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Feiahasziotta magát a Klinikán 
dr. Kiss Gyula tisztifőorvos, 
Bosznia volt irachoma-kormfinvbiztosa

■ n ——————''

A háborúban beteg Katonáktól megbánta a szbrnvo szembal! es nbnHbsd 
vasárnapion elKeserefláseben bnggimos lett

A dúsgazdag tisztlldoruos megrendítő háborús tragediála
r Pünkösd vasárnapján a kora reggeli 
órákban megrendítő öngyilkosságot fedez
tek fel a Szent István-kórházban. Ádám 
tanár klinikájának

egyik különszobájában as ablakra föl
akasztotta magát dr. Kiss Gyula, 57 

éves volt debreceni tiszti főorvos
Kiss Gyula dr. május 18-án került a kór

házba, súlyos idegzsábával és szembajjal. 
'Az ismert fővárosi orvos

a háború áldozata.
í914-ben az elsők között vonult be katoná
nak és mint fcatonaorvos, az önfeláldozás
nak, hősiességnek számtalanszor tanujelét 
adta. Az orosz fronton harcolt hosszabb 
ideig és onnan több kitüntetéssel tért haza 
1916-ban, mikor

■ kormány trachoma-kormánybiztos
nak nevezte ki Serajevóba.

Abban az időben nagy pusztítást végzett a 
veszélyes szembetegség s különösen Horvát- 
Szlavonországban terjedt el a járvány. Kiss 
Gyula dr. hónapokon keresztül kezelte a 
súlyos trahomás betegeket és Szerajevóból 
visszatérve újból frontszolgálatot teljesített. 
A háború befejezése után került Debre
cenbe, ahol tiszti főorvosnak nevezték ki. 
Ezt a pozíciót 1929-ig töltötte be. akkor 
nyugdíjba vonult és Budapestre költözött a 
Práter-utca 44. számú házba. Ebben az esz
tendőben nősült a volt tiszti főorvos. Egy 
tanárnőt vett feleségül, akivel

a legharmonikusabb házaséletet élte.
Másfél évvel ezelőtt panaszkodott először 

feleségének, hogy idegei kezdik felmon
dani a szolgálatot és ö, aki annyi súlyos 
szembeteget gyógyított,

attól tart, hogy most a saját szeme- 
vllágát veszti el.

Súlyos idegzsába tünetei mutatkoztak 
dr. Kiss Gyulán és a látása is erősen meg
gyengült. Betegsége azóta súlyosbodott. 
Többször hangoztatta felesége előtt, hogy 
dacára szép vagyonának, nincs sok öröme 
az életben, mert ö mint orvos, tudja na
gyon jól, milyen szenvedést fog jelenteni 
számára betegsége súlyosbodása.

KUlföldl fürdőhelyeket, világhírű orvos
professzorokat kerestek fel, azonban 

minden hiábavaló volt.
Pár nappal ezelőtt Kiss Gyula dr. állapotá
ban nagyobbfoku rosszabbodás állott be, 
ugyannyira, hogy hozzátartozói az Ádám- 
klinika különszobájába szállították. Dacára 
a gondos; lelkiismeretes orvosi kezelésnek, 
a volt tiszliföorvos állapota cseppet sem 
javult.

Szombaton délelőtt különös kéréssel for
dult feleségéhez:

— Fiacskám, én 1 hozd ide, meglehet, hogy holnap már késő
attól tartok, hogy betörnek a lakásba, I lesz. Csak itt lehetnek azok biztonságban, 

jobb lesz, ha idehozod otthon lévő pénzűn-1 Majd én vigyázok rájuk. Hiszen ugy sem 
két, értéktárgyakat és iratokat. Még ma mozdulok ki egész nap a szobából.

A halálba induló orvos búcsúja
Az utóbbi idők nagyobb lakásfosztogatásait 
idézte felesége emlékezetébe és igy szóba- 
jött az a nagyszabású betörés is, amelyet 
múlt vasárnap követtek el Kiéin Gyula, a 
Hitelbank alelnökének Vécsey-utcai laká
sán. A tiszti főorvos felesége nem akart 
beteg férjével hosszabb vitába bocsátkozni, 
végül is abban állapodtak meg, hogy a 
délutáni órákban behozza a pénzt és az 
értéktárgyakat.

Egy kézitáskában helyezte el az otthon 
lévő készpénzt, egy nagyobb bőrönd

ben az értéktárgyakat és iratokat, 
ezután autotaxiba ült és elvitte férjéhez. A 
beteg ember kitörő örömmel fogadta fele
ségét, amikor megpillantotta a két tás
kával.

Először a kézitáskát nyitotta ki, kirakta 
belőle a százasokat, ezreseket, ötveneseket 
az éjjeli szekrényre. Pontos föl jegyzéseket 
készített minden pénzegységről, hogy hány 
darab van belőle.

A Népszövetségi Liga ünnepelte 
Apponyi Albert grófot

Bethlen miniszterelnök a kisebbségi kérdésről és a népek egyenlőségéről beszélt
Pünkösd vasárnapján a képviielöház 

üléstermében ünnepélyes külsőségek köze
pette tartotta meg a Népszövetségi Ligák 
Uniója budapesti közgyűlését, melyen a vi
lág minden részéből összegyűlt vendégeken 
kivül a magyar közélet vezetői jelentek 
meg.

A képviselőház ülésterme szokatlan lát
ványt nyújtott, nemcsak a zsúfolásig meg
telt karzatokkal, hanem az ugyancsak tel
jesen benépesedett padsorokkal. Az elnöki 
emelvényen Hollandia delegátusa, I. I,i ni
hil rg ült, mellette pedig jobbról és halról 
Eöttevényi Olivér udvari tanácsos és Van 
Ruyssen állandó belga főtitkár üllek. A mi
niszteri bársonyszékekben József királyi 
herceg, Bethlen István gróf, Apponyi Albert 
gróf, Wlassics Gyula báró, Almdsy László, 
Pékár Gyula, Csekonics Iván gróf, U’o/A-o 
Lajos és Szterényi József báró foglaltak 
helyet.

A bankpénztáros sem végezhetné lelki
ismeretesebben ezt a munkát, mint 

ahogy Kiss Gyula dr. csinálta.
Még arra is vigyázott, hogy a különböző 
pénzegységek szép rendben legyenek egy
más mellett, egyik se legyen fordítva a kö- 
tegben. Több mint félóráig rendezte a 
bankjegycsomókat, azután a kézitáska tar
talmát leltározta. Egymásután kerüllek elő 
belőle az ékszerek, ezüst, aranytárgyak, 
majd egy csomó iratot rakott maga elé a 
volt tiszti főorvos. Ezek az iratok

turkevel, pusztaszentlőrlncl és duna- 
haraszti házaira, birtokaira vonatkozó 

telekkönyvi okiratok
és egyéb iratok voltak. Amikor ezeknek a 
rendezésével is elkészült, kissé elgondol
kozott

— Édesapám természetét örököltem, >— 
szólott feleségéhez — ő is akkor volt bol
dog, ha mindig magával vitte értéktárgyait, 
pénzét.

I. . Limburg, a Népszövetségi Ligák 
Uniójának elnöke nyitotta meg az ünnepi 
közgyűlést és meleg szavakkal emlékezett 
meg arról, hogy Magyarország talán azért 
hívta meg ez évben Budapestre a Liga köz
gyűlését, hogy

felszabadítsa a lelkeket minden pesszi
mista gondolattól

Magyarország gyönyörű fővárosának felejt
hetetlen benyomásai által.

— Klasszikus földön vagyunk, — mon
dotta — régi és fejlett kultúrájú nép köré
ben, amely büszkén hivalkozhatik a sza
badságért küzdő nép fényes történelmi 
múltjára.

Az elnök beszédét élénk tapssal fogadta 
az egybegyült közönség, majd

APPONYI ALBERT GRÓF,
a magyar delegáció vezetője, francia be
szédben üdvözölte a kongresszust az .Unió

Este 8 óra tájban távozott el dr. Kiss 
Gyuláné a kórházból. Férje többször meg
csókolta, s abban állapodtak meg, hogy 
másnap délelőtt ismét meglátogatja.

Kiss Gyulát szombat este 8 óra után nem 
látták többé, sem az orvosok, sem az 
ápolónők. Lefeküdt és aludni tért. Reggel 
hat órakor lépett he az ápolónő a volt tiszti 
főorvos különszobájába. Megdöbbentő kép 
tárult elé.

Az ablakkilincsen zsineggel a nyakán 
függött dr. Kiss Gyula.

Azonnal értesítette a kezelőorvost, azonban 
már csak a beállott halált tudták megálla
pítani. Pársoros irás feküdt az éjjeli szek
rényen. Feleségéhez intézett bucsusorok 
voltak ezek. A búcsúlevélben az orvos gyó* 
gyithatatlan betegségével,

egyre jobban elhatalmasodó trachomá
jával magyarázta meg öngyilkosságá

nak okát.
Különös véletlen, hogy az öngyilkosságot 
éppen házasságának második évfordulója 
napján követte el.

A tragikus sorsú tiszti főorvost utolsó kí
vánságához híven Turkevén helyezik örök 
nyugalomra.

magyar csoportja nevében s hangsúlyozta, 
hogy minden erővel azon leszünk, hogy a 
liga munkássága minél eredményesebb és 
a vendégek budapesti tartózkodása pedig 
olyan kellemes legyen, amint azt az elvég
zendő nagy munkd követelményei meg* 
engedik.

Ezután általános érdeklődés közepette

BETHLEN ISTVÁN GRÓF
szólalt fel, aki elsősorban a kormány ne* 
vében üdvözölte a vendégeket és hangsu* 
lyozta, hogy Magyarország nz elsők között 
volt, nincjy felismerte a liga munkájának 
fontosságát s azokban mindig tevékeny 
részt vett. Magyarország bizonyos értelem
ben — mondotta — ugy tekinti önöket, 
mint a Népszövetség hatályos és elő lelki
ismeretét.

A két kérdés, amely a legutóbbi idők
ben leginkább foglalkoztatta a világot, 
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• kisebbségek és a leszerelés kérdése 
én egész Magyarország hál is szókért a 
fáradozásokért, amelyeket a kisebbségi 

kérdés megoldásának szenteltek.
— A leszerelési kérdés megoldását csak 

egyetlenegy szempont biztosíthatja, a nem- 
tétek feltétlen, egyenlősége. Es nem elég 
ennek az egyenlőségnek elvi kimondása, ér
vényesíteni kell azt a gyakorlatban is,

mert esakls egyenlőség biztosíthatja a 
sikert, a nemzetek békés megértését és 
egyetértését és a békés egyUt(működés 

lehetőségét.
Utána Bipka Ferenc főpolgármester 

Budapest székesfőváros nevében tolmá
csolta a székesfőváros polgárainak üdvöz
letét, majd újból I. Limburg, a kongresszus 
elnöke emelkedett szólásra s megköszönve 
az elhangzóit üdvözleteket, emelt hangon 
folytatva beszédét, kijelentette, hogy öröm
mel fejezi ki Apponyi Albert grófnak, a 
fn a gyár delegáció fejének 85. születésnapja 
alkalmából a Ligák Uniója legjobb kiván- 
Hágait.
. — Apponyi Albert gróf — mondotta — 

nemcsak nemzetének, de nz egész vi
lágnak great old nianje, aki évenként 
fáradhatatlanul, a legszebb eredmény
nyel képviseli hazáját Genfben, a 

Nemzetek Szövetsége előtt.
A Jelenvoltak felállva helyükről, percekig 

tapsolták és a világ valamennyi nyelvén 
éljenezték Apponyi Albérlet.

ÁgyutUzzel kénvszeritett 
megállásra egv magyar gázost 

a sván vámőrség
negyvenezer liter szeszt és benzint foglaltak le 

a „Tábor" gőzösön
Berlin, május 24.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclentése.) Egy magyar hajóval kapcsolatban 
Vasárnap délben meglepő híradás érkezett Stockholmból Berlinbe. A stockholmi je
lentés szerint ugyanis közvetlenül a svéd határ közelében egy svéd vámőrgőzös feltar
tóztatta a magyar zászlóval futó T óbor nevű gőzöst, amelynek raktáraiban negy
venezer liter szeszt, likőrt, benzint és konyakot talállak. A vámőrgőzöst eleinte a 
magyar hajó nem vette észre, mikor azonban az teljes sebességgel tartott a Tábor 
felé, a magyar hajó kapitánya felismerte és hajójával menekülni igyekezett. A vám
őrgőzös azonban

ágyúból zárótüzet adott a hajó elé, 
tnlre az megállt. A magyar hajón talált csempészárut lefoglalták.

A Berlinből érkezett különös túvírall jelentéssel kapcsolatban Budapesten annyit 
tudtunk megállapítani, hogy a Tábor gőzös tényleg Itt lajstromozva van, 

tulajdonosaként Darányi Károly István hamburgi nagykereskedő van megjelölve.
A hamburgi magyar kereskedő különben Darányi Istvánnak, az Országos Szeszértéke- 
oltő Hl. vezérigazgatójának fia. A fiatal Darányi e pillanatban Hamburgban van, 
édesapja viszont a Vcrebély-kllnlkán fekszik, ahol nemrégen operálták.

A Hétfői Napló munkatársa azt Is megállapította, hogy Darányi Károly István bu
dapesti megbízottja Ifj. dr. Nagy István ügyvéd. A Fáik Miksa-utcáhan lakó Nagy 
dr.-nál érdeklődtünk Is, ő azonban csak a következőket tudta mondani:

__ Az bizonyos, hogy cg.v Tábor nevű gőzös létezik és annak Darányi Károly István 
fa tulajdonosa. A svéd vizeken állítólag történt eseményekről azonban én még semmi
féle értesítést nem kaptam.

IV. Károly holttestét Madeira 
szigetéről a bécsi kapucinusok 

kriptájába szállítják
Valószínűleg Apponyi Albert gróf vezeti a magyar és osztrák 

legitimista mágnások küldöttségét
te ff cl is. A közös akció vezetői eljártak az 
osztrák kormánynál is é.s

hivatalos osztrák részről semmi kifogást 
sem emeltek IV. Károly király holttesté

nek Bécsbc szállítása ellen.
Az osztrák legitimisták kő,esd hivatalos he
lyen a muyyar legitimistáit is támogatták. 

Ismeretes, hogy a versi kapucinusok 
templomában nyugszanak háromszáz esz
tendő óla nz összes Habsburgok, ősi, meg
határozott szertartás szigorú szabályai mel
lett hozták ide az elhalt császárokat. Itt 
nyugszik Mária Terézia, I. Ferenc, itt van 
Napóleon fiának, a Sasfióknak koporsója, itt 
helyezték örök nyugovóra I. Feienc Józsefet 
is. Csnk IV. Károly koporsója hiányzik a 
Ilabsburg-uralkodók sorából. Öt Madeira szi
getén.

egy hegyen fekvő kápolnában temették el.
Az egyszerű sarkofágot egy kereszt s < gy

A magyar és osztrák legitimisták Igen ér
dekes terv keresztülvitelén fáradoznak n 
legnagyobb csöndben hosszú hónapok óta s 
ugy látszik, hogy akciójuk a közel jövőben 
Sikerrel fog járni. Az igen magiisrangu arisz
tokraták csoportja ugyanis

a Madelra-s/lgelén eltemetett IV. Károly 
király holttestét akarja a bécsi Kapuci
nusok templomában berendezett Habs

burg kriptábu szállíttatni, 
hogy az osztrák magyar-monarchia utolsó 
királya is ősei mellett találjon végső nyugvó
helyet.

Osztrák részről, Ausztria legitimistáinak 
megbízásából Polzer-Hoditz gróf áll az akció 
élén. Az osztrák nagybirtokos többlzben járt 
ez ügyben Magyarországon és

tárgyalt a magyarországi legitimisták 
vezéreivel:

'Apponyi Albert gróffal és gróf Károlyi Jó-

ÉDEN KÁVÉHAZ
(VI„ 41)

ve zeté Bét Átvette*.

KOCH VIKTOR.
«

Legttayelmesebb ktsiolRklSs. 
Kitűnő ölelek ős llelok. 
olcsO Araki 

EGÉSZ ÉJJEL NYITVA.

Berzeviczy Albert ezután ugyancsak me
leg szavakkal emlékezett meg Apponyi Al
bert gróf 85. születésnapjáról és beszéde 
közben Eöttevényi Olivér udv. tanácsos el
helyezte a Ház asztalán a .Magyar Külügyi 
Tártáéiig ajándékát, egy hatalmas babér
ágat vert ezüstből, nyolcvanöt levéllel s a 
levelek mindegyikén egy-egy belevésett 
sajátkezű névaláírással.

Meghatott hangon mondott köszönetét 
Apponyi Albert gróf az üdvözlésért és há
lásan köszönte meg a neki juttatott aján
dékot.

A bensőséges ünnepség ezzel végétért s 
ezután különböző adminisztratív ügyeket 
tárgyaltak le, majd megalakították a bizott
ságokat és a megnyitó ülés után, vasárnap 
délután gyülekeztek ujra a liga tagjai az 
országház előtt, ahonnan autókon robog
tak ki Pótra, gróf Károlyi Lászlóné hadi
rokkant mintatelepének megtekintésére. 
Este 9 órakor a Hungáriában diszlakoma 
volt, melyen Pékár Gyula nyugalmazott 
miniszter üdvözölte nagyhatású beszédben 
a liga tagjait, amelyre Limburg elnök vá
laszolt. Malaterre Sellier asszony, francia 
delegátus nemcsak a francia nők, de álta
lában a világ minden asszonya nevében üd
vözölte a magyarokat, és poharát az igaz
ságosabb békére s a népek igazi testvéries
ségére ürítette.

Hétfőn a Népszövetségi Liga különböző 
bizottságai üléseztek, részben délelőtt, rész
ben délután.

ÁrDíd-Hvíros
(Százhalombatta) 

dunaparti parcellázása

Budapesttől leiora
Itt épül a „Magyar I.ldó- Vlllatelkck 
□ -öle 3 pengőtől 24 havi tnrlrsitésre kap
ható. —- Kérjen díjmentes ismertetőt: 
Árpád-fürdőváros Budapest. Erzsébet- 
körút 38. Telefon: J. 373—59

zeiieis gi/öflymöülánaR lerlenise
Feltűnő az a nagy lás és érdeklődés, 

amely a Zellele-kezelés Iránt megnyilvánul. 
Néhány év előtt az ausztriai Gallspachban 
kezdte meg ez a zseniális feltaláló a műkö
dését, amely ma már as egész világ érdeklő
dését felkeltett* maga iránt. Zeiieis hatal
mas készüléket konstruált, mely cca 300.000 
Volt feszültségű villamos sugárzást bocsájt 
a betegek testébe, pótolva ezzel a beteg ré
szek csökkent elektromos telítettségét. Egy
ben rádiumot helyezett a sugarak útjába, 
mert rájött arra, hogy hogyan lehet az 
elektromos sugárzást kombinálni a rádium 
sugaraival, ami tudvalevőleg óriási gyógyító
erővel bír.

Ezzel a kombinált kezeléssel százezreket 
gyógyított meg Zeiieis. Jóidéig hitetlen
kedve fogadták az orvosok Zeiieis gyógy
módját. Lassan azonban — látva a nagy- 

töviskoszoru ékesíti. A Madeira szigetén el
halt király síremlékét

mindennap friss virág díszíti
— ezt a funchali püspök küldi a templo- 
mocskába.

Az eddigi tervek szerint
julius végén, vagy augusztus elején uta
zik ki Madeira szigetére a magyar és 
osztrák legitimisták közös küldöttsége, 

hogy a király koporsóját Bécsbe vigyék. Min
den ünnepélyes külsőség mellőzésével, a leg
nagyobb csöndben, gyászbeszédek nélkül, 
csak egyházi szertartás kíséretében teszik 
majd hajóra .illetőleg vonatra a koporsót és

Ezeregyéj ftáptázafa Jávában, 
a soloi szultán udvarában

Niddy Impefioven, a vildgfiirü tdncmiivdstnö álmodozva mesél 
Budapesten jdvai felejtíetetlen kalandjdtál

Niddy Impekoven ismét Budapesten van. 
Vasárnap délután érkezett a bécsi gyorssal. 
A Hungária halijában beszélgettünk. A 
könnyű fekete ruha még jobban kihangsú
lyozza alakja légiességét. Kis fekete foqueja 
alól szőke hajfürt kandikál elő. De kicsiny, 
sápadt arcának valami megkapó, misztikus 
jelentőséget ad két nagy szeme, amelyből 
az álmokat kergető lélek sugárzik.

— Németországi turném után Bécsen ke
resztül jöttem most Budapestre ... Egyéb
ként csak január óta vagyok Európában, 
mert néhány hónapig Jávában kóborol
tam ...

— Vendégszerepelt?
— ó, igen, azt is. Tizenkét estét adtam 

a fával holland kolóniában. De bevallom, 
nem azért mentém oda. hanem azért, mert 
olthatatlan nosztalgiát éreztem a Kelet és a 
trónusok rejtelmei után.

Es álmodozva kezdi mesélni nagy ka
landját:

— Jávában két szultánátus van, a djako- 
jal és a soloi. A soloi szultán meghívott 
udvarába és itt volt részem

olyan látványosságokban, amelyek az 
Ezeregyéj káprázatát elevenítették fel.

.4 trópusi táj csodásán szép keretében emel
kedik a szultán palotája. Sajnos, a palota 
félig-meddig már európai stílusban épült. 
Afféle hollandi-hindu country-house, lapos 
tetővel...

— Vágyaim betetőzése volt a szultáni pa
lotában rendezett ünnepség. A soloi szul
tán már idősebb ember, impozáns, férfias 
jelenség. Díszes, batikszerü kabátot visel 
és önében, mint minden előkelő benszülött, 
hátul a drágakövekkel kirakott kHz (tőr) 
díszük. Sajnos, a szultán csak a bennszü
lött malájok dialektusát beszéli és igy csak 
a holland főemberck tolmácsolásával be
szélgettünk, Igen kedves urt.. Mellesleg 
megjegyezve?

negyven felesége van,
akik közűi az első a — szultána.

I■i F

Az előkeld kötőmig bizalmitól Umobalolt, legizoll- 
dalib alnpon megszervezett, ulinfizetésektöl, perek
től mentes építési akciónk keretében, november 1-1 
beköltözéssel, fővárosunk legelőkelőbb részén meg
épülök nyolcadik (érsnshéiunkat a Szent Imre-tzobor 
mellett, 1. 2. 3 szobit (előkertro néző hellót) villa
szerű öröklakásokkal. SUO n*ölcs kert, hangingé 
válaszfalak, díjtalan özleiheLlségek. Tetszés szerint 
szövetkezet vagv a tulajdonos névéin szóló tclek- 
kőnyvezés. A Diószegi úti „ltunnia-udvar'-ban még 
Pór remek három-, négy-, ötszobás vlllaszerO örök
lakás kap'.iató. Olcsó, fia árak. Előnyös törlosztései 
kölcsön. Kívánatra prospektus tervekkel, örök Ivk Át
vevőinknek nélkOlözhetethn. kibővített szaktaná
csokkal. „Centrum" Házépítő-Vállalat. Horthy

Miklósul f. (tf-12, í-5 ig. Lágvmánios 9—0« ) 

szerű eredményeket, mind több és több or
vos szegődött hívévé az egész világon.

Minden dogmatikus teóriát halomra dön
tött a gyógymód világhíre, amely a páratlan 
eredmények tömegeinek köszönhette elterje
dését.

Ma már az orvosi társadalom is két cso
portra oszlott: Zeiieis tábora percről-percre 
nő és a betegek százezreit gyógyítja, mig a 
másik csökkenő csoport kénytelen megha
jolni a zseni világraszóló alkotása előtt.

Most Budapesten is létesült egy intézet, 
amely az eredeti gallspachi Zeiieis rádiumos 
gépekkel gyógyít az Andrássy-ut 52. sz. alatt 
az Oktogon-téren és vezető orvosa: Dlechner 
Barna dr., aki csak alapos vizsgálat után 
alkalmazza az arra tényleg alkalmas eset
ben Zeiieis magasfrekvenciás rádiumos cső- 
datevő sugarait.

hozzák különvonaton Bécsbc.
Az osztrák fővárosban sem lesz külön gyász
ünnepség, a koporsót a pályaudvarról egye
nesen a kapucinusok kriptájába viszik. Az 
egyetlen ünnepélyes aktus az a gyászisten
tisztelet lesz, amelyet ugyancsak a kapucinu
sok templomában tartanak a király lelki üd
véért.

A IV. Károly holttestét hazaszállító kül
döttség fejének a legitimisták doyenjét, Ap
ponyi Albert'grófot szeretnék megnyerni az 

akciórendezők. Értesülésünk szerint Apponyi 
Albert gróf, amennyiben egészségi állapota 
engedi, — el is utazik Madeira szigetére.

— Este 9-től éjfél után 1-ig tartott a 
tánc, amelyben csak hercegnők és udvari 
dámák vettek részt káprázatos, lenge öltö
zékben, drágakövek szikrázása közben, 
különös tánc. Álmatag mozdulatok, ame
lyekből teljesen hiányzanak a hevesebb ki
törések, ugrások. Az egymást felváltó ötös, 
hetes csoportok a híres jávai gamelang-ze- 
nekar muzsikájának furcsa, idegzsongitó 
ritmusát követték, Ez a zenekar huros és 
fúvós hangszereket használ, de

főjcllcmvonását a gongok adják meg.
4 zenészek játék közben a benszülöttek ko- 
rál-szerü énekeit zümmögték... Felejthe
tetlen est volt...

— Aztán vendégszerepeltem Batávia, 
Sverabaya, Semarangban és a holland tele
pesek más városaiban.

Nyílt színházakban táncoltam, 
mialatt az égen szelíden ragyogott a hold és 
szikráztak a trópusi ég csillagai...

— És most jávai táncokkal gazdagította 
műsorát?

— Ó, nem. Meg sem kísérlem. Nem me
rek hozzányúlni. Egy európai művésznő 
jávai tánca csak profán utánzat lehet...

Borzalmas szerencsétlen
ség a íutballpályán

Berlin, május 24.
(A Hétfői Napló külön tudósítójának te- 

lefonjelentésc.) Borzalmas szerencsétlen
ség történt vasárnap délelőtt a Berlin mel
letti greifcnmaldi sportpályán. A greifen* 
ivaldi futball klub tizenegy játékosa éppen 
a pályára készüli, mikor egy

tűzfal, amely alatt állottak, beomlott 
és valamennyi játékost maga alá temette. 
Azonnal az emberek százai siettek segítsé
gükre, két embert azonban már csak hol
tan tudtak kihúzni a romok közűi, A kilenc 
többi játékost életveszélyes sérülésekkel 
tették autókra,

ketten közülük még a kórházba szállí
tás elölt haltak meg, 

hétnek az állapota válságos.

A Pesti Chsvra Kadlsa — izraelita 
szontegylet — központi hivatalát 

alapítványi szűkházába,
VII. kor., Erzsébet- 
körút 26. szám alá 

helyezte át. ahová mai naptól kezdve 
az összes bejelentések IntézendŐk. 
Ugyanitt történnek a sírok ápolása Iránt 

Is a befizetések.
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ElfO és letartóztatták 
a Társadalombiztosító csalóit

Mint ismeretes, a VIII. kerületi anya
könyvi hivatalban pár hónappal eze’. t 
megjelent egy fiatal nő. aki M. E. tisztvi- 
Jőnö, a Kováid Péter-féle cég alkalmazottja 
nevére szóló iratokat mutatott fel és egy 
szülésznői igazolványt nyújtott be. 
szerint neki

kisleánya született.
!Az anyakönyvi hivatalban elfogadták 
tál nő bejelentését és „gyermekét44 
néven anyakönyvezték, 5Ó89. szám 
1931 február 10-iki dátummal.

Pár nappal ezelőtt M. E. tisztviselőnő 
lakásán a Társadalombiztosító Intézet egyik 
tisztviselőnője jelent meg, aki kijelentette, 
hogy ellenőrizni kívánja, valóban született-e 
neki kisgyermeke és tényleg ő vette-e fel 
a szülési segélyt, valamint a betegápolási 
költségeket.

A fiatal tisztviselőnő legnagyobb meg
lepetéssel hallotta az OTI tisztviselőjének 
kérdéseit. Kijelentette, hogy

ő még nem ment férjhez, valaki vissza
élést követett el a nevével.

Ugyanekkor közölte a tisztviselőnő azt

amely

alatt,

a 
gyanúját is, hogy a visszaélést alighanem 
Bleier Etel 28 éves magánhivatalnoknő kö
pethette el, aki valamikor együtt dolgozott

W egy Hatat leámmaK
vele a Kováid cégnél. Ezt a gyanúját 
alapította, hogy az elmúlt év végén

Bleler Etel levelet Irt neki
és arra kérte, hogy miután sulyos beteg, 
keresse fel kerepesiuti lakásán. M. E. meg
látogatta volt kolléganőjét s legnagyobb 
meglepetésére maga az állítólag súlyos be
teg nő nyitott ajtót és semmi baj nem lát
szott rajta. Bleier Etel sógora, Gábor Kau- 
fc'r Ödön 37 éves magántisztviselő is jelen 
volt a találkozón és társalgás közben több 
olyan kérdést tett fel, amelyek személyi 
adataira vonatkoztak.

A rendőri nyomozás során kiderült, 
a visszaélést csakugyan Bleler Etel 

Gábor Ödön követték el,
Pünkösd vasárnapján detektívek 
az egyik kirándulóhelyen felismerték 

az OTI csalóit,
akik ellen elfogató parancsot bocsátott ki 
a főkapitányság és előállították mindkettő
jüket a főkapitányságra, ahol Gábor Ödönt 
magánokirathamisitás és sikkasztás, Bleier 
Etelt pedig közokirathamisitás büntette 
címén

előzetes letartóztatásba helyezték

arra

ho"y
és

Rejtélyes módon hirtelen 
meghalt Budapesten Németh 
Károly győri főispán felesége

A Hungária szállóban rosszul lett, szanatóriumba 
vitték, ahol estére meghalt

Hétfőn az esti órákban megdöbbentő ha
láleset történt, amely mély részvétet kelteit 
társadalmi és politikai körökben:

Németh Károly dr. győri főispán 
57 éves felesége váratlanul hirtelen 

meghalt.
Németh Károly dr. Győr város főispánja 
néhány nappal ezelőtt érkezett meg 

Budapestre feleségével.
Május 21-ikén a reggeli gyorsvonattal ér
keztek meg a főváiosba és a pályaudvarról 
a Hungária szállodába hajtatlak és itt száll
tak meg.

Hétfőn délben Németh Károly dr. együtt 
távozott el feleségével a szállodából. A dél
utáni órákban a főispán felesége hazatért a 
szállodába, hogy lepihenjen. Nem sokkal ké
sőbb, hogy felment szobájába

hirtelen rosszul lett
8 a szálloda személyzete azonnal orvosért te
lefonált. Az orvos intézkedésére

Németh Károlynál nyomban beszállí
tották a Fasor-szanatóriumba, 

ahol 'Ádám professzor több orvossal kezelés 
alá vette az uriasszonyt. Az orvosok leggon
dosabb, legodaadóbb fáradozása azonban

már nem segíthetett rajta s néhány órával a 
szállodából történt beszállítása után

meghalt.
l'ontban este 8 órakor következett be a ha
láleset. Közben értesítették Németh Károlyt 
hogy feleségét a szanatóriumba vitték.

A főispán ijedten, kétségbeesve sietett a 
szanatóriumliba,

ahol megérkezésekor halott feleségét lát
hatta viszont. Németh főispánt érthetően 
megdöbbentette a váratlan tragédia.

Németh Károlyné halálával kapcsolatban 
különböző verziók keltek szárnyra.

Egyes hírek szerint a főispán felesége öngyil
kossági szándékból megmérgezte magát, más 
hírek arról szólnak, hogy a főispánné na
gyobb adag csillapító szert vett be és igy 
következett be halála.

A Hétfői Napló mnkatársának ezzel szem
ben

a Fasor-szanatóriumban azt a felvilágo
sítást adták, hogy Németh Károlyné 

agyvérzésben elhunyt.
Ugyanezt mondották a Hungária szállodá
ban is.

Kirabolta apját
és egy hétig korcsmákban, leányok
kal lumpolt egy tizennégy éves fiú

A főkapitányság bűnügyi osztályának 
folyosóján tegnap egy ijedtszemü, kócos
hajú fiút kisért egy rendőr. Az egyik ren
dőrtisztviselő szobájába vezették, ahol hosz- 
szasan tartott kihallgatása. Kihallgatása 
után a hírhedt 200-as cellába kísérték, 
ahol a főkapitányság rabjait őrzik és ahon
nan azután a foglyok az ügyészségre ke
rülnek.

A 200-as cellának ez a legfiatalabb la
tója,

tizennégy esztendős szabóinas, 
egy BSzOT-alkalmazottnak a fia. A hosz- 
szu ideig tartó kihallgatás megdöbbentő 
dolgokat tárt fel A BSz/CKT-alkalmazott 
a múlt héten följelentést tett a rendőrsé
gen, hogy ismcreilen tettes föltörte u szek
rényeit.

elvitt minden megmozdítható holmit és 
elvitte a sok évi munkával, verejtékkel 
összekuporgatott néhány száz pengőjét. 

Ugyanazon a napon azt is bejelentette, 
hogy tizennégy esztendős fia eltűnt. A ket
tős bejelentés ügyében megindult a nyo
mozás és rövidesen kiderült, hogy a lakás 
kifosztása és a fiú eltűnése között össze

függés van: 
a tizennégy esztendős fiú fosztotta ki 

édesapját
és a zsákmánnyal megszökött.

A rendőrség megállapította, hogy a kis 
szabóinas a lakásfosztogatással szerzett 
pénzen egy héten át kocsmákban, vendéglők
ben lumpolt, fiatal leányok társaságában.

Szórta a pénzt, cigánnyal muzslkálta- 
tott, és nem akadt kocsma, vagy ven
déglő, ahonnan kidobták volna, vagy, 
ahol rendőrnek adták volna át a dorbé- 
zoló tizennégy esztendős gyermeket.

A megtévedt fiút, aki ugylátszik rossz kör 
nyezetbe került és annak a hatása alatt 
züllött el, a rendőrség letartóztatna és át
adta a fiatalkorúak bíróságának. Az eljá 
rás azonban ezzel még nem fejeződött be, 
mert a rendőrség tovább kutatja, hogy me
lyik kocsmában és vendéglőben mulatott és 

eljárást indítanak azok ellen, akik a 
rendelet ellenére a tizennyolc eszten
dőn aluli éretlen gyereknek szeszes 

Italokat adtak
és tűrték, hogy a helyiségükben dorbé 
zoljon.

Alapítva:

1903

Árusításunk s az igazi olcsóság!
Nem az a célunk, hogy kis számokkal tévesszük meg a t hölgyeket, de kvalitásos, 
ujdlvatu, Igazán jómintfségU árut adjunk most, amikor a beszerzésük aktuális.

olyan oBcsón, mint senki más!
Dupplon 6.20
Nyersselyem kltQoó tnlo6(4g.......... 3.90
Georgette 6.90

Mousselíne mintái, divatot kelmék _ 5-70
Bourette_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.45
GoidUörger-aemtarg ciHiieh tagulabb mln ai 

aiianüűan emezneic

nemzett Hullaház
núhűcit-ut 7. 576m Pannónia szétlő mellett

Megmérgezte magát 
Süss Ottó vállalkozó felesége

A jó Isién majd megbocsát érte — írja a férjének 
az öngyilkos urlasszony

Vasárnap délután négy óra tájban a Vas
utca 18. számú ház I. emelet 18. számú la
kásába hívták a mentőket, ahol Süss Ollóné 
született Weitzik Mária 40 éves háztartás
beli asszony egy ismert elektrotechnikai 
vállalkozó felesége megmérgezte magát.

Az életunt urlasszony férje ismert nevű 
ember az elektrotechnikai szakmában, kö
zeli rokona Nándornak, Budapest
egyik legnagyobb elektrolechni’ * vállalata 
tulajdonosának. Süss Ollóné

Ismeretlen méreggel mérgezte meg ma
gát

és a méreg annyira felszívódott szerveze
tébe, hogy a mentők gyomormosás után 
sem tudták eszméletre téríteni. Sulyos 

életveszélyes állapotban 
szállították a Rókus-kórházba, ahol hétfőn 
este még mindig életveszélyes állapotban 
fekszik.

A negyvenéves urlasszony férjével kettes
ben lakik kétszobás-konyhás lakásban. Az 
utóbbi időben a ház több lakója előtt 

élctuntságról panaszkodott.
Férje szombat este eltávozott hazulról s va
sárnap délelőtt sem tért vissza lakására. 
Süss Otlóné a délelölt folyamán kétszer is 
lent járt a házfelügyelőéknél s aziránt ér
deklődött, nem tudják-e férje merre jár.

— Még egy darabig várok, — mondotta 
elkeseredetten — ha ebédre sem jön haza 
férjem, olyan valamit csinálok, hogy sokáig 
fognak beszélni róla. Leugrom az emelet
ről vagy megmérgezem magamat.

A házfelügyelőék igyekeztek megnyug
tatni az uriasszonyt, hogy férje bizonyára 
üzleti ügyben van elfoglalva és rövidesen 
hazatér. Á házfelügyelő a délutáni órákban 
többször felnézett az elsőemeleti lakásba, 
hogy megnyugtassa az elektrotechnikai vál
lalkozó feleségét.

Délután négy óra tájban Vargha Lóránt 
orvostanhallgató, aki a Süssékkel szomszé
dos lakásban lakig,

nyöszörgésszerö zajra lelt figyelmes, 
amely a szomszéd lakásból hallatszott át. 
Besietett a lakásba, ott az udvari szobában, 
a sczlonon fekve,

eszméletlen állapotban találta Süss Ot- 
tónét.

Vargha értesítette a mentőket is. A rendőri 
bizottság az éjjeliszekrényen búcsúlevelet 
talált a következő szöveggel:

„Férjemhez! Nagyon szerettelek, a jó Is
ten majd megbocsát érte. Forrón csókollak 
nem úgy, mint te, amikor elmentél. Mária"-

Süss Olló hétfő estig még nem tért haza 
s igv felesége öngyilkosságáról még nem éri 
tesülhetett.

EGY CHAMONIX-I SIBALESET 
HAPPY ENDJE:

Herzog András báró pénteken vezeti oltárhoz Parravícini Marica 
grófnőt, egy dúsgazdag olasz bankár leányát

Társasági körökben napok óla beszélnek 
arról az eljegyzésről és készülő esküvőről, 
amelynek szereplői: Herzog András báró és 
Parravícini Marica grófnő. A vőlegényt 
nem kell hosszasan bemutatni: a 29 éves 
Herzog András népszerű, kedves figurája a 
pesti társaséletnek. Foglalkozása: a Herzog 
Mór bankcég tisztviselője. A fiatal báró 
szabad idejében szívesen látogatott cl a 
színházakba s lelkes híve a sportnak is.

A téli sportszezont ezidén Cliamonlx- 
ban töltötte Herzog András.

Szorgalmasan kereste fel a chamonixi sí
pályát s gyakran gyönyörködött egv alig 
huszesztendős leány merész bravúrjaiban. 
Egv délután, mikor a fiatal leány megjelent 
a sípályán s újabb vakmerő bravúrokkal 
gyönyörködtette a nézőközönséget,

baleset történt vele.
A fiatal leány megbotlott s olyan szeren
csétlenül esett el, hogy eszméletlenül vitték 
be szállodai szobájába. Azok között, akik 
elsőnek nyújtottak segítséget a szerencsét
len leánynak, olt volt Herzog András báró, 
ö intézkedett a hazaszállításról, ő hivatott 
orvost, aki megállapította, hogv szeren
csére komolyabb haj nem történt, csupán

kificamította bokáját a vakmerő sl- 
bravurok hősnőle.

A baleset után Herzog András bárót be
mutatták a leánynak: Parravícini Marica 
grófnőnek.

Komoly és mély szerelem támadt Her

zog András báró és a 19 éves grófnő 
között.

Parravícini Marica édesapja
dúsgazdag ml’ánói bankár

s az olasz arisztokrácia legelőkelőbb tagjai 
közé tartozik.

Parravícini pápai gróf s egyik testvér- 
öccse Rómában püspök.

A grófnő, miután szüleivel hazautazott 
Chamonixból Milánóba, a posta egyre sű
rűbben hozta a leveleket Milánóból Buda
pestre, Budapestről Milánóba. Néhány hét
tel ezelőtt Parravícini Marica hozzátarto
zóival ellátogatott Budapestre és itt csepeli 
Weiss Alfonz báróék vendége volt. A pesti 
látogatás idején Herzog András báró annak 
rendje és módja szerint megkérte a grófnő 
kezét s néhány nappal ezelőtt

meg Is tartották az eljegyzést.
Az esküvő körül azonban differenciák 

támadtak a jegyesek és Parravícini gróf 
közölt. A menyasszony édesapja azt akarta, 
hogv Rómában tartsák az esküvőt és itt a 
menyasszony nagybátyja, Parravícini püs
pök adja össze az ifjú párt. A jegyesek 
viszont Budapesthez ragaszkodtak és sike
rült is meggyőzniük Parravícini grófot, aki 
beleegyezett abba, hogy Pesten legyen az 
esküvő.

Péntekre, május 29-re tűzték ki az 
esküvőt.

Icv végződött happy cnddcl a chamonixi 
síbaleset . . .

ÖNYIEG1PAR R.-T.
V Alaptőke:

í 600.000
* rengőmagyar vacuum cieaner
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Levélben előre bejelentette 
revolveres merényletét 

a rendőrségnek Turichter Rudolf
Vasárnap érkezett meg a főkapitányságra ' 

a Kőbányai Takarék elkeseredett ügyfelének levele
Mtotnbalon dólután mint Ismerete*, izgalma* 

Jelenetek Játszódtak le a Kőbányai Takarék* 
pánztái helyiségében. A bank egyik ügyfele, 
Türlchter Rudolf, 47 éves kötő-szövö mester 
feldúlt állapotban berohant a bankba, értelmet
len szavakat ordítozott, majd

revolverét többször elsütötte.
'A dühöngő embert csak nagynehezen tudták 
megfékezni a bank tisztviselői, majd rendőrt 
hívlak, aki előállította a főkapitányságra. TÜ- 
rlchter a rendőrségen azt hangoztatta, hogy 
csupán ijesrtés cé//dbdf adta le a lövéseket, 
nem volt szándékában senkit megsebezni s tettét 
azzal Indokolta, hogy a bankkal bizonyos elszá
molási differenciál vannak s vele szemben nem 
úgy jártak el, mint kellett volna.

A kötő-szövő mester hosszas kihallgatás so
rán előadta, hogy házára 50.000 pengő kölcsönt 
akart felvenni a bank utján, de a bank 39.000 
Kngőt folyósított, mig a differenciát különböző 

mátok s egyéb költségek elmén elkönyvelte 
folyószámlája terhére. A bank szerint Türtchter 
nek semmi követelni valója nincsen, mert volt 
közöttük ugyan egy elszámolási ügv, amelyből 
később per lelt, de azt a bank megnyerte.

Aa anyagi gondokkal küzdő ember a per 
elvesztésébe nem tudott belenyugodni

és ez dúlta fel lelkiállapotát.
Türtchter Rudolfot vasárrap délelőtt a főka

pitányságon újból kihallgatták. Ismét azt han
goztatta, hogy

fellépésében kizárólag a bank elleni haragja 
vezette.

senkiben sem akart kárt tenni. Kijelentette, 

Krematóriumot épít
Debrecen városa

hogy már régebben elhatározta, hogy megfélem
líti a bank tisztviselőit és elhatározásáról

szombaton délben feladóit levélben a fő* 
kapitányságot is értesítette.

A levél meg Is érkezeit tegnap a főkapitány
ságra, amelyben Türlchter négu oldalon keresz- 
tül ismerteti egész élettörténetét, a bankkal való 
pereskedését és anyagi összeomlását.

— ín, aki büntetlen előéletű ember vagyok. 
— Írja levelében — elhatároztam, hogy

feláldozom as életem, szabadságom, do 
bosszút állok

azokon, akik minden bajomnak az okozói. El
megyek ma délben a bankba s ott megmutatom, 
hogy velem szemben nem lehet úgy elbánni, 
mint ahogy ök csinálták. Nem kívánom senki
nek az életét.

csak meg akarom Ijeszteni őket.
— Pár riasztó lövést adok le, hadd tudják 

meg ott a bankban, hogy ki is az a Türichter. 
Nem bánom, történjék, ami történik. Ha nem 
ütnek agyon a helyszínen vagy nem fognak le, 
úgyis végzek magammal. Ha lecsuknak, szíve
sen ülök, mert nekem már minden mindegy.

A hosszú levél sok kifakadással van tele, nem
csak a bank ellen, hanem a mai gazdasági hely
zet miatt is. Exallált ember benyomását keltik 
ezek a sorok s bizonyára

az ügyészségen el fogják rendelni as anya
gilag lisszeroppant kötő-szövő mester elme

állapotának megvizsgálását?
Életveszélyes fenyegetés zsarolás címén tartóz
tatták le Türichtcrt vasárnap délben s hétfőn 
kísérték át az ügyészség fogházába.

feltűnően na<y orra van.
Sehreiber Tamás nagyorru barátját a vizs
gálóbíró elfogatóparancsa alapján a rend
őrség most körözi.

De nyomozás indult abban az irányban 
is, hogy

Sehreiber Tamásnak milyen szerepe van 
Daday Dezső magánokirathamisltásl 

bűnügyében.
Sehreiber és Daday ugyanis az utóbbi idők
ben állandóan együtt voltak és valószínűnek 
látszik, hogy ezt az okirathamisitást, ame
lyet még idejében felfedeztek, együtt követ
ték el.

Megkerült az „elrabolt" ötéves 
Szabó Magda

Egy siófoki földbirtokos őrökbefogadta a kislányt, 
akit három éve keres az édesapja

Nagy feltűnést keltett a minap Szabó Jó
zsef kertészsegéd bejelentése, hogy

ötéves Magda nevű kislánya titokzatos 
módon eltűnt.

1926-ban született a kis Magda és három 
éves volt, mikor az édesanyja meghalt. 
Szabó József nagyon szerette a kisgyerme
ket ,de nem tudta gondozni és ezért elhatá
rozta, hogy örökbeadja. Ezt a szándékát be
jelentette a rákospalotai gyermektelepitö in
tézetnél. Nemsokára meg is jelent a lakásán 
egy férfi, aki

földbirtokosnak mondotta magát, de a 
nevét nem mondotta meg 

és hajlandónak mutatkozott arra, hogy 
Örökbeveszi a kis Magdát, aki annyira meg
tetszett neki, hogy magával vitte.

Szabó József azután érdeklődött a gyér- 
mektelepitő intézetben, de kiderült, hogy 
ott sem jegyezték föl az örökbefogadó nevét 
és igy

nem tudták, ki vitte el a gyermeket.
Azóta két esztendő mult el, de a földbirtokos 
csak nem jelentkezett. Szabó József arra

József Főherceg
Szálloda
(Vili., Baross-tér 2) 

ujbúl megnyílt 
Szebb, jobb, olcsóbb mint voltl

gondolt, hogy a gyermek valami rejtélyét 
bűntény áldozata lett és ezért bejelentette az 
esetet a főkapitányságon. A rendőrség értesí
tette az ország összes rendőrkapitányságait 
és csendőrörseit, hogy indítsák meg a vizsgá
latot. A nyomozásnak hamarosan megjött az 
eredménye.

Semsey Gyula dr. siófoki főjegyző hivata
los jelentési küldött a főkapitányságnak, 
amelyben közölte, hogy

Szabó József kislánya Siófokon van.
Szabó János siófoki földbirtokos volt az 
az ismeretlen ember, aki a leánykát elhozta. 
A főjegyző kikérdezte Szabó Jánost. A föld
birtokos elmondotta, hogy ő a címet a gyer- 
mektelepitő intézetnél kapta. Elment Szabó 
Józsefnek, a Lajos-utca 39. számú házban 
levő lakására, ahol megmutatták neki a kis 
Magdát, aki

annyira megtetszett, hogy azonnal ma
gával hozta.

A földbirtokos rajongásig szereti a gyerme
ket és már folyamatba is tette az örökbefo* 
gadási eljárást.

Orgonabugás közben villanygép viszi a koporsót 
a halotthamvasztóba

Pár év előtt szó volt már arról, hogy 
Budapesten, inás európai nagyvárosok mintá- 
Iára a rákoskeresztúri köztemetőben halott- 
lamVasitót állítanak fel. A krematórium fel

állítása aianban
M egyházak ellenállása miatt meghiúsult

• • halotthamvasztóról többet Pesten nem be
széllek.

Egyik vidéki magyar városban, Debrecenben 
azonban ugyanakkor mozgalom indult, hogy 
Magyarország első krematóriumát Debrecen
ben építsék fel. A mozgalom eredményes volt. 
Debrecen város tanácsa

aa Idei költségvetésben nagyobb összeget 
Irányzott elő a debreceni krematórium fel

építésére,
A vároa tanácsa a mult héten már verseny-

tárgyalást is hirdetett a halolthamvasxtó és uj 
szcrlarlásterem felépítésére.

A debreceni köztemetőben épülő kremató
rium

ax első lest az egész országban.
Mindenben n bécsi krematórium mintájára 
épül. Hatalmas, tcmplomszerü szertarlástcrem- 
ben rai-ataluzzák fel a koporsót és

orgonabugás közben 
villanygép viszi ftt az elektromos árammal 
(ütött halotthamvasztóba.

A versenytárgyalást már megtartották.
Két hét mtilva Debrecen város tanácsa az oda
ítélésekről is dönt s akkor azonnal megkezdőd
nek az építkezések, úgyhogy az őszre már telő 
alá kerül Magyarországban az első halott
hamvasztó.

Sehreiber Tamás „nagyorru" barátja 
ellen magánokirathamisitásért 

elfogató parancsot adtak ki
Azt Is kutaf|ák, hogy Schreibernek nem volt-e szerepe 

a magánokirathamisitásban
Sehreiber Tamás bűnügyében indított 

nagyszabású nyomozás során jelentős sze
repe volt egy „nagyorru" fiatalembernek, 
akit napokon keresztül hajszoltak a detek
tívek, mig végre kézrekeritették. Mialatt a 
nyomozás folyt felkutatására, megállapítot
ták a rendőrségen, hogy az utóbbi időben

• kofferra gyilkos nagyorru barátjával 
tartott fenu szorosabb barátságot

a egy ideig az volt a gyanú, hogy Sehreiber 
Timást ez a nagyorru barátja rejtegeti. 
Végre is kézrekerült a nagyorru barát: Da
day Dezső, aki azonban

alibit Igazolt.
Azt vallotta a rendőrségen kihallgatása so
rán, hogy vidéken tartózkodott és hetek óta 
nem találkozott Schreiberrcl. A rendőrség 
pontosan lenyomozta a Daday Dezső alibi
jét a miután megállapították, hogy való
ban vidéken tartózkodott.

elbocsátották a rendőrségről a meg
szüntették ellene as eljárást.

Sehreiber Tamás nagyorru barátjának 
azonban most ismét meggyűlt a baja a ha
tóságokkal. Daday Dezső mint pénzbeszedö 
működött legutóbb s egy igazolványt meg
hamisított. Az igazolvány meghamisítása 
miatt

magánoklratthamJsitásért indult meg az 
eljárás Daday ellen.

A detektívek ismét hajszolni kezdték, ha 
nem is olyan veszedelmes bűncselekmény 
miatt, mint amilyen a kofferes gyilkosság 
volt. Dadayt azonban ezúttal nem sikerült 
kézrekcrítenl, mire a büntetötörvényszék 
vizsgálóbírója most

elfogatóparancsot bocsátott ki ellene.
Az elfogatóparancs személyi adatai szerint
Daday Dezső 1887-ben született sa személy- 
leirós megállapítja róla ezúttal is, hogy

Ki lesz Magyarország legjobb háziasszonya?
Országos záró tőzőversenyeh a városligeti kiállítási csarnokban

A Magyar Háziasszonyok Szövetségének és 
egyesületeinek a háztartások racionalizálása, 
vagyis „a legjobbat, a legjobban" elv érdekében 
kifejlett tevékenysége, többek között, egy orsz- 
gos jellegű főzőverseny rendezésére is kiterjedt. 
Az április 8-ika óla szakadatlanul folyó előver- 
senyék a múlt héten véget érlek. Ezek az előver- 
senyek a háziasszonyok körében oly nagy érdek 
lődést váltottak ki. hogy a verseny rendező
bizottsága kénytelen volt a Károlyi-palota szűk
nek bizonyult terme helyett, a május 30-án dél
után ö órakor tartandó záróverseny színhelyét 
a sokkal tágasabb városligeti székesfővárosi ki
állítási csarnokba (a nagy Ipatcsarnok mögött) 
áttenni.

A fővárosban és az országban szerte megren
dezett előversenyek csaknem 200 résztvevője kö
zül 36-an küzdötték fel magukat a május 30-iki 
dölőversenyig. A verseny célja: Hogy ki tudja a 
legrövidebb idő alatt, a legkevesebb tüzelő
anyaggal, a legtetszetősebben és a leglzleteseb- 
ben, tehát a legracionálisabban az előírt menüt 
elkészíteni. A verseny izgalmán felül annak le
folyása mint látványosság is elsőrangúnak ígér
kezik. amint a hatalmas csarnokban már eddig 
is 36 győztes versenyző küzd az elsőség pálmá
jának elnyeréséért. Hogy a páratlanul érdekes 
versenyt a közönség jól láthassa, a rendezőség 
külön tribünöket és dobogókat állíttat fel s ez
zel a közönségnek a csarnok minden pontjáról 
teljes áttekintést biztosít.

A versenyen résztvevő minden versenyző ér
tékes és praktikus tiszteletdíjat és emlék
plakettet nyer. Az elkészített ételeket nemcsak 
a versenybíróság, hanem a közönség Is megizlel- 
heti és saját maga meggyőződést szerezhet a 
verseny színvonaláról. Módot nyújt a rendező
ség a közönségnek a győztesek sorrendjének el
találására is. díjakat sorsolván ki az eltalálók 
közöli s így közvetve a nézőközönség it ítél 
kezhet.

Mint minden versenyben, úgy ebben Is pilla 
natnyl indlszpozició, lámpaláz stb. befolyásol 
hatja a versenyzőket képességei kifejtésében, 
így megtörténhetett, hogy az előversenyek folya
mán arra érdemesek nem tudtak a döntőbe be 
jutni. Ezért a verseny rendezősége elhatározta, 
hogy a döntőbe nem jutott versenyzők részére 
május 3f-én délelőtt 11 órát kezdettel vigastver- 
senyt rendez, ugyancsak a városligeti kiállítási 
csarnokban. Ez a verseny hivatva lesz eldön
teni. hogy a mostoha véletlen folytán nem esett e 
ki az eiőversenyeken olvan versenyző, aki a 
egyesületek és szövetségek.
döntő győztesével is felvehetné a küzdelmet 
Érdekességre tehát a vigaszverseny teljesen 
egyenrangúnak tgérkezik a záróversennyel

Május 30 és 31-ike a háztartási racionalizálási 
törekvések nagv napjai lesznek tehát, amikor a 
versenyzők a magyar háziasszonyok rátermett
ségéről fognak nyilvános tanúbizonyságot tenni 
és küzdenek a „Magyarország legjobb házi- 
asszonya'1 címért. A verseny színhelyéül szolgáló 
kiállítási csarnok legjobban megközelíthető 25, 
37, 44 sz. villamosokkal és a 25 sz. autóbusszal. 
Megálló: Hermina út és Erzsébet királyné útja 
sarok.

Díjtalan belépésre a rendező egyesületeknél 
kapható meghívók jogosítanak. Katholikus 
Háziasszonyok Országos Szövetsége, Magyar 
Protestáns Nők Országos Szövetsége, Magyar 
Háziasszonyok Országos Gazdasági Szövetsége, 
Dolgozó Asszonyok Lapja, Katholikus Leányok 
Országos Szövetsége. Továbbképző Háztartási 
Iskola Volt Növendékeinek Szövetsége, vidéki 
egyesületek és szövetségek.

Ez az időjárás 
ellensége a lábaknak.

Balatonszabadi
ti BalatonviládM &•*•«!. a veszprémi síékesHntalan íulatdonéli tM-*A0 nóávstögötes, kósvellan
parimé.'ti. túlnyomórészt fcn» v,-s<kkrl borított, 
ármentes . “ — “ulllataikok
ftrdófaual •—t(J pengős négyszögölenkénti ti bán 
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BÉCSI VIG ASSZONYOK
Willy Forst parádés rtak tásT

Cclzábréslstg Feriim

Fáradt lábak, fájós lábak, megduzzadó lábak, ólom- 
sulyu járás érzése, mindezek általános elbágyadást éa 
lehangoltságot Idéznek eló azoknál a tevékeny emberek
nél, akik sokat állnak, vagy gyalog JárkUnl kénytele
nek, mint például kereskedők. Iparosok. elárusítók, 
munkások, utazók, katonák, reudőrök, csendőrök é> tő
képpen háziasszonyok. Ezek mindannylaa szenvednek 
érzékeny, nehéz és megdagadt lábaiktól, bokafájdalmak
ról, merev issetekről, a táp égéséről és viszketéséről. ■ 
bőr felhólyagzásáról, ssibbadságról pennezkodnak, járá
suk kemény éa nehézkes. Egy csapásra elmulaszihatók a 
lábak mindezen bántalmai. Evőkanálnyi Szent Rókus lá'r 
■ót felold egy lavór meleg iábvizben. áztatja lábalt uta
sítás szerint vagy 10 percig. Már az első láWürdö után 
kimondhatatlan megkönnyebbülés és kellemes jő érzés 
lép fel, a lebsngoltság megszűnik, úgy érd magát, 
mintha újjá született volna. Hosszabb áztatáe megpo- 
hltja a tyúkszemeket és bőrkerr.ényedéseket annyira, 
hogy azok kés. vagy borotva nélkOl eltávolithatók. 
Egy nagy csomag Szent Rákus-lábső ára P 1.2A. kapható 
gyógyszei tárakban és drogériákban, ha valahol nem 
volna, forduljon a Szent Rókus-gyógyszerlárhos, Buda* 
oesU VU., Rákóczl-ut 70.
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PUnkOsd kettős ünnepen 
ismét száz baleset történt a Dunán

Húszezer csónakázó, uieek-endezó von a Dunán
Pünkösd kettős ünnepén a ragyogó ta

vaszi napsütés a csónakázók ezreit csábí
totta a Dunára. Igen sokan már szombaton 
elindultak csónakjaikkal Budapestről, hogy 
a kétnapos weekend örömeit minél jobban 
kihasználják, de a legtöbb csónak vasárnap 
startolt az újpesti és környékbeli csónak
házakból. Vasárnap délelőtt 8 és 9 óra kö
zött egymás mellett szorongva indultak út
nak a Dunán a csónakok és Visegrádig 
szinte zsúfolva volt a Duna partja a fürdö- 
trikós, sportruhás weekendezök jókedvű, 
hangos, színes tömegeivel. A legtöbb csó- 
naktura célpontjában: Horányban,

ezrével sütkéreztek a napon a csónak
túrák fáradt evezősei.

Rengeteg kiránduló • jutott Nagymarosra, 
Visegrádra, Szentendrére is. De a legkisebb, 
legelhanyagoltabb dunai falunak is igen 
sok pesti evezős vendége volt, akik farkas
étvággyal pusztították a körözötteket és 
habzsolták a sört.

csőnakházak adatai és a hozzáértők 
becslése szerint legalább

húszezer csónakázó volt kinn ■ Dunán, 
de vannak, akik ötvenezer csónakázóról 
beszélnek — nérfli túlzással.

A pünkösdi ünnepek csónakázóinak nagy 
tömegére való tekintettel a hatóságok meg
felelőképpen gondoskodtak arról, hogy a 
Duna mindkét partján

, fokozott éberséggel és figyelemmel kí
sérjék az esetleges baleseteket s nyom
ban segítségére legyenek a bajbajutott 

evezősüknek.
Á motoros őrségek, a partmenti rendőr- és 
csendőrőrszemek már vasárnap kora reg
geltől hétfő éjszakáig permanenciában vol
tak, buzgón, odaadással teljesítették köte
lességüket és sok balesetnél nyújtottak első 
segítséget.

A Lupa szigeténél és Szentendre kör
nyékén vasárnap több csónak felfor

dult.
'de a parti őrségek emberei kimentették a 
vízből a gyakorlatlan evezősöket. Lágymá
nyosnál

egy négyszemélyea csónak borult fel.
X partról azonnal segítségére siettek a ful
dokló csónakázóknak, akik közül hármat

A patkányok megnyerték 
a patkány háborút 2 

Nem hajtották végre egyidőben a támadást 
és a patkányok megszöktek a méreg elől

Pünkösdre tervezte a főváros az általános 
patkányirtást. A hadműveleti tervek szerint 
pünkösd előestéjén, szombaton délután kellett 
volna megtörténnie az általános támadásnak, 
vagyis a patkánymérgek elhelyezésének, azon
ban a főváros patkányháboruja eredménytele
nül végződött. Az a várakozás, hogy a patká
nyokat a város egész területéről kiirtsák, 

meghiúsult.
A patkányirtás egyike a legfontosabb köz

egészségügyi feladatoknak. Nem csupán azért, 
mert a patkányok járványokat terjesztenek és 
fertőznek, hanem azonfelül igen súlyos gazda
sági károkat is okoznak. Surányi Lajos dr. 
egyetemi tanár, aki a patkányproblémával igen 
behatóan foglalkozott, elmondotta például 
egyik tanulmányában, hogy egyetlen patkány 
évenként harminchat kilő kenyérmennyiség
nek megfelelő táplálékot pusztít el. Ha tud
juk, hogy

egyetlen patkánypárnak évenként 850 
ntóda van.

akkor láthatjuk, mekkora jelentősége van min
den nagyvárosban a patkányirtásnak. A nép
jóléti minisztérium ezért határozta el már 
1922-ben, hogy Budapesten általános patkány
írást rendez. Ez a patkányirtás akkor ered
ménytelen lett, még pedig azért, mert az irtást 
a háztulajdonosok és házmesterek részben nem 
vették komolyan és a patkányok kikerülték a 
veszedelmet.

Az a stratégiai terv, amelyet a fővárosnál ki
gondoltak, azonban hibásnak bizonyul tabban 
az irányban, hogy az irtószerek egyszerre való 
elhelyezését a rendelet meghiúsítja. Miután 
ugyanis az Irtószereket nemcsak a házmeste
rek ^helyezhették el, hanem a háztulajdonosok 
vállalkozókra is bízhatták a patkányirtást, 
■kik a saját, megvizsgálatlan szerüket is hasz
hatták, ez a módszer a gyakorlatban lehetet
len lett. Budapesten huszonhatezer ház van s 
miután a vállalkozóknak nem lehetett elegendő 
emberük arra, hogy egyszerre hajtsák végre a 

Ékszerrablás 
aVáci uccában

nyomban kihúztak a segítségül hívott eve
zősök.

a csónak egyik utasát azonban nem 
találták sehol.

Kétségbeesve kerestek, kutattak az elmerült 
utas után s már egy órája keresték, de 
nem akadtak nyomára. A csónak három 
kimentett utasa jajveszékelve, siránkozva 
lármázta fel az egész környéket. Már biz
tosra vették, hogy az elmerült csónakázó: 
egy 20 esztendős leány a vizbefulladt, ami
kor a parton tartózkodók érthető ámula
tára

előkerült a „ vízbe fulladt'* leány.
Kiderült, hogy átúszott a másik partra és 
egy ott időző csónakázó társaság segítségé
vel minden baj nélkül tért vissza megijedt 
társaságához.

De nem minden baleset végződött ilyen 
szerencsésen, több esetben

komoly veszedelemből mentették meg 
egy-egy felborult csónak megsebesült 

fuldokló utasait,
akiket azután a parton térítettek eszmé
letre és kötöztek be. Hétfő esti jelentések 
szerint a kettős ünnepek alatt mintegy

száz kisebb-nagyobb baleset történt a 
Dunán

a sokezer csónakázóval. A legtöbb bajt ter
mészetesen ezúttal is a gyakorlatlan csóna
kázók okozták. A régi, kipróbált evezősök 
minden baj nélkül tértek vissza hétfőn 
éjszaka csónakházaikba.

A pünkösdi weekendezök és csónakázók 
egyéb baleseteiről a következőket jelenti 
tudósítónk:

Rejtélyes gyermek eltűnési ügyben indí
tott nyomozást pünkösd hétfőn a főkapi
tányság eltűnési osztálya. Bejelentették a 
főkapitányságon, hogy Vass Hona három
éves leányka, aki 15 éves Olga nővérével 
vasárnap délután a lágymányosi szabad 
Dunában fürdőit,

eltűnt hozzátartozóitól.
Vass Olga, amint a vízből kijött, azonnal 
kis húga keresésére indult, de már sehol- 
sem találta. Zugló-utca 3. alatti lakásukra 
sem tért vissza a kisleány, akinek eltűnése 
ügyében erétyes nyomozás indult.

támadást, ennélfogva
a patkányháboru csak azokban a házakban 
folyt le, ahol vagy maguk a házmesterek 
helyezték cl a kijelölt Irtószereket, vagy 
ahová a vállalkozók emberei a maguk sze

rével már szombaton eljutottak.
így történt azután, hogy nemcsak szomba

ton, hanem még vasárnap és hétfőn is több
ezer házban nem történt meg a patkányméreg 
elhelyezése, hanem egész utcák és utcasorok 
maradtak irtás nélkül. Igen ám, csakhogy ha 
az egyik házban elhelyezték az irtószert és a 
másik házban nem, nkkor a másik ház patká
nyai szaporaságuk révén nyugodtan megfertőz
hetik majd a kiirtott házakat.

A főváros repülőbizoltsúgok utján ellenőriz
tette a patkányirtást. Az a bizottság, amelynek 
Andriska Tibor dr. tisztiorvos, Hunkár dr. fő
városi fővegyész és Scheff-Dabiss László bak
teriológus voltak a vezetői, különösen a gyár
telepek környékén és azok területén, ahol a 
legfontosabb a patkányirtás, tartottak ellen
őrző vizsgálatot. Ezeknek a vizsgálatoknak 
során megállapították, hogy a

IX. kerületben egész részeken nem történt 
még meg az Irtás, 

vagy pedig nem volt megfelelő az irtáshoz 
használt méreg mennyisége. Így a soroksáriul! 
kocsinnyagraktárban, ahol igen sok 16 is van, 
146 kilogram méreg helyett csak huszonöt 
kilót akartak elhelyezni éppen akkor, amikor 
a bizottság ott volt, mire az intézet vezetősége 
a vállalkozó helyett maga gondoskodott a mé
reg beszerzéséről. Egyes nagy tejvállalatoknál 
és egyes sörgyárakban például még hétfőn sem 
helyezték cl a mérget, vagy pedig csnk az ud
varokon szórták el egyes helyeken, nem pedig 
a pincékben, ahol a patkányok tartózkodnak.

A Rákóczl-uton egész sereg házban mel
lőzték ■ patkányirtást.

Óbudán vagy pedig a Hegyvidéken igen hatal
mas területeken nem vettek tudomást az irtás
ról sem az illetékesek — sem a patkányok.

STRANDHET
Hétfőtől-Szombatig

STRAND-KABÁTOK és PIZSAMÁK vásárlásánál 

a kifizetett összegek feléért 
vásárlási utalványt adunk vissza, melyekkel többi osztályainkon

10.90
7.90
5.50

bármi vásárolható.
Legújabb dlvatmcdellekl viMiat«rii*sí

Nőt Pizsama-Öltöny,
fehér Blúz, kék amerikai bő Nadrággal, kitűnő Rí pszkel mákból _ — P

NŐI Strand Pizsama-Öltöny,
egybeszabott fazon vállpánttal, divatcslkos anyagokból _ _____ P

Nőt Strand Pizsama-Öltöny,
ktllön Kabát, rövid Nadrággal, a legújabb Skót fazonban — ZZ — -

Női Strand Pizsama-Készlet,
négyréezoe, mely áll: 1 Nadrágból, 1 Blúzból, 1 hosszú Kabátbélés
1 Táskából, gyönyört! mintákban, kitűnő színtartó anyagból.. _ _ P

Női Strand-Kabát,
elsőrendű rlpszkelmókből, elegáns, szolid kivitelben

Női Strand-Kabát,
színes, divatmintás anyagokból, a legújabb fazónokban _ _ _ Z. P

Férfi Pizsama-Öltöny,
kiváló zofir-és oxfordanyagból, paszomány dísszel, gyöngy házgombokkal P

Férfi Bajor-Kabát (Joppe),
lenvászonból, otsörondü klvitelban, agancsgombokkal _ _ _ _ _ P

Férfi Strandkabát,
divatiuintás Strandkelmókböl, a legújabb fazónokban

Gyermek Pizsama,
kitűnő zefir- és oxfordanyagból eujtásdlrezel._____ — 8 évesnek P

Nagyságonként 50 filléres áremelkedés.

Női Frotir Fiirdőköpeny________ p

Férfi Frotir Fiirdőköpeny
bérmentva szállítjuk.

21.80
26.50

10.90
13.25p
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Calvin-tér 7 Andrássy-ut 4.
Mindez azt mulatja, hogy n patkányirtás 

sikertelensége komoly károkat jelent a fővá
rosnak. 11a a háztulajdonosok többsége kitü
nően teljesítette is feladatát és ha a házmeste
rek el is végezték kötelességüket ezeken a he
lyeken, hiábavaló munkát végeztek, mert a 
város másik részében vagy éppen a szomszéd 
telken elmaradt. Emiatt azután elrendelték, 
hogy a tisztiorvosok, továbbá 160 egészségügyi 
őr, továbbá 500 köztisztasági munkás az összes 
házakat sürgősen ellenőrizze. Előreláthatólag

Budapesti zsaroló házaspár 
furcsa hadjárata a miskolci 

korzó gavallérjai ellen
A feleség randevúra hívta a gavallérokat, a férj pedig 
rlasztópisztollyai felszerelve tetten érte és megzsarolta őket

Miskolc, május 25.
(A Hétfői Napló miskolci tudósítójától.} 

A miskolci rendőrség érdekes zsarolási 
bűnügyben indított nyomozást pünkösd 
vasárnapján. Egy miskolci kereskedő tette 
az első feljelentést a rendkívül érdeke* 
bűnügyben, amelynek, mint csakhamar ki 
derüli nagyon sok károsultja van.

A zsarolás úgynevezett pikáns körülmé
nyek között történt. Három héttel ezelőtt 

egy feltűnő szépségű szőke asszony 
jelent meg a miskolci korzón. Természete
sen csakhamar szemet szúrt a korzó dón- 
zsuánjainak, de csak két nap múlva tudták 
megállapítani, hogy a szép asszony, aki ál
landóan az utcán sétál, egy Miskolcra 
helyezett köztisztviselő felesége.

Rövidesen udvarlók serege vette körül 
a szépasszonyt

és az udvarlók annál merészebbek voltak, 
mert az asszony mindegyiket azzal biz
tatta, hogy férje visszautazott döbbeni 
állomáshelyére. Megengedte az udvarlók

CHAPLINT 
mindenkinek 

látni keni

5.45
3.95
2.75

p

p

7.90
2.30
1.95
5.95
4.40
4.25
2.70

többezer háztulajdonost vonnak majd kihágás! 
eljárás alá. Miután azok a háztulajdonosok, 
akik vállalatokkal kötöttek szerződést, a vál
lalatoktól garanciát kaptak, a bírságokból majd 
pörők lesznek. Csak az a kérdés, hogy az el
zárást és a büntetéseket ki üli majd le: a 
háziúr, a házmester, vagy a vállalkozó. A pat
kány semmi esetre sem.

így azután megtörténhetik’, aminek meg li 
kell történnie, hogy a patkányirtást meg kell 
ismételni.

nak, hogy hazakisérjék Miskolc külvárosán 
bán levő bútorozott lakására, ahol éppen 
akkor, amikor a szépasszony az udvarlók 
vallomását meghallgatta,

betoppant a férj
és nagy botrányos jelenetek közölt köve, 
lelt elégtételt. Mint csakhamar kifejezte, 
nem revolver- vagy kardeléglétclre pályás 
zik, hanem a sérelemért, amely férji be< 
csületén esett,

pénzzel kíván elégtételt venni.
A megrémült udvarlók a riasztó pisztollyal 
felszerelt zsarolónak átadták a pénztárcád 
lakat, amelyet azután üresen kaptak vis»« 
sza. A zsaroló házaspár, amely valószínűleg 
a fővárosból jött, pünkösd szombatján a* 
utolsó nagyobb vágás után

eltűnt Miskolcról,
ahol már égni kezdett lábuk alatt a talaj.

Lakásukon hamis név alatt jelentették be 
magukat és igv a rendőrség a fővárosi 
rendőrség segítségével keresi őket.

Ezért a KMflftM lehetővé teszi, hogy a

MGVUAROSI FENVEK 
(City Light) 

elCadássltnnrsíH't reíH hSÍBtrír mellett 
mindenül mogndzlmso.

Hcljárak 80 llllértíL
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48.„IDEA L“ mos, fest, tisztitag
Tömeges Közlekedési baleseten 

pünkösd ünnepen
Árokba fordult kocsüíuai a reszeg softor - Elgazoltak 

Mt kisgyermeket
A pünkösdi ünnepek alatt több közieke* 

’dési baleset történt a fővárosban és a kör
nyékén.

Trautmnnn József magántisztviselő buda
foki lakos feleségével együtt motorkerék
páron a Fehérvúri-uton keresztül hazafelé 
tartott lakására. Albertfalva közelében egy 
személyszállító kocsi tűnt fel előttük az 
Utón, meg akarták előzni, azonban

■ motorkerékpár belezuhant az utszéll 
két méter mély árokba. 

Mindketten a motorkerékpár alá kerültek 
és kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedtek. 
Traulmann sérülései könnyebb természe
tűek, a lakására szállították a mentők, fe
leségét, aki a fején szenvedett sérüléseket, 
• Rókus-kórházba vitték.

A Kerepesl-ut 5. számú ház előtt a Bp. 
18—568. rendszámú faxlautó elütötte Nö
vök István 29 éves gyári munkást, aki az 
úttesten haladt keresztül. Sulyos fej- és 
lábsérülésekkel szállították kórházba.

Surányi Miklós, 30 éves gépkocsivezető 
Ittas állapotban

haladt vasárnap este a Kerepesl-uton Sas
halom felé, a Bp. 18—519. számú autóval. 
A részeg soffőr az úttest egyik oldaláról a 
másikra valósággal cikk-cakk irányban 
tette meg az utat, veszélyeztetve az arra 
haladók testi épségét.

Az őrszeme* rendőr figyelmeztetésére 
sem állott meg,

hanem tovább robogott. Könnyelműségé
nek sulyos következménye lett. A Ferenc 
'József laktanya közelében autója

belezuhant az utszéll árokba
és maga alá temette Surányit. Agyrázkódás
sal és több sulyos sérüléssel szállították a 
kun-utcai kórházba.

Központi tejcsarnok
naponta fríu

Yoghurt
Vargha Tál, 35 éves házmester, a Klotild- 

totca 3. szám alatti lakos, Bp. 84—504. 
számú motorkerékpárról

Indítás közben lezuhant
a Klotlld-utcában. Oly szerencsétlenül 
esett, hogy hallába eltörött.

Á Caivin-tér és Királyi Pál-utca sarká
nál egy 40—45 évesnek látszó munkáskül- 
sejfl férfi, aki ittasan haladt az úttesten, 

a mentők autója elé került.
fA soffőr le akart fékezni, azonban már 
nem tudta elhárítani a szerencsétlenséget 
és az ismeretlen férfi fején és lábán sulyos 
sérüléseken szenvedett.

Fölvették az autóba
'és a Rókus-kórházba szállították. Miután 
iratokat nem találtak nála, személyazonos
ságát nem tudták megállapítani.

JARDIN
Rövid aMOiAelA* vendégjáték

GOLDEN WEST GIRLS
Amerika legjobb Snakea, táncot Jau humoristái 

Kesdete 10 órakor.

Kispesten, a Fő-utca és az Üllöi-ut ke
reszteződésénél a Bp. 81—055. rendszámú 
motorkerékpár

elütötte Lökös Ibolya 5 esztendős 
leánykát,

aki Kispesten, a Wesselényi-utca 50. számú 
házban lakik. A kisleány az úttesten ját
szadozott és valósággal nekiszaladt a mo
torkerékpárnak. Szerencsére csak könnyebb 
sérüléseket szenvedett és nem is kellett 
kórházba szállítani.

Verebéig László 23 éves részvénytársa
sági ignzgató, a Bors-utca és Csend-utca 
sarkán

autójával elütötte Molnár Károly 13 
évca tanulót,

Budaörsi ül 13. szám ulatti lakost, aki fe
jén és arcán szenvedett könnyebb sérülé

Itta szezon legnagyobb sikere
SSJíSÍSSr*’ POTYAUTAS

MoinAr Magyar Színház

sekkel került a Rókus-kórházba. 
Fehérvári-ut 58. szátnu ház előtt 

a helyiérdekű villamos 
elütötte Breuer Sándor 50 éves pénzbe
szedőt, aki agyrázkódást és több sérülést 
szenvedett. Sulyos állapotban szállították a 
Rókus-kórházba.

Az Üllői-ut és a Liliom-utca sarkán Zd- 
vodszky András 22 éves szobrász

lezuhant a kerékpárról
és fején megsérült. A mentők a Rókus-kór
házba szállították.

A Lipót-körut 29. számú ház előtt Ko
vács Jenő 33 éves péksegéd, aki egy 4-es 
jelzésű villamos perronján utazott,

kizuhant a kocsiból
s agyrázkódást szenvedett. A Rókus-kór
házba szállították.

A Teréz-körut 2. számú ház előtt vasárnap 
délután félhatkor egy 6 os jelzésű villamos
ról menet közben leesett Pollacsek Ilona ti
zenhatéves gyári munkásnő. A mentők agy-

A sportoló társadalom élénk érdeklődés
sel viseltetik a kiváló német sport műve
lőinek életmódja iránt és bizonyos, hogy 
már igen sok német szokást honosítottak 
meg nálunk is, mert rájöttek arra, hogy a 
céltudatosan működő németeket érdemes 
utánozni. Egy most megjelent szakmunká
ban Hodászy Miklós, székesfővárosi test
nevelési igazgató, a kitűnő sportpedagógus, 
nyilatkozik nálunk kevésbé ismert német 
szokásokról a következőkben:

— Külföldön a nagyobb tornaünnepé
lyek és versenyek után mindenütt megbe- 

Az OII újból feltámasztja 
a Deák Ferenc szállót
Így próbál túladni a drágán vett épületen

Nagy port vert fel annakidején, hogy az 
Országos Társadalombiztosító Intézet a Ba- 
ross-téri József főherceg-szálló és az Agg
teleki-utcai Deák Ferenc-szállót hivatali he
lyiségek számára megvásárolta. A két szál
loda

a felhőkarcoló torony felépülésével 
most már feleslegessé vált

és üresen, használatlanul állt a két épület. 
A Baross-téri szállodát sikerült az OTI-nak 
értékesitenie, a Deák Ferenc-szálló épületé-

Megdöbbentő családi dráma utolsó feje
zete játszódott le néhány nappal ezelőtt a 
rákoskeresztúri temetőben, ahol örök nyu
galomra helyezték Tauchner József buda
pesti nagyiparost, aki hosszas betegeskedés 
után, 68 éves korában halt meg. Az egy
házi szertartás befejezése után

egy magas fiatalember tört át a sokasá
gon 

és hangos sírással borult az özvegy nya
kába.

— Anyám! Édesanyám! Igy kell talál köt
nünk! — Zokogta a fiatalember.

Óriási megdöbbenés futott végig a jelen

Tizenhétévi hadifogság után 
apja temetésére érkezett haza Orosz

országból egy budapesti mérnök
Tábori Zoltán drámai találkozása családjával a temetőben

rázkódással a fíókus-kórházba szállították. 
Ugyancsak vasárnap este a Hermina-ut 77. 
sz. ház előtt egy éi-es jelzésű villamos el
ütötte Horváth Ilona tizennyolcéves háztar
tási alkalmazottat. A mentők a Rókus-kór
házba szállították.

Hétfőn délelőtt Székely Ernő gyógyszerész 
feleségét a Fövám-téren egy kerékpáros el
ütötte. Az uriasszony a hal lábán súlyosan 
megsérült. A mentők a Rókus-kórházba vit
ték.

A Széna-téren egy teherkocsi elütötte Ke
resztény József 27 éves kertészt, aki súlyosan 
megsebesült. A fiatalembert a mentők az Uj 
Szent János-kórházba szállították.

Strattmann József magántisztviselő és fele
sége motorkerékpáron Albertfalva felé halad
lak. A tisztviselő gépével ki akart kerülni 
cgy autót s a motorkerékpár az árokba for
dult. Mindketten könnyebb sérülést szenved
lek. A mentők a férfit budafoki lakására, az 
asszonyt pedig a Rókus-kórházba vitték.

A Jászberényi-ut és Harmat-utca sarkán a 
Bp. 38—117. számú gépkocsi, melyet Ravnák 
Vilmos 30 éves soffőr vezetett, elütötte Gás
pár Ferenc 64 éves utcaseprőt, aki súlyosan 
megsebesült. A mentők az utcaseprőt a 
Rókus-kórházba szállították.

A Fchérvári-uton hétfőn délután a HÉV. 
villamos elütötte Peyer Sándor 50 éves pénz
beszedőt. A mentők Peyert, aki a bal lábán 
sebesült meg, a Rókus-kórházba vitték.

szélik az eseményeket. Tanulmányutaimon 
mindenütt a sportemberek szívélyességével 
fogadtak, de sehol sem hiányzott az asz
talról étkezés közben a habzó sör. A néme
tek nemzeti itala azonban sportjukban 
nem okoz dekadenciát. Nem tartom he
lyesnek, hogy a sportember iszákos legyen, 
de a napi életében megszokott és az étke
zései alkalmával elfogyasztott kevés köny- 
nyü sör csak üditi szervezetét s annak él
vezetét versenyei közben megvonni tőle 
káros volna.

nek eladása azonban nem sikerült.
Az OTI annakidején négyszázezer pen
gőért vette, míg most csak kétszáz
ötvenezer pengőt akarnak adni érte a 

jelentkezők.
Éppen ezért elhatározták, hogy az epületet 

visszaállítják régi állapotába
s igy próbálják értékesíteni vagy 

bérbeadják.
A munkálatokat a közeljövőben megkezdik, 
hogy az ősszel már beköltözhető legyen.

lévőkön a fiatalember láttára,
Taucherné hangos sikollyal, ájultan 

esett össze
és a legtöbben elmebeteget sejtettek a jöve
vényben. Tauchner József két gyermeke 
azonban egy pillanattal később már han
gos sírással és Örvendezve fogták körül a 
fiatalembert.

A temetésre későn érkező fiatalember 
ugyanis Tóbori Zoltán, a megboldogult 
nagyiparos fia volt, aki

tizenhét esztendővel orosz fogságba ke
rülése után, amikor már régen halott

nak hitték, érkezett haza 
és családjával apja temetésén találkozott.

Tábori Zoltán, aki különben polgári fog
lalkozására nézve mérnök volt, mint had- 
nagv 191i őszén esett orosz hadifogságba. 
Először Omszkba, majd onnan a kraszno- 
jarszkl fogolytáborba került. A nagy orosz 
Összeomlás idején.

1917 végén, Szibérián keresztül szökött 
éa óriási viszontagságok után Vladl- 

* osztókba jutott.

Itt azonban gyilkos kór érte utói, 
tífuszt kapott

és több mint három esztendőn keresztül 
feküdt a vladivosztoki kórházban. Családja 
akkor már évek óta nem kapott hirt fe- 
lÖle, régen holtnak hitték a fogságba jutott 
fiút.

Szenzátiós »lcsí íérfiinovésár
Weekend panama sporting ............ 1*6.40
Trloolette .........................................P 8.80
Apacalng la pana rából..........; ............... ............ _ p 5.80
Sima Crepe de CB ne nyakkendő dlvatmln'ákban P l.FO 
Legdlvatoiabb Charmoae nyekkendő ......... —.. P 2<20
Piros ás kék női és férfi eyapju strandksbát .. P 16.—

Gyermek férfi és női Joppék nagy választékban. 

Rublnsieln ingspeclal sta 
Budapest, VII., Király.utca 27. sz.

A szovjet karmaiból nehezen lehet me
nekülni, Tábori Zoltán is hiába próbált Ja
pán felé kerülni, hogy Ázsián keresztül 
valahogyan hazajuthasson. Kétségbeesésé
ben a legkülönbözőbb jobboldali politikai 
konspirációkba keveredett, a Cseka em
berei azonban rajtuk ütöttek,

az összeesküvők közül többet kivégez
tek, Tábori Zoltánt pedig hat évi kény

szermunkára Ítélték,
A volgamenti erdők fakitermelésénél dol
gozott a magyar hadnagy, amig a hat ke
serves esztendő letelt. Büntetése végén 
Moszkvába szállították, innen különböző 
kalandos kísérletek után megszökött, foly
tonos életveszedelemben forogva jutott a 
lengyel határra, ahol a szovjettel ellensé
ges viszonyban álló parasztok végre szabad 
területre segítették át.

Lengyelországból azután már szabad volt 
az ut, a magyar követségen pénzzel és út
levéllel látták el, hiába sietett azonban 
haza Tábori Zoltán, a sors különös akara
tából

apja temetésére érkeztek csak haza.
Elképzelhető volt a mélyen sújtott család 
öröme, mikor, bár apjukat eltemették, a 
már szintén halottnak hitt testvért és 
gyermeket teljes épségben láthatták újra 
viszont.

Farkaarét, 89-es villamos. SUveg-u. 7. Tel. B7X-5S 
Kit Und magvar konyha Állandó clgAn’zen®. 
UyUnyilrtt k’látás. $r-»hák. Tekcrél’a

Hat emberi megmérgezett 
az ünnepi pecsenye

Vasárnap délután két husmérgezési esethez 
hívták ki a mentőket.

A kora délutáni órákban a Rózsa-utca 3. sz. 
házból jelentettek

négy husmérgezést
a mentőknek. Sehwartz Jolán 23 éves magán
tisztviselőnő libát evett ebédre, amelyet házi
asszonya, Nagy Andrásné 28 éves háztartás
beli nő, egy köztisztasági munkás felesége ké
szített el számára. A hivatalnoknő

megkínálta lakásadóntíjét, valamint annak 
két gyermekét.

a négyéves Andrást és a kétesztendős Esztit is 
a libapecsenyéből.
Ebéd utón mind a négyen gyomorgörcsöt kap
tak éa állapotuk annyira rosszabbodott, hogy 
a szomszédokat arra kérték, hogy hívják ki a 
mentőket. Gyomomosás után

mind a négyüket a Rókus-kórházba szál
lították.

Az esti órákban az Izabella-utca 74. sz. ház
ban Nagy János 45 éves asztalos és 30 eszten
dős felesége súlyoz rosszullétről panaszkodtak. 
Mindketten

sertéshúst ebédeltek
és az ebéd elfogyasztása utón gyomorfájást 
éreztek, majd később gyomorgörcsök lepték 
meg mindkettőjüket. A mentők itt is

husmérgezési állapítottak meg
és a házaspárt a Rókus-kórházba szállították.

FOHTOSI
HOGYAN ÉLJEN A

GYOMOR a 
BÉLBAJOS EMBER? 
Irta: Dr. Lukács Pál főorvos P 2.00

HOGYAN ÉLJEN A

SZÍVBAJOS...»
Irta: Dr. Bodon K. tanár P 2.00
Mindenütt kapható. NovAk R. éc Tára* 
könyvkereskedés, Budapest, VIP. Baross- 

utca 21. Telefon: J. 302-17.



r Budapest, 1931 miijus 28. HÉTFŐI NAPLÓ 7

HÍREK
Széchenyi Emil 
gróf lest az uj 

koronaőr
' Május 29-án ünnepélyes formák között n 
kormányzó jelenlétében a felsőház és képvi
selőház együttes ünnepi ülésén töltik be n 
gróf Károly Gyula lemondásával • megüresedett 
koronaőrt méltóságot.

Mint megbízható forrásból értesülünk, a 
kormányzó leirata a négy jelölt közül

első helyen gróf Széchenyi Emilt jelöli, 
úgy hogy az uj koronaőri méltóságra az 
országgyűlés együttes ülése őt is fogja 

megválasztani.
Gróf Széchenyi Emil 1865-ben született Bu

dapesten és 1905-ben Sopron város választotta 
meg elsöizben képviselőnek, majd később Esz* 
tergom város mandátumával ekrült a 
képviselőházba, de mandátumáról nemsokára 
lemondott és mint a főrendiház tagja vett 
részt a törvényhozás munkájában; főispánja 
is volt Sopron vármegyének és Sopronnak.

1918-ban tagja volt annak a küldöttségnek, 
amely IV. Károly királyt Eckartsauban 
felkereste és a történelmi eckartsnui ki
rályi levél megszövegezésében is résztvett.

Most a felsőháznak élethossziglan kinevezett 
tagja.

— Mérsékelten meleg, szép idő. Pünkösd 
mindkét napján verőfényes meleg idő volt 
egész nap. A Meteorológiai Intézet prognó
zisa szerint továbbra is mérsékelten meleg 
és szép idő várható, Tiszántúlon felhősebb 
időjárással.

— Apponyi Albert gróf ünneplése. Ap
ponyi Albert gróf tudvalévőén május 29-én 
tölti be születésének nyolcvanötödik évfor
dulóját. Ebből az alkalomból különböző 
hírek jelentek meg arról, hogy a kormány 
a magyar állam nevében emlékezetessé 
akarja tenni Apponyi Albert grófnak ezt a 
nevezetes évfordulót. Amint értesülünk, a 
képviselőház május 28-iki ülését szenteli 
'Apponyi Albert gróf ünneplésének. Almásy 
László elnök megnyitó beszédében ismer
tetni fogja Apponyi Albert gróf érdemeit és 
indítványozni fogja, hogy államférfim mű
ködésének jelentős eseményeit, valamint a 
magyar nemzet érdekében kifejtett munkás
ságát a képviselőház jegyzőkönyvében örö
kítsék meg. Vhlószinüleg az egyes pártok 
hozzá fognak járulni az elnök javaslatához 
‘és ugyancsak méltatni fogják Apponyi Al
bert gróf elévülhetetlen érdemeit s egyhan
gúlag szavazzák meg az elnöki indítványt. 
Egyébként Apponyi Albert gróf születésnap
ját szűk családi körben már meg is ünne
pelték.

— A külügyminiszter hazaérkezett Géni
ből. Gróf Károlyi Gyula külügyminiszter, 
aki tudvalevőleg részt vett a Népszövetség 
genfi tanácskozásain, vasárnap este hazaér
kezett Budapestre és kedden elfogalalja hi
vatalát. Valószínűleg még a keddi nap fo
lyamán alkalma lesz arra, hogy Bethlen 
István gróf miniszterelnöknek referáljon a 
genfi tanácskozásokról.

— Titokzatos betörés egy mérnök laká
sába. A Józscf-körut 10. sz. ház házfel
ügyelője bejelentette a rendőrségen, hogy 
Székely Jenő mérnök gyárigazgatónak a 
házban levő lakásán betörök jártak. Székely 
Jenő vidéken nyaral és igy a rendőrség nem 
kaphatott közelebbi felvilágosítást a betö
méssel kapcsolatban. A nyomozás megin
dult.
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Zuglóban caalAdl hál *R vlllatrih'k Eg* 
rrssy*. SzomolAnyi-. Miakolci uccák ía 
Körvasút közt. 19-cj villamostól egy ne
gyedórányira. ötévi részletre. 10% lefize
tése után elfoglalható. Négyzetöle 25-iő 
39 pengőig. Érdeklődni Miskolci uccal 
helyszíni irodánkban: Egrcsay- és Lipót- 
vár ucca között is lehet.

Erzsébet királyné út mellett. Kassai- és 
Dorozsmai uccákban 60-tól 130 öles köz
műves családi háztelkek kedvező föltéte
lekkel.

Thököly út melletti városi bérházaknál, 
bérháztelkek minden közművel. 100-461 
200 öles parcellákban, kedvező részletre

VII.. Gyarmat-* es Istvánffy uccákban 
100-tól 400 öles telkek négyévi részlet
fizetésre

Haltsár- és Erzsébet királyné út kérész- 
térése közelében közeljövőben épülő 
templom környékén. 60-tól 100 öles telkek 
háromévi részletfizetésre.

Budán. Istenhegyi- és Dombóvári úton, 
a Fehérvári útnál 850-től 400 öles Villa- 
lelkek háromévi fizetési föltétellel.

Felvilágosítás díjmentes. megmutatás 
költségmentes. Békési Részvénytársaság. 
Almássy tér nyolc. Telelőn: József 424—38. 
József 366-89.
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— Glesewein Sándor síremlékének lelep- 
lezése. Pünkösd hétfőjén avatták fel a Ke
repesi temetőben Gtessivein Sándor sírem
lékét, amely Krausz Lajos szobrászművész 
alkotása. A kegveletes ünnepélyen, amelyen 
Glessivein tisztelői nagyszámban jelentek 
meg, Lukács György dr. lendületes beszéd
ben méltatta a humanizmus nagy apostolá
nak munkásságát. Erdőst Károly prelátus 
sirköavató beszéde és a Budai dalárda ének
számai után leleplezték a síremléket, ame
lyet elborítottak koszorúkkal.

— Kalandos útra indult és eltűnt három kis
diák. Pünkösd hétfőjén három kisdiák együttes 
eltűnését jelentették be a főkapitányság köz
ponti ügyeletén. Zsák Zoltán. Oláh János és 
Panova Jenő 12 éves polgóriiskolai tanulók, 
akik a gróf Haller-utca 34. sz. házban laknak, 
még szombaton délután eltávoztak szüleik la
kásáról azzal, hogy pár óra múlva visszaér
nek. A kisdiákok az utóbbi időben többször 
hangoztál tak kalandos terveket, afrikai utazás
ról beszéltek és igy szüleiknek az a gyanújuk, 
hogy eltűnésük valami kalandos tervvel van 
összefüggésben. A bizonyítványtól való félelem 
kelthette fel a kisdiákokban a kalandos terve- 
ketó. A rendőrség megindította a nyomozást és 
remélik, hogy a kis kalandorok rövidesen 
kézrekerülnek.

Öngyuftós 
cigarettatárcát 
arany töltőtollat 

kaphat ajándékba. ha megadja rádiót vásárolni szán 
dékozó lRmcrőienek elmét. Blockner J. Andrósny-ut 2.

— Budapest pünkösdje. Pünkösd ünne
pére nyári idő köszöntött Budapestre. A kö
zönség már pünkösd előestéjén megkezdte 
a menekülést a hőség elől, hogy a szabad
ban ünnepeljen. A vonatok ontották a 
weekendre induló társaságokat és pünkösd 
vasárnapjára a kirándulók ellepték a kör
nyékbeli kirándulóhelyeket. De bőven ju
tott az ünneplőkből a balatoni fürdőknek is. 
Nagy utakra indultak a Mátra és Bükk ra
jongó turistái és az országutakon hosszú 
sorokban kígyóztak autók, motorkerékpá
rok és biciklik. A budai kirándulóhelyeken 
vidám pünkösdi ünnepségek zajlottak le és 
szerteszét mindenfelé, a vendéglők udvarán 
vígan lobogtak n májusfák tarka szalagjai. 
Vidám viziélet folyt a Dunán, nagyszerűen 
arattak a zöldvendéglök, a vurstli és a Nép
liget megtelt jókedvű publikummal. A 
sportpályák törzsvendégei a pályákon ünne
pelték pünkösdöt és kánikulai üzleteket csi
náltak a fagylaltárusok. Aki csak tehette, 
a szabadba ment és Budapest közönségének 
közel negyedrésze a várostól távol ünne
pelte piros pünkösd napját.

— Fülavatták a magyar szentek Pantheon- 
ját. Pünkösd hétfőjén avatták fel a gellért
hegyi sziklatemplomban a magyar szentek 
Pantheonját. A szertartás reggel kilenc óra
kor kezdődött el, mikor Horváth Győző püs
pök felszentelte a Gellérthegy mélyébe vájt 
hatalmas uj templomot. Délben Zichy Gyula 
gróf, kalocsai érsek szentmisét mondott, 
este pedig a főváros nyolc pontjáról gyer- 
tyás körmenet indult a Gellért-térre, ahol a 
szabad ég alatt Angello Bottá, pápai nun- 
cius tartott májusi ájtatosságot, utána P. 
Böhle Kornél prior mondott szenfbeszédet.

— Vakmerő betörés Szegeden. Szegedről 
jelentik: Hétfőre virradóra vakmerő betö
rést fedeztek fel Szegeden. Heim Antal dr. 
állatorvos villáját fosztották ki eddig még 
ismeretlen betörők. Az orvos villájának aj
tajáról leszerelték a kilincset s a felnyitott 
ajtókon keresztül behatoltak a lakásba, 
ahonnan ékszereket, bundákat, férfi és női 
fehérnemüeket összecsomagoltak s maguk
kal vittek.

elegendő. Használati utasítás minden palack
hoz mellékelve

— A IcIsőkcrcRkedí’mJ Iskola! tanulók szö
vetségének gyűlése. Nagykanizsáról jelentik: 
A Felsőkereskedelmi Iskolák volt Tanulóinak 
Országos Szövetsége vasárnap Ádám Róbert 
nagykereskedő elnöklésével gyűlést rendezett, 
amelyen megjelent Krátky István polgármester 
is. A gyűlésen beszámoltak az egyesület mun
kásságáról.

öl, modern lurdfi-, uieenend- es 
nncnflnlnn a imlonfinl tani Anőnííin sporiieieii e velencei műi fitjar. on

Budapesttől 62 kilométerre (a Budapest—balaton 
aliRai ut fele) Gárdonyfúred mellett Acérd 
állomáson tóparton, 100—260 nácvszfiaölcs villa
telkek. fürdő- és kabínállltásl Joggal kerülnek 
eladásra

10-60 pengős havi riszietUzetAtn 
t*—7 pengős áron.
15 holdas modem strandfürdő egy kilométeres 
nádmentes lóparton. 5 holdas modern sport
telep, jálsiótér, versenytennlsipályák. 10 holdas 
árnyas park tóparton, álbmásoi vendéglővel.

Talajvlzmontes. magas, oomöos 
taraiét, kitűnő numua

Tervben: magasnyomású központi vízvezeték, 
villany, szálloda. Strand és vendéglő megnyílása 
Junius végén.
Trickclőjcuyzésck: KílipaidasAal Hitelbank Rész 
v#n»tár»asá«. Budapest. IV , Váci utca 39. 
Telefonok: 835-18. 835-19.

Ciw

MérnSk és gyáros 
véres aiiérla a lágymányosi 

halászcsárdában
Pünkösd vasárnap délután 4 óra tájban 

véres verekedés játszódott le a lágymányosi 
Dunaparton, Huber Károly halászcsárdájá
ban. A dunaparti halászcsárdát tömegesen 
keresik fel az előkelőbb emberek soraiból 
is és gyakran a hajnali órákig szórakoznak 
a vendégek, akik legtöbben saját autó
jukon érkeznek a halászcsárdához.

Vasárnap délben Beichcnberger Róbert 
42 éves rézmüárugyáros Sajó-utca 6. szám 
alatti lakos érkezett autóval a vendéglőbe, 
Kináczky Ferenc 30 éves mérnök s Jellinek 
Károlyné Rákóczi-ut 38. szám alatti lakos 
társaságában. Megebédeltek, azután a leg
jobb hangulatban

borozgattak
délután 4 óráig.

Délután úgy határoztak, hogy egy másik 
szórakozóhelyet keresnek fel és elindultak 
a halászcsárdából. Alig tettek azonban pár 
lépést, amikor a vendéglő közönsége han
gos botrányra lett figyelmes.

A rézmüárugyáros és a mérnök között 
éles szóváltás keletkezett,

s a közelben tartózkodók úgy vették ki sza

— Ma délután tűzi k! az igazolóválaszt
mány a zuglói pótválasztás terminusát. 
Nagy érdeklődés előzi meg a főváros iga
zolóválasztmányának ma délutáni ülését, 
amennyiben Bódy Tivadar elnöklete mel
lett ma tűzi ki a választmány a megsemmi
sített zuglói választás uj időpontját. Előre
láthatólag junius első felében lesz a pótvá
lasztás, amelyre nagy felkészültséggel indul 
a hat párt: a Friedrich-féle keresztény ellen
zék, a Rassay-párt, a demokraták és a múlt 
választáson is szerepelt Kozma—WolfT- és 
szociáldemokrata párt.

ne mosdjon
Pllavln szappan nélkül, mert 

fenyőillatot Araazt. Ára f i en
...t az üdítő 
engő

— Halálrasujtotla a villámcsapás. A Debre
cen közelében fekvő Napkor községben pénte
ken éjjel két helyen sújtott le a villám. Idő
sebb Fekete János gazdálkodó épületébe csa
pott bele a villám, ahol Kiss János 17 éves ta
nuló, a gazdálkodó unokája aludt. A háztető 
leégett, a ház falai megrepedeztek és a mélyen 
alvó fiatalembert teljesen összeégette a villám. 
A gazdálkodó, nki egy másik épületben aludt, 
csak későn vette észre a borzalmas kalaszlró- 
fát. — Ugyanitt Winkler János gazdálkodó 
házába is beütött a villám, a háztető leégett, a
bútorok is megrongálódtak, úgy hogy mintegy 
négyezer pengő kárt szenvedett a villámcsapá
sok következtében. — Alsóhid község batárá- 
bttnKozma Mihály gazdálkodó házát gyújtotta 
fel a villám és mire a falubeliek észrevették, a 
ház teljesen elpusztult.

TEVÉK
eny emberek vigyáznak az 

egészségükre. Tudlák. hogy 

a munkához pihent Idegek 

kellenek. A PALMA kaucsuk- 

sarok nemcsak az Idegeket 

kíméli, hanem a cipő Javítási 

költségeit Is csökkenti.

vaikból, hogy a heves vita a társaságuk* 
bán lévő hölgy miatt történt. Veszekedés 
közben Reichenberger annyira elragadtatta 
magát, hogy

kést rántod elő zsebéből és a balconű 
táján megszurla a mérnököt, 

aki védekezés közben orrbavágta Reichen- 
bergert, majd fájdalmában összeesett.

Csakhamar nagyobb tömeg verődött 
össze.

Kihívták a mentőket,
majd a 115. őrszobáról két rendőr érke
zett a helyszínre. A mentők a mérnököt 
a Rókus-kórházba szállították.

Reichcnbergert, valamint az eset több 
szemtanúját, és Jetiinek Károlynét kihall- 
gatták a rendőrségen s jegyzőkönyvet vet
tek fel a történtekről. A rézmüárugyáros 
azzal védekezett, hogy

a mérnök megsértette őt és a társasá
gában lévő nőt 

s ezért vesztette el a fejét.
Kihallgatása után elbocsátották a rend

őrségről, az eljárást azonban folyamatba 
tették ellene.

— Felakasztotta magát a kolozsvári egye
tem gondnokának özvegye. Pünkösd első 
napján megdöbbentő öngyilkosságot fedez
tek fel Miskolcon a Csabai-kapu 64. szám 
alatti házban. Fiának a lakásán felakasz
totta magát özvegy Ladics Nándorné, a ko
lozsvári egyetem volt gondnokának 63 éves 
özvegye. A tragikus sorsú uriasszony, aki 
Kazinczy volt erdélyi főispánnak a leánya, 
lefejtette a hálószobában levő dívány díszí
tését és ezzel a zsinórral az ablak vasrá
csára felakasztotta magát. Amikor hozzá
tartozói bementek a szobába, már halott 
volt. A tragikus sorsú özvegy uriasszony 
még a román bevonulás idejében költözött 
Miskolcon lakó fiához. Gyakran hangoztatta 
mostanában, hogy véget vet életének.

— Vajda Zsigmond festőművész temetése. 
Vasárnap délután temették el a Kerepesi te
metőben Vajda Zsigmond festőművészt. A 
.V/unAdcsy-lepellel leteritett koporsónál Ge/- 
lért Jenő, a Nemzeti Szalon igazgatója mon
dott gyászbeszédet, a sírnál redig Hültl 
Dezső professzor búcsúztatta el a halottat.

— Még egy felfüggesztés Kaposvárott az 
adóhivatali visszaélések miatt. Kaposvárról 
jelentik: Ismeretes, hogy néhány nappal 
ezelőtt Kaposvárott hat adóhivatali tisztvi
selőt felfüggesztettek, mert súlyos vissza
éléseket követlek el. Vasárnap még egy fel
függesztés történt. Felettes hatósága Szenté 
Imre végrehajtót függesztette fel, mert tu
dott a visszaélésekről, azonban azokat nem 
jelentette föl. Vétek polgármester utasítá
sára erélyes vizsgálat indult meg, amely ed
dig már megállapította, hogy a megtévedt 
tisztviselők közel hat esztendő óta folytat
ták bűnös manipulációjukat.
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— öten roMzullettek ■ ciángáztól egy 
budai kávéházban. Hétfőn este a Margit- 
körut 5. számú házban lévő Szrifert-kávé- 
házba hívták ki a mentőket, akik megálla
pították, hogy a bérliáz egyik lakásában 
ciánoztak s a kiömlő ciángáz heszüremlett 
a kávéház kártyaszobájába, amelynek ab
lakai a ház udvarára nyílnak. A ciángáztól 
öten rosszul lettek, köztük Herczeg Jenő 
miniszteri tanácsos és Csurgói Kálmán 
tanár, akik a kártyaszobában tartózkodtak. 
A mentők nyomban első segítségben része
sítették az öt embert és valamennyien csak
hamar eszméletre tértek.

— A pünkösd öngyilkosai. Vasárnap reggel 
a Gellérthegyi kioszk mellett Szilágyi Gábor 
42 éKS fővárosi altiszt mellbelótte magát s 
meghalt. Tettét nyomora mialt követte el. — 
Szirmai György 42 éves nyugdíjas tisztviselő, 
Kruspér-utca 4. sz. nlaili lakásán ollóval mell- 
beszurta magót anyagi gondok miatti. — 
Eisenbach Mária 22 éves hózlnrlási alknlmn- 
zotf, Horthy Miklós-ut 41. sz. alatt szerelmi 
bánatában lugkővel megmérgezte magát. — 
Oláh Lajos 45 éves cigányzenész Soroksórpéte- 
rin egy vendéglőben ismeretlen mérget ivott 
afölötti bánatában, hogy az utóbbi időben nem 
kapott állást egyik bnndóbnn sem- Az életunt 
embereket a Rókus-kórházba szállították.

— Baleset a bécsi lovaaünnepaégeken. Bécs- 
bői jelentik: A laxenhurgi lovasünnepségeken 
óriási ovációval fogadták a magya rlovasoknt be
vonulásuk alkalmából. A nagy üdvrivalgástól 
Fávi Halász Ida lova megbokrosodott és a né
zők közé ugrott. A megbokrosodott ló egy nézőt 
az arexán könnyebben megsebesített. A lovas
nőnek semmi baja sem történt.

— Párisi professzor Jókairól, Petőfiről. 
Az irodalomtudományi kongresszus vasár
nap délelőtt tartotta záróülését, 
több magas nívójú előadás ulán 
densperger párisi egyetemi tanár, 
gresszus elnöke mondott beszédet, 
ben kifejtette, hogy a XIX. század 
nek irodalmi nagyságai közül Petőfi, Jókai 
és Liszt érdemlik meg leginkább a figyel
met. A kongressztA befejeztével hétfőn 
Lillafüredre rándultak ki a kongresszus 
tagjai.

amelyen 
F. Bal
ti kon- 
ninely- 

középé-

Igmandi
nyomást, megszünteti a fejfájást és meggátolja 
az érelmeszesedést

— Halálozás. Berelvás Pélerné született 
Fried ner Ibolya 21 éves korában elhunyt. Te
metése nz eddigi intézkedések szerint szerdán, 
május 27-én írsz.

— Gazdatisztek gyűlése Kaposvárott. Kapos
várról jelentik: A dunántúli gazdatisztek hét
főn délelőtt kongresszust tartottak Kaposvá
rott Peycr János elnöklete mellett, amelyen 
hatúroznli javaslatot fogadlak el arra vonat
kozólag, hogy kérik a kormányt a gazdatiszt! 
kvnliflkúcló törvényes szabályozására, nyug
díjintézet megteremtésére és gazdatiszt! kamnra 
felállítására. Ezután nicgolakultnnk jelentették 
ki a Somogyvármegyel Gazdatiszt! Egyesületet, 
melynek elnökévé Korcsmáról Bélát, ügyvezető 
elnökévé Oroszhegyi Károlyt választották meg.

— Szőllős nyaraló. A pünkösdi ünnepek alatt 
rengeteg érdeklődő találkozott a Tápiósüly 
mellett, most Szőllős-nyaralóban, ahol már a 
parcellázásra kerülő, közel ezer telekből szá
mottevő rész vevőre talált. A lelkek szerencsés 
fekvése és az olcsó eladási Arak mellett nagy 
előny az, hogy itt fermőszőllővel beültetett te 
ríileirt adnak négyszögölenként 1 pengő 50 
fillérért. Az érdeklődőknek a volt Afoller-lelep 
intézői irodájában borkóóslolóval is szolgál
nak. A parcellázás budapesti irodája VIII., 
Muzeum-utca 15/a. szám alatt van.
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— Frontharcos#) ülés Pécsett. Pécsről jelentik: 
A MOVE Frontharcos Szövetség vasárnap tartott 
alakuló közgyűlését a Pannonia-szálló nagyter
mében, amely zsúfolásig meglelt Pécs város és 
környékének frontharcosaival. Vitéz Mándoky 
Sándor tiszteletbeli főcspercs nyitotta meg mint 
korclnök a közgyűlést, amely egyhangúlag Ko
vács Antid nyugalmazott tábornokot választotta 
meg a Frontharcos Szövetség nécsbaranyai el
nökévé. Kovács Antal hosszasabban ismertette a 
frontharcosok kívánságait, majd utána megejtet
ték a tisztujitást. megválasztottak több dlszelnö- 
köt, védnököt és a szövetség pécsi fiókjának 
tisztikarát.

— Fedák Sári bucauja. Fedák Sári vasár
nap esti elhatározása szerint ma, kedden 
este nesz búcsút hosszabb időre újból a bu
dapesti közönségtől a Király Színházban, 
ahol utoljára játssza cl „Az okos mama" fő
szerepét. Fedák Sári hosszabb külföldi útra 
raegy Királu-szinházbcli vendégjátékának 
befejezése után. A Király-szinház ezzel kap
csolatban közli a budapesti publikummal, 
hogy szerdán és csütörtökön a „Hajrá, 
Hollywood!" technikai előkészületei miatt — 
nem tart előadást.

Vér-, Mr- és 
nemlbotogaégoket 
ryógritó Utálata rendel 
remet Mól este 48-ic férfi 
*• nál betegeinek ,«aivae- 
»•• tarák.** VérvizairUat

- Hhatal áthelyez**. A Ch*'™ Kwriian - izr. 
azent emlcl kőowmll hivatal-t alapítványi aték- 
boába VII.. F.risébet kórul alá h;he,ie ét. ahová 
ir-1 nnplól el bejeiertéavb Intér-AMk. VgyaniU
túllépnek a titok ápolóié >>>ni u a befizetések.

A debreceni cserKfisznapon halálos 
autűhatasztrála árteatanár-einoköt

Debrecen, május 25.
A debreceni cserkésznapot pünkösd va

sárnapján megdöbbentő szerencsétlenség za
varta meg, amelynek Debreczeny Ferenc 
református főgimnázium! tanár, a IX. 
cserkészkerület ügyvezető elnöke halálos 
áldozata lett.

Debreczeny Ferenc a cserkész felvonulás 
után autón az egyetemi sportelepre ment, 
hogv a délutáni ünnepség előkészületeit 
ellenőrizze. A bérautóban rajta kívül Lá
bossá Lajos debreceni evangélikus lelkész 
és Benedek Béla ózdi főtanitó foglalt he
lyet. Amikor a Simonyi-ut közepére értek, 
egy mögöttük jövő bérautó, amelyet Tóth 
Gábor soffőr vezetett, mintegy 80 km-es 
sebességgel haladva, előzni akarta az autót,

azonban nem tudta kikerülni s
az előzés pillanatában egy lámpaosz

lophoz vágta.
Az autó darabokra tőrt, a benne ülők az 
úttestre zuhantak s Debreczeny Ferenc, aki 
halántékával vágódott a lámpaoszlophoz, 

szörnyethalt.
Lábossá evangélikus lelkész súlyos sérülé
seket és kétoldali álkapocstörést szenve
dett, mig a többiek kisebb zuzódásokkal 
menekültek. A mögöttük jövő autó idejé
ben lefékezett és igy semmi baja nem tör
tént.

A rendőrség a gázoló autó soffőrjét
őrizetbe vette

és meginditotta a vizsgálatot.

Az összeomlott Auspítz-bank 
ház eltűnt igazgatója 

öngyilkos lett
Schüller bankigazgató megrendítő tragédiája

Bécs, május 24.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) Auspitz, az összeomlott bécsi bank
ház egyik főnöke — mint azt jelentették — 
szombaton öngyilkosságot kísérelt meg, társn: 
Schüller pedig eltűnt. Vasárnap délelőtt a

Hatvanezer ember bámulta 
Ringensék műugrását az Angol Parkban

A halálkatlan csodálatos artistáinak vakmerő mutatványa
A pünkösdi ünnepek alatt az Angol Park 

rekordforgalmat csinált. A jegypénztárnál 
álló számológépek vasárnap harminckét
ezer, hétfőn pedig huszonnyolcezer embert 
számoltak. Igaz, hogy a 
idő is kedvezett, de egy 
és

csodálatosan 
csodálatosan

szép 
szép

mutatványteljesen Ingyenes
i.<  hozzájárult ahhoz, hogy a közönség tel
jesen kimerítette az Angol Park féröképes- 
ségét. Ringensék műugrása volt ez a nagy 
szenzáció. Harminchat méter magas pózná
ról egy másfél méter átmérőjű vízzel telt 
hordóba ugróit Ringens haláltmegvető bátor
sággal és ügyességgel. Ugyanebbe a hor
dóba húsz méterről ugrott Ringens buga, a 
huszonegyéves szép Sután Ringens. A kő- 

— Egy debreceni egyetemi tanár hus- 
mérgezésben meghalt. Debrecenből jelen
tik: Dr. Ferenczy Gyula ny. egyetemi tanár 
egyik debreceni hentesáru üzletben felvá
gottat vásárolt, amelyet vacsorára fogyasz
tott el. A professzor másnap rosszul lett és 
tegnap husmérgezés tünetei közölt meg
halt. A rendőrség megindította a nyomo
zást, hogy megállapítsa, melyik hentes
üzletben vásárolta a romlott felvágottat 
Ferenczy Gyula.

Tekintse meg Földei Béla

Vlctoria BUTOR-szalónlái
Villon raésrAr-nt B. óriási választék 1 Rősz’etre Is

— Elgázolta a tolató mozdony. Halálos 
kimenetelű vonatgázolás történt pünkösd va
sárnapján reggel 8 óra tájban a ferencvárosi 
pályaudvaron. Nagy Bella Ferenc 30 éves 
vasul! altiszt, vamosgyörki lakos, a vasúti sí
nek közt haladt keresztül, miközben egy moz
dony tolatás közben elütötte. A vasúti altiszt a 
kerekek közé került, koponyatörést szenve
dett, azonkívül mind a két lába eltörött. A 
mentők haldokolva szóllilotlák a Szent István- 
kórhúzbn. Alig értek azonban a kórházhoz, n 
szerencsétlen ember meghalt. A rendőrség 
megindította a vizsgálatot.

előkáratt polgán «o 
jgF «£!& ■ ÉrE ff középiskolai magén,

rir-gákm. bretistni. 
■iwWiWSWW ra.V:LPehány-o. B4

—- Rejtélyes mérgezés. Hétfőn este a Fehér- 
vári-ut 184. számú házbnn özv. fíory Sándorné 
65 éves asszony hirtelen összeesett. A mentőket 
hívták össze, akik megállapították, hogy az asz- 
szony ismeretlen méreggel meg van mérgezve. 

ómban kórházba akarták szállítani, de útköz
ben Boryné meghalt. A vizsgálat megindult.
- Sályos autógdzolás Sátoraljaújhelyen. $d- 

toraljaujhelyröl jelentik: Jászai Miklós berreg- 
megyei gazdasági intéző vasárnap gépkocsijával 
elgázolta (íéczi Margit leányt, aki súlyos sérülé
seket szenvedett. Az autógárolás ügyében a 
rendőrség megindította a nyomozást.
- IS pere Hál nyer minden regud a francia R.tr- 

vlte-borolvakrém használata által, víz szappan, ecset 
nélkOl. Tubus ára két pengő, drogériákban, illatszer
tárakban, gyógysKrétteknél.
- Ama! nehéz gazdasági viszonyok kAzAtt kélszcrr-

Vl1 °£>clnü1n* va,yonui kr*' mehnek jelentős ré
si * lakóiban lévő szőnyegek. szőrmék síb
Adjuk tehát srőnyegemket nyári megóv .sra iavi-

,*r* • Magyar Vaeuua Cleen-r-hei V.. Visrarádi- 
utc. S28 A rég 30 éves fennállása és vezető pozíciói i 
we’wi-'éí’oM-^'’m ’ ’ komnty munkára. Telelőn: 

kritzendorfl strandfürdő közelében megtalál
ták Schüller pénztárcáját, amelyben 100 
silling volt és egy cédula, hogy a pénzt a 
megtaláló megtarthatja magának. A rendőr
ség azt tartja valószínűnek, hogy Schüller 
magára lőtt, majd a vízbe ugrott. Holttestét 
még a késő éjjeli órákban is keresik.

zönség tapsviharral jutalmazta Ringensék 
és társulatának gyönyörű müugró produk
cióját. Az Angol Park másik nagy szenzá
ciója szintén egy

csodálatos és szinte hihetetlen artista
mutatvány:

a Halálkatlan. Amerikai artisták, Miss 
Joung, egy fiatal leány, E. J. Milgate és 
IV .A. Riestall artisták, százhúsz kilométer 
sebességgel száguldanak motorbiciklin egy 
henger belső falán, úgyhogy ők vízszintesen 
vannak a levegőben. Ezt az idegmegrázó 
mutatványt ezren és ezren nézték végig, 
miközben önkéntelenül eszükbe jutott; mi
lyen nagy az ember és mi mindenre mer 
vállalkozni! Az Angol Park közönsége való
ban világvárosi szenzációkat kapott.

— Szomorú tapasztalatok a sehllerbaehl diák
nyaralótelepről. (Levél a szerkesztőséghez.) 
Tekintetes Szerkesztőség! Néhány napilap pün
kösdi számában egy sasutcai fluinternátus 
hangzatos hirdetését olvasom, amely Sclilier- 
bachban, Salzkammergut szélén, ötszáz méter 
magasságban ígér nyaralást a diákoknak né
met nyelvtanulással, tanári kísérelte!, alacsony 
árakkal és egyéb jókkal egybekötve. Engedve 
a hirdetés csábításainak, tavaly három gyer
mekemet a diáknyaralótelep gondjaira bíztam 
és miután lefizettem a magaslati diáknyaraló 
„alacsony" árait, a gyerekek útnak indultak, 
hogy a nyári vakáció örömeit élvezhessék. 
Nem telt el két hét: sürgősen a gyermekeimért 
kellett utaznom és sietve elvittem őket a nya
ralóból, miután a helyszienn is meggyőződtem 
arról, amiről gyermekeim kétségbeesett levelei 
panaszkodtak. Kiderült, hogy egy kis szobá
ban, ahol legfeljebb öt ember alhat kényelme
sen, huszonhat gyermeket zsúfoltak össze. A 
diákok élelmezése hihetetlenül rossz volt, a für
désről pedig ugy gondoskodtak, hogy egy 
vízimalom melletti árokban veszélyes körül
mények között történt a fürdés. A felügyelet
ről, a nyelvtanulásról szó sem volt. A schlier- 
bachi „magaslati diáknyaralótelep" visszaélést 
követ el, amikor ilyen hangzatos hirdetésekkel 
csábítja a közönséget és erre nemcsak a jó
hiszemű családapák figyelmét hívom fel, ha
nem a hatóságokét is! Tisztelettel: (Aláírás.)

— Lezuhant a motorkerékpárról. A Thököly-ut 
45. számú ház előtt Szendrey Mihály 33 éves 
magántisztviselő lezuhant a Bp. 18—281. számú 
motorkerékpár hátsó üléséről é.s agyrázkódást 
szenvedett. A mentők kórházba szállították.

A .Hungária** műtrágya, kénsav és vegvilpar rt. 
igazgatósági ülésében állapította meg az elmúlt év mér
legéi. melyet « f. hó 27-én megtartandó közgyűlés elé 
jog lerjcstlenl. A mérleg 403.281.31 pengő h.nzonegvcn- 
leggel zárul, melyből az igargaióság 430.000.— pengőt 
nz értékcsökkenési alap dotálására. 1(1.000.— ponaól 
pedig a tisztviselői nyugdíjpénztár javára javasol for
dítón! azzal. hogy a fennmaradó hátralék a jövó évi 
számlára vitessék át,

Már 7 pengőért

kitűnő penzió

Zene! Tánc!

LÓSPORT
Káposztásmegyeri versenyek

VASÁRNAP. I. FUTAM: 1. Horváth K. Mar
garéta (2 reá) Szabó B., 2. Oktalan (3) Froadj 
3. Durazzo (5) Mészáros. Fm.: Nanda. Tót» 
10:16. — II. FUTAM; 1. Szondy-tÜzérek Saikra 
(7:10 reá) Tomka, 2. Lucky strike (1JÍ) Ehrcn. 
berger, 3. Fuligula (3) vit Nagy. Fm.: Tarantel elbukott. Tót.: 10:18. — III. FUTAM: 1. vité! 
Muhr A. Délibáb (2) Stenzl éa Csernetics B 
Kaclkóka (3) Szalai holtversenyben, 3. Komitfo 
(l’/4) Patzák. Fm.: Satinette. Szinusz. T0|. 
10:20 és 37, helyre 21. 26. — IV. FUTAM: i 
Luczenbacher R. Pagót (pari) Papp, 2. Granada 
(pari) Blazsek. 3. Missy (2) Viderjan. Több ló 
nem futott. Tót.: 10:20. — V. FUTAM: 1. Cser- 
novits A. Talált kincs (pari Teltschik, 2. Ámen! 
(5) Kizelka, 3. Kirgiz (5) Vrabel. Fm.: Numa 
Pompilius, Annából, Jagnjilo, Pirapóka. Tót • 
10:21, 12. 15, 16. - VI. FUTAM: 1. Szondy.’ 
tüzérek Pltj’ke (8) Gede, 2. Becsvágy (6:10 reá) 
Tomka, 3. Bokros (2) Muhr. Fm. ";Ráez Pali 
Szanálás. Tót.: 10:88, 21, 14. — VII. FUTAM:
1. vit. Rapaich R. Robogó (2 reá) Csapiár, 2. 
Billikom (5) Bözödi, 3. Martinsberg (4) Szabó 
J. Fm.: Cluny, Taps, Keszkenő. Tót.: 10:15, 13 
21. — Kettős fogadások kvótája a Délibáb^ 
Talált kincs dubléra 5:13, a Kucikóka—Talált 
kincs dubléra 5:44.50.

HÉTFÖn. I. -FUTAM: 1. Gábor-tüzérek Bak- 
sls (154) Valkó, 2. Ladiladiloni (2J4) Turcsvn, 
3. Rege (154) Tomka. Fm.: Balek, Dorénavanf. 
Bóbita. Tót.: 10:33, 19, 15. — II. FUTAM: 1 
Kramarits D. Hetykeleány (2 reá) Szalai, 2. Tá- 
rantel (1J4) Stenzl, 3. Theresina (4) Mészáros. 
Fm.: Bamboo, Maga csúnya. Tol.: 10:16, 11, 12.
III. FUTAM: 1. Klapka-tüzérek Komllfo (2) 
Pntzók, 2. Mecies (7:10 reá) Stenzel, 3. Gond- 
tálán (2) Singer. Fin.: Alhambra. Tót.: 10:40. —
IV. FUTAM: 1. Mélik A. Szoknya (pari) Blazsek,
2. Bakter (254) Singer, 3. Glühwiinnchen (8:10 
reá) Frosch. Több ló nem futott.,Tót.: 10:26.
V. FUTAM: L Gencsy K. Becsvágy (pari) Weisp 
bach, 2. Fleche d‘or (3) Gál. 3. Ámen! (254)' 
Teltschik. Fm.: Bábé, Quitt, Rellv, Ingó. Tót.: 
10:30, 13, 16, 13. — VI. FUTAM: 7. Vácbottyánt 
istálló Nagyur (8:10 reá) Szabó J., 2. Conchita 
(154) Radakovich, 3. Jagnjilo (6) Schneider. 
Fm.: Billikom, Régi nvár, Corvin. Tót.: 10:18, 
12, 13. — VII. FUTAM: 1. Miss Vera Rózsa- 
bimbó II (254) Hála, 2. Talált kincs (pari) Tel- 
tschik, 3. Paragon (254) Kaszián T. Fm.; Mira- 
kel, Szélhámos. Kirgiz. — A kettősfogadások 
kvótája a Komilfo—Becsvágy dubléra 5:65.50.

rn SVÉntDITŐ CUKOR W A PASZTILLA 
négy hőségben nélkülözhetetlen, a szálai fér- 
tőtlenltl és a szomjúságot oltja.
Kapható gyógyszertárakban, drogériákban aa 
jobb cukorkaüzletekben.

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi versenvek eredménye a. kő

vetkező; I. FUTAM: 1. Glaucus (2 reá) Szahó 
L. II., 2. Sonny boy (l’/4) Esch II., 8. Sankt 
Félix (3) Tuss. Több ló nem futott. Tót.: 10:14. 
II FUTAM: 1. Kinoprinz (pari) Esch II., 2. Eis- 
wind (4) Szilágyi. 3. Anita (254) Tuss. Fm.: 
Daca, Silisfra, Krieglach. Tót : 10:19, 14, 20. — 
III. FUTAM: 1. Ormond (3:10 reá) Szabó L. II., 
2. Stra Milano (6) Tuss, 3. Katzelsdorf. Tót.: 
10:11. — IV. FUTAM: 1. Nestor (pari) Szabó L» 
II.. 2. Liebling (10) Schejbal, 3. Hassan (20).' 
Takács. Fm.: Czigányasszonv, Passat, Báby; 
Tót.: 10:17, 15, 34. — V. FUTAM: 1. Dorndo 
(8:10 reá) Weissengruber, 2. Saint Loüis (154) 
Albrecht. 3. Ajka. Több ló nem futott. Tot.f 
10:16. — VI. FUTAM: 1. Savannah (154) Esch, 
2. Laokoon (5) Schejbal, 3. Cherry zlip (20) V/ .u o . " ■ Ja.Németh. Fm.: Saluga, Szcladon, Madara, 
wohl, Hippos. Tót.: 10:30, 18, 15. — VH. FU
TAM: 1. Chestnut (3) Csuta. 2. Discount (8:10 
reá) Esch, 3. Rnsalks (3) Zivkovics. Fm.: His- 
trio, Bellator. Tót.: 10:28, 14, 13. — HÉTFŐN.
1. FUTAM: 1. Llghtenlng (8:10 reá) Szabó L. II,
2. Waldfee (8:10 reá) Esch, 3. Maiköpig (10) 
Reinwald. Tót.: 10:14. — II. FUTAM; 1. Bon- 
vecchlatl (8:10 reá) Schejbal, 2. Dreadnought 
(3) Esch, 3. Ronacher (3) Szabó L. II. Fm.f 
Viola Bianca. Babszi, Oktavia. Tót.: 10:18, 12,
10. — III. FUTAM: 1. Beauvlrage (pari) Schej
bal, 2. Pretly Moliy (2%) Esch. 3. Hapag (154)' 
Szabó L. II. Fm.: Pelli*, Nobian. Tót.: 10:22, 13, 
17. — IV. FUTAM: 1. Somali (l’/4) Séhejbal. 2. 
Tourtereau (l>/4) Csuta, 3. Kamerád (354) Szi
lágyi. Fin.: Heros, Labanc, Damsel, Pali Mail. 
Tol.: 10:35, lt. 12. 16. — V. FUTAM, 1. H.n- 
Mhrecke (2) Bansky, 2. Evl.n (8:10 rtí) Varga.
3. Szépiák (20) Hlnlchich. Fm.: Halzuru, Ball-
ling. Tót.; 10:36. II; 11. — VI. FUTAM: 1. 
Weldirad (pari) Szilágyi. 2. Toscana (l«) 
Csilla, 3. Light stnr (3) Schejbal. Fm.: Ulster 
Prinz. Vcrmoulh, Hippos. Tol.: 10:24, 15, 13. — 
VH. FUTAM: ** slmPl* Simon (4) Csuta és Fan 
(2',) Weckermann holtversenyben, 3. Mosel- 
wein Szilágyi. Fm.: Bőik., Nordsltm,
Éva. Tol.: 10:27 és 21, helyre 21, 20.

SCHMOTHAUERny .1M W LI keserüviz gyo- áUíiáli U mór-és béltisz- 
tltó hatása párat lan. Ne fogadjon el helyette mást
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vMvnk hii 5ín Jíl£nyo!Üt*. d? ° ""dicséretnek nem 
iX«n r**? *" Wletom tovább,.. Lé-
Xa“ fc',i! Jí'X **"”'• '*«*« « ”■« “ 

Dr“ nnS? "'•mar WlbtjM embert frte:
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szniBíz — mozi 
Tauber Richárd súlyosan 

megbetegedett Londonban
Orvosai attól félnek, hogy elveszti a hangiét

Tauber Richárd, áld óriási sikerrel éne
kelte Londonban Lehár Ferenc A mosoly 
országa cimü daljátékának vezetőszerepét s 
akit a londoni sajtó és közönség minden kép
zeletet meghaladó mértékben ünnepelt — 
súlyosan megbetegedett. A mosoly országá
nak harmadik előadása után — mint isme
retes —

Tauber lemondta szereplését azzal, hogy 
sulyos indiszpozicióval küzd.

Orvosai először a londoni ködnek tudták be 
azt, hogy Tauber Richárd aranybányát érő 
torkával baj van és pihenéssel egybekötött 
kúrát rendeltek neki. Nyolc napig tartó pi
henés után Tauber Richárd újra fel akart 
lépni és

tegnap próbára jelentkezett a színház 
Igazgatóságánál.

A délelőtti próbán azonban lesújtó és fájdal
mas megállapítást tettek a hallgatók és az 
orvosok:

Leépít a Vígszínház
Takarékoskodni kell minden vonalon — ez a leisző

’Kt egész világ felett elvonuló szinház- 
krizis, amely Budapesten különösen dü
höng, az idén a Vígszínházát sem kímélte 
meg. Bár a Vígszínház sohasem volt szen
vedő szereplője ennek a krízisnek, az idei 
szezonja mégis mértékletességre inti a kü
lönben is konzervatív színházat.

Leépíteni és leszállítani a kiadásokat 
—- ez az uj jelszó a Vígszínházban,

'és ezt most tűzzel-vassal hajtják végre a 
színház gazdasági és művészi vezetői. Első
sorban természetesen gazdasági vonatkozású 
leépítésről van szó. A Vígszínház eddig a 
legnagyobb pompával, sőt talán pazarló 
áldozatkészséggel állította ki a darabokat. 
‘A Vígszínház igazgatósága kalkulációt csi
nált, amelyből kitűnt az, hogy azok a be
fektetések, anielyeket a komoly, masszív 
díszletekre és ruhákra költöttek, nem amor
tizálódtak, mert a szinházban előadott da
rabok élettartama nem volt olyan hosszú.

BETHLEN-TÉRI SZÍNPAD
Teletem: J. 443—76. * Tele,on: J*

£vABI<lzáll*4b bohózatműsor tlIoBsA 6előadása. 3 órás kacagás 
Előadások : 6 é» 9 Arakor.

Szokolay Olly és Király Ernő 
kínos afférja Debrecenben

Szokolay OUy lemondta a debreceni „Hárem“-et és az 
utolsó pillanatban játszotta el, hogy a botránytól 

megmentse a színházat
A Fővárosi Operettszinházban Királu 

Ernő rendezésében operett formájában mu
tatták be a múlt hetekben Vajda Ernő Hárem 
cimü vigjátékát, amefly olyan kitűnő előadás
ban került színre, hogy valóban jól tették, 
hogy a vidék több városában is az eredeti 
szereposztásban adták elő. A turnén, amely 
több nagyvárosban három-négy napig ját
szotta a Háremet, Kosáry Emmyn kívül ter
mészetesen a darab másik primadonnája, 
Szokolay Olly is résztvett.

A múlt héten Debrecenben szállt ki a Há
rem turnéja. Szokolay Olly sétára indult a 
városba és meglepetéssel látta, hogy a

neve egyáltalában nincs feltüntetve ■ 
vendégszereplő fővárosi művészek kö

zött.

Tauber Richárd ércesen szárnyaló 
hangja fátyolos volt és még mindig nem 
tudott az indiszpozlclójával megküzdeni.

Orvosai most már alaposabban megvizsgál
ták és megállapították, hogy Tauber Richárd 
tulerőltetett hangszálaival nagy baj van. 
Tauber orvosai, akik attól félnek, hogy vala
milyen könnyelműség elkövetése után Tau
ber Richárd esetleg hangját is elvesztheti, 
most már hosszú szilenciumot rendeltek a 
művésznek, aki kénytelen volt lemondani 
egész londoni vendégszereplését, meri talán 
hónapok múlva kerülhet csak ismét a pó
diumra, illetve színpadra.

Erről a sajnálatos eseményről Lehár Fe
renc, a magyar származási! zeneszerző is ér
tesült és telefoni érintkezést keresett azzal a 
londoni hotellel, ahol szövegírója, Beda la
kik, aki Taubert londoni útjára elkísérte.

Beda megerősítette a hírt, 
amelyet talán az egész világ zeneértő publi 
kuma nagy szomorúsággal vesz tudomásul.

mint ahogy szerették volna.
Tlz-tizenkét darab közül kettő-három 
volt az, amely — teljesen megérdemelte 

a pompás és uj diszletezést.
A Vígszínház igazgatósága éppen ezért dísz
lettervező művészével olyan kalkulációkat 
végeztetett, amely lehetővé teszi, hogy a 
díszletek továbbra is olyan mutatósak le
gyenek, mint eddig, bár anyagukban jó
val olcsóbbak.

Ugyanilyen leépítés alá kerülnek a dísz
letező munkások, a világositó munkások 
és a segédszemélyzet egész serege, de

B-llsta készül a müvészszemélyzet kö
zött is 

és a Vígszínház az idén csak azokat szer
ződteti, akiket a legtöbb darabban feltét
len- foglalkoztatni fog. A többi szereplők
kel nem óhajt éves megállapodásokat kötni, 
hanem esetről-esetre akarja felléptctni nz 
egyes darabokban.

Mikor jobban megnézte a plakátot, meglepe
téssel állapította meg, hogy mig Kosáry 
Emmy, Király Ernő és Fényes Szabolcs 
zeneszerző neve ökölnyl vastag betűkkel hir
deti a debrecenieknek a nagy eseményt, ad
dig az

ö neve a szlnlap rendes kisbetűjével 
nyomva, valahol hátul, a debreceni 
uinház segédszlnésznől mögött kullog.

Szokolay Olly természetesen felháborodva 
és önérzetében mélyen sértve felelősségre 
vonta Király Ernőt, aki a debreceni szinház 
Igazgatójára hárította ezt a tapintatlanságot, 
viszont Kardos igazgató hallani sem akart 
arról, hogy ő követte volna el a hibát. Szó 
szót követett és

Szokolay Olly és Király Ernő úgy össze
csaptak, hogy a szóváltás kínos feltűnést 

keltett a debreceni hotel halijában.
Szokolay Olly felrohant szobájába és csoma
golni kezdett, a podgyászát már ki is kül
dötte az állomásra és kijelentette, hogy ilyen 
körülmények között semmiesetre sem játssza 
el este szerepét.

Kardos igazgató kétségbeesve kérte Szo- 
kolayt, hogy mondjon le erről az elhatáro
zásáról és a debreceni közönségre és a szín
házra való tekintettel álljon el a megtorlás
tól. Szokolay végül is engedett és dacára a 
kisbetűs nevének, óriási sikert aratott este n 
debreceni publikum előtt. .

VI V C TV A "eketow Clrkuz VarfetsD JCe VI W Városiig Telefon: Avt. 18S-M

Naponta e«te S órakor, minden esütörtők, eaomlaf. vasár- 
éa Innepr.ao délután 4 órn!>or nagy kUÍUnteemnegf 
előadása sutuáJóe megn., Itú-műsorral. — Helyérnk: 
l-b penfZlj. Ltalváoyuh át vény esek-

Szép Időben: 
Esőben:

• Duna partján, csillagos ég alatt 

aárt helyiségben, tető alatt

A nyári

Párisién Grill
megnyílik

május 29-én, pénteken
a Felső-Margitszigeten

Berlin, Páris
— a pesti színigazgató tükrében

Berlinben szindarabkrizis van, 
Párisban csak a revüszinházak mennek

Néhányhetes külföldi tartózkodás utón ma 
érkezeit haza Wertheimer Elemér, az Andrássy- 
uti Szinház Igazgatója, aki berlini éa párisi szín
házi tapasztalatairól a következőket mondja:

— A tapasztalatok, amelyeket Párisban és 
Berlinben tettem, igen érdekesek és tanulságo
sak. Van egy pozitívum és egy sajnálatos nega
tívum. A pozitívum az, hogy a színházak túl
nyomórészt redukált rezsivel dolgoznak. A rezsi 
nem haladja meg a legtöbb helyen a színház 
bevételi lehetőségének negyven százalékát, de 
sok olyan színházat láttam, ahol harmincöt 
százalékig mentek le a rezsivel. Természetes, 
hogy igy egészen más lehetőségei vannak a 
prosperitásnak.

— A negatívum, a színdarabokra vonatkozik. 
Az egész világon ugylátszik szindarabkrizis

van,
amit az is bizonyít, hogy Berlinben ezidöszerint 
mindössze két sikerről lehet beszélni. Az egyik 
a „Köpenickl kapitány", egy kitünően megirt 
szatíra az ismert esetről, amelynek német vo
natkozásait a német publikum pompásan meg
érti és nagyszerűen mulat rajtuk. A másik si
ker a Grosses Schauspielhaus „Welsses Rösl" 
cimü revüje, amelynek túl a kélszázadik elő
adáson még mindig nagy közönsége van. Ez je
lenleg Berlinben a két siker. Ha még számítás
ba vesszük Molnár Ferenc „Lí/íom"-ának ra
gyogó előadását a Volksbiihnében. amelyet csak 
azért vettek le a műsorról, mert a ‘címszereplő 
Albers filmkötelezettségri miatt nem játszhatta 
tovább a szerepet, akkor nagyjából be is szá
moltunk Berlin jelenlegi színházi érdekességei
ről. Itt is a darabhiány az általános panasz.

SZÍNHÁZI napló
Hétfői színházi est:

Operahát: Nincs előadás.
Nemiét! Színház: Légy jó mindhalálig 
Kamaraazinbái: A csodadoktor l%8) 
Vígszínházt Szénás szekér (8) 
Magjnr Szinhaai Potyautas (8) 
Városi Szinház: Parasztbecsület (H8) 
Fővárosi Operettszínházi Aranyóra (8) 
Király Szinház: Lámpaláz (8) 
Bel városi Színházi Meddig fogsz szeretni (8) 
Uj Színházi Csókpirulák (8)
Andrássy-uti Színházi Hercegnő és a parkettáneoa (0) 
Térézkörüli Színház: Lipinszkája (9) 
Komédia Orfeum Varieté, kabaré (9) 
Rayal Orfeumt Varieté (V»9) 
Bethlentéri Színpadi Kabaré (6, 9)

A z utószezón kétségtelenül legnagyobb 
™ sikere a Magyar Szinházban játszódott 
le, ahol „A potyautas" egyik szerzőjét, Les
tyán Sándort telefonhoz hívták pünkösd 
vasárnapján.

— Itt X. Y-né kereskedő felesége beszél
— mutatkozott be a telefonon a női hang 
s a következőképpen folytatta: ön csodál
kozni fog, kedves szerző, hogy ilyen furcsa 
ügyben hívom fel telefonon. A szinházban 
a premieren a harmadik sor ötödik széké
ben ültem. Ezt azért közlöm, mert itt vesz
tettem el a gyűrűmből egy gyönyörű szép 
kamea-követ, amely egy görög istennőt áb
rázol.

Rendben van nagyságos asszonyom — 
felelte előzékenyen a szerző, majd a por
tással alaposan utána nézetek.

— Már elkésett vele — erősködött to
vább a hölgy, — mert megtudtam, hogy a 
takarítónők nem találták meg a követ és 
ez végleg elveszett. Tekintve, hogy én a 
nagy tapsolásban vesztettem el a gyűrűmet, 
nagyon jól esne, ha a szerző ur megaján
dékozna engem egy ilyen kővel.

— Kérem, kérem — dadogott Lestyán,
— majd megbeszélem szerzőtársammal, 
Vaszaryval, akivel egész biztosan el fogjuk 
határozni, hogy az ötvenedik előadás után 
megvásároljuk Nagyságos Asszonyomnak a 
követ.

Most at a kérdés: a szerzők, avagy a 
nagyságos asszony drukkol jobban az ötve
nedik előadásért.

M'iály István a legújabb berlini arrlvé. 
Néhány héttel ezelőtt vándorolt ki Pest

ről a „Béla, oki huszonhatéves'' tehetséges 
szerzője és máris Berlin egyik legkeresettebb 

Iróembere. A berlini filméletben jelentős szere 

Természetesen a kabarékat is megnéztem, és 
megelégedéssel konstatáltam, hogy

ötletben és nívóban meg sem közelit! as 
Itthoni produkciókat

Hol vagyunk ml már ettőll...
— A darnbkrizls azonban nemcsak Berlinben 

érezhető, Párisban épolynn nehéz találni igazi 
sikert, mint Berlinben Az utóbbi évek színpadi 
terméséből kiemelkedő darab Párisban csak 
kettő volt: a „Topáz" és „A gyenge nem". Érde
kes, hogy a Topázt hétszázszor játszották és

a szinház tlzennégymlllló frankot keresett 
vele.

A többi csupa átlagslker. Ezeket az átlagdarn- 
bokat természetesen Párisban hónapokig is el 
tudják játszani, mert hiszen nz idegenforgalom 
óriási támogatást nyújt a színházaknak. Egészen 
jól Párisban csupán a revüszinházak mennek. 
Itt a régi bevált recept szerint állítják össze a 
műsorokat: egy-egy kitűnő sztárral, néhány ér
dekesen beállított felvonulással.

sok meztelenséggel.
amelyek igen változatossá és szórakoztatóvá 
teszik az előadást, kellemes estét szerezvén a 
külföldinek, aki itt keres és kap egy kis Ízelítőt 
a párisi Ízlésről.

A párisi kabarék még ma Is ott tartanak, 
ahol húsa év előtt.

—- Általában, ha összehasonlítást teszek a 
berlini, párisi és a budapesti színházi előadások 
között, megelégedéssel konstatálhatom, hogy 
ennek a városnak a színházi kultúrája méltóan 
állja meg helyét a világ nagy versenyében.

pet vívott ki magának. Szcendriumokaf irt, 
meglevő darabokat dialogizált német filmgyá
rak részére, közben pedig két darabját fo
gadta el két előkelő berlini szinház. Az egyik 
Reinhardt kurjürstendammi színháza, a má
sik pedig a Volksbühne, ahol jelenleg Molnár 
Ferenc „Liliom"-át játsszák.

A pünkösdi ünnepekre szétrepültek a 
pesti müvésztársaságok: ki Lillafü

redre, ki Balatonfürcdre, ki pedig Sió
fokra utazott. Soha ilyen nagy autóforga
lom magyar utakon még nem volt. Sió
fokon legalább ötszáz autót számollak 
meg, az elszállásolás pedig majdnem fel
mondta a szolgálatot. Megtörtént a csoda, 
pünkösdkor alig lehetett szobát kapni Sió
fokon. A pesti müvésztársaságok közüt Sió
fokon volt pünkösdkor: Szokolay Olly fér
jével Harmath Imrével, Dénes Oszkár <gy 
berlini filmszinésznö kíséretében, itt ta!<l- 
koztunk Posner Magdával, Tamássy Líviá
val, Kerényi Sárival, Verbőczy Hóval, 
Nagy Imrével, Márkus Alfrédnéval is.

Premier után
A POTYAUTAS- Csak nemrég ejtette bámu

latba az ezüst légióriás Budapest népét ■ 
máris színpadon találkozik vele a potyautasá
val. Ez a rlportszcrü frissesig az, amely elsőül 
lenyűgözi a nézőt, aki beül a Magyar Színház
ba, hogy megnézze Lestyán Sándor és Vaszarg 
János vigjátékát Az uj iránti érdeklődés azon
ban másod-, sőt harmadrangú lesz akkor, ami
kor a darab többi értékei érik szenzáció erejé
vel a nézőt. Rendkívül tehetséges, sőt rendkí
vül szimpatikus ez a darab. Sziporkázó dialó
gusok. mulatságos helyzetek, pompásan jellem
zett figurák mozognak a színpadon, amelyek 
mindegyike egy közös cél érdekében dolgozik, 
hogy a Zeppelin és a rajta utazók elérkezzenek 
rendeltetési helyükre, a közönség szivébe. Hogy 
közben tapsviharokba kerül a Zeppelin és neve
tés-orkán szárnyón röpül majd, a mosolyba ol
vadt könny áztatja ezüstös burkát, — ez nem
csak a szerzők, hanem a főszereplő Gaál Fran
ciska és a rendező és színész Góth Sándor ér
deme. Gaál Franciska most találta meg igazá
ban és teljes valójában önmagát. Azokért a pil
lanataiért. nmikor a vásott potyautas ifjoncból 
nővé vedlik, meg kell csóko’ni ■ kezét. Góth 
Sándor előkelő és mindig finom rendezői éa 
játékstílusa uralja a színpadot, amelyen Ráday 
Imre ismét iijabh sikereket könyvelhet el ma- 
gánnk. Ugyanez áll Z. Molnárra, egy eredetiem 
kedves figurájáért, Sarkad! Aladárra, aki a hu
mor egyik erősen aktiv tényezője, a szinházban 
most debütáló Szilágyi Marsára, aki végtelenül 
rokonszenves, érdekes egyéniség. Ez a Zeppelin
járul rendszeresül a Mugyar Szinházban. (s.)
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A Ferencváros vasárnap 

120 percig tartó szörnyű harc 
után legyőzte a Hungáriát, 
a hétfői kupafinálén azon
ban kikapott a IIL kerülettől

Ez volt a 13. perc. Tiz emberrel is fölénybe ke
rül a Hungária s a 43. percben

Wéber támadását Kalmár felelni próbálja, 
de hirtelen lehajolva becsapja Amseit s ■ 

labda a hálóba száll. 3:3.
Hm! Ennek fele sem tréfa. Hosszabbítás. A pá
lyán mosakszanak le a játékosok. Mindkét olda
lon nagy a bizalom, dehát tiz emberrel semmi 
sansza sincs a Hungáriának. Alighogy cikedzik, 

Kohut régi formában fut le, bead és Ta- 
— ‘ ’ n. bevágja. 4:3.Takács

Vége. T. 1. a Hungária győzelmi reményének. A' 
góloknak azonban még nem. Ticska egyenlít, 
hetne még egyszer, de mellé lö. Azután ismét 
Kohut—Takács-akció és 5:3. Fordulnak. A Hun
gáriában már nincs élet. Sebes egy labdát 
ahelyett, hogy kirúgna, hazafejel, pont Takács 
lába elé és persze gól. 6:3. Ezzel vége is. A 
küzdelemnek, a Hungária megpróbáltatásának, 
peches tavaszi szezónjának Pesten, no és a* 
Kupának.

Jöhet cgy másik Kupa — a középeurópai.

A harmadik: a Hungária
Hungária—Bocskai 4:0 (2:0)

A III. kér. FC a kupagyőztes
Á Magyar Kupa döntő küzdelmének nap

ján önkéntelenül is felötlik a gondolattár
sítás: Magyar kupa — Angol kupa. A kö
vetkező 
Szájunk

• két 
daiml 
alább 
amennyi a két ország fővárosának 

földrajzi távolsága.
Ölt százezer ember, ilt három, ott az angol 
király, ilt államtitkár . . . pedig a sport, a 
bemutatott futball többet érdemelt volna.

A kétnapos küzdelem mindegyik napján 
Wy-egy elsőrangú,

nívóban, győznlakarásban, lendületben 
kifogástalan mérkőzést kapott a kö-

pillanatban azonban fanyar lesz 
ize. Mert
Kupadöntő Jelentősége és társa- 
sulya, Unneplessége között leg- 

akkora a differencia, mint

zönség.
Az első nap a Ferencváros—Hungária, a 
másodikon a ///. kér.—Ferencváros mér
kőzés volt a csemege.

Győzött az óbudai csapat ugyanazzal a 
gárdával, amely pénteken bajnoki mér
kőzést játszott, vasárnap legyőzte a 
Bocskayt, s amelynek volt annyi fölös 
erőtartalékja, hogy számszerűleg is 
nagy győzelemmel szerezze 
Ferencváros elölt először a 

Kupát.
Minden dicséretet megérdemel a 
óbudai flu. Magas futballt, technikában és 
taktikában is kifogástalan produkciót nyúj
tottak. Több közönséget érdemellek volna. 
És nagyobb ünnepiességet is.

A Magyar Kupa 
a meccs. Rekkenő 
labdaundor. Talán 
tak ilyen gyengén . . . Tartalékos 
felforgatás, kínos csapkodás, unalom, léleknél- 
küliség ... A 24-ik percben Varga átadását 
fíauer lőtte kapura, de Budai nagyot ásított... 
(1:0.) Pár perc múlva Kalmár gurilott labdája 
is hálót ért (2:0). A Bocskai is lőhetne gólo-

meg a 
Magyar

tizenegy

3-i k és 4-ik helyéért folyt 
hőség, mindkét oldalon 

Bécsben a skótok játszhat- 
” ’ csapatok,

kát, de nem teszi!
Vincze egy véletlen kollizló következtében 
orrcsonttörést szenvedett s a debreceniek 

csak 10-en maradnak ezután.
Szünet után sem változott a helyzet. Helyen
ként kicsúfolása volt a futballnak mutatott já
ték. Végül Skavrek megunta a tétlenséget, lőtt 
és ime: gól! (3:). Kevéssel később Híres bün
tetője állította be a végeredményt.

Eldől a Magyar Kupa sorsa: a III. kér. legyőzi 
a Ferencvárost

III. kér. FC—Ferencváros 4:1 (3:0)
A Magyar Kupa klasszikus döntőjét 

ugyancsak megcsufolla a közönség tüntető 
távolmaradásával. Mindössze 2500 főnyi 
közönsége volt a kupadöntőnek, de ebben a 
számban a polyajegyesek, klubemberek stb. 
is feltétlenül bent vollak ... Az angol-kupa 
120.000-es publikumától némileg elmarad 
ez a „tömeg", de ha nem tévedünk, a játék 
nívója közt is megtalálnánk ezt a kis diffe
renciát ... A győztes óbudaiak minden tő
lük telhetőt megteltek, helyenként egészen 
szépen játszottak ... s

megérdemelten gyűrték két vállra az

len, félszegen, jninden összjátékra, kombi
náció játékra törekvés nélkül... Nem lehe
tett rájuk ismerni. A csapat egyes részeiből 
A Ferencváros alapos felforgatást eszközölt 
csapatán: Takács l. helyén Papp, öcccse 
hiányzott a kontaktus s a csapat mindén

ma&vab.

ÜLLOl-UTI sporttelep
Boncig nem ucnni 

-0O»6CLy : NEM HA»01 Ct 
StVA* .

lúgja más-más hangszeren és hangnemben 
játszott, sőt más-más melódiát is... Fut- 
ballzürzavar ez, semmi egyéb! A gólok 
sorrendje: Zilahy (5 p), Györy (10 p), Zfc

A fáradtsági versenyben a Bocskay, 
a Kupa-középdöntőben a III. kerület győzött 

111. kerület-Bocskay 2:1 (0:0)
Joggal hihette mindenki, hogy a pénteki 

bajnoki mérkőzés után az óbudai csapat majd 
alig áll a lábán. A Bocskay pihent, gyűrne kell! 
__ez volt a szentencia. Ez azonban nem látszott. 
Sem a kerületiek fáradtsága, sem a Bocskay pi- 
hentsége.

S Igy lelt az eredmény 2:1 az óbadalak ja- 
1 vára.
Az első félidőt végigtapogalózták a jobb sorsra

Pár perc múlva Markos kornerét Biró kézzel 
szereli,, ám Boronkay biró szeme nem csal s igy

■ 11-est Teleky belőhetl. 1:1.
A hosszabbítás réme fenyegeti a szegény közön
séget, amikor a 37. percben

Fenyvesi formás drlblibe kezd, áttöri a 
front balszárnyát és clrca 10 és feles bom
bájával rombadönti a Bocskay fellegvárát.

2:0
csauho&v nzm a VBAbi zavara .

11 At öNHtattt LCftSU.lt GO un ■

utóbbi Idők legjobb formájára felszök
kent Fradit.

Pedig a III. kér. pénteken nehéz bajnok:! 
játszott Újpest ellen, vasárnap a Bocskay! 
győzte le s tegnap ... Ez minden dicséretet 
megérdemel! Ilyen teljesítmény után

iérdemes csapntok. A tapintások nyomán kide
rüli, hogy egyformán kemények. A második 
félidőben aztán

a 111. kerület hirtelen gólt lö, amelyért Bor- 
l bély kap tapsot. 1:0.

2:1.
Most már abbahagyhatnák, de a szabályok na
gyon ridegen kezelik n közönséget, szóval játsza
nak tovább. Már minden rendben volna, nmikor 
n 41. percben a Bocskay olyan támadást vezet, 
hogy ha egyebet nem is, a vigaszdijat ezzel meg
nyerte. Majdnem gól. Teleky labdája a kapufát 
súrolva jut ki.

Tiz emberrel, hősiesen küzdött a Hungária 
egy órán át a ragyogó Ferencvárossal szemben 

Ferencváros—Hungária 6:3 (2:2, 3:3, 5:3)
f Nagy győzelmet aratott a Ferencváros. 

6:3!
Szokatlan szám ez az örök riválisok büdzséjé
ben, de szokatlan volt a nagy játék is. Rekkenő 
hőségben négyezer néző előtt kezd a két csapat. 
A Hungáriában Barátky helyett...........................
a Ferencváros változatlanul áll

Nagy zöld-fehér rohamok, 2.
Rajzunk pontosan mutatja a 
Ferencváros össze akarja törni 
ditő iramban száguld 0. perc.

Gyűrt II. 
volt kedvük rohamozni, lelkesedni, ember-' 
felettien küzdeni... csodálatos fizikum! 
Kétségtelen, hogy a zöld-fehérek vereségére 
akad mentség, de ez

nem csorbíthatja a győztesek diadalát, 
helyén Toldi, a centerhalfban Bukovi — 
aki később Sárosival cserélve, a csatársor 
tengelyében próbálkozott, Lykát pedig 
Fuhrmannal „helyettesitették**. A tartalé
kok sorra csődöt mondtak, a „standardok" 
pedig a tegnapi 120 perces Hungária-ellcni 
meccstől lézengtek a pályán, szárnyaszeget-

Vasárnap, május 31-én délután

FERENCVÁROS-BOCSKAY 
mérkőzés az I. liga bajnokságáért. — Elő te 

Frc-Ill. kér. TVK
I. oszt, amatőrbajnoki mérkőzés.

lahy (21 p), majd szünet ütőn Steiner ön
gól (ül 13 p s végül Zilahy (30 p).

A Magyar Kupa 1931. évi győztese 
tehát a derék és lelkes III. kér FC lett.

Szegény Vértes Imre, ha ezt megérhette 
volna, élete legboldogabb napja lett volna. 
De pont a temetése napján ...

$a'ioS<

Tíz évenként egyszer adódik Ilyen helyzet s ak
kor is gól a vége.

A MVHftA'liA unitió

Skvarek játszik, 
fel.
perc — gól. 1.-0. 
szép akciót, A 
ellenfelét és szé-

r»Nex.E». *

Takács II. lövése védhetetlen, 2:Ö.
Mi lesz itflt — álmélkodlk a közönség. De a 
Hungária felébred. Kalmár szép fejese kapufa. 
Sőt a 25. percben

Ticska keresztlabdáját Varga, a gyámoltalan 
Amsei mellett gólba lövi. 2:1.

A 31. percben pedig Amsei a Hirter lövését nézi 
el s a kék-fehérek kiegyenlítettek. 2:2. Az utolsó 
percben

K.lmir kltOr. «•»•!«!• '"*«*'■
vonla Krnnrnbrr«ert * !■«*>» killr.plk 
k»ll a labdát w. I>««r Var«a kdnyrlmwn. 
Zavartalan.! aduikat vele • ‘‘•l’"'*'. *1’"1 

árthrlrtlrntil Arn.rl kriHtr

A munkásatléták bajnoki 
versenyének második napján 
egy osztrák atléta beállította 
Cséitay munkás-világrekordját 

Az MTE állal a pünkösdi ünnepek alatt 
rendezett munkásatlétikai bajnokságok vasár
nap befejeződtek. A verseny második napján 
is az osztrák munkásatléták győztek csaknem 
minden számban.

A 200 méteres gátfutásban a bécsi Seben- 
ner 27.5 mp-ces idejével beállította CséfTay 

Sándor munkásvilágrekordját.
Infcrioris szerepet jálsxottak a magyar női 
munkásatléták, akik, minden szántban lema
radtak.

A második nnp eredményei:
Női magasugrás: bajnok: Scigler, Bécs, 133 

cm. — Női diszkoszvetés másfél kilós disz

kosszal: bajnok: Scigler, Bécs, 24 m. — A nők 
100 méteres síkfutásában: bajnok: Resnizek, 
Bécs, 13.2 mp. —< 200 m gátfutás: bajnok: 
Schenner, Bécs, 27.5 mp, muskásvilágrekord 
beállítva. — 400 m síkfutás: bajnok: Jcrou-
schek. Bécs, 53.2 mp. — 1500 m síkfutás: baj
nok: Welgl, Bécs, 4 p 17.8 mp. — 10.000 mé
teres síkfutás: bajnok: Németh MTE lé / 28 
mp. — 4X400 méteres staféta: bajn«au. WAT, 
Bécs, 3 p 36.4 mp. 2. MTE A-csapati J p 42 
mp. 3. MTE B. 3 p 52 mp. — A WAI\j csapata 
versenyen kívül indult és 3 p 35 mp-es idővel 
elsőnek érkezett a célba. — Sulydobás: baj
nok: Schenner, Bécs, 12 m 21 cm. — Gerely- 
vetés: bajnok: Dvorák, Bécs, 47 m 77 cm. — 
Távolugrás: bajnok: Schenner, Bécs, 6 m 69 
centiméter.

Szünet után már az ötödik percben
Kohut gólt lö. 3:2.

A Hungária nem adja fel a küzdelmet. Óriási 
a tempó most. F.tlől Skvarek, akinek semmi sem 
sikerűt, felbőszül és durván bcleront Amselbn. 
Persze

Hátizsákot, sátrat és lennlsziiálót
Olcsón vehet a gyírtöiél
Nedelko Sándor

cédánál
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•ÁTOK 
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kiállítják.

Bnrtnpeat, IV, KürolykUmt ts. n.
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Auer szárkapocstöréssel hétfőn este megérkezel! Budapestre 
s a Glűck-szanatóriumban vették ápolás alá

Auer

A Temesvárott szerencsétlenül járt Áuert 
még a mérkőzés közben a mentők a városi 
köxkórházba szállították, ahol azonnal rönt
genfelvételt készítettek súlyosan sérült lábáról 
• azt tüstént gipszbe helyezték. Járókötést 
egyelőre nem adlak Auernak. Temesvár leg
kiválóbb professzorai vizsgálták meg a kiváló 
futballistát és szárkapocstörést állapítottak 
meg jobblábán. A sipcsonlja ellenben teljesen 
ép s azt a rúgás egyáltalában nem érte. Auert 
hétfőn délben vonatra ültették s az esti órák
ban érkezeit meg Budapestre, amikor is azon
nal a Glück-szanalóriumba szállították, ahol 
Kreis László dr., a futballisták kiváló sebésze 
vette kezelés alá. Hétfőn este a Hittől Napló 
munkatársa beszélgetést folytatott a Glück* 
szanatórium egyik orvosával, aki a következő
képpen nyilatkozott:

— Auer alma szár
kapocstörést szen

vedett,
a sérült részeket pon
tosan sikerült helyre
igazítani, úgyhogy el
tolódás nincs. A beteg 
jól érzi magát,

gyógyulásához 
azonban hat hét 

szükséges,
amikor is a gipsz le
kerülhet a lábáról.

Hogyan történt Auer sérülése
Temesvári tudósítónk Auer sérüléséről pót

lólag a következőket mondta el:
— Egy hosszan elöreadott labdát Hoksáry 

stoppolt, de a stoppolás nem sikerült, úgyhogy 
a labda előtte ugrált, pattogott. Auer mintegy

Pünkösd — a főiskolai sport ünnepe
A kettős ünnepen valamennyi sportágban eldőlt 

a főiskolai bajnokság
A tradíciókhoz ragaszkodva a főiskolások 

az idén is a pünkösdi ünnepeket válasz
tották ki bajnoki versenyeik rendezésére. 
Az esztendőnek ma már nagyszabású ese
ménye a főiskolai bajnokság és különös 
érdeklődés nyilvánult meg az idén, amikor 
úgyszólván minden sportágban nagy előre
haladás volt észlelhető a főiskolások sport
jában.

Látványos és izgalmas küzdelem volt a 
Dunán

az egyetemi nyolcasversenyen, 
amely az idén hetedszer került eldöntésre. 
A hetedik1 mérkőzést, éppen úgy, mint aí 
előző hatot, a Ludovika Akadémia pompás 
csapata nyerte. A másik nagy esemény, — 
hogy úgy fejezzük ki magunkat — verseA hetedik egyetemi nyolcasversenyt is a Ludovika Akadémia csapata nyerte

A hetedik egyetemközi nyolcasverseny most 
Is már megszokott időben és távon folyt le. 
Díszes, előkelő közönség lepte el a cél körül 
elkerített partot, ahol az ország politikai, ka
tonai és társadalmi előkelőségei várták a nagy 
melegben a verseny kezdetét. A műegyetem 
felelt egy kis kétfedelű repülőgép csinált me
rész fordulatokat, lent a tűzben pedig a mű
egyetemi rádióklub saját készitményü rövid
hullámú rádiója szórakoztatta a megjelente
ket, mialatt, a motoros csónakon elhelyezett 
mikrofon hangját a parton felerősítették.

A főiskolai nyolcasversenyt ezúttal Is a 
Ludovika Akadémia csapata nyerte meg, 

Immár hetedszer.
Meglepetés csak annyiban volt, hogy a Mű
egyetem nyolcasa teljesen kiesett a verseny
ből.

Ar. Indítás jól sikerült. Azonnal a tudomány
egyetem csapata állt az élre, ami igen meg
zavarta a tartalékos műegyetemi nyolcast. A 
ludovikások hosszú, nyugodt, harminckettes 
csapásokkal eveztek és hamarosan az élre ke
rültek. Innen kezdve már pillanatig sem volt 
kétséges a verseny sorsa. A MEG minden ere
jét összeszedve, egyszer fölkerült a második 
helyre, de csakhamar visszaesett s végig az 
utolsó helyen maradt. Az Erzsébet-hld alatt a 
ludovikások harminchatos csapásokkal halad
tak, míg mögöttük a tudományegyetemiek 
harmincötös irammal igyekeztek ragadni.

A Ference József-hld után a ludovikások 
olyan erős finisbe fogtak, hogy jó négy 

haj óh osszál előbb érkeztek be a célba.
A MEC csapata körülbelül öl hosszal követte 
a másodiknak befutó tudományegyetemet.

A verseny végeredménye a következőképpen 
alakult:

Győates: ■ Magyar Királyi Honvéd Ludo- 
tlka Akadémia (Jeney István, Veér Fe
renc, Darvas László, Szász Gyula, Oskó 
Zénó, vitéz Kalándy Imre, Vaály Rezső, 
Héderváry Miklós, Knoblauch László kor

húsz méterrel startolt s rendkívül erős rössel 
érkezett a labda elé s abban a pillanatban, 
amikor Hoksáry a felszabadító rúgását meg
tette, villámgyorsan elécsapta a lábát, úgyhogy

OLCSÓN, GARANCIÁVAL
TELEFONSZÁM; 277-80

Haskó mórnak VI., Teréx -krt 1O

a labda a két láb közé szorulva, tompa pufTo- 
gással perdült tovább. Auer az eset után leült 
a fűre s masszírozni kezdte a lábát.

Senki, sem ő, sem játékostársat, sem a 
biró, sem a közönség nem vett észre 
semmi szabálytalanságot, vagy szándékos-

fimatörmunkait megvárhatja
fotoazaküsletében, Muieum-■ UlOlUl korút 10. Telefon József 339-88

Ságot Hoksáry részéről és nem is tulajdo • 
nltottak Auer esetének különösebb jelen

tőséget,
csak mikor a kiváló játékos talpra akart 
állni, akkor ö maga vette észre, hogy 

valami baj történt a lábával.
Kivezették s orvosi vizsgálat után kórházba 
szállították. A temesváriak rendkívül sajnálják 
az esetet, de kizárólag Auernek tulajdonítják 
a sérülést. Hoksáiy különben is közismerten 
fair játékos, aki tizenöt esztendős sportmultja 
alatt még soha egyetlenegy baleset okozója 
nem volt.

nyen kívül zajlott le Sopronban, ahol 
a magyar főiskolai vivócsapat szép küz
delem után legyőzte az olasz váloga

tott vivócsapatot.
A legnagyobb érdeklődés kétségtelenül az 
atlétikai viadal felé irányult. Több mint 
százötven férfi és hölgyatléta vett részt a 
küzdelemben, amelynek elömérkőzéseit a 
műegyetemiek Bertalan-ulcai pályáján, a 
döntőket pedig a BEAC-pályán vívták meg. 
A vivóversenveket a Ludovika Akadémián, 
az uszóbajnokságokat meghivási számok 
'kíséretében a Császár-fürdő Uszodájában, a 
tornaversenyt a Testnevelési Főiskolán, a 
labdarugó bajnokságot pedig Pécsett tar
tották meg.

mányos).
11:08 mp. 2. A Tudományegyetem t apata 
11 p 36.4 mp. 3. A Műegyetemi Evezős Club.

A főiskolai nyolcasverseny lezajlása után a 
verseny rendezősége lelkes ünneplésben része
sítette a résztvevő csapatokat. A célnál fel
állított diszes emelvényen a végig kitartó kö
zönség körében felállóit a győztes Ludovika 
és a második helyezett tudományegyetemi 
csapat. Hültl Dezső dr., a Királyi József Mű
egyetem rektora- szép lxszéd kíséretében adta 
át a győzteseknek a Műegyetem vándordíját. 
Az értékes serleget a győztes legénység nevé
ben vitéz Szlnnay Béla tábornok, a Ludovika 
Akadémia parancsnoka vette át.

Parcellázás a Kewsi-uM
n GvadAnyt- és Turul, a Füredi- és Remény-n'cAk kö
zött 160—200 ne^yazöpöles telkek már 20.— 

pengőtől 3 évi részletre kaphatók a
I Pestkörnyéki Takarék és 

Házépítő Szövetkezetnél,
VII, Erzsébet-körut 27. Telefon : József 356 - 52.

A pécsi egyetem csapata 
nyerte a főiskolai 
futbalfbajnokságot

Pécs, május 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának tciefonjelen- 

tése.) A főiskolai futballlorna során pünkösd 
vasárnap a PEAC 3:0 (2:0) nrányban győzöl! 
a BEAC ellen, az EKAC pedig a II. félidőnek 
kétizben történt meghosszabbítása után 3:l-re 
győzött a KEAC ellen.

Pünkösd hétfőn a döntő mérkőzések során 
a PEAC i;0 (i:0)-ra verte az EKAC-t és ezzel 
megnyerte a futballtornát. a BEAC pedig a 3. 
helyért mérkőzött a KEAC-al és 4:2 (3:1)
arányban győzött,

A testnevelő atléták uralták a főiskolai atlétikai 
bajnokságokat

Pünkösd két napján folytak le a magyar 
atlétika mindnagyobb eseményévé váló fő
iskolai bajnokságok.

A bajnoki versenyen végig kiváló ered
mények voltak

és az eredmények élén Bácsalmási Péter 1474 
cm.-es hármas ugrása áll. Bácsalmási emellett 
még három bajnokságot nyert, mind a hármat 
kiváló eredménnyel.

Részletes eredmények:
VASÁRNAP.

Megyeri 710 cm.-es távolugrása az első 
nap eseménye.

Az első bajnoki szám, a 100 méteres sík
futás mindjárt meglepetést hozott. Az elő
futamát ugyanis 11.2 mp. alatt könnyen nyerő 
Pakut a döntőben két kiugrásért kiállították s 
Így a 11.4 mp-el győző Rettegi TFSC jutott 
bajnoki címhez.

A rúdugrás hozta meg a legkisebb Bács
almási első bajnoki győzelmét.

350 cm.-es egyéni rekorddal győzött Bács
almási n rúdugrásban.

s igen figyelemreméltó a két helvezeti — Ke- 
rékjártó és Mélykúti — 340 cm.-es eredménye.

Mig Bácsalmást 111. biztosan győzött a rúd
ugrásban, addig Bácsalmási 1. nehéz harcot 
vivőit a sulydobás bajnokságáért. De végül itt 
is a Bácsalmási dinasztia diadalmakodott s a 
család „veteránja" 1336 cm.-el nyerte a ver- 
enyt a nagyon feljavult Solti TFSC előtt, aki 
mindössze potom hat cm.-el szorult a második 
helyre.

A szegedi Lázárról régen tudtuk, hogy nagy 
tehetség, de csak most futott be igazán az 
elsők közé. Mert jóformán egyedül 51.2 mp.-et 
futni nem kis dolog, öt szeretnék látni egy 
legjobbakkal való vcrsenybenl

Megyeri 710 cm.-es távolugrása volt az első 
nap legkiemelkedőbb eredménye, ötödik ug
rásra érte el fenti eredményét, de a többi is 
mind a hét méterrel kacérkodott. Bácsalmási 
III. itt is javított valamicskét legjobb eredmé
nyén, mert 688 cm.-es elisinerésreméltó ered
ménnyel biztosította második helyét.

A 200 méteres gátfutásban Boross szerezte 
meg Szegednek a második bajnokságot 26.6 
mp.-es futással, mig 1500 méteren a közgaz
dász Buday jutott 4:19 mp.-es eredménnyel 
bajnoki címhez

Nem hozta a várt jó eredményt ■ diszkosz* 
dobás.

A magyar főiskolai kardcsapat legyőzte 
az olasz vivócsapatot

Sopron, május 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 

tése.) A Magyar Főiskolai Sportegyesülelek 
Egyesülése pünkösd vasárnapján a magyar egye
temi és főiskolai tanárok baráti összejövetelének 
tiszteletére olasz-magyar válogatott főiskolai 
kardcsapatversenyt rendezett a városi szinliáz- 
gan. Az ünnepség, amelynek keretében a kard
csapatversenyt lebonyolították, az 5-ik Mátyás 
király honvédgyalogezred Petőfi-nyitányával 
kezdődött.

Neubauer Konstantin dr.-nak, az MFSE tanár
elnökének megnyitóbeszéde után megkezdődött 
a kardcsapatverseny, amelyben olasz részről 
Glorgie Rastelli, Dino Rastelli, Montano és 
Santostefano, magyar részről pedig Hecht, Ko
vács, Rajcsányi és Sziiassy vett részt. A zsűri 
elnöke Lichtcneckert András vezérkari ezredes 
volt.

A kardcsapatversenyt 8:8 asszóarány után 
25:20 tussarányban a magyar csapat nyerte.

A verseny után parterr-tornahemutató volt a 
Soproni Futball és Atlétikai Club helyiségében. 
Eredményhirdetés és díjkiosztás után, amikor a 
magyar csapat kapitánya átvette gróf Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter ezüstserlegét, Dány Sza
bolcs, a magyar csapat vezetője francianyelvü 
beszéd kíséretében felajánlotta azt az olasz csa
patnak a magyar-olasz barátság szimbóluma 
ként. Az ünnepség végén a zenekar a Himnuszt 
és a Giovanezzát játszotta.

Az úszás főiskolai bajnokai
A főiskolai uszóbajnokságokat a Császárfürdő 

uszodájában bonyolították le, több meghivási 
és juniorverseny kíséretében. Az úszás főiskolai 
bajnokai a következők:

400 m. gyorsuszás: Jung (BEAC) 5 p 50 mp. 
— 100 in hölgy-hátuszás: Flllpp Ilus (BEAC) 1 
p 44.6 mp. — 100 m hátuszás: Márton ffy
(LASE) 1 p 18.8 mp. — Hölgyműugrás: Erdős 
Vera (BEAC). Egyedül Indult. 3"Xl00 m vegyes
staféta; BEAC (Nyomárkay, Litvay, Jung| 4 p 
03 mp. — Vizipóló: Közgazd. EAC, FTC komb. 
—MAFC, BEAC komb. 0:0.

A BEAC a főiskolai kardcsapat
bajnok

A Ludovika Akadémia vívótermében pünkösd 
vasárnapján öt csapat részvételével bonyolítot
ták le a főiskolai knrdcsapafba jnokságot.

A délelőtti elömérkőzósek során * ZASE 9:4 
arányban verte a MAFC-ot, a BEAC pedig 9:5 
nrányban győzött a KEAC ellen. A LASE 9:1 
nrányban győzött a ZASE ellen, a BEAC a

Rácsalmási Hl. 4215 cm.-es dobással győzött 
Kuliczy 4194 és Rózsa 4060 cm. előtH

HÉTFŐ:
Bácsalmási uj húrmasugró rekordja ■ hét

fői eredmények élén.
A bajnokságok második napja a llő méta* 

r?s gátfutással kezdődött. A szegedi Béroís 
itt váratlanul kemény ellenfelet kapott a két 
év után ismét magára talált Aranyban.

Boross 15.9 mp. alatt győzött, 
mig Arany 16.2 mp.-et futóit. Lázár a 800 tóé
iért is fölényesen nyerte 2:00 6 mp. alatt, 
magasugrás igen jó mezőnyéből pedig Bőéi- 
almási III. került ki győztesen 187 cm.-eb 
nagyszerű eredménnyel. Bódossy és Stumáj 
181 cm.-ert ugrottak. A 200 m.-en P<sku

Világhírű Kerékpárok, 
varrógépét: részletre 18 a 

„VIADAL" TtlöKölV-Ut 21.
Keleti n. n. tBzeléb.l Kérjen díjtalan kénen nagy Árjegyzést

(TFSC) jutott megérdemelt bajnoksághoz 2Í6 
mp.et futva. A gerelyvetést utolsó 5511 cm.-es 
dobásával nyerte Boross (TFSC), a Bácsalmási- 
család középső reprezentánsa az 5426 crt.-t 
dobó Mihály ellen.

Nagyszerű küzdelem után holtversennyel 
végződött a 400 méteres gátfutás, 

ahol Héjjas és Fazekas 59 mp. alatt sem tud
ták eldönteni, hogy melyikük a jobb. A Vér- 
senvt csütörtökön megismétlik, ötezer méteres 
síkfutásban Horváth (BEAC) győzött 16:49.8 
mp. alatt pécsi névrokona ellen. A verseny 
legszenzációsabb eredményét a hármasugrás 
szolgáltatta.

Bácsalmási mindjárt első ugrásra 1474 
cru.-l ugrott, amivel messze tulaaárnyalta 
Somfaynak immár tiz év óta fennálló 1451 

centiméteres rekordját.
Ezenkívül még . negyedik ugrása sikerüli, 
ami 1472 cm. volt. Bácsalmási eredménye or
szágos és főiskolni rekord.

A pontversenyben 1. TFSC 150 pont, 2. a 
BEAC 53.5 pont. 3. a KEAC 48 pont, 4. a 
PEAC, 5 az EKAC, 6. a MAC. A pontver
senyben nincs beszámítva a 400 méteres gát
futás.

ZASE-t 9:3-ra, a LASE-t pedig 9:7 irányban 
vprte.

A főiskolai kardeenpatbajnokaágot tehát ■ . >
BEAC nyerte 2 győzelemmel

2. a LASE 1, 3. a ZASE 0 győzelemmel.

ila

VII, Karoly-aőrwt

Százőt kerékpáros az összetett 
hosszutávu országúti bajnokság 

első iufamának startjánál
Pünkösd vasárnapján bonyoliloták le a holt- 

szutávu összetett országúti kerékpárbajnokéág 
első futamát a Budapest—Lepsény—Budapest- 
útvonal 160 km-es távján. A startnál 105 ver
senyző jelent meg és a színes tömeg pompás 
küzdelmet vívott. A táv első felében 35 km-en 
felüli óraállagot értek el, forduló után azonban 
az ellenszél és a tikkasztó hőség következtében 
ellanyhult nz iram, úgy, hogy a budafoki 11 
km es jelzőkőnél már csak 32 versenyző finiseit.

Az irdatlan végküzdelemben Szenes MTK 
5 óra 08 p 10 mp-ccs Idejével (31.5 km-es 
óraátlaggal) biztos győzelmet aratott Vida

II. előtt géphoMzal,
míg a többiek a harmadiktól a harminckettedik 
versenyzőig holtversenyben érkeztek a célba a 
következő sorrendben:

J
öoon hozzánk i Amm*****^Mls-Armasó njl 
ln*Sia3|3 BFuMns* e« b<uoéit alá* 
dantéto lakberendezéfeic hihetetlen ölesén I 
ALKALMIBUTOROSARMOK 

______ Klrt’y utca szástlsenKettó, (l.'.vdlde-térnélj

Albrecht (DSE), Bálin (Pesterzsébeti Viktória), 
Borbély (Postás), Bilin (Sólyom KK), Erős 
(BSE). Gajdán (MTK), Geisberger (Diadal KKI, 
Horváth (MTK), Istenes II. (MKSz), Jakié 
(KAC), Jálics (Postás), Kék (UTE), Kimár (Pos- 
lás). Kun (Lehel KK). Liszkni (BSE). Makay 
(UTE), Mészáros (MKSz). Mikó (BSzKRT), Né- 
ines (Postás), Neubauer (Postás), Orc<án (Tö
rekvés), Pap (BSEl. Peck (Postás), Posch 
(UTE), Poól (Diadnl KK), Skvarenyina (UTB), 
Széliért Lehel KK), Székely (UTEi. Tímár (Kis- 
pest—Szentlőrlnc KK), Vétek (Világosság KK).

A bajnoki versennyel párhuzomosan 100 
km-es versenyt rendezlek azok számára, akik a 
bajnoki versenyen nem vettek részt. Győzött 
Oláh (Testvériség) 3 óra 11 p 40 mn.

RAM BÁRIUMCSŐVEKKEi
A UGHAGYOBB
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Bárány István uj négyszázas 
rekordja 5 p. 13.4 mp.

A magyar válogatott vizipólócsapat a vidéken
*Ai uuóesemények súlypontja az elmúlt 

kettői ünnepen a vidékre esett Az Erster 
Wiener Aamateur Schwlmm Club pünkőid- 
kor Egerbe utazott, hogy rcvániot vegyen az 
egriek által Bériben rájuk mért vereségért.

A reváns nem sikerült.
vasámnp 23:13 arányban vezetettEger mér

éi pünkösd hétfőjén megszerezte a végső gyö
1 elmet Is. A válogatóit vizipólócsapat a ma- 

útja
délvidéket kereste fel első propaganda
során.

A BÉCSI ÚSZÓK EGERBEN
Eger, május 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése ) A két uszórgypsiilct: a bécsi EWASC és 
az, egri MESE klubközi uszómérkőzése vasár
nap kezdődőit. A 100 méteres gyorsuszáshan 
Bárány István dr. 1 p. 01 mp-es idővel győzte 
le Baranyayt, mig a bécsi Kcltsrhcr n harma
dik helyen végzett. Osztrák győzelmet hozott 
a 200 méteres melluszóverseny, amelyet Brr
ger nyert meg az osztrák Schaefer és az egri 
Mezei elölt. A hátuszóverseny Bitskey Aladár 
zsákmánya lett. Ideje 1 p. 114 mp., második
nak Fraz Roller úszott a célba. Nagy érdeklő
dés előzte meg

■ 400 méteren gyorsuszóversenvt, amelyet 
Bárány István 5 p. 13.4 mp-es uj országos 
rekorddal nyert meg Baranyay éa az 

osztrák Fekete előtt.
AZ EGRI USZÓVERSENY MÁSODIK NAPJÁN 
LENKEY MAGDA 100 MÉTEREN REKORDOT 

JAVÍTOTT
A MESE—EWASC kltibközl uszőversenyt hét

főn az egri úszók nagy fölénnyel nyerték. Ered
mények:

600 m gyorsuszóstaféta: 1. MESE 6 p. 39 ttip. 
EWASC 6 p 68 mp.

600 m vegyesstaféla: 1. MESE 7 p 32.4 mp. 2. 
EWASC 7 p 32 2 mp. Az egriek mindkét stafétát 
Bécsben legutóbb elveszítették.

A MESE—EWASC klubközi viztpólómérkőzés 
3:1 (2:0) arányban az egriek győzelmével vég
ződött.

Az uszóverseny eseménye volt Lenkey Magda 
Szereplése a 100 méteres gyorsuszáshan.

Lenkey Magda 1 p 12.0 mp Idővel országos 
rekordot úszott.

A versenynek 1000 főnyi közönsége volt.

MÁSFÉLEZER FŐNYI KÖZÖNSÉG A MAGYAR 
.VÁLOGATOTT VIZIPÓLÓCSAPAT SZEGEDI 

VENDÉGJÁTÉKÁN
Szeged, május 25.

(A Hétfői Napló tudósilójának telefonjelen
tése.) Gyönyörű napsütéses Időben közel 1500 
főnyi közönség gyűlt össze az ujszegedi uszo-

i dóban, Szeged város előkelő társadalmának 
’ élén. Ott volt Aigner Károly dr. főispán, So

mogyi Szilveszter dr. polgármester, Buócz Béla 
dr. rendőrfőkapitányhelyettes. A MUSz elnök, 
lége részéről Ifj. Horthy Miklós, Kéler Tibor 
dr., Kelenfjy Gyula és Komjádi Béla utaztak 
le. A program első része uizószámokból 
lolt, amelyek eredményei a következők:

100 m hátuszás, meghívást verseny: 1. 
rendi II. SzUE 1 p 16 mp.

100 m I. oszt, gyorsuszás: I. Vannié 
SzUE 1 p 01.8 mp. 2. Pleplar SzUE 1 p 
másodperc.

A bernulaló műugrás után megjelent a ma
gyar válogatóit vizipólócsapat, melyet a kö
zönség tapssal fogadott. A válogatott a SzUE 
csapatát 9:2 (5:0) arányban verte, Speiseggcr 
bíráskodása mellett. Góldobók: Németh (39 
mp). Vágó (1 p 37 mp), Németh négymétercs- 
ből (2 p 05 mp), Vértesi (3 p 12 mp), Németh 
négymétcresböl (4 p 22 mp), Németh (4 p 50 
mp), Németh négyméteresből (II. félidő 2 p. 
50 mp), Németh négyméteresből (4 p), Ke
serű I. (4 p 54 mp), Németh (5 p 50 mp), 
Vágó (6 p 58 mp.)
WANDE REZSŐ DR. OROSHÁZÁN KIKAPOTT 

BOROSTÓL.
Orosháza, május 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának teíefonjelcn- 
tése.) A válogatott vizipóló csapat és az UTE 
úszók ma Orosházán szerepeltek a Diana-für- 
dőben mintegy másfélczerfőnyi közönség 
előtt.

Az 50 méteres gyorsuszást Boros UTE nyerte
27.6 mp alatt, második Szabados lett 28 :np 
idővel, harmadik Flór 28.04 mp-cel.

200 m. mellúszás: 1. Wild 3 p 04 
Zahorán 3 p 20.6 mp.

400 m gyorsuszás: 1. Vitéz Halasy 5 p 22.2 
mp, 2. Mihúlyfl SzUE 5 p 23.6 mp.

100 m hátuszás: 1. Nagy Károly UTE 1 p
15.6 mp, 2. Herendi SzUE 1 p 16.2 mp.

A 100 m gyorsuszáshan Boros egyleten kí
vül 1 p 02.2 mp idővel megverte dr. Wannie 
Rezsőt, aki 1 p 2.4 mp-cel második lett.

Az uszószámok után Speiseggcr bíráskodá
sával a válogatott vizipólócsapat az OTK csa
patával játszott és a mérkőzést 10:0 (6:0)
arányban megnyerte. Góldobók: Németh 6. 
CzelJe 3, Bozsi 1, Keserű I.
BÉKÉSCSABÁN 7:2-RE GYŐZÖTT A VÁLO

GATOTTCSAPAT
Békéscsabáról jelentik: A válogatott vlzipóló- 

csapat a késő délutáni órákban Orosházáról a 
városba érkezett és a városi uszodában a déli 
kerület válogatott csapatával mérkőzött. A válo
gatott vizipólócsapat a mérkőzést 7:2 (2:2)
arányban megnyerte.

autóolajok palackokban

Speciális

SHELL
Minden

SHELL
töltőállomáson kaphatók

Vásároljon

SHELL
olajcsekkfüzetet

mp, 2.
végig. A Ripensia is alapos felkészültséggel 
várta a lilafehéreket s miként jogelődje, a 
Kinizsi, ő is vereséggel küldte cl a vendégcsa
patot a bánáti sportmetropólisból. A vereség
hez azonban egy fájdalmas, sőt katasztrofális 
eset is fűződik, Újpest s egyben a magyar válo
gatott egyik legkiválóbb tagjának.

Auernck a súlyos szerencsétlensége.
Újpest a játék elején nagy fölénybon volt, ké
sőbb azonban, amikor Hoksáry kollidált Auer- 
rel, nkit

szárkapocs-csontrcpedéssel kórházba szál
lítottak,

n játék nemcsak ellanyhult, de teljesen érdek
telenné vált. A Ripensia mindkét gólját Laka
tos lőtte a 33-ik és a II. félidő 41-ik perceiben.

Aradi AC—Újpest 2:1 (2:1)
Arad, május 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Kz Auerrcl történt előző napi szerencsét
lenség teljesen lehangolta az újpesti legénysé
get, úgyhogy a csapat mélyen formáján alul 
játszott. A vezető gólt az újpestiek érték el a 
17. percben P. Szabó révén tizenegyesből, amit 
a 26. percben egyenlítettek az aradiak Galov 
révén, sőt a 30. percben Török fejesgóljával 
nemcsak a vezetést, de a győzelmet is megsze
rezték. A második félidőben Újpest fáradtan 
játszott s igy a küzdelem egyenlő ellenfelek 
harcát mutatta. Rendkívül érezhető volt Auer 
hiánya, akit hétfőn délután Budapestre szállí
tottak.

kOlfőloi spobtnapló

Az osztrák válogatott futballcsapat katasztrofális 
vereséget mért Németországra

Ausztria —Németország 6:0 (3:0)

Magyar csapatok pünkösdje
Bástya—Szófiai kombinált 1:0 (0:0)

A Bástya a szófiai Slavia egy játékosával 
megerősített „Levski" csapatát 1:0-ra verte 
pünkösd vasárnapján. A szegedi csapat az 
első félidőben gyengébb csatárjátékot pro
dukált.

A pünkösdi, kettős ünnep teljesen szél- 
szórta csapatainkat. A hatalmas programn: 
eredményeit összefoglalva alább adjuk.

Szatmár: BSsKRT—Olimpia 0:0. öt 
Brrrcr lőtt.

Vngvár: Újpest B—Unvárl komb. 
Stöflán Mtle mind a nógy gólt. Hétfőn 
rek.ía—USK 4:2.

Munldr. Bak—MSE 4:0. Nullra: BSE— 
NyAC 4:2.

Költ

4:1. 
Tö-

Újvidék: Pécs-Baranya—MÁK 8:1.
Resica: Szegedi TK—RMTE 5:1, hétfőn 

5:3.
Nagyszentmiklós: Makói TK—NSE 3:1. 
Zsombolya: Makói TK—ZSSE 2:1.
Szatmárnémeti: Beszkár—Törekvés 5:0. 
Kolozsvár: Budai II—Unlversltatea 0:0. 
Spalato: Hajdúk—Nemzett 1.-0. Nem sikerült 
reváns.
Krakkó: Georbarnla—Vi

H
3:1.

MAGYAR HOKKICSAPAT VERESÉGE 
NÉMETORSZÁGBAN

Münchenből jelentik: A nemzetközi gyep- 
hokkitornán a müncheni XVacker 2:1 (1:1) 
arányban legyőzte a Magyar Hokki Club

Berlin, május 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának teíefonjelcn- 

tése.) Harmincötezer néző jelenlétében, a svéd 
Ohlsen bíráskodása mellett rekkenő hőségben 
mérkőzött a két rokonnemzet válogatott csa
pata.

Győzött a technlkásabb éa szebb futballt 
játszó Ausztria, még pedig meglepetéssze- 

rüen nagy gólaránnyal.
A német csapat nagy csalódást keltett, mert a 
kapus, a középcsatár és a jobbszárny kivéte- 

csapat többi tagja lassúnak és tulját- 
bizonyult. Ezzel szemben az osztrá-

lével, a 
szottnak

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X Kiébe. — rfflegíny. Kisbér Gábor, a Hun- 
garia válogatott játékosa vasárnap tartotta el- 
jegyzését Ladomerszky Rózsikéval.

GOoDRkHPHEurS
Budai 11—Románia 4:1 (2:1)

A helyi csapat vezet. A budaiak erős ira
mot diktálnak és Schmidt, Sztancsik (2), 
Kaltenecker I. góljával fölényesen győznek.

Krakkó: Vasaa—Makkubl 5:1 (1:1).
Bukarest: Sabaria —Jímcntus mérkőzés 

rossz időjárás miatt elmaradt.
Rozsnyó: RÁC—Rozsnyói SC. 5:1. 
Spatntó: Hajdúk—Nemzeti 3:1 (1:1). 
Léva: tóval TE—FTC 2:1. Meglepetés!

a

csapatát. A tornán a magyar csapaton kí
vül német és svájci csapatok vettek részt.
ISTENES HELYEZETLEN STETTINBEN

Istenes, az TTE kiváló kerékpárosver
senyzője a pünkösd vasárnapján Stettinbcn 
rendezett hosszútáv:: versenyen helyezetle- 
inll végzett. A kerékpárversenyt, amely há
rom futamból állott és távja' 77 kilométer 
volt, a berlini Carpus nyerte.

Újpest kettős veresége
Ripensia —U/pest 2:0 (1:0)

Temesvár, májúi 25. Iféze) Temesváron hatalmai érdeklődéssel vár- 
Itók a „friss" magyar bajnokcsapatot, melynek 

(A Hétfői Napló tudósitófának telefon/elen-1 játékát többezer főnyi közönség szemlélte

és eredeti lftVnrr-r-1/p^rx VjEot S t e y e r 
fiLj &1“VILÍGH»RI(ÍÍS KERÉKPÁROK

VV.*?VzT FEU.F.NL.Tt.H U.

X A Lapterjesztők SC kettős győzelme. A 
kitűnő formában levő Lapterjesztők SC fut
ballcsapata pünkösd két ünnepén az V. kér 
SzAK-kel mérkőzött. Az első nap Miklós Ii., 
Adler, Pcnziás és Nébenzór góljaival 4:1 (3:1), 
a második nap PrSger II. 3, Imre 2 és Ary gól
jaival pedig 6:3 (3:3) arányban győztek.

X Bárány István Székesfehérváron. Szé
kesfehérvárról jelentik: Bárány István dr. 
kedden a MUSz megbízásából Székesfehér
várra érkezik, hogy a város és a sporttársa
dalom ottani tényezőivel megbeszélést foly
tasson az uszósport fellendítését illetően. 
Az értekezlet kedden lesz a székesfehérvári 
városházán.

X Eltemették Vértes Imrét. A rákos
keresztúri zsidótemetőben az egész magyar 
sporttársadalom fájdalmas részvéte mellett 
helyezték örök nyugalomra Vértes Imrét, n 
III. kerületi FC fufballigazgalóját. A fiata
lon elhunvt kiváló sportember végtisztessé
gére zsúfolásig megtelt a temető szertartási 
terme és Vértes Imre ravatalát teljesen el
borították a sporttostületek 
gyászszertartást H’cisr Miksa dr. pesti rabbi 
végezte, utána a III. kér.
Matti János városi főmérnök, a III. kerületi

koszorúi. A

FC nevében

kok nemcsak taktikai és technikai szempont
ból, hanem még tempóbirás tekintetében is 
messze felülmúlták ellenfelüket. Az osztrák 

csapatnak egyáltalán nem volt gyenge pontja. 
Hiden, a kapus pompásan látta el feladatát, a 
védelem áttörhctetlennck bizonyult, a fedezet
sor pedig mind a védelemben, mind a táma
dásban megállta a helyét, a csatársor pedig 
ötletes húzásokkal és a kapu előtti határozott
ságával tiint ki. A gólokat Schall, Vogl, Schall, 
Zischek, Schall és Gschwetdl lőtték. Az osztrák 
csapatnak több sérültje volt és a második fél
idő közepetáján tiz percig tiz emberrel játszóit 
— mégis fölényben volt.

FC elnökségi tagja, az országos futballszö- 
vétség nevében pedig Rosenbérg Emil al- 
elnök búcsúztatta a kiváló sportférfiut. A 
simái Csányi József dr., a Profiszövetség 
társelnöke mondott búcsúztatót a profesz- 
szionista futball nevében Vértes Imrétől.

X Bajnoki finálé a második félidőben. 
A pünkösdi ünnepek egyetlen professzio
nista bajnoki mérkőzését Kaposvárott ját
szotta a Somogy és a • Megyer csapata. A 
mérkőzést, melyen ötszáz néző jelent meg. 
a Somogy nyerte meg 8:0 (3:0) arányban. 
A tiz emberrel kiálló Megyer már a startnál 
elvesztette minden esélyét, a Somogy nyo
masztó fölényben volt és ha csatárai a kapu 
előtt határozottabbak lettek volna, még 
több gólt rúghatott volna.

X Az MTK ifjúsági versenye. Át MTK 
vasárnap délelőtt országos ifjúsági atlétikai 
versenyt rendezett az FTC-pályán. A száz- 
méteres síkfutásban Angyal (MTK) győzött 
11.6 mp-el, a magasugrást Mezei (MTK) 
nyerte 168 cm-rel, 1500 méteren Simon 
(MTK) győzött 4:15.8 mp-es jó idővel. A 
sulydobásban Csányi (BBTE) lett az első 
13 m. 14 cm-el, a távolugrásban pedig Dvor- 
zsák (Kioszk) győzött 643 cm-el. Ugyancsak 
a KISOK győzött a 4X100 méteres stafétá
ban is.
FÉLBESZAKADT A MAGYAR-JUGOSZLÁV 

TENNISZMÉRKÓZÉS
Zágrábból jelentik: A magynr-jugoszláv 

tenniszmérkőzést, amely szombaton kezdő
dött, nem folytatták, mert a magyar csa
pat vezetője vasárnap délután kijelentette, 
hogy csapata szombaton egy téves bírói 
Ítélet folytán hátrányba került és így a 
mérkőzést csak barátságos alapon hajlandó 
lejátszani. A jugoszláv csapat vezetője ezt 
n javaslatot elutasította és igy a mérkőzés 
eredmény nélkül végződött. 

A szerkesztésért éa kiadásért fclej:
Dr. EI.KK HUGÓ 
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