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Arzénes asszonyokat akasztanak Szolnokon
-.Luasírnap starthoz állt 

a Justíce tor Hungary
Budapesten mar megtettek az eimszmeteket a magyar dcean- 
repUlOk llnnepdlyes fogadtatására - Reflektorok sugara, louogd 
mágigák lángia varia a dustlce tor Hungary! - Húszezer 

neldpdiegyet adnak ki a megerkezdskez
A rendőrség szemlét tartott a mátyásföldi repülőtéren

Hosszú faJutMn vtHm■ elérkezett a
megvalósulás stádiumába a magyar aviati
ka legnagyszerűbbnek Ígérkező teljesítmé
nye:

a Justic fór Hungary starthoz állt 
s még alighanem ezen a héten elindul az 
.óceánrepülésre.

Az amerikai magyarság óriási érdeklődés
sel kiséri a gép sorsát és természetesen még 
ennél is nagyobb érdeklődéssel és

félő szeretettel lesi a Justic fór Hungary 
sorsát az óhaza.

Lindbergh óceán/epűlése óriási teljesítmény 
volt, de Endresz György és Magyar Sándor 
vállalkozása még ezt is túlszárnyalja, mert 
hiszen Lindbergh Amerikából Párizsig re
pült, a két magyar pilóta pedig még hosszabb 
útra vállalkozott,

Amerikától Budapestig.
A Magyar Aero Szövetség Kara Jenő el

nökkel az élén már minden előkészületet 
megtett a repülök fogadtatására. Az Aero 
Szövetséghez érkezett legutolsó jelentés ar
ról számol be, hogy Endresz György és Ma
gyar Sándor gépe többezer kilóméteres pró
barepülés után

leszállt New-York közelében Hartford-

Előkészületek a mátyásföldi repülőterén
A mátyásföldi repülőtér magasabb épít

ményein igen
erősfényü villamoslámpákat szerelnek 
fel, a hangárok tetejére fényszórókat 
helyeznek el, ezenkívül a repülőtéren 
köröskörül hatalmas fahasábokból 
máglyákat emelnek, ezeket leöntik 
benzinnel és a máglyákat meggyujtják 

rövid idővel azelőtt, 4»gy a gép megérke
zését várják. Ezekre a fényjelzésekre azért 
van szükség, hogy a gép a repülőtérre ta
láljon, mert lehet, hogy az alkonyat beáll
tával

■ sötétben fog megérkezni.
A rendezőség természetesen hatalmas né

zőközönség megjelenésére számit. A má
tyásföldi repülőtér azonban nem alkalmas 
túlságosan nagy tömeg elhelyezkedésére, és 
ezért, mint ezt a rendőrségi szemlén meg
állapították, összesen csak húszezer embert 
bocsátanak be a repülőtérre, nehogy a meg
érkezéskor a rend fölboruljon.

Az Aero Szövetség húszezer belépője
gyet bocsát ki, amelynek árusítását egy

két napon belül megkezdik.
A főkapitányság ezer rendőrt vezényel ki 
a repülőtérre és környékére, hogv fönntart
sák a rendet és nem elsősorban a közleke

ban, amelynek egyik gyárában készült 
a Justic fór Hungary motorja.

Azért kellett Hartfordban leszállniok, hogy 
a próbarepülés után még egyszer átvizsgál
ják a szakértők a motort és megállapítsák, 
hogyan végezte a nagy teljesítményt és elég 
biztonságos-e az óceánrepülésre. A számí
tások szerint Hartfordból vasárnap már 

átrepült Ujfundlandba és a St. John-l 
repülőtéren starthoz áll.

Az Aero Szövetség és a többi hatóságok 
vasárnapra már nagyjából befejezték a fo
gadtatás részleteinek megbeszélését. A má
tyásföldi repülőtéren

a budapestvldékl főkapitányság és a 
budapesti rendőrfőparancsnokság ki
küldöttei az Aero Szövetség megbizottai- 

val együtt megbeszélést és terepszem
lét tartottak.

Ezen a szemlén a rendőrfőparancsnokság 
részéről Mihályi Lajos főfelügyelő, az Aero 
Szövetség részéről pedig Páll Andor alelnök 
vett részt. A részletes terepszemle eredmé
nye alapján megállapították a fogadtatás 
részleteit s a leszállás módját, valamint azt. 
hogy a közönség milyen módon tekintheti 
meg a Justic fór Hungary megérkezését.

dés rendjét a repülőtérre vezető útvona
lakon.

A rendőrségi szemle során minden részle
tet megbeszéltek és kétségtelen, hogy az 
intézkedésnek meglesz a foganatja: a Justic 
fór Hungary érkezésének rendjét, a magyar 
aviatika diadalának ünnepségét semmi sem 
fogja megzavarni.

A program szerint az érkező repülőket 
Mátyásföldön az Aero Szövetség és a szé
kesfőváros megbízottai fogadják és a piló
ták azután a Kerepesi-titon, Rákóczi-ulon, 
Kossuth Lajos-utcán, Erzsébet hídon át a 
Gellért-szállóba hajtatnak autón. Az útvo
nalakon szintén rendőrök állnak majd sor
falat, mert hiszen előreláthatóan óriási tö
meg gyűl össze az utcán, hogy ünnepelje az 
óceánrepülés magyar hőseit.

A mátyásföldi repülőtéren történő fogad
tatással azonban természetesen nem ér véget 
az ünnepség. A Justic fór Hungary megér
kezése igen nagyszabású és nagyjelentőségű 
esemény, amelyet

méltó módon fog megünnepelni az egész 
ország.

A bevonulást követő napon 
nagyszabású ünnepélyes fogadtatás lesz 

a millenniumi emlékműnél.
Ennek az ünnepségnek a programját most ké-

elő és előreláthatóan szerdán vagy 
csütörtökön már hivatalosan is közzéteszik. 

A newyorki meteorológiai intézet már 
megkezdte Amerika és Európa összes me
teorológiai intézetei időjárásjelentésének 
összegyűjtését, hogy ezek alapján közöl
hesse a Justic fór Hungary pilótáival, me
lyik napon lesz olyan kedvező az időjárás, 
hogy elindulhatnak. Ha csak valami egészen 
előre nem látott különös időjárásbeli aka

Szombaton oszlaliab fel 
a kenvisatöhazat

Wekerle pénzügyminiszter most sem vállai leiüitseget - Karolyi 
Gyula gröl Szekesfenervar leioitie - liszterházy rcoric gröl, 

volt miniszterelnök a tapolcai kerület mandátummal 
líp ulbúi politikai aktivitásba

A képviselőház éleiét minden Jel szerint 
csupán a Társadalombiztosító szanálásáról 
szóló törvényjavaslat vitája hosszabbította meg 
néhány nappal, mert a kormány — minden 
ellenkező híreszteléssel ellentétben — még eb
ben a képviselőházban tető alá akarja hozni 
ezt a törvényt.

A javaslat általános vitája azonban — min
den jel szerint — a keddi ülésen befejeződik 
és legkésőbb szerdán végeznek a részletekkel 
Is, úgyhogy pénteken már a felsőházban Is 
sorra kerülhet a javaslat és mivel ott előrelát 
hatóing minden különösebb vita nélkül keresz
tülmegy, szombaton mór a képviselőház tudo
másul veheti a felsőház izcnctét és ezzel az 
országgyűlés munkája befejezést nyer, mert 
politikai körökben nem is gondolnak arra, 
hogy a napokban beterjesztett közmunkavált- 
Ságról szóló törvényjavaslat letárgyalása még 
erre a képviselőházra várna.

A képvhelőház feloszlatása tehát — be
avatott helyről szerzett értesüléseink sze

rint — szombaton fog megtörténni.
A választások azért kezdődnének junius 28-án, 
mert a törvényben előirt legrövidebb határidő 
a választások megejléséro 21 nap.

A kormány, illetve az cgységcspárt már jó
formán cl is végezte azokat nz előzetes mun
kálatokat, amelyek a többség biztosítására 
szükségesek. A főispánok utolsó turnusa szom
baton telte meg javaslatait a hivatalos jelölé 
izekre vonatkozólag és a lista most már hétfőn 
vagy kedden fíe.thlen István gróf miniszterelnök 
döntése n|á kerül.

A kormány tagjai közül a miniszterelnök 
újból listavezető lesz Debrecenben, de vnlószi 
nüleg — úgy mint a mtilt választás alkalmával 
— jelöltséget vállal valahol a vidéken, nyíl*- 
sznvazásos kerületben Is.

Klebelsberg Kunó gróf- Szegeden lesz ismét 

dály nem jön közbe, akkor
még ezcií a héten elindul a Justic fór 
Hungary New-Fundlandból Budapest 

felé.
A szakértők szerint, kedvező időjárás esetén, 
lén,

36 óra alatt tehetik meg az utat, 
de lehet, hogy kisebb zavarok esetén 40 
óráig tart, amig átszelik az óceánt és meg
érkeznek Budapestre.

a kormánypárt listavezetője. Rúd János Mis
kolcon akarja győzelemre vinni a kormánypárt 
listáját, amelyen második helyre kerülne Ho* 
dobay Sándor polgármester és csak a harma
dik lenne Görgey László.

Gömbös Gyula régi kerületében, Abádszaló- 
kon lép fel és eddig még nincs ellenjelöltje.

Mayer János ismét Hódmezővásárhelyen 
vezeti a kormánypárti listát, de fellep régi ke
rületében, Kápolnán is.

Szcltovszky Béla belügyminiszter Ismét a 
balassagyarmali kerületben lép fel. A múlt vá
lasztások alkalmával sem vállalt másutt jelölt* 
ségcl és most, sem fog másutt fellépni.

Zsitvay Tibor újból fellép Kecskeméten és a 
rétsági kerületben, amelyet most képviselt. 
Ellenjelöltje ilt Huszár Elemér lesz, aki a kerü
letet a második nemzetgyűlésen már képvi
selte.

Ernszt Sándornak eddig legalább hat kerü
letet ajánlottak. A népjóléti miniszter mostani 
kerületében, Ipolyságon mindenesetre jelöltsé
get vállal.

Gróf Károlyi Gyula székesfehérvári jelölt
sége most már befejezett tény.

Wekerle áSndor pénzügyminiszter még min
dig nem döntött n felelt, hogv vállal-c ninndá- 
lumot, de valószínű, hogv eddigi álláspontjához 
híven, továbbra is a felsőház tagja marad.

A kormánypártban különben meglehetős ag
godalommal várja a képviselők jórésze a hiva
talos jclöllnévsor publikálását, mert

a hivatalos jelöltség kérdésében a képvi
selők egyrészt még a saját személyére 

nézve sincs tisztában.
Csak annyit tudnak, hogy a hivatalos jelöltség 
kérdésében sok helyen a főispánoknak döntő 
befolyásuk volt és ezt a befolyást érvényesitel- 
lék is a lehelő legteljesebb mértékben.

Politikai körökben nagy érdeklődéssel be-
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Z8II0IS gyógymódjának nagy sikere
Nem tagadhatja most már a gallipachl 

Zeileia legádázabb ellensége sem a rendid 
völi gyógyeredményeket, amiket a gyógymód 
alkalmazásával elértek.

A legjobb bizonyítéka ennek, hogy min
denfelé utánozzák a gépeket és ez utánzato
kat Is Zeilcls nevével reklamlrozzák, dacára 
anhak, hogy Zrllels gépe utánozhatatlan, 
mert olyan gyártási titkai vannak, amelye
ket eddig senki sem tudott kifürkészni. Nem 
tudják a rádiumot az elektromos sugarak 
útjába Iktatni, mert ennek módja Zelleín 
titka. Ilyen erődet! Zeileis-géppel gyógykezeli 
a betegeit dr. BIechner Barna orvos,

Andrásij át S3. alatt, az Oktogon-téren, ahol 
már most is nagy számban vannak olyan 
betegek, akik soha nem remélt Javulásokat 
és gyógyulásukat érték el a Zeilels-kura által.

Az Ideges tünetek, Izületi fájdalmak, ideg- 
zsábák, reuma, Ischiás, valamint számtalan 
l»első betegségek csökkennek napról-napra, 
a mindenre kiterjedő alapos orvosi vizsgálat 
után végzett besugárzások következtében.

Hogy a szerény keresetű betgek Is élvez- 
'•essék e gyógymódot és anXak gyógyító ha
tását, az Andrássy-uti Intézet a kezelés diját 
olcsón, 3 pengőben álinpitotta meg.

gzélnek Esterházy Móric gróf akcióbalépéséről.
Esterházy Móric gróf már cl Is vállalta a 

tapolcai kerület Jelöltségét,
ahol a független kisgazdapárti Forster Elekkel 
(veszi fel n küzdelmet keresztény gazdasági 
programmal.

Az uj honvédelmi óHamtitkár, Lázár Andor 
idr., Szentesen lép fel. Ott ugyanis sehogysem 
tudták dűlőre vinni a hivatalos jelöltség kér
dését. A mostani képviselő, Szeder Ferenc Já
nos a mult választáson mint ncmhlvatah/s je
lölt buktatta ki a kerület addigi képviseltjét és 
hivatalos jelöltjét: Bugyi Antall. Most azután 
Bugyi Antal ismét reflektált a hivatalos jelölt- 
ségra. Az esélyei kedvezőbbek, mint a mostani 
képviselőnek és

Igy azután most egyik sem lesz hivatalos 
jelölt, hanem Lázár Andor honvédelmi 
államtitkár indul a hivatalos támogatásost.

Miután Szentesen a független kisgazdapárt is 
harcbamegy, a szentesi mandátumért legalább 
pégy jelölt fog küzdeni.

Jász-Nagy-Kun-Szolnok megyében élesebb 
harc lesz Karcagon, ahol a Csontos Imre ha
lálával vitéz Kenyeres Jánost választották meg. 
P. Abraliám Dezső a szegedi kormány volt 
miniszterelnöke lép itt fel függetlenségi pro
grammal és mivel a legutóbbi általános vá
lasztások alkalmával csak a legerőteljesebb 
hivatalos támogatással tudták vele szemben 
Csontos Imrét megválasztatni: vitéz Kenyeres 
'Jánosnak is nagy erőfeszítéseket kell tennie, 
hogy újra megszerezze a legutóbb egyhangúlag 
'Jtapot mandátumot.

Ktinszenfmártonban Künn P. András man
dátuma erősen veszélyeztetve van Mezei Lajos 
dr. oltani ügyvéd által. Valószínű, hogy Kuna 
P. András nem is lesz hivatalos jelölt és igy 
'jellegzetes kisgazdafigurája kimarad a jövő 
jrépviselöházból.

Héjjas Iván kerületében, Kunszenlmrklóson 
!s nagy és erős választási küzdelemre van ki
látás. A kerületben az egységospárt program
ijával lép fel dr. Kelemen Kornél. Ugyancsak 
próbálkozik még n kerületben Vass János dr., 
r Károlyi-kormány egykori tagja és természe
tesen lléjjas Iván is. Az előjelekből Ítélve, Ke
lemen Kornél győzelme valószínű.

Természetesen most még úgy a Jelölésekre, 
jnlnt a választásokra vonatkozó hírek csak 
kombinációknak tekinthetők. Azok, akik pozi
tívumot tudnak: a miniszterelnök, államtitkár 
ja, vagy Sztranyavszky Sándor belügyi állam
titkár, mély hallgatásba merülnek mindaddig. 1

. mig a kormányzó legfelsőbb kézirata a felosz
latásra vonafxozólng oda nem kerül a képvi
selőház el-jőkénuk a kezébe...

A barRhyavármegyei siklósi kerületben Bor- 
j bély Kálmán földmivelési miniszteri tanácsos 

líp fel egységcspártl programmal.

Bethlen István gráf miniszter
elnök junius 20-án tartja 

programDeszádát Debrecenben
Debrecen, május 31.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Debrecenben már a különböző pártok tel
jesen felkészülve várják a képviselőház felosz
latását. Bethlen István gróf miniszterelnök a 
kormánypárti lista vezetője, utána következik 
Ruffy-Vargha Kálmán, a Gazdasági Akadémia 
igazgatója, felsőházi tag.

A miniszterelnök az eddigiek szerint Junius 
20-án Jelenik meg Debrecenben választói 

előtt, s tartja meg programbeszédét, 
amely egyszersmind természetesen a kormány 
jövő programja lesz.

A polgári ellenzék Ismét Hcgymegi Kiss Pál 
nevével, mint listavezetővel Indul a küzdelembe, 
inig a szocialista párt listavezetője újból dr. 
Györki Imre lesz Debrecenben tehát, az eddigiek 
szerint, nem lesz személyi változás a város kép
viselői között.

Beszámoiögyaiásek ás IslOlásek
Júszfényszaruból Jelentik: Czettler Jenő, a 

képviselőház alelnöke vasárnap beszámoló 
gyűlést tarlóit, amelyen beszélt Ernszt Sándor 
népjóléti miniszter, valamint a kereszténypárt 
több képviselötagja is.

Kecskemétről Jelentik: Délelőtt tiz órakor az 
Iparosotlhon dísztermében jelölőgyülés volt, 
amelyre küldöttségileg hívták meg a Kecske
méten időző Zsitvny Tibort, akit azután fel
kértek a jelölés elvállalására. Az igazságügy
miniszter nagy beszédet mondott és kijelen
tette, hogy o jelölést vállalja.

A pestkörnyéki kerület országgyűlési képvi
selője, Fábián Béla vasárnap délután Rákos
palotán beszámolói tartott. Megjelent a gyűlé
sen Bródy Ernő is, aki hosszabb beszédben 
ismertette a demokrata párt célkitűzéseit, majd 
utána Fábián Béla hívta fel a polgárságot a 
demokratikus eszmék melletti küzdelemre. 
Weisz Samu pártelnök záróbeszédével a lelkes 
hangulatú gyűlés véget ért.

a hősök síremléke előtt. A déli órákban befe
jeződött az ünnepség.

A Pesti Izraelita Hitközség’ és a szentegylet 
vasárnap délelőtt 11 órakor rendezte a Hősök 
emlékünnepét a rákoskeresztúri zsidótemető
ben nyugvó hősi halottak parcellájában. A 
hadsereg nevében Somogyvári Vilmos ezredes 
tett le koszorút. A Budapesti Autó nőm Ortbo 
dox Hitközség Kazinczy-utca! templomában is 
emlékünnep volt a hősi halottak emlékezetére.

A vidéki városok valamennyien méltóképpen 
kivették részüket a 290.000 magyar hős emlé
kére rendezett ünnepségekből. Impozáns ünne
pélyt rendezett

Debrecen városa, 
ahol a hősök emléktáblájánál nagyszámú kö
zönség jelenlétében folyt le az ünnepség.

Nagykanizsán
Is méltó keretek között emlékeztek meg a hősi 
halottakról. Az emlékünnepélyen Gazdag Fe
renc püspöki biztos mondott emlékbeszédet.

FONTOS!
HOGYAN ÉLJEN A 

8V0M0R« 
BELBAJOS ember? 
Irta: Dr. Lukács Pál főorvos P 2.80

HOGYAN ÉLJEN A 

SZÍVBAJOS EMBER? 
Irta: Dr. Bodon K. tanár gP 2.80
Mindenütt kapható Novák R. és Társa 
könyvkereskedés, Budapest, Vili.. Baross- 

utca 21. Telefon: J. 802—17.

A magyar legitimisták cáfolják 
Ottó és Mária olasz király leány 

házasságának hírét
Zita királyné Páriából Olaszországba utazott 

beteg édesanyjához
politika vezető tényezői — külö- 
a legitimista politikusok —- kő-

A magyar 
nősen pedig „ .
zött nagy feltűnést keltettek a francia lapok
ban feltűnő helyen pertraktált tudósítások, 
amelyek arról számoltak be, hogy

Zita királyné politikai természetű körútra 
indult Páriából.

Ismeretes, hogy Zita királyné néhány héttel 
ezelőtt Steenockerzeelből, ahol tudvalévőén 
állandóan tartózkodik, Párisba érkezett. Zita 
királyné párisi utazásának az volt a célja, 
hogy ott

meglátogassa Alfonz spanyol exkirályt, aki 
emigrációjának első állomásául ■ francia 

fővárost választotta.
Zita királyné párisi utazásával kapcsolatban 
bukkantak fel azután a külföldi lapokban a 
Habsburg restaurációról különböző találgatá
sok. Ezek a hírek bukkannak fel most újból, 
hogy Zita királyné elutazott Párisból, de néni 
ment vissza Steenockerzeelbe, hanem 

Olaszország felé 
folytatta útját.

A külföldi sajtó beállítása szerint. Zita ki
rályné azért utazott most Olaszországba, hogy

találkozzék az olasz királyi párral.
Ezen a találkozáson dől el állítólag Ottó há
zasságának kérdése. Zita a francia lapok be
állítása szerint ugyanis

Ottó fiának az olasz királyi pár leányával,
Mária főhercegnővel történő eljegyzését 

beszéli meg.
Ez volna az első lépés a Habsburg restauráció 
kérdésének újból való napirendre tűzésére.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap ebben 
az Irányban beszélgetést folvtatott a magyar 
legitimisták egyik vezető politikusával, aki a 
következő felvilágosításokat adta:

— A Zita királyné olaszországi utjával kap
csolatban külföldön elterjedt hírek igen tub 
zottak és minden tárgyi alapot nélkülöznek. Az 
egyetlen tény az, hogy

a királyné szombaton Párisból tényleg el
utazott.

Tudomásunk szerint utazásának nem Róma a 
célja, hogy ott az olasz királyi párral találkoz-., 
zék, hanem

Planorcha megy ...
gyengélkedő édesanyjának látogatására

Elcsattant az első strandpofon..
Vizi-aszfaitbetyár kapta a szezonnyitó pofont

• -
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Kedvezően alakulnak 
a német-magyar kereskedelmi 

tárgyalások
Nlekl Alfréd berlini tanácskozásai kedvező 

aki tudvalevőleg a genfi népszövetségi tanács
kozások után egyenesen Berlinbe utazott a 
kereskedelmi egyezmények előzetes tárgyalá
sára —, vasárnap este visszaérkezett Buda
pestre. Mint jó forrásból jelenthetjük:

Neki Alfréd berlini tnnásckozásal kedvező 
aiisplclumok között Indullak meg és min
den remény meg van arra, hogy a junius hó 
második felében meginduló érdemleges ta
nácskozások eredményesen fejeződnek be.
Nlékl meghatalmazott miniszter vnlószinüleg 

piég hétfőn referál berlini tárgyalásának anya-

gáről Károlyi gróf külügyminiszternek és az
után a magyar-osztrák kereskedelmi szerződés 
parafálásának elintézésével foglalkozik.

Ennek megtörténte után felvesszük az érint
kezést a csehszlovák kormánnyal, hogy a mos
tani szerződésnélküli állapot megszüntetésére 
vonatkozó tárgyalások megkezdődhessenek.

Azután következik sorra újból a magyar
német megbízottak ismételt és most már rész
letes tárgyalása és a vonatkozó kereskedelmi 
egyezmény véglegesítése.

Ezek a tanácskozások ismét Berlinben lesz
nek.

Vasárnap volt az idei strandszezon harma
dik vasárnapja. A hőmérő hig&nyoszlopa re
kordmagasságot ért cl. Zsúfolásig teltek meg 
az összes fővárosi uszodák és strandfürdők, 
amelyeknek egyikén

a csillaghegyi strandon elcsattant a hagvo- 
mányus szezonnyitó első strandpofon is.

Az esemény színhelye a medence nem úszók 
részére fenntartott fele volt, ahol Katz Ró
bert nagykereskedő fürdőit társaságával. A tár
saság egyik kék-sárga fürdöruhás hölgy tagja 
hirtelen fclsikoltott:

— Jaj a lábam!
A következő pillanatban egy fehér vászon 

féríluszósapka és a hozzátartozó fekete fürdő
trikó bukkant fel a vízből. Valamit mondani

akart, azonban már nem volt rá ideje
Katz Róbert elébe ugróit és 

hatalmas pofont mért az ismeretlen 
arcára

ezzel a felkiáltással:
— A vízben ne legyen aszfaltbetyár.
A fiatalember incglánlorodott az ütés erejé

től, elpirult, egy lépést tett előre. Azonban f 
ugylátszik azok közé az emberek közé tarto
zott, akik az ülést nem adni, hanem állni szok
ták és mielölt még a második pofon elcsattan
hatott volna,

villámgyorsan lebukott a viz alá 
és szereplésének dicstelen színhelyéről gyor
san eluszotl.

Ez a szezon első pofonjának rövid oknyo
mozó története.

290.000 magyar hősi halott 
emlékének áldozott az ország 

vasárnap

A svéd gyufatröszt húszmillió 
márkát kínált az „örökgyufa*4 
feltalálójának, ha találmányát 

megsemmisíti
Ringer professzor visszautasította a gyufatröszt ajánlatát

Kegyeletes ünnepségek Budapesten és vidéken
Vasárnap délelőtt Impozáns Ünnepség koré- I patt az emlékkő elé s a kormány babérko- 
hen hatalmas közönség elölt koszoruzták szoruját ezekkel a szavakkal tette le:

Berlin, május 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A berlini sajtó hasábos tudósításokban 
számol be arról a harcról, amely a svéd „gyufa
király": Ivar Kreuger és a világhírű bécsi 
mikus professzor, dr. Rinyer között tört 
Ringer dr. tudvalévőén

„az örökgyufa** feltalálója 
és találmánya komolyan veszélyezteti nz egész

ké- 
ki.

találmányát nem értékesíteni akarja, hanem 
egyenesen — megsemmisíteni, 

hogy ezzel a gyufagyártás fölött lebegő veszélyt 
egyszersmindcnkoira megszüntesse. Ringer dr.. 
azonban

lében hatalmas - ---------- ----- ----------------
meg Budapesten a hősök emlékművét s ezzel 
egyidejűén nz ország valamennyi hősi cm lék- 
müvénél kegyeletéé ünnepélyt rendeztek.

A budapesti ünnepség « mllleniumi oszlop 
Hőit elhelyezett hősök emlékkövénél folyt le, 
ahol már u kora délelőtti órákban 

nagy töiucg gyűli egybe.
fTil órakor érkeztek meg a notabililások, elsők 
között Kárpátiig Kamillo, a honvédség föpa- 
rancsnoka, nki

■ kormányzó képviseletében helyeselt ha
talma* babérkoszorút aa emlékkőre, 

majd Gőtnbös Gyula honvédelmi miniszter lé-

„...Saslöszek

— Akik a hazáért hallak meg, örökké 
élnek!

A képviselőház nevében Almássy László el
nök, a felsőház nevében Rakovszky Endre ház
nagy, a főváros képviseletében Ripka Ferenc 
főpolgármester, a honvédség nevében Nánássy- 
Mcgay Ernő altábornagy tettek le koszorút. A 
diplomáciai testület tagjai, a hadirokkantak, 
frontharcosok, felvidéki egyesületek, a fővárosi 
alkalmazottak, a cserkészszövetség, a főiskolai 
hallgatók koszorúi kerüllek ezután az emlék
műre.

A koszorúk elhelyezése után katonazene 
hangjai mellett elvonullak a katonai osztagok

SCHHIpTHAUERRSÜI RÍ I keserüvlg esőd A-
itermísz« te i.bUUiU latos ée páratlan 
összetételénél fogva a világ legelső keserüvizel

svéd gyufaipart. A feltaláló és az iparfejedelem 
között kitőrt háború tulajdonképpen az egész 
gyufagyártást alapjában döngeti. Ezzel a harc
cal kapcsolatban most került nyilvánosságra, 
hogy

Ivar Krenger. mikor tudomást szerzett Rln- 
ger dr. találmányáról, húszmillió márkát 

kínált érte.
Ugyanakkor azonban közölte a feltalálóval azt 
is, bogy

visszautasította
a svéd gyufalröszt fejedelmének ajánlatát.

A Neues Wiener Journal munkatársa meg
interjúvolta dr. Ferdináesd Ringer professzort, 
ez üggyel kapcsolatban. Az „örökgyufa" felta
lálója túlzottnak minősítette a berlini tudósí
tásokat,

nem tagadta azonban, hogy a Krengerrcl 
folytatott tárgyalásai tényleg meghiúsultak.

Ringer professzor előadása szerint három kül
földi tőkecsoporttal folytat most tárgyalásokat 
találmányának értékesítése ügyében.
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Kit arzénes asszonyt akasztanak 
Szolnokon

Szolnok, május 31.
’ ?A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
^eientése.) A szolnoki fogház udvarán, ahol 
Sár hónappal ezelőtt fölakasztották Kardos 

JhAlynét, rövidesen megint akasztanak: 
két arzéné* asszonyon hajtják végre a

* jogerő* Ítéletet.
’' Egy hónappal ezelőtt a Kúria jogerőre 
emelte Csordás BáMntné és Szabó Lászlóné 
tiszaikürti arzénes asszonyok halálos Ítéle
tét, akiknek lelkén több emberélet szárad 
Az egyik elitéit asszony, Csordás Bálintné 
nemrégiben cellájában

fölvágta aa ereit,
de idejében észrevették az öngyilkossági ki- 
•érletet, ápolás alá vették és már fölépült.

A másik halálraítélt, Szabóné bizik ab
ban, hogy megmenekül.

Pedig hiába, 
néhány nap múlva beteljesedik mind

kettőjük sorsa.
Mint feltétlenül megbízható illetékes he

lyen értesültünk, a jogerős halálos ítélete
ket szombaton délelőtt mutatták be a Kúria

Felakasztotta magát 
a népjóléti minisztériumban 

Radich István hadirokkant színigazgató felesége
Tegnap délután három óra tájban izgalmas 

jelenetek játszódtak le a népjóléti minisztérium- 
bán lovag Asbash Sándor miniszteri osztálytaná- 
naot előszobájában. A délutáni órákban egysze
rűen öltözött, 40 évesnek látszó nő jelent meg a 
minisztériumban és lovag Ásbash titkárnőjével 
Kezdett izgatott hangon tárgyalni.

— Szeretném tudni, hogy el van-e már intézve 
férjem ügye? Évek óta járkálok ide és mindig 
másnapra Ígérik az ügy elintézését,

tovább nem várhatok,
'óriási a nyomorom, mind a nyolcán éhezünk.

A titkárnő megkérdezte a feldúlt lelkiállapot
ban lévő nőtől, hogy tulajdonképpen hogy is hiv- 
•fák és mijáratban van. Az asszony elmondotta, 
hogy Radich Istvánnénak hívják, férje ügyében 
keresi a miniszteri osztálytanácsost, akitől azt 
kéri,'hogy az altiszti nyugdíj helyett férjét meg
illető önkéntest nyugdijat folyósítsák a jövőben.

A titkárnő leültette Radichnét és arra kérte, 
hofy

várjon pár percig,
amig főnöke fogadni fogja. Közben a tisztvise
lőnő hivatalos ügyben a másik szobába ment át 
s amikor visszatért a szobába, legnagyobb meg

döbbenésére
ai egyik kilincsen felakasztva találta a hadi

rokkant feleségét.
Nyomban fellármázta a közelben tartózkodó al
tisztekét, akik levágták az életunt nőt a kitinéi
ről, lefektették a díványra és az előhívott men

tőkkel eszméletre térítették.

Hajsza a nyugdíj után
' A mentők, miután nem találták súlyosnak Ra- 
'dlchné állapotát,

a népjóléti minisztériumból a főkapitányság 
életvédelmi osztályára szállították,

ahol kihallgatták öngyilkosságára vonatkozólag. 
Kihallgatása után, miután megígérte, hogy le
mond öngyilkossági szándékáról.

elbocsátották a rendőrségről.
A Hétfői Napló munkatárs* vasárnap délután 

felkereste Eötvös-utca 27. alatti lakásán az élet- 
nht uriasszonyt, aki részletesen elmondta ön
gyilkossága előzményeit.

Asiudvarból nyíló egyszobás félemeleti lakás
ban lakik Radich István volt színházigazgató, 
százszázalékos hadirokkant, feleségével, édes
anyjául és öt apró gyermekével. Konyhájuk 
nincs Radichéknak, a szobában kályhán melegí
tik szegényes eledelüket. Köményes leves az ün- 
bt pl ebéd. Főzelékre, kenyérre már nem telik. 
Sírva fogad Radichné:

— Nem ezt a sorsot érdemeltük meg ... Az 
uram önkéntes tűzmester volt a háborúban. Mint

százszázalékos rokkant
került haza. Egy ideig kapta az önkéntes! nyug
dijat, de később csak az alacsonyabb legénységi 
nyugdijat folyósította a népjóléti minisztérium, 
mett 'nem látták beigazoltnak a katonai minősí
tését. A bécsi hadtörténelmi levéltárból beszerez
tük az igazolványt, hogy az uram önkéntes volt. 
Nagy szó volt ez, mert igy havi 240 pengő járu
lékra számíthattunk. Szombaton délben azután 
azt mondották a minisztériumban, hogy

a bécsi Iraton javítás, radlrozás látszik, 
nem folyósíthatják * pénzt. Elvesztettem a feje
met,

lerohantam az utcára, egy közeli üzletben 
kis darabka spárgát kértem kölcsön,

Msszsmentem, azután megtörtént a dolog . . .
— Pár óra múlva a rendőrségen találtam ma- 

f*m,.ótt tudtam meg, hogy tulajdonképpen mit 
Is csináltam. A rendőrségen megigértették ve
lem, hogy lemondok az öngyilkossági tervről. 
Mit tehettem,

megígértem, hogy nem leszek öngyilkos, 
P«di« most foglalkozom csak igazán komolyan 
•z öngyilkossági szándékkal.

Kötél után clankall
Retlküljéből egy üveget vesz elő, remegő kézüti ax asztalra teszi, és sírva fakad:

kegyelmi tanácsának határozatával együtt 
jóváhagyás végett a kormányzónak. A dön
tés alig lehet vitás, mint ahogy

nem lehet vitás
■ kegyelmi tanács véleménye sem. A kúriai 
ítélet indokolása kimondotta, hogy a ször
nyű bűnöket százszázalékosan kell Szabóné 
és Csordásáé ügyében megtorolná és az Íté
letnek példát kell statuálni minden idők 
számára.

— Nem vitás — mondotta informáto
runk —, hogy a kormányzói döntés

szabad folyást enged
a három egybehangzó bírói Ítéletnek és 
ebben az esetben néhány nap múlva, de

a hét folyamán okvetlenül végre is 
hajtják az ítéleteket.

A két akasztás után nem következik 
több. Egy asszony van még halálra Ítélve, a 
kétszeres gyilkos V. Takács Lajosné, aki
nek most figyelik az orvosok az elmeálla
potát. Sok kilátása van arra, hogy megálla
pítják beszámithatatlanságát és akkor nem 
akasztják fel a hetvenéves, tört, beteges, 
összeaszott nőt.

— Ciankáli van ebben az üvegben,
ez majd biztosan végez velem.

— Idegeim teljesen fölmondák a szolgálatot, 
ha pár nap múlva nem intézik el ügyemet, fel-

Magyar hölgyek előnyben...
A nyaralási divatverseny pálmája még a külföldön is könnyen lehet magyar hölgyeké az idén.
Külföldön ez évben minden drágább, mint Budapestenl Minden nyári divatujdonságot vegyen meg Fischernél! 

meglepően olcsó árai mindenki részére lehetővé teszik, hogy bárhol 
megjelenve, a magyar hölgyek elismert előkelőén Ízléses egyénisé
gével párosult legújabb nyári divatot vigyék diadalra,

Társaságbeli, kiránduló, sportoló, fürdő és különböző
Fischer divatkompozíciók és divatanyagok 
mindig vonzóan Ízlésesek, nem tömegcikkek és mégis mindig a legolcsóbbak.

Nyár! Idényárak:

crepe oeorgeite R.so
duplaszéles, délutáni éa estélyi ruhákra Se

valódi seivemshantunp 0.90 j
nyers színben ................................ ■■ ■

Francia cernagranadln 9 on
diiplsszéle'. Iegn|abb mintákban ■■•80

Crepe de Chlne k.oo
tiszta selyem, legdivatosabb mintákkal W

Strandkabít q.oo
(Allgai -............................................ V

Francia gyapiudeiaine 9.90

Crepe OeoroettB..niouss9iine C-50
ImprlniíB tiszta selyem ........................ ” Gyapjú fürdőruhák 5'80 Lenuíszon q.oo

FouiardselymeH íttóx 9.90
ták, délutánt ruhákra..................   V

| mosó volle “.78 Butorkreton — RA 1
70 cm. szélei .............................. lUU ■

1 Nyersselyem rayö R.60
| ruhákra.......................................................... V

Nézze meg naponta váltakozó kirakatainkat 1
Nagy választék hazai és amerikai fürdőruhákban, pyjn maöl tönv ők ben, frottír fürdőkabáf ok

ban és fürdŐköpeDyekben, gumifürdőcipőkbsn, fürdőövekben és fürdőtáskákban

FISCHER SIMON ÉS TÁRSAI R. T.
selyem- és divatáruház V., Bécsi-utca fO

megyek a minisztériumba és ott iszom meg az 
üveg tartalmát.

A sarokban idős, fehérhaju asszony sirdogál 
Körülötte apró gyerekek, nekik is könny csillog 
a szemükben. Radich édesanyja. Radichné édes
apja lovag óváry Lipót, volt országos főlevéltá
ros.

Radich István apja ugyancsak előkelő ember. 
Radich Gyula dr., a biintetŐjárósbiróság volt el
nöke, aki nemrég vonult nyugalomba mint kúriai 
biró. Radich István a Tarka Színpadnak volt az 
igazgatója, a Nefelejts-utca 52. szám alat volt a 
kis szinház, előzőleg a Király- majd a Magyar 
Színháznak volt tagja. Betegsége miatt kellett 
abbahagynia eredeti pályáját.

A hóbofll után egy ideig anyja Király utca 112. 
alatti trafikjában segédkezett, de 192.3 bán a tra
fikengedélyt is elvonták tőle és azóta abból a 
kis nyugdíjból tengődnek, amit a népjóléti mi
nisztériumtól kapnak.

Zsebmetszés miatt elfogták 
dr. Burger Imre orvostanhallgatót 
Ellenállhatatlan kényszer viszi a lopásra a pénztárcák gyűjtőjét

A bécsi rendörigazgatóság vasárnap rádió- 
graniban értesítette a főkapitányságot, hogy a? 
osztrák fővárosban lopás miatt elfogtak egv 
Burger Imre nevű férfit, aki

budapesti hírlapírónak mondja magát 
és a bécsi rendőrség az iránt érdeklődött, ki
csoda ez a Burgcr Imre.

A főkapitányságon utánanéztek a dolognak 
és megállapították, hogy valóban létezik egy 
Burger Imre nevű ember, akivel lopás miatt 
dolga volt már a rendőrségnek. Az illetőnek

dr. Burger Imre a neve, budapesti orvos
tanhallgató.

Rurger gazdag családból származik, de ugy
látszik ellenállhatatlan kényszer hajtja őt min
dig a lopásra. Legutóbb egy fővárosi szinház
ban fogták el, amikor zsebmetszési akart elkö
vetni. Akkor házkutatást tartottak a lakásán,

Miéri szenvedjünk ■ hőségtől?

Fáim Beach öllönv 
valódi angol Palm Beach szövetből 
készül, pehelykönnyű, nem gyürődik, 
fazont tart, tehát mindig elegáns, a leg
nagyobb hőséget elviselhetővé tesz

Pengő
Árusítja kizárólag :MrilMAMM IMI m. kir. udv. e« kant. •iáJI'tó 

liElMll III. IV„ Muzeum-körut I.

ahol valóságos pénztárcagyüjteményt találtak, 
ötven-hatvan különféle erszény, levéltárca 

és pénzestáska került elő.
Burger ezeket az áldozataitól lopta, de ahe
lyett, hogy mint a hivatásos zsebmetszők szok
ták, eldobta \olna azokat,

szenvedélyesen gyűjtötte a pénztárcákat.
Burger Imrét lopások miatt már kétszer elítél
ték és legutóbb két és félévig ült a fegyházban. 
Mostanában semmi hirt sem hallottunk róla, 
mig most a bécsi rendőrség érdeklődött az ál
lítólagos budapesti „szerkesztő" után.

A főkapitányság ezek után közölte a bécsi 
rendörigazgatósággnl, hogy Burger Imre nevű 
hírlapiról nem ismernek Budapesten és az ott 
elfogott zsebtolvaj alighanem dr. Burger Imre 
orvostanhallgató lesz, bár ez 10 évvel fiatalabb, 
mint az a Burger. akinek a személyi adatait a 
bécsi rendőrség közölte.
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Kifosztottak egy uriasszonyt, 
amig ájultan feküdt az utcán
Mire a mentők megérkeztek, egy lelketlen tolvaj kirabolta

A főkapitányságra egy lelketlen tolvaj 
allén érkezett ma följelentés. A följelentő 
dr. fíoróky Ferenené, aki a Kacsa-utca 
•zátnu házban lakik.

Bozókyné előadta panaszában, hogy 
hány nappal ezelőtt

■i Attlln-u teában összeesett.
Pár percig feküdt eszméletlenül a földön, 
amíg észrevették és mentőket hívtak hozzá. 
'A mentők első segítségben részesítették

23.

né-

Agyonlőtte magát Nyitray Lajos 
gazdag zuglói vendéglős

öngyilkosságának oka: a főváros kisajátította a házát és 
inkább a halálba ment, minthogy megváljon 

régi üzletétől
Vasárnap délei'4 a gyomai rendőr

ség értesítette a budapesti főkapitányságot, 
hogy Nyitray Lajos 52 éves budapesti ven
déglős sgyönlőtte magút.

Az 62 esztendős vendéglős Ismert tagja 
yolt a budapesti vendégiőstársadalomnak, 
'évek hosszú során át Zuglóban, a Thököly- 
Ut és Hajtsár-ut sarkán

MARADÉK-HÉT
Hétfőtől—Szombatig

Selyem, Szövet, Pamutvászon és Mosókelme maradékainknál
1—5 méterig

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

bármi vásárolható.
Néhány cikk a sok közüli visuaMrMti

Cr6p0 dO ChínO, valódi hernyóselyem, sok színben.____ ___ P 3.25
Crepe Georcjette, tiszta selyem, dlvatezlnekben — _ — — _ P 4.40
„Tiflis" és Meteor Crepe de Chine, 4.90
NyerSSelyeOl, . logdlv.toMbb oalkmlntAk, bloz 6s ruhaanyag __p 4.90
Mintázott Crepe de Chine, o _ _ _ p 3.45
Nyersselyem, .Maainimi, igen mm. _ p 1.45
Mintázott „Dupion", ruha a kompiéi anyag-. _ _ _ _ p 1.95
Gyapjú Georgette, 11.40

15.80 Tweed Kelmék, 1W om. ruha éa kompié. minőségek _P 7.90
11.80 Divat Sottis Kelmék, ígunag, v«antékbM____p 5.90 

_r 3.90 
_r 2.90

16.75 
-p 11.25 
-r 11.40 
_p—.79 
-r—.43 
_r 1.25 
— r 1.45 
_r—.84

Ari

6.50
8.80
9.80
9.80
6.90
2.90
3.90

22.80

angol mintákkal.

2.90
1.28
1.30
2.40
3.50
1.50
1.28
1.80
Postán bérmentve szállítjuk.

7.80 Mintázott Georgette, unt> gyapjuayag. ntöna vimm

5.80 Crepella és Georgette, ti«it» gyapjú, ruhaanyag __

13.50 Férfi-Öltöny Kelmék, íe^bb __________ _

12.50 Férfi-Öltöny Kelmék, urato. «i>»ki»._ _ _ _ _
12.80 Doubl Kelmék , falöltökre,

1.58 Mintázott MOSelyem, Igen nagy választékban _

"”.86 MOSÓ Doltlin, sok nái minta, jól mosható minőség __

2.50 Oxfordi kitűnő plmrna ée Ing anyag- — —

GrCn<ldinv Avat mintákkal, dupla uélea_ —.  — ZZ
Gronadin, mha és pongyola minták nagy választékban —

„Fenyves Különlegesség 2130“
jóságáért szavatolunk, ágy és fehérneműre kiválóan alkalmas..__L_ P •

Agylepedö, tartós minőség, 145—160 om. széles - - - Z Z. P 1.20 
Papianlepedő Creton, kiváló minőség, 180 om. nőies____ P 1.75
Inlet, MrortW, }» mtabaíg- - - - - - - - - " ~- - - - - - - - - - - .75
Kanavász, «««> minMg ~_______ = =___ r.» —.83
Batiszt sifon, ip.jo»h>Mg —.90

Mintákat készséggel küldőnk.

Calvln-tér 7.

azután a Rókus-kórházba vitték.
Azóta m$r meggyógyult éa elhagyta a 

kórházat. Most azután rájött, hogy
amíg ájultan feküdt ai uteán, ismeret

len tettes kifosztotta
és ellopta a kézitáskáját, amelyben hatvan 
pengő, harminc osztrák schilllng és külön
féle értéktárgyak voltak.

A rendőrség szigorú nyomozást indított a 
lelketlen tolvaj kézrekeritésére.

saját házában volt jómenetelü, forgal
mas Üzlete.

Nyitray Lajos öngyilkossága szoros ösz- 
szefüggésben van azzal a városfejlesztési 
programmal, amelyet a főváros most hajt 
végre Zuglóban. Több háztulajdonost föl
szólítottak hetekkel ezelőtt, hogy bontsa le 
épületét, mert telkét a főváros kisajátította

nyugatinál a helyzet uáltozatianl 
Tavaszi ClDOuldanságok 

sugárnál p 12.50 
Berllnl-tér 4.

és útjában .van azoknak a munkálatoknak, 
amelyeket végre (kezdtek hajtani- Nyitray 
két hónappal ezelőtt kapta az első felszólí
tást a közmunkatanácstól, hogy

telkét • főváros kisajátította
és épületét mielőbb bontássá le.

Három héttel ezelőtt ujabb felszólítás 
érkezett a vendéglős címére. Ezt már a fő
város intézte hozzá és sürgette a Közmun
katanács fölszőlilásának végrehajtását. 
Nyitray, aki Zuglóban nevelkedett, ott él
tek szülei is, majd ott is önállósította ma
gát, megtakarított pénzecskéjéből házat vá
sárolt,

elkeseredetten mondogatta Ismerősei
nek, hogy nem tud megválni házától, 

inkább Öngyilkos lesz, 
mintsem más vidékre kelljen költöznie.

Mindent megpróbált, hogy megváltoztassa 
a hatóságok döntését, azonban a döntést 
nem lehetett megváltoztatni. A múlt hét 
közepén Tatabányára utazott, ahol szintén 
van vendéglője, amelyet jelenleg felesége 
vezet.

Búskomorság jelel mutatkoztak rajta 
elutazása előtt a Tatabányán még jobban 
erőt vett rajta lelki bánata. Felesége pró

Rejtélyes módon eltűnt 
Mailáth Gréte bárónő 

nagyértékü gyöngysora 
az Állami Gyermekmenhely ápolónői tanfolyamának helyiségéből

Majláth Gréte bárónő, tizenkilencéves ön
kéntes ápolónő, aki a Horthy Miklós-ut 79. 
számú házban lakik,

különös lopás
ügyében tett följelentést a rendőrségen.

A fiatal bárónő mostanában az Állami 
Gyermekmenhely önkéntes ápoló-tanfolyamát 
hallgatja, hogy később azután résztvegyen 
ebben az emberbaráti, karitatív szolgálat
ban. A panasz szerint Mailáth Gréte bárónő

Drámai jelenetek közben 
agnoszkálta vasárnap öccse holt

testét az öngyilkos Schüller 
Lajos dr. fivére

Ha ax ügyészség nem ragaszkodik a boncoláshoz, 
a holttestei hétfőn Bécsbe szállítják

Szombaton jelentették a budapesti főka
pitányságnak és a győri királyi ügyészség
nek egyidőben, hogy Neszmély község ha
tárában

partra vetette a Duna dr. Schüller La
jos bécsi bankigazgatónak, az Auspltz- 
Lleben & Co. eltűnt vezérigazgatójának 

holttestét.
Vasárnap délelőtt a neszmélyt jegyző ér

tesítésére
meg Is érkezett ■ danamenti kisközség
be Schüller Lajos dr. fivére, a* osztrák 
kereskedelmi minisztérium főtanácsosa 
éa drámai jelenetek közben agnoszkálta 

öccse holttestét.
Az idős főtanácsos sírva borult a nestmélyi 
halottasház gyalulatlan, kecskelábu ravata
lán fekvő öccse holttestére és sokáig zoko
gott mellette.

Schüller főtanácsos ezután azokat az in
tézkedéseket beszélte meg a magyar hatósá
gokkal, amelyek öccse holttestének haza
szállítására vonatkoznak. Schüller főtaná
csos ugyanis a csiüád azon kívánságának 
adott kifejezést, hogy

szeretnék tragikus sorsú öecsük holt
testét Bécsbe szállíttatni 

és ott helyezni örök nyugovóra a családi 
sírboltban. Ezzel kapcsolatban éppen ezért 
azt a kérést Intézte Schüller főtanácsos a 
győri ügyészséghez, hogy

mellőzzék a bankigazgató felbontó
inál.

Neszmélyben hétfő reggelre várják a 
győri ügyészség végzését a boncolás kérdé
sében. Igen valószínűnek tartják, hogy

aa ügyészség helyt ad Schüller főtaná
csos kérésének és s holttestet a bonco
lás mellőzésével azonnal kiadják a csa

ládnak. 

bálta vigasztalni, hogy majd csak meglesz-, 
nek valahogy azon a pénzen, amit a fövá- 
rostól kapnak, majd vásárolnak Zugló egy 
másik helyén házacskát és vendéglőt, de az 
ismert zuglói vendéglős továbbra is vigasz, 
tálán maradt.

Pénteken reggel korán fölkelt, felöltözött, 
lement a vasútállomás közelében levő ven< 
déglöjtikbe, ott több levelet irt, azután be
ment a mellékhelyiségbe, ahonnan pár perc 
múlva

revolverdőrrenés hallatszott.
Á vendéglő alkalmazottai besíettek a hes 
lyiségbe, ahol a földön fekve, átlőtt hálám 
tékkal, holtan találták a vendéglőst.

Nyitray búcsúlevelében megírta, hogy a 
lelek kisajátítása miatt ment a halálba, mert 

zuglói vendéglőjétől nem tudott mag. 
válni.

Felesége s két gyermeke gyászolják, de 
gyászukban osztozik a főváros vendéglős 
társadalma, amelynek kedvelt tagja volt az 
életunt vendéglős. A zuglói vendéglő lehu-i 
zott redőnyére tegnap reggel kis cédulát ra
gasztottak, amelyen a következő pár sor 
áll:

„Haláleset miatt bizonytalan ideig sár, 
va..

bevitte magával az Állami Gyermekmenhely 
ápolónői tanfolyamának az Üllöi-ut 86. sz. 
alatti helyiségébe

nagyértékü, többezer pengőt reprezen
táló gyöngysorát.

A gyöngysort a szobájában hagyta és most 
észrevette, hogy

a nagyértékü ékszer eltűnt.
A bárónő bejelentése után a rendőrség viz»i 
gálatot indított, hogy földerítse az ékszer 
rejtélyes eltűnésének titkát.

Ebben az esetben a szerencsétlen bankigax 
gató holttestét még a hétfői nap folyamán 
Bécsbe szállítják. Szó lehet azonban arról 
is, hogy az ügyészség mégis csak elrendeli 
a holttest felboncolását, annak megállapít 
tása végett, hogy a halált a vizbeugrás kői 
vetkeztében beállolt fulladás, vagy pedig a* 
önlövés okozta. A bpneolást ez esetben héU 
főn hajtják végre Neszmélyen a győri tör* 
vényszék kiszálló orvosszakértői. Schüller 
főtanácsos, akinek hétfőn reggel minden 
körülmények között Bécsbe kell utaznia, 
nem várja be a boncolást, hanem utasítást 
ad arra vonatkozóan, hogy

a holttestet Ideiglenesen a neszmélyt 
temetőben földeljék el.

Schüller főtanácsos ebben az esetben 
a jövő hét folyamán még egyszer 

Neszmélybe jön
és exhumáltatja Öccse holttestét, amelyet 
azután Bécsbe szállítanak.

MEGJELENT A

Kallós János* 
„GAZDASÁGI. PfiNZÜGVI 
és TŐZSDEI KOMPASZ"

19811932. évi évfolyamának 
első résszé két kötetben* több 
mint 750 oldal terjedelemben

Meprendelhptfl t n Fenti TAsade klsdőhiTgfnKban. Fedj-
peet. IV., VA oshAz-utca 6 azAm. Telefon Aut. A98—w-
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Veszedelmes tolvajbandát 
fogott el a szolnoki rendőrség

A jómódú gazdálkodó és bandája eddig 
27 betörést ismert be

Szolnok, május 31.
' ?A Hétfői Napló tudósítójától.) Nagyszerű 
fogást csinált e héten a szolnoki rendőrség. 
Letartóztatott és ártalmatlanná tett egy tol
vaj bandát, amely már évek óta félelmetes 
módon garázdálkodott Szolnokon és környé
kén.

Két év óta számtalan betöréses lopás tör
tént Szolnokon és a környékbeli falvakban, 
anélkül, hogy a rendőrség vagy csendőrség 
a tettesek nyomára tudott volna jönni. Szinte 
gúnyt űzött a vakmerő banda a rendőrség
gel, egymásután következő éjszaka

egymás mellett levő házakat fosztott 
ki.

fVégre mégis rajtavesztettek. A szolnoki rend
őrségnek sikerült kinyomozni és részben el
fogni a banda tagjait: Balog (Csurka) 
György tollkereskedöt, Farkas Okolicsányi 
Sándor napszámost. Víg Sándor cipészt, 
Császi István napszámost és a banda fejét 
Tímár (Vak) Illés jómódú gazdálkodót és

uasárnap letartóztatlak 
magyar Gguta uezérlgazgatót
A letartóztatott igazgató, akit vasárnap már elkísértek 
az Ügyészségre, reméli, hogy a uizsgálóblró még héttőn 

szabadlábra helyezi
T Városszerte óriási feltűnést keltett a hir, 
hogy Magyar Gyula volt részvénytársasági 
vezérigazgatót, a pesti társaságok egyik 
igen előkelő tagját

őrizetbe vették a rendőrségen.
Magyar Gyula ellen hamis tanuzásra való 
rábírás és magánokirat  hamisítás büntette 
miatt indult meg az eljárás azzal az üzleti 
Ügyével kapcsolatban, amely néhány héttel 
lezelőtt már foglalkoztatta a sajtót. Magyar 
(Gyula ugyanis szerződést kötött az Uher

László nevű flát.
A banda tagjai eddig 27 szolnoki, két abo

nyi, két tiszapiispöki és két jászladányi be
törést ismertek be. Ékszereket, pénzt ruha
neműt loptak, ahol más nem volt, tyúkot, 
vagy disznót. A lopott holmikkal Tímár Il
lésnek rájuk várakozó kocsiján, annak ta
nyájára mentek, ahol megosztozkodtak a 
zsákmányon, amit pedig nem lehetett elosz
lani, azt Timár Illés

felesége és leánya eladták
a piacokon és vásárokon. Rájuk senki nem 
gyanakodott, a gazdag paraszt feleségéről fel 
sem tételezték, hogy lopott holmik árusítá
sával foglalkoznak.

A rengeteg bűncselekmény miatt napokig 
éjjel-nappal folytak a kihallgatások és jegy
zőkönyvezések a rendőrségen és csak szom
baton délután tudták a banda — nagyobb
részt fegyházviselt — tagjait a szolnoki 
ügyészség fogházába szállítani.

A veszedelmese banda kézrekeritése dr. 
Kercsztfalvy Gyula rendőrkapitány és Bögre 
Sándor detektivcsoportvezetö érdeme.

Ödön céggel és a szerződés ügye választott 
bíróság elé került. Ezzel a választottbirósági 
eljárással kapcsolatos az a bünügy, amely 
végül is Magyar Gyula szombati őrizetbe
vételéhez és

vasárnap déli letartóztatásához 
vezetett.

Magyar Gyula ellen ugyanis az a vád, 
hogy hamis tanúvallomást tett a választott 
bíróság előtt, több nyugtát hamisított, vala
mint az ő általa állított tanukat hamis val

lomásra bujtotta fel. Az ügyben többizben 
kihallgatták már a rendőrségen Magyar 
Gyulát, akinek szombatra újabb idézést kéz
besítettek. Magyar Gyula az idézésre meg is 
jelent vitéz dr. Szondy Lajos rendőrkapi
tány előtt, aki a késő délutánba nyúlóan több 
órán keresztül hallgatta ki.

Magyar Gyula állandóan ártatlanságát 
hangoztatta, mindezek ellenére

a főkapitányságról szombaton este már 
nem engedték el.

Magyar Gyula az éjszakát az egyik detektiv- 
szobában töltötte, ahová budafoki úti ele
gánsan berendezett, négyszobás lakásából 
hozták be a vacsorát és ágyneműt számára 

Vasárnap délelőtt Magyar Gyulát vitéz dr. 
Szondy rendőrkapitány újból maga elé ve
zettette és most már

kihirdette előtte az előzetes letartózta
tásról szóló végzést.

Magyar Gyulával egyidejűén ekkor már ott 
volt a főkapitányságon két ügyvédje: dr. 
Krassó Dezső és dr. Vadász Manó is, akik 
a letartóztatás ellen felfolyamodást jelentet
tek be.

Szondy dr. rendőrkapitány intézkedett az
után, hogy Magyar Gyula még a vasárnap 
folyamán átszállittassék az ügyészség Markó- 
utcai fogházába. A letartóztatott Magyar 
Gyula ekkor arra kérte a rendőrkapitányt, 
hogy ne a rendes rabszállitmánnyal, a nagy 
toloncautón történjék átkisértetése, hanem 
engedje meg, hogy a rendőrségről, termé
szetesen kellő őrizet mellett,

autótaxin mehessen az ügyészségre.
A rendőrkapitány teljesitette Magyar Gyula 
kérését. Egy kis szürketaxit hozattak a fő
kapitányság egyik mellékkapuja elé, néhány 
perccel később egy rendőr kíséretében be- 
szállott abba Magyar Gyula és elhajtattak 
az ügyészség Koháry-utcai fogházához, ahol 
kísérője szabályszerűen átadta a fogház 
gondnokságának foglyát. Magyar Gyulát a 
törzskönyvezés után lekisérték a fogházba, 
ahol

egy elsőemeleti magánzárkát jelöltek
ki számára.

.4 vasárnapról hétfőre virradó éjszakát Ma
gyar Gyula már itt töltötte.

Magyar Gyula budafoki-uti villájában a 
legnagyobb izgalommal tárgyalják a tegnapi 
nap eseményeit, de meg vannak győződve 
arról, hogy a letartóztatott volt részvénytár
sasági igazgató ártatlansága hamar kiderül,

Slrandkabít9knw,«„n«l,„.. P 8.50 
FrottlrfQrdOköpeny ]S P 19.80 
Frtncla strandkalap ”f'.‘\"""’P 1.25 
FOrdötrlco »Slsters< __ P15.—
FflrdG-gummlcIpö «rln~rr..í,’7“ 2 — 
Gyermek-napozönadragp - 2.90
Forma-fflrdötrlco ________ P ^59
Strandpizsama p.‘“? 13.50
Férfl-uszónadrlig................. P 1.25
Slrandtáska __ P , m 1-38

Klraiy-mca 52.. RáKöczl ul 38.. Mmhaz-Mrut 18.

— Gyula igen nyugodtan vette tudomásul 
a letartóztatás! végzést, — meséli egyik hoz
zátartozója, aki a főkapitányságon beszélt 
az igazgatóval — és csak arra kérte a rend
őrkapitányt, hogy minél hamarabb kisér* 
tesse át az ügyészségre. Gyula ugyanis

meg van győződve arról, hogy a vizs
gálóbíró még a hétfői nap folyamán sza

badlábra helyezi, 
hiszen szökésétől tartani nem kell. Magyar 
Gyulát mindenki ismeri Pesten, bejelentett 
lakása, vagyona van, családja is itt él..,

Magyar Gyula ügyvédjei mindent elkövet
nek, hogy a letartóztatott igazgató tényleg 
még a hétfői napon a vizsgálóbíró elé kerül
hessen, hogy az minél hamarabb meghoz
hassa döntését a további fogvatartás kérdé
sében.

fennálló Kossuth Lajos-utcal

Holzer megszűnése
Ez alkalomból a rak
táron levő összes nöi ruházati divatcikkek, valamint méter

áruk, selyemszövetek stb.

Iciárusittatnak. N ó h á n y tájékoztató ár:

Kábátok:
Tiszta gyapjú szövetkabátok,

HÍM __________________________________

Elegáns tavaszi köpenyek __
Legújabb divatu egyes modell' 
kabátek ______________________

Esőköpenyek,
minden azlnben, príma minőség™—........--.. — — ..—-

igso
■' 3460

52- 
_______ 1450 

őszi-, télikabátok hihetetlen olcsóságban kerülnek 
már most kiárusításra f 

Szörmeköpenyek nyári olcsó kiárusítást árakon i

Ruhák:
Nyári mosóruhák............................    “
Selyem- és szövetruhák, IC80

Összes dlvatszlnekben ...................................................... *
Elegáns selyemruhák, IQ80

íegujabb divat szerint.....................__
Egyes modellek, 9(580

dlvatszlnekben “v

Harisnyák:
la müselyem harisnya_____________
Legfinomabb harisnya legújabb színekben _m

Kötöttáruk:
Sportpiillo verek,

selyemmel átszőve

2-io

2:75

Melltartók
nagy válaaztékDan™__-—

Habselyem Ingnadrág és komblnék
Zsebkendők _____

Fürdőcikkek
Fürdőtrikók,

minden méretben nagy választékban
Strandkabátok,

dlvatmlntákkal..-________

Frotlr lürdőköpenyek
24-5°

Kötöttkabátok,
príma minőség, minden sdnben

Kötöttruhák,
tiszta gyapjúból éa kosztümök

Nagy selyem vállkendők,
összes divatszmekben — -.mmmm.

Sálak___________________________
Sapkák,

minden színben

Fehérnemű-osztály:
Müselyem trlcot-nadrágok

minden szín és nagyságban .......... —

Csíkos selyemnadrágok
hibátlan minőség ..................... .  .. ......................................—•••

Csíkos müselyem kombinék
dúsan csipkézve...... _ — ................

Hálóingek nansouk._______ ____

3°"
J30

18-
11-

|'40

-50

Eredeti Japán pongyolák___

Cipő-osztály: 
l-a cipők 

minden nag>aágoan -..........
Drap sevróclpő

a legújabb divat szerint .. _ .

14“
17“

•4.00.

j-38

1“
2'80

J-50

Méteráruk:
Delaln pongyolára, pyjamára, gyönyörű mintákban_____

MUselyem, jő mosó, szép mintákban— — ——_ ———m

Nansouk (mintán már nincs Időnk a feldolgozásra) 

DuplOVl complet-ra, costume-re

Maradékok selyem, szövet, zephlr, delelnanvagokból, nagy 
választékban .........._ . .................... ......................... _ _..

Naay választék tiszta selyem és gyapjuárukban, a nem 
feldolgozott nyersárukból hihetetlen olcsó árakon l 
Nagy választék szövet- és seluemmaradékokbant

-79
1“
| .40 

i 1

olier



6 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1931 junius í. |

Több fürdőző holttestét 
fogták ki vasárnap a Dunából

A vasárnapi kánikula Ismét rengeteg em
bert csábított a Dunára. A fürdők és evező
sök ezrei nemcsak a pesti és a budai, ha
nem a környékbeli községek partjait is el
lepték. A vasárnapi weekcndezésnek a déli 
órákban több

halálos áldozata volt.
'A lágymányosi szabad Dunában fürdőit Kol
lár István 34 éves bádogossegéd. Kollár mé
lyen beúszott a Dunába s mikor már mész- 
sze eltávolodott a parttól, görcsöt kapott, a 
víz alá merült. Nyomban segítségére siettek, 
de a szerencsétlen embert nem lehetett meg
menteni,

belefulladt a Dunába.
Holttettét délután fi árakor vetette partra a

A kecskeméti vizsgáló** 
bíró szenzációs végzése 

a Steínherz^űgyben
A vizsgálóbíró szerint Steinherz felbérelte Fischlt, hogy 

„balesetei" idézzen elő és igy hozzájuthassanak 
a nagyösszegü biztosításokhoz

Fischl Frigyes gyilkossági bflnflgye érdekes és 
Jelentő* fordulathoz érkezett: a bűnügy referens 
vlzsgálóblrája dr. Hatvány László heteken ke
resztül tartó fáradságos munka után elkészítette 
végzését, amelyet tegnap kézbesítettek ki az ér
dekelteknek.

Szándékos emberölés büntette
elmén rendeli el a vizsgálatot és Fischl Frigyes 
fogvatartását a vizsgálóbírói végzés, amely rend
kívül érdekesen világítja meg ennek a sokat vi
tatott gyilkossági bűnügynek részleteit.

Mindenekelőtt megállapítja a vizsgálóbíró, hogy 
a kalapács, amelyet beszolgáltattak, nem volt 
Fischlé és

■i a kalapács, amellyel a gyilkosság történt, 
máig sem került elő.

’A gyilkos valószínűleg útközben eldobta. Majd 
Steinherz Rudolf biztosítási ügyleteivel foglalko
zik a végzés. Felsorolja az összes biztosításokat, 
elmondja, hogy Steinherz hónapokon keresztül 
szinte mindennap levelezett, tárgyalt a biztosítási 
ügyletekről és ezek a nagyösszegü biztosítások 
olyan mérvűek voltak, amelyek távolról sem ál
lottak arányban vagyoni viszonyaival és kereseti 
lehetőségeivel.

Ezekután a tanúvallomások felsorakoztatásá
val arra a megállapításra Jutott a vizsgálóbíró, 
hogy

Stelnheri Rudolf az élethez ragaszkodott éa 
nem készült a halálra. Steinherz Fischl se

gítségével a baleset látszatát akarta előidézni, 
hogy a nagyösszegü biztosításokhoz jusson.

'A sok tanúvallomás közül egy érdekes tanú
kihallgatás is ezt Igazolja — a vizsgálóbíró sze
rint — Fábián Béla József kecskeméti lakos ki
hallgatása során ugyanis azt vallotta, hogy Stein
herz egy alkalommal arról tárgynlt vele, hogy n 
tanú őt verje fejbe s igy rablótámadást színlelve, 
hozzájuthasson nagyösszegii balesetbiztositásá

Siketnéma zsebtolvajbandát 
fogott a rendőrség
Három siketnéma zsebmets?# 

egy nö segítségével fosztogatta az áldozatokat
Veszedelmes siketnéma zsebtolvajbandát 

tartóztatott le vasárnap délelőtt a főkapi
tányság. A háromtagú siketnéma társaság 
egy rendőri felügyelet alatt álló nö segítsé
gével követte el a zsebtolvajlások és fosz
togatások sorozatát.

A letartóztatásnak érdekes előzménye 
van. Adok Imre festősegéd szombaton dél-

ílllAflf ÓÖ szálloda, penzió U> Ul Ifid ás dependancel 

Balatoniéiig.
• legszebb, legnagyobb üdülőtelep!

......

Walél • ’fd, sport ^ep. *;*iapo<i<>k. khaó 
konya*. < lAdlrt, tökeiéit* kon»fo-L
Elfisz -bán kedvezmény I vs? 
Teletoet IVr onlello 1T

MT ProwStu* Msyon Mrw*w(y»>

viz. A halálos szerencsétlenség ügyében meg
indult a vizsgálat. ,

Vasárnap a kora délutáni órákban a Fe
renc József-hid budai oldalánál

egy fÜrdőtrikós férfi holttestét fogták ki.
A 30 év körüli férfi valószínűleg fürdét köz
ben fulladt a Dunába. Személyazonosságá
nak megállapítására a rendőrség megindí
totta a nyomozást.

Ugyancsak a lágymányosi Dunaágban 
Nagy Sándor 41 éves hordárt

halálos szerencsétlenség érte fürdés 
közben.

Nagy Sándor mélyen beúszott a Dunába, el
merült s órák múlva fogták ki a holttestét 
a vizből.

hoz. Steinherz a vizsgálóbíró megállapítása sze
rint erre bérelte fel Fischll is, aki azonban 

félelmében és zavarában olyan sulyos üté
seket mért a vasúti kupéban a borkereske

dőre, bogy az sérüléseibe belehalt.
A vizsgálóbíró kifejti azt is végzésében, hogy 

miért nem állhat fenn Fischl ügyében a rábírásra 
vnló bűncselekménye, amelyről a büntetőtör
vénykönyv 282. paragrafusa Intézkedik. Ez a pa
ragrafus ugyanis kimondja, hogy a „rábírás" 
fogalmát ugv kell értelmezni, hogy hosszantartó, 
állhatatos rábeszélés után sszülettetik csak meg 
az ölési szándék. Ezzel szemben — amint a vizs
gálóbíró megállapítja — itt az történt, hogy

pár perc alatt odavetett és megokolásnélküll 
kijelentéseket tett Steinherz 

és ezeket a kijelentéseket Fischl nem tekintette 
olyan komolyaknak és határozottaknak, hogy 
pusztán e kijelentések hatása alatt Steinherz 
megölésére vállalkozott. A vizsgálóbíró a szán
dékos emberölés büntettél látja fennforogni,

az előre megfontolt szándékra azonban 
Fischl tagadásával szemben bizonyíték nin

csen.
Ez a lényege a vizsgálóbírói végzésnek, amely 

ellen a védő fe'folyamodást nem jelentett be. 
Steinherz családja pedig tovább nyomoz és ku
tat. hogy

bebizonyíthassa, bogy Fischl nem áldozata 
rábeszélésére ölt, hanem közönséges rablÓ- 

gyilkosság történt.
Itt kell elmondanunk azt is, hogy a kecske

méti törvényszék orvosszakértői az ellenőrző 
szakértővel együtt

ma megkezdik Fischl elmeállapotának meg
vizsgálását,

amit az ügyészség és a védelem indítványára 
rendeltek el.

után a Teleki-tér közelében járkált, amikor 
egy jólöltözött, festett arcú fiatal nő 

szólította meg. Arra kérte, hogy fizessen 
neki egy pohár sört, mert nagyon szomjas 
és melege van. Adok eleget is tett a kérésnek 
s egy közeli vendéglőbe mentek kettesben. 
A szomszédos asztalnál csakhamar három 
férfi telepedett le. akikről azonnal meg le
hetett állapítani, hogy

slkeinémák,
mert kézjelekkel beszéltek egymással.

Sörözés közben a festősegéd belenyúlt 
jobb zsebébe, elővette pénzét és megállapí
totta, hogy 87 pengője van. Amikor fizetésre 
került a sor, legnagyobb meglepetésére

a 87 pengőnek hűlt helye volt, 
a zsebe le volt szakítva. Kérdőre vonta a 
társaságában lévő nőt, hogy nem ő vette-e 
el a pénzt, mire az erélyes hangon tiltako
zott a gyanúsítás ellen és arra a három 
siketnémára hívta fel a figyelmét, akik pil
lanatokkal előbb távoztak a helyiségből.

A meglopott ember kirohant az utcára, 
de a szomszéd asztal vendégeit már nem 
találta sehol. A Teleki-téri rendőrőrszobára

A BELLEVUE - SZÁLLÓ újonnan átalakított

függökertje
megnyílt.

junius2-tói Creighton Ttiompson
négpr last-énokes és dobo■ szerepel a zenekarban

Igyekezett az ismeretlen nővel együtt, alig 
tettek azonban pár lépést,

■ nö futásnak eredt
és eltűnt a közeli utcák forgatagában.

Az adatok alapján a főkapitányság zseb- 
tojvajlási ügyekben nyomozó detektlv- 

csoportja
megindította a nyomozást 

és vasárnap délelőtt piunkájuk eredményre 
is vezetett

Még szombaton este megállapították, hogy 
a három siketnéma zsebtolvaj egy népsxin- 
ház-utcai kávémérésben szokott találkozni 
azzal a nővel, aki Adok társaságában volt. 
Szombaton este hiába várták a bűnszövet
kezetet, nem jelentkeztek, vasárnap kora 
reggel azonban betért a kávémérésbe a há
rom siketnéma és pár perc múlva társnőjük 
is megjelent ott. A detektívek

közrefogták az egész társaságot 
és bevitték valamennyinket a főkapitányság
ra, ahol először a nőt fogták vallatóra, meg
állapították, hogy Neuivald Mária, 30 éves 
rendőri felügyelet alatt álló nővel azonos, 
aki lopás miatt már volt büntetve.

Bevallotta, hogy a három siketnéma tény
leg régi ismerőse és ők követték el a Teleki
téri zsebtolvajlást, fíussz Mihály szövősegéd, 
Molnár Rezső asztalossegéd és Szabó Jenő 
napszámos ültek a festősegéddel szomszédos 
asztalnál s

Holnap fieriil bitóság elé 
a belvárosi fiözsági választás 
elnöfiénefi rágaimazási pere
Gitdrdi Tibor ds dr. Csolldn Ferenc darca a bitósdg előtt

A büntetőjárásbirőságon a napokban zá
ródott csuk le Buday Dezső és ifj. Usetty 
Ferenc között támadt per, amelyet a községi 
választások robbantottak ki, máris újabb 
hosszadalmas pereskedés kezdődik — a 
községi választások epilógusaként. Ezúttal 
a belvárosi választókerületről van szó, 
amelynek

választási elnöke kerül szembe a bíró
ság előtt a belvárosi egységespárt egyik 

jelöltjével,
akit az elnök rágalmazás címén jelentett fel.

Emlékezetesek azok a viharos kihallgatá
sok. amelyek nemrég folytak le a központi 
választmány előtt és előzményeiről szolgál
nak ennek a pereskedésnek. Girárdi Tibor, a 
Községi Párt egyik belvárosi jelöltje ugyanis 
felszólamlást nyújtott be a központi választ
mányhoz dr. Csollán Ferenc ügyvéd ellen, 
aki a Belvárosban mint választási elnök

LÓSPORT
Káposztásmegyeri versenyek

A gyönge mezőnyök ellenére érdekes verse
nyekkel zárta az Vrlovasok Szövetkezete má
jusi mitingjét. A Pimoulouche akadályverseny
ben mindössze húrom ló indult, ezek közül 
Szikra mindjárt az első sövénynél megvált lo
vasától, Glühwürmchen pedig a tribünugrásnál 
bukott el. A mngára maradt Margaréta ezután 
sétálva futotta végig a kurzust. Gondtalan lo
vasa elkönnyelmüskődte a versenyt s Mecies 
Igy jutott győzelemhez. Esélyüknek megfele
lően könnyen nyerték versenyeiket Baksls, 
Bellevue és Fleche d‘or. Az utóbbi már a start
nál megszabadult legveszélyesebb ellenfelétől. 
Bábétól, mely számtalan hosszal megkésett az 
indításnál. Nagy meglepetést okozott Jagnjilo 
győzelme a Dunakeszi handicapben, mert is
tállója inkább bízott Paragonban. A részletes 
eedmény a következő:

I. FUTAM: 1. Debreceni vonatosztag Lucky 
strike (l‘/4) Ehrenberg, 2. Durazzo (2) Tomka, 
3. Oktalan (3) vit. Nagy. Fm.: Délibáb. Tót.: 
10:27. — II. FUTAM: 1. Horváth K. Margaréta 
(1%) Szabó B. Fm.: Szikra és Glühwürmchen. 
Tol.: 10.30. — ni. FUTAM: 1. Kiss G. Mecies 
(6:10 reá) Csaló, 2. Gondtalan (1%) Tural, 3. 
Detektív (10) Frosch. Fm.: Metropole. Tót.: 
10:15. — IV. FUTAM: 1. Gábor tüzérek Baksls 
(7:10 reá), 2. Pityke, 3. Pimpőka (4) vit. Nagy. 
Fm.: Csillám, Balek. Tót.: 10:17, 10, 10. — V. 
FUTAM: 1. br. Huszár L. Jagnjilo (6) Bra- 
naucr, 2. Ámen! (5) Hála, 3. Rózsabimbó II 
(l’A) Teltschik. Fm.: Talált kincs. Rege, Para- 
gon, Mirakel. Tót.: 10:203, 33, 37, 15. — VI. 
FUTAM: 1. br. Harkányi S. Bellevue (2 reá) 
Teltschik, 2. Finom (3) Kaszián T., 3. Bajvívó
(5) Klimscha. Fm.: Levendula II, Mogctiana. 
Tót.: 10:17, 13, 17. — Vn. FUTAM: 1. Szabó J. 
Fleche d‘or (1H) Wclssbach, 2. Martlnsbrrg
(6) Szabó J., 3. Arabella (12) Hegyes!. Fm.: 
Bábé, Dorenavant, Régi nyár, Bamahabám, 
Backflsch, Hozomány. Tót.: 10:21, 14, 31, 47. 
A kettősfogadások osztaléka a Mecies—Jagnjll0 
doublere 5:138.

BAGOLYVÁR
ÉTTEREM. II.. MAROITKÖRUT 20. SZ.

MINDEN ESTE

KALMÁR TIBOR
ÉS ZENEKARA MUZSIKÁL 

SZOLID ÉTTERMI ÁRAKI 
ASZTALRENDELtSi AUT. 509-97

KISZEL JÓZSEF
VEZETÉSE ALATT.

mialatt Neuwald Mária szórakoztatta 
Adok Imrét, addig hárman óvatos össz- 

játékban kifosztották a fiatalembert.
A siketnéma zsebtolvajok régi ismerősei a 
rendőrségnek, fíusszt lopás miatt egvizben, 
csavargásért hat alkalommal Ítélték el, Mol
nár hat esetben lopásért, kétizben engedély 
nélküli koldulásért, Szabó négy esetben lo
pásért, tizenkét esetben csavargásért került 
a rendőrségre. A siketnéma bűnszövetkezet

Írásban tette meg beismerő vallomását.
A délután órákban a három férfit a tolonc- 
házba vitték, mig a társaság női tagja az 
erkölcsrendészetre került.

funkcionált a községi választások idején. 
Girárdi felszólamlásában azzal gyanúsította 
az elnököt, hogy az ajánlások elfogadása 
előtt dupla áron eladta telkét a fővárosnak, 
a másik vádja pedig az volt a felszólamlás
nak, hogy Csollán ügyvédtársának dr. Ará
nyi Istvánnak nővére Arányi Jolán, ötezer 
pengőért értékesíteni akarta az összegyűjtött 
szelvényeit. A központi választmány számos 
tanút hallgatott ki a vádakat tartalmazó fel
szólamlás ügyében, a tanuk azonban nem 
igazolták Girárdi állításait.

Ezek után történt, hogy
dr. Csollán Ferenc rágalmazás elmén 
feljelentette Girárdi Tibort és Kálmán 
József kereskedőt, aki a felfolyamodást 

ugyancsak szignálta.
járásbíróság holnapra, keddre tűzte ki azA .

érdekes rágaimazási per tárgyalását, amely 
előreláthatóan bővelkedni fog az izgalmat, 
viharos jelenetekben.

Bécsi versenyek
Vasárnap futották az Osttrák kancadljat. A 

versenyre felment magyar lovak lola 11 és Néni 
köhögésük miatt nem állhaltak starthoz s igy 
az osztrák istállók maguk közölt döntötték el 
a versenyt, melyet Diavolezza nyert meg Santa 
Maura és a favorit Hcimwehr előtt. A részletes 
eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Monarch (2:10 reá) Esch Gy.,
2. Anisette (4) Tuss, 3. Szinba (5) Nagy G. 
Fm.: Arioslo, Cyprienne. Tót.: 10:12, 11, 11. — 
IL FUTAM: 1. Kamerád (2 reá) Szilágyi, 2. 
Problem (1%) Csuta, 3. Damscl (6) Szabó L. 
Több ló nem futott. Tót.: 10:12. — III. FU
TAM: 1. Slmple SiniOn (7:10 reá) Csuta, 2. 
Nordstern (6) Nagy G., 3 Tip-Top (3) Müller. 
Fm.: Passat, Vaczogó, Patriot. Tót.: 10:20, 16, 
45. — IV. FUTAM: Osztrák kancadtj. 1. Dia
volezza (2) Gulyás, 2. Santa Maura (6) Szabó 
L., 3. Heimwehr (2 reá) Szilágyi. Fin.: Sonne- 
wende. Tót : 10:33, 24, 20. — V. FUTAM: 1. 
D» (7:10 reá) Weissengruber és Evtnn
(iy<) Varga holtversenyben. Totallzatör a téte
ket visszafizette. — VI. FUTAM: I. Llght Star 
(pari) Rojik, 2. Herba (5) Dósai, 3. Radini 
(lz'á) Zslfkol. Fm.: Gangri, Jawohl, Vermouth. 
Tót.: 10:17, 13, 23. — VII. FUTAM: 1. Chcstnut 
(3) Csuta, 2. Viscount (3) Esch Gy., 3. Faru 
(3) Gulyás B. Fm.:: Bolkn, Best hope, Bon- 
vecchiati, Bellator, Éva, Happy horse, Babszi 
Tót.: 10:45, 10, 16, 17.

Befejeződött a Magyar Polo Club tavaszi ml- 
tlngje, A Wlndisch Gractz Hugó herceg által 
adományozott dij döntőjével és egy gyakorló 
mérkőzéssel zárta be vasárnap a Magyar Pol° 
Club tavaszi mitingjét. A döntő mérkőzésben 
a Szigeti lovagok állak szemben nz Árpád hu
szárokkal. A Lipcse yozredes által nngy lendü
lettel frontba dobolt „Szigeti lovagok" elejétől 
kezdve vehemensen támadtak, de a mérkőzés 
csak a harmadik chukkerben dőlt el, mikor jó 
összjáték.kal és szép, hosszú labdákkal a „Szi
geti lovagok" gyors egymásutánban két gólt 
értek el és 3:1 arányban beállították a végered
ményt, melyen a pápaiak nz utolsó chukkerben 
sem tudtak változtatni. Befejezésül egy érdekes 
gyakorlómérközés következett, mely sok Izgal
mas akciót hozott.

Kellemes uiitás
• Morlsion horotra-orén’. mert 
m!Jta reTi kell víz, ecsei, szappan ■ 
bortitváIV<z*«hoa, r. t

_________ Hudapp-t, S.
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Szélhámost fogott 
az amatör-detektiv 

a kelenföldi pályaudvaron
A főkapitányságon vasárnap csalás miatt 

letartóztatták Horváth József tizenkilencévei 
cigányzenészt, akit egy megkárosított hordár 
amatör-detéktivmunkája juttatott a rendőrség 
kezére.

Rónai József hordár a kelenföldi pályaud
varon teljesít szolgálatot. Néhány nappal ez
előtt megszólította öt egy fiatal, cigányzenész 
külsejű fiatalember és

kérte, hogy váltson neki egy huszpengős 
bankjegyet,

újságot akar vásárolni, a trafikosnak nincs 
aprópénze és a vonatja azonnal indul. A hor
dár szívességből fölváltotta a bankjegyet. Át
adott húsz pengő aprópénzt,

a fiatalember pedig a markába nyomott egy 
keskenyre összehajtogatott bankjegyet, 

amelynek éppen olyan volt a színe, mint a 
huszpengősöké. A fiatalember ezután fölugrott 
egy vonatra és eltűnt a hordár szeme elöl.

A hordár azután, mikor széthajtogatta a 
pénzt, ijedten látta, hogy nem huszpengőst ka
pott, hanem egy régi, az inflációs időből szár
mazó

huazmárkás német bankjegyet, amelynek 
az értéke alig félfillér.

Rónai, aki többnapi fáradságos munkájának 
keresetét vesztette el, felcsapott amatőrdetek- 
tivnek. Elhatározta, hogy elfogja a csalót.

Napról-napra lesben állt a pályaudvaron 
és figyelte a vonatokat. Ma reggel azután, mi
kor a győri vonat befutott, az egyik vagon, ab
lakában

meglátta a pénzváltó szélhámost. 
'Azonnal fölugrott a vonatra, elfogta a fiatal
embert és rendőrnek adta át, aki a főkapitány
ságra kisérte.

Az előállított fiatalember Horváth József ti- 
zenkllencéves cigányzenész volt. Beismert, hogy 
ő követte el a szélhámosságot. Mikor megkér
dezték,

miért csalta meg a hordárt éa mit csinált a 
I pénzzel,
kimondotta, hogy egy vidéki bandába akartát 
szerződtetni, de nem volt megfelelő ruhája és 
azért követte el a szélhámosságot, hogy pénz
hez jusson. A hordártól kicsalt huszpengőn
; a Teleki-téren szmokingot és lakkclpőt vá- 
I sárolt, Inget, gallért is vett,
hsak kalapra nem telt.

A szélhámos cigányt, akt ilyen tlőnyőien fek- 
lette bt a kicialt huizpengőt, a rendőriig le
tartóztatta.

Látogassa meg Érdligetet, a főváros köz
vetlen környékének legideálisabb lctele- 
pülöhelyét, ahol együtt találja a kényel
mes otthonalapitás, olcsó megélhetés, 
életképes fejlődés összes előfeltételeit. 
Addig is, mig személyesen győződik meg 
Érdliget összehasonlíthatatlan fekvéséről 
és páratlan előnyeiről, kérje Ingyenes ké
pes prospektusunkat, mely értékes szak
tanácsokat és gyakorlati Útmutatásokat 
tartalmaz.

Vegyen telket Érdligeten! 
A vételárat minden megterhelés nélkül, négy 
év alatt törleszthet — megerőltetés nélkül 
gyűjthet számottevő, értékálló vagyont 1

Ingyen autóbuszaink 
oda-vissza 

..tttUrtUkttn, L'rnapJAn 
minden .a,4r- 4. Ünnepnapon Budafokl-ol 
’l. .161 (Horthy MiklOrkörlér kdieliben) 
klikkednek. Induld, délelölt 9 l. 11, dél- 

ulén 2 él 4 érakor.

Kedvezőtlen Idő esetén is.
Városi iroda Budapest, VII., Rákőczl-ut 24. 

Telefon: J 423 -22.

— Csökken • meleg. A napok óta tartó 
kánikula vasárnap folytatódott. Egy kis 
szellő azonban elviselhetőbbé tette a nagy 
meleget. A Meteorológiai Intézet prognózisa 
szerint túlnyomóan derült idő várható ziva
tarhajlammal ét a meleg csökkenésével,

— Hősiemlék leleplezés. Vasárnap dél
előtt leleplezték a pestmegyei Soltvadkert 
nagyközség 332 hősi halottjának emlékmű
vét, tízezer főnyi közönség jelenlétében. A 
leleplezési ünnepségen József főherceg is 
megjelent, akit Kiskőrös határában Melczer 
Gyula főszolgabiró fogadott, majd lovas
levente kísérettel bevonult a község főterére, 
ahol Preszly Elemér dr. főispán üdvözölte 
a főherceget. A szobor ünnepélyes leleple
zése után koszorú- és virágerdővel árasz
tották el az emléket a megye különböző 
községeinek kiküldöttei. Az első koszorút 
József főherceg helyezte el a szoborra. A le
leplezés után, amelynek rendezését elsősor
ban Font Ilermann főjegyző végezte el, a 
főherceg a nagyközség diszebédjén vett 
részt, majd három órakor elhagyta Soltvad- 
kertet.

— A pécsi egyetem ünnepségei. Pécsről 
jelentik: Vasárnap délelőtt a pécsi egyetem 
bensőséges ünnepély keretében leplezte le 
két korán elhunyt tanárának, Heim Pál 
dr.-nak és Beck Soma dr.-nak emlékművét. 
Az ünnepségek a pécsi gyermekklinika előtt 
kezdődtek, ahol Heim Pál dr. szobra áll. 
Bozóky Géza, az egyetem rektora, majd ta
nítványai nevében Hainlss Elemér budapesti 
egyetemi tanár mondottak emlékbeszédet s 
utána az Országos Orvosszövetség, a MONE, 
a budapesti gyermekklinika és a Bajtársi 
Egyesületek koszoruztók meg az elhunyt 
tanár emlékművét. Utána a bőrgyógyászati 
klinikán folytatódott az ünnepség, ahol 
Beck Soma szobrát leplezték le. Itt dr. Neu- 
bauer Ernő, a klinika helyettes vezetője 
méltatta az elhunyt tudós emlékét. Az em
lékművek leleplezése után az egyetem aulá
jában nagyszámú közönség előtt tartották 
meg az egyetem évzáró ünnepélyét, melyen 
Krisztiéi Sándor egyetemi tanár megemlé
kezett a hősök napjáról és Pázmány Zoltán 
dékán beszéde fejezte be az ünnepélyes 
ülést,

— A Nemsetl Demokrata Párt Vázsonyi Vll- 
mos-emlékünnepe. Vasárnap délelőtt tizenegy 
órakor a Nemzeti Demokrata Párt Vázsonyi Vil-. 
mos halálának ötödik évfordulója alkalmából a 
Zeneművészeti Főiskola nagytermében emlék
ünnepélyt rendezett, amelyen a Vázsonyi-család 
tagjain kívül nagyszámú közönség jelent meg. 
Az emlékünnepélyt Szekerei Fetenc orgonamü- 
vész Vázsonyi-ódája vezette be. majd utána dr. 
Bródy Ernő országgyűlési képviselő tartotta iheg 
emlékbeszédét. Bartoi Gyula, a Nemzeti Színház 
tagja Vázsonyi Vilmos verseiből szavalt, majd 
Szekerei Ferenc orgonán eljátszotta a Himnuszt 
és ezzel az ünnepély befejezést nyert. Az ünne
pély előtt a Nemzeti Demokrata Párt elzarán
dokolt Vázsonyi Vilmos sírjához, ahol a párt ko
szorúját dr. Pető Ernő helyezte el.

— A veszprémi főispán ünnepélyes beik
tatása. Veszprémből jelentik: Veszprém 
megye törvényhatósága szerdán rendkívüli 
közgyűlést tart, amelyen ünnepélyes keretek 
között iktatják be hivatalába Kenetteg 
Pongrácot, az újonnan kinevezett főispánt. 
Az ünnepi közgyűlés után bankett lesz. Kör- 
mendy Eket Lajost, a lemondott főispánt 
tegnap meleg búcsúztatásban részesítették a 
megye tisztviselőig

— Kifosztottak egy földblrtokosnőt. Liebichltz 
Sámuelné született Weitz Rózsi tiszafüredi föld
birtokosnő bejelentette az ottani csendőrőrsnek, 
hogy ismeretlen tettesek föltörték magtárát és az 
ott elhelyezett ezüst evőeszközöket, valamint 
egyéb arany- és ezüsttárgyakat ellopták, mintegy 
tizenkétezer pengő értékben. A betörést helyi vi
szonyokkal Ismerős egyének követhették el, akik 
tudták, hogy az uriasszony távollétében érték
tárgyait nem a lakószoba, hanem a magtár egyik 
ládájában helyezte el. A betörés azalatt történt, 
mialatt Liebichitzné Budapesten tartózkodott.

— Két embert megsebesített a véletlenül elsült 
fegyver. Karád község határában Farkai Ferenc 
erdőőr fegyvere tisztogatás közben véletlenül el
sült és a töltény megsebesítette öccsét, Farkat 
Imre 35 éves erdőőrt, valamint egyik rokonát, 
Halász Gabriella 20 éves háztartásbeli leányt. 
Farkat Imre jobbkarján. Halász Gabriella a 
mellén szenvedett sérüléseket. Mindkettőjüket a 
kaposvári közkórházba szállították. A megindult 
vizsgálat igazolta Farkas Ferenc állítását, hogy 
véletlen balesetről volt szó. I

— Áthelyezések a rendőrfelügyelői kar
ban. A főkapitány vasárnapi napiparancsa 
több rendőrfelügyelő áthelyezéséről, illetve 
uj szolgálati beosztásáról intézkedik. Kappel 
Tamás főfelügyelőt, a kerékpáros-osztály 
parancsnokát, aki a közlekedési rendőrség 
parancsnoka, a tartalékosztályhoz helyezték 
át. Helyére vitéz Németh Lipót főfelügyelő 
került. Ezenkívül még huszonegy rendőr
felügyelö uj beosztásáról intézkedik a fő
kapitány.

— Visszatérés a hadifogságból tizenhat év 
áfán. Debrecenből jelentik: Tóth Béla közhon
véd, debreceni lakos tizenhat évi hadifogság 
után vasárnap visszaérkezett Debrecenbe. Tóth 
még 1915-ben került orosz fogságba. Azóta 
Oroszországban raboskodott. Most legutóbb ro
mán-orosz fogolycsere történt. Tóth román ál
lampolgárnak adta ki magát s ilyen módon sike
rült Romániába jutni, ahonnan azután továbbí
tották Magyarországra. Tóth Béla harmincöt haj- 
dumegyei, nagyrészt debreceni származású orosz 
fogolytól hozott üzenetet. Elmondotta, hogy 
Szcntpélervárolt találkozott Farkas István volt 
debreceni századossal, aki most Szovjet-Orosz- 
országban katonai ügyész.

Kalandos utazás
nyugalmas nyaralás Közben

STRATIL—SAUER:

Az afgánok fogságában
ANÖEBAUERi
Ovambo
HALLIBURTONi
Üres zsebbel a világ körül
JOHANN:

40.000 kilométer
JOHNSON:

A kannibálok szigetén
OHLE:

Az ismeretlen Szaharában

Egy-egy kötet ára
p3.3O

DANTE-KIADAS
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•— A N’épaiövetségl Unió tagjainak kirán
dulása a Balatonra. Keszthelyről jelentik; A 
Népszövetségi Ligák Uniójának tagjai teg
nap érkeztek ide. A külföldieket magyaros 
vendégszeretetlel fogadták s valamennyien 
■ z ideérkezett vendégek közűi elragadtatá
suknak adtak kifejezést. Keszthelvröl Ralu- 
timföld várra rándultak ki h külföldi ven
dégek. — Itt említjük meg, hogy Ruyssen ta
nár, nz Unió főtitkára táviratot intézett Hor
thy Miklós kormányzóhoz és ebben meleg 
szavakkal köszöni meg a fogadtatást. Ugyan
csak köszönő táviratot küldött az Unió nevé
ben Hcthlen István miniszterelnökhöz, Appo
nyi Albert grófhoz és fíipka Ferenc főpolgár
mesterhez.

— A szegedi ügyvédi kamarai választá
sok. Szegedről jelentik: Hosszú, heves har
cok után vasárnap tartották meg a szegedi 
kamarai választásokat. Elnök lelt Széli 
Gyula dr. felsőházi tag, alelnök Papp Róbert 
dr., örökös tiszteletbeli elnök pedig Ujj Jó- 
Jtscf dr.

— I'iecard vasárnap elutazott Ausztriából. 
tlécsi tudósítónk telefonjelentése: Piccard 
professzor és Kipfer tanársegéd, a szfrntosz- 
férikua repülés hősei, vasárnap délelőtt 
automobilon elindultak Ober-Gurglból Augs- 
burgba. A falu lakossága nagy lelkesedéssel, 
virágokkal, zeneszóval búcsúztatta Piccar- 
dot, s mindazokban a helységekben, 
amelyeken átutaztak, ugyancsak meleg ün
neplésben részesítették.

— Ismét öngyilkos lett egy bécsi bankár. 
’Décsi tudósítónk telefonjelentése: Vasárnap 
Oscar La ndauer bankár, a bécsi Landauer- 
bankház tulajdonosa. Ring des 12. No
vember* en lévő irodájában mérget vett be, 
"majd többszőr magára lőtt. Mire rátaláltak 
'halott volt. Hátrahagyott búcsúlevelében azt 
Írja, hogy anyagi gondjai miatt menekül a 
halálba.

— As elmeorvosok kongresszusa. A Magyar 
"Elmeorvosok Egyesülete vasárnap tartotta meg 
a Királyi Orvosegyesületben Xl.-dlk országos 
kongresszusát. Fabinyi Rudolf egyetemi magán
tanár elnöki megnyitója, Scholtz Kornél állam
titkár üdvözlő beszéde és Nyirő Gyula egyetemi 
magántanár titkári jelentése után Papp István 
kúriai tanácselnök vette át az elnöklést és Fin- 
key Ferenc kúriai tanácselnök tartott magnsni- 
vóju, értékes előadást az eugenika és pszichiásia 
Íogi vonatkozásairól, mig n téma orvosi vonat

ozásairól Benedek László debreceni egyetemi 
tanár értekezett. Az előadásokat élénk vita kö
vette, amelynek során Dónál h Gyula egyetemi 
tanár, Rátli Zoltán főorvos és mások szólaltak 
fel.

fik ■vád üdít A oukorkapaaatltla a nagy bfleégben 
néllilllflz.heteilen, a axájat fertőtleníti é" a szom- 
JneAgot oltja Ffllernkat: Puljer J. Budapest, 
V. kor., (iaram utca 25 szám

— öngyilkos lett, mert ■ telefonautomata 
elvette a kenyerét. Megrendítő öngyilkosság 
történt vasárnap délelőtt a Csengery-utca 24. 
számú házban. Czidritc Ferenc, nz Abbázia- 
kávéház hntvanhóroméves telefonosa fel
akasztotta magát. Az idős ember húsz évig 
ült a telefonfülke elölt, amikor egy nap ki
cserélték a telefonfülkében a készüléket. A 
régi rendszerű telefon helyébe húsz fillér 
bedobására működő uj aulomatatelefont 
szereltek fel s az automata elvette Czidritc 
Ferenc kenyerét. Most már nem volt ró 
szükség. Két hónappal ezelőtt elhocsájtotlák 
tíz állásából. Az öreg embert buskomorrá 
tette a munkanélküliség és vasárnap délelőtt 
felakasztotta magát az Illemhely vízcsap
jára. Mire rátaláltak, már halott volt.

— A Corvin Mátyás Egyesület felolvasó 
Illése. A Corvin Mátyás Tudományos, Irodalmi, 
Művészeti és Társadalmi Egyesület vasárnap 
délelőtt az Akadémián felolvasó ülést tartott. 
Badó Antal elnöki megnyitója ulán Honi 
Margtterila (írói nevén Gáspár Miklós) mulatta 
be „Az uj olasz rinascimenlo" cirnü nívós ér
tekezését, amelyben n fascista Olaszország mű
részeiének nagyszerű fejlődéséről beszélt

— Ai Ifjúsági VOröskereszt tízéves jubileuma. 
’A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület fenn
állásának tízéves fordulóját ünnepelte vasárnap 
n Vigadó nagytermében. Vitéz Simon Elemér fő
ispán ünnepi megnyitójában beszámolt az egye
sület működéséről, amely összesen több mint 
hatvanezer tagol toborzott a karitativ munka 
céljaira. Gévay-Wolff Nándor államtitkár a kul
tuszminiszter képviseletében méltatta az Ifjúsági 
Vöröskereszt áldásos munkáját. Vajkay Éva Jú
lia a Genfben székelő Nemzetközi Gyermekmentő 
Szövetség nevében beszélt. Péter Erzsébet az 
első Ifjúsági Vöröskeresztes Csoportok életéről 
tnrtolt érdekes előadást. Az ünnepség végeztével 
az ifjúság kivonult a városligeti Hősök Emlők- 
fnüvéhez és megkoszorúzta azt.

NaiyMntyaroriságon ki ne Ismerte volna Holzer 
dlvalárubázál? Már a dédanyáink is vásárobák ott ai 
akkori divat legszebb dolgait lói és olcsón. És ahogyan 
kezdték a cég megRlapilol kél cmberftltóvcl ezelőtt, 
ugy folytatták azt mind a mai napig az utódok. Ezért 
kit naggyá és ismertté as orstAg határán túl Is a 
Itolzer-cég. A defaiinaatály megszűnése alkalmából nagy 
kiáruvilást tett folvirmatba a Holzer-cé4 amelyen mint
egy hálaképpen az évtizedeken át tanúsított hű ragasz
kodásért. mindennemű nfll ruházati cikkekben levő dús 
i akt Arát most csodálatosan olcsó árakon bocsátja ren
delkezésre vevőinek.

Szenzációs olcsó férliingvásár
Weekend panama sporting I’ 6.40
Trlcolatta .. — ---->’ 8.80
Aparatng la panamából.......... ? -...........P 6.80
Sima Crepa da Cntna nyakkendő dlvatmlmákban P 1.80 
legdivatosabb Charmoae nyakkendő ... P 2.20
piros éa kék női éa férfi ayaPl" etrandfcehát . P 16.— 

Gyermek térti éa női Joppek nagy választékban.
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Négyszáz külföldi vendég 
érdekes kalandja a Hortobágyon

Csodálatos délibáb fogadta a vendégeket, akik meg akartak 
fürödni a délibáb-tengerben

Debrecen, május 31.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A nemzetközi 

fürdőügyi kongresszus közel négyszáz résztve
vője — köztük rengeteg külföldi — Budapest
ről Debrecenbe érkezett látogatóba. A vendé
geket vasárnap reggel különvonaton kivitték 
a Hortobágyra. A nagy pusztaságon a 38 fokos 
rckkenő hőségben

régóta látott csodálatos délibáb fogadta a 
vendégeket.

Messzi, a láthatár szélén, ahol az ég pereme le- 
hajlik, a hortobágyi fii ringása a hullámzó ten
ger tökéletes illúzióját keltette és a „tenger' 
tükre fölött a legcsodálatosabb tisztasággal lát
szottak a környékbeli községek nagyobb épüle
tei, a templomok tornyai — fordítva, a torony 
hegyével lefelé.

A külföldi vendégek
leírhatatlan csodálkozással gyönyörködtek 

ebben a látványban. A tenger hullámzásának

A bicsérdista ügyvéd szenzációs 
erőpróbája

Ezerpengős fogadásból versenyt futott a debreceni nagyerdőn 
— és győzött

Debrecen, május 31.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen- 

tése.) Blcsérdisták és antibicsérdislák nem min
dennapi érdekességű erőpróbája zajlott le Deb
recenben. Benedikti István dr. nádudvardi 42 
éves ügyvéd, aki meggyözödéses bicsérdista, a 
kaszinóban arról beszélt, hogy a nyerskoszton 
élő emberek nagyobb erőkifejtésre képesek, 
mint a húsevők. Domokos Ödön dr. orvos két- 

séghevonta ezt.
Az ügyvéd és az orvos végül ezer pengős fo

gadást kötöttek.
A fogadás arról szólt, hogy Benedikti István 
dr. 74 perc alatt fut-e 12 kilométert? A nád,-

— Zarándoklat Máriabesnyőre. Vasárnap 
reggel tízezer főnyi kegyes zarándokcsapat 
indult Máriabesnyőre. A zarándokokat 
Haász István tábori püspök vezette. Mária- 
bcsnyön misét hallgattak és este értek 
vissza a fővárosba. A keleti pályaudvartól 
kezdve a Rottenbiller-utcán, Bajza-utcán, 
Andrássy-uton át hatalftias, hosszú kígyózó 
sorban, gyertyával a kézben a Bazilikába 
vonullak, ahol Haász István tábori püspök 
titánját mondott.

— Érettségi találkozó. 1931 junius hő 3-án este 
8 órnkor a Vili, kerületi Horánszky-utcai fö- 
rcállskola 1921. évben érettségit tett növendékei 
a Gundel-féle nagyvendeglö külön helyiségében 
rendezik érettségi találkozójukat.

— Egy színész súlyos villamosbalesete. Vasár
nap délután három órakor súlyos baleset érte 
Bányay Ferenc színészt, a Király-Színház tagját, 
az Oktogon-téren. Bányay egy 6-os jelzésű villa
mosról akart leugrani. Ugrás közben megbot
lott. elvágódott és a pótkocsi alá került. Agyráz
kódással, belső sérülésekkel szállították a Rókus- 
kórházba.

— A hosszú élet titka még megoldatlan 
probléma az embernél, de nem a szőnyegek
nél, mert ennek módja igen egyszerű. Nem 
kell mást tenni, mint szőnyegeinket a 30 é\ 
óta fennálló Magyar Vacuum Cieaner közis
mert szőnyegmegóvó és beraktározó intézet
nek átadni. A cég telepe: V., Visegrádi-utca 
62. sz. alatt van és telefoni hívásra (tel.: 
906-98, 906—99) díjmentesen küldi ki 
autóit és viszi el a megóvandó szőnyegeket, 
függönyöket, bundákat.

— A vasárnapi főző-vigaszverseny eredmé
nyei. Vasárnap délelőtt volt a háziasszonyok 
vigaszversenye a városligeti klscsarnokban, 
amely a szombati döntő nagy versenyhez ha
sonló érdeklődés melleit folyt le. A legjobb 
eredményt Mezei: Margit érte el 30 perces tel
jesítménnyel. Fehér zománc gáztűzhelyet vá
lasztott a rendelkezésre álló ajándékok közül. 
A második ’győiles Vidéky Ágnes 26 perces 
idővel. A harmadik fözőbajnok a vigaszverse- 
nyesek sorában Hiesz Berta leli, aki 30 perc 
aiali főzte meg a menüt. Az ajándékokat és a 
julalomérmet Szegcdy-Maszák Aladárné ősz. 
rfoltn ki.___________ í ___________

SCHrttpTHAUERI
természete*. I

keaerüvizo 
csökkeni! a vérIgmandi

nyomást, megszünteti a fejfájást és meggátolja 
az érelmeszesedést 

— Megalakult a Zrínyi Miklós gimnázium 
öregdiák-szövetsége. Vasárnap délelőtt alaki, 
tollúk meg a Zrinyi Miklós öregdiák-szövetsé
get. A reálgimnázium 1901. év óla végzett nö
vendékei — körülbelül háromszázan — vasár
nap délelőtt az Iskola dísztermében ülést tar
tottak. Dr. Lengyel Miklós, a reálgimnázium 
mai Igazgatója nyitotta meg az ülést, ulúnn 
Wild Péter tanár szólalt fel.. Majd Schöffcr 
Andor dr. ügyvéd ismertette a szövetség alap
szabályait. Ezután megválasztották a tisztikart. 
Elnök Lázár Ferenc dr. felsőházi tag lett, áld- 
nők pedig Mikszáth Kálmán főispán és Bódy 
László közoktatásügyi tanácsos.

— A TáptősUly melletti SzAHŐs-nyamló (ezelőtt Mnller- 
telep) pnrcctlázA^a sikereden halná előre, mell Itt négy- 
s/Agólenkint lO.SMrt siőllővel l^flltc'ell területet ad
unk ős az Idei termés már at ut E.i’dáé. miáltal n he- 
llzetctt részlet egz ré-ze mea'érűl SrAllós-nynroMt sze
rencsés fekvése. ki’űnő vasúti ftnntekőilelé*- nVRtsIásr.s 
*’ állandó lakásra egyaránt a!kMma««ő testi. Érd-kló 
dőltnek a kfleponM Iroda Vili , Mut-un kőrút 15/a ad 
telvŰAgositáel.

illúziója olyan tökéletes volt, hogy a vendé
gek közül sokan, főként a franciák a legkomo- 
lyobban arra kérték a kalauzoló városi urakat, 
hogy

vigyék őket a távolban látszó tengerpartra, 
hogy megfürödbessenek,

mert igen nagy a meleg.
Ecsedy István dr. egyetemi magántanár, a 

debreceni muzeum igazgatója a szabad ég alatt 
rögtönzött előadást tartott a külföldi vendé
geknek a délibáb csodálatos tüneményéről és

alig tudta megértetni a hltetlenkedőkkel, 
hogy amit látnak nem tenger, hanem fü.

A külföldi vendégek alig tudlak elszakadni a 
csodálatos látványtól.

A kongresszus résztvevői ezután visszatértek 
Debrecenbe, ahol megtekintették a klinikai te
lepeket, a város nevezetességeit és este vissza
utaztak Budápestre.

udvardi intelligencia számos tagja bejött Deb
recenbe, hogy szemtanúja legyen a különös erő
próbának. A versenyt

■ debreceni egyetemi atlétikai klub nagy
erdei sporttelepén tartották meg,

nagy sportközönség jelenlétében.
A fogadásból Benedikti István került ki győz

tesen:
a bicsérdista ügyvéd 74 perc helyett 73 perc 

alatt futotta le a nagy távolságot
Domokos Ödön dr. természetesen állta a foga
dást és kifizette az ezer pengőt. Ezzel fejeződött 
be a nádudvardi bicsérdista-crőpróba.

— Alpár Gitta bucsufelléple as Operahásban. 
Vasárnap este a Rigoletto Gilda szerepében bú
csúzott el Alpár Gitta a budapesti közönségtől. 
Három estéje közül ez volt a legszerencsésebb. 
Kitűnő hangbeli diszpozícióban, Verdinek eme 
viszonylagosan passzív hősnőjét utólérhetetlen 
tökéletességgel mintázta meg. Amit a Verdi mu
zsikához Alpár Gitta a saját lényének világából 
alázattal hozzátett, az csupa bensőség, csupa át
élés volt. Az Operaház közönségének tüntető 
szerctetü tapsviharai minden ária, duett után 
percekre szakították félbe az előadást.

— Hogyan éljen a gyomor- és bélbajos em
ber? Irta: Lukács Pál főorvos. E most megjelent 
munka szerzője a gyomor- és bélbetegségek is
mert szakorvosa, ki 20 éves orvosi gyakorlatá
nak gazdag tapasztalatait gyűjtötte össze, hogy 
ezzel segítségére siessen a gyomor- és bélbeteg
ségben szenvedőknek. E munka első a magyar 
irodalomban, mely a gyomor- és bélbajosok szá
mára egyszerű és könnyen érthető módon mond
ja el a betegségüket érintő tudnivalókat: mit és 
hogyan egyenek stb. stb. A munka a közismert 
Novák Rudolf és Társa budapesti könyvkiadó
vállalat kiadásában jelent meg a nála megszo
kott kifogástalan kiállításban, ára csak P 2.60.

— Elveszett Ráday Imre színész kutyája. Rá
day Imre színművész fehér-feketefoltos drótszörü 
kiskutyája elveszett. A kutya „Bundzsy” névre 
hallgat. A becsületes megtaláló értesítse Ráday 
Imrét, a Magyar Színházban, vagy a Liget- sza
natóriumban.

— Motociklln Lipcséből Afganisztánba. 
Stralil-Sauer a lipcsei egyetem földrajzi inté
zetén asszistens, de a háború utáni nyomorúság
ban pem jut hozzá, hogy földrajzi ismereteit 
idegen világok közvetlen szemléletével mélyítse 
el. Ezért elhatározza, hogy különböző német 
cégek kereskedelmi képviseletével elindul a leg
sötétebb Ázsiába. Nagy segítségére van, hogy a 
Zeiss-cég fényképező- és csillagászati műszerek
kel, a Wanderer-cég pedig motociklivel ajándé
kozza meg. ügy látszik azonban, hogy bizonyos 
diplomáciai megbízatása is volt Németország ré
széről, aminek következtében aztán Ázsiában 
élctveszedelembe is kerül. Útja a Duna mentén 
vezet (szimpatikus szavakkal Magyarország irá
nyában, aztón a Fekete-tenger mentén halad 
végig Törökországon; mulatságos esetek közc- 
oclte motoroz végig Örményországon, északi 
Mezopotámián és Perzsián ál Afganisztánba. Itt 
azonban megreked az ulja. Egy szerencsétlen 
véletlen folytán — motorjától megbokrosodik 
egy afgán katona lova s a katona erre lelövés- 
sel fenyegeti az utast, aki erre önvédelemből 
lelövi azt — afgán börtönbe kerül, de Ama- 
nullah végül megkegyelmez néki s Stratil-Saucr 
drámai útja ezzel végit ér. ~ A pompás felvé
telekkel kisért könyv most jelent meg mRgvar 
nyelven. Dante kiadásában. Cime: Az afgánok 
fogságában.

JŐZSEF-KORUT 3.

Vér-, bőr- és 
KemlHelegBigaket 
gvógyttó Intézete rendet 
reyyel Mól eite 148-ie férfi 
és nfll betegednek .Snlvnr- 
tan kúrák." Vérvkagálat

~ hé,f* meglepetést tartogat olva.
JlZ4 vinívérl .FrnyvM Aruház. E hélen 

? ’i-rrndL*« m,kor *’ BI maradékoknál
vénl.5 ff “ “ feléről vásárt 'si ulal-
K.in ÍM*ÍI lAi ,u? ?f druh$» M«’á-

híTmely cikk vásárlására Jogosít. Felhívjuk olva- 
mlnk -aST loL nr "r,uh.'t hirdelé-éro. E hét folv.- 

k*bib TT1 fn? •‘•norodni a megelégedő'- 
ICII távozó hölgyek éi urak száma. kik |ól és olcsón 
Mrfctlék be srOWMl-lrikct a FenyvM Aruhóiban
- Bflrkh'té.néf, vtsikelegség.iál Boróka szappant és 

kenőcsöt vegyen.

ZíoZíío MEGÓVÁS 
pénxkötcsönnel

BREITFKLD aatüo*, Václ-otea 14. Tel. 887—17

Megnyílt Európa 
első nemzetközi 
autóbuszvonala

Budapest—Bécs: 6 óra.
Pompásan csillogó hatalmas autobusz-csoda 

magyar és osztrák lobogókkal feldíszítve várta 
csütörtök délelőtt a magyar újságírókat, hogy 
a sajtó munkásai legyenek nz elsők, akik Európa 
első nemzetközi autóbuszjáratán utazzanak. Az 
ünnepélyes aktus után elindult ez a legmoder
nebb közlekedési eszköz és röpítette utasait 
Bécs felé.

Mennyivel leegyszerűsíti az utazást az autó- 
busz... Az ember valamelyik Andrássy úti kávé
házban vagy az egyik dunaparti hotel terraszán 
hirtelen elhatározza, hogy Bécsbe utazik. Pár 
perc múlva már a hatalmas, szürkeszínű Gröf. 
Sh/f-kocsiban ül, amely hat óra alatt röpíti 
Bécsbe. Maga az utazás kényelmes, cseppet sent 
fárasztó. Amíg a vonat városok előtt robog (v 
az állomások csak sejtetik az életet, amely a 
merev indóházak mögött zajlik, szürkül, alszik 
a kisvárosi uccákon és a falusi főtereken, nz 
autóbusz végigszáguld a városok, községek, fal
vak szívén, az utasok impressziókat kapnak, az 
utazás pedig színes és változatos.

Utitársunk az autóbuszban egy kedves, szirti- 
pálikus uriasszony: dr. Lénárd Jenőné, a Barry 
cég beltagja, valamint dr. Visegrádi fő- 
felügyelő, a MAVART egyik vezetője, szol
gált felvilágosflásokkal a bécsi autóbuszjáratokat 
illetően. Elmondotta, hogy az autóbuszjáratok 
engedélyese a Dr Barry és Co cég, amely a 
MAVART-tal egyesült a magyarországi viszony
latra vonatkozólag. A vállalkozáshoz sok re
ményt fűznek, mert az útiköltség mindössze 
16 pengő.

Menetrend szerint érkezünk Bécsbe a Schwar- 
zenberg-Platzra, anélkül, hogy egy pillanatra 
is éreztük volna egy ilyen nagy utazás fára- 
dalmait. A kocsi kényelmes ülőhelyeket kínál, 
rugózása tökéletes, úgyhogy a legnagyobb rö
högést sem érzi az utas. A fékrendszer tökéletes 
és az autóbusz valóságos hűtőszekrény. Oly ki
tűnő a szellőztetése, hogy a kánikulai meleg
ben is szinte fáztunk. Az autóbuszok egyelőre az 
Oktogon-térről indulnak reggel 7 órakor és a 
Schwarzenberg-Platzon kötnek ki déli 1 órakor.

— Egy Máv-felilgyelő Izgalmas öngyil
kossági kísérlete. Vasárnap délután a Beth- 
len-utca 3. számú ház előtt nagy riadalmat 
tották, hogy a makacs öngyilkos Farkas 
mindenáron á villamossínekre akarta vetni 
magát. A járókelők megakadályozták eb
ben, de kiszakította magát a segítségére 
sietők kezei közül és egy sebesen haladó 
villamos már csaknem keresztülgázolt rajta, 
amikor az utolsó pillanatban sikerült elrán
tani a sínről. Az őrszemes rendőr előállí
totta a férfit a rendőrségre, ahol megállapí
tották, hogy a makacs öngyilkos Farkas 
Elemér dr. 54 éves Máv. felügyelővel azo
nos, aki Rákosszenlmihályon lakik. Miután 
megállapították, hogy Farkas idegbajban 
szenved, átadták hozzátartozóinak, hogy 
zárt intézetben helyezték el.

özponti tejcsarnok
naponta friss

Yoghurt
O A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Ter

melő és Értékesítő Szövetkezete XXXVIII. évi 
rendes közgyűlésén báró Percnyi Zsigmond v. b. 
t. t. elnök nagyhatású megnyitó beszédben vá
zolta a szövetkezet 1930. évi gazdasági, szociális 
és kulturális munkásságát, majd többek hozzá
szólása ulán a közgyűlés egyhangú helyesléssel 
elfogadta az 1930. évi mérleget és az igazgatóság 
üzletjelentését. Több mint háromezerrel emelke
dett a tagok száma, amely ma már meghaladja 
az 54.000-et és növekedtek a tagok üzletrészjegy- 
zései Is. A szövetkezet kisebb árukészlet és le- 
csökkentett rezsiköltségek mellett az 1929. évi 
nél nagyobb üzleti felesleget ért el: 326.787 pen
gőt, amelyből 2% vásárlási visszatérítés fejében 
200.000 pengőt fizet vissza tagjainak. A tagok 
hozzászólásaira Tarján Vilmos vezérigazgató é» 
dr. Borbás Gáspár ügyvezető igazgató adtak meg 
a szakszerű felvilágosításokat, amelyeket a köz
gyűlés egyértelműen elfogadott.

O A Magyar Cukoripar rt. tegnap tartott 
közgyűlése « pengő osztalékot állapított meg, 
mely a mai naptól kezdve kerül kifizetésre.

— Metfelent a Kaltflg-Konipasi IMI—32. évfolyam*"®*
eM réate A Pesti Tflzsde kiadásában és Kallói Jánoi 
sz>Tk«sz!és*ben most jelent meg hetedik évfolyamában 
a Kallós-féle „Gazdasági, Pénzügyi és Tőzsdei Kom- 
P®sz" első része, amely ezidén ismételten lényegesen 
ki van bő’iive nj fejezetekkel. A legolctóbb mirgysr 
kotr pasz Megrendelhető a Pesti Tőzsde kiadóhivatalá
ban, Budapest. IV., Városh'zutca fl. Az uj kompaszban 
eszközön zzenzációs és praktikus bővítések és újítások 
biztosítják a Kallós-féle kompasz döntő sikerét és m«g- 
m*gyará«zák, hogy évről évre miért népszerűbb ez ■ 
kompnsz._____________

llíiaalakltom lérll- is női
halamat2 iw,"i,w'

oőf és HrflkalapOrem 
Ul kalapok gyári árban esarár Klrálv-stéP* 99

- Hűlgvek éa urak fleyHméhet Pégl halap’át ne 
dobja el senki, mert Grűnbcrger kalináruház Király-. 
utca 3B újjá alakítja férfi é« női kalapját 2 pengőért. 
UJ kalapok gyárt árban legolcsóbban vásárolhatók.
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Fürdő-ős strundciKkeK
Förn rordötrlkö

la macooból minden sala _ _ _

Nöl Illrdödressz
aa összes dívstazinekben _ _ _

Nöl Mödressz
színes külön nad: aggal — — —

Tiszta gyapjú ffirdödress
Minekbon, nöi és férti...................

Nöl szoknyás füráöűress
tiszta gyapjú minőség........_ _

Férfi fOrilőtrM
fekete, minden nagyság _ — —

Férfi úszónadrág
bármely nagyság ........._ — _

Férfi atléta trikó
fehér te fekete _______

Evezössapka
napcllonzóiol ______

GumlfUrdöcIpő
nöi, minden ssln és nagyság _

GumlfUnlösapkák
óriási választék bún ._ _ _ _ P

Strandszalmakalap
minden stinlien _ —

Strantlszemtiveg
celluloid kerettel -------------------

Eszkimó napolaj
1 üveg ------------------- — — —

Strandkazetta
kulcsos sárral 36 cm. nagyság _

Nöl IQrdők3peny
kitűnő froltlcr kölniéből------ —

Férfi lürdököoeny
elsőrangú kivitelbon

NŐI strandkabát
csinos fasónban, ujj nélkU _ —

Nöl és férfi strandkabát
hosszú ujjal a legszebb kivitelben

Nöl tréningruha
sslnesmintás, villámzárral bárme 
nagyság -------------------------------

Eszkimó tréningruha
ismert kiváló minösug te es _

Hölgyeknek
Kosaras melltartók

dupla tanból Í.80, btelsst sifónból

Színes kombiné
te himsés-'J Isssel _______P 9,60.

Színes háiójfiff. . . . . . . . . p
Népen b lm esve P 9.70

Hflselyem kombiné 
oeipkésve, miuden ssinben____ P

Atlasz csíkos nadrág 
bármely ssinben (müselyem) P

Matróz pllama-öltöny
jó mosó, rlpnvászonból ... _ _ P

Höl harlsnyaiarió
sz ncs brokátanyagból

Csípőszorító
> oldalt gumibetéttel _ P

12“

Höl teniszruha
fehér te drapp panamából.----- P

Bemösrg és Sevilla ruhák 
a legújabb modellek aserint, pasar 
mintákban ........  — P

Nöl búréit kompié
gyönyörű ki vitelbon, finom ssines

Csőteéu nöl ponDv°Ía § 
Tenisz pulóver 1 

uj nélküli fazon ... P I

Moső rühaunynsok
1 P 28-as

egységárban

Hlntás la voűlok 
MarocGln ujűonságok
Sima ruhavűsznnk 
Ggönsörfl műseiymek 
Feöűr és színes panamák 
Divat csíkos panamák 
Hősé Uurettvásznak 
Japán mintás creppek

térnagrenodln
modern uj mintás, mtr.

Frottlerkelme
1*0 cm szélei Minőé min

Duplonképlete ruha njdoMág,

Crepe-tfe-chlne
tiszta selyemminőség, mtr -----------P

HQselvem muszlin
különleges mintákban, cca 100 cm énéi. P

Tiszta selyem flamanga
a Íegujabb dlvatanyag, mtr-----------P

Tiszta selyem tlfllsz
kiváló nehéz minőség, oca 100 cm inéi. P

2”

5«
580
r 
r

Nyári luKdsokbn
Strapa futószőnyeg |15
Strapaágyelö Q40

rojtosvg, modern mintás _ _ _ _ P U

Duplahurkos nagyszőnyeg 9R80
800X200 nrgyiág ---------- P AU

Flaneltakaró R40
kitűnő minőség idOXlM nagyság P U

Virágos satenpaplan 1T90
sima klót háttal, fehér vattával _ P I I

Rarnmánla sezlonátvetö |F°

StóríUggönv
ettaminbol csipkézve

Filggönyettamln
150 cm széles métere

Kertiabrosz
dupla szövésű, jó mosó

Hyugdgy lábtartóval, 

a. UJ TEN9SZRUHA 
szoknya-nadrAg, illetve 
nadrág és mégis szoknya. 
A mondain fürdőhelyek egyedüli ked

velt tennisz-ruhája.
Készül fehér selyemfényű pupllnból.

Ara: P 1 7.80

Cipők
Nöi szundolett

mogyorókék te piros sídnek

Nöl divat szandáléit 
végig börbéléMel minden 
ben, alacsony te félti 
sarokkal I*____________

Nöl fehér vúszonclnö q 
bőr- te bevont fasorokkal.. ... P U

Nöl fehér víszonclpö 11 
barnabör-kombináláesal ____ P I I

Férfi fehér víszonclpö < divat bőr-kombinálással, varrott- 1 
talppal--------------------------------P |

Férfi barna félcipő ..so 
érsékeny lábakra, varrott talppal, 
szandálszerű nyári újdonság ... P I

Eredeti Japán tenlszdpö C7o 
barna kombinálással, la orepp rum, H 
talppal, férfi P 6.70. Nöi p U

Gyermek szandoleft fi-80
végig bőrbélésaei 88., 8#., 80. se. P U

Gyermek szandolett
vé-i? börbéléMel, varrott talppal, minden 
színben:
18-23 28-26 27- 30 81-35

TÍ80~f 7.80 p 9.20 p 10.50

____ p

i:
2.30

r
-.85
r

-.48
-.18

Bőráruk siti.
Dtl bőröndök

minden méretben ..

Bőr aktatáska
dlvatMlnekbsn férfi P 6.80. MM P

Nyíri divat retlkül 
ssalmafoiiásu, csinos csati

Valódi börerszény
férfi -.60 fillér. MM F

Őriás! fflrűöszappan
6 darab szappan

celofán csomagolásban — — _ P

Compackt-puder |
1 szájnisual egytlH _ _ _ _ P I

Gyermekeknek
Leánykaruha q.™

kitűnő mosó műzelyemből te-öe Jj
nagyság H évesnek _____ P *
Nagyságonként 80 fUl. emelkedés.

Leányka matrózruha
finom fehér damasztvássonból <1.50 
molléoyes rakottsaoknyával 111 
öő-ös nagyság « évesnek _ P 1 • 

Számonként 1 P emelkedés.

FIu tírail ruha
pnnama-bins. gabarden-nadrág r. 
hímzett tartó, 1-es szám 1 éves- J1

Számonként 40 fUl. emelkedés.

FIu burettöltöny . 7.50
elsőrangn mosó 8-M scám 4 I 
évesnek........ ............. P 1

Számonként 80 HU. emelkedés, 

mzett Játszóruha 9-9° 
isinca rsyoból, 1-es szám _ P A 

Számonként 90 fi 11. emelkedés.

Hímzett matróztrikó
kitűnő pamutminőség mindensaiaben, / 
é-es szám ----------- ---------------------- P k

Nagyságonként IS UH. emelkedés.

Hímzett muiröztrlkó 730 
maooó minőség bármely ssinben é-es / 
teám ... ..............   P

Nagyságonként 90 H1L emelkedés.

Fehérjs színes zokkerlt^ 45
Bzámonként S tlU. emelkedés.

Duplutuhjra Búr .zohkerll p —JQ
Számonként 10 HU. emelkedés.

Tördbarlsnya ni

Nagyságonként 8 HU. emelkedés.

Gyermekuulover —OR
ujjnóikűl fehér színben 1-es____ P uU

____ p
Burettöltöny

minden nagyságban

Burettöltöny
a legjobb minőségben te

Creppvdszonöltöny
elegáns fazonban elsőrani

VdszonöltönyRDlönlegesség W™ 
gyönyörű selyamfínytt anyag _ F UU

Tenlsznudráí in80
kiváló mosó fehér te drapy____ P III

Tenlszvdszonnudrdg 19-80 
elsőrangú minőség divatCMttel _ P IA

Lenvászon joppe
bármely Min és nagyság

Kék kasdnkabdt
teniszhez, utóéra 6s otthon

Fehér tenlszlna
rővldujju, kitűnő panamább

Panama apacsing
elsőrendű minőség te klvttel _

PupIIning
színes mintán te sima fehér .

Oxlord dlvaflou
la minőség t gallérral _ _ _

Nyári ingkDIönlegessés
elsőrangú mosó bélelt mellel > 
lérral ...........    _ _ .

Strand pilnmaöltőny
oelkos ssines Kefirekből _ _ —

Bövld ralcnadrdg
fehér és színes, gombos _ _

Bőröv

, r 
, r 
,-J8 
r 
r 
r 
r 
r 
r

I20
r
r
225

r
0“
i98
8“ 

Knrlsnvák, Kesztyűk
Nöl selvemharlsnya

viskosa müselyemböl.........._

AJouros selyemharlsny
viskosa müselyemböl_______

Férfi zokni
műselyem beasövéseel____

Férfi flór zokni
divatmintás te alma _ — _

Förü harisnya
hosszú Mórral, divatminUa _

FörN harisnya
sport, mintás, macoó fonálból

Nöl svédkesztyü
sima te kéz el te... ._ ... _ _

Nöl mosöbőr-keszlyO
fehér te sárga 6.80

FörR mosöbör-kesztyD
sárga, 1 gombos

Modern Gésa-öltöny 
japán mintás crappbdl 

•e-Hig-13" 
A Géea-ölWny rövidesen minden nő 

nélkülözhetetlen ruhája lesz.

25 cm. Artiphon-márkáa

GRAM3FÖNLEMEZ
melyért Ön azelőtt P 7.— 

fizetett,

3.90

Elsőrangú magyar számok. 
Nagy nemzetközi műsor 
Operák, müvészlemezek stb.

LUKÁCSFAGYLÍLTOT
Árulunk.

Tehát a jóból a hfljobbat!
Higiénikus pohnrnkhnn, kanállal 

együtt
Kis pehár Nagy pohár 

10 fillér 20 fillér
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VISSZAADOTT SZÍNDARABOK,
amelyik másutt aratnak sikert 

’i.
Most ilyenkor, amikor színházaink me

nekülnek az égető meleg napsugár elől és 
a direktorok nagyot lélegzőnek, hogy hál' 
Istennek, sikerült minden konzorcium és 
más elemi csapások nélkül megúszni a sze- 
rónt, a színházi rovatok mérlegeket állíta
nak fel a színházak szezónjáról. Az idén 
felállítandó mérleg egyensúlya, sajnos, se- 
hogysem lenne biztosítva, mert a bukások 
serpenyője túlságosan lehúzná azokat a ke
vés sikereket, amelyekről egyáltalában be
szélni lehet. Sokkal izgalmasabb és érdeke
sebb azonban az a mérleg, amely nem azt 
mutatná meg, amelyet úgyis mindenki tud, 
— hogy egy színházban hány darab bukott 
és hány darab vált be, — hanem a színigaz
gatót mint szakembert világítaná meg 
adatok reflektorával, amelyek azután két
ségtelenül világossá tennék, hogy a sz/n- 
igazgató tévedése okozza legtöbbször a szín
házak balszerencséjét.

2.
Tehát arról lesz Itt szó, hogyan Ítéltek 

egyes színigazgatók egyes darabokról, 
milyen müveket dobtak vissza, mini elő- 

adhatlanokat, 
amelyek igy más színházaknak sikereit hoz
ták meg. A darabok visszaadásával és ud
varias levelek megírásával előljár a Víg
színház. A legtöbb szerző a Vígszínházban 
szeretné elöadatni darabját, igy nem csoda, 
ha

na összes pesti színházak legnagyobb 
sikerei előszűr a Vígszínházban fe

küdtek,
mig részint Jób Dániel, részint Roboz Imre 
igazgató azokat vissza nem utasította. Kezd
jük mindjárt A gyönge nem mel, amelyet 
Góthék szerettek volna a Vígszínházban elő
adni. Tulrossznak Ítélhették meg ezt a da
rabot, mert még Góthék presztízse sem 
tudta átnyomni a cenzúra retortáján. Az 
Igazság az, hogy ezzel a darabbal a Magyar 
Szinház megalapozta ezévl szezónját és het
vennégy jó házat csinált belőle.

A Csodabár szintén a Vígszínházé volt. A 
konzervatív gondolkozásu vezetőség azon
ban ezt a merőben uj formájú darabot nem 
merte a Vígszínházban előadni. Mivel már 
kifizették erre az opciót,

Roboz Imre színházat keresett a Csoda
bárnak.

Megtalálta ezt a Fővárosi Operettszinházban, 
amelynek igy sikerült szezónját egy százas 
előadás-szériával megindítani.

Lengyel Menyhértnek is nagy vágya volt 
az idén a Vígszínházban szinrekeriiini. 
A Tihamér cimü darabja két évig feküdt nz 
igazgatóság fiókjában, ahonnan Barabás 
Lóránd az Andrássy-uti Szinház művészeti 
igazgatója kiemelte és a színházában párat
lan sikert ért el vele. Százharmincnégyszer 
játszották az Andrássy-uti Színházban a 
Tihamért.

A lista nem teljes. Szép Ernő is a Víg
színházba nyújtotta be nz Aranyóra cimü 
darabját, amely később a Bel városi. Színház
ban aratott sikert. Egyáltalában

a Belvárosi Színház sokat köszönhet 
a Vígszínháznak,

mert tőle kapta vissza Halász Imre Meddig 
fogsz szeretni^ cimü vígjátékét is, amely 
még most is rendkívül erősen tartja magát. 
A Vígszínház ezzel szemben a Dreigroschen- 
oper, a Tésasszony, Lipótváros, Jim és Jill, 
stb. stb.-t hozta a bérletpublikumának. Vi
szont azt el kell ismerni, hogy a Feketeszáru 
cseresznye cimü darabjával bombasikert 
ért el.  

URÁNIA és UFA
Kedltől: 

Az

Erdészleány
Elsler operettje beezélőfllmen 

Fóezereplók: Paul Rlehter, llalmav Tibor, 
Oakar Karlwelaa es lreae Eialnger

CorvInSzInház
Hétfőtől: 

Az

Ikertérj
Hangon filmbohózat 

PSeters Iftk: Halma? Tibor ée Msrta ftadlet

II OZI

,, 3.
A visszaadásban, a szerzők udvarias eltá

volításában a Belvárosi Szinház is jó helyen 
volt, bár az ottani sikerek némileg igazolják 
a szinházvezetőket. A Belvárosi Színházban 
volt például a Rádbizom a feleségem cimü 
darab, amely hatvanszor ment a Magyar 
Színházban, itt volt a Lámpaláz cimü ope
rett, amelynek

századik előadását nemrég ünnepelték 
meg szintén a Magyar Színházban.

De hogy a Magyar Színházat se hagyjuk ki 
a visszaadók listájáról, ez a szinház lemon
dott a „Ferike mint vendég” cimü darabról, 
amely a Belvárosi Színházban aratott később 
igen nagy sikert. Természetesen csak azok
ról a darabokról szólhatunk, amelyek az 
idén másutt kerültek előadásra, mert ren
geteg az olyan visszaadott daraboknak a 
száma, amelyek azután minden ^sti szín
házból kiszorultak.

Ilyen például Harmath Imre „BrldgeM 
cimü vigjátéka, amelyet egyhangúan 

minden pesti színház visszaadott 
és most Reinhardt előadásra elfogadott.

színházi napló
Hétfői színházi est:

Operaházi Don Juan (H8)
Nem»«U Síinháai ConitantJn abbé (%8) 
Kamaratilnbáxi Húsvéti vakáció (548) 
Visiaioháai Ékirerrabláa (8)
Király Salnbáu Hajrá IloUy-vood (8) 
Btlvároal Színházi Meddig fogsz szeretni (8) 
Komédia Orfeum: Zsargonoperett (W9)
Rójál Orfeum, Sylvester Scháffer vendégjátéka (949)

rsten veletek ... Hat szinház csukta be va- 
■* sárnap este a kapuit. A régi jő világban 
ilyenkor még javában állt a bál a színházak 
körül, premiérláiban égtek a színészek, 
legföljebb az állami színházak tagjai készü
lődtek nyári szabadágukra. Azóta fordult a 
világ, a közpénzen támogatott állami színhá
zak jobban megállnak « helyükön, mini az 
ezernyi gonddal, adóval és bajjal sanyarga- 
tott magánszínházak. Junius elsején lejárt « 
kollektív szerződés, ami azt jelenti, hogy 
junius egytől kezdve nem kötetes a színház 
nyitvatartani és színészeit fizetni. A Magyar 
Szinház a „Polyautas‘‘-sal zárta szezonját, 
hogy jövőre jáerejü nyitó-darabja legyen, az 
Andrássy-uti Szinház ötven előadás után 
vette le műsoráról „A hercegnő és a parkett
táncos” cimü darabjait, hogy a szinház tag
jai megérdemelt pihenőjükre menjenek, a 
Terézköruti Színpad csukásával Lipinskája 
asszony és Salamon Béla búcsúzik a pestiek
től, a Várost Szináz uj rezsimjének rövid 
szezonját junius elsejével befejezte. Az Uj 
Színház és a sokat kísérletező Fővárosi Ope- 
rettszinház Is becsukja kapuit, úgyhogy Pes
ten a Király Színház, Vigszinház, Belvárosi 
Szinház, néhány apróbb kabaré, a Budai 
Színkör és a Budapesti Színház marad 
nyitva. Itt a nyár, egyelőre azonban nyara
lási hírek nélkül, mert kinek van ma pénze 
még a primadonnák közül is?...
KTyaralási hírnek számit azonban a Salamon- 

turné. Salamon Béla ma játszik utoljára, 
holnap már kitűnő társulatával, amelybe ez 
alkalommal először Boross Béla illeszkedett, 
megkezdi turnéját. Egy revüt játszanak, amely
ben Salamon Béla öt legjobb bohózat főszere
pét játssza. A turné junius elsején Pozsonyban 
kezdi meg háromnapos vendégszereplését, az
után Székesfehérvár, Miskolc, Nyíregyháza, 
Debrecen, Szeged, Békéscsaba, Pécs, Kaposvár, 
Szombathely útvonalakon majdnem az összes 
magyar várost meglátogatja. Később sor keríti 
a romániai turnéra, amelynek állomásai Temes
vár, Arad, Nagyvárad, Szatmár, Kolozsvár, Ma
rosvásárhely, Brassó lesznek. Salamon nem is 
jön Pestre turnéja után, hanem Berlinbe megy 
és amint a Hétfőt Napló először jelen
tette — megválva a színigazgatóétól, filmezni

Jfínoi affér játszódott le a napokban a Nem- 
réti Színházban, egy színházi iró és a szín

ház dramaturg-igazgatója között. A színházi 
iró nem a leghlzelgőbb mádon nyilatkozott a 
Nemzeti Színház igazgatójáról, amit a drama
turg a legesélyesebben kikért magának. Ebből 
nagy botrányos szóváltás támadt.
TTi nyári kabaré nyílik a Rákóczi utón a Cia- 
U rus helyiségében, amelyet ezerszemélyes 
nyári színházzá alakították át. Fekete József, 
a Bethlentéri Színház nagyszerű igazgatója en
nek az uf színháznak a vezetője, aki színháza 
volt tagjaival együtt remek és mulatságos ka
barét csinált. A vállalkozás a kabaréelőadások 
keretében kitűnő artistaprodukciókat is mutat 
be, úgyhogy a közönség bent a városban pom
pás helyen, olcsó pénzen valóban jól mulathat.

4.
A Fővárosi Operettszlnháznak 

egyetlenegy sikere volt, a Csodabár. 
vétlenül utána megjelent a szinház igazgató
jánál Stella Adorján. Harmath Imre és Rozs- 
nyay Kálmán. Tálcán vitték Sebestyén igaz
gatónak a Lámpaláz-t, amelyet természetesen 
visszakaptak. Előnyére kell Imi Sebestyén 
Dezsőnek, hogy a Jim és Jill-t is vissza
adta, amelyet azután a Vigszinház adott elő 
— nem nagy sikerrel.

Az okos mama sokáig nem talált Pesten 
otthont. Pedig végigjárta úgyszólván vala
mennyi színházat. Lázár igazgató szintén 
többször visszaadta, mig végre részint da
rabhiánynak, részint Fedák Sári presztízsé
nek engedve, mégis visszavette. Jól is járt 
vele. Egész szezónját mentette meg, másrészt 
pedig később volt mit reprizre tűznie úgy a 
Király Szinháznak, mint a Fővárosi Opcrctt- 
szinháznak.

5.
Ezekből látszik, hogy nem könnyű dolog 

a szinigazgatás mestersége. A szinigazgatás- 
hoz — úgy látszik — nálunk nem kell ér
teni, mert tisztán a szerencsén múlik, hogy 
melyik színigazgató milyen darabban ismeri 
fel a szinház jövendő értékeit. És hogy a 
legtöbbször nem ismerték fel az értékeket, 
abból a közönségnek nem volt kára: elő
adták másutt!

Stób Zoltán.

T tthon van tehát Alpár Gitta, a könnyel- 
műén külföldre engedett énekesnők 

egyik legragtjogóbbja, aki most már néni a 
Városi Színházban, hanem az Operában lép 
fel. Ez alkalommal nem érdektelen megírni, 
hogy a pár pengő differencia miatt külföldre 
engedett Alpár Gitta most egyetlenegy estére 
ugyanannyi gázsit kap az Operaháztól, mint 
amennyit annakidején egy hónapra ígértek 
neki. És mégis kibírja az Operaház. Alpár 
Gitta könnyelmű külföldre engedésének, ugy
látszik más okai voltak: útjában állhatott 
valakiknek — talán az öregeknek...
jnudán teljes gőzzel próbálják Radó József 
° kitűnő zeneszerzőnek, Srántó Armand és 
Szécsen Mihály Cs. Sz. K. (Csalódott Szerel
mesek Klubja) cimü darabját, amelynek 
premierdátuma: junius 13. Tekintve azt, 
hogy a kitűnő darabra rendkívül nagy súlyt 
fektet a szinház, alaposabb próbával akarta 
kihozni a darabot. Éppen ezért tárgyalóiba 
kezdtek a Magyar Színházzal, hogy a Potya
utas ránd üljön át Budára és ott folytassa 
karrierjét. A Magyar Szinház bele is ment 
ebbe, azonban az érdekes terv megdőlt a 
Budai Stinkör zárgondnokának furcsa felfo
gásán. A Magyar Színháztól követelt garan
ciát ugyanis es az. ur arravonatkozóan, hogy 
a „Potyautas” bizonyos látogatottságot te
remt Budán. Eddig az volt a szokás, hogy a 
vendégszereplőnek adnak garanciát és éppen 
ezért a Magyar Szinház lemondott a budai 
vendégszereplésről.
714'' délután Pünkőstl Andor, a kitűnő szín- 

* x házi esztéta rendezésében az Országos Szi- 
nészegyesület sziniiskolájának növendékei vizs
gaelőadást tartottak a Magyar Színházban. A 
valóban elsmerésre méltó produkció három ne
vét emeljük ki: Szentendrey Júlia, Thaly Sári és 
Réthy Rezső máris kész színészek.
pmőd Tamás mondja az általános színházi 

válságról:
-- Három reprezentáns testület három 

különböző fronton hadakozik a válsággal: az 
igazgatók szövetsége, a színészek szövetsége 
és a szerzők egyesülete. Sőt: a kiadók szerve
zete is. önként jelentkezik a kérdés: nincs-e 
itt már régen az a végső lélektani pillanat, 
amikor a három testületnek a külön munka
szakokról egy terepre kéne csoportosulnia? 
Dehogy gondolok egybeolvadásra. Csupán 
egy alkalmi, ad hoc összefogásra. Mint ami
kor a hajón elkiáltják, hogy minden ember 
a fedélzetre. Egy nagy egység kialakítására 
volna szükség, de máris: „inkább tegnap, 
mint ma”. Egy nagy életmentési akcióra. A 
hatóságok felé, a közönség felé, mindenfelé. 
Aztán, ha a förgeteg elvonult, megint min
denki munkálkodhatna a maga mesgyé- 
jén...

nékcbcli boldog est. Ezt visszavarázsolni 
** vállalkoztak az újságírók és a színészek, 
akik ez alkalommal összeálltak, hogy közö
sen idézzék fel a csodát. Junius közepetájún 
az Angol parkban egy nagyszabású ünnepsé
get rendeznek az újságírók és ‘a színészek 
jóléti intézményei javára, amelyen mindenki 
ott lesz, aki számít Budapest művészi és tár
sadalmi életében. Természetesen rendkívül 
nagyszabású programmal készül ez az ün
nepség, amelyhez hasonló már régen volt 
Budapesten.
Qzerdán uj operettszlnház nyílik meg Fa

ludt Kálmán, egy rendkívül érdekes szí
nészemhez vállalkozásában. A Fővárosi Ope
rett színházat bérelte ki Faludi Kálmón á. 

társulatával eljátssza az uj Goldsteln Számit, 
Ha az előadás olyan érdekes lesz, mint Fa* 
ludi Kálmán egyénisége, akkor ennek a szín
házt vállalkozásnak nagy sikere lesz. Faludi 
Kálmán ugyanis, mint ethnográfus kezdte a 
pályáját. Végigutazta Afrika, Dél-Amerika 
dzsungeljeit, Szibériát, Perzsia végtelen me- 
zőségeit és préri jelt. Járt mindenütt a vilá
gon, ahová nehezen lehet eljutni és erről az 
élményeiről ragyogó tollal megirt könyvet 
is adott ki, amelynek elme: „Egy világcsa- 
vargó naplója.” Azután fölcsapott színész
nek, Pozsonyban kezdte pályáját és mint ra
gyogó komikus kerül Pestre és mutatkozik 
be az uj Goldstein Számi-ban.
R F Cl A Beketow Cirkosa Varieté 
*> *-* V 1 V Városliget. Telefon: Aut. 183-3? 

Naponta este 8 órakor, minden csdtörtttk, szombat, vasán, 
ée Ünnepnap délután 4 órakor VABANQUr 
.. . . üalalugráza ée a szenzációs iuniusl műsor.
Helyarak: 1—ö pengőfr. Utalványok érvényesek.

Premier után
HAJRÁ, HOLLYWOOD! Minden ellen

kező híreszteléssel szemben: nagyon tehet
séges ez a muzsikus.- Garat Imre. Már nz 
első felvonásban is két olyan slágerét hal
lottam, amelyet tiz percen belül, mindenki 
megtanulhat és vígan fütyürészhet. A szer- 
szők (Terray István, a librettisla) nem is 
akartak többet, egy kis szórakozást, egy kis 
mulatságot szerezni a publikumnak és ezt 
többé-kevésbé elérték. Ami a darabban 
nem sikerült, az nem az ö hibájuk, hanem 
a színházé. Vaály Ilona úgyis mint prima
donna, úgyis mint szépségversenygyőztes 
bájos, kedves egyéniség, aki rózsaszínű bá
jával pompásan fedte a szerzők elgondolá
sát. Bársony Rózsi az imádandó, hajlékony 
nádszál-flapper, Sziklay József remek figu
rája és Kertész Dezső pedig úgyis mint társ
szerző (lásd: Ménesi Tibor) megérdemelte 
a tapsokat. Istenem, nyár van, meleg van, 
az olasz fagylaltosok is bevonultak a Király, 
utcába’ a maguk könnyű fajsúlyú fagylalt- 
jával, a Király Színház is kibírja ezt a 
könnyű légáramlást, amelyet operettnek ke
reszteltek el.

SYLVESTER 
SCHÁFFER 

a világ 
legnagyobb 

artistaszáma a 
ROYALORFEUMBAN 

junius 2—30-ig 
12 részből álló tel
jesen uj, óriás saját 
műsorával fényes 
kísérő műsorral

♦
Húsz éw«l ezelőtt Amerikán keresztül • 

reklámnak oly szédítő pergőtüzét indították 
meg, mely még a legflegmatikusabb amerikait 
Is meglepte. Mindéi egyetlen ember kedvéért 
történt, akit egyszerűen Scháffer Sylvesternek 
hívtak. Scháffer Sylvestemek amerikai szerep
lése óriási anyagi sikereket és erkölcsi dicső
séget hozott. Dicsősége teljében visszatért 
Európába, azzal az elhatározással, hogy köz
mondásos hírnevét és művét fia örökölje és 
tökéletesítse. Szakadatlan munkával, ami cso
dálatraméltó szorgalommal párosult, a fiatal 
Scháffer Sylvester tudását fokról fokra fej
lesztette és így lelt az az univerzális tehetségű 
művészettel határos artista, akinek nevét ma 
Grock-kai, Rastellivel egyidöben emlegetik.

A Hatat Scháffer az egyetlen artista, akiről 
valóban el lehet mondani, hogy utolérhetetlen 
éa utánozhatatlan. Ez az ember egyesít maga* 
bán egy tucat kiváló varietéművészt, a legkü
lönbözőbb mutatványokkal. produkálja magnt 
mint vakmerő gladiátor, festő, bűvész, wong* 
lör, céllövö, iskolalovas, zeneművész, atléta, 
ezcentrikus táncos és még sok más torén. 
Scháffer mint iskolalovas éppen olyan első- 
rangú művész, mint amilyen hibátlan célloyo. 
Nem mutat betanult Ízelítőket egyes artista* 
produkciókból, ellenkezőleg, minden egye* 
száma tökéletes, befejezett, még eddig ao 
nem látott, hibátlan varictészám. Scháffer t* 
neménvesen játszik bosszú ideig a 
maga betölt 12 számból álló teljes előadás. 
Fregolit túlszárnyaló gyorsasággal öltözik ét. 
Különben mély benyomást kellő egyéniség, 
párosulva férfias erővel és rokonszenves k» * 
sövcl, mutatványaiban rengeteg humor, ott 
tessóg és férfiasság van, típusa a fáradhatatlan, 
életvidám ifjú embernek. Bár régóta nem von 
Budapesten, de sokan emlékeznek még ra. 
Műsorszámai azonban teljesen megváltoztak, 
újak éa modernek. Sylvester Scháfferrel j<”i 
partnere Krüger tllly, aki a berlini állami 
operának tagja. Finom, nyúlánk nranyszök* 
hajú bájos teremtés, akinek a megjelenése Kü
lön esztétikai élvezet. .

Sylvester Scháffer vendégjátéka Június 
kedden este háromnegyed 9 órakor kezdődik 
Hóval Orfeumbnn. A vendégjáték határozó» 
Időre szól, nz Sylvester Scháffer külföldi szer* 
rődésri miatt nem prolongálható.

Jegyek előre válthatók, elővételi díj nélkuU 
Hibáz nézőtéri
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Ekszerrablás 
aV áci uccában 
Látogatás a Klotild-utcában, 

ahol csodákat tesznek
Valósággal extázissal beszélnek a betegek könnyű és gyors 
gyógyulásukról — Újra jár a béna és megvilágosodik az élet 

a vaknak — A Zeilels-gyógymód érdekes eredményei

Holtai Jenő lemondott 
a Szerzők Világszövetségének 

alelnöki tisztjéről 
Érdekes beszélgetés Heltal Jenövei, aki vasárnap 

érkezett Budapestre

Közeleg a választás, leendő honatyáink és 
önjelöltjeink tömege árasztja el az országot, 
uj igét hirdetve. Nem is tudják, hogy a politi
kán felül mennyire más kérdések uralkodnak 
a legszélesebb társadalmi rétegekben. Elsőnek 
természetesen a gazdasági problémák azok, 
amelyekről mindenki beszél, azután egy nem
rég fölvetődött kérdés megvitatása az általános 
beszédtéma.

Magyarországon Ls aktuális lett a Zeilels* 
probléma.

A gallspachi Zeileis-gyógymód, amely elektro
mos rádiumot besugárzásokból áll, úgyszólván 
az egész világot meghódította. Betegek százez
rei áldják Zeileis nevét, de nem kétséges az 
sem, hogy mint minden újításnak, ennek is 
vannak ellenségei.

Nagy tudósok, komoly professzorok, társa
dalompolitikusok vitatkoznak a Zeileis-besugár- 
zások eredményén. Az emberi egészségnek 
kérdése mindig a legfontosabb problémák 
közé tartozott, éppen azért a Hétfői Najló 
munkatársa

a színhelyen akart meggyőződni a Zeilels 
melletti és elleni vélemények valódi érté

kéről.
Budapest egyik legfrekventáltabb, legkitű

nőbb Zeileis orvosi rendelőjét kerestük föl a 
Klotlld-utca 2. szám alatt, amelyet dr. Böhm 
Sándor főorvos, volt egyetemi tanársegéd ve
zet Itt a betegek között akarunk a nagy kér
désre választ kapni.

Gyönyörű, higiénikus orvosi rendelőt talál
tunk a Klotlld-utca 2. szám alatt. Számos fo- 
gadóterme és váróterme ragyog a tisztaságtól. 
Ami kellemesen meglepett: külön női és külön 
férfi osztálya van és a kezelés annyira folya
matos, hogy egy-egy betegnek a bejelentett per 
ceken felül alig kell várnia. Egészséges, szel
lő* és hűvös termek ezek, ahol a betegek el 
is felejtik, hogy orvosi várószobában vannak.

Mikor kérdéssel fordultunk Böhm főorvos
hoz, hogy nyilatkozzék az elért gyógyeredmé- 
nyekröl, a főváros szerényen elhárította ma
gától a kérdést és egy kézmozdulattal a bete
gekhez utasitott:

— Tessék beszerezni náluk az információt.
Az újságíró gyakorlott szeme azonnal felfe

dezi, hol kap választ a kérdésre. Tolókocsiban 
egy öreg ur 01. Ápolója, aki ldekisérte, éppen 
ki akarja emelni a kocsiból, de ez elhárítja a 
segítséget.

— Egyedül szeretném megpróbálni!
Hihetetlenül néz rá ápolója. Az öregur azon

ban nagy energiával bnlkazére támaszkodik és 
lassan, lassan lelép a kocsiról. Ott áll, a kocsi 
karfáját remegve fogja, amikor hozzálépünk:

— Mi az ön tapasztalata Böhm főorvos Zeil-. 
eis-rendszerfl gyógyításáról?

A felindulástól szinte remegve válaszol:
— Csodákat lett velem ez ■ besugárzás. 

Kérem, én hat éve meg sem tudtam mozdulni 
ebből a székből. Tetszett látni, most egyedül 
kimászok belőle és tudom, hogy közel van az 
idő, amikor újra járni tanulok és megállók a 
magam lábán. Az agyvérzés tett Igy tönkre. 
Érelmeszesedésem volt. A kezelés elején — 
folytatta nagy bőbeszédűséggel —, megszűntek 
a zugó fejfájások és az álmatlanság.

16 étvágyam lett és most már lassanként 
elhalt tagjaimba is visszajön az élet. 

Kimondhatatlanul hálás vagyok Böhm főorvos
nak.

A betegek, amint meghallják, hogy beszél
getünk, lassankint körénk gyűlnek, innen Is, 
onnan is röpködnek a dicsérő és elragadtatás
sal telt nyilatkozatok.

Egy harmincöt esztendősnek látszó férfi 
mondja.

— Körülbelül négy éve kezdődött a bajom. 
Az Idén télen már nem láttam semmit. Alig 
két hete, hogy valaki figyelmeztetett Böhm fő
orvos urra és eljöttem a Zeileis-rendelőbe. 
Akár hiszi, akár nem, én

ismét látni kezdek.
A tárgyakat, amelyeket világossághoz vngy 
lámpához helyeznek, meg tudom egymástól kü
lönböztetni. Remélem, hogy végleg kinyílik a 
Mernem.

Egyáltalán csupa várakozás, csupa hit ez a 
váróterem. Az egyik sulyos gyomorfekélyéből

Si iL.orarowJ : a r.: a a i g
Ereeébet klrátyné-nt 1. Tel. Zugló 70-0-

MA
a 8 Bőiden westBlris

bu oiu leli épte!

Holnap n| műsor!
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épült fel és most már csak búcsúzik és meg
köszöni Böhm főorvos áldásos tevékenységét. 
Egy előkelő belvárosi kereskedő ez, aki végig
próbált mindenféle kúrát. Végigutazta a fürdő
helyeket,

vagyonokat adott ki eredménytelenül.
Most pár pengőért itt a Zeileis-intézetben visz- 
szakapta egészségét. Semmi baja sincsen. De 
végig lehetne menni az Idegbajos és izületi ba
josok egész seregén, akik a Zeileis-besugárzá- 
sokon kívül

röntgen-, kvarc- és diatermiás kezelést Is 
kapnak.

Csak egy szomorú emberrel találkoztunk a 
kapuban.

■— Elküldött engem a főorvos ur azzal, hogy 
nem vagyok alkalmas a Zeileis-gyógyttásra — 
panaszkodott. — Mikor Böhm főorvost meg
kérdezzük, kielégítő és megnyugtató választ 
kaptunk. Böhm főorvos rendelőjében először 
alaposan megvizsgálják a betegeket és csak ha 
alkalmas a Zeileis-kurára, akkor veszik kezelés 
alá, mert senkit sem akarnak hiába kezelni és 
esetleg elvonni más gyógymód alól.

Két héttel ezelőtt, amikor Heitat Jenő a Szer
zők Világszövetségének londoni kongresszusára 
utazott, beszámoltunk egy ominózus frakktör- 
ténelröl, amely egyúttal jó kabalának bizo
nyult az elnök útjára. A kongresszusra csinál
tatott vadonatúj, remek frakkot az elnök egyik 
alkalmazottja potom pénzért eladta és ennek 
visszaszerzésének vígjátéki történetéről számol
tunk be. Nagy volt tehát nz ijedtsége az elnök 
szobalányának akkor, mikor Heltai Jenő meg
érkezéséről értesülve, vasárnap délután telefon 
hoz kértük gazdáját:

— Tessék megírni, nem én voltam a bűnös, 
nem én adtam el a frakkot, hanem cgy másik 
alkalmazott. Azóta mindenki rajtam nevet. 
Kérem szerkesztő urat, igazítsa helyre.

Miután ez megtörtént, jelentkezett a telefon
nál az elnök.

— Meghozta a frakk a szerencsét?
— Igen.
A magyaroknak rendkívül nagy sikerük 

volt a kongresszuson,
— válaszolta az elnök. — Én ugyanis nem 
mint a magyar szerzők exponense, hanem mint 
a Szerzők Világszövetségének alclnökc vettem 
részt a kongresszuson és kétszer az. a szeren
cse ért, hogy a kongresszus tárgyalásán én el
nökölhettem. Elnöke lettem azonban . annak a 
jelölő-bizottságnak is, amely a Szerzők Világ 
szövetségének uj tisztikarát jelölte.

Magam részéről nem vállaltam- tovább az 
alelnöki tisztséget.

— ? ? ?
—> Illendőségből mondtam le, mert a nem

zetközi szervezet hatéves működése alatt négy 
éven keresztül megválasztottak erre a tisztség
re. Azzal, hogy lemondtam az ismételt megvá
lasztásomról, egy későbbi időpontra vonatko
zóan helyet adtam egy magyar szerzőnek, hogy 

Ezren 
és ezren várjak 

14 napos 

fdrfiinguásárunkatl
Évről-évre nagy sikerrel rendezett vásárunk 

megkezdődött /
4 különleges anyagokból készüli puplin- és oxford- 
ingeinket gyönyörű szinváltozatokban hozzuk, mely
ből különösen kiemelkednek az uralkodó pasztell- 
dlvatszlnek.

A kiváló anyagú, Jó szabású Ingek 
ez alkalommal olcsóbbak, mint ed
digi vásárainknál, mert a mostanlg

15 P-ért árusított Ingeket
14 napos vásárunk tartama alatt ..

P-ért 
árusítjuk

Fehérneműink feltétlen megbízható minőségét, sza
bását és kivitelét 55 éve fenálló cégünk garantálja

LUSTIG EDE
, A, RÁKÓCZI-UT 2

ezt a díszes pozíciót elfoglalhassa.
— Egyáltalában
kitüntető szívességgel és kedvességgel fo

gadtak mindenütt Londonban,
nhol a szerzők kongresszusa nem volt olyan 
nagy társadalmi esemény, mint ilt Budapesten. 
Mindössze egy vacsorát adott Lord Gorell, az 
Ismert angol drámaíró, aki nz Indiai alklrály- 
ság komoly jelöltje, a szerzők számára. Ezen
kívül még cgy vacsora is volt, amelyet az an
gol drámaírók kizáróan a drámairók részért 
adtak. Erre a rendkívül exkluzív

vacsorára be volt jelentve G. B. Shaw Is, 
aki azonban nem érkezeit meg időre éa a 
kongresszuson Is akkor Jelent meg, amikor 

az már be volt fejezve.
A kongresszus megcsinálta a szerzők világkor < 
telijét. Rómában még a télen az angol, francia, 
német és osztrák szerzők összeültek és egy 
karlelllcrvezelet dolgoztak ki. A kartell a kül
földről igényelt szerzői jogdijak nagyobb bizto
sítására, a rádió és a film irányában elfoglalt 
álláspontra vonatkozik. A kartellba elvileg be
léptek a magyarok is és erre a kongresszus 
rendkívül nagy súlyt fektetett, éppen azért, 
mert Anglia színházi eseményeinek nem kis 
hányada magyar nevekhez fűződik.

Londonból Parisba utaztam az Írók világ
kongresszusára, amelyre Harsányt Zsolt ét 
Kállay Miklós is elkísért. Mivel a londoni tár- 
e-alások már nagyon kimerítettek, nem tud
tam végigcsinálni ezt az ujahb kongresszust éa 
ezért hazautaztam, de két szerzőtársam kint
maradt. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy 
egész utamon mindenütt n legnagyobb előzé
kenységgel és kitüntető figyelemmel találkoz
tam és különösen jólesett a Dally Mail valóban 
megható kedvessége.

— Este bemegyek a színházamba, megné
zem, mi újság?

' ur Vidékre után-
1 véttel szállítunk t



12 HÉTFŐI NAPLÖ Bnifapu!, TOSf janin, I.'’

H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
A Kispest osztályozó 
mérkőzésre utasította

a Bástyát
A Ferencváros a negyedik helyre szorította a Bocskayt — 
A Pécs-Baranya döntetlent csikart ki a Hungáriától — 

A Budai 11 és a Kispest megszabadult a gondoktól
Vasárnap délután befejeződött az 1030/31. 

bajnoki évad. A professzionista első liga 
bajnoki végeredménye a következő képet 
tárja elénk;

pont gólarány
1. Újpest 35 71:33
2. Hungária 30 67:33
3. Ferencváros 29 60:28
4. Bocskai 28 56:48
5. Nemzeti 24 38:38
6. Hl. kér. FC. 21 40:41
7. Sabária 20 32:42
8. Vasas 17 41:52
0. Budai „11“ 17 28:51

10. Kispest 16 40:55
11. Bástya 14 35:61
12. Pécs-Baranya 13 27:55

Mindenekelőtt állapítsuk meg, hogy
Újpest jobb gólnrányán klvlil öt ponttal 
előzte meg a Hungáriát, amelynek má
sodik helye tegnap Pécsett meglehetősen 

veszélyben forgott, 
mert csak a mérkőzés második félidejében 
tudta a Pécs-Baranya a gólelönyt kiegyen
súlyozni.

A Ferencváros vasárnapi győzelmével 
n negyedik helyre szorította a Bocskait.

Az ötödik helyet a Nemzeti, a hatodikat a 
III. kerületi FC, a hetediket a Sabária, a 
nyolcadikat a Vasas foglalja el.

A Budai „11“ bravúrosan kivágta 
magát.

Vasárnapi győzelmével a Vasassal egyenlő 
pontazámmal a kilencedik hely birtokosa 
lett.

Külön fejezetet érdemel a Kispest derék 
csapata, amelyet a tegnapi meccs előtt még 
az osztályozó mérkőzés réme fenyegetett. 
Szegedi győzelmével azonban sikerült kievic- 
kélnie a bajból és igy az

osztályozó mérkőzés Izgalmai nélkül 
lesz d Jogosult résztvevője a jövő évi 

elsőosztályu ligabajnokságnak.
A Kispest a tavaszi szezonban nem kevesebb, 
mint tizenegy pontot szerzett.

A kiesés szomorú sorsára a Pécs-Baranya 
csapata Jutott a szerencsétlen tizenhár

máé pontszámmal.
A jobb sorsra érdemes csapat igazi képes
ségeit a vasárnap lejátszott utolsó mérkőzé
sen mutatta be, amikor 2:2 arányban sike
rük a Hungáriától döntetlen eredményt ki
csikarnia.

Vlncze és Markos remekül játszik össze, 
Papp éa IAzár ezúttal kivételesen csak száj- 
tátva nézik a remek akciót és Vlncze lő és 
■ lövés kapufa ... pech, de a visszapattanó 
labdára már ott van Mátéfl, akt dübödten 

fúrja bombáját a hálóba. 1:1.
Mi az? Hétpercenként lövik itt a gólokat? Vala
hogy igy van, mert a 21. percben már a Ferenc
város vezethetne ismét, de a labda csodával ha
táros módon kerüli el a debreceni hálót. A sze
rencsének nemsokára örülhetnek a sárga-kékek, 
mert a 26. percben

Tánctér lefut, magára vonja ■ védelmet, 
bead, Budai fogja, de kiejti, aztán Ta

kács n. beteszi. 2:1.
Az iram egy darabig élénk, aztán laposodik n 
játék, s az utolsó öt percben lángol fel ismét,

■ Bocskal-védelem z a Ferencváros csatár
sor pompásan passzolhat egymásnak, mind
addig, amíg Turay megunja a meddő já

tékot s remek lövéssel szerez gólt. 3:1.
Na, ezzel elintéződöt a harmadik hely kérdése. 
Nincs tovább. Már csak annál is inkább, mert 
megérkezik a Hungária 2:2-es döntetlenjének a

TVP-hi
nőim

VAMKnti

hogy a Bocskai két kihagyott helyzetében jus
son kifejezésre.

Szünet után előbb Mátéfl bombája süvít el a 
kapu fölött, aztán meg Papp küldi őrült erővel 
a saját kapufájára a labdát, ami érthetően nagy 
megdöbbenést kelt, mert ilyet még a legedzet-

Két kispesti gól — a Bástya osztályozóra megy
Kispest-Bástya 2:0 (1:0)

Szeged, május 31.
(A Hétfői Napló tudósítójának teíefonjelcn- 

tése) Rckkenő hőség fogadta az osztályozó 
mérkőzésre kiálló csapatokat. Szeged publi
kuma is szokatlanul nagy szómban vonult ki, 
körülbelül

négyezer néző volt kiváncsi erre as Izgalom
leli rendkívül erős Iramú mérkőzésre.

A morc* elölt Somogyi Szilveszter dr., Szeged 
polgármesteré látogatást tett a Bástya játéka 
tolnak Öltözőiben s kifejtette előttük, hogy 
Szeged reprezentáns együttese még soha nem 
pofi ilyen veszélyes helyzetben, mint jelenleg és 
kérte a játékosokat, hogy minden tudásukkal és 
akaraterejükkel igyekezzenek a győzelmet meg
szerezni.

A polgármesteri buzdító beszéd sem használt 
a Bástyának, mely ennek ellenére sem érezte 
át a mérkőzés rendkívüli fontosságát. A má
sodik félidő elején még ugy látszott, hogy a 
Bástya nyeri a meccset, azonban a lelkes kis
pesti csapat második szerencsés helyzetét is 
okosan kihasználva, bebiztosította magának a 
győzelmet,

A Bástya veresége ellenére Is jobb futballt 
játszott ellenfelénél,

Am sorozatos balszerencse fűződött akcióihoz 
s a döntő pillanatokban is hiányzott a lélek- 
jelenlét. A forró izgalmu hangulatban a sze
gedi fiuk bár mindent elkövetlek,

nem tudták megakadályozni Kispest győzel
mét s Igy ők játsszák nz osztályozó mérkő
zést junius 7-én és 14-én Somogy csapatá

vul.

Az első negyedórában Kispest friss akciók
kal lepte meg a szegedi csapatot, amely csak a 
második negyedórában talált magára. Hosszú 
támadási sorozat után a 32. percben

Rozgonylnak hosszan előre adott labdáját 
Csendes a 16-os vonalról védhetetlenül 

lőtte a hálóba (1:0).
A Bástya felnyomulása és offenzivája a masz- 
sziv kispesti védelem falánkszán nem tudott 
keresztüljutni. A félidőben a szegedi fiuk be
zárkóztak öltözőjükbe, azonban az elkesere
dett clvakodásból egy hang sem szűrődött ki.

Szünet után a 3. percben Steiner lefutásával 
komért ért el, melyet Pacolai szépen iveit és az 
embermagasságra felugró

Csendes az 5-ös vonalról védhetetlenül fe
jelte a szegedi kapuba (2:0).

Kispest ezután védelembe vonult vissza, s 
taecsra látszott, ugy, hogy a Bástya 40 percen 
keresztül hiába ostromolta a Dénes által kivá
lóan védett kispesti hálót.

Kispest csapata kupastllusban, gólratörően 
játszott,

a hőséget is jobban birta, de főként védelme 
biztosságának köszönheti győzelmét. A Bástya 
csapatából a közvetlen védelem kitűnő játéka 
emelhető ki szintén, rajtuk kívül Tóth játszott 
lelkesen. A Kispestről származó Havast a veze
tőség nem merte beállítani a csapatba, s igy a 
csatársor nélkülözte megszokott irányítóját. A 
szegedi nézőtér, mely örömben-buban mindig 
kitartott csapata mellett, ezúttal is keserű, 
hangtalan nyugalommal fogadta kiesésre álló 
csapatának a vereségét.

Tdnczer Takács II.

tebb Fradi-drukkerek sem láttak. Ez azután 
meghozza a Ferencváros témadó kedvét, ahogy 
mondják: érik a gól s a 17. percben

híre is. Több kihagyott helyzet után a 28. perc
ben

Takács és Tánczer játszadoznak a Bocskai
val, végül Is Budai kénytelen kifutni a 
kapujából s mögötte Tünczer guruló lab

dája hálót ér. 4:1>
Ezután Opatának van még helyzete, tudni

illik Opata a Bocskai legfrissebb szerzeménye 
(szombaton még a Nemzetiben játszott ugyan), 
szóval Opata javíthatna az eredményen, de 
aztán elmúlik ennek a veszélye. Később Teleki 
tör egyedül a kapura, már Amseit is kinn van a 
tizenhatoson, Teleki kidriblizi, de az üres ka
puba se tudja belőni a labdát. A 34. percben

Takács ll.-őt alaposan elbuktatják, tizen
egyes, ugyanő belövi. 6:1.

A 37. percben Markos-Teleki-Mátéfl összjáték 
után a balösszekötő jő labdáját Amseit ugyan 
foghatná, dehát meleg van és a labda hálót ér. 
5:2. Szedlacsek kapufája után vége is van a já
téknak, azaz hogy a 44. percben Takács 11. a 
hatos vonalról még hirtelen gólt is lő. 6:2.

Mehet a Fradi Dél Amerikába ...

Mehet a Fradi Délamerikába...
Ferencváros—Bocskay 6:2 (2:1)

F.pp Itt volt az ideje, hogy befejezzék futball- 
szezónt. A rekkenö meleg, amely a pályák fölé 
terűi, sem a játékosoknak, sem a közönségnek 
nem okozott különös örömet.

Csodálaton teljesítménye az emberi testnek 
jelen cselben az, hogy a Ferencvárosnak

A Budai 11 is 
megmenekült a veszélytől 

Budai 11—Sabaria 3:2 (1:1)
Szombathely, május 31.

64 Hétfői Napló tudósítójának tclefonje- 
lentése.) A sikeres roipAn túrájáról szómba-

Amatormunkíit megvárható 
fotesaakOalotAbon, Muwum- rOFStOr MrlrtlO. lelefon József 339-88

tón visszaérkezett Sabária a lábában érezte 
a négy román mérkőzést, nemkülönben a 
hosszú utazást, úgyhogy

teljesen fáradtan állt ki.
Ezenkívül’ hátvédei helyén tartalékokat sze
repeltetett. A mérkőzés meglehetősen gyenge 
sportot nyújtott s a fővárosi együttes megér

demelt győzelmével végződött. A budaiak 
többet támadtak és jobban átérezték a mér
kőzés fontosságát. Változatos játék után,

a 21. percben Tárnok 
lőtte a budaiak vezető 
gólját, majd 10 perc 
múlva a Sabária Szia- 
dovits révén egyenlí
tett.

Szünet után Sztan- 
csik a 10. percben is
mét a budai csapat
nak szerezte meg a 
vezetést, melyet Iglódy 
4 perc múlva ezúttal 
is egalizált. A mérkő
zés már-már döntet-

Sztancsik

lennek látszott, amikor a 33. percben Sztan- 
esik bebiztosította a budaiak győzelmét.

A közönség az unalmas játék láttára még
a mérkőzés befejezése előtt elhagyta a
játszóteret.

Speciális

SHELL
autóolajok palackokban

Ötezer főnyi közönség s ami a legfeltűnőbb: 
kötöttük —

rengeteg nő, hozzá szép nő,
látta a Ferencváros utolsó meccsét. Aztán, ami
kor elkezdődött a nagy küzdelem, amelyben a 
Ferencvárosnak a harmadik helyet kellett min
denáron kiharcolnia, (mórt hiszen Dél-Amerl- 
kóba negyedikként mégis kissé kellemetlen lett 
volna megérkezni), egyszeriben megindult a 
nagy tempózás, aminek hatása alatt szüléi a 
Ferencváros alaposan torkonragadla a Bocskait. 
K Bocskai egv Ideig még kapott levegőt, de 
aztán a hetedik percben gólt Is.

Kohut komorét ugyanis a peches Szedlacsek

rtWjrií

trítttit

1:1

ebben tropikus hedT* Tolt h*1 fó,t

Dohát hiába! A Fradi finis olyasvalami, amire 
mén hőségben is lohol számítani s a zöldfehérek JyJkezlrk szépen bnc.nl venni közönségüktől, 
mielőtt isméi Dél Amerikába lennék át műkö
deik silM-t’eél

C
ár-már gólba fejelte, mikor Budainak si- 
ívűit kitolni ■ labdát, ám a fürge Tlncier 
ott termett é« nagy örftmrlvalgásra késztette 

biztos labdájával a közönséget. 1:6.
A lómtidásnk tovább folynak, a Bocskaiból Is 
felüli n fejét néha-néha u dac * igy történik, 
hogy • 11. percben

Minden

SHELL 
töltőállomáson kaphatók 
Csak az olaj árát fizeti

Vásároljon

SHELL
olajcsekkfüzetet
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A Pécs-Baranya a Hungáriával szemben elért 
tisztes döntetlennel búcsúzott az első osztálytól 

Pécs-Baranya—Hungária 2:2 (1:0)
j Pécs, májúi 81.
' (A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 
’tése.) Amikor e lorokat írjuk, a Pécs-Baranya 
már nincs az első liga csapatat között. At első 
ligából történt kivonulása valóban szép keretek 
között történt.

Vasárnapi utolsó mérkőzésén ■ pécsi csa
pat 2:2 arányú döntetlent ért el a Hungá

riával szemben
és epy olyan pontot szerzett, amellyel rendes 
körülmények közölt csak kevés csapat dicse
kedhet.

A Pécs-Baranya játékával teljes mértékben 
kiérdemelte a döntetlent, sőt szerencsés körül
mények között a mérkőzés mindkét pontját Is 
megszerezhette volna. A mérkőzés nagyobb ré
szében a vidéki csapat volt fölényben és a csa
patnak minden játékosa szivvel-lélekkel küz
dött.

Halas Kiéber

' A Hungária ezzel szemben széteső játékot 
produkált. A csapat technikai tudása csak időn
ként és csak percekre csillant fel.

A Hősök emlékünnepe miatt a mérkőzés fél 
négy órakor kezdődött. Az első félidő bevezető
őt perce kölcsönös tapogatódzással tel el. A volna kijátszani rendes formáját. Varga puha 
harmadik percben Kalmár részére nagy hely- I volt, de Kalmárnak sem ment a játék.

Kocsis Antal szombaton 
Cherbourgban partraszállt 

és szerdán Budapestre érkezik
Kocsis Antal, az amsterdamí olimpiász lég- 

pulyu világbajnoka
szombaton reggel a Stadendan nevű holland 
óceán járón befutott a cherbourgl kikötőbe, 
majd onnan szombaton délután megérke

zett Páriába.
'A pályaudvaron a L'Auto szerkesztőségének és 
■ francia bokszolószövetség vezető tagjai vár
ták. Kocsis kiséretében Steve Klaus, Kocsis 
amerikai trénere, Jackie Harmond, az „Acél
ököl" néven ismert amerikai bokszoló és Vásár
helyi Lajos, az Amerikai Magyar Népszava 
sportszerkesztője voltak.

A francia bokszolószövetség vezetői azon

A BBTE atlétikai versenyének második napján 
Remetz 46 méteres dobással győzött 

Donogán és Marvalits ellen
Bódossy legyőzte Késmárkit, a szegedi Lázár 1:58 mp-et futott 800-on

A szezon első igazán nagy versenyét rendezte 
meg szombat-vasárnap a BBTE s ha egy-két 
számban még el is kerülték egymást a legjob
bak, atlétáink jóságát jellemzi, hogy igy is 

végig kiváló eredmények voltak.
Nagy összecsapás csak a diszkoszveiéiben 

volt, ahol
Remecz 46 méteres kitűnő eredménnyel 

győzött Donogán és Marvalits ellen.
Kitünően futott a szegedi Lázár, azután 

Zsitvai, Szalag és Bárdossy bemutatkozása is 
sikerrel járt.

Szerencsés gondolat volt a versenyt női torna
számokkal tarkítani, ami igen élénkké, változa
tossá telte az egyébként is gyorsan pergő 
viadalt.

Részletes eredmények:
M0 m-es síkfutás. 1. Lázár KEAC 1:58 mp. 2. 

Zsitvai BBTE 1:59 mp. 3. Halász MTK. — Hét
száz méterig Zsitvai vezetett, olt a szegedi futó 
előretört és százméteres elkeseredett finis után 
nagyszerű idő alatt győzött. Barsl nem indult.

200 m-es síkfutás. 1. Paku TFSC 23 mp. 2. 
Izsó Közg. EBC 23.9 mp.

300 m-es síkfutás. 1. v. Szalay BBTE 35.8 mp. 
2 Sugár UTE 35.9 mp. 3. Sugár MTK 37 mp. — 
Az elején Sugár úgy elszaladt, hogy ugv látszott 
fölényesen nyeri a versenyt. Az utolsó 50 méte
ren azután

Szalay csodálatos finissel felnyomult és 
nagy küzdelem után fél méterrel győzött.
Í00 m-es síkfutás. 1. Gerő III. MTK 11.2 mp. 

2. Kováti J. BBTE 11.3 mp. 3. Balogh MAFC 
11 4 mp.

Magasugrás. Dánér Béla emékverseny. 1. B6- 
<’ossv PEAC 184 cm. 2. Késmárki BBTE 181 cm. 
S Udvardy BBTE és Obllr BEAC 176 cm. — 
Bódossy a 184 cm-l harmadik kísérletre ugrotta, 
■ 187 cm-en egy sikertelen kísérletet tett.

Orbán 176 cm-rel helyeaetlen lett.
Sulydobás. 1. Darányi MAC 1447 cm. 2. Ber

talan BBTE 1270 cm. 3. Hunyadi BBTE 1255 
cm. — Bajnokok kizártra. 1. Bertalan 2. Hu
nyadi. 3. Késmárki 1200 cm.

1M0 m-es síkfutás. 1. Szabó M. MAC 4:06.4 
mp. 2. Szerb MAC 4:10 mp. 3 Eper ESC 4:11 
>np 4. Verböcrl BBTE 4:13.8 mp. — Csak Eper 
próbálta meg eleinte átvenni Szabó tempóját, de 
CCO-r.'-l ö is leszakadt. 

zet adódik, da a bíró offszájdon éri a Hungária 
centerét A negyedik percben esett Pécs-Baranya 
vezető gólja.

Halas kezdeményező akciójára Teizler be
fut és hálóba fejeli a labdát 1:6.

A következő percekben a Hungária erősít és 
erőteljes támadásokat intéz az ellenfél kapuja 
ellen. A félidő közepén változatossá válik a já
ték. Mind a két csapat kiveszi a részét a táma
dásokból, de a félidő eredménye nem változik 
meg.

A második félidő elején a játék azt a benyo
mást kelti, hogy a Hungária nagy gólaránnyal 
győz. A következő gólt mégis a Pécs-Baranya 
szerzi meg. A 20. percben

Foór baloldalra ad Kovácsnak, aki Idejében 
startol és 7—8 méterről megszerzi a pécsi 

csapat második gólját
A siker föllelkesíti a pécsi Csapatot és a har
madik gól már-már a levegőben lóg. Ekkor a 
Hungária jut kornerhez és

Hirzer csavart sarokrúgása Hauer elé ke
rül, aki három méterről bevágja a Hun

gária első gólját.
Az iram egyre erősödik, a 33. percben Varga az 
ötösvonal tájékán Iváncsicscsal verekszik a 
labdáért, amelyet

Kalmár szerez meg és a center, szép lövés
sel kiegyensúlyozza a Pécs-Baranya javára 

álló mérkőzést
A Pécs-Baranya csapatában Biri kitünően 

látta el feladatát. A csatársorban Magyar és 
Teszler produkált Jó játékot, az újonnan szer
zett Tritz ellenben gyenge volt.

A Hungária csapata erősen magán viselte a 
tartalékos csapat bélyegét. Szabó kapus az első 
gólban benne volt. A fedezetsor lelke Kiéber 
volt. Nélküle a Hungária fedezetsora nem tudta

nal lekötötték Kocsist egy Pártiban vívandó 
mérkőzésre.

Kocsis Antal szerdán érkezik Budapestre, ahol 
három mérkőzést szándékozik le vívni. Kocsis 
Antalnak és menedzserének. Vásárhelyi Lajos
nak az a terve, hogy a mérkőzések céljaira 
az FTC-pályát igyekeznek megszerezni. A há
rom mérkőzés közül az egyiket délelőtt, a má
sodikat délután, a harmadikat pedig éjjel fog
ják lebonyolítani. Kocsisnak eddig két ellen
fele van lekötve: az egyik a társaságában érke
zett Jackie Harmond amerikai néger bokszoló, 
a második Gennaro lesz.

Távolugrás. 1. Paitz BBTE 704 cm. 2. Megyeri 
PEAC 699 cm. 3. Gorda MAG 683 cm. — Paitz 
utolsó ugrásával győzőit.

3000 m-es síkfutás. 1. Krizsán Vasai 9:02.8 
mp. 2. Ozsip MOTE 9:17.6 mp. 8. Cier MAC 
9:27.6 mp.

400 m-es II. o. gátfutás. 1. Héjjas BEAC 60.5 
mp. 2. Molnár TSE 61.8 mp.

Diszkoszvetés. 1. Remetz RÁC 4600 cm. 2. 
Donogán 4408 cm. 3. Marvalits BTC 4331 cm. 
— Remetznek volt még egy 4587 cm-ei do
bása Is.

4X?00 m. 1. BBTE (Barsl, Kovács, Szalay, 
Paitz) 1:30.4 mp.‘2. MTK 1:87.8 mp.

Svéd staféta. 1. BBTE (Kovács, Barsl Szalay, 
Zsitvai) 1:59.2 mp. 2. UTE 2:04 mp.

Az ESC 
atlétikai versenyei

Az Egyetértés SC vasárnap délelőtt a MAC 
margitszigeti pályáján három atlétikai versenyt 
rendezett. A szenior 1 órás futóversenyt Hege
dős ESC nyerte 16 km. 193 m.-ei teljesítmény- 
nyel, Hufnagel ESC (15 km. 756 m.) és Ro
nccsal MTE (15 km. 275 m.) előtt. A versenyen 
Galambos is indult s Hegedűssel külön versenyt 
futott a 22-ik körig, amikoris a rekkenő hőség
ben kénytelen volt feladni. A 4-lk Lovas Antal 
volt 14 km. 910 m.-el.

Ifjúsági számoki
3000 m. es Ötös csapatverseny: 1. ESC 15 

ponttal. 2. MTE. 8. ESC B) Egyénileg: 1. Mels- 
ner 9 p. 51.4 mp. 2. Frilz ESC 9 p. 56.1 mp. 3. 
Csekö 10 p. 32 mp. — 200 m.-es síkfutás: 1. 
Szlklav FTC 24 2 mp. 2. Madarv MAC 24.2 mp. 
3. Kiéin UTE 24 6 mp. — 1500 m.-es síkfutás: 
I. Pálffy MAC 4 p. 26.2 mp. 2. Ciiky FTC 4 p. 
288 mp. 3. Elnwlller MTE 4 p. 34.2 mn. — 
Magasugrás: |. Nagy ESC 150 cm. 2. Fillér 
KISOK 150 cm. 8. Papp 1.50 cm.

Női iiámoki
100 m. síkfutás: 1. Deák Aranka MTE 14 2 

mp. —• Sulydobás (5 kg.): 1. Lovász Annus 718 
cm. — Magasugrás: 1. Horváth Margit FTC 135 
cm. — 4X100 staféta- 1. FTC (Goda, Vida, Hor
váth, Kallcncckcr) 57.2 mp.

Árusítás csak rövid ideig I
Fürdő Ruhák:

Női Fürdőtrikó, 9 qn
divatasinekben, elegáns mintákkal — P “,UU

Férfi Fürdőtrikó,
fekete sslnben és feketa-fehér feltörésem!, mia- I h n 
den nagyságban________________________ P

Férfi trikót Úszónadrág, „„
fekete ée fékete-fehér 'segéllyel, minden nagy- „MM
Ságban ___ _________ --------- — — P s**W

Atléta Trikó,
fehér és fekete, kiváló minőség, mlaten aagy- 
ságban _______ _________________________P

Gyermek Fürdőruha,
minden nagyságban, sok stép sala be* — _ P 

Gyermek Matróztrikó, 
fehér ós ssines alapon, minden nagyságba* P

Kesztyűk:
Férfi svédutánzatu kesztyűk,

divatos kivitelben, kitönö anyag, 1 nyomóval

Női kesztyű,
divatos kézelővel, a legújabb sainekb

Női Mosóbőrkesztyü,
kiváló minőség, fehér éa sárga Mi nek ben. mia-
Sea pár jóságáért ssavateiuk--------_ _ _ P

-.98
1.25

-.95

1.10
1.25— p

4.90 
Gyermek svédutánzatu kesztyű oo 

tartós, jó minőség_______________________  P “‘Uv

Harisnyák:
Női harisnya, .

21^ 1 -58
Női harisnya,

selyemfényű, igen finom fllórmlnteég. as 
divatsslnekben_____________________ — 1 1.75

Női fehér Teniszzokni, xn
minden nagyságba* — _ — — ? “”• * sJ

Férfi zokni, 70
kitűnő flórminőség, divatos mintákkal____ p • ■ U

Férfi zokni, _ kr
kiváló minőség-— — — — — — —P

Férfi harisnya, 1 qtt
egysalnfl, «iép eelyemfényfl dór minőség — P A • wU

Férfi Sportharisnya, —
tartós Jé minőség, nagy ninválasstáklm* _ P

Gyermek Zokni, _ 70
fehér és ssines alapon, 1—10 évesig____ _ P ■ 4 U

Gyermek Térdharisnya. qc
fehér, minden nagyságban, tartós minőség .. P aUU

Kötöttáru:
Női Oroszka,

igen mép kivitelben. dlvatasi

Női Kötöttkabát,
vIím Ukban0’ *****" kivitelbe*, iga* nagj

Poulower, Női és Férfi,
a legújabb mintákkal, sok ssép ssinbea.___ p

Tenisz-Poulower,
fehér, mflMlyem beszövéssel, tartós minőség P

Női Nadrág,
Mikes mfisslysm trikóbél, sok

Női Nadrág,
bóí^lndenena^U«bsiu^rL.

Gyermek Nadrág,
miselyemtrikóbói, minden nagyaégtam____ P

Nyakkendők:
Onkötő Nyakkendő, .l’í; ‘““1*1“^ 1.25
Onkötő Nyakkendő,

kk, ■*"—.48 
Ideál Csokornyakkendő,

nagy válasitékban_ ____________________ f

4.90— p

5.90
3.25
1.85
1.55p

1.15 
-.90

Zsebkendők
Gyermek Zsebkendő,

fehér éa ssines alapon--------— _. .

Női Zsebkendő,
ajonr sséUel, nagy választékba* „ _

Férfi Zsebkendő,
igen jó minőség, sok nép mintákkal

Férfi Zsebkendő,
feltflnően nép klmlnUsUsal, aredstf a*~o! 
minőség

____ p

,-.12
,--15
-.38

,—.98

p

p

p

4.10i
4.50
1.90

Panama Blúz,«y»kken44v< mtada* * 4,90

5.80p -

Gyermek Ruhák:
Fiú Öltöny, 

fehér damaast kelméből, falgomboioa faeó*. kék 
gallér ée késelövel, ■ évesnek .. — _ _ P

Nagyságonként -.SO fillér áramaikedéeeal

Fiú Öltöny, 
rt^MkelmébAL fel gombolás teád*, kék nadrág.

Nagyságon kitol —JBÓ~fmér'ámelkedtaMl 
Fiú Öltöny, 

rtpaskelmébA!. világét paastei sslnekbe*. Isi
gombol ós fasónban, I óvásnak _ ... _ p

Nagyságonként -.10 fillér áremelkedéssel

Fiú Sportöltöny, 
bőrerői anyagból, kiváló D'nöoégW. 
fi évednek .................. .......................

NagyUgoukénl --.40 fillér áram

Leányka Ruha,
rlpMkelmAból, sok ssóp fartőben, t évesnek p

Nagyságonként -.10 IIlér áremelkedéssel

Leányka Ruha,
divatkockás mAseiyembél. • évesnek_______ P

Nagyságoakétt -.40 fillér áremelkedéssel

Játszó Ruha,
nagy válamtékban, 1-4 év*

Játszó Ruha,

bérmontva siállHuHk.

Fenyves Ámhá
Vámház-körut 6.

4.20

3.90

3.50

5.10— p

2.90

3.50

__p -.75
,—.45

I
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Nem fejezték be az angol-magyar válogatott bankközi 
tcnniszmérkőzést, amelyen

Anglia 3:2 arányban vezet
harmadik szetjét, melyet erős küzdelem után az 
angolok nyertek 6:4 arányban.

A mérkőzés mai állása szerint Anglia vezet 
3:2 arányban.

Hátizsákot, sátrat és tennlszhálét 
olcsön vehet » gyártótat 
NedelKo sandor 

utódánál
Budapest, IVM Károly-körut IS. sz. 

92 éves cég!
Horgászati cikkek aany választélíban 111 
A vasárnap befejezett bajnoki év 

gólrekordere:

A Pénzintézett Sportegyletek Ligája ét az 
Vnlted Banki I.awn Tennls Atiocintion, Lon
don válogatott tenniszcsapatai között vasárnap 
folytatták a m'argilszlgeti diazpályán az orszá
gok közötti tenniszmérkőzést, amely 2:1 arány
ban állott Anglia javára. A nagyszámú és igen 
előkelő .közönség soraiban jelen Volt vitéz 
nagybányai Horthy Miklösné, a kormányzó fe
lesége leányával, Polettel, József királyi her
ceg feleségével, Auguszta hercegasszonnyal, lord 
Chlsfon angol követ, v. Sebőén német követ, 
Kőnek Emil nyugalmazott ellentengernagy, vi
téz Csanády György nyugalmazott lovassági tá
bornok, Múzsa Gyula felsőházi tag és a buda
pesti bankok és pénzintézetek sok vezető fér- 
fla. A program főpontja a Keh~,ing—Auki meg
hívásos mérkőzés volt, amelyből négy szelet 
játszottak le és a mindvégig izgalmas és élve
zetes küzdelem

2:2 állásnál abba maradt.
A sötétség miatt félbeszakított mérkőzést ma 
délután fél 5 órakor újból elölről kezdik a 
margitszigeti diszpályán; ugyanakkor játsszák 
le az elmaradt Metcalf, Vinal—dr. Pétery—Ta
kart páros mérkőzési is. Hétfőre 1 pengős 
helyárakat állapítottak meg.

Az országok közötti bankközi mérkőzés pro
gramjából lejátszották a dr. Szentey—Shales 
mérkőzést, amelyet a meglepően jól játszó dr. 
Szentey nagy fölénnyel nyert 6.‘2, 6:0 arányban. 
Ezután következett « Kehrling—Auki mérkő
zés, amelyben az első szelet a japán nyerte 
nagy küzdelem után 8:6 arányban. A gémala- 
kulás az első szélben a következő voll: 1:0, 2:0, 
2:1, 2:2, 3:2, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5, 5:5, 5:6 (ilt Kehr 
lingnek három szcllabdája voll), 6:8, 7:6, 8:6. 

A második szettel 
Kehrling nyerte 6:4 arány
ban (1:0, 1:1, 2:1, 3:1,
3:2, 3:3. 4:3, 5:3, 5:4, 6:4). 

A harmadik szélben 
Kehrling már 5:0-ra ve
zetett, de a hihetetlenül 
szívós japán egymásután 
hat gémet csinált (6:5). 
Kehrling ezután még ki
egyenlített, de Auki kél 
további gémmel 8:6 
arányban nyert. A negye
dik gémet ismét Kehrling 
nyerte 6:4 arányban (1:0, 

2:0, 2:1, 3:1, 4:1, 4:2, 5:2,

a félbehagyott Auki, Cha- 
Szentey páros mérkőzés

KÜLFÖLDI SPORTHDPLÓ
A Magyar Kupagyőztes hétszámjegyű 

győzelme Aradon
III. kér. FC.—Aradi MTE 11:0 (6:0)

Arad, május 31.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

’jelentése.) A Magyar Kupa-győztes csapat 
kétnapos etdélvi túráját tucatnyi gól- 
arányu győzelemmel kezdte meg. Az óbudai 
csapat pompái,

stílusos játékával teljesen lelépte ellen
feléi,

■mely fennállása óta nem szenvedett ilyen 
sulyos arányú vereséget. A 111. kerületiek

UOoDRichPNEu^
Német és francia 

csapatok voltak Belgrád 
jubileumi vendégei

Belgrád, május 31.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A BSK jubileumi ünnepségein egy fran
cia és cgy kiváló német csapat vendégszerepelt. 
Frnnciaots/ágból a Cette, Németországból pe
dig a leipzigi „Eintracht" együttese látogatott 
el a jugoszláv fővárosba, hogy kétnapos kör
mérkőzés keretében mérje össze erejét a részt
vevőkkel. Az első napon a Cette 2:1 (1:1 arány 
bon győzött a belgrádi Soko ellen, míg a BSK 
52 (2:1) arányú sulyos vereséget mért a nagy 
szerű német együttesre.

Zombori A zombori Soko tiréves jubileumán 
a belgrádi Jugoslavija és az npatini Tri zvezde 
játszik mérkőzést. Az első napon a Jugoslavija 

4:1 (3:0 arányban győzte le az apatini együt
test. Hétfőn a Soko játs/ik a Jugoslavijával.

Zenta: 7.AC—Radnicski 4 2 (2:0).
Szabadka: SMTC-—Villanytelep 5:3 (5:1)

ZsAK—*Sport 2.1 (lsíi

X A Magyar Aero Szövetség modellrepülő- 
gépversenye.. A versenyt a kisrákos! katonai 
gyakorlótéren tartották meg a következő 
eredménnyel: 1. Slrsub István Bocskay fő reál, 
62 ponttal Időtartam 53 I mp. országos rekord. 
Távolság 282 5 méter. 2 Kucsera Vendel 30 
fionttal.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MUINTEZET K. T. KOKFOIlGOGErtlN, BUDAPEST, VI, AKAOI UGCA S.

Vincze (Bocskai.)
Az 1930— 31 -es futballévad befejezte uj gól

rekordert hozott:
Vlnezét, a Bocskai fiatal jobbösszekötőjét 
érte az a dicsőség, hogy sok kiváló csatár 

előtt az ő nevét díszíti a büszke cím.
A csatárok eredményességének egyformaságát 

mi sem jellemzi jobban, minthogy
egygólos különbségek választják el a gól

lövőkel egymástól.
Vincze után a sorrend a kővetkező:
Barátky (Hungária), Takács (Ferencváros), 

Auer (Újpest) 19, Skvarek (Hungária) 18, 
P. Szabó (Újpest) 17, Spilz (Újpest) 16, StanzI 
(Vasas) 15, MóléfTv (Bocskai) 14, Hirzer (Hun
gária) 12, Zilahy (III. kér. FC), Toldi (Ferenc
város), Steiner (Kispest), Steiner (Budai 7 — 
Újpest 4) 11, Turay (Ferencváros), Teleky
(Bocskai), Konyor (III. kér 5 — Kispest 5) Czé- 
lényi (Nemzeti) Fossák (Bástya 6 — Újpest 4) 
10—10 gól.

góljain Zilahy, Lutz és Fcnyvessy osztoz
tak meg.

Lapzártakor jelentik Aradról: A III. kér. 
FC csapatából különösen Zilahy élénk já
téka és nagyszerű gólképessége tetszett. Gól
lövök: Zilahy (23. perc), Borbély 11-esböl 
(27. perc), Zilahy (30. perc), Bor! Jy 33. 
perc), Zilahy (41. perc), Drössler (43. perc), 
Drössler II. félidő (23. perc), Zilahy (25. 
perc), Zilahy (35. perc), Zilahy (40. perc), 
Borbély (43. perc).

VILÁGSZEMLE
A CSEH BOXOLÓK LEGYŐZTÉK AZ 

OSZTRÁKOKAT
Kladnóból jelentik, hogy a cseh-osztrák ama

tőr ökölvivómérközés, amelyet szombaton éjjel 
bonyolítottak le, a cseh válogatott csapat 12:4 
arányú győzelmével végződött.
ARGENTÍNA KIESETT A DAVIS-CUPBÓI..

Washingtonból jelentik: Az Észak Amerikai 
Egyesült Államok és Argentína közötti Davis- 
Cup-mérközés zónaközi döntőjében az USA 
megnyerte hátralevő két egyes mérkőzését Is és 
végeredményben 5.-0 arányban győzött.

Világhírt! KeríKpíroK, 
varrógépeit részletre is 

„DIADAL** ThOkOly-Ut 2B.
Keleti p. n.xftteleb.) Kérjen díjtalan kénes nagy árjegyzéket

PÁLYAAVATÓ VERSENY 
BITTÉRFELDBEN.

Az uj atlétikai pólyái kétezer főnyi közönség 
előtt, pompás siadalhil ax átlók fel. A miting 
legeredményesebb szereplője

Peltzer dr. voll, aki három verseny
számban vett részt.

A 400 méteres síkfutásban a stettint futó 50 1 
másodperces idővel győzött, a német bajnok: 
Büchner előtt, majd a hí.r< msror 1600 méteres 

stafétában, mint a staféta utolsó embere, 8 p. 
16.9 mp.es idővel győzelemre vitte egyesületé
nek színeit. A éxlOO^méteres stafétafutásban 
azonban Peltzer dr. már nem tudta a versenyt 
egyletének megnyerni.

NURMI GYŐZELME MÜNCHENBEN
Münchenből jelentik: Londoni sikertelen re

kordkísérlete után ma Münchenben 5000 méte
ren startolt Nurmi. A verseny végig Nurmi és 
Iso Hollo párharca volt s

Nurmi csak a finisben tudta lerázni honfi
társát.

Nurmi 15:15 mp-et, Iso Hollo 15:16.1 mp-et 
futott.

CILLY AUSSEM FRANCIA BAJNOK LETT.
Párizsból jelentik: A francia tenniszbajnoki 

mérkőzések során Cilly Aussem német tennisz- 
bajnoknő sporlkarrierjének legfényesebb állo
másához ért, amikor tegnap megnyerte a nöi 
egyes francia bajnokságot. A döntőben az angol 
Belty Nuthalt 8:6 és 6:1 arányban győzte le.

A francia Lemoine René 
nyerte Európa 
tőrbajnokságát

A női tőrbajnokság győztese a német Mayer Helén
Bécs, május 31.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjclcn- 
tésee.) A szombat este botrányos körülmények 
közölt félbeszakadt tör egyéni Európa-bajnoki 
verseny elődöntő mérkőzéseit ma délelőlt 
folytatiák. Hajdú János dr. és Hatz Olló fő
hadnagy nem jutottak a döntőbe, amelyet dél
után vívtak le az uj kiesési rendszer szerint. 
A selejtező mérkőzések során nagyszerűen küz
dött a német Casimir, aki azonban a döntőben 
csak nyolcadik helyre került.

Az ezévl tőr egyéni Európa-bajnokságot a 
francia Lemoine René nyerte

és ezzel elragadta Olaszországtól a pálmát, 
amely ebben a fegyvernemben már évek hosszú 
során át őket illette. A döntőben az olasz Gau- 
dini az angol Lloyddal vívott asszója közepelte 
jobbkarján megsérült és a további versenytől 
visszalépett. Másodi khelyre kerüül ta fiatal 
olasz Marzi, akit Lemoine 5:3 arányban vert.

Európa 1931. évi egyéni tőrbajnoka Le
moine René, Franciaország,

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X Lábtörés a Tárna-utcában. Vasárnap dél
előtt az NSC—Drasche mérkőzésen egy összeg 
csapás folytán Krofin József 24 éves kifutó a 
lábát törte.

X Dunántúli birkózók csapatmérkőzése. 
Pécsről jelentik: A Pécsi AC és a székesfehér
vári Álba Regia között birkozó-csapatverseny a 
pécsi birkózócsapat 7:16 arányú győzelmével 
végződött.

X A Lapterjesztők Sport Clubja csapata a 
VI. kér FC-t 4:0 (2:0) arányban legyőzte. A 
gólokat Jakobovits (2), Imre és Stieber lőtték

X A Testnevelési Főiskola Szolnokon 
Szolnokról jelentik: A Testnevelési Főiskola 
vasárnap sportbemutatót tartott Szolnokon. 
Vitéz Kmetty György városi tanácsnok ün
nepélyes Szavakkal nyitotta meg a bemu- 

tától, Vargha László mühelyfőnök pedig a 
Szolnoki MÁV zászlaját nyújtotta át dr. Szu- 
kováthy Imre igazgatónak, aki a Testneve
lési Főiskola zászlaját adta a vendéglátók
nak. A látványos sportbemutatót zsúfolásig 
megtöltött nézőtér elölt tartották meg. Az 
ünnepség 7 órakor ért véget. Utána a Tiszn- 
szállóban vacsora volt, mely után a helybeli 
egyetemi hallgatók láncmulatságot rend iek 
a fővárosi vendégek tiszteletére.

X Budapest Magdehurg ellen. Junius 6 és 
7 én, szombaton délután 5 órakor, illetve va
sárnap délután 4 órakor rendezi a MUSz a 
Császárfürdő uszodájóban VI. Budapest—Mag- 
deburg városközi úszó és vizipóló mérkőzést. 
Budapest csapata még soha olyan felkészülten 
nem állott starthoz, mint most. A verseny iránt 
az érdeklődés óriási, megjelenik a kormányzó 
és több miniszter, köztük természetesen gróf 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter is. Szomba
ton: a 200 méteres mell-, n 100 méteres hát- és 
100 méteres gyorsuszásból álló vegyes stafétát, 
az 50+100+2004-100+50 gyorsuszó stafétát, 
vasárnap a 4X100 és 4X200 m. stafétái és a 
vizipóló-mérkőzés revansát bonyolítják le.

X A Kispesti AC kerékpár stafétája. A KAC 
r!nde,,e ** üllői ország

úton 2X100 kilométeres távon kerékpáros sta
féta versenyét A staféták mindkét tagja meglette 
a Budapest—Cegléd —Budapest távolságot A ver- 
kJ5 nnnPy « Pesterzsébeti Viktória
J, n i Jegyüttese nyerte meg 5 óra 
óJánk í ’ P*r 31950 méteres
óránkénti átlngsclu sséget ért el.

ROMÁNIAI EREDMÉNYEK.
Kolozsvár: Ripensia—Románia 4.4 (1:2). £ 

kolozsvári csapat több idegen játékossal meg. 
erősítve, igen nagy szerencsével döntetlent ért 
el a temesvári profik ellen. A Ripensia góljait 
Sehwartz (2), Dobál és Zemler szerezte, a ko. 
lozsváriakét Istvánffy (2), Ströek III. és Bindea 
lőtte.

Bukarest: Prahova—Unirea Trlcolor 1.0 (0:0). 
Ligadöntő mérkőzés. A Trlcolor vereségével eh 
vesztette a döntőbejutás jogát s igy a resicai 
UDR estélyei növekedtek.

A MAGYAR GYEPHOKKIZÓK LEGYŐZTÉK 
A SVÁJCIAKAT.

A magyar—svájc válogatott gyephokkimér- 
kőzés Magyarország 3:2 (2:1) arányú győzelmi- 
vei végződött. A mérkőzésen 600 főnyi közönség 
élén megjelent Horthy Miklós kormányzó is, 
akit n kél csapat felvonulással üdvözölt.'— 
osztrák—magyar hölgyhokkimérkőzés 5:0 (3;0) 
arányú osztrák győzelmet hozott.

második Marzi Guslavo Olaszország, harmadik 
Guaragna Gioachino Olaszország, negyedik 
Chiavacci Giorgio Olaszország, ötödik Lloyd 
J. Emrys Anglia, hatodik Pingotti Ugo Olasz
ország, hetedik Ragno Savelio Olaszország, 
nyolcadik Casmir Ervin Németország.

Bécs, május 31.
A nöi tőrbajnokságot vasárnap tartották meg, 

amelyet Mayer Ilelén német világbajnoknő 
nyert meg. A verseny a magyar színeknek nagy 
sikert hozott, amennyiben

Bogén Erna a második helyen végzett.
Döntőbe került még Elek Margit is, aki azonban 
csak a 8. helyre tudott jutni.

Európa 1931. évi női tőrbajnoka Mayer He- 
lén Németország 3 győzelemmel,

2. Bogén Erna Magyarország 3 győzelemmel 1 
vereséggel, 3. Preiss Ellen Ausztria 3 győzelem
mel, 3 vereséggel, 4. Sontheim Erna, Németor
szág, 3 győzelemmel 4 vereséggel, 5. Guiness 
Juddi Anglia 4 győzelemmel, 5 vereséggel.

XWannle András beteg. Szegedről jelen
tik: Wannie András, a SzUE jeles gyors
úszója tűszős mandulagyulladásban megbe
tegedett. Wannie Andrásnak magas láza van 
és orvosai szerint legalább 3 hétig nem száll
hat vízbe.

X I. osztályú amatőrbajnoki mérkőzések. 
Beszkárt—UTE 2:0 (2:0), BSE—Urak 6:1 
(1:0), FTC—III. kér. PVE 6:2 (4:1), Fér, 
Vasutas—33 FC 4:1 (3:1).

X A Budai „11“ Eszéken. Eszékről jelen
tik, hogv a Budai „11“ csapata junius 3-án 
és 4-én Eszéken vendégszerepel, ellenfele a 
Bradianski és a Hajdúk csapata lesz.

X Mérkőzések a li. ligabajnokságért. VÁC 
FC—Terézváros 4:1 (0:1, Soroksár—Józsefvá
ros 5:1 (2:0). A Rákospalota—Kossuth-wérkő- 
zés elmaradt, mivel a Rákospalota nem fizette 
be a bírói dijat.

X Uj francia rúdugró rekord. Párisból 
jelentik: Remadie francia rúdugró bajnok 
vasárnap Párisban 409 cm-es ugrásával uj 
francia rúdugró rekordot állított fel.

X Hans Schönrat veresége. Brüsszelből jelen
tik: A német Hans Schönrat vasárnap tizmenetes 
küzdelem után pontozással vereséget szenvedett 
Pierre Charlestöl, a volt nehézsúlyú belga Eu- 
rópa-bajnoktól.

X A debreceni kereskedők győzélme Szafmá- 
ron. (A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) D. KASÉ—Törekvés 4:3 (1:2). A mérkő
zésért 1200 néző volt jelen. A debreceniek gól
jait ökrös (2), Boros és Kántor lőtte.

X A prágai nemzetközi autóversenyt százezer 
főnyi közönség előtt vasárnap bonyolították le. 
A verseny három uj rekordert hozott. A nap 
legjobb idejét Morgen német versenyző érte el 
Bugatti kocsiján, 2 p 42 6 mp.-es rekordteljesit- 
ményével (Bans von Stuck eddigi rekordja 2 p- 
45.7 mp volt).

— A független kisgazdapárt szervezkedése 
Znlamegyébcn. Az alsólendvai kerület Lenti kö
zségében a független kisgazdapárt vasárnap szer
vezkedő gyűlést tartott, melyen Gaal Gaszton 
ismertette a párt programját. A kerület képvise
lőjelöltje Némcthy Vilmos dr. budapesti ügyvéd 
beszéde után felszólaltak még Eckhardt Tibor 
és Vass Sándor összetartásra buzdítva a válasz
tókat.

— SxtranyovRzkl államtitkár Czelldömöl- 
kőn. Jánossy Gábor, a czelldömölki kerület 
képviselője vasárnap beszámoló-gviilést tar
tott, melyen résztvett Sztranyavszky Sándor 
belügyi államtitkár is, aki kijelentette, hogy 
a miniszterelnök súlyt helyez arra, hogv 
Jánossy Gábor ismét a kerület képviselője 
legyen.

— Választógyiilések a Zuglóban- A zuglói k?; 
rjilet megsemmisített törvényhatósági tagsági 
helyeiért megindultak a választási mozgalmak ' 
keresztény párt vasárnap a Thököly-utl Glória
mozgóban és a zuglói kullurházban tartott gyű
léseket.

A szerkesztésért és kiadósért felel: 
Dr EI.EK HUGÓ
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