kötele a kezére csavarodott és a 10—12 kiló 
súlyú háló lehúzta a viz fenekére az úszni nem 
nem tudó Gedeont, aki belefulladt a Tiszába.

— Letartóztatták a Dréher-gyár sikkasztó 
pénzbeszedőjét. Többrendbeli sikkasztás bün
tette címén tartóztatták le vasárnap délelőtt a 
főkapitányságon Statiffer Oszkárt, a Dréher sör
gyár 34 éves pénzheszedőjét. SlaufTer Oszkár 
bizalmi állásban volt, mert nagy összegeket kel
lett felvennie a különböző sörlerakatoktól A 
pértzbeszédŐ hosszabb idő óta bűnös visszaélé
seket köveiéit el, állandóan mcgdézsmálta a be
szedett Összegeket és a hiányokat ugy pótolta, 
hogv újabb és újabb sikkasztásokat követett el. 
A gyár vezetősége gyanút fogott, házivizsgála
tot rendelt el és ekkor megállapították a pénz
beszedő manipulációit. A gyár feljelentésére 
megindult a rendőri nyomozás, melynek során 
kiderült, hogy a pénzbeszedő összesen huszon- 
kétezer pengőt sikkasztott. StnuíTer Oszkárt be
ismerő vallomása után előzetes letartóztatásba 
helyezték.
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Sőrgyáralapítás — 
znafoóí Nagyiméval és állami 

támogatóssal
Lemondoff a vállalat kiszemelt elnöke és köt igazgatója
Nagy Izgalommal tárgyalják napok óta a fő

város vendéglős és kocsniáros köreiben egy fan
tasztikus gyáralapitás tervét, amelyet néhány, 
— az „alapításokban" már alaposan levizsgá
zott s egyetlen fillér nélkül álló élelmes üzlet
ember az ínséggel küzdő szakmabeliek pénzén 
akar megvalósítani. — Az „alapilók**  Mezőgaz
dasági Sörgyár Rt. cimén kartcllen kivül álló 
sörgyár létesítésére uj vállalatot létesítettek s 
sörgyárukkal Makó városát akarják megajándé
kozni.

A budapesti sörgyárak és az italmérők egy 
része között már régóta bizonyos csöndes harc 
folyik. Ezt a harcot és az italmérők bizonyos 
rétegében mutatkozó elégedetlenséget iparkod
nak az alapítók kihasználni, azt remélvén, hogy 
az elégedetlenkedők bizonyára erszényeiket is 
megnyitják majd, ha a lobogójukra a kartell le
törését írják.

A világhírű makói hagyma pedig ugy kerül

mZ/YW

De éppen igy csunyán végződlek a másik ala
pítónak: Posch Gyula volt ipartársulati titkár
nak hasonló vállalkozásai is: a Borközpont és a 
Vendéglősök Szikvizgyúra. Mindkettő a bírósá
gok előtt végezte kereskedelmi pályafutását s 
ez utóbbi egy magas állású miniszteri funkció*  
nárusnak is az állásába került.

A szakma érdekképviseletei tiltakozni készül-, 
nek a részvényekkel való házalás ellen. A Buda*  
pesti Kocsmárosok Ipartársulata körlevélben 
figyelmezteti az ország kocsmárosságát, hogy 

tartózkodjék a részvények jegyzésétől 
és a szervezési költségekre szánt tiz pengőkei 
se fizesse le, mert ez súlyos megterhelését je- 
lenti n szakmának. Éppen igy nem akarnak 
tudni az uj sörgyár alapításúról a budapesti 
vendéglősök ipartestületénél sem.

Egyébként ugy értesülünk, hogy a részvény
társaság elnökéül kiszemelt Ilaisch Arnold az 
Arad-Csanúdi Vasutak elnökigazgatója a meg
alakulás után nyomban leköszönt a neki fel
ajánlott tisztségről s azóta lemondtak igazgatói 
tisztségükről Pctrovics Emil képviselő és Nikel*  
szku polgármester is, akik gazdasági és város
politikai szempontokból eleinte támogatták a 
gyáralapitás tervét.

a grűndolás tervébe, hogy az uj sörgyár vezér
igazgatójául kiszemelt Bedő István volt sör
gyári aligazgató makói birtokos s mint ilyen 
felajánlotta a létcsitendő sörgyár hűtőkamráit 
Makó városának

hagymatároló helyiségül a ezért potom 
százezer pengős állami támogatást, il

letve részvényjegyzést kért.
A szakma budapesti vezetőkörei a legnagyobb 

aggodalommal kisérik és figyelik a furcsa ala
pítási terv egyes eseményeit. Bedő István sze
mélyét nagyon jól ismerik még abból az idő
ből, amikor a Fővárosi Sörföző aligazgatója 
volt. Az egyébként kitűnő szakember nevéhez 
fűződik a „Centrum Rt." alapítása és összeom
lása, amelynél

milllárdok úsztak e!
s amelynél 1925—1926-ban a svájci RuefT-cég 
kerek egy milliárdot vesztett francia frankban

C L lO TABLETTA 
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— Felemelik a vállalatok testnevelési járu
lékát. A fővárosi testnevelési felügyelő olyan- 
irányú javaslatot terjesztett a testnevelési bi
zottság el, hogy a vállalatok és üzemek a test- 
nevelési költségek fedezésére szeptember 1-től 
kezdve ne a levenleköleles üzemi alkalmazot
taik után fizessék a testnevelési járulékot, ha- 
ne máz üzemben alkalmazott mindenemü és 
számú alkalmazottjuk tíz százaléka után fizes
senek személyenként és hatonként egy pengő 
járulékot és ez közadók módjára legyen behajt- 
haló. A kerületi elöljárók értekezlet'*  l< gtilóbbi 
ülésén az előterjesztett java Iáihoz hozzájárult.

Alapítva: 
1908

♦ ♦ ♦
Alaptőke : 
80J.C30 

pengő

HORVÁTH MIKSA SZÖNYEGIPAf? R.-T. 
Magyar Vacoam Cleaswr 
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A KMAC 1930. évi 
guggerhegyi versenye

A nap legjobb idejét Hartmann László futotta versenykocsiján,
1 perc 50.59 mp. alatt

Vasárnap tartották meg a guggerhegyi ver
senyt, amely a magyar automobilbajnokságban 
pontszerző versenynek számit. A versenyt más
fél óra alatt lefutották, tekintettel arra, mivel 
hogy több benevezett versenyző nem jelent meg 
a startnál, igy Szénásy Alán sem. Általános meg
lepetést keltett a kis 1100 km*  Tátra-autó Feli-

pzíso olajat i

benzinbe'I

ilüti a motor belső részeit

ner Simon bravúros vezetésével, mert megdön
tötte a mull évi osztályrekordot és 2 p. 39 mp. 
62 idő alatt ért célba.

A turaautomobilok csoportjában » legjobb 
Időt Lykn István 2000 kein. Bugatti autóján, 
ideje; 2 p. 14.04 mp. A versenyautomobilok cso
portjában a 23. startszámu Hartmann László 
2300 kém. Bugattl-autóján ideje 1 p. 50.59 mp. 
A szólómotorkerékpárok csoportjában Melichár 
Vili, 350 kein. Sunbeam gépén, ideje 1 p. 51.07 
mp. A mellékkocsis motorkerékpárok csoport
jában Bátya János 500 kom. FN, ideje 2 p. 02.10 
mp. A i.iclecnrok csoportjának győztese Bezsila 
Nándor dr. Morgnnjnn. ideje 2 p 10.70 mp. 1. 
csoport 6. osztály, 175 kein. Osztálygyőztes Lu- 
kavec Ferenc, Francig Barifet: ideje 2 p. 07.87 
mp. A. osztály 250 kem-ig: 1. Toricelli, Puch. 
ideje: 2 p. 06.55 mp. B osztály 350 kcm.

)( A Hungária Automobil Club első országos 
nyílt salakpálya versenye. Vasárnap délután 
négy órakor kezdte meg a Hungária Automobil 
Club vezetősége a Bcszkár Hungária-uti gyö
nyörű pályáján í.z Angliában annyira kedvelt 
dirl-lrack versenyének lebonyolítását. A tizen
öt futamban átlag négy-négy versenyzőt indí
tottak a különböző körök és köbcentiméteres 
gépek elő és döntő futamainak lefutására. 
Több ezer főnyi közönség izgalmas részletek
ben gyönyörködött a verseny egész tartama 
alatt. A Hungária Automobil Clubbot igazán 
dicséret illeti meg a verseny megrendezéséért, a 
pálya kitűnő megválasztásáért és a közönségnek 
nyújtott bravúros mutatványokért.

Oktalan. Montana. Egy és félhosszal nyerve, •/< 
h. harmadik. Tót.: 10 : 38; helyre : 10: 15, 13. —
III. futam. 1. Jurisich-tüzérek Előljáró-ja (6 : 10 
reá) Turcsyn. 2. Szinusz (l’/í) Orbán. 3. Neves
(3) Valkó. Több 16 nem futott Egy és fél
hosszal nyerve, 8 h. harmadik. Tót. : 10 : 17. —
IV. futam. 1. Gróf Orssich P. Ma Cherie-je (4) 
Rózsa. 2. Turkana (4 : 10 reá) KaáziAn M 3. Sa- 
lomé (14) Kizelka. Futottak még: Relly, Tutus, 
Parittya, ötncgyedhosszal nyerve, 3 hosszal 
harmadik. Tót.: 10:74; helyre: 19, 13. —
V. futam. 1. Issekutz Gy. Senator-Ja (?) Hála. 
2. Dehogyisnem (4) Eged! és Beatrice (3) Tóth 
J. holtversenyben. Futottak még: Bábé, Numa 
Pompllius, St. Helena, Héviz, Délibáb, Black 
Hand. Három hosszal nyerve, holtversenyben 
második. Tót. : 10 : 45; helyre : 17, 16, 20. —
VI. futam. Mr. John Olcsó Jancsi-ja (6), Ka- 
szián M. 2. Pollit (3) Cseszkovics. 3. Obsitos (3) 
Blaskovics. Futottak még: Viglegény. Istvánkn 
Pillangó, Barnababám. Félhosszal nyerve, 1 h. 
harmadik. Tót.: 10:60; helyre - 16, 18, 19 —
VII. futam. 1. Eickborn-lstálló Jagnjiló-ja (3) 
Kaszián M. 2 Basaharc (%) Csapiár. 3. Esz
mény (10) Szilágyi. Futottak még: Bohóc, Du
haj, Szellőlánya, Arabella. Tibi, Szomszédasz- 
szony, Bamboo, Elida, Hetykelcány, Cocktail. 
Négy hosszal nyerve, fejhosszal 
Tót.: 10:40; helyre: 15, 14, 30.

HÉTFŐN: I. futam. 1. Misley K. Rózsiká-ja 
(14) Balázsovics. 2. Patrona (l’A) 2’ „ 
Alamuszi (pari). Futottak még: Cinkos, Niké. 
Két és félhosszal nyerve, rossz hadalöFosszöt 
2% h., rossz harmadik. Tót. : 10 :363; 43, 14.—
II. futam. 1. Turcsyn Gy. Missy-je (4 : 10 reá) 
Patzák. 2. Bokros (4) Frosch. 3. Fuligula (10) 
Misley. Futott még: Salambo. Négy hosszal 
nyerve, 3 hosszal harmadik. Tót. : 10 : 13. —
III. fuatrn. 1. Bercsényi-tüzérek Baksis-a (2 r.) 
Turcsyn. 2. Rege (2) Misley. 3 Dórén avant 
(20) Fiath. Futottak még: Sóska, Cobra. 2 h., 
1 h. harm. Tót. : 10 : 16; helyre : 11, 13. —
IV. futam. 1. Gróf Teleky J. Bosnyák-ja (8 : 10 
reá) Kaszócs. 2. Rózsalak (33) Weisshach. 3. 
Sanyi (2) Kaszián M. Futottak még: Kaszirnő, 
Bonyodalom, Csalfa, Jenci, Parittya. 5 h., nyak
hosszal harm. Tót.: 10:21; helyre: 12, 27, 13.
V. futam. 1. Mr. Corner Nábob-ja (2) Kaszián
M. 2. Tivornya (20) Klimscha. 3. Szanálás (12) 
Egedi. Futottak még: Mecies, Dáma II., San 
Marco. Nyakhosszal nyerve, nyakhosszal har
madik. Tót.: 10:26; helyre: 15, 23. —
VI. futam. 1. Mr. John Madár-ja (2) Kaszián M. 
2. Talált kincs (4) Cseszkovics. 3. Porto (2) 
Blaskovics. Futottak még: Tini, Minto, Csak
ugyan, Fátyolos, Deli. Nyakhosszal nyerve, •/« 
h. harmadik. Tót. : 10 :34; helyre : 12, 15, 14.—
VII. futam. 1. Gróf Szirmay S. Tápió-ja (2) 
Csapiár. 2. Emeletes tót (6) Szilágyi és Kirgiz
(4) Egedi holtversenyben. Futottak még: Salvia, 
Maga, Principális, Sámson, Szanda, Hetyke
leány. Két hosszal nyerve, holtverseny.

harmadik.

Singer. 3.

VasszerkezefeMel« 
szaiiitóftereí^ezgseifei 

elsőrendű kivitelben legolcsób
ban gyárt és szállít 

magyar wgon- es
Gőpgyár HL Győr
Központi Igazgatóság: 
El <J D Zü C=» E ST 

V. kor., Deák Feronc-utca 18. szám
Telefonszám Automata 818—50

A 'Magyar Lovaregylet
A Magyar Lovaregylet Junius 15, 19, 21, 22. 28 és 

29 én versenyt tart. Versenyek kezdete d. n. 3.30 óra. 
Helyárak: I. hely uraknak 6 P. Magyar Derby napján 
10 P, hölgyeknek 4 P. Magyar Derby napján 8 P. 
II. hely 2.50 P. III. hely 80 fitt. Páholyülés 8 P. Ma
gyar Derby napján 20 P. Ring 10 P. Totalisateur, ven
déglő minden helyen. Közlekedés villamoson I, II. hely
hez a 29. sz., III. helyhez 24, 38 sz. kocsikkal. Hév.-en 
L. II. és TII. helyhez. Autóbuszjárat „A" kocsikkal 
Vörősmarty-térről 2.10—3.05 óra között. ,0“ kocsikkal 
Oktogon-térről 2.15—3.10 óra között. Vissza az V. fu

tam >tlán. Egyszeri átszállásra is érvényes jegy ára 1 P.

a legolcsóbb, legjobb és 
legmegbízhatóbb üzem
A 4 hengeres, 4 személyes legmos 
dernebb szerkezetű Bosch-dinamó- 
KIS TÚRAAUTÓ

Gráf Iso’ani nyerte 
az Ausztriai nagy díjat

SZEMÉLY ES TEHERÖUTÖH 
minden nagyságban 

igen hegyező lizetesi leiieieieki 
Kórjen ajánlatot a vezérképviselettől:

Melichár Vili, Ideje: 1 p. 51.67 mp. C. osztály: 
500 kcm. 1. Melichár Vili, ideje: 1 p. 51.77 mp. 
D. osztály, 750 kcm. 1. Koppányi Miklós 2 p. 
33.27 mp II csoport, cldalkocsis motorkerék
párok: E. osztály, 350 kein 1. Wittenbcrg Jó
zsef, Velocette, ideje: 2 p. 22.91 mp. F. osztály 
600 kcm. 1. Bátya János 2 p. 02 10 mp. IV. cso
port, turaautomobilok: győztes Solti László, 
ideje 2 p. 43.78 mp J. osztály: osztálygyőztes 
Fcllner Simon, Tótra-kocsin, 2 p. 39.52 mp. E. 
osztály: oszlálvgvöztes Lyka István, Bugatti, 2 
p 14.04 mp. VI csoport: versenykocsik D. osz
tály: 3000 kein ig, győztes Hartmann László 
Bugáttin, 1 p. 50.59 mp

HamzeiKözá 0®F8s»ími rt.
Budapest, V. kerület, Vilmos császár-űt 26. sz

)( Csodát egy próba után ne várjunk, hanem 
használjuk állandóan a „Wing-0il“ felső ola
jat, mert a motor sok 10.000 km. teljesítmény 
után is megtart ja a teljes erejét. A felső olajo
zás csekély kintsége busásan megtérül az el
maradt javítások árából.

vígszínház
MINDEN ESTE:

Zenés vígjáték három felvonásban.
Irta: Edvin Bürke. 

Fordította : liursányi Zsolt.
Főszereplők:

Titkon Ilona, Mnkay Margit, 
Dny kit Margit, Erzterhazy 

Ilona, IlaInni, förzs, Vtfrtrfw, 
Gárdonyi, Bárdi.

.Jegyek egész nap válthatók.

VASÁRNAP: I. futam. Hadik-huszárok
Mandarin-ja (3) Singer. 2. Kincs (l*/*)  Frosch. 
3. Potya (l '/<) Kovács M. Futottak még: Viciné, 
Rácz Pali. Egy és félhosszal nyerve, 5 hosszal 
harmadik. Tót.: 10:51; helyre: 10:22, 21. — 
II. futam. 1. Jurisich-tüzérek Algeronja (3) 
Patzák. 2. Tarantel 8 : 10 reá) Csntó. 3. Kcepsake 
(1 ’/t) Fctting. Futottak még: öreg Signore,

Püskösd hétfőjén futották le az Ausztriát 
nagy dijat, amelyet újból — ezúttal már har
madszor — a németek nyerték meg. A pünkösdi 
bécsi versenyek részletes eredménye a követ
kező:

VASÁRNAP. I. futam. 1. Papagena (6) Balog.
2. Silistria (20) Reinwald. 3. Dogaressa (8) 
Szenté. Tót.: 10:68; helyre: 24, 40, 80. —
11. futam. 1. Pingpong (3) Radakovich. 2. Heu- 
schrecke (l’/i) Jeney. Tót.: 16:36; 15, 14. — 
III. futam. 1. Vilja (2 reá) Balog. 2. Madura (3) 
Slircula J. 3. Balbina (6) Weckermann. Tót. : 
10:17; 12, 12. 18. — IV. futam. 1. Ralo (4) 
Schejbal és Eisberg (2’/») Balog, holtverseny
ben. 3. Herakles (3) Szabó L. Tót. : 10 : 23 és 
18; helyre: 17, 14, 17. — V. futam. 1. Roden- 
steincr (1*A)  Balog. Tót.: 10:34. — VI. futam. 
1. Campana (3) Jay. 2. Bicskás (6) Jeney. 3. 
Delcdda (4) Bansky. Tót. : 10:40; 14, 15, 15. — 
VII. futam. 1. Cicelle (6) Húrban. 2. Sadowa 
(3) Takács. 3. Helena (5) Csuta. Tót. : 10:53; 
helyre : 26, 17, 19.

HÉTFŐN: I. futam. 1. Heimtvehr (2 reá) 
Szenté. 2. Trivia (2%) Schejbal. Tót. : 10 :15; 
helyre: 11, 12. — II. futam. 1. Rosseltno (2) 
Balog. 2. Sans couer (2%) Szabó L. Tót. : 
10:30; helyre: 19, 15. — in. futam. 1. Taui 
diu (l’/í) Szabó L. 2. Rosencavalier (6) Müller.
3. Arabian (5) Szilágyi. Tót. : 10 : 19; helyre :
12, 18, 17. — IV. futam. 1. Gráf Isolani (4:10 
reá) Blume. 2. Nestor (3) Szabó L. 3. Ibikus 
(5) Schejbal. Tót.: 10:14; helyre: 11, 12. —
V. futam. 1. Marat hon II. (pari) Janek. 2. Den- 
noch (5) Bosko. Tót. : 10 :18; helyre : 12, 22.
VI. futam. 1. Nanda (pori) Tomka. 2. Bicskás 
(l’/z) Jeney. Tót.: 10:17; helyre: 11, 11. —
VII. futam. 1. Ezerév (5). 2. Szeladon (4)
Weckermann. 3. Harinonie (4) Müller. Tót. : 
10:57; helyre: 24, 23, 27.

Csak egy húzás, 
már junius hó 21-én!

ÖMzezen 17.000 nyeremény, melyek
fizettetnek kt

Ezen sorsjegyekkel nemcsak sze
rencséjének az esélyeit szolgálja, 
hanem jótékonyságot Is gyakorol!

mind

Főnyeremény s

30.000 pengő
Nyeremények ; 20.000 P, 15.000 P. 10.000 P, 
több 5000 P, 2500 P, 2000 P, 1000 P stb , «1b.

1 Egy égisz sorsjegy csati 3 pengő 
M Kapható minden báni - ás sorsjátéküzlot- 
'í ben, dohánytözsdében stb.

A budapesti sajtó pün
kösd vasárnap Krone- 

gépen

Becsbe 
repült 

a

Krone 
Cirkusz

előadásainak megtekin
tésére. Egyhangúlag ki
jelentették KRONE 
igazgatónak, hogy eh
hez mérhető nagystílű 
és ragyogó produkciót 
még sohasem láttak és 
nem is fognak látni!

1

l
1200 artistával és 

alkalmazottal
850 állattal:

260 ló, 27 elefánt, 40 
tigris, 50 oroszlán és 
28 medve stb.

négy
külön- 

vonaton i 
útban van Magyarország 
felé.

Győrben
szerdától péntekig,

Budamieii
szombaton kezdi 

ven dégszereplését 1
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Affér a Nemzeti Szinház igaz
gatója és egy francia iró között

Hevesi Sándor nem volt hajlandó műsorra tűzni 
a Husvéti vakációt — Miért nem jött el a kongresszusra 

Romain Coolus
A pünkösdi ünnepek alatt csönd ülte meg 

9 pesti színházak táját, aki csak tehette, 
week-endre indult és a város kőrengetegci- 
ben egyetlen lélek sem maradt. így termé
szetesen sok szenzáció sem érlelődhetett ki 
a párnázott ajtajú direktori szobák mélyén. 
A legnagyobb esemény, amelyről a színházi 
körökben beszélnek, az a kinos affér, amely 

egy Illusztris francia Iró: Romáin Coo
lus és Hevesi Sándor, a Nemzeti Szín

ház igazgatója között zajlott le, 
ha nem is közvetlenül.

Romain Coolus egyik legjelesebb repre
zentánsa ma a francia színműírók testületé
nek és mint ilyen arra volt kiszemelve, hogy 

a szerzők nemzetközi kongresszusára 
érkező francia íróknak egy csoportját ő 

vezesse.
Romain Coolus régen szándékozott Buda
pestet meglátogatni, annál inkább, mert 
egyik darabja: A húsvéti vakáció itt jelentős 
sikert aratott Mielőtt Coolus ur elindult 
volna Budapestre, ügynökét arra kérte fel, 
hogy

lépjen közbe a Nemzett Színháznál 
és tegye lehetővé, hogy darabja pesti 
itt tartózkodása alatt színre kerüljön.
Az ügynök teljesítette is a kérést, annál 

kevésbé Hevesi Sándor. Hiába kérte ugyanis 
Romain Coolus budapesti megbízottja 
Hevesi Sándortól, hogy a Húsvéti vakációt 
egy Ízben vegye fel a Nemzeti Szinház 
játékrendjére, a válasz az volt, hogy

a Nemzeti Színház ezt a legnagyobb 
sajnálatára nem teheti, mert a játék

renden már nem változtathat.

Női nlnea H takkelpOk, fran
cia éa troítőr cirokkal P 14.50

/

„ Weekeud" íerlíszandál 
könnyű

Férfi la. barna 
divatos tonnák.«

MOZI Í000 cigány muzsikál és énekel
Kizárólag: URÁNIA — UFA — CORVIN

Az ügynök mit tehetett egyebet,,, megsür- 
gönyözte a tagadöválaszt Coolus urnák, aki 
erre

azonnal lemondta a szerzői kongresszu
son való részvételt.

És hogy neheztelését még jobban kidom
borítsa — eljött ugyan Budapestre, de jóval

Palásthy Irén Mezőkövesden 
vásárolta meg uj szerepéhez 
a maga és göríjei ruháját

Uj harmadik felvonás készül a „Sisters'*  bécsi előadására, 
hogy a primadonna — táncolhasson

Kevesen tudják, hogy Palásthy Irén, akit 
pedig elég sűrűn emlegettek az utóbbi hóna
pokban, különböző kínos incidensekkel 
kapcsolatban, néhány nappal ezelőtt

újból Itthon volt — a legszigorúbb in
kognitóban.

Érdekes okai vannak Palásthy Irén ujabb 
néhány napos magyarországi tartózkodásá
nak, amelyről a Hétfői Napló tudósítója a 
következőket jelenti:

Palásthy Irén magyarországi tartózkodá
sának az az oka, hogy bécsi szerződésének, 
mely a jövő szezónra szól, első szerepe ifj. 
Bckeffy István és Lajtai Lajos Sistcrs cimü 
operettje lesz. Palásthy Irén ebben a darab- 

Férfi fekete félcipő . . . P 14.50

NIS fonott dlvaíetpök, különböző 
színekben --------P 19 50

Nfif ilvstsipök, kW»nl»özű ki. 
vitelben.......... .......  -. ■ — P té.Sfl-

NŐI t«h*r '‘O'ÜÍÍJ
bagariRcipűk, 

~ P 23.50

a kongresszus megnyitása után, — mint ma
gánember.

Pesti színházi körökben nagy érdeklődés
sel tárgyalják ezt a különös affért és megái 
lapithatóan megoszlanak a vélemények. 
Vannak, akik azt mondják, hogy a Nemzeti 
Szinház játékrendjét tényleg nem lehe
tett volna megváltoztatni, ezzel szemben 
igen sokan akadnak olyanok is, akik azt 
tartják, hogy

üzletnek is jó lett volna, ha meg egy
szer előveszik a Husvéti vakációt, 

amely tudvalévőén Bajor Gizi egyik legki
tűnőbb nadrágszerepe.

• •

bán azt a szerepet fogja játszani, amelyet 
nálunk Titkos Ilona alakított. A darabra 
azonban Bécsben majd nehezen lehet ráis
merni.

A szerzők ugyanis a primadonna ked
véért egészen átalakítják darabjukat, 
amelyhez teljesen uj harmadik felvonás 

készül.
Ez az uj felvonás Tokajban játszódik majd. 
A szerepet is egészen átírták, a prózák he
lyébe dalok és zeneszámok kerültek inkább, 
mert Palásthy Irén csak ugy vállalta a fősze
repet, ha abban sok lehetőség nyílik neki 
táncra.

Palásthy Irén most, hogy rövid néhány 

Férfi la. hsrns éa leiw*  sós,
rámán varoU cipők..P 24.50

Kedd, Junius 10-től.

A négy pajtán, táncos, senés és énekes fllmjáték 15 
felv. Főszerepekben Gaynor és Charles Far réti. Póz 
hangos híradó. Magyar híradó. Előadások kezdete *46. 
*48 é» V410. Jegyelővétel d. e. 11—1-ig és az előadások 
megkezdése előtt egy órával.

SZÍNHÁZI napló

napig tartózkodott idehaxa, ebből az MőWÍ 
is csak pár órát töltött Pesten, mert idejének 
legnagyobb részében Mezőkövesden tartóz-* * 
kodott, ahol uj szerepe számára

ruhákat rendelt és 6 gondoskodott ar
ról, hogy a görfhadsereg magyaros stí
lusa ruhája is a „legjobb konyhán* 4 ké

szüljön el.
Amint a ruhák kiválasztásával és megróna 
delésével végzett — Palásthy Irén axonnat 
elutazott, vissza Bécsbe.

Premier után
AZ ÚGYNEVEZETT SZERELEM. Szinte 

tradíció már a Vígszínháznál, hogy a szint 
házi szezont énekes vígjátékkal fejezik be, 
így került most a Vigszinház játékrendjére 
Az úgynevezett szerelem cimü zenés vigt 
játék, amely szombati premierjén óriási si
kert aratott. A nagy siker Edvin Burka 
darabján kivüi mindenesetre a főszereplő 
Titkos Ilonának köszönhető, aki kiforrott 
játékstílusának minden kvalitását, ötletét 
beleöntötte szerepébe és utolérhetetlen 
charme-inal formálta meg a darab fő női 
figuráját. Mellette teljes joggal osztozik a st-*  
kerben Makay Margit és a szinház uj üdvös*  
kéje: Datjka Margit is, akik mindketten szi-i 
nészpályájuk egyik legjobb alakítását pro*  
dukálták. A férfi főszerepekben Törzs Jenő, 
fíajnag Gábor és Vértess Lajos tűntek ki a 
tőlük megszokott elsőrendű produkciókkal,

JÖ FIRMA. Stílusosan a forró nyári napsuga
rakhoz, a Magyar Színház is zenés vígjátékkal 
jelent meg a porondon, amikor Molnár Jenő 
bájos, ötletes és szellemes énekes bohózatát, 
A jó firmát bemutatta. Molnár Jenő, aki eddig 
is kitűnő hozzáértéssel adaptálta magyar szín
padra a külföldi zenés vígjátékokat, most me*  
gint kitett magáért. Rengeteg vidámságot, ötle*  
tét és humort zsúfolt össze a Magyar Színház 
uj darabjában. Csortos Gyula játssza itt a fér
fi főszerepet, rengeteg burleszk kóinikumot ve
gyítve játékába és olyan intenzív attakot intés 
a közönség nevetőidegei ellesi, amilyen táma
dásnak nem lehet ellentállni.

HOTEL LEMBERG. A Király Színház év
végi bemutatóján Hír A I^ijos Hotel hnperiat 
cimü színdarabjából készült operettet mutatta 
be Hotel Lemberg címen. Az operett figyelemmel 
volt a darab prózai részeire, amelynek legna
gyobb részét teljes épségében mentette meg. 
Jcan Gilbcrt fülbemászó muzsikát irt és stíluso
san alkalmazkodott zeneileg mindenben a szö
veg vitathatatlan irodalmi értékeihez. A Király 
Szinház „téli‘‘ szereposztásban hozta ki az ope
rettet, melynek női főszerepét Péchg Erzsi, fér
fi főszerepét pedig Kiss Ferenc játsszák.

LILA TEST — SÁRGA SAPKA. Szomaházy 
István nagysikerű regényét, a Lila test — sárga 
sapkát hozták kegyeletes kézzel színpadra a 
Nyári Opcrettszinház megnyitó darabjául Bé
kefii László, Békefii István és Lajtai Lajos. A' 
három szerző kitűnő munkát végzett. A két 
Békeffi avatott kézzel gondoskodott a szöveg
ről, rengeteg Írást, humort, ötletet, merész, de 
sikeres színpadi fordulatot zsúfolt össze, mig 
Lajtai Lajos zenéjének úgyszólván valamennyi 
száma sláger, amelyekkel igen gyorsan fogunk 
a pesti utca asztfaltján találkozni. Parádés sze
reposztásban hozta a publikum elé a Nyári 
Opcrettszinház megnyitó darabját. A női fősze
repet Hitler Irén játssza bravúros ügyességgel, 
rengeteg kedéllyel és ötlettel. Meglepetése az 
együttesnek Jávor Pál,

C zomory Dezső, az Illusztris magyar írd 
tegnap Párizsba utazott. Szomory, aki 

legnagyobb színpadi sikereit és legrobusztu*  
sabb regényeit a francia fővárosban irta, 
most visszatér küzdelmes művészi/jóságá
nak színhelyére és hosszabb időt tölt Párizs
ban. Itt készül megírni egy ujabb szín
darabját, amelyet a Vigszinház a jövő sze
zon derekán mutat be.

int hírlik, a nemzetközi szerzőkongreszs
* * szus teljes anyagi válságba sodorta a 
szerzőknek és zeneszerzőknek egyesületét. 
A kongresszus ugyanis rengeteg költséggel 
járt, a különböző bankettek és fogadások 
mintegy S5 000 pengőt emésztettek fel. A 
hajókirándulás négyezer pengőjébe került 
az egyesületnek, ugyanígy a többi ünnepség 
is és erre mindössze. Budapest székesfőváros
tól kaptak 15.000 pengő támogatást. Ugyan
akkor azonban ebből a tizenötezerből már 
le is vontak ötöt, — ennyibe került ugyanis 
a Gellért-szállóban rendezett bankett, 
kapcsolatban van a szerzők kongresszu-

sóval a Színpadi Szerzőknek kedden 
délután 6’ órakor megtartandó zárt igazga
tósági ülése, amelyen Heltai Jenő le fog 
mondani az egyesület elnökségéről és vele 
együtt lemond az egész tisztikor is
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Európa legjobb amatőr- 

boxolói a magyarok
Pünkösd vasárnapján befejezték Európa boxofó-bajnoki 
versenyét — Énekes—Széles ~ Szabó: három magyar európa, 
sampion — A pontverseny eredménye: 1. Magyarországi 
2. Olaszország, 3. Németország — Incidens a vasárnapi 

döntőmérkőzéseken
Az idei magyar sporlévad grandiózus ese

ménye: Európa amatőr ökölvivó-bujnoksá- 
gának küzdelmei befejeződtek. A döntőmér
kőzésekre szorongásig megtelt az Iparcsar
nokba varázsolt hatalmas nézőtér és a nagy 
nemzetközi konkurrencia forró légkörében 
magasra csaptak az izgalmak hullámai.

Az európabajnoki csaták ránk, magya
rokra nézve örvendetes eredménnyel vég
ződtek:

a legtöbb győzelmet, számszerint hár
mat, magyarok aratták. Énekes, Széles 
és Szabó a három magyar európai sam

pion.
A döntőben még két magyar szerepelt. Szi
geti alulmaradt a nagyszerű olasz Meroni- 
val vívott küzdelemben, mig Szobolevszky 
tragikus körülmények között hullott el az 
idegekre ment harcban.

A pontversenyben is Magyarország leg
jobbjai győztek, legnagyobb ellenfelükkel, 
Olaszországgal szemben, mig a harmadik 
nagy boxoló-náció: Németország a harmadik ' 
helyre szorult. A bajnokságok közül három 
a magyaroknak, kettő az olaszoknak, kettő 
a dánoknak és egy a németeknek jutott.

A magyar akaraterőnek és szervezőké
pességnek is diadala volt az európabaj

noki verseny.
Sigray Antal gróf áldozatkészsége, Kankov- 
szky Artúr szervezőképessége és fáradhatat
lansága és az ügyvezetőalelnök munkatár
sainak ügyszeretete tette lehetővé, hogy a 
budapesti Európábajnokság emlékezetes lesz 
sokáig az ökölvivósport históriájában.

Egy kis incidens is adódott a döntőmér
kőzések során, még pedig —sajnos — kö
zöttünk és az olasz barátaink között. A fe
szült hangulat azonban az európabajnoki 
vacsorán megenyhült és remélhetőleg nem 
hagy mély nyomot a lelkekben.

Magyar siker az alsóbb 
súlycsoportokban

Az Izgalom a tetőpontra hágott, amikor n 
megafón tölcséreinek közvetítésével kihirdetik 
az első párt: légsulyban: a magyar Énekest és 
n lengyel Forlanskyt. A dnikkoíásra azonban 
nincs nagy szükség.

Énekes könnyen végez ellenfelével 
és miután a ring mellett magasba emelkedő 
árbócra fölszalad a magyar trikolór, a me
gafón a Himnuszt közvetíti. A nemzeti imád
ságot a publikum állva hallgatja végig.

A bantamsulyban a magyar Széles a román 
Plcasut kapja ellenfelül. Nagyon jó a román 
flu, ám Széles állóképessége és tehnikája el
len minden hiábavaló. Szól a gong és hirdetik 
nz eredményt:

Győztes: Széles.
Tapsvihar. Himnusz. Jön a harmadik pár: 
Szabó Gyula és az olasz Saracini Cesare a 
pehelysúlyban. Izgalmas küzdelem, amely íz
léstelen botrányba fül. Az ellenfelek egyenlő 
erejűteknek látszanak. Mindenki izgatottat 
várja az eredmény kihirdetését és a megafón 
feszült csöndben szórja szét a hangot:

Európa pehelysúlyú amatőr ökölvlvó-baj- 
nokn: Szabó Gyula.

Csúf jelenet következik. A tomboló közönség 
harci lármájának közepette Szabó a hagyo
mányos nemes szokásnak megfelelően odalép 
ellenfeléhez, hogy átölelje, amikor

az olasz haragtól kipirult arccal hátat for
dít Szabónak.

Az indulat magával ragadja n tömeget és 
hangos tüntetéssel bélyegzi meg az olasz ver
senyző sportszerűtlen magatartását. A publi
kum haingja még fokozódik, amikor tudomá
sára jut. hogv

az olaszok ki akarnak vonulni tn curópn- 
bajnokl versenyről és hasonló eljárásra 

akarják rávenni a többi nemzeteket Is.
Senki sem tudja megérteni olasz barátaink 

ellenünk irányuló hangulatát, hiszen a zsűri 
külföldiekből: a dán Hurtigalból. a norvég 
Wintcrbfíl és a svéd Sfíderlundból állt és a 
zsűri kijelölése közős megegyezéssel történt.

Külföldiek a nehezebb súly
csoportok európai bajnokai

A viharzó indulatok csak akkor higgadnak 1c, 
amikor ringbe lép a könnyüsuly két flnalistája: 
a magyar Szobolevszky Sándor és az olasz 
Bianchlnl. A kiváló magyar versenyző nz első 
két menetben megnyugtató biztonsággal mozog. 
Ám a publikum egyre fokozódó idegességgel 
szemléli végig n harmadik roundot, amelyen

Szobolevszky elvesztette biztonságát és ez
zel — fájdalom — a mérkőzést. 

Győztesnek Bianchlnit hirdetik ki. mire ujabh 
botrány támad. Ezt az újabb incidenst a klub

fanatikusok és a publikum éretlenebb része 
idézte elő. Az Ítélőképességét vesztett közönség 
kapcsolatot látott c mérkőzés és az előbbi mér
kőzés között és

azzal gyanúsította meg a zsűrit, hogy Szo- 
boievszky bajnokságát dobta oda az ola
szoknak szépségtapasz gyanánt Cesare 

Saraclnlért.
Megdöbbentő és elitélendő, hogy az olasz him
nusz alatt néhány magáról megfeledkezett klub
fanatikus füttykoncertet rendezett.

A további mérkőzések nem érdekelték túlsá
gosan a közönséget. A weltersulyban a német 
Hesselmann fölényesen bánt el Majchrziczky 
lengyellel. Szigeti Lajos viszont nem sok re
ményt fűzött a nagyszerű olasz Meronl-val ví
vandó küzdelméhez. Mint ahogyan a kőzépsuly- 
ban

Szigeti Lajossal ki Is esett a finálé utolsó 
magyar résztvevője.

A kisnehézsulyban a dán Petersen győzött a 
német Leidmann ellen, mig a nehézsúlyú baj
nok Michaelsen (dán) lett Molander (svéd) elle
nében.

Ezzel véget is ért az 1930. évi európabajnoki 
küzdelem, amelynek

helyezési sorrendje
igy alakul:

Légsulyban az európai bajnok: Énekes (ma
gyar). 2. Torlansky (lengyel). 3. Trombctta 
Carlo (olasz). 4. Lungu Iván (román).

Bantamsulyban az európai bajnok: Széles 
(magyar). 2. Plcasu (román). 3. Rodriguez Edel-

Hatalmas győzelemmel 
zárta futballévét a magyar 

válogatott csapat
Magyarország—Hollandia 6:2 (3:0)

Az olaszokkal döntetlenül játszott holland csapat első budapesti 
mérkőzése katasztrofális vereséggel végződött

Pünkösd vasárnapján a Budapesten tar
tott FIFA-kongresszus tiszteletére a holland 
válogatott csapatot látta vendégül az MLSz, 
ezúttal — először. A szívélyes vendéglátás
nak azonban volt egy kellemetlen epi
zódja is:

kedves vendégeinket a magyar váloga
tott csapat ugy megverte, hogy a hol

landok aligha gondolnak szívesen vissza 
a budapesti bemutatkozásra.

S ha a látott játék alapján vonunk mérle
get, hozzá kell lenünk azt is, hogy

a 6:2 arányú vereség a hollandokra 
nézve hízelgő, 

mert a magyar fölény számszerűen csak en
nek az eredménynek kétszeresével közelí
tette volna meg a valóságot. Ez az oktató

veis (olasz). 4. Bohmann L. (német).
Pehelysúlyban az európai bajnok: Szabó 

Gyula (magyar). 2. Saracini Cesare (olasz). 3. 
Carato Nicolae (román). 4. Gomy (lengyel).

Könnyűsulyban az európa bajnok: Bianchini 
(olasz). 2. Szobolevszky Sándor (magyar). 3. 
Vákeva (finn). 4. Held (német).

Weltersulyban az európai bajnok: Besscl- 
mann (német). 2. Majc.hszicky (lengyel). 3. De- 
sio Cees^re (olasz). 4. Dehn Cári (norvég).

Középsulyban az európai bajnok: Meroni 
(olasz). 2. Szigeti Lajos (magyar). 3. Anderson 
J. (svéd). 4. Rauter (osztrák).

Kisnehézsulyban az európai bajnok: Petersen 
(dán). 2. Molander (svéd). 3. Hinzmann (né
met). 4. Körösi (magyar), aki azonban vissza
lépett.

A pontversenyben győztes Magyarország
22 ponttal.

2. Olaszország 20 ponttal. 3. Németország 11 
ponttal. 4 .Dánia.

Ha a vége jó, minden jó... A két autóbu
szon, amely az. európabajnoki mezőnyt elszállí
totta az Iparcsarnokból az európabajnoki la
koma színhelyére, a Gcllértfürdö fedett pálma
kertjébe, elüli az izgalom, a harag, az indulat 
és az előbb még ádáz ellenfelek bajtársként ül
lek le szembe egymással a fehér asztalhoz. A 
bankett főasztalánál ott láttuk a kultuszminisz
ter képviseletében megjelent Schnöder Ervin 
dr. államtitkárt, az OTT képviselőit: Múzsa 
Gyula dr.-t, vitéz Kalándy Imre tábornokot, 
Oxillia ezredes olasz katonai attasét, Sigray 
Antal grófot, a MÖSz elnökét, Douglas-t a nem
zetközi szövetség elnökéi, ifj. Horthy Miklóst, 
az államfő idősebb fiát és még sokat a közélet 
és a társadalom előkelőségeinek sorából.

A felköszöntők sorát Sigray Antal gróf angol 
nyelvű beszéde nyitotta meg. A kormány kép
viselője francia és magyar nyelven üdvözölte a 
magyar sport vendégeit. Douglas, a FIBA ősz- 
haju elnöke a világ sportoló ifjúságának test
vériesülését glorifikálta angolnyelvü beszédé
ben. Volpi az olasz, Max Böhm a német. Bal- 
lanoivsky a lengyel, Fleischl dán főkonzul a 
dán és Oscar Söderlund a svéd szövetség üdvöz
letét tolmácsolta. Kankovszky Artúr szellemes 
beszéde után kiosztották az európai boxolóbaj- 
nokság értékes tisztelctdijait és bajnoki érmeit.

délután arra minden esetre jó volt, hogy 
megállapíthassa a magyar és holland kö
zönség egyaránt:

a két nemzet futballsportjának klas
szisa két külön össze nem mérhető va

lami.
Az egyik még gyerekcipőben jár, a másik 
meg egy vasárnapi weekend keretében is 

iakkcipős világfinak bizonyult.
S erre nincs semilyen más magyará

zat. A középeurópai profifutball — hacsak 
valami fatális körülmény meg nem fosztja 
a józanságtól — Európában feltétlenül a 
maximális futballkulturát jelenti. A magyar 
közönség számára most már

csak az a rejtély, hogy ugyanaz az 
olasz válogatott esupat, amely minket 

5:0 arányban terített földre, hogyan 
játszhatott előbb a hollandokkal —. el

döntetlenül.
Ez a rejtély valószínűen csak a legközelebbi 
magyar—olasz találkozó alkalmával oldódik 
meg, amikor az olaszokat valószínűen nagy 
meglepetés éri.

Már most, ami a mérkőzést illetike
vés a regisztrálni való.

Tarthatatlan magyar fölény, ennek el
lenére sok magyar hiba, a bíró nagy 
jóakarata a hollandok melleit — ez rö

videsen a 6:2 története.
Még rövidebben a veséző pesti humor alko- 
tott kritikát, amikor a holland csapat ösze-

DR.Q-’-SLEQ.

állítását tanulmányozta: Van Meulen, van 
Kol, van Wildt, van Reen ... de nincs hol- 
land futball. I)ehát azért ez erős túlzás. Jó
barátaink, a békés holland nemzet fiai lelkes 
és gyors futballisták. A magyar csapat tak- 
tikai húzásai ellen azonban vasárnap csak 
nagyon kevés ellenfél találhatott volna or
vossz ért.

A magyar csapat
nagyarányú győzelme ellenére sem keltett 
osztatlan tetszést. Egy szempontból azon
ban örvendetes volt a munkája.

Turay és Lyka fáradhatatlan és ész
szerű, lendületes és technikailag tökéle
tes produkciója ezen a két poszton 
hosszu időkre elvetette a válogatók 

gondját.
A jobbszárny megoldása szükség-megoldás 
volt s ehhez mérten sikerült is, mig a bal
szárny: a Toldi—Kohut-kettös, különösen 
Toldi indiszponált és sokszor ésszerűtlen 
húzásai miatt nem váltotta be a hozzáfűzött 
reményeket. Bukovi ezúttal sem tudta fe
ledtetni Kalmárt, Bcrkessy pedig kiújult sé- 

HORTOBÁGYI MIIlO 
rülése miatt nem tudott végig a kezdeti jó 
játékával szerepelni. A védelemben Mandl 
hatalmas tapasztalata, rutinja és meglepő 
gyorsasága volt az erősség. Fogl jó partnere 
volt, mig Acht nagyon gyengén védett. A két 
gól mindeneseire az ő hibája.

A holland csapat 
katasztrófáját a centerhalf Wildt összeom
lása okozta. Egyébként jó játékot csak a 
jobbfedezet Kools, a jobbhátvéd Wermetten 
és a kapus Meulen dr. nyújtott.

Bauivens biró erősen fogta a magyar csa
patot s ezzel megmentette a hollandokat a 
kétszámjegyű vereségtől. Négy magyar gólt 
is annullált.

Erőteljes magyar támadások vezették be a

Sörözésnél kérjen

Wr sajtos serkorcsolyái!
játékot. Bukovy már az első percben rúgást 
kap, de csak pár percig húzza a lábát s min
den megy a maga rendjén. Illetőleg mégse, mert 
a 3-ik percben Kohut szép gólt lő, de a biró 
annullál... A hollandok gyengén mozognak, a 
mieink frissek, ötletesek.

A 15-lk percben Drösslcr önzetlenül pasz- 
szolt ál Turaylioz, aki éles lövéssel meg

szerezte a vezető gólt (1:0).
Fogl egy erőteljes holland támadás nyomán 
öngóllal csaknem kiegyenlített. Majd kedves 
jelenet következett: a holland kapus a 16-osig 
Toldi elé kifutott, aki okosan átemelte rajta a 
labdát, amely a levegőbe szökkent — fejelni 
készült, de n hórihorgas kapus 180-as magas
ugrással leboxolta fejéről a labdát. Toldii sé
rülten a kapu mögé vitték, a 40-ik percig 1° 
emberrel játszott a magyar csapat, de így 
egyknpura. Lövés lövést követett, de a holland 
kapus Jól és nagy ndag szerencsével véd min*  
den helyzetből. Négy korner után végre a

40-lk percben Kohut lövését a kapus ki-
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hálóba nyomta a labdát (2:0).

Már mindenki a félidőt jelző füttyöt várta, 
amikor

Drössler beadását Auer stoppolta s közel
ről spiccei a sarokba küldte (3:0).

Szünet után Achton keresztül emeli n holland 
center a labdát s kapufára perdül, bár Lyka 
felszabadít, de már a 3-ik percben Landaal 
jobbszélső ujabb beadását van dér Heyden 
balszélső Acht kezei közt gólba lőtte (3:1). Ma
gyar ostrom — valóságos verduni bombázás 

következik ezután. Toldi, majd Turay szép 
góljait nem adta meg a biró.

A 7-ik percben Toldi bombalövése már le
tagadhatatlan! (4:1.)

Két perc mulva
Turayt faultolják, de a kitűnő center buk

Az idegek csatájában egyetlen gólon 
végleg elbukott az Attila

Vasas—Attila 1:1 (0:0)
A nagy derbik Izgalma előzte meg ezt a két

ségtelenül sorsdöntő mérkőzést. A pálya körül 
ötezer ember drukkolt jó torokkal a csapatá
nak s ebben a Vasas-hivök voltak a jobb 
hanguak.

Szörnyű irammal s még ennél is fokozot
tabb idegességgel indult a mérkőzés. Az első 
percekben szinte vakon szaladgáltak a játé
kosok. A 2. percben Opata féllépésről kapu 
fölé emelte a labdát. A 6. p-ben viszont Holt
tér félpályáról küldött szabadrúgása alig ke
rülte el a hálót. Az iram rettenetes — amelyik 
csapat ebben letörik az halálra van ítélve.

40. pere és a Vasas kezdés óta egy húzóm
ban van fölényben!

A tömörülő Attila védelme miatt azonban 
nem tud gólt lőni. A félidő 0:0, azazhogy 1:0 
a Vasa*  javára. A hátralévő időben tehát az 
Attilának két gólt kell rúgnia, ha az első li
gában akar maradni. Hát nem akar?...

Szünet után még vadabb az iram. Az első 
percben Opata támad, Rottler páros lábbal 
ugrik a centerbe, elterül éB kiviszik, öt perc 
mulva tér vissza, most az Attila ideje követ
kezik. A 10. p-ben Maszlonka tizméteres lö
vése süvít el a léc felett. Nagy helyzet voltl

Az Attila fokozódó fölénye a 20. p-ben végre 
gólt érlelt.

Hajós beadását Rottler eltéveszti, Opata 
beugrik és lövése védhetetlen. 1:0.

A 24. p-ben Hajós ugrik meg, Szemere durván 
elvágja: 11-esi

Arlhabcr áll az életet jelentő rúgásnak — 
mindenki elfordul s a lövés mellé megy!

Vége! A Vasas ettől szárnyrakap, rohamoz s

A magyar atléta gárda 
Pozsonyban

Pozsony, junius 8.
(.4 Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Szinte már hagyomány, hogy atlétáink 
legjobbjai Pozsonyban versenyeznek pünkösd
kor. így volt ezúttal Is. A bajnokságokért har
coló főiskolásaink kivételével szinte az egész 
elsőosztályu atlétagárdánk Pozsonyba rándult 
s ott ha nem Is világrnszólő, de jó átlagos ered- 
ményekekl szerezték meg a győzelmet.

Meglepetés mindenesetre a magasugrásban 
volt, ahol Késmárki szenvedett a jóképességii 
eperjesi Stanlszlavtól vereséget viszonylag 
gyenge eredmény mellett.

100 m. stkfutás. !. Raggambi (BBTE) 10.9 
mp. — 200 m. síkfutás. 1’. Gerő III. (MTK) 23 
mp — 400 m síkfutás. 1. Sugár (VTE) 52 mp 
— 800 m. 1. Barsi (BBTE) 1:56.6 mp. 2. Szabó. 
(MAC) 1:57.4 mp. Remek küzdelem utón Barsi 
a finisben győzött 2 méterrel. — 1500 m sík
futás. 1. Gvulay (MAC) 4:23.2 mp. — 200 m gát
1. Jflhn (MTK) 26.4 mp. — Magasugrás. 1. 
Stanlszlay (Eperjes) 180 cm, 2. Késmárki és Or
bán (BBTE) 180 cm. A verseny a legnagyobb, 
de egyúttal legkellemetlenebb meglepetése. Kés
márki bizonytalansága a berlini jó formája után 
meglepetésként hatott. — Távolugrás. 1. Som- 
fay (MAC) 670.5 cm. — Hármasugrás. 1. Som- 
fay (MAC)' 1388 cm. — Rúdugrás. 1. Beck 
(WAF, Bées) 355 cm, 2. Somfay (MAC) 340 
cm. A verseny egyetlen külföldi győzelme. 
Igaz viszont, hogy Somfavban csak olyan ,,ama 
tör" rúdugró ellenfele volt. — Sulydobás. 1. 
Darányi (MAC) 1476 cm. — Diszkoszvetés. 1. 
Donogán (BTC) 4432 cm. — Gerelyvetés. 1. Sze
pes (MAC) 6476 cm. — 4X200 m. 1. BBTE (Or
bán, Odri, Barsi, Raggambi) 1:31.4 mp. 2. MTK.

Főiskolai bajnokavató
A pünkösdi ünnepek alatt az összes sportágakban lebonyolították 

a főiskolai bajnokságokat
A főiskolai bajnokságokat — • hagyomá

nyoknak megfelelően — az összes sportágak
ban a pünkösdi ünnepek alatt bonyolították 
le. Mig azonban az előző években a Főiskolai 
Sportszövetség több évtizedes tapasztalatai 
alapján, annak útmutatásai szerint, megszór- 
vezetten bonyolították le. addig a főiskolai 
•zövelség szétrobbantásn ulán ezúttal meg 
kellett osztani a rendezés feladatait az egyes 
főiskolák között. Az atlétikát a MAFC-ra, az 
evezést a MEC-re, az úszást az EKAG-ra, a 
tornát a TFSC-re, a vívást a BEAC-ra hízta a 
•portszövelséget helyettesítő ideiglenes bizott
sági szerv. Az egységesség hiányzott tehát az 
idei főiskolai bajnokságok rendezésében, azon
ban az egyes főiskolai egyesületek igy is meg
állották a helyüket.

A Dunán továbbra is a Ludovlka nyol
casa az ur.

ünnepélyes keretek közölt evezték le pün
kösd vasárnapján a főiskolai nyolcevezős ver

dácsolva is behelyezi gólját (5:1). 
Közben Berkessy megsérült s a 16-ik percben jő 
vissza. Turay szenzációs irányítása szárnyakat 
ad a magyar csapatnak. A bombázás egyre 
tart.

A 2fl-lk percben Drösslert szabálytalanul 
■zerelték. 11-es! Auer büntetője védhetet- 

len! (0:1.)
A hollandok durván, erőszakosan játszanak a 
továbbiakban. Lerúgják Turayt és Drösslert is, 
de mindkét magyar tovább játszik, sőt Turay 
ujabb gólt lő, de ez sem gilt. Már a negyedik 
érvénytelen góll

A 45-lk perc a hollandoknak hozott szeren
csét: Landnalt Fogl szabadon hagyta, az a 
16-ősig futott, lövését Acht foghatta volna 

(«:2).
A gyenge holland együttes nem érdemelte meg 
ezt a gólt

a 26. p-ben
Bruneckcr kicselezi Bankót, bead s a 
nagy rössel érkező Schmidt fejese védhe- 

tctlen. 1:1.
S ezzel lefutották az idegizgaló csatái.

Az első liga másik „újonca**  a Sabaria után 
a Vasas lett.

A csapatok egyformán szívvel küzdöllék vé
gig az egész mérkőzést, a Vasasban azonban 
több volt a lendület s a nyújtott játék alap
ján megérdemelten került vissza régi helyére

Tóth Ilonka az első védője n 
Solymosi-vándordijnak

A Magyar Úszó Egyesület pünkösdkor ren
dezte első szabadtéri uszóversenyét az egyesü
letnek a lágymányosi téli kikötőben lévő uszó- 
pályáján. A versenyen, — amelyen legnagyobb 
részben junior- és ifjúsági számokat bonyolí
tottak le — került elsőizben kiírásra a 100 mé
teres hölgy-gyorsuszás, amelyet Tóth Ilonka 
nyert meg. Az eredmények a következők:

100 m. ifjúsági mellúszás. 1. Pázmán (BBTE) 
1 p 31 6 mp. 2. Simon (FTC) 1 p 35.8 mp. 3. 
Kovács (MTK) 1 p 38.2 mp. — 50 m ifj. hölgy
mellúszás. 1. Bécsi Klári (III. kér. TVE) 46.4 
mp, 2. Gergely (FTC) 46.4 mp. 3. Pesti (FTC). 
— 200 m junior-melluszás: 1. Mezei (FTC) 3 p 
21 mp, 2. Sárosi (FTC) 3 p 21.2 mp, 3. Lakó 
(MUE) 3 p 30 mp. — Solymosi-vándordij a 
100 m hölgy-gyorsuszásra. 1. Tóth Ilonka 
(MUE) 1 p 22.2 mp. 2. Csányi (FTC) 1 p 31.4 
mp, 3. Magasházi Rózsi (BSE) 1 p 33.6 mp. — 
100 m I. oszt, gyorsuszás. 1. Szabados (UTE) 
1 p 10 mp, 2. Serény (FTC) 1 p 10.2 mp. — 
50 m ifj. hölgy-hátuszás. 1. Tóth M. (MUE)
46.1 mp, 2. Papp (UTE) 46.8 mp. 3. BAder 
(UTE) 47.2 mp. — 100 m junior-hátuszás 1. 
Búzás (UTE) 1 p 29.6 mp, 2. Vékony (MUE) 
1 p 31.6 mp, 3 Szánkó (UTE) 1 p 32.4 mp. — 
3X50 m hÖlgyuszó-gyorsstaféta II. osztályúak 
részére. 1. NSC (Kende. Szőke, Vas) 1 p 58.4 
mp. 2. az FTC a) csapata 2 p 0.5 mp. — 800 
m gyorsuszás. 1 Halasi (UTE) 11 p 518 mp.
2. BozsI (UTE) 12 p 34.7 mp. 3. Geöcze 12 p
52.2 mp. — 3X50 m I. osztályú gyorsuszó- 
staféta. 1 BBTE (Habekoszt, Csepela, Mészöly)
1 p 26.8 mp, 2 UTE, 3. MTK. 3X50 m I. oszt, 
hclgy-vegyesstaféta. 1. FTC (Zsoldos, Vermes. 
Csányi) 2 p 09.4 mp. 2. NSC 2 p 14 mp, 3. MUE
2 p 17 mp.

senyt. A pályán zászlódiszes és izgalomtól ki
pirult arcú, egyik vagy másik csapatnál „ér
dekelt" nézősereggel zsúfolt hajó kisérte a 
versenyzőket; a célban a szépen feldíszített 
emelvény körül valóságos emberfőmig hul
lámzott és ha még tekintetbe vesszük az út
vonal mentén elhelyezkedett nézőket, továbbá 
:i budai oldalon a versennyel kapcsolatosan 
kialakult bicikli és autóversenyt, hát örömmel 
állapíthatjuk meg, hogy a főiskolai verseny 
teljes sikert aratott!

Hát, m<’g ha a Ludovikások nem győztek 
volna olyan fölényesen. Dohát az első pár 
sráz méter ulán már kiváltak a többiek közül 
és a Lánchidnál már két hossz, az Erzsébet- 
hidnál m<g már majd három hossz volt az 
előnyük. Es az eleinte oly tüzesen hangzó 
Míl-e-gye tem! kiáltás mind halkabb lelt s 
bár a Ferenc Józscf-hifl felé, f mikor az utohrt 
erejüket beleadó műegyetemiek elkeseredett 
finisbe kezdtek, még egyszer fellobbant a győ- 
zglejn reménye — g ludovikások sem hagyták
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IV., Andrássy-ut 4.
IV., Ferenciek-tere 2.

Vili., József-körut 25.
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magukat és pillanatra sem zökkenve ki nyu
godt. bizton tempójukból,

két és fél hossz.nl győztek n Műegyetem 
elölt.

akiket 3 bossznl a BEAC, majd ugyanennyi-
KÜLFÖLDI SP0RTNDPLÓ
A magyar csapatok pünkösdi vándorutjaVei a Közg EAC követelt

Az atlétika uj főiskolai litijnoknl

Vasárnap:
100 m: P ku Ernő (TFSC) 10 9 mp. Föisk.

rrk. ! 2. Ba őgh (MAFC) 10.9 mp. 3. Paitz
(BEAC) 11.2 mp. 4. hó (Közg. EAC). fi. 
Szondy (MAFC). — Gyönyörű verseny! A 
finisben hatalmasan felnyomuló Balogh majd
nem megverte Paklit.

400 m: Lázár László (KEAC) 52.1 mp. 2. 
Farkas (BEAC) 52 3 mp. 3. Fazekas (MAFC)
63.2 mp. — Lázár nagy tehetség.

1500 m: Kassai Dénes (MAFC. 4:17.6 mp. 
Főiskolai rekord. 2. Kiss (MAFC) 4:23.8 mp. 
3. László (BEAC) 4:25.2 mp. 4. Horváth 
(BEAC) 4:25.4 mp,

200 ni. gát: Boross József (KEAC) 26.2 mp. 
Főiskolai ‘rekord beállítva. 2. Balogh (MAFC)
26.2 mp. 3 Kocsmár (TFSC) 27.4 mp.

Távolugrált: Balogh Lajos (MAFC) 712 cm. 
2. Paitz (BEAC) 705 cm. 3. Poczik (TFSC) 
652 cm. 4. Mikes (KEAC) 646 cm. fi. Moharecz. 
(PI AC) 644 cm. Paitz majdnem meglepe
tést csinált életének első hétméteres ugrásá
val.

Rudugrási Király (MAFC) 355 cm. 2. Po- 
czik (TFSC) 345 cm. 3. Bácsalmási P. (TFSC) 
330 cm

Sulydobás: Végh Ferenc (DEAC) 1323 cm.
2. Síinek (TFSC) 1323 cm. 3. Arany iZASE) 
1317 cm. — A védő Bácsalmási negyedik!

Diszkoszvetés: Kulilzky Ernő (TFSC) 421'1. 
Cm. 2. Regős (MAFC) 4180 cm. 3. Tóth (MAFC. i 
3095 cm. 4. Bácsalmási P. (TFSC) 3963 cm j 
e- Kulilzky egyéni rekordját dobva győzött.

/////<?
200 ni. síkfutás: Bajnok: Paku Ernő (TFSC) 

22.5 mp. 2. Paitz (BEAC) 22.8 mp. 3. Jsó 
(Közg. EAC) 23 mp.

Á00 ni; Bajnok: Lázár László (KEAC) 2:02.6 
mp. 2. Remecz (BEAC) 2:03 mp. 3. László dr. 
(BEAC) 2:06.6 mp. —- Lázár csodálatos finis 
után harcolta ki győzelmét.

5000 ni; Bajnok: Kassai Dénes (MAFC) 
16:63.6 mp. 2. Kiss (MAFC) 17:10.2 mp. 3. 
Envedy (MAFC) 17:22.2 mp.

110 m. gát: Bajnok. Boross József (KEAC) 
16 1 mp. Főiskolai rekord. 2. Bessenyei 
(TFSC) 16.6 mp. 3. Cznkó (BEAC) 17.4 mp.

100 m. gát: Bajnok: Dénes Emil (MAFC) 
60 3 mp. 2 Boross (KEAC) 61.9 mp. 3. Héjjas 
(TFSC) 61.9 mp.

Magasugrás: Bajnok: Bácsalmási P.
(TFSC) 178 cm. 2. Slumpf (KEAC) 178 cm 3. 
Bódossv (PEAC) 174 cm. — Bácsalmási a 
döntésért 182 cm-t ugrott.

Hármasugrás: Bajnok : Balogh Lajos
(MAFC) 1394 cm. Főiskolai rekord. 2. Bács
almási P. (TFSC) 1344 cm. 3. Fasz (Közg. 
EAC) 1320 Cin. 4. Boross (KEAC) 1309 cm.

Gcrctyvetés: Bajnok: Horváth Jenő (BEAC) 
6561 cm. Főiskolai rekord. 2. Szakmáry 
(TFSC) 5475 cm. 3. Boross (TFSC) 5240 cm.

Gyengék a főiskolai úszók
400 m. gyorsuszás: Gyalókay Sándor (Kecs

keméti Jogakadémia) 6:13 8 mp. 2. (inadig 
(MAFC) 6:37.4 mp. 3. Lilvay (BEAC) 6:43 
mp. I Slarkhauer (TFSC). — Gyalókay végig 
vezetve fölényesen győzött.

." 100 m. vegyes staféta: 1. MAFC (Répa,
Pillér, Sípos) 4:11.8 mp. 2. TFSC 4:17 mp. 3. 
Közg. EAC 4:18 mp.

50 ni Junior gyorsuszás: 1. Kádár (MAFC) 
32 6 mp. 2 Csiszár (MAFC) 32 8 mp. 3. Cse- 
répv (MAFC) 34.2 mp. — 100 m. háluszás:
B inok: Weisz (TFSC) 1:22 4 mp. 2. Pillér 
(MAFC) 1:22.8 mp 200 ni. mellúszás: Raj- 
jok: Gerö (Közg. EAC) 3.13 mp. 2. Bnlázs 
(BEAC) 3:17 I mp. 3. Sárosdy (MAFC) 3:19.8 
mp. — ioo m. hölgy gyorsuszás: Bajnok: 
Lányi (TFSC) 1:44.6 mp. 2. Pclrich (TFSC) 
117 4 mp. 100 m. gyorstiszás: Bajnok: Flór 
(Közg. EAC) 1:06.8 mp. 2. Gyalókay (Kccske- 

jih’Ií Jogok adóm in) 1:08.4 mp. 3 Szcszlay 
(TFSC) 1:09.4 mp. — 100 junior mellúszás: 1. 
Fröhlich (BEAC) 1:31.2 mp. 2. Weisz. (TFSC)
1 35 8 mp. 100 ni. meghívást gyorstiszás: 1. 
Mészöly (BBTE) 1:04.2 mp. 2. Habeknszl 
(BBTE) 1:15.6 mn 100 m hölgy mellúszás: 
Bajnok. Fűlöp (BEAC) 1:47 8 mp. 2. Bosnyá- 
kovils (TFSC) 119 mp. 3. Bródi (TFSC) 1:51.8 
mp 100 m hölgy háluszás: 1. Víg (TFSC) 
1:58 mp. 2 Hammernvik iBF.AC) 2:03.2 mp.
3. Bosnyákovils (TFSC) 2:05.6 mp. - 3X.60
it' qyorsuszó staféta: Bajnok: TFSC 2:07 mp.
2 Közg. EAC 2:07.6 mp. 3. MAFC 2:08.2 mp.

Egyénileg Szakács, csapatban a TFSC a 
tnrndszhiijnnk

Csapatversenyben: 1 TFSC a). 2 Pécsi 
Zrínyi Akadémia. 3. TFSC b).

Igyénilcg: Összes szereken' Szakács Ödön 
(TISC) 2. Slarkhauer József (TFSC). 3. 
Oalhó Béla (TFSC).

Nyújtó: Slarkhauer 2 Szakács. 3. Csathó.
Korlát: Szakáé- 2. Stárki auer. 3. Oalhó 
Gyürfihinta- Slarkhauer. 2. Szakács. 3. 

C-athó é- Ratkav (TFSC).
Ló: Szakács. 2 Slarkhauer 3. Csnthó.

A ni'AC-vlvők a legjobbak
Töresapatncrseny: 1. BEAC 2. PEAC. 3. 

KI \C
Tör egyént: 1 Zöld dr. (BEAC). 2. Horváth 

(BEAC) 3. Dziolx’k (PEAC). 4. Barcza 
(BEAC). fi Richlcr (KEAC). 6. Szigeti-Bonc- 
dek (TFSC).

K.Tlesa’o' 1 RF AC 2 KEAC, 3. pEAC,

rendel 10 4 é, 2-8-1
JA/avf-UUrul 2. •* Pórt1 ** nA' bo’epeknek

Pünkösd két ünnepén a környező országokat 
keresték fel futballcsapataink. A mérkőzések 
váltakozó szerencsével folytak s a sok győzelem 
mellett bizony kicsúszott néhány fájó vereség 
is. Az eredményekről nz alábbi tudósításaink 
számolnak he:

Hungária—GASG 6:0.
Páris, junius 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) Az 
Újvilág felé utazó Hungária vasárnap Párisban 
játszott úgynevezett „bemelegitö“ meccset, 
amely a várakozáson felüli sikerrel végződött. 
A francia csapat egy pillanatig sem volt ellen
fele a nagy lendülettel játszó Hungáriának, 
amelyből különösen Mandl, Kompótt és Híres 
tiint ki.

Hungária—Raclngsportclub 3:2 (0:1).
Páris, junius 9.

A Hungária csak a második félidőben tudott 
kiegycnliteni, mig a francia csapat csak az 
utolsó percekben szépitelt az eredményen.

Budai 33-as—SC Fola 2:1 (0:1).
Esch, junius 8.

(A Hétfői Napló tudósitójának távirata.) Az 
első félidőben meglehetős mereven mozgó bu
daiak ellen a Fola szerezte meg a vezetést, szü
net lilán azonban teljes egészében érvényre ju
tott a Budai 33-as nagyobb tudása, ennek elle- 
nére Lőttig csak 11-esből tudott egalizálni. A 
sorozatos budai támadások eredményeként az
után a félidő végén Kárpáti II. lőtte a győztes 
gólt.

Ferencváros—Gradianski 4:2 (4:1)
Zágráb, junius 9.

(A Hétfői Napló tudósilójának telefonjelen- 
lésc). A Ferencváros négy tartalékkal játszotta 
vasárnap első meccsét és abszolút lehnikai és 
taktikai fölényével megérdemelt gólarányban 
győzött. A mezőny kimagasló legjobbja Tán
cos vo>lt, rajta kivül Korányi első szereplése 
is kitűnő volt.

Pécs-Baranya—Slávla 3:2 (2:1)
Az előző napi kitűnő játékát megismételte 

a pécsi együttes az eszéki bajnokcsapattal 
szemben is. Az első percben Halas szerezte 
meg a vezetést, majd a 24. percben Kautzky 
lőtt gólt. Szünet utón eldurvult a játék, a 15. 
percben a jugoszlávok kiegyenlítettek, majd a 
kapusuk lerúgta Kovácsot, akit kivittek a pá
lyáról. A 30. percben Tritz tizenegyesből sze
rezte meg a győztes gólt. Mindkét napon Ha
las volt a pécsiek legjobb embere. Rajta kí
vül Kautzky és Darvas játszott jól. A biró 
hallatlanul pártosan vezette a meccset.

Somogy—Pilsen komb. 1:1 (1:0)
Pllsen, junius 9.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
lése.) Gyenge játékot hozott a két csapat talál
kozása. A vezető gólt a Somogy érte el az első 
félidő 21 percében Jakubc lövéséből, amit a II. 
félidő 22. percében egyenlítettek a pilsertick. 
Snapek révén.

Pécs-Baranya—Hajdúk 4:1 (3:0)
Eszék, junius 9.

(A Hétfői Napló tudósilójának telefonjelen
tése). A pécsi együttes .gyönyörű játékkal, 
megérdemelten győzött. Góljait Tritz, Palkó, 
Kovács és Kautzky lőtte.

Ferencváros—HASK 4:2 (2:2)
A Ferencváros Bukóul kivételével komplel-, 

len állt fel ez alkalommal. Az első félidőben 
a HASK méltó ellenfélnek bizonyult, ezzel 
szemben a Ferencváros kissé fáradtan moz-

Tarris uj európai rekorddal legyőzte Bárány Istvánt
Párizs, junius 9.

(A Hétfői Napól tudósitójának távirata.) A 
lourelessi uszodában vasárnap és hétfőn zaj
lott le a nagy nemzetközi uszóverseny, mely
nek föeseménye Bárány Istvánnak és a fran
ciák többszörös uszórekorderének és bajnoká
nak, Tarrisnak találkozása volt.

A 200 méteres gyorsuszásban hatalmas

Kehrling kikapott 
Berlinben

A küllőid nagy tenniszeseményeí:
Berlinből jelentik: A Rolwein Club versenyén 

a Tildén—Worm-pár 7:5, 6:3, 6:3 arányban 
győzött a Prcnn Kleinschrott-kettős ellen. A 
férüegvcsbcn Tildén 6:3, 6:4, 6J)-rn legyőzte 
Menteit. A nap meglepetése, hogy Kehrling 
Béla 6 4, 6 3. 6:4 arányban kikapott Prémtől. A 
női egyesben Cillv Aussem 6:0, 8:6-ra verte 
Friedlebcn asszonyt.

Brüsszeli jelentés szerint Borotra 6:3, 6:1, 
6:2-re győzött az angol Lelster ellen

Rómából jelentik: Vasárnap játszották le az 
olasz—osztrák Davis Cup-mérkőzést, amelyet 
Olaszország 3:2 arányban nyert meg.

A MAC vizipólócsapata 
győzött Németországban 
MAC—SV. Göttingen 9:1 (4:1)

München, junius 8.
ét Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 

MAC. fölényes játék után győzött s különösen a 
Keserű által dirigált csatársor játszóit ki nagy 
formát. A gólok közül ötöt Keserű, négyet Vér- 
tessy dobott. 

gott. Szünet után után a zöld-fehérek komolyan 
liclefeküdtek a játékba, de a befejezés elölt ki
lenc perccel még 2:2-re állt a meccs, amikor 
Toldi két pompás góllal bebiztosította a győ
zelmet. A gólok közül hármat Toldi, egyel Ta- 
kacs lőtt. Toldl-Kohut balszórny és Táncos 
excellált.

Nemzeti—Bratlslava 2:0 (1:0)
Pozsony, junius 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) A Nemzeti szép játékkal verte a Bratis- 
iavót. Az első gólt Rémay beadásából Odri fe
jelte, amelyet a mérkőzés befejezése elölt egy 
perccel ugyanő még eggyel megtoldott.

Újpest—Jugoslavia 3:2 (2:1)
Belgrád, junius 9.

(A Hétfői Napló tudósítójaitoa telefonjelen
tése.) Újpest négy tartalékkal állt fel. A vezető 
gólt a jugoszlávok szerezték meg tizenegyesből 
a 24. percben, majd a 37. percben és 43-ban 
Harmat révén a lila-fehérek két gólhoz, jutottak. 
Szünet után Újpest sokkal jobb volt s ha a biró 
nem nyomta volna, még nagyobb arányú győ
zelmet is biztosított volna a maga részére. A 
4. percben Stoflán lőtte a harmadik gólt, majd 
egy szabályos gólt a biró nem ítélt meg, ami 
láthatólag deprimálta a magyar bajnokcsapatot. 
Spitz szerezte meg a negyedik gólt, majd Lu- 
poric révén szépítettek a jugoszlávok az ered
ményen.

Bcogradski SK—Újpest 5:3 (4:2).
Újpest csapata Auerral megerősítve állt fel. 

A BSK a 3. és 13. percekben Marjanovic révén 
2:0-ás vezetéshez jutott. A 22 percben Auer ti
zenegyesből szerzett góljával szemben Marjano
vic a 27. p-ben újabb gólt lőtt. A 35. percben 
Auer 3:2-re javította az eredményt. Újpest ha
talmas fölényben játszott a félidő végéig, Auer 
két kapufát lőtt, a gól levegőben lógott. Szünet 
után a 10. percben a BSK Vujadanovic révén 
4:2-re vezetett. Ekkor Dudás a csatársorban 
előre ment, de ez sem használt, mivel Arzine- 
jovic az ötödik gólt is megszerezte. Újpestének 
csak a 43 percben sikerült Spitz révén 5:3-ra 
javítani az eredményt. Újpest csapatából Bor- 
sányi, Dudás. Spitz és Stóflán vált ki mindkét 
nap, mig Kővágó a mezőny leggyengébb játé
kosa volt.

A Hétfői Napló belgrádi munkatársának al
kalma volt Langfelder Ferenccel, Újpest igaz
gatójával beszélni aki a következőképpen nyi
latkozott:

— Újpest soha többé nem Jön Relgrádhn. 
mindaddig, amíg külföldi bírót nem hozat
nak a belgrádiak. A Jugoslavlja ellen ne
hezebb volt győzni, mint megnyerni a ma

gyar bajnokságot.
Ilyen hallatlanul pártos bíróval még soha nem 
játszott Újpest együttese. Erre pedig nem volt 
szüksége a belgrádiaknak, mivel mind a BSK, 
mind a Jugoslavija kontinentális játékerőt kép
visel és eredményeik sokkal értékesebbek len
nének a bírói segítség nélkül.

Ausztria:
Bécs; Az Admira rendezésében a hütteldorfi 

pályán lejátszott körmérkőzés: Grashoppers— 
Rapid 4:1 (2:1). A bajnokcsapat veresége nagy 
meglepetést keltett.

Csehszlovákia:
Prága: A középeurópai kupa minősitőmérkő- 

zései során a Sparta 5:0 (1:0) arányban győzte 
le a SK Nachod csapatát, Moudry (2), Silny. 
Kostgalek és Hoyer góljaival.

Pozsony: Guts-Muts (Drezden)—SC Brati- 
slava 3:2 (1:0).

küzdelem után Tarris győzött 2 p. 14.4 
mp-es uj francia és egyben uj európai 

rekorddal.
Bárány ideje 2 p. 17.4 mp. volt, mellyel saját 
rekordidejét sem érte el. Bárány a 100 méte
res gyorsuszúsban 1 p. 00 mp. idő alall győ
zött Dicner ellen, akinek az ideje 1 p. 06.4 
mp. volt.

A lengyel katonatiszti epécsapat legyőzte a 
magyar tiszti együttest.

Varsóból jelentik: A Vincze ezredes által ve
zetett magvar tiszti vivócsapat pünkösd vasár
napján mérkőzött a lengyelekkel párbajtőrben. 
A győzelmet a lengyel csapat szerezte meg 
13.5—12.5 pontaránnyal. A magyar csapatban 
Gfcllner szerepelt a legjoban és 3 pontot szer
zett.

A magyar tiszti csapat megkoszorúzta az is
meretlen katona sírját.

Nurml uj világrekordja.
Londonból táviratozzék: A Stamford-Bridge-i 

pályán rendezett nemzetközi versenyen Nurmi 
n hat mcrfnldes síkfutásban 20 p. 36.4 mp-es 
idővel uj világrekordot teremtett Megdőlt tehát 
az angol Shrubb Alfrédnek 1904-hcn felállított 
felállított 29 p 59.4 mp-es rekordja.

Az UTE kézllabdacsapata Bécsben
Bécs, junius 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A közelmúltban a VÁC látogatott cl 
Bécsben s szenvedett szintén két számjegyű ve
reséget, most az UTE bizonyilotta be, hogy a 
kézilabdában bizony még messze vagyunk az 
osztrákoktól. Eredmény: FAC—UTE 19:3 (7:2).

Mr "’ift&Fu

Két országos rekord a TTC 
bajnoki kerékpárversenyén

Pünkösd két napján zajlott le, a Millenáris 
sporttelepen a TTC kerékpárversenye, mintegy 
háromezer főnyi közönség előtt. A verseny 
főbb eredmények a következők: 20 km-es mo- 
torvezetéses verseny: 1. Szekeres (Postás) 16 p 
17 mp, országos rekord.

Motorcvezéses előnyverseng. 1. Szekeres (Pos
tás) 16 p 10 mp, országos rekord, 2. Mirkovics 
(BSE) 1200 m hátrány, 3. Bartos (UTE) 1280 
m hátrány, 4. Garai (MKSz) 3200 in hátrány. A 
gvőztos Szekeres 60 cm-es görgő után, a me
zőny többi tagja 40 cm-es görgő után futott.

Budapest rövidtávú bajnokságának elődöntő 
küzdelmeire Németh (BSE), Lovas (MTK), 
Ontsa (Győr), Nagy (FTC), Pelvási (MTK) és 
Welwart (MTK) kvalifikálta magát.

Budapest tandembajnokságában a Lovas—■ 
Pelvásy- (MTK) pár győzött 10 ponttal. Az 
utolsó 200 méter ideje 12.8 mp. volt.

Budapest egyesületi csapatbajnokságában a 
következő eredmények voltak:

MTK győzött FTC ellen 5 p 23 mp alatt, a 
Postás győzött a TTC ellen 5 p 43 mp alatt, a 
BSE győzött a Postás ellen 5 p 35 mp alatt, 
az FTC győzött a TTC ellen 5 p 40 mp alatt. A 
verseny állása a következő: FTC és Postás 3—3 
pont, MTK, BSE és TTC 2—2 pont

Wa van
sjsülssége 
nnrtapesti vagy bodapest-környékt hftzra, telekre éa 
építkezésre, gvorsnn és előnyösen kaphatja 
hosszabb törlesztésre

SOLTI LAJOS Budapest, Gr’ól 
Tisza IstvAn (volt Fürdő-utca) 1O.

Legújabb sporthírek
X Felfüggesztették a zágrábi alszövetséget. 

Zágráb, junius 9. (A Hétfői Napló tudósítójának 
telefonjelentése.) A zágrábi alszövetséget a JNS 
tegnapi rendkívüli közgyűlésén felfüggesztette, 
mivel több alkalommal ellenszegült a főszövet
ség rendeletéinek. A felfüggesztésre az is okul 
szolgált, hogy a Montevideóba készülő jugo
szláv válogatottba a zágrábiak nem voltak haj
landók játékost adni. _

X Meghosszabbítás után győzött a Bástya 
Szombathelyen. Szombathelyről jelentik: Ma
gyar Kupa-mérkőzés keretében találkozott a 
szegedi Bástya a Sabáriával s a mérkőzést heves 
küzdelem után a Bástya nyerte meg 3:2 (0:1) 
arányban. A Sabária Borbély és Iglódy révén 
már 2:0-ra vezetett, amikor Possák, majd Péter 
kiegyenlített. A győztes gólt azután a meghosz- 
szabbitás második félidejében Szedlacsek sze
rezte meg.

X A FIFA-kongresszus társadalmi eseményei. 
Rímet, a FIFA elnöke szombaton délután be- 
rekeszlctle a nemzetközi futballszövctség tana •' 
kozásait és igy most már a vendéglátó és ga' 
vallér MLSz gondoskodása folytán csak a tár
sadalmi program végrehajtása volt hátra. 
Szombaton este a kultuszminiszter látta vendé
gül a világ futballvezéreit az Országos Kaszinó
ban, pünkösd vasárnapján délelőtt a Margitszi
getet, a Hősök emlékművét, a királyi Várat lá
togatták meg a delegátusok és délben Dréhr 
Imre dr. népjóléti államtitkár, az MLSz elnöke 
adott löncsöt a svábhegyi szanatóriumban a 
külföldi vendégek tiszteletére. A társadalmi 
programot á pünkösdhétfői balatoni kirándulás 
zárta be.

X Kerékpáros jubileum. A Lehel Kerékpáros 
Kör vasárnap ünnepelte fennállásának 25-ik év
fordulóját, amely alkalommal a gödöllői or
szágidon megrendezett jubileumi versenyén a 
főversenyt Szenes (MTK) nyerte 4 óra 36 p. 32 
mp-es idővel, a haladók versenyében Posch 
(UTE) győzött 4 óra 38 p 39 mp-el, a kezdőkét 
Honin (Sólyom KK) nyerte 4 óra 40 p 20 mp-el, 
mig a szenioroknál Rusovszky (KAC) győzött 
2 óra 12 p 33 mp-es idővel.

X A Magyar hokklcsapat Bécsben. Az MHC 
csapata vasárnap a Véréin fiir Bewegungs- 
spiele ellen játszott amellyel 1:1 arányban dön
tetlenül végzett.

NYÁRI MENETREND

64Ü

Érvényes 1930 augusztus 81-lg-

17.00 ind BUDAPEST érk 9.45 18.35
18.40 érk WIEN ind 8 15 17.05

Vasárnapokon az alábbi menetrend érvénjca:
6.4(1 ind BUDAPEST érk 10.30
8 20 érk WIEN ind 9.0ü

érk 16 60 
ind 15.40 
érk 15.30 
ind. 1510

BUDAPEST 
PÉCS 
PÉCS 

KAPOSVÁR

8 00 ind.
9.10 érk
9.20 ind
9.40 érk

Az
tót 5ü ................ - -...
banktól 20. Kaposváron 

tói 25 perccel a repuiuuep muu.aaa v.y...
Felvilágosítás és jcgyvállás: Magyar Légiforgalmi Rt .
IV.t Váci-utca 1 fel: •««-»»... Köi|»onli Menetjegy-

Naponként, vasárnap kivételével
autók indulnak: Budapesten a Vadászkört-szálló"- 

Wienben a Bristoltól 40. Pécsett a rausz 
■*"  " ‘ b SoniogyfneKvei Takarék-

repülőgép Indulásé előtt.
‘ is: Magyar, Léttifor^almi JU., 

ív., vaci-utca i ici : riu8—33.. Kóiponít Mcnctjegy- 
irrda és az összes fiókok Wienben: Luftreiscbureau.
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