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meghiúsult merénylet 
Mussolini ellen

Rónia, junius 5.
( Hétfői Naplő tudósítójától.) A rendőrségnek sikerült Mussolini ellen tervezett bom

bamerényletet megakadályozni. Szombaton délután 3 órakor a Piazza Venezian a 
rendőröknek

feltűnt egy gyanús fiatalember, 
aki ott settenkedett a Paiazze Venezia; Mussolini székhelye körül. A fiatalember n 
rendőrszobán svájci útlevelet mutatott fel, amely Angelo Galdini névre szólt. Átkutat
ták s nagy meglepetésre

két pokolgépet, továbbá egy töltött revolvert találtak nála.
A bombák nagymennyiségű robbanóanyaggal voltak töltve. A rendőrségen hamarosan 
megállapították, hogy az elfogott fiatal ember Angelo Sbardelotto nevű antifasisztáiul 
azonos, aki néhány héttel ezelőtt

hamis útlevéllel visszatért Olaszországba.
A rendőri IdhallRiilás reirán behmerle, 110«y merényiek! tervezeti a Duce ellen.

A Duce ellen tervezel! merényié! nagy I ben ez az esemény éli. A közvélemény meg 
Izgalmat okozott és az érdeklődés előtéré- I van győződve arról, hogy a letartóztatott

I antifasiszta
a külföldi antifasiszta szervezetek meg-

| bízásából készült a merényletre 

Jés most a hatóságok azon fáradoznak, hogy 
kikutassák, hogyan juthatott Spardclotfo a 
hamisított svájci útlevélhez.

A rendőri hatóságok hangsúlyozzák, 
hogy a merénylőnek egyáltalában nem le
hettek kilátásai arra, hogy merénylete sike
rüljön. Úgy látszik

a merényletet ekkor akarta végrehaj
tani, amikor MusJsolinl Anita Garibaldi, 
a szabadsághős özvegye emlékére fel

állított szobor felavatására hajtatott. 
A szoborlelepiezésen a király is résztvett.

A rendőrség ebből az alkalomból Igen szé
leskörű óvóintézkedéseket alkalmazott és 
valamennyi útvonalat kordonnal lezárta. 
Azt

az útvonalat azonban, amelyen Musso
lini a szoborleleplezéshez hajtatott sen

kivel sem közölték, 
úgy hogy senki sem tudta, hogy a Duce útja 
merre fog vinni.

A merényletterv híre nagy felháborodást 
keltett és a fasiszták

a legszigorúbb megtorlást követelik
A nagy rendőrség nagy apparátussal foly

tatja a nyomozást és igyekszik tisztázni, 
kikkel állt összeköttetésben 

és hol szerezte a bombát Spardelolto.

Magyar ügyvédcsalád szörnyű 
tragédiája Becsben

Antal István dr. felesége öngyilkos lett és magával vitte a halálba 
kilencéves kislányát, a férj pedig eltűnt

Bécs, junius 5.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megdöbbentő családi dráma ti
tokzatos részleteinek és rejtélyeinek felderí
tésén dolgozik most már több mint huszon
négy órája a bécsi rendőrség, A dráma a 
Langengasse egyik házában játszódott le, s 
annak egy

magyar Ügyvéd felesége és kilen eszten
dős kisleánya

Két halott a fürdőszobában
A lakásban erős gázszag terjengett, úgy, 

hogy előbb szellőztetni kellett, csak azután 
lehetett a fürdőszobába behatolni, ahol az
után a borzalmas leletre bukkantak.

Az asztalon heverő búcsúlevél kétségte
lenné tette, hogy Antalné öngyilkosságot 
követett el és

a halálba magával vitte kisgyermekét 
is.

'A szerencsétlen asszony búcsúlevelében 
fRyrészt idegbajával, másrészt pedig zilált 
anyagi viszonyaival próbál indoklást keresni 
szörnyű tettére és azt írja, hogy

a gyermeket azért öli meg, mert nem

Az Antal-család tragédiája
A rendőri nyomozás megállapotita, hogy 

dr. Antal István, aki temesvári születésű és 
egy Ideig budapesti lakos Is volt, 

körülbelül tiz esztendővel ezelőtt költözött 
fel az osztrák fővárosba. Vele együtt jött a 
felesége is, aki sokáig a Pislra román nagy 
fakereskedelmi vállalat bécsi fiókjának ve
zetője volt. Becsben született meg a kis- 
leány is, aki most kilenc esztendős volt.

Antal István dr. nem fol„ H ügyvédi 
Vakszist Becsben Eleinte egy kereske^ 
dclmi vállalat cégvezetője volt, később

Antal István pőre Stinnesékkel
A bécsi rendőrség információi-szerint .4n- 

lal István dr ezt a port azért indította a Stin- 
J’f4 Müvek ellen, mert az iparvállalat meg
bízásából 1927-ben Romániában járt és ott

az áldozatai.
Szombaton este jelentették a bécsi rendőr

igazgatóságnak, hogy a Langengasse 76. sz. 
ház egyik lakásában

holtan találták dr. Antal Istvánnét és 
kilenc esztendős kisleányát.

A két holttest a fürdőszobában feküdt, — 
az asszony teljesen ruhátlanul, kisleánya 
pizsamával letakartam

akarja, hogy a kisleány nyomorban, 
anya nélkül, könyörületes rokonok és 
ismerősök oltalmára utalva nőjjön fel.
Természetesen azonnal széleskörű nyo

mozás indult meg a rejtélyes dráma körül
ményeinek tisztázására és mindenekelőtt

a férjet: dr. Antal István ügyvédet ke
resték,

akit azonban nem találtak sehol sem. A 
házbeliek előadása szerint Antal néhány 
héttel ezelőtt eltávozott lakásáról és azóta 
nem látták. Tartózkodási helyét az asszony 
iratokban referált neki.

azután, a rossz gazdasági viszonyok során 
őt is

leépítették
és azóta kisebb-nagyobb üzletekkel foglal
kozott. Az utóbbi időben állás nélkül volt, 
és

minden reményét abba a perbe vetc’te, 
amelyet a Hugó Stlnncs-müvek ellen 

Indított.
Ennek a pernek során keresetében negy
venezer német márkát és huszonegyezer 
dollárt követel a nagy iparvállalattól.

nagyarányú tőzsdei tranzakciót bonyo
lított le.

Az elszámolás körül differenciák támadtak 
és a magyar ügyvéd szerint öt még ez az 

összeg jogosan megilleti. A per most is 
folyik.

Antal István dr. mintegy három héttel ez
előtt távozott el bécsi lakásáról, ahol felesége 
egyedül maradt kisleányával. Környezete 
úgy tudja, hogy

báró Vcst Fedor Ismeretes ügyével kap
csolatban őt is megidézték a rendőr

ségre,
ahol különböző felvilágosításokat kértek 
tple.

Elutazását senkinek nem jelentette be, de 
valószínűnek tartják, hogy Antal dr. előkelő 
erdélyi rokonaihoz utazott. Innen érkeztek 
valószínűleg a táviratok is a feleségéhez. A 
legutolsó távirat két nappal ezelőtt jött, a 
házmester vallomása szerint.

Gaal Gaszton vissza akar vonulni 
a pártvezetőségtől

A kisgazdapárt elutasította Hunyadyék csatlakozását
Jelentette a Hétfői Napló, hogy a füg

gi tlen gisgazdapárt és a Hunyady- söpört 
között tárgyalások indultak meg, amelyek
nek célja az volt, hogy

a Hunyady-frakció belépjen a függet
len kisgazdapártba.

Ezt az akciót tulnjdonképen Eckhardt Ti
bor kezdeményezte cs az elmúlt bélen tör 
Iónt volna meg a publikálása annak,

hogy a Hunyady-csoport csatlakozik 
Grál Gasztonékhoz.

Maga Gaál Gpszton szívesen vette volna 
ezt a csatlakozási, azonban

ti párt többi Ingja a leghiitározottabbun 
tiltakozott az ellen, hogy a Hunyady- 
csoport csatlakozását tudó másul vegyék, 

mert aggodalmaik voltak aziránt, hogy i 
párt Hunyadyék csatlakozásával teljesen 
elveszíti kisgazdajellegét.

A csatlakozó értekezlet lehál, amely Hu
nyady Ferenc lakásán folyt volna le, egy 
barátságos vacsora keretében, elmaradt, 
illetőleg a párt állásfoglalása következté

Antal István dr-nak két ügyvédikére él 
Erdélyben. Az egyik Antal Jenő dr,, tekinté
lyes aradi ügyvéd, a másik fivérének: dr. 
Antal Károly na k Lúgoson van ügyvédi iro
dája.

A két halálos áldozatot követelő családi 
drámáról azonnal távirati

értesítés ment Antal dr. családjának 
Erdélybe.

azzal a felhívással, hogy amennyiben Antal 
István dr. olt tartózkodik, sürgősen, lehe
tőleg telefonon — jelentkezzék. Ha azon
ban ez a jelentkezés rövid időn beiül nem 
történik meg, úgy a langegassei dráma ’ ét
terére nem derül fény é.s

könnyen lehet, hogy a tragédiának rgy 
harmadik áldozata is van.

A rendőrség ugyanis nem tartja kizártnak, 
hogy a férj tudott felesége végzetes elhatá
rozásáról, sőt közös megbeszélés alapján tá
vozott el az osztrák fővárosból és azóta, is
meretlen helyen, ő is végzett magával.

A rendőrségre különben olyan bejelentés 
is érkezeti, hogy Antal István dr. nem 
ügyvéd, csak ügy véd jelölt. Tartózkodási he
lyét óriási apparátus segítségével igyekszik 
megállapítani a rendőrigazgatóság.

ben azon csupán Eckhardt Tibor jelent meg 
é.s kimentve Gaál Gaszton elmaardását, kö
zölte a Hunyady-csoporttal, hogy a füg
getlen kisgazdapárt egyelőre nem kivnn;a 
csatlakozásukat.

A független kisgazdapártnak ezen állás
foglalása — mint értesülünk — teljesen el
kedvetlenítette Gaál (iaszlont, mert éppen a 
csatlakozásra vonatkozó megbeszéléseken . a 
független kisgazdapárt egyes tagjai olyan 
kijelentéseket hangoztatlak,

mintha Hunyadyék bevonulása a nagy
birtok-politika túlsúlyba jutását jelen

tené.
Éppen ezért politikai körökben arról beszél
lek, hogy Gaál Gaszton

visszavonul a kisgazdapárt vezérségélől.
A Hunyady Ferenc-csoport tagjai külön

ben — nagykanizsai beszédeikben valameny- 
ovién azt hangoztatták, hogy bár bizonyos 
kérdésekben más a felfogásuk, mint a füg
getlen kisgazdapártnak, azonban együtt 
akarnak dolgozni velük a jövőben.
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Hadik János gróf riadója 
a mezőgazdaság megsegítéséért

Nagyszabású gyűlésen ismertette a gazdakövetelésekct
ht Országos Gazdasági Liga vasárnap délelőtt 

a Lloyd épület nagytermében rendkívüli köz
gyűlést tartott, amelyen Hadik János gróf elnö
költ. A liga gyűlése országos jellegű voll, ame
lyen miiitcgs kélez< rnégyszáz kisgazda vett 
részi. Nemcsak a Lloyd nagyterme, hanem 
mindkét karzatn Is feketédéit nz ünneplőbe öl
tözött gazdák tömegétől, amikor

Hadik
János gróf megnyitotta az ülést.

— A mai napon megismétlem mindazokat a 
célkitűzéseket - mondta - ■ amelyeket a liga 
megalakításakor magunk elé tűztünk. A liga 
tevékenysége mögött ne keressen senki hálsó 
célokat, mert a liga nem azért alakult, mint 
számos más csoport, hogy egyéni törekvéseket 
elégítsen ki, hanem

hogy pártpolitikától és Üzlettől és minden 
reklámtól mentesen tömörítse a kisgazda

társadalmat egy szabad szervezetbe, 
egy egységes táborba, hogy Jogos igényeiért 
harcoljon.

— ügyelni kell a kisgnzdalársndalomnak arra, 
hogy ne engedje sorai ki>zé férkőzni az állam 
is társadalom megbontására törekvő szélső
séges elemeket, mert ezeket sohasem fogjuk 
sorainkban megtűrni, fl/pg van! l!gy van') Ami
lyen becsületes a falu népe, olyan becsületes és 
önzetlen vezetőket érdemel és akik a liga élén 
állunk, ót vagyunk hatva attól, hogy a nagy 
nemzeti cél szolgálatában minden egyéni és 
párlszemponttól függetlenül szolgáljuk a gazda
társadalom érdekeit, mert ki kell zárni a veze
tők sorából mindazokat, akik csak önző érdek
ből játsszák a kisgazda pártfogó szerepét.

— A mezőgazdaság katasztrofális helyzete
közismert. A gazdatársadalom helyzetét — 
mondotta _  lényegesen súlyosbították azok a
helytelen intézkedések, amelyek a többtermelés 
jelszavával különböző akciókba vitték a gazda
társadalmat. , , , ,

— A mezőgazdaság helyzetét károsan befő 
lvásolja az a nagy különbség, amely a mező
gazdasági termények és nz Iparcikkek ára kö
zölt mutatkozik.

A gazdák súlyos helyzetét előidéző okok 
köpött szert pelnek azok a mulasztások, ame
lyek miatt egyes termelési árak katasztrofális 
helyzetbe jutottak. A kisgazdatársadalom hely
zetét súlyosan befolyásolta nz a körülmény, 
hogy számosán akadlak, akik azzal a jelszóval, 
hogy ki kell használni a kisgazdák súlyos hely
zetét, uzsornáron akarnak földet szerezni.

A bajbajutott gazdák nehéz helyzetét egye
sek kihasználják.

A gazdák nehéz helyzetét előidézik egyes ügy
védek és zárgondnok, k lelketlen köllségszapo- 
ritó eljárása is. Például egyik esetben egy 
kilencezer pengős követelés percsitésénél mar 
eddig Ötezer pengő a költség.

Távol áll tőlem, hogy az ügyvédi kart meg
sértsem s hogy általánosítsak, 

ellenkezőleg, a jóérzésü ügyvédek érdeke nz, 
hogy ezek a garázdálkodások megszűnjenek, 
Erről n helyről is felkérem az ügyvédi kart, 
hogy legyen szives bennünket ebben a törekvé
sünkben támogatni. Látva ezeket a visszaélése
ket,

követeljük n kormányzattól azt, hogy eré
lyes kézzel teremtsen rendet ebben a kér

désben.
— A gnzdalársndnloin egyik legégetőbb pro

blémája a földleherrendezós kérdése és nz ön
hibájukon kívül bajbajutott gazdák megsegí
tése Ennek a problémának nagy jelentőségére 
és sürgősségire már 1029. év végén, két és tel 
évvel azelőtt az. OMíiE közgyűlésén rámutattam.

-- Ma erőteljes mozgalom indult meg. hogy n 
földtcherrcndezés n gyakorlatban tényleg érvé
nyesüljön. A közvélemény nyomása alatt ma 
már

a kormány nrrn a belátásra jutott, hogy ezt 
n kérdést sürgősen rendezni kell.

Hiszen évek óin én is azt követeltem és a felső
bár legutóbbi ülésén ez irányban előterjesztett 
határozati javaslatomat a kormány hozzájáru
lásával a felsőház egyhangúan magáévá tette.

— Sürgős int. zkedesckie van feltétlenül szük
ség, mert cnélkül a gazdatársndnlmnt romboló 
folyamatot megállítani nem lehet.

— Bármilyen nehéz, bizonytalan és aggasztó 
legyen is n jelen, — fejezte be nagyhatású be
szédét Hadik János gróf — nem szabad a jobb

u lazzon

és vegyen aranyórtékU, magas 
fekvésű, nagyrészt már be
épült, friaitolt, villanyvilági- 
tAssal ellátott

LcgblxtoMibb tőkebefektetés t
Parcellázó-irodák:

FdWOlUAZUATOSAU,
felelőn 1. vk Budapest, VIL, 
körút Ha, lólemctoL lelcon.

_________ Kér >n prospektust I 

Siótok. 
Károly- 
40-2-02.

jövőbe vetett reményünket elveszíteni. De meg 
kell értetni mindenkivel, hogy az ország boldo
gulásának előfeltétele a kiserisztenciák függet
lenségének és megélhetésének a biztosítása. En
nek a célnuk a szolgálatában áll a liga, mint 
izabadlórsadalmi szervezet s remélem, hogy a 
kisgazdatársadalom továbbra is lelkesen támo
gatja, kiveszi a részét n céltudatos munkából és 
nkkor bízhatunk egy jobb jövőben

Lelkes taps és éljenzés fogadta Hadik János 
gróf elnöki megnyitóját, amelyért Bélteky Lajos 
(Hajdúszoboszló) lelkész, Makog János (Sar
kad) és Rusvrty Bertalan (Jászapáti) gazdák 
mondtak a közgyűlés nevében köszönetét.

Fáy József telt ezután az egyesület működé
séről jelentést.

Az. elnöki tanács javaslatára a közgyűlés el
határozta, hogy József és Albrecht királyi her
cegeket a liga védnökeiül kéri fel. Holltscher 
Károlyi és dr. gróf Deliden Pált pedig alelnö- 
kökké választották.

Ezt kövelőleg Kreybig Lajos, a Földtani Inté
zet főgeológusa tartott előadást a mezőgazda
sági termelés megszervezésének és irányításának 
alapkövetelményeiről.

Az előadás után többen szólallak fel és 
ezekre Hadik János gróf válaszolt és ismételten 
hangoztatta, hogy a Gazdasági Ligának

minden pártpolitikától mentesen kell töre
kednie a kitűzött eélok megvalósítására.

Mert a megoldásra váró súlyos gazdasági pro
blémákat csakis pártpolitikai szempontok ki
kapcsolásával, egységes szervezkedéssel lehet 
megoldani. Elmondta ezután, hogy annakidején, 
amikor a liga megalakult, a kisgazdák ötszáz
tagú küldöttsége felkérte,

hogy Ismertesse kívánságaikat a kormányzó 
előtt Is.

A gazdatársadalom kívánságára Károlyi minisz
terelnök utján, az. alkotmányos formák szem

Vojvoda
Utulescu visszalépett, Vajda —

ujSándor alakítja meg az 
román kormányt

Bukarest, junius 6.
(4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Tiltilescii végleg visszavonult és 
visszaadta a királynak a kormányalakításra 
szóló megbízatást.

Az uj dezlgnált miniszterelnök Vajda- 
Vojvoda Sándor.

Titulescu vasárnap délután újságírók 
elölt nyilatkozott kormányalakítási kísérle
tének kudarcáról. Valamennyi pártvezér 
támogatta volna a kormányalakításban, 
csupán a liberális párt tagadta meg a támo
gatását, ezért volt kénytelen a királynak 
visszaadni a mandátumát.

Vasárnap délután 5 órakor Vajda-Voj
voda Sándor jelent meg a király előtt. Az 
audiencia félóra hosszat tartott. Vajda- 
Vojvoda a királyi palota elölt várakozó új
ságírókkal közölte, hogy

megbízást kapott koncentrációs kor
mány alakítására.

Úgynevezett választási kormányt akar ala
kítani és szeretné, ha abban valamenyi 
párt képviseltetné magát. A dezignált mi

Elfogták a börtönben született 
veszedelmes betörőt
Titkos betörőtanya a föld alatt

Burcs, junius 5.
f.l Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

leütése.) Barcsot és környékét hosszú idők 
óta nyugtalanította egy belöröbanda, amely 
ezekben a községekben sorozatos fosztoga
tásokat rendezett. A kárvallott gazdák egy
másután lettek följelentést a csendőrségen, 
nmelv a furfangos betörőknek nem tudott 
nyomára jutni. Végül is szombaton kézre- 
került az egyik tettes és vele együtt fény de
rült a rejtélyes betörésekre.

Pandúr Mátyás barcsi gazdálkodó szom
baton teltenkaptn a házába besurranó Fe
kete Ferenc ácsot és

izgalmas közelharc után sikerült is őt 
ártalmatlanná lenni.

Igv került rendőrkézre Fekete, nkí csakha
mar bevallotta, hogv öccsével, Fekete János 
kölelcsmesterrel együtt követte el a foszlo 
gatúsoknt. Az elopott holmik nagyié.',zél

29 rendbeli csalással vádoltan áll ma 
a bíróság elé egy pesti ékszerkereskedő

Ötvenezer svá/ct frank a kár s számos nagy svá/ci cég
a károsultak között

A büntető törvényszéken dr. Szabolcsba Mi
hály cgyesbiró ina. hétfőn érdekes bűnügyet tár
gyal. nmek cl nemcsak a budapesti ékszerkeres
kedők, linnein Svájc számos előkelő órngvárn és 
kereskedője nagy érdeklődéssel vór. Bíichlcr 
Lajos budapesti órás és ékszernagykereskedő a 
vádlotlju h pernek. Nem kevesebb, mint

huszonkilenc rendbe!! csalással és egyrend- 
bcli sikkasztással vádolják Büchlérl.

előtt tartásával, kihallgatást kért ék kapott a 
kormányzótól, aki előtt részletesen ismertette a 
kisgazdatársadalom súlyos helyzetét és szemé
lyesen is tapasztalta, hogy

a kormányzó ur a legmelegebb érdeklődés

kMerüvíza az slrontoH 
gyomrot 2-3 óra alatt 
rondbo hóm.

Utasító, minden palackhoz mellékelve!

Kapható mlndsnOtO

sel viseltetik a kisgazdatársadalom iránt. 
(Viharos éljenzés és taps, felkiáltások a terem 
minden oldalán: Léjén a kormányzó!;)

— Egyeseknek az a kívánsága — mondotta 
—, hogy lépjek ki a politikai porondra, ez a 
kérdés azonban nem tartozik a liga elé, s éri 
különben is évek óta gazdasági és szociális kér
désekkel foglalkozom és ez egész tevékenysége
met igénybe veszi. Ha a sors azonban oda fog 
állítani, ahol az ország érdekében cselekedni is 
tudok és ha a nép bizalmával is megajándékoz, 
dacára annak, hogy a hatalomra sohasem töre
kedtem, mert ez rámnézve nem előny, hanem 
óriási teher, a kötelességemet mindig teljesíteni 
fogom.

Felállva, kalaplengctve éljenezték Hadik Já
nos grófot, aki végül köszönetét mondott a köz
gyűlésnek a bizalomért és kijelentette, hogy mi
ként eddig, ezentúl is változatlan energiával és 
kitartással fog a klsexisztenclák megmentése 
érdekében dolgozni, mert egy erős, nemzeti ál
lamnak ez a társadalmi réteg a legerősebb 
oszlopa.

A közgyűlés a himnusz eléneklésével ért véget.

niszterelnök azonnal megkezdte tárgyalá
sait. Sorra egymás után kereste fel a pár
tok vezéreit. Este nyolc órakor Dúca libe
rális vezért kereste fel .

Este tiz órára rendkívüli ülésre hívták 
össze a nemzeti parasztpárt vezetőségét, 
amelyen Vajda-Vojvoda beszámol majd a 
tárgyalásai eredményéről.

Az uj kormány valószínűleg hétfőn 
megalakul,

lehetséges azonban, hogy az utolsó percben 
ujabb nehézségek merülnek fel. Ebben az 
esetben a kormányválság megoldására ismét 
két-három napig várni kell.

Mint vasárnap este jelentik: Vajda-Voj
voda Sándor kísérlete eddig nem járt több 
eredménnyel, mert valamennyi pártvezér 
megtagadta Vajdáék támogatását, Lehetsé
gesnek tartják, hogy a király ismét meg
bízza Vajda-Vojvoda Sándort a kormány
alakítással, ezúttal azonban nem ragasz
kodik majd ahhoz, hogy koncentrációs 
kormány alakuljon, hanem megelégszik 
azzal, hogy nemzeti parasztpárti kormány 
létesüljön.

a Fekete-testvérek titkos földalatti rej
tekhelyein meg is találták, 

ahonnan nem kevesebb, mint négy kocsi
rakomány rablott holmi került a községháza 
udvarára.

A kerékpártól és varrógéptől kezdve a bo- 
roshordóíg és zsirosbödöníg a legkülön’./j 
zőbb fajtájú árukat lopkodták össze a Fe
kete-fivérek, akik közül az idősebb a

börtönben született,
ahol lopás mialt fogságban lévő édesanyja 
büntetését töltötte. Most derült csak ki, hogv 
Fekete Ferenc, akit Barcson a legjámbo- 
rnhb, legistenfélöbb, legbecsületesebb embe
rek között emlegettek,

emberölésért már hét esztendőt ült.
\ FrA-de-fivéreket csendőrjárőr kiséri köz
ségről községre, hogy terjedelmes bűn- 
lajstromukat összeállíthassák.

Az ékszcrnngykcrcskcdő évekkel ezelőtt Igen 
gazdag embernek számított, többszázezerpengős 
vagyon lelett rendelkezett, később azonban kény- 
szcrcgycsségbe került s csaknem egész raktárára 
rátétté a kezét egyik külföldi hitelezője. A kül
földi cég elvan megállapodási kötött Büchlerrcl, 
hogy a raktárába érkező minden árucikk annak 
a nagyösszegü hitelnek fedezetéül szolgál, ame
lyet igénybevett tőle a pesti nagykereskedő.

Hasznos tudni
tőgy Schmldthauer

Igmandi

BüchleT, a vád szerint,
fizetésképtelensége és a súlyos szerződés 

utón Is nagymennyiségű árut rendelt 
s elhallgatta a svájci cégek elölt, amelyek szállj, 
toltak neki, — inzolvenciáját s külföldi hito> 
íezöjével való szerződését. A nagyértékü órák é> 
ékszerek sorra érkeztek Svájcból s Biichler ezek
kel a küldeményekkel részben külföldi hitelezőit 
elégitette ki, részben pedig áron alul eladta. A 
mai tárgyaláson ismertetendő vádirat a károsul
tak között

Svájc valamennyi nagyobb ékszerész és óra
kereskedő cégét felsorolja 

s a cégek képviseltetik is magukat a pesti tárgya*  
láson ügyvédjeik utján. Rengeteg tanút, több 
könyvszakértőt is kihallgat a bíróság Büchíer La
jos bűnügyében, A kárösszeg közel

ötvenezer svájci frankra rúg,
a vádirat szerint. A mai tárgyalás kimenetelét 
nagy érdeklődéssel várják az egész ékszerész- és 
órakereskedő-szakmában.

Elárverezett 
református templom
A református egyházak az utóbbi időkben 

nagyon rossz helyzetbe kerültek. Különösen a 
jó időkben felvett beruházási kölcsönök amor
tizációja nyomja az egyházakat, mert hiszen 
a hívek fizetőképessége leromlott.

Nemrégiben történt,
hogy a rákcsszentnilhályi református egy

ház ellen folytattak le árverést, 
amikor dobra került a református templom 
berendezése. Ezt azonban egyik derék hivő 
megmentette az egyház részére, amennyiben 
az árverésen megvásárolta az egész berende
zést és odaajándékozta az egyháznak, úgyhogy 
nemi kellett azokat a templomból kimozdítani.

Most azonban sokkal súlyosabb helyzetbe 
került, egy kecskeméti híradás szerint, a ko- 
csérdi református egyház. Az eklézsia már 
hosszabb idő óta súlyos anyagi zavarokba ju
tóit, amelynek oka az volt, hogy ezerkétszág 
dollár amortizációs kölcsönt vett fel a Magyar- 
Országos Földhitelintézettől iskolaépítésre. 
Nem tudta azonban fizetni a kamatokat, úgy
hogy

a Földhitelintézet lefoglaltatta a templo
mot, a parókiát, az Iskolát és az egyház 
tulajdonában lévő ötvenholdas alapítványi 

birtokot.
Meg is tartották az árverést, amelyen a 

Földhitelintézet kiküldöttjei
megvették a templomot, az Iskolát és a 
parókiát, a környező egyholdnyl földdel 
együtt, 470 pengőért, az ötvenholdas ala

pítványi birtokot pedig 9550 pengőért.
Hogy most azután a Földhitelintézet mit 

fog csinálni a református templommal, az 
persze nem tudható, azonban arra még nem
igen volt példa, hogy egy templomot elárve
reztek volna.

Gazdatiszteit
kongresszusa

A Magyar Gazdatisztek és Erdölisztek Orszá
gos Egyesülete vasárnap délelőtt a Vigadó nagy
termében országos kongresszust hivott egybe, 
melyen mintegy ötszázan vettek részt az ország 
minden részéből.

Székács Elemér gazdasági főtanácsos, aí 
egyesület országos elnöke volt az első felszólaló, 
aki bejelentette, hpgy a kongresszus fővédnök- 
ségét József királyi herceg vállalta. Az elnöki 
megnyitó után Ruffy Vargha Kálmán, a deb
receni gazdasági akadémia főigazgatója nagy*  
szabású beszédet mondott. Indítványára a 
kongresszus táviratban üdvözölte Horthy Mik*  
lós kormányzót.

Fabritius Endre gazdasági főtanácsos a gaz*  
datisztl intézmény jelentőségéről mondott be*  
szódét, majd Bayer János uradalmi tiszttartó 
tartotta meg ezután értekezését a gazdatiszt*  
törvény revíziójáról és javaslatot terjesztett elő, 
amely szerint a gazdatiszt! társadalom követeik 

hogy a nagybirtokosok ezerholdanként 
egy-egy gazdatisztet alkalmazzanak, írás- 
beli szerződést, egyévi felmondást és meg

felelő végkielégítést kérnek.
Követelik, hogy a magyar állampolgársággal 
rendelkező gazdatisztek az alkalmazásnál 
előnyben részesüljenek, vezető gazdatiszti ®l*  
lásra pedig

kizárólag magyar állampolgári lehessen al
kalmazni.

Legány Ödön, a hatvani állami növényneme*  
sitö intézet igazgatója a gazdatiszt! kötelez 
nyugdíjbiztosítás ügyét tette szóvá, majd fa'1*r 
György, az alsódunántuli gazdatiszti kör, •***  
kára a gazdatiszt kamara létesítésének 
gességét hangoztatta, Kiss Dénes uradalmi 
Intéző ezután felolvasta a határozati javaslatot, 
amelyet többek hozzászólása után a kongreií*  
szus egyhangúlag elfogadott és az elnök kijeit** ’ 
lése szerint azt rövid utón elfogják juttatni al 
illetékes kormányférfiakhoz. 
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MotorkereKpíros, álarcos bandita 
rablógyilkos merénylete Tolnán 

Élet-halál harc a sötét lakásban
Vasárnap délelőtt a tolnai csendőrség 

vakmerő álarcos rablásról és kettős gyil
kossági kísérletről értesitette a budapesti 
főkapitányság sérülési osztályát.

Tolna község egyik legmódosabb gazdál
kodója volt Schnábel Ferenc. Feleségével és 
fivérével éldegéltek a családi házban. A 
gazdálkodó ezelőtt két esztendővel, 85 éves 
korában meghalt és attól kezdve özvegye 
és fivére vették át a gazdaság vezetését, 
özv. Schnábel Ferencné, aki

79 esztendős,
ez utóbbi napokban gyengélkedett és a nap 
nagy részét ágyban fekve töltötte. Schnábel 
József sem fiatalember,

60 esztendős
s ő is állandóan betegeskedik. A harctéren 
szerezte betegségét, amely időnként kiújult.

Szombaton este annyira rosszul érezték 
magukat, hogy kénytelenek voltak egyik is
merősüket elküldeni a községi orvoshoz. Az 
orvos fájdalomcsillapítót adott nekik és az 
orvosság bevétele után kissé jobban is let 
tek. Nyugovóra tértek s teliintve, hogy na
gyon meleg volt az idő,

nyitott ablak mellett aludtak.
Éjjel egy óra tájban a gazdálkodó gyanús 

zajra lett figyelmes. Sötét volt a szobában, 
igy nem láthatott senkit, de amint jobban 
figyelt, az a gyanúja támadt, hogy 

valaki bemászott az ablakon 
és a szekrényt feszegeti. Felkelt ágyából, 
hogy gyertyát gyújtson, s közben erélyes 
hangon kiáltotta:

;— Ki van itt a lakásban?
Felszólítására egy hatalmas ütés volt a 

válasz, összeszedte minden erejét, nem 
vesztette el lélekjelenlétét, hanem 

blrokrakelt támadójával, 
aki az ablak felé vonszolta. Az ablaknál be
szűrődő kis világosságnál észrevette, hogy 
merénylője

fekete álarcot visel,
amit valami rongyból készíthetett. Másra 
azután már nem is emlékszik.

A következő pillanatban ugyanis 
az álarcos férfi kést rántott elő, 

azzal a tarkója táján és a jobbkezén több 
helyen összeszurkálta és az amúgy is be
teg ember eszméletlenül esett össze. A vak
merő bandita

ezután az öregasszonyra támadt, 
aki a zajra ugyancsak felkelt. Azt is fojto
gatta és több helyen, a fején, karján, ősz- 
szeszurkálla.

Mikor a két ember eszméletlenül feküdt,

Gerliczy Félix bárót Párisban, 
Vaduzban, Hegyfalun keresik 

Ügyvédiéi várják, hogy vallomástételre 
jelentkezzék

Gerliczy Félix báró állítólagos valutavisz- 
szaélési ügyében a rendőrségi vizsgálat 
mindaddig nem juthat előbbre, mig maga a 
báró nem jelentkezik és kihallgatása során 
előadja a történteket.

A rendőrség, mint ismeretes, a Nemzeti 
Bank kérésére indította meg az ügyben a 
nyomozást és

egyelőre puhatolózó munkát végez.
Most a báró tartózkodási helyét igyekeznek 
megállapítani. Budapesti ügyvédjei, Léwy 
Béla dr. és Térfíy Gyula dr, amikor az első 
hírlapi cikkek megjelentek az esettel kap
csolatosan, 
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Tuta/donott
Klítlválh
Edo

Nádor-utca—
Kossuth Lajos-tér sarok 
A Lipótváros 
legelőkelőbb helyisége 
teilesen újonnan 
berendezve 

hozzálátott az értékek összeszedéséhez. Fe- 
szitővassal

felfeszitette az összes szekrényeket 
és átkutatta azokat. Háromezer pengő kész
pénz volt odahaza. Ezt az összeget, vala
mint egy vaskazettát, amelyben több

értékes fülbevaló, arany- és ezüstnemü 
volt, magához véve, az ablakon keresztül 
elmenekült.

Schnábel nyerte vissza először az eszme
letét, bátyjának az özvegye csak vasárnap 
délelőtt tért magához, de annyira gyönge 
és annyira az esemény hatása alatt van. 
hogy hangját alig hallani. A gazdálkodó, 
amikor feltápászkodott a földről, kiván- 
szorgott az utcára és

fellármázta a szomszédokat.
A csendőrjárör is csakhamar értesült a 

történtekről és éjszaka, két óra tájban, 
megkezdték a helyszínen a kihallgatást és 
a vizsgálatot. Megállapították, hogy a me
rénylő, aki az ablakon keresztül ment be 
a házba és ezen az utón is távozott, a helyi 
viszonyokkal ismerős lehetett, és bizonyára 
arra számított, hogv rtz idős, beteg embe
rek mély alvásukból nem fognak felébredni, 
mialatt ő kifosztja a lakást. De föl volt ké
szülve arra az eshetőségre is, hogy

végez Schnabelékkal,
ha véletlenül felébrednek.

Ezért vitt magával valami éles kertész
kést, amitől a fejsérülések származnak. Az 
a gyanú merült fel, hogy az álarcos ember 
kerékpáron vagy

motorkerékpáron érkezhetett a házhoz 
éá azon menekült el a rablás után.

A ház előtt ugyanis olyan nyomokat ta
láltak, amiből arra lehet következtetni, 
hogy a kritikus időpontban jármű haladt el 
az országúton Schnabelék háza közelében.

A vakmerő bűncselekménynek ezideig 
még nincs gyanúsítottja, bár a legnagyobb 
eréllyel, a budapesti főkapitányság bekap
csolásával folyik a nyomozás.

Vasárnap délben, a község halárában, 
a szántóföldön megtalálták azt a vas
kazettát, amelyben Schnabelék ékszerei 

voltak elhelyezve.
Ezt a tettes menekülés közben hajította 

el, nehogy árulója legyen. A gazdálkodót 
és az idős asszonyt kórházba szállították 
és orvosi kezelés alá vették, özv. Schnábel 
Ferencné állapota igen súlyos s magas ko
rára való tekintettel aggodalomra ad okot. 
Schnábel József állapota súlyos, de nem 
életveszélyes.

táviratot küldtek mindazokra a he
lyekre, ahol a gróf tartózkodni szokott.
I.ichtenstein hercegség fővárosába, Va- 

duzba éppúgy elment a távirat, mint Hegy
falura, ahol báró Gerliczynek birtoka van 
Idáig azonban

sem táviratilag, sem telefonon nem je
lentkezett Gerliczy

és ezt ügyvédei annak tulajdonítják, hogy 
esetleg valamelyik rokona megbetegedett és 
talán annak látogatására utazott el várat 
lanu I.

Biztosra veszik azonban, hogy 
legkésőbb hétfőn délig valamiképpen 

életjclt ad magáról 
és felelni fog az ellene elhangzott vádra.

Gerliczy Félix báró ügyvédeivel május 
25-én beszélt utóljára, amikor egy polgári 
perben adott nekik utasításokat. Ismerősei 
úgy tudják, hogy junius 1-én tartózkodott 
utóljára Magyarországon, amikor

a zalamegyei ötvös községben egy es
küvőn vett részt.

Széchenyi Irma grófnő és Dőry Miklós föld
birtokos esküvőjén látták utóljára. Hogy 
onnan hova távozott, azt még nem sikerüli 
eddig megállapítani. Nincs kizárva az sem, 
hogy

Gerliczy Félix báró esetleg Párizsba 
utazott,

ahol tudvalevőén a Rue de la Paix 17. alatt 
palotája van.

A közeli napokban bizonyára tisztázódik 
ez a kérdés és a nagy port felvert ügyben 
végre az egyedül illetékes személy is nyilat 
kozni fog.

Gerliczy báró élete 
és állampolgársága

A Hétlót Napló munkatáisn egyébként érdek
lődőit azokban a körökben, ahol Gerliczy Félix 
bárót jól ismerték és a következő érdekes fel
világosítást kapta;

Gerliczy Félix báró előkelő földbirtokos csa
ládból származik. Esztendőkkel ezelőtt házaso
dott meg, s Románia egyik legismertebb főne
mesi családjából nősült,

Stlrbcy herceg leányát vette feleségül.
A báró ekkor még a deszkl birtokán lakott és 
itt folytatott gazdálkodást. Fényes külsőségek 
között tartották meg az esküvőt, majd a fiatal 
pár hosszabb külföldi nászutra Indult s miután 
hazaérkeztek.

Romániából mintegy tizenegy vagónt Indí
tottak útnak a deszkl kastély felé.

.4 tizenegy vágón a hercegnő bútorait, felbecsül
hetetlen értékű lakásberendezési tárgyait és 
egyéb holmijait szállította a kastélyba. Néhány 
esztendei házasélet után Gerliczy báró egyre 
gyakrabban utazgatott külföldre. Rendszerint 
Budapestre jött fel, ahol fiatal barátaival talál 
kozott össze s innen indult útnak külföld felé. 
Különösen gyakran fordult meg Berlinben. Bu
dapesti társasógnak tagjai közül

legtöbbször Wolfner János báróval látták 
együtt

s berlini utazásait Is gyakorta Wolfner bóró 
társaságóban tette meg. A báróné, mikor férje 
távol volt a deszki kastélyból, Romániába uta
zott hozzátartozóihoz, vagy Olaszországban 
üdült, ugv, hogy sokszor hónapokon át üres 
volt a gyönyörűen berendezett, ritka kincsek
kel elhalmozott deszki kastély.

Később Gerliczy báró
deszkl birtokát a kastéllyal együtt eladta s 
Vasmegyében Hegyfalun vásárolt birtokot.

Az arisztokrácia körében, de a földbirtokosok 
között is nagy feltűnést keltett ez a birtokeladás, 
mert a deszki Gerliczy-birtoknak hire volt az 
egész országban. Olyan príma, zsíros földet, 
amilyen a Gerliczyek deszki földje volt, csak 
a Bánátban lehet találni. A birtokeladás után 
rövid időre a

román állampolgárságot vette fel Gerliczy 
báró,

majd ismét magyar állampolgár lelt, amikor 
azonban szülei öröksége miatt perbe keveredett 
testvéreivel, hirtelen Lichtenstein hercegségbe 
utazott. Ekkor mondott le a magyar állampol
gárságáról s

lett belőle llchtensteinl állampolgár.
Gyakori licbtensteini utazásait is az örökségi 
üggyel hozzák összefüggésbe.

Társaságbeli körökben jól emlékeznek Ger
liczy báró nagy kártyacsatáira is. Egy 30.000 
pengős kártyaveszlesége miatt olyan súlyos dif
ferenciái támadtak a Nemzeti Kaszinó egyes 
tagjaival, hogy a kaszinó egyik tagja

kizárási Indítványt tett ellene, de a választ
mány leszavazta az indítványt

s Gerliczy báró visszatérhetett a kaszinó tagjai 
közé.

★

Szegedi tudósítónk jelenti: Gerliczy báró 
deszki birtokával kapcsolatban érdekes peres-

Letartóztatták a fiatal kereskedőt, 
aki Terézköruti üzletében 

erőszakoskodott egy fiatal leánnyal 
Körúti szerelmi kaland — botránnyal és letartóztatással

A főkapitányságon vasárnap előzetes le
tartóztatásba helyezték Schwartz Sándor 
buszonkilencéves kereskedőt. A letartózta
tás

szemérem elleni erőszak vétsége 
mialt történi és előzménye a Teréz-köruton 
játszódott le.

A rendőri nyomozás megállapítása sze
rint Schwartz Sándor tegnap este a körúton 
megismerkedett egy tizenhéléves, feltűnően 
szép masamódlánnyal. Sétára invitálta és 
séta közben eljutottak a Teréz-körutra, 
ahol Schwartz Sándor egyik hozzátartozó
jának cipöüzlele van. Az esti órákban ér
tek oda, amikor

az üzlet mér zárva volt.
Schwartz afct mondotta a leánynak, néhány 
percre be kell mennie az üzletbe, várakoz
zék rá kint. Ezzel kinyitotta a rollót, be
ment és fölgyujlotta r. villanyt. Néhány 
perc múlva kijött és az ajtóban álló leányt 
unszolni kezdte.

jöjjön be az üzletbe.

Érvénytelen ezermártiás banfijeg 
szélfiámosfiodott Budapesten 

egy olasz fieresfiedő 
Izgalmas fiajsxa után elfogták

Colussl Lulgi olasz cukrász, akinek a 
Dohány utca 59. számú házban van üzlete, 
a minap följelentést tett a rendőrségen 
fírqtt Alfonz Pál huszonnégyévcs llumei 
születésű volt kereskedő ellen.

A följelentés szerint Broll, aki Budapes
ten lakik, megismerkedett Collatival. Az 
olusz cukrász összebarátkozott honfitársa 
val és Brott egy napon arra kérte,

adjon kölcsön neki száz pengői, amely
nek fedezetére ezer márkát ad.

Át is nyújtott Colosainak egy ezermúrkás 
bankjegyet azzal, hogy néhány nap múlva 
majd megadja a száz pengőt s akkor visz- 
sz.akapja a márka bankjegyet. Teltek-mul- 
tak a napok, Broll azonban nem jelentke
zett, Colussl Luigi cl.kor civillé egy bankba 
a márka bankjegyet, ahol azután felvilá

Ne vegyen 
drága 
harisnyát!
Csak az M. D. Cs.

vagy

-ős

Ez

JÖ ocsű

Ez a harisnya elegáns!
DIWW0K

RAKÓCZI-UT 72-7*

kedés folyik a szegedi törvényszéken.
A báró deszkl birtokát még 1928-ban par

celláztatta két pénzintézet utján.
A parcella-tulajdonosok, miután a parcellázás
sal járó kötelezettségeiknek nem tudlak eleget 
lenni,

pert Indítottak a pénzintézetek ellen
s ebben váltóiknak visszaadását és terheik tör
lést I követelték, azzal az indokolással, hogy a 
parcellázást a földbirtokreformtörvény rendel
kezései ellenére hajtották végre. Legutóbb szom
baton volt nz ügyben tárgyalás, amelyet a bizo
nyítás további lefolytatása céljából junius 15 éré 
napollak cl.

A leány nőin akarl bemenni, mire Schwartz 
karjánál fogva megragadta,

becipcife és — n váll szerint — erő
szakoskodott vele.

A lány sikoltozott, nagy botrány keletke
zett, csődület verődött össze, majd jött a 
rendőr és a botránynak az lelt a vége, hogy

Schwartz a leánnyal együtt a főkapi
tányságra kerüli.

A leány ilt súlyos vádakat mondott a sze
mébe, Schwartz viszont

tagadta,
hogy ő erőszakoskodott volna, de a védeke
zését nem fogadták el és szemérem elleni 
erőszak vétsége miatt előzetes letartózta
tásba helyezték.

A fiatal kereskedőt a körüli szerelmi ka
land befejezéseképpen

vasárnap «z ügyészség fo- házába vitték 
és a vizsgálóbíró dönt majd további sorsá
ról.

gosították, hogy ez
az infláció idejéből származó bank- ' 
jegy, amely már érvénytelen és egy fil

lér értébe sincs.
Ilyen előzmények után tette meg följelen*  
lését Colussl.

Broll Alfonz Pált mindenütt keresték, dfl 
nem találták meg. Tegnap Colussi a Do
hány-utcában egyszerre csak szembetalálta, 
magát Broltal, Rendőrért kiabált, aki

Izgalmas üldözés után cTogta 
és bekísérte a főkapitányságra Brottot.

A szélhámost, aki honfitársát csapta be, 4 
rendőrség letartóztatta. ______________ _

oriojíOradiö
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Rablót fogtak az Ullőí-ufon 
nyílt utcán felismerte egy asseony, akit hónapokkal 

ezelőtt
Izgalmas jelenetek játszódlak le tegnap 

este nz üllői utón a Ludo'ika közelében. 
Jankovich Imréné rgy vasúti kalauz féle
sége hazafelé haladt lakására, amikor nz 
ejjyik pádon egv fiatalembert pillantod 

flhwg . akii nagyon ismerősnek vélt. Jobban 
s/etnügyre vette a férfit és akkor eszébe 

Jutóit, hogy
az illető pár iumappal ezelőtt, amikor 
u Népligeten haladt keresztül, megtá
madta, Icicpertc it földre, majd kisza
kította kezéből a rétik ült és elmene

kült.
Az assjony odament a fiatalemberhez, fc- 
lelőssjbgrc akarta vonni, de az felugrott a 
pádról és futásnak eredt.

Janknuichni kiáltozására többen 
zűí'C yellék a menekülő férfit és 

rövid hajsza utón sikerült Is elfogni.
A rendőrőrszem faggatni kezdte a fiatal

üldö-

kirabolt
embert Jnnkovichné panasza felől, ő azon
ban azt hangoztatta, hogy az asszonyt soha 
életében njpm látta és azért szalad cl csu
pán, mert

azt hitte, hogy „molesztálni" akarja őt-
A rendőr természetesen nem fogadta el ezt 
a naiv védekezést, előállította a főkapitány
ságra, ahol rövidesen kiderült, hogy Béres 
Ferenc 22 esztendős napszámossal azonos, 
aki már többször volt büntetve.

Amikor elébe tárták múltját és közölték 
vele, hogy retikiillopásért már kétizben volt 
büntetve, belátta, hogy nincs semmi ér
telme a tagadásnak,

beismerte.
hogy tényleg ő támadta meg 
Népligetben és ö rabolta cl a

Béres Ferencet kihallgatás 
letartóztatásba helyezték.

nz asszonyt a 
retiküljét. 
után előzetes

dunnájából PEHELYPAPLANT kéultUnk
Brokát műselyeroböl P32-- Dl (JM A í’.ftS.MAtHtS.oASO
Virágos műselyemből P 26.» ■ *B|^^M~,^><Nz«rvitR-tér sarok:)

"Akocsmaudvarban elrejtették 
a halálos autőgázolás áldozatát 
Erélyesen nyomoz a rendőrség a tettesek után

(A Hétfői Naplő miskolci tudósitó fától.) 
'Embertelen módon elkövetett bűncselek
mény tartja izgalomban szombat reggel óta 
Miskolcot. Szombaton reggel egy győri*  
kapui húznak az udvarán, amelyben egyéb
ként' kocsma van, eszméletlen állapotban 
találták Virág Bertalan diósgyőri gazdát. 
Rvvállitolták a kórházba és itt kiderült, 
hogy a szerencsétlen ember

bátgcrinceslgolyntőrést szenvedett.
Virág nem sokkal n kórházba szállítása 
ulA’n

meghalt
anélkül, hogy felvilágosítást tudott 
adni arról, hogy mi történt vele.

■ A rendőrségi nyomozás során 
dolgok derültek ki. Az udvarban, 
l;a'.dokl/> embert megtalálták,

volna

érdekes 
ahol a 

olyan nyo

„Leleplezte44 a margitszigeti rendőr*  
gázoló! Takács Józseiné, az elme
beteg dollármilliomos házmesterné 

Izgalmas rendőri nyomozás után kiderült, 
ho,?y alaptalanul vádaskozott

Takács Józsefné, a RAday-utcai „dollármll- 
Hornos" házfelügyelőnő egv hét leforgása alatt 
már másodízben foglalkoztatja a rendőrséget. 
Pír hoppal ezelőtt egv lopási ügyben szerepelt, 
tagnap pedig n két esztendővel ezelölt a Margit
szigeten történi rendőrgázolás ügyében okozott 
bonyodalmakat.

A rendőrség a minap letartóztatta Kszelmann 
Jánosné, született Aszódi Térért, egv asztalos 
fclMégét. aki hónapokkal ezelőtt álnéven albér- 
leti szobákat vett ki és a föbérlő távollétébcn 

kifosztotta a lakásokat.
Kstelmanné azt vallotta, h zgv n lopásokban 
segítőtársa is volt Takács Józscfné személvében. 
Takácsné neve egv nagyarányú szélhámosság
gal kapcsolatban szerepelt mór a nyilvánosság 
előtt. Régebben n Ráday-ulca 11 számú ház 
huzfelügyclőnöje volt és

elhíresztelte magáról, hogy egymillió dol
lárt örökült Amerikából.

Interjúkat ndott és nz „örökséghez" méltóan 
kezdett élni: az urával együtt bútorokat, éksze
reket. ruhákat vásárolt. Természetesen mindent 
hitelbe, meri a kereskedők boldogan hiteleztek 
neki a nagy örökség reményében. Ké»őbb az
után .

kiderült, hogy n dollármillió caak a hold
ban van

’gts n ■ póruljárt kereskedők feljelentették őket. 
lakácsot letartóztatták s pár hónappal ezelőtt 
n fogházban meghalt. Az asszonyt nem lehetett 
fl'Jflössé'grc vonni, mert megállapították róla, 
hogy elmebeteg és

ar angyalföldi elmegyógyintézetbe vitték.
Kszcimanné vallomásából azután kiderült, hogy 
Takdcsné, mielőtt a tébolydába vitték volna, 
lakósfosztogatásokat követeti cl.

Kszelmann Jánosné kihallgatását tegnap ir

Szülök figyelméből
Faluétól ai orsüg egvotln lUolistiMtOrtiwuu.

' f'A Jellegű, tenyvcaeidőktfil óveiett SientgoHhár-
dun. t, leiük-tin Idejűit ej cM iskola»»an«tó-

^Xhn.i. élt ml, polgári ét kuteplskolal gyenge, vértteg*ny,  
megerógit, :< gioruló liu é« leánytanulók rétiére,

• F.i 'felek orvosi vlgggálal, lerlófft betegek nem vitetnek fel, 
Orvo.ilgg é*  lanfiftyileg ■ Icgntodri nébbűl berendelve. 
Ko.pon. fölé’, állandó melegviugolgóllatái, intéaetl

1 fllv4t Jir mdlördö. korcsolya-, tennlv-, ródlipAlva, játék- 
<»r üüniókóriól mentesített lehenéiaet. Hltlaló kúra. 
hais;o;i. bóaégea étkeféstel.

Sml'Hdlrgl oktatás.
A> Inl/geUie fMvrII érareg ndvtndékek a kultuegmlolgs- 

tórium régióról klkiüdnlt bltolMg elMt vlugífnsk 
|gkola»»nnstórlumb:in ég államén énjéé bliény Itványl
■yrntk.

Ir'éicli bentlakó orvotok, trnirok ég lanAmők. 
Felvétel ng egéae é» folyamán.
llctul- g lenét anplrntb r hó 10 tál juniug hó ló lg.
A itt ári atúniddre ta elfogad ág iméiet nővendékrket.

1 (táncig, angol, német nyelv, aeneoklalái, iMptembert 
vingir# való flóké-flté*.

. f.eg»ér»ékelt'bb dijak
A febíirll elójenygéaek MtlktadMIck,

« A l.-h t 1 m .’t'iiol réádelrt Hjéknitolá»< *4  hlva- 
1»|o, árájtt gtlatl (d. c, U-l <g d u. 4 S óra kórólt) ea 
kívánatra kepea tájékortaiói küld a .Magyar bkola Sia- 

fMfonuni Eg>taUlcl, Budapcat, Vili-. Sándor u. X aa> 

mokat fedezlek fel, amelyek azt mutatták, 
u szerencsétlent tehetetlen állapotában 

n gyalogjáró széléről hurcolták be az 
udvarba

és itt a kerítés tövében helyezték el. Egyéb 
olyan adatok is merültek fel a nyomozás 
sí rán, amelyből a rendőrség arra a meg 
állapításra jutott, hogy Virág Bertalant, aki 
az estéjét a házban levő kocsmában töl
tötte, az éjszakai órákban részeg állapotban 

elgázolták.
A gózolók a szerencsétlenség után felszed 
lék Virágot az úttestről és a magával lehe 
tol’eii embert behurcolták az udvarra, hogy 
ilyen módon nyerjenek időt a menekülésre.

A rendőrség nyomozza a gázolókat, akik
nek azonban ezideig nem sikerült nvo 
inukra akadni.

Jezték be és az asszony ekkor nagy titokzatosan 
kijelentette, hogy Takácsáé lclkiismeretét egyéb 
bűn is nyomja,

a házfelügyelőnő autója gázolta el két év
vel ezelőtt a Marglt-szlgetvn Gulácsy II. 

József rendőrt.
A rendőrség kötelességszeriien ellenőrizni akarta 
a dolgot. Rendőri bizottság ment az Angyal
földre és

a tébolydában kihallgatta Takácsnál.
A házfelügyelőnő, legnagyobb meglepetésre, 
hosszas és bonyolult meséi adott elő, amelyből 
az derült ki, hogy valóban tudja, ki gázolta cl a 
rendőrt.

Takácsné előadta, hogy annakidején vásárolt 
hitelbe egy autót és a kérdéses napon a „tit
kára" és az ura társaságában egy margitszigeti 
vendéglőben vacsoráztuk. Vacsora után nagy 
sebességgel indultak hazafelé, a kocsit nem a 
sofőr, hanem a titkára, egy fiatalember vezette 
és ekkor történt, hogy

elgázolták a rendőrt, de nem álltak meg,
hanem tovább robogtak cs elhallgatlak a dolgot.

Takácsnét ezután a detektívek ajitóba ültették 
és n Marglt-szigetre vitték. Előbb a tejcsarnok 
előtt állította meg a kocsit s azt mondotta, hogy 
itt vacsoráztak, de később kijelentette, rájött, 
mégsem itt töltötték az estél, hanem a sriget 
felső részén, Így jutottak el a felsöszigeti ven
déglőhöz. Takácsáét bevitték az étterembe és a

A Budai Színkör Idái slágeronereitidnek 
bemutatúla Dántelten, lunlus 10-dn 

Amikor a kislányból nagylány lesz
Operett « felvonásban, 5 képben.

Irta: BÉKEFFY ISTVÁN. Zenéjét szerzettel LAJTAI LAJOS. 
Rendező: TÁRNÁY ERNŐ. Karnagy; KOMOR VILMOS.

Európa legparádésabb operettszereposziása / 
Kosáry Emmy 
Oaál Franciska 
Somogyi Nusi 
Turay Ida 
Hubay Elsie

Pofi Sándor
Szödy Kató, Pajor Ödön, Pethoa Ferenc, Apólhy Imre, Blllo.1 Tivadar, 

Ma or István.
Díszlettervezők' Gyarmathy Mikid, és Frankfurt József.

Jegyek az első tíz előadásra válthatók a Budai Színkör pénztáránál és az összes jegy
irodákban. Jegypénztár telefon: 614-60.

házmesterné itt
■ legnagyobb határozottsággal kijelentette, 

ezen a helyen vacsoráztak
s innen indultak visszafelé azön az estén, ami
kor a gázolás történt.

Megnevezte a sofőrt és megnevezte azt a 
fiatalembert is. aki szerinte a titkára volt és a 
rendőrt elgázolta. A Takácsné állal megnevezett 
fiatalembert megidézték a főkapitányságra, ahol 
a sofőrrel együtt kihallgatták. A titkár és a 
sofőr felháborodoltnn jelentették ki, hogy

Takácsné hazudik az egész mese csak a 
fantáziájúban született meg, semmi közük 

a rendőrgázoláshoz 
és a kérdéses estén máshol jártak. A titkárt 
szembesítenék Takácsáéval, aki megmaradt nz 
állítása mellett és váltig hangoztatta, hogy a 
fiatalember gázolta cl a rendőrt.

A detektívek tovább nyomoztak és vasárnap 
délre sikerült megállapítani, hogy a titkár vé
dekezése megállja a helyét és

Egy bécsi ügy nök120.000schillingre 
beperelte Ripka főpolgármestert

Milyen szerepe volt Maximillian Stuxnak a bécsi magyar 
idegenforgalmi iroda körül

Érdekes és szokatlan polgári per indult meg 
szombaton a bécsi törvényszéken Budapest 
székesfőváros, illetve

lllpka Ferenc főpolgármester ellen.
A keresetet Maximilian Stux bécsi ügyvéd indí
totta és abban százhúszezer shilling megítélését 
kéri.

A polgári per szombati tárgyalásán a felpe
res előterjesztése szerint ö 1926-ban több Íz
ben tárgyalt Budapest székesfőváros idegenfor
galmi irodájával egy hasonló természetű bé
csi fiók fölállítására vonatkozóan. 0 volt az, 
aki ezt a tervet Ripka főpolgármester előtt föl- 
vetette, kifejtette és arra vonatkozóan igen 
sok gyakorlati előterjesztést is tett. A tervre 
vonatkozóan szapora levelezés is folyt a fel
peres előadása szerint közte és a budapesti 
idegenforgalmi iroda igazgatója között és

Stux arra számított, hogy ha a magyar

A Köztisztviselők Fogyasztási 
Szövetkezete a .PK-nál konvertálni 

akarja tisztviselői adósságát 
A. terv nagy felzúdulást okozott a tisztviselők soraiban

Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezeté 
tagjai — azok, akiknek a szövetkezetnél 
.— nyomtatott körlevelet 

napokban a szövetkezettől, amelyben

A
nek ...o„ - 
adósságaik vannak 
kaptak a ..,.1.„LL_.. .. —----- -
felszólítja őket adósságaik rendezésére és nyom
ban prepozíciót is tesz.

hogy az cgvébként hosszabb Időre és rész
letekben fizetendő áruhitelt miképpen tud
ják egy összegben rendezni a szövetkezet

nél.
A felszólításhoz ugyanis egy nyomtatott blan- 
kelta van csatolva, amely tulajdonképpen köl
csönkérő ivet jelent a Pénzintézeti Központhoz, 
amelyben az illető köztisztviselő fennálló adós- 
sága rendezésére megfelelő összegű kölcsönt 
kér a Pénzintézeti Központtól és ebből a fel
veendő kölcsönből

kiegyenlíti a KANSz utján a szövetkezetnél 
fennálló adósságát.

Ilymódon az illető köztisztviselő ezután nem a 
szövetkezetnek, hanem a Pénzintézeti Központ
nak lenne adósa.

Mindez tulajdonképpen teljesen mindegy 
volna nz illető kötiszlviselőnek, ha ennek két
ségtelenül nem az lenne a kövptkczménye,

hogy a felvett kölcsön után kamatot kell 
fizetniük.

ami ujahb megterhelést jelent az Illető adós 
köztisztviselő részére s amellett

hátrányosan befolyásolja a köztisztviselők 
hitelképességét magánál a Pénzintézeti Köz-

Csortos Gyula 
Rátkay Márton 
Kertész Dezső 
Jávor Pál 
Békássy István

Takácsné alaptalanul vádaskodik.
A margitszigeti vendéglő alkalmazottai és több 
más tanú is azt állítja, hogy a gázoló autó színe 
sötét volt, ezzel szemben Takácsné autója viTá. 
gossárga és semmi bizonyíték nincs arra, hogy 
a megvádolt fiatalembernek valami köze volna 
a gázoláshoz. Ujahb szemlét is tartottak a Mar
gitszigeten, de ez is csak igazolta, hogy nt 
elmebajos Takácsáé fantasztikus meséjéből rgy 
szó setn igaz. Erre azután az asszonyt, akit 
mindvégig ápoló kisért,

visszaküldték Angyalföldre
és ezzel befejezte rendőrségi vendégszereplését. 

Az ártatlanul megvádolt fiatalembert termé
szetesen elbocsátották a főkapitányságról és

a rendőrség most már csak arra szorítko
zik, hogy hétfőn befejezze a megkezdett 

kihallgatásokat
és ezzel végeter a szenzáció, amit az elmebajos 
asszony kavart föl.

főváros tényleg létesít Ilyen intézményt,
Bécsben, úgy annak az élére, vagy egyik 

vezető pozíciójába ő kerül.
19.31 októberében tényleg meg is nyílott 

Bécsben, a Kartnerstrassen a magyar idegen- 
forgalmi iroda, unnak megszervezésénél azon- 
bán nem vették igénybe Maximilian Stux szol
gálatait. Ezért fordult most a felperes a biró- 
sághoz, mert véleménye szerint

Budapest székesfőváros köteles őt bécsi 
irodájának egyik vezető állásába szerződ
tetni, vagy pedig kártalanítás elmén szá

mára 120.000 shUVnget kifizetni.
A szombati tárgyaláson az ügy érdemére vo

natkozólag még semmiféle döntés nem történt, 
a bíróság csak arra kötelezte úgy a felperest, 
mint az Alperest, hogy négy héten belül gont 
doskodjanak különböző bizonyító iratok be*  
szerzéséről.

pontnál,
ahol megfelelő orvosi vizsgálattal eddig bizo
nyos keretig igénybe vehettek úgynevezett tiszt
viselői kölcsönöket. Ezeket tényleg igénybe is 
vették és most átlói félnek, hogy a szövetkezeti 
adósságuk konvertálása miatt ettől a kölcsön- 
forrástól végleg elesnek.

A legérdekesebb, hogy
a szövetkezeti adósság konvertálásánál ala- 

csen semmiféle határ,
a körlevél szerint, aki amennyivel tartozik a 
szövetkezetnek, annyi kölcsönt kaphat a KANSz 
utján n Pénzintézeti Központtól és

és nincs szükség arra a bizonyos orvosi 
vizsgálatra sem, amelyet pedig a PK. a ren
des tisztviselői kölcsönöknél feltétlenül meg

követel.
Amint értesülünk, köztisztviselői érdekelt kö

rökben meglehetős feltűnést kellett ez a kör
levél és úgy halljuk, hogy úgy a KAN’Sz, mint 
a szövetkezet tagjai rendkívüli közgyűlés össze-
hívására gondolnak és tisztázni kívánják n kér
dést, miért szándékozik n szövetkezet ezt a reá
juk pézve, részben terheket, részben hátrányt 
jelentő tranzakciót igénybe venni és miért nyújt 
ehhez segítséget a KANSz.

— Az 1932. évi 10. Baseli Svájci Áruminta*  
vásár. A napokban készült el az ez évi jvájfl 
árumintavásárról szóló jelentés, amely érde
kes adatokkal világit rá a nagy európai gaz
dasági válség idején megtartott vásár eredmé
nyeire. Az 19,32. évi Baseli Svájci Áruminta'- • 
sár ujahb bizonyítékot szerzett Svájc 
ipari fejlettségéről és élénk biztatást Jy<’n u 
a svájci gazdasági viszonyok jövőbeni alakult*  
sára vonatkozólag.

58.fflagy.Kir. Állami Sorold
17 ezer nyereményt sorsolnak ki 
*>0.030 aranypengo értekben.

Főnyeremény
40.000

aranypengő.
Nyeremények:

>0.000 P, 10000 P, 2-gzer 5000 ”, 4-fZtr, 
P, 6-nzor 2000 P. 10-Bzer fOO» P..

melyek minti késspénaben fizettetnek

Húzás június 7-én
SorsjegyArak: Egész F *.-•  Fél P <-®° 

Kapható minden bank, aornjegyárusltóndl é» doh JV- 
tőzsdében Postai rendeléseket a pénz 
dósé után azonnal teljesít a M. Kir. Penzügylg«ZK8,ÖWH 

Uudapeet. V., Sznlay-utca 10.
Utóimé nap 
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A cigánybanda agyonszurkálta 
a mulatt uentttget 
Szerénát? helyeit a - halaiba

Miskolc, junius 5.
(A Hétfői Napló miskolci tudósítójától.) 

Vasárnap hajnalban véres esemény játszó 
dott le Miskolcon, a Luther-téren, ahol a 
cigányzenészek a mulatság dija miatti vere
kedés közben

meggyilkoltak egy miskolci tisztviselőt.
Krotos Miklós miskolci lakos szombaton 

este felment az Avasra és ott az egyik nyári 
vendéglőben végigmulatta az éjszakát. Este 
10 órától 1 óráig húzták neki a cigányok 
a talpalávalót és az édes-bus hallgatókat. 
I'gy óra tájban eszébe jutott Krotosnak. 
hogy szerenádot ad imádottjának. A cigá
nyok kíséretében elhagyta a vendéglőt.

A zenészek végigmuzsikálták az Avast. 
Lejöttek a városba és zeneszó mellett ju
tottak el az Avas aljában fekvő Luther- 
térre, ahol Krotos közölte velük, hogy egy 
közeli utcába mennek éjjeli zenét adni. A 
cigányoknak aggodalmuk támadt most már 
a fizettség körül és kijelentették Krotosnak. 
hogy csak abban az esetben mennek éjjeii 
zenére

ha előbb pénzt látnak.
A cigányok fellépése indulatba hozta Kro 
tost, aki a közelében álló

nagybőgőst pofonütötte.
A cigányzenészek erre nekitámadtak. A ve 
rekedés közben előkerültek a kések a ci
gányok zsebeiből és a szerencsétlen ember 
pillanatok alatt

nyolc sebből vérezve, eszméletlenül te
rűt el a földön.

Jóval későbben itt talált rá a rendörőr 
szem. Nyomban a kórházba szállították, de 
már nem sikerült megmenteni.

A nagyfokú vérveszteség következté
ben meghalt.

A verekedés után a cigányok elmenekültek, 
de még a vasárnap délelőtti órákban

az egész bandát előállították a rendőr
ségre,

ahol azt kutatják, hogy a hattagú banda 
közül kik voltak a tulajdonképpeni szurko
lók. Természetesen egyik sem vállalja a 

, szurkálást.

Endresz György — Endresz Györgyi
Uj sirt ástak Endresz sírja mellé: odatemették 

holtan született kislányát
A kerepesi temető egyik egyszerű szer

tartásterméből vasárnap délben temették el 
Endresz György holtan született kisleányát, 
Endresz Györgyikét.

A kis halott aranyos lábakon nyugvó 
tölgyfakoporsója mellett a legközelebbi csa
ládtagokon kívül csak

tizenhét feketeszalagos pllőtatiszt 
állott.

Haypál Béla lelkész végez?' a temetési szer 
tartást, amely után a kicsike koporsót be
emelték a fehérre lakkozott temetési hin
tóba.

A két hófehér lótól vont halottaskocsi

kiment Endresz György és Bittay Gyula 
sírjához és itt a hősi halált halt apja mellé 
ásott sírba leeresztették a parányi kopor
sót, amelynek oldalára csak ennyit írtak:

Endresz Györgyi.
A nyitott sírnál Haypál Béla megindító bu 
csuztatót mondott.

— Alig hangzott el az első jaj, máris fel
sír a második — mondotta —, de Isten ki
fürkészhetetlen akaratában meg kell nyu 
godni ...

A koporsót ezután elföldelték, örök pi
henőre tért Endresz Györgyike, kit beteg 
édesanyja szanatóriumi szobájában türel 
metlen sóvárgással hívogat egyre magához...

is élénken foglalkoztatja a sorozatos párba
jok ügye és a Ház folyosóján beható viták 
folytak legutóbb is arról, hogy törvényho
zási utón tenni kell már valamit a párbaj
lavina ellen. Többféle terv merült fel erre s 
egyesek

pártközi konferencia összehívását 
sürgetik ebben a kérdésben.

Egyébként vasárnap arról is értesültünk, 
hogy Eckhardt Tibor lovagias ügyei nem

zárultak le Borbély-Maczky Emil borsodi 
főispánnal vívott párbajával. Eckhardtnak a 
parlamentben telt kijelentéseit

Borsodvármegye több vezető tisztvise
lője is sértőnek találta magára nézve és 

ezért provokáltatták Eckhardtot.
A megyei tisztviselők megbízottai vasárnap 
már érintkezést is kerestek Eckhardttal, 
aki ugyancsak megnevezte segédeit, akik e 
héten ülnek össze.

Völgyesi Ferenc dr. ötezer pengőre 
perelte Farkas Irént 

A Farkas-Dajkovích párbajok sorozatát 
a pereskedések sorozata követi

Kettős öngyilkosságot jelentett be 
a rendőrségnek egy titokzatos levél 

„A kecskeméti utcai jósnő áldozatai vagyunk, 
a rendőrség álljon boszut a halálunkért**

Egv kecskemétiutcai ház rejtelmei fog 
lalkoztatják vasárnap reggel óta a rendőr
séget. É pillanatban még nem lehet tudni, 
milyen tragédiára vet világosságot a rend
őrség nagy eréllyel megindult nyomozása, 
a jelek eddig arra mutatnak, hogy többek 
között

anya és leányának kettős öngyilkossági 
kísérletéről van szó 

s a különös ügy rejtelmeit talán már a leg 
közelebbi órák felfedik.

„Sürgős" jelzéssel levelet kapott vasárnap 
reggel a rendőrség. A főkapitányság köz
ponti ügyeletén bontották fel a levelet, 
amelynek borítékjából sűrűn teleirt. kusza 
irásu papírlap került elő. Aláírásként

csak két betű — „L. E.“ — állott a 
sorok alján

» az írásból arra következtettek, hogy a 
titokzatos „L. E." valószínűen nagy izga 
lomban irta a levelet. Erre enged következ
tetni különben a levél tartalma is.

— Egy halálba Induló anya utolsó jaj
kiáltását küldi a rendőrségnek

— ezzel kezdődik a levél, amelynek*  Írója 
ezután bejelenti, hogy leányával együtt ön
gyilkos lesz. Kéri a rendőrséget, ne keresse 
őket, sorsukon úgysem segíthet már, de 

álljon bosszút halálukért.
— Áldozatok vagyunk, a kecskeméti

utcai Phytia áldozatai, ő ad majd feleletet 
az uraknak arra: miért kell nekünk meg
halni . . .

—■ Tudja jól, hogy tisztességes asszony 
vagyok és az is maradok — mondta.

A főkapitányság bűnügyi osztályán azon
nal intézkedés történt, hogy

detektívek menjenek ki a levélben meg
jelölt kecskemétiutcai házba, 

mert egyelőre ez az egyetlen nyom, amely 
a rendőrséget ennek a titokzatos esetnek a 
nyitjára vezetheti.

A Hétfői Napló munkatársa megállapí
totta, hogy

ebben a házban egy Ismert belvárosi 
jósnő lakik.

A jósnő kliensei nagyobbrészt az előkelő 
társaságok tagjaiból kerülnek ki, s ugv ez 
a körülmény, mint a levélrió intelligenciára 
valló írása azt a feltevést látszik igazolni, 
hogy

az Inkognltóját felfedni nem akaró 
„L. E.“ jobb társadalmi osztályhoz tar

tozik.
Lehetőleg még ma kihallgatják a bel

városi jósnőt, akinek vallomása bizonyára 
eloszlatja a rejtélyt, sőt sikerül talán idejé
ben megakadályozni a bejelentett kettős ön
gyilkosságot is.

Farkas Elemér országgyűlési képviselő 
leánya körül támadt lovagias ügyek soro 
zata ezen a héten

két újabb párbajjal fog folytatódni.
.4 hét végén kerül sor idősb Dajkovich Ist
ván dr. ügyvéd és Farkas Elemér kardpár
bajára, ha pedig komolyabb sebesülés nem 
történik, másnap dr. Bene Ödön udvari ta
nácsos. orvos párbajozik Farkassal. Mielölt 
a segédek végkép megállapodtak volna a 
fegyveres elégtételadás - módozataiban,

érdekes differenciák támadtak köztük.
Farkas segédei ugyanis azt állították, hogv 
a képviselő a katonai becsületügyi hatósá
gok előtt tisztázta magát az ellene emelt 
vádakkal szemben, mig Dajkovich és Boné 
megbizottainak az az álláspontja, hogv ez 
nem történt meg, mert a vádpontok nem 
kerültek tiszti gyűlés elé. amely hivatva lett 
volna a vádpontok ügyében végleg dönteni. 
E differenciák hiúsították meg azoknak az. 
akcióját, akik békés megegyezést próbáltak 
teremteni ebben az ügyben, hogy a két 70 
év körüli urnák ne kelljen párbajra ki
állania.

A párbajok sorozatát egyébként rövidesen 
a pereskedések sorozata követi

ebben az elmérgesedett harcban. Völgyesi 
Ferenc dr.

ötezer pengős pert indított Farkas Irén 
ellen

s keresetében azt állítja, hogy mint a leány 
ellenőrző orvosszakérlöje nem kapta meg 
díjazását. E hét elején Farkas Irént három

volt ügyvédje: dr. Térffy Gyula, dr. Győrt) 
Ákos és dr. Gleichmann Lajos is perbe
fogja s hir szerint

közel ötvenezer pengőt követelnek tőle . 
ügyvédi költségeik fejében.

A nagyösszegii perekkel szemben természe
tesen Farkas Irén védekezik majd s a bíró
ság előtt nyilatkozni fog, hogy mennyiben 
ismeri cl ezeket a követeléseket.

Nagyszabású 
sakkverseny Győrött

Győr, junius 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Vasárnap délelőtt
nagyszabásu sakk verseny volt Győrben, 

Budapest és Győr legjobb sakkmatadorjai mér
ték össze erejüket. A budapesti versenyzők a 
filléres gyorssal érkeztek meg. A Perk-srálló- 
ban, ahol a győri sakkor helyisége van. Spáth 
Gyula városi tanácsnok üdvözölte a budapesti 
versenyzőket, azután tizennyolc pár leült a 
sakktábla mellé és ezzel elkezdődött a Buda
pesti és a Győri Sakkkör között, amely dél
után négy óráig tartott. Részletes eredmények 
a következők: Várady György dr. iBudapesfi — 
(aliupeczkg (Győri 0:0, Störk—Grünfeld %• 
Kóródy- E.rner 0 1. Halasy - Mellet 0:0, 
Schwartz Bórcty 1:0, W'icscl—Szvoboda 0:0, 
Müller - Kőbery 1:0, Boros—Horváth dr. 1:0, 
Steiner Petényi 0:1, Relz Spifzer Bányai - 
Sulyok 1:0, Miilir - I.assani 0:0. Forgó—I.öuiin- 
ger 1:0, Pobuda—Simon 0:1, Martos—Kovács

Schmidl - Rosenberger 0.1, Szegő —Valló 
dr.

Eckhardt Tibor és Borbély Maczky 
Emil ellen vasárnap eljárást indított 
az ügyészség párviadal vétsége címén 
Erélyes Intézkedések készülnek a párbajlavina megfékezésére

M.
CÉGNÉL

Kígyó-utca 5. és Petőfi Sándor-utca 16. szám

..íjbőrkesztyü vásár
Junius hó lt-lg

Nagy v á I a s i I é k OÍCSÓ ŰCak áhárendü gyártmányok

Alig huszonnégy órával azután, hogy 
Eckhardt Tibor és Borbély-Maczky Emil or- 
szággyülési képviselők kardpárbajt vhvtak 
egymással, a budapesti királyi ügyészség 

megindította mindkettőjük ellen az el
járást párvldal vétsége elmén.

Szombaton délelőtt folyt le a párviadal s va
sárnap már hivatalos iratok készültek az 
ügyészségen, melyek az eljárás megindulá
sát jelzik. A királyi ügyészség

sürgősen és soronklvül akarja lefoly
tatni az eljárást 

a párbajozó képviselők ellen, hogy ezzel is 
kifejezésre juttassa a maga erélyét az újabb 
párbajozásokkal szemben.

Információink szerint egyébként a ható
ságok a jövőben
l a legszigorúbb intézkedésekkel és min

den rendelkezésükre álló eszközzel gá
tat fognak emelni az újabban megindult 

párbajlavina ellen.
Erre vpnatkozóan beható tanácskozások 
folytak s ezek eredményeképpen a követ
kezőket határozták el: Ha polgári szemé
lyek párviadalra kelnek ki egymással, a 
rendőrség az eddigieknél sokkal szigorúbb és 
energikusabb lépéseket tesz a párviadal 
megakadályozásáraa és el fog követni min
dent, hogy a megismétlődő párbajkisérlete- 
kel is megakadályozza. Ha pedig mégis sí- 
kerül megverekedniük a feleknek, vagy 
olyan helyen történik a párbaj, amely nem 
a rendőrség hatásköre alá tartozik.

nemcsak a párbajozó felek, hanem a 
párbajnál asszisztáló összes személyek 

ellen azonnal eljárás indul.
De a hatóságokon kívül a politikai köröket

NOt mosöDöPKasztyü... 
női moséborkesztyu 2gomb.. P 

NOt mosó bőrkesztyű P 
NOt mocca bőrkesztyűP
NŐI glaszékesztyu divat1 lopf _ P

5.50 NŐI magas mosóbOrkesztyO ojo
0.70
0.70
6.70
7.00

NOt giaszókesztyo fehér, főkefe P 6.70
Nőt mocca OOrkesztyO X“.'T 8.80 
női ozborkesztyu P 9.70 
női mosható gazella felmagai P 7.50

Url napga bőrkesztyű... P 7.901 Url ozborkesztyu....... P
Úrimoccabőrkesztyű.,,,.. P 7.oo Url ozborkesztyu

Url mosd bőrkesztyű •_*:■•.,  6.90
HornyOselyamharisnya . P 
Harnyoseiyemharisnya nyílaa 

Gyermek fürdöcipö -ííJ,* .p

5.60
6.70 
-.68

Bemberg-harisnya ssíS'. P 
Azsurnyiias  ......... r
vekonyszaiu tartás minéségtJ P

divat fazon, nyárt ruhára, minden színben P

Tíska fehér, lemosható bőrből

fehér, tisztítható la clsszSbórbót, 4 em.~ P

,........ r 5.70

8.70
9.00

2.90
3.30
3.90
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Vasárnap kikiáltották a szocialista 
köztársaságot ChllMen 

□érés harcok a forradalmi 6s kormánvno csapatok 
közeit - a száműzött fllassandra tesz az u| elnök

SZÓ-

indult 
a kor- 

incgmox- 
és a

Santiago de Chile, junius 5.
(A Hétföl Napló telefonjelctdése.) A chilei 

forradalmi megmozdulás gyors sikerre veze
tett és

a felkelők vaflárnap kikiáltották a 
cialista köztársaságot.

’A felkelés n katonai repülőiskolából 
ki Szombaton még úgy látszott, hogy 
jnány elég efüs lesz a forradalmi 
dulás leverésére. Az ostromállapot 
siijtócenzura életbeléptelésének azonban már 
nem volt hatása é*  hiába tartóztatott le a 
kormány számos felkelő vezért, a forrada
lom feilartózhídatlanul lerjedt. A kormány- 
csapafok letartóztattak 12 külföldi tisztet is 
A felkelők száma egyre gyarapodott, úgy
hogy

a kormány kénytelen volt megadni 
magát.

'A forradalmárok élén Crove ezredes, volt 
londoni katonai attasé áll, aki háromezer 
főnyi csapatával vonult a főváros ellen. A 
felkelőknek 40 repülőgép és számos autó ál 
lolt rendelkezésére A santiagói kormányzó
sági palota birtokláséért véres csata folyt, 
amelyben

három katona meghalt
'és a .Sebesültek száma 70.

A forradalmárok a hatalmat a Junta ke
fébe adták. Mnrllnez köztársasági elnököt 
és a kormányt

lemondatták.

Sztanykovszky Tibor, a 15 évre ítélt 
Tisza-gyilkos szabadlábra kerül. ..

Büntetéséből tizenkét évet kitöltött a szegedi Csillag-börtönben
A szegedi Cslllagbörlön egyik régi lakója 

várja most izgatottan a vasárnapot. Sztanykov 
szklt Tibor, n Tlsta-gyllkosság miatt tizenölévi 
(egyházra ítélt fegyenc

feltételesen szabadlábra kertit,
miután büntetésének javarészét már kitöltötte.

Tizenkét évvel ezelőtt hangzott el a jogerős 
bírói ítélet a köröinszakadláig védekező Silány 
Itotsssky fölött é» röviddel később megkezdte 
b.ml.h se kitöltését » szegedi C.sillagbőrfönben. 
Vele rgviitl még kelten törültek fegyházha a 
kaloitnibíróság ihlete alapján: Dobó István és 
(idrtnet Marccl, .

mindketten röviddel később meghaltak.
A Tisza gyilkosság miatt halálraítélt Kéri Pált 
tudvalevőén kicserélték, mig Frlcdrlch István, 
l engés László és Vágó Wllhcim Jenő étien még 
n tárgyalás folyamán megszüntették nz eljárási.

Sitanykouszky tehát
us egyetlen élő bűnöse ma Magyarországon 

n titokzatos bűnügynek.
Most ö Is szabadlábra kerül a törvény rendel- 
heréidnek értelmében, amely n jó mngaviscletű 
fogolynak elengedi büntetésének egyharmndál. 
ha nz eltöltőit esztendők nlalt semmiféle jelen
tősebb fegyelmi büntetéssel nem sújtották.

s:tnm/kot»:kii Tibor egyik legjobb viselem 
rabja ma r szegedi Csillngbörtönnek, igy tehát 
n fogház gondnoksága felterjesztette feltételes

fk fővárost perük a Városi Színház 
nyomorgó tagjai az elmaradt gázsiért 

A főváros mint „titkos társ**  a Városi Színházban
Szombaton délelőtt a központi járásbiró- 

Í igon igen érdekes és igen nagv horderejű 
v :v tárgyalását kezdte meg dr. Szilágyi biró. 
A peri Csillag Jenő a voll Városi Színház 
ügyelője Indította

Budapest székesfőváros közönsége el
len 

és abban elmaradt fizetésének megítélését 
kéri.

A Városi Színház művészei, zenészei és 
technikai személyzete tudvalévőén évek óta 
igen nehezen és akkor is csak részben tudtak

MEGJELENT A

kallós János-ne
„GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI 
ÉS TŐZSDEI KOMPASZ'* 1
10321033. óvi évlolynmának 

első róaao hót kötetben.
Torlulmuiza « hí. burfapeMI. vidéki
hn >k.>x •'« hnikhA.-jik. biidspoKtf vidéki 
rí iiyt'cezvtrX. miniH/terli'aick • i EHK. R 
II i.ln-M-Mi Arii- <" I i-téktéMde, Budáéért 
»z Rvst varon1 * *-< 'ide l vxrusokRth. Irirujnbb 
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kln'ióhK MlHirtbnn, lluda-ent, IV.. 

VároahAr-u. H. Tel.i Ant. st-fl-BS . • N®-l Ml

| A junta élére Haldia voll washingtoni köve 
let választották és a direktóriumnak tagja 
leli Buga tábornok, louábbá Grove ezredes. 
A szocialista köztársaság uj elnökének 

Alesaandra volt elnököt szemelték ki, 
aki jelenleg száműzetésben él, 

de aki már ulhan van a főváros felé.
A junta kiáltványt intézett a néphez, melv 

azzal kezdődik, hogy Chile a vasárnapi 
naptól kezdve szocialista köztársaság, nme- 
lyet fel akarnak szabadítani a kapitalista- 
Imperialista elnyomás alól és meg akarják 
törni a külföldi 
rezsim

küzdeni fog az

töke befolyását. Az uj

orosz bolsevlzmus el
len fa.
junta a munkanélküliek-A kiáltványban a .

nek munkalehetőségét és az éhezőknek ke
nyeret Ígér. A nagy vagyonokat kényszeri 
leni fogják, hogy garanciát vállaljanak egy 
kölcsön ért, amellyel rendbehozák az állam 
pénzügyeit. A devizaspekulánsokra súlyos 
büntetések várnak.

A fővárosban élő angol és amerikai alatt
valók

önkéntes hadsereget szerveztek az Ide
genek vagyonának és érdekelnek meg- 

védelmezésére.
Attól tartanak, hogy az uj rezsim az Idegen 
vagyoni naclonallzálnl akarja. Tudvalevő, 
hogy számos közüzem idegenek tulajdonát 
képezik.

lett — igy hát a Tisza
fa rendeltek el uj tár

szabadlábrahelyezési kérelmét. Tizenkét év 
után kiszabadul n Tátra-gyilkos . .

SztailykovsZky büntetésének egész ideje alatt 
ujabb és ujabb perfetvélell kérelmekkel 

ostromolta a bíróságokat, 
folyton ártatlanságát hangoztatva. Megfelelő 
bizonyítékokat azonban soha nem tudott felso
rakoztatni vélt igaza mellett — igy hát a Tisza- 
gyilkosság ügyében nem is rendeltek el uj tár 
gyuláid.

Néhány nappal ezelőtt 
ujabb beadványt Intézett a szegedi Csillag
börtönből Sztunykovszkv Tibor a katonai 

törvényszékhez, 
megint csak ujrafclvélelét kériamelyben 

ügyének.
— Nemsokára kitöltőm becsülettel a 

mért büntetést — írja benne — de
nem fogok nyugodni addig, amíg ártatlan

ságomat be nem bizonyltom.
Rengeteg bizonyíték van a kezemben s biztosan 
hiszem, hogy sikerül felfednem: kik Ölték meg 
Tisza István grófot...

Sztanykovszky Tibor legújabb beadványa fö
lött a közel jövőben már döntenek is az illeté
kesek. Minden valószínűség szerint a döntést 
már szabadlábon veszi tudomásul Sztanykov
szky, aki tizenkét esztendi fegyhúz után most 
kiszabadul...

rám

gázsit kapni n direkciótól. Mór Sebestyén 
Géza szinigazgntósága alatt megkezdődtek a 
rendellenességek, amelyek végül is olyan ará 
nyokat öltöttek, hogy

a tagok a mindennapi kenyérért leg
szükségesebb holmijaikat Is kénytelenek 

voltak elzálogosítani.
Nyomorukat azonban a Ferenczy rezsim sem 
tudta megváltoztatni, hiába próbállak meg 
mindent a fizetésükért kétségl eejtő harcol 
vivő lúgok. Az uj bérlő, a bécsi Labriola 
varieléigazgató sem vállalta magára elődjei 
nek terhelt, úgyhogy a színház tagjainak já
randóságait senki nem téríti meg. Most 
azután a Városi Színház tagjainak ügye 
döntő fordulathoz ért; egy próbaper alakjá
ban ugyanis

pert indítottak a főváros ellen, 
követelve a hátralékos gázsi kifizetését 
szombati tárgyaláson a próbapert indító 

arj Ferenc jogi képviselője: dr. U'e/sr 
Ernő kifejtette, hogy a színház és a főváros 
közölt kereskedelmi jogviszony áll fenn, hi
szen a szerződés értelmében az üzemi ta
nács. amelynek elnöke Liber Endre alpol
gármester. beleszólhat úgy r milvésreli mint 
j gazdasági természetű ügyek irányításába.

A főváros titkos társ n Városi Színház 
Üzletében, amelyből Jelentős hasznot Is 

húz.
\ kereskedelmi törvény értelmében azonban 
. titkos 'ars nemcsak a jövedelemben oszto

Ne tudja meg senki, miért nem alszom éjszakákon át... 
Megsúgom, nem fogadtam meg Ditrichstein szavát!

regény-keresztrejtvény versenyünk 
...............feltételeipályázati

1. Tizenkét héten keresztül közöljük folyta
tásokban a regény-keresztrejtvényt, melynek 
megfejtéséül mindenkor a regénynek a kereszt
rejtvénybe szőtt sorait kell beküldeni, még pe
dig abban a folytatólagos sorrendben, ahogy ez 
az ábra alatt közvetlenül fel van tüntetve.

Ahhoz azonban, hogy ■ kővetkező héten 
folytathassa a rejtvény megfejtést, meg kell 
találnia a regénynek a keresztrejtvény szö
vege után következő és a Hétfőt Napló szö

veg-részében elrejtett mondatát ts.
2. A megfejtések és a lapban elrejtett egy 

mondat együttesen. Icíilftn iv papírra vagy pos
tai levelezőlapra Írandó le, tehát a kiszakitott 
oldal vagy ábra beküldése — adminisztráción
kat megnehezítvén —, legnagyobb sajnálatunkra 
nem fogadható el.

3. A megfejtési ívre. Illetőleg o levelező
lapra lapunk 2. oldalán található pályásat! 
szelvényt okvetlenül fel kell ragasztani, 
enélkül a pályázatot nem vesszük figyelembe.

Hozzáfűzött vagy csak borítékba betett szelvé
nyek az óriást tömegben könnyen elkallódhat
nak, mindenki tehát saját érdekében ragassza 
fel a szelvényt.

4. A megfejtéseket mindenkor legkésőbben 
szombat estig,

tehát e héten, Junius 11-lg
kell postára adni, vagy a szerkesztőségünk be
járata előtt elhelyezett rejtvényládába bedobni.

5. A tegénv-kereszt rejt vény versenyben részt 
vehet a ^'Hétfői Napló bármely olvasója, aki a 
regénynek legalább fi egymásután! fejezetét be
küldi. A már leközölt fejezetek megfejtését min
dig a megjelenést követő héten közölni fogjuk, 
hogy mindenkinek kellő tájékozódása legyen az 
addig történt eseményekről.

Az első 50 díj azok között kerül kisorso
lásra, akik a regény-keresztrejtvény verseny 
mind a 12 rejtvényét a fenti feltételek szi
gorú szem előtt tartása mellett helyesen 
fejtik meg s • Qisgfejtést az előirt időpon

tig beküldik.

zik, hanem mindenkor felelős a társascég 
ténykedéseiért is. így tehát Budapest székes
főváros közönsége köteles megtéríteni a Vá
rosi Színház tagjainak elmaradt fizetésü
ket is.

A tárgyalás további során a felperes ügyelő 
kérte a Városi Színház és a mindenkori bérlő 
között kötött szerződés beszerzését és Ll- 
bér Endre alpolgármester tanúként! kihallga
tását.

A BESZKÁRT a Helyiérdekű átvétele 
ellen foglalt állást

Várospolitikai körökben élénken kommentál
ták az utóbbi napokban a Helyiérdekű Vasút
nak a Beszkárt által tervbevett átvételét. Ebben 
a kérdésben a főváros pártjai e. héten foglalnak 
véglegesen állást és a főváros egyik legközelebbi 
közgyűlése fog azután dönteni, hogy a Beszkárt 
átveszi-e n Helyiérdekű Vasutat vagy sem.

Kezdetben, amikor az átvé.telröl volt szó, a 
Beszkárt vezetősége

nem foglalt nyíltan állást az átvétel ellen, 
hanem arri az álláspontra helyezkedett, hogy 
amúgy sem a vállalat határoz ebben a kérdés
ben, hanem maaa a főváros vezetősége. Végül is 
a Beszkártot felszólították, hogy nz átvétel kér
désében terjessze elő véleményét. A Beszkárt vé
leménye rövidesen el is készült s ebben

az átvétel elutasítása mellett foglalt állást. 
A vállalat Igazgatóságának fejtegetései szerint,

Elvesztette a kártyán a feleségét 
s azután meggyilkolta a nyertest 
Két lengyel földbirtokos páratlan kártyaparfíja egy halottal

Varsó, junius 5.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon 
jelentése.) 
a varsói 
amelynek 

Megdöbbentő drámát jelentettek 
rendőrfőnökségnek Lublinból, 

egyik vendéglőjében
különös gyilkosság

történt.
A vendéglőben borozgatott pénteken este 

Zdislav Warcczky lengyel földbirtokos ba
rátjával, Joscf Wojtysieiüicz gazdálkodóval. 
A borozgatást kedélyes, majd mind komo
lyabbá váló kártyaparii követte és ennek 
során

a földbirtokos minden készpénzét, a 
vendéglő kertiében álló kerékpárját, a 
rajta lévő öltözet ruhát és legvégül pe

dig — a feleségét is elvesztette.
Warcczky felesége ugyancsak ott lartózko- 

Ezen 50 díjból az első, mint ismeretes, az, hogy 

a gy tíz les éléskamráját minden
féle jóval töltjük mev*.  a zsírt, 
lisztet, cukrot, kávét, fűszert, 
csemegét stb., stb.. sokszáz pen
gő értékben, a Hétfői Napló jut
tatja a verseny első dijaként. 
radiókészelékek, GRAMOFONOK ÉT. 
KEZŐ KÉSZLETEK, LAKBERENDEZÉSI 
TÁRGYAK, SZOBROK, SZŐNYEGEK, EZÜST 
TÁRGYAK, stb., stb. ÉRTÉKESEBBNÉL- 
ÉRTÉKESEBB NYEREMÉNYEK SZERE
PELNEK A TOVÁBBI 49 DÍJ KÖZÖTT.

Ezenkívül több mint 200 dijat sorsolunk ki 
és ebben a sorsolásban már azok Is részt 
vesznek, akik csak 6 egymást követő rejt

vény megfejtését küldték he.
Ezen 200 díj' között ugyancsak szebhnél-szebh 
nyeremények szerepelnek, nevezetesen kisebb 

EZÜST TÁRGYAK, ÍRÓASZTAL KÉSZLE
TEK, DISZKAZETTA LEVÉLPAPÍR KP- 
LÖNLEGESSÉGEK, GYÖNYÖRŰ ZSURTE- 
RJTÖK ASZTALKENDŐKKEL, RADIÓASZ. 

TALOK, JARDINETTEK, stb., .stb., 
egyszóval csupa olyan komoly értéket képviselő 
tárgyak, melyek mindenkinek örömet fognak 
szerezni.

Az összes dijak odaítélése a verseny lefo
lyása után klr. közjegyző jelenlétében fog 

megtörténni.
6. A pályázatok a Hétfői Napló szerkesztősé

gének címére (VIL Erzsébet-körut 4) külden
dők. A borítékra vagy a levelezőlapra feltűnően 
rá kell írni:

DÖNTSÖN A KÁRTYA!
7. Aki választ akar, az kérdezősködő levélé- 

hez. — melyet azonban a pályázati ívtől telje
sen különálló lapra írjon —, pontosan megcím
zett és megfelelően bérmentesített válaszboríté
kot csatoljon.

Kívánunk mindenkinek kellemes szórakozást.
A HÉTFŐI NAPLÓ szerkesztősége.

a
A bíróság érdekes döntésében helyt- adott 
legteljesebb bizonyításnak és
elrendelte úgy az iratok beszerzését, mint 

az alpolgármester tanúkihallgatását.
Színházi körökben óriási érdeklődéssel 

várják a szombaton megindult próbaper ki
menetelét, mert hiszen ha azt Csillag Jenő 
megnyeri úgy a hasonló perek egész légiója 
indul majd a főváros ellen.

a Beszkártot évi 2 és fél millió pengő deficit ter
heli a: esetben, ha u HÉV-et át kell venni. En
nek a deficitnek az eltüntetésére pedig nem 
igen tud fedezetet találni.

Ilyenformán tehát a Beszkárt hallani sem 
akar a HtiV átvél tjéről, s a főváros vezető kö
reit gondolkozóba kell .hogy ejtse; hogyan sza
badíthatnák meg a Beszkártot n kél és félmil
liós deficittől, ha az átvétel mégis megtörténik. 
Persze a „legegyszerűbb megoldásnak" az lát
szik, ha megint csak a közönséget terhelik meg, 
ez ellen azonban a tőváros közgyűlésén tiltó- 
kozni fognak a pártok vezetői.

A HÉV átvétele tehál igen fogas kérdésnek 
látszik

s egyelőre n közhangulat az átvétel ellen szól, 
a végső szót természetesen a főváros közgyű
lése.

dőlt a vendéglőben és mikor a kúrlyapndB 
nnk hnjnnlban végesz.akadt, Wojtyslciif'd a- 
„elnyert" asszonyt haza akarta vinni.

A következő pillanatban felugróit az asZ* 
táltól Wareczky, aki ugylátszik 

hirtelen mcitéholyodott, 
dühöngeni kezdett és halalmns konyha^5' 
sel a gazdálkodóm rohant. Mielőtt még
két embert .szétválasztották volna, ™o iy 
siemicz olyan súlyos sérüléseket szenvedi » 
hogy

néhány percen belül meghalt.
Warcczky elmenekült és a közeli 
erdőkbe vette be magát, ahol most a K 
nyék megerősített csendőrsége kutatja-

Fáth Gyula---------------- — “ . harienya-
I Aruhára

------------w------------- 1 Ferenciek-te1*2

G. B. L. gyártmányú pRimus
férflzoknik legnagyobb választókban.
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HÍREK
Csütörtökre várják 

a Justice tor Hungary 
lefoglalt légcsavarjá

nak megérkezését
A büntetőtörvényszéken dr. Medvés- 

Nedico István vizsgálóbíró tudvalévőén vég 
zést hozott, amelyben elrendelte a Justice 
fór Hungary légcsavarénak lefoglalását. A 
vizsgálóbírói végzés Asbóth Oszkár feljelen 
tése alapján született meg, aki követelte an
nak tisztázását, hogy milyen szerepe volt a 
légcsavarnak a katasztrófa előidézésében.

Vasárnap a büntetőtörvényszék vizsgáló 
bírája

hivatalosan átkiildte végzését a rendőr
hatóságokhoz

és felszólította a rendőrséget, hogy mihelyt 
megérkezik a légcsavar, azonnal le kell 
foglalni a gép roncsai közül a légcsavart.

A Justice fór Hungary roncsainak 
megérkezését csütörtökre várják Buda

pestre
* még ezen a napon sor kerül a légcsavar 
lefoglalására, később pedig a szakértői vizs
gálatra is.

— A Hunyady-csoport Zalaegerszegen. 
Nagykanizsáról jelentik: Az Iparoskor va
sárnap délelőtt Schmidt Viktor elnöklésével 
értekezletet tartott, amelyen megjelentek: 
Hunyady Ferenc gróf, Kray István báró, 
Rakovstky Tibor és Turcsányt Egon or
szággyűlési képviselők. Hunyady Ferenc 
gróf nagyobb beszédet mondott, amelyben 
helytelenítette, hogy nem Károlyi Mihály 
gróf irányítja az ország gazdasági politiká
ját, hanem másak, akik a töke sérthetetlen
ségét hangoztatják, holott minél több kis- 
exisztenciát kellene teremteni, fíakovszky 
Tibor a kisiparosproblémákról, Turcsányi 
Egon pedig a kisemberek összefogásáról 
beszélt.

— öngyilkosság. Vasárnap délután a Csen- 
gery-ufea 66. számú házban lévő lakásán fel
akasztotta magút Jancza Nándor ötvenhntéves 
kéményseprőmester. Mire hozzátartozói észre
vették, addigra már halott volt. Tettét gyógyít

hatatlan betegsége miatt követte el. — A rá
koskeresztúri temetőben Berta József 28 éves 
bádogossegéd öngyilkossági szándékból fel
vágta karján az ereket. Állapota nem súlyos s 
iffiitei'' az öngyilkosságról nem akart letenni, 
bevitték a főkapitányságra, ahol saját érdeké
ben őrizetbe vették.

— Eltűnt egy kisleány és egy tisztvise
lőnő. Körmöczy István sofőr, aki Rákos
palotán a Körvasútsor 37 alatt lakik, be
jelentette, a főkapitányságon, hogy Szilvia 
nevű 12 esztendős leánya három nappal ez
előtt eltávozott lakásáról és azóta nem tért 
vissza. Az a gyanúja, hogy a kislányt vala
melyik rokona rejtegeti lakásán. — Cragány 
Irma, 50 éves postatiszt viselőnő, három 
nappal ezelőtt eltávozott Székely Bertalan- 
utca 26 alatti lakásáról és azóta nem adott 
életjelt magáról. A rendőrség mind a két 
eltűnési ügyben megindította a vizsgálatot.

— A Turáni Vadászok közgyűlése. Körül
belül ezelőtt félévvel n belügyminiszter felfüg
gesztette a Turáni Vadászok Egyesületének 
működését, mert olyan jelenségek merültek 
fel, mintha az egyesület és az akkor leleplezett 
Vannay-féle puccsisták között valami kapcso
lat állott volna fenn. A Turáni Vadászok azon
ban teljesen tisztázódtak a gyanú alól és a 
belügyminiszter hatálytalanította a felfüggesztő 
határozatot és megengedte az egyesület to
vábbi működését. Az egyesület nagybányai 
Horthy István dr. ny. lovassági tábornok el
nöklésével vasárnap közgyűlést tartott, ame
lyen országos vezérévé egyhangúlag Horthy 
Istvánt választották meg, majd megalakították 
a tisztikart és hódoló táviratot küldöttek a 
kormányzónak. A közgyűlés a Himnusz ének
lésével fejeződött be.

Az
ideális 
feleség

vizsgái gyönyörű ké
pekben és érdekes 
riportokban a

SZÍNHÁZI 
ELET

legújabb számában.

izgalmas auionalsza uian elfogtam 
a valutás ainetetttivei

Amerikai Izü Üldözés a városligetben
Emlékezetes az a szélhámosság, amelyet 

pénteken Farkas Jenő visegrádiutcai fatele
pén egy áldetektiv hajtott végre. H’cis; 
Miklós ügynök megkérte Farkast, hogy 
fontos üzleti tárgyalások céljából engedje ál 
néhány órára a fatelep irodáját. Miután u 
jóhiszemű kereskedő ennek eleget lett. 
Weisz Miklóshoz egyszerre hat ember állí
tott be nz irodába. Körülbelül félóráig tár
gyalhattak, amikor berontott egy férfi s 
mint államrendőrségi detektív

„valutarazziát" tartott.
Weisz Miklós üzletfeleinél össze 
czerkélszáz cschkoronát, amelyet 
magával, hogy a pénzt elkobozza 
feljelentést nem lesz.

A feljelentést Farkas Jenő tette meg. 
aki mikor látta, hogy figyelni kezdik, autó
találta ezt a rögtönzött valutarazziát. A 
rendőrségi nyomozás hamarosan kiderite'le, 
hogv Weisz Miklós egy bűntársával össze
beszélve követte el a szélhámosságot. Welszt

is szedeti 
azzal vitt 
ugyan, de

Véres zsarolási kaland a Király
fürdő előtt

Halmos Sándor dr. női szabó panaszára letartóztattak 
egy 19 esztendős szabósegédet

Különös bűnügyben tett feljelentést va
sárnap délután dr. Halmos Sándor női 
szabó a főkapitányságon. Halmos, aki a 
Váci-utca 8. számú házban lakik, előadta, 
hogy délelőtt a Királyfürdőben volt, 
összetalálkozott Szilágyi Károly 19 
szabósegéddel, akit régebben ismert. A für
dőből kijövet

Szilágyi pénzt követelt Halmostól 
s amikor ez nem volt hajlandó pénzt adni 
neki, azzal fenyegette meg, hogy kompro
mittáló adatokat fog körölni róla, ő azon, 
bán erre sem volt hajlandó pénzt adni, mire 
a fiatalember azzal kezdte fenyegetni, ho^y 
megveri.

Halmos a Pálffy-tér irányában indult el

ahol 
éves

s amikor a térre érkezett, mögéje lopózcl’ 
a szabósegéd s

egy kemény tárggyal úgy fejbesujtotta, 
hogy elöntötte a vér, 

lámadója pedig elmeneküli. Véres fejjel nz 
Irgalmatok kórházában kért segítséget, ahol 
bekötözték fejsebét.

A följelentés után detektivek mentek Szi
lágyi lakására, sikerült is otthon találniuk 
a fiatalembert, akit előállítottak a főkapi
tányságra. A szabósegéd a rendőrségen 

beismerő vallomást tett
s ezekulán veszélyes fenyegetés és súlyos 
testi sértés címén előzetes lctartóztatásn» 
helyezték.

A rendőrség utlevélhivatala szétfoszlatta 
a „dr. Görög“ legendát

Hat Dr. Görög kapott útlevelet, de ezek létező személyek 
és igy nincs titok

A főkapitányság vizsgálatot indított annak 
inegállapitására, hogy u parlamentben so-

az utóbbi években Budapesten hat dr. 
Görög váltott útlevelet, rzek valameny- 
nylen létező és élő Görögök, akinek la
kását, személyi adatait az utlevélváltás 

alkalmával szigorúan ellenőrizték.
Érdekes, hogy a dr. Görögök majdnem vala
mennyien orvosok, csupán egy van közöt
tük ügyvéd. Miután a hivatalos vizsgálat 
megállapította, hogy

dr. Görög néven más, mini akit tényleg 
megillet, nem kapott útlevelet,

a rendőrség nem tulajdonit tovább fontossá 
got az ügynek és befejeztek a vizsgálatot.

let, amelyben mindössze ez állott:
„öngyilkosságot követek rl, a kötelet 

feleségemre hagyom örökségképpen.* 1
Az eddig nyomozás azt állapította meg, 

hogy Hajnik négy év óta különvállan élt a 
feleségétől, hogy azonban mi adott most 
okot öngyilkosságára s a különös tartalmú 
búcsúlevélre, azt nyomozza a rendőrség.

- Moturkerékpár öaszrütköiéa. A Gát-utca 
és Márton-ulcs sarkán Szent keretit city Lajos 
22 éves autószerelő Bp. 43—413 rendszámú mo
torkerékpárjával belehajtott Pásztor Sándor 35 
éves kocsifényező motorkerékpárjába. Az ősz- 
szeülközés ereje Pantort kivetette a nyeregből. 
Agyrázkódással szállilollák a kórházba.

— ünnepélyesen fogadták ■ fillérem gyors 
utasait Nagykanizsán és Gyűrött. Nagyka
nizsáról jelentik: Zászlódiszbc öltözött va
sárnap Nagykanizsa, ahol a pályaudvaron, 
u zuhogó cső ellenére, beláthatatlan ember*  
lömeg várta a fillérei gyors ezerötszáz ula« 
sát. A pesti vendégeket dr. Krdtky István 
polgármeatcr és Hegyi Lajos főjegyző ün*  
népi bestéddel üdvözölték n pályaudvaron. 
— Ugyancsak nagy ünnepséget rendeztek a 
győri filléres gyors utasainak is, akik Pan
nonhalmára is áilátogatlak.

Jégszekrények,
vfllamns hfliAktniilikek sArH- IIEIHICEI 11 
niérök4*a0n-kek,  IngyUltgétak HEEIIIEbELII 
JégvzekiénygyAr, Q-olea 9. Árjegyzék Ingyen te btrmeatve.

a . .
kát hangoztatott dr. Görög tényleg létező 
személy-e és hogy az utóbbi években ilyen 
névre adtak-e ki valakinek útlevelet.

Andréka Károly főkapitány helyettes, aki 
nek a neve ezzel az üggyel kapcsolatban 
szóba került, nyilatkozatot adott ki, hogy ő 
semmiféle dr. Görögnek nem adott ki út
levelet és ilyen nevű embert nem is ismer.

A főkapitányság utlevélosztályán évekre 
visszamenően átvizsgálták az utlcvéltulajdo- 
nosok kartotékjait és ezekből megállapítot
ták, hogy

Felakasztotta magát 
és a kőtelet feleségére hagyta 

„örökségképpen"
Egy 60 éves szegedi magántisztviselő öngyilkossága

príma iropical sporting ....... >’ ® *
npacsing Ittiér panama ..........  P®3
sportét apaci panonningfeliéréBrelnro >’

la ta ........................ ............................................ plJ

v44«r«at44r.
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Szeged, junius 5.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonje- 

lentésc.) Rejtélyes öngyilkosság ügyében in
dított nyomozást vasárnap délután az itteni 
rendőrség, eddig azonban nem sikerült vilá
gosságot deríteni az ügyre.

A délelőtti órákban Hajnik István hatvan
éves magántisztviselő, miután magára ma
radt a lakásában, visszavonul! az egyik 
szobába és

magára zárta az ajtót.
Néhány órával később, amikor n házbeliek 
közül visszatértek a lakásba, gyanusnak ta
lálták a lezárt szobát, rendőrt hívtak, fel- 
feszitették az ajtót s odabenn a szobában 
megdöbbentő látvány tárult eléjük:

az ablak egyik kilincséről élettelenül 
lógott le az Idős magántisztviselő.

Csakhamar kiderült, hogy Hajnik felakasz
totta magát at ablakkilincsre. A szobában az 
asztalon lezárt búcsúlevelet találtak, amely a 
hozzátnr'nzóknali szólt. Felbontották a leve

PÁLM A sarok
tartva.

le is tartóztatták, bür.társát, akiről megálla 
pilolták, hogy

Nemes Sándor foglalkuzásnélküli 
bérrel azonos, 

mindenütt keresték.
A vasárnapra virradó éjszaka az 

körúti kávéház terraszán
a detektivek felismerték Nemest, 

aki mikor látta, hogy ügyelni kezdik, au;ó- 
taxiba ugrott és a Városliget felé robogott 
A detektivek is autóba vetették magukat s 

a ligetben izgalmas autóhajsza Indult 
meg a menekülő szélhámos után.

Az automobilok végigrobogtak a Stefánia 
utón, megkerülték a Víztornyot, majd 
Damjanich-utcában végül is sikerült leállí
tani Nemes 
állították a

Vasárnap 
hallgatták s 
ismerte, őt 
lyezték.

em-

.1

autóját és a szélhámost 
főkapitányságra.
délben Nemest részletesen 
miután a szélhámosságot 

is előzetes letartóztatásba

elő

Ill
ír
be-

Egymásbarohant 
két motorkerékpár

Három sebesült
Súlyos motorkerékpárkaiambol történt va*  

sárnapra virradó éjjel egy óra tájbnn a Sorok*  
sári-ut és Határ ut kereszteződésénél.

Ujj László 31 esztendős szövőmester felesége 
társaságában volt szombaton este és a hétfő 
éjszakai órákban a Bp. 82—354-e.t rendszámú 
motorkerékpárral igyekeztek vissza a fővárosba. 
A motorkerékpárt Ujj vezette és felesége a hátsó 
ülésen foglalt helyei.

A megengedett sebességgel jöttek az utón, utá
nuk haladt Már Pál 32 éves villanyszerelő a 
Rp. 80 -/27. rendszámú motorkerékpárján. A’ír 
előzni akart, ez nem sikerült, motorkerékpárja- 
val nekiszaladt az előtte haladó Ujjék motorke- 
rékpárjánnk. Az összeütközés következtében

mind a két motorkerékpár felborult 
és utasai lezuhanlak az ülésről.

A rendőrőrszem fedezte fel a szerencsétlensé
gé és nyomban értesítette a mentőket. A men
tők megállapították, hogy mind a hárman

a fejükön szenvedlek sérüléseket 
és valamennyieket a Szent István kórházba szál- 
litollák

Az összeütközés ügyében a rendőrség megin
dította a vizsgálatot annak a megállapítására, 
hogy a balesetért kit terhel a felelősség.

a

C~/A Wiener Búnk-Véréin, Wien, igazgató, 
tanácsának f. hó 4-én megtartott ülésén elő. 
terjesztetett az 1931. üzletév mérlege, melyben 
a legutóbb nyilvánosságra hozott tőketranz
akció mór koresztíilvczettetett. Az alaptőke 
45,000.000 schillinggcl szerepel, az általános 
tartalékalap 5,000.000 schillinggel. A folyó üz
let a muliévi S 193.559.33 nvereségelővezetcst 
beleszámítva S 1.209.925.78 nyereséget ered- 
ményezetl. A nyereség- és v< sztcségszámla 
leírásokat és tartalékolásokat figyelembe véve 
S 129.014 felesleggel zárul, melv összegnek a> 
általános tartalékalap javára való ótvltelezése 
fog javasollatni.

— Lelketlen emberek kifosztottak egy 
öreg áruklhordút. Bartos Andor ölvenki*  
lencéves árukihordó ezer pengő értékű áru
val megrakott csomagot vitt a Károly-kör*  
•lton. A Dohány-utca sarkán leült egy padra 
pihenni és közben elaludt. Mire felébredt, 
lelketlen tolvajok ellopták a csomagot. Az 
öreg árukihord óannyira megijedt, hogy 
elájult s mentők téri tették eszméletére. A 
rendőrség fölkéri a közönségei, hogy aki 
íud valamit az esetről, jelentkezzék a fő
kapitányságon ll. emelet 21,T. sz. alatt, mert 
az öregembernek az egzisztenciája függ 
attól, hogy az ellopott holmik meg
kerüljenek.

FeítérSsuiorok 
konyhán, iBgszeHrenvaK 

F’zafM UaímCínAI kedvezményi íiGWadJIŰI Ró<*a*utca  20

tartott. Dr. Márkit 
a vendégeket, majd 
gróf tartotta meg 

amely-

— Elfogták a festőművész betörőjét. A 
rendőrség letartóztatta Valus István 24 éves 
cipészsegódpl, aki az utóbbi időben közel húsz 
ájkulcsos Jakásnyitást követett el, azonkívül 
mint albérlő is, több lakást foszlott ki. ö kö
vette cl többek közt Végh György festőművész 
Márton-utea 20 alatti lakósán is n betörést, 
ahonnan ruhaneműt, ékszereket és különböző 
tárgyakat vitt el. A rovollmultu fiatalembert 
beismerő vallomása után előzetes letartózta
tásba helyezték.

— Az Alföldi Bizottság Illése. Békéscsabáról
jelentik: Az Alföldi Bizottság vasárnap a vá
rosháza nagytermében Klcbclsberg Kunó gróf 
elnökléscvcl nagygyűlést ’
Barna alispán üdvözölte 
utána Klebelsbcrg Kunó 
nagyszabású elnöki megnyitóbeszédét, 
ben hangoztatta, hogy reájölt arra, hogy az 
Alfölddel nagy történelmi Igazságtalanság tör
tént és hogy a: Alföld kedvetfítlenebb helyzet- 
ben van, mint az ország többi rétté. Majd 
részletesen foglalkozott az Alföld különböző 
kérdéseivel és kijelentette, hogy e szernezke- 
(lésből minden politikát ki kell küszöbölni, 
cselekedni kell az Alföld érdekében. Relictny 
Géza felsőházi tag üdvözölte ezután Klcbels- 
berg grófot é.s a vendégeket, majd Sajó Ele
mér földmivelésügyi miniszteri tanácsos tartott 
érdekes előadást n Kőrös-vidék vizgazdasági 
kérdéseiről, Széchenyi Károly gróf az alföldi 
gyümölcstermelésről, Bcliczay Miklós a llsza- 
vidéki huza és gabonalárházak problémájáról 
beszélt, végűi luegalakilollák a békéscsabai és 
békésmegyei szervezetet. A nagygyűlés Jánosy 
Gyula polgármester zárószavalvnl ért véget.

— Ismeretlen halottakat vetett ki ■ Unna. 
Vasárnap délelőtt az összekötő vasúti hid pesti 
hídfője közelében egy oszlásnak indult férfi 
holttestet foglak ki a Dunából. A halott, rend- 
örorvosi vélemény szerint, közel egy éve lehe
tett a vízben és arca teljesen felismerhelctkn. 
A rendőrség megindította a vizsgálatot az is
meretlen halott kilétének megállapítására.

Virágos wock-end

PAPLAN
Sándor és Társa

Kamermayor-utca 1. sz.
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Agnoszkáltak 
három öngyilkost

Megoldották a svábhegyi, 
a Damjanich-utcai és a Rökk 
Szilárd-utcai öngyilkosok titkát

Az elmúlt napokban három ismeretlen tm- 
brr követett el öngyilkosságot Budapesten: a 
Damjonich-utca 40. számú ház hatodik emele
téről egv fiatal nő ugrott le, a Béla király-utca 
59. számú épülőfélben levő villában egv öreg 
ímiier akasztotta föl magát, a Rökk Szilárd-u. 
f>. számú házban pedig a harmadik emeletről 
leugrott egy fiatalember.

Vasárnap sikerült a három halottat ag- 
noszkálnl.

A Rökk Szilírd-ulcni öngyilkos 
Boda József 25 éves elpéazsegéd, 

aki azért lett öngyilkos, mert csonttuberkuló
zist kapott és megbénult a keze.

A Damjanich-utcai halottban
Lillenthal Etel tlzennyolcéves szobalányt 

hmerték fel, aki szintén betegsége miatt vált 
meg az élettől.

A svábhegyi villa öngyilkosáról megállapí
tották, hogy

Marion Jenő Jeremiás hatvanötévé*  volt 
texlllkereskedő*

Mártonnak régebben jómcnetclii üzlete volt, de 
tönkrement. A rokonai akarták eltartani, de 
nem fogadott el senkitől sem támogatást és el
keseredésében ment a balálba.

— Korányi és Walkó nem utaznak 
Genfbe. Politikai körökben az a hir terjedt 
el a napokban, hogy a költségvetési vita be
fejezése után Korányi Frigyes báró pénz
ügyminiszter és Walkó Lajos külügymi 
nisztter Genfbe utaznak bizonyos gazdasági 
és pénzügyi kérdések megbeszélésére. Ille
tékes helyen mególlapitják, hogy a két mi
niszter utazása egyáltalában nincs tervbe 
véve és nem is valószínű, hogy az megtör
ténjék. Egyébként Nickl Alfréd meghatal
mazott miniszter Genfbe nlartózkodik, 
ahol résztvesz a Népszövetség gazdasági 
bizottságainak tárgyalásán, ahova őt mint 
Magyarország képviselőjét behívták.

— Megalakult az uj görög kormány. 
'Athénből jelentik: A Venizelos kormány a 
következő összetétellel alakult meg: Minisz
terelnök és igazságügyminiszter Venizelosz, 
helyettes miniszterelnök és külügyminiszter 
Mirhalakopulos, belügyminiszter Ciri- 
jnokosz, közoktatásügyi miniszter Petrides, 
pénzügyminiszter Varvarescosz, hadügy
miniszter Savhnis, népjóléti miniszter 
Aposztolu.

*— Megtámadta a rendőröket egy garázda 
társaság. Ma hajnalban a Tábornok-utcán 
nagy lármával vonult végig három ittas em 
her. Márkus II. János rendőrfőtörzsőrmes- 
tér csendre intette őket, mire azok rátámad
tak s cl aknrták venni a kardját. Márkus 
sipjelzésére a közeli örszobáról rendőrök 
érkeztek és csak hosszas küzdelem után 
sikerült megfékezni a dühöngő embereket, 
akik közül Roth Sándort és a fivérét, RoH' 
Lajos vízvezetéki szerelőt előállították a fő 
kapitányságra. Hatósági közeg elleni erő
szak miatt indult ellenük eljárás.

— Emléktábla-leleplezés Pécsett. Pécsről 
jelentik: Pécs volt két háziezredónek a 
19 cs honvédeknek és az 52-cs gyalogezred
nek emléktábláját vasárnap leplezték le a 
Széchenyi-téren. Az ünnepi beszédet József 
királyi herceg mondotta.

— Gázol ■ motorkerékpár. A népligeti séta
tér közelében Veréb Pál 23 éves szabósegéd 
motorkerékpárjával elütötte Kterenek István 
'.'6 éves szerelőt. A szerencsétlenül járt cm- 
I ért n mentők n Rókus kórházba szállították. 
A rendőrség megindította n nyomozást, hogy 
n gázolásért kit terhel n felelősség.

— A Kallás-Kompasz. A Pesti Tőzsde kiadó 
síben és Kallós János szerkesztésében most 
jelent meg nvolacdik évfolyamában a Kallós
féle ..Gazdasági. Pénzügyi és Tőzsdei Koinpasz" 
első része a szokott gazdag tartalommal. Mind 
n négy kötet 60 pengő.

— Megnyílt az Unió Kávéház-Etterem a Li
pótváros szivében. Nádor-utca és Kossuth La- 
joy-tér sarkán, fényesen és Ízlésesen beren
dezve. A tulajdonos. Kisziválh Ede, régi szak
ember. neve garancia arra, hogy az Unió ká
véház vendégei ételben, italban a legjobbat 
kapják, a legelőrékenyebb kiszolgálásban.

—- Rocgonylnál 3 művészi fénykép 8 P.
— Bőrkrrtyiivásár. A Kígyó-utca 5 és Pétert! 

Snndor-utca 16. szóm alatti üzletekben nagy 
a forgalom, mert most rendezi a 10 napig tartó 
márkás keztyiik és harisnya vásárját. Lukács 
M rég, kinek a mai számunkban megjelent 
hirdetésére felhívjuk olvasóink szives figyel
mét.

A Tűzhely Üzenete. A lakás-, háztartás-, kert-, 
konyha, gyermeknevelés, testi és szellemi kultú
rával foglalkozó uj és máris igen nagy népsze
rűségnek örvendő folyóirat: .4 Tűzhely Igen 
sokak érdeklődésére közli, hogy rejtvényverse- 
nvén. melyben mindenki résztvesz 600 gyönyört! 
lakásberendezés! tárgvat oszt ki n nyertesek 
között Közöltük valódi Z./nyef-gvArtminy ar 
urisznha és a Mősamer cég szállítja a meny- 
asszony! kelengyét.

KisHuri wrmRkM

BÚTORCSARNOKA RT.
Hadapret. VII., I»ohány-n. ne. Telelőm J. 8«t-tSMtndrnnrmti IskbRrmdasések. MztaloRtncRtcrek késiitményel.
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— La illaha, illullah ... Ismét egy a sok 
közül... Ezt is elolvastam. Azaz, hogy . . . 
Az első fiz oldal végigszenvedése után föld
höz vágtam a könyvet. Rövid tépelődés után 
azonban mégis megembereltem magam és 
magambanmormolt bocsánatkérések közben 
újból nekifeküdtem az olvasásnak. Még tiz 
oldal..'. Valami kóvályog a fejemben .... 
az előttem heverő könyv ólombetűi lassan- 
lassan elhomáilyosulnak . .. ostoba nevek, 
erőszakosan idézett értelmetlen idegen sza
vak... valami minderősebben lenyomja szem
pillámat . .. flditő álom után újból nekilen
dülök ... El akarom, el kell olvasnom ezt <t 
kalandos utazási micsodát a harcos beduinok 
között... mert én szeretem az ilyen érde
kes kalandokkal fűszerezett erotikus utazá
sokat és különös kívánság vezet Arábia siva
tagjaira a druzok közzé... Megpróbálom te
hát ... Egy oldal, két oldal, három ... Ál
latira mondom, én akarom, lelki sóvárgással, 
telhetetlen tudomány szomjjal akarom és 
mégsem . .. nem megy ... valami kavarog a 
gyomromban, zug, zakatol az agyamban . . . 
talán ez a sok „sületlen” szellemi táplálék, 
az ami ebben a nyomtatványban napvilágot 
látott, talán ez okozza?!... És mégis, hősi 
elhatározással és szaporán ismétlődő földhöz 
vagdal ássál, majd álombaringással eljutok 
a könyv közepéig . . . Hallod Allah... la il • 
lahai llullah, a könyv közepéig.'!... Dehál 
miért jár ennyi kínnal apiig az ember Buda
pestről eljut Arábiáig?? Miért??! Talán 
Seabrook ur, a könyv szerzője oka minden
nek. Ez a kellemetlen utitárs, aki ostoba me
séivel csak bosszalani, legjobb esetben — 
untatni tudja az embert. Eh! ördög vigye az 
egész utazást, az összes kalandtalan kalan
dokkal, a sohasem harcoló harcos beduinok
kal, druzokkal, darvisekkel és Seabrook úrral 
együtt. Én igazán nem bosszankodom to
vább. Másnak sem kívánom ezt a bosszúsá
got. Dobjuk tehát félre Seabrook könyvét, 
amelyet „Harcos beduinok között” címmel 
a Dante könyvescég adott ki a napokban.

— A budapesti körözés alapján Nagyka
nizsán tartóztatták le. Nagykanizsáról je
lentik: Ár. egyik nagykanizsai szállodában 
nz idegenellenőrző csoport detektívjei egy 
Budapestről autón érkező elegáns férfit 
tartóztattak le: Jaksa János mérleggyári 
főtisztviselőt, aki ellen a budapesti törvény
szék magánokirathamisitás és sikkasztás 
gyanúja miatt körözőlevelet adott ki. Mi
után a budapesti törvényszék a nagykani
zsai rendőrség kérésére telefonon közölte, 
hogy a körözőlevél érvényben van, Jaksát 
átadták az ügyészségnek, majd egy fegyőr 
kíséretében Nagykanizsáról Budapestre
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— Másfélévi börtönre ítélték az apagyilkosl. 
Kiskőrösről jelentik: Még a tavasz elején tör
tént, hogy Szentgyörgyi Pál kiskőrösi lakos 
halálra taposta édesapját, Szentgyörgyi János 
nyugalmazott távírda főellenőrt, mert az ke
gyetlenül bánt családjával. A törvényszék most 
ítélkezett ebben nz ügyben s Szentgyörgyi 
Pált az enyhítő körülmények figyelembevételé
vel haláltokozó súlyos testi sértés cimén más
félévi börtönre ítélte.

— A Gyermek őfensége hol van otthon?
— Dr. Baál Károly főorvos Hűvösvölgyi 

Gyermekszanatóriumában, Hidegkuti-ut 47. 
lel.: 645—19.

— A telekkönyvvezetők közgyűlése. A Telek 
könyvvezetők Országos Egyesülete vasárnap 
tartotta meg ez évi közgyűlését dr. Zsembcry 
István clnöklésével. Az elnöki megnyitó után 
dr. Usetty Béla országgyűlési képviselő napi 
rend előtti felszólalásában a fizetéscsökkentés 
ellen tiltakozott. Babléna Lajos évi jelentése 
után a közgyűlés határozati javaslatot foga
dott el, amely szerint a fizetéscsökkentések
kel szemben az igazságügyi kormánytól várnak 
segítséget. A telekkönyvezetők. Ez ügyben 
nz egyesület memorandumot is intéz az ignz- 
ságíigyminiszterher. Dr. Jovornitzky Jenőnek, 
n KANSz vezértitkárának felszólalásával feje
ződött be a közgyűlés.

— Megszökött egy elmebajos asszony. Vasár
nap délelőtt érlesitctték a főkapitányságot, hogy 
Weber Ignácné 55 esztendős ház»rtásbeli nő 
Vecsés, Ganz-tclep. Losonci-utca 554. alatti la
kásáról szombnton éjszaka eltűnt és azóta nem 
jelentkezett. Webernét mint ön- és közveszélyes 
elmebeteget vasárnap reggel a mentők az an
gyalföldi tébolydába akarták szállítani s a 
tébolydába való szállítása előtt szökött meg 
lakásáról.

— Az Ipariskolai tanárok a fizetéscsökkentés 
ellen. .4 Magyar Iparoktatási Tanárok Egyesülete 
vasárnap délelőtt Petrovác Gyula elnökletével 
országos nagygyűlést tartott, amelyen a fizetés
csökkentések ellen tiltakoztak. Határozati ja
vaslatot hoztak, amelyben tiltakozásukat fejez
ték ki minden újabb fizctésredukci.v ellen..

Legolcsóbb, legszebb, legalkalmasabb 
Írókészletek, bronzfigurák, ajándéktárgyak

Csilla rok
CésViláqitás RT. Bl lapest

rzsébet-körütw

— Mérsékelt meleg, valószínűleg esővel. 
Vasárnap reggel borult, esős időre ébred
tünk, később sem tisztult ki s továbbra is 
felhős maradt az időjárás. A Meteorológiai 
Intézet prognózisa: Mérsékelten meleg idő 
várható, továbbá esők valószlnück.

— Mexikóban négyszáz halálos áldozata 
van a földrengésnek. Newyorkból jelentik: 
A pénteki földrengési katasztrófának egyre 
borzalmasabb képe bontakozik ki. Kiderült, 
hogy a földrengés halálos áldozatainak 
száma egyedül Mexikó városban nem keve 
sebb, mint négyszáz. Guadalajarában, Ja 
lisco tartomány fővárosában, az eddigi je
lentések szerint háromszáz a halott. A ka 
lasztrófáról szóló hírek csak nagy nehézsc 
gekkel tudnak külföldre jutni, mert a táv- 
iróösszeköttetés a földrengés következtében 
csaknem mindenütt megszakadt. Számolnak 
azzal, hogy a borzalmas katasztrófa halá 
los áldozatainak száma többszáz.

— Eltemették dr. Fehérváry Géza Gyula 
professzort. A tragikus körülmények kö
zött meghalt dr. Fehérváry Géza Gyula 
egyetemi tanárt vasárnap délután temették 
el a magyar tudományos élet óriási részvéte 
mellett. A temetésen megjelent a pécsi 
egyetem tanácsa és igen sokan a budapesti 
egyetemi tanárok közül is. A gyászszertar
tás után a ravatal mellett a pécsi egyelem 
nevében Euer Béla dr. egyetemi tanár, a 
Nemzeti Muzeuni megbízásából Csiky Ernő 
igazgató, a külföldi egyetemek képviseleté
ben Lambrecht Kálmán professzor méltat
ták a fiatalon elhunyt tudós értékeit. A 
sírnál is elhangzott még néhány búcsú
beszéd. Vargha Damján pécsi egyetemi ta
nár, Szabó Zoltán professzor és Wagner Já
nos tanársegéd megható szavai után elhan- 
tolták a koporsót.

— ..Ahol legnagyobb ■ veszély, ott van leg
közelebb a segély" — mondja a példabeszéd. 
Vegyen államsorsjegyet és szerencsés esetben 
minden gondjától szabadul. Ha nem nyer, jó
tékonyságot gyakorolt, mert az Allamsorsjegy 
bevételét jótékony célra fordítják.

— Helyreigazítás. Az „Igazgatónő és tanár
nő érdekes pereskedése egy növendék miatt" 
cim aalatt lapjuk május hó 23-i számában meg
jelent tudósításhoz a Sajtótörvény alapján ké
rem a következő helyreigazító nyilatkozat 
közzétételét: Nem felel meg a tényeknek, 
hogy az a levél, melyet az igazgatónő hozzám 
intézett, bármiféle szemrehányást tartalmazott 
volna. így nem tartalmazta azt a szemrehá
nyást sem, hogv a növendéket nem készítet
tem elő kellő gonddal a vizsgára. Nem is 
figyelmeztetett a levélben szaktanárnői köte
lességeimre. s ilyesmivel az igazgatónő a per
ben sem védekezett. Tehát a bíróság ítéletében 
sem állapíthatta meg azt, „hogy a levélben 
foglalt „szemrehányásoknak" nincs rágalmazó 
vagy becsületsértés! tendenciája", mivel ily 
„szemrehányások" nem is léteztek. Tisztelet
tel: Dr. Szigeti Ilona.

— A nyári meleg a faggyumirigyek mű
ködését fokozza, miáltal az arezsirosság és 
az ezzel járó arctisztállanság gyakori. A 
kellemesen illatosított Sulfamyl kénpuder 
rövid használat után megszünteti az arc 
zsírosságát, mitesszereit és pattanásait. 
Testszin, rózsaszín és barna színekben, 
minden szaküzletben kapható.

— A Telefunken Társaság magyarországi 
gyárának megszervezőjét, Fritsch Györgyöt, a 
Siemens és Halske rt., valamint a Magyar Sie
mens Reiniger Veifa r. t., vezetésével bízták 
meg. Ez a hir osztatlan öJrömet kelt nemcsak 
szakkörökben, hanem széles társadalmi réte
gekben is, mert ezúttal valóban minden tekin
tetben arra méltó személyiséget ért a Simens- 
konszern vezetőségének kitüntetése.

— Másodszor Is hiába kereste a halált. 
Szekszárdről jelentik: Nagy feltűnést keltett 
tavaly Budapesten örtl Margit szekszárdi leány 
öngyilkossági kísérlete, mikor is a kezeit ol
vasóval összekötve levetette magát egy ház ne
gyedig emeletéről, de a harmad! kemeleti fo
lyosórácson az olvasónál függve fennakadt és 
megmenekült a haláltól, örtl Margit most 
Szekszárdon luminállal megmérgezte magát: 
súlyos állapotban szállították kórházba.

— Soproni filléres gyors Budapesten. A fillé
res gyorsvonatok forgalma vasárnap érte cl te
tőpontját. összesen harmincöt filléres vonat in
dult ötvenezer utassal. Budapestre Sopronból 
érkezett filléres gyors 1500 utassal. A soproni 
vendégeket Llber polgármester fogadta. Üdvöz
lésére Thurner Mihály soproni polgármester vá
laszolt.

A Goldberger Sam. F. és Fia Rt. közgyű
lése az 1931. évre részvényenként 2.50 pengő 
osztalék kifizetését határozta el. Az esedékes 
szelvény folyó hó 6-tól a vállalat főpénztárá
nál (V.. Aaranv János-utca 32.) és a Kereske
delmi Banknál váltatik be.

O a Magyar Cukoripar Részvénytársaság 
közgyűlése az osztalékot 6 pengőben állapi
tolta meg, mely most kerül kifizetésre. Az 
igazgatóságba uj tagként dr. Scitovszky Tibor 
ny. miniszter, a Magyar Általános Hitelbank 
vezérigazgatója választatott

— Gyomor- és bélza varoknál, étvágy- 
talanságnál, szorulásnál, felfúvódásnál, 
gyomorégésnél, felböfögésnél, szédülésnél^ 
hoinlokfájásnál, hányingernél 1—2 pohár 
természetes „Ferenc József" keserűvíz ala
posan kitisztítja az eniésztöutakat. Köz
kórházi jelentésekben olvassuk, hogy a 
Ferenc József vizet még a fekvő betegek 
is nagyon szívesen isszák és általánosan 
dicsérik. A Ferenc József keserüvíz gyógy
szertárakban, drogériákban és fűszerüzíetek- 
ben kapható.

A törvényszék 
és a felsőbíróságok 

nyári szünete
Ma, hétfőn publikálják a budapesti tör

vényszék nyári szüneti beosztását. Eszerint a 
polgári törvényszék nyári szünete

július 3-ától augusztus 15-éig tart.
Intézkedés történt a büntető törvényszék 
nyári szünetéről is. A büntető törvényszé
ken ugyancsak julius első napjaitól augusz
tus 25-éig tar! a nyári szünet.

Tekintettel arra, hogy a büntető törvény
széken a nyári szünet alatt rengeteg tárgya
lás lesz, megszaporitották a szüneti tanácsok 
számát. Lesz olyan nap a nyári szünetben, 
amikor

húsz tárgyalást is tartanak
a budapesti büntető törvényszéken.

A felsőbíróságok nyári szünetéről ugyan
csak megtörtént a döntés. A Kúrián és a 
Táblán három-három szüneti tanács látja el 
a nyári tárgyalásokat julius elsejétől augusz
tus végéig.

— Vasárnap megkezdődött az orvosi 
nagy-hét. A Magyar Orvosok Tudományos 
Egyesületeinek Szövetsége ez idén is meg
rendezte az orvosi nagy-hetet, amely vasár
nap ünnepi külsőségekkel kezdődött meg. 
Reggel Magyarország Klinikáinak és Kór
házainak Szövetsége tartott közgyűlést, 
majd az orvosi nagv-hét gyűlése követke
zett, melyen Buday Kálmán egyetemi tanár 
mondott elnöki megnyitót. Ezután a köz
gyűlés résztvevői megtekintették a kórház
ügyi kiállítást, melyet Scholtz Kornél állam
titkár méltatott hosszabb beszédben.

A ludományegyelemek kiállításán a 1 egnn- 
gyobb elismerést nyert a kiállítást megnyitó és 
látogató orvosprofesszoroktól Czájllk Lajos bor
kereskedő. Budapest (VI., Vilmos császár-ut 491, 
mint a tudományos kiállitás egyedüli gyógvbor és 
stimulativ ital kiállítója és az összes klinikák 
egyik legmegbízhatóbb szállítója. A borszakniá- 
nak ezen nagytekintélyű és az orvostársadalom 
körében is a legnagyobb bizalomnak örvendő 
borkereskedő cég már 50 év óta foglalkozik 
tisztán kezelt gyógyitalok forgalomba hozata
lával, ami egymagában véve fényes bizonyí
téka a cég szolid üzletvezetésének, üzletében 
és pincéjében egyébként az összes borvidékek 
termékei képviselve vannak. Kirakataiban ki
állított elsőrangú borai, pezsgői és likőrei lát*  
ványosságot képeznek.

Az Orvosi Nagyhéttel kapcsolatosan hazánk 
iegrégibb gyógyszervegyészeti gyára a Dr. F.gger 
Leó és Eggcr I. cég ismételten bemutatta 
"yógj’szerkészitménveit. Már a kongresszusi 
épületnek előcsarnokában impozáns Eggoplast- 
építmény hívja fel a figyelmet az Egg ércén 
kiváló minőségű hazai kaucsukragtapasz- 
készitményeire, melynek gyártását a cég ho
nosította meg hazánkban. A belső nagyterem
ben a cég standard készítményei az évtizedek 
óta ismert és kedvelt Polybrom, Egger Syrup. 
valamint az uj készítmények közül pedig a 
Revival, Toldin és a szintétikus gyártmányok 
a Hexurol és Tophin szerepelnek első helyen. 
Külön kiállítás mutatja az Egger-gvár kon
traszt-anyagainak csoportját, mely készítmé
nyek minden tekintetben pótolják a külföldi 
drágább gyártmányokat. Az Egger-cég impo
náló és a hazai vegyészeti ipar szempontjából 
kétségkívül haladást jelentő munkásságát a 
megjelentek egyhangú elismeréssel vették is
mételten tudomásul.

— Wertheimer és Franki fűszer- és gyarmat
áru nagykereskedő-cég ízléses kiállításával osz
tatlan tetszést aratott. A cég évtizedek óta szál
lítója a fővárosi és vidéki kórházaknak és sza
natóriumoknak. A kiállítást megnyitó Scholtz 
államtitkár, valamint a kíséretében lévő orvos*  
professzorok elismerésüket fejezték ki Werthci- 
mer Hugó igazgatónak és Márer Ernő diszpo- 
nensnek a kórházi élelmezés terén elért kitűnő 
eredményekért.

Magyar Légiforgalmi Rt
IV , Váci ucca I * Totálon: RO R 88

NYÁRI MENETREND 
6rv4a,t( IMt au|uaitai II lg.

7.00 !< 10 Ind. BUDAPEST 4rk. 1320 1«-**  
>.35 15.45 4rk. WIEN md. J2.00 17.15

Naponként, vasárnap kivételével.
Ai autók Indulnak: Budapesien. IV., Váci-otca L 
uím alól 40 perccel, Wienben a Hotel Bristoltól 35 

perccel a repülőgép indulása előtt.

Kombinált menet-térti jegyek a udapest- 
Wien vonalon autóbusz -repülőgép vagy 
hajó—repülő forgalomban 52.-pengős ár
ban (a gyv. 111. o. jegy Arának felel meg). 
Az egyik utat repülőgépen, a másikat 
hajón vagy autóbuszon kell megtenni 

60 napon belül.
Levelét é« csomagjait küldje lé ff postán t 

DtjazabAsórt tordnljon RzáHiMai osUAlyunkaoz: 
Aut. 8U-S-89.
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SZ Í 1% H AZ
Könnyes szemekkel válók meg 
Pesttől — mondta Darvas Lili 

a bécsi gyors lépcsőjén
,Két hét Pesten — szakadatlan boldogság egy olyan 

világcsavargónak, ‘ '
Vasárnap szokatlanul többen várták a 4 

óra 30-as bécsi gyors indulását a Keleti pá
lyaudvaron, mint máskor. A tömeg egy ele
gáns utazóruhás fiatal hölgy körül csoporto
sult, aki kél hölggyel és két kutyájával je
lent meg a pályaudvaron. Üaruas Lili utazik 
vissza — hasa, Bécsbe. Sajnos „haza", meri 
már leszoktunk arról, hogy Darvas Lilit mint 
magyar színésznőt várjuk és tapsolhassuk.

Néhány percünk van és ezalatt sétálunk n 
rózsacsokros Darvas Lilivel a pályaudvar 
■üvegtetős perronján, amelyen keresztül egy- 
egy percre átsüt a forró júniusi nap. Ahogy 
álcsillan a napsugár és ahogy elborul a tetőn 
keresztül az ég, talán olyan rapszódikusan 
változik Darvas Lili mondanivalója, ame
lyet búcsúzóul üzen a pestieknek.

— Nem vagyok előkelő idegen, — mondja 
szinte mentegetőzve — aki frázisokkal bú
csúzik „ettől a szép Budapesttől", Az a két 
hét, amit csendben, nyugalomban, mondhat
nám pihenésben itt töltöttem, szakadatlan 
boldogság volt egy olyan világcsavargónak, 
amilyen én vagyok. Nyugalmamat és boldog
ságomat csak édesanyám betegsége árnyé
kolta he, de hálislennek ezen is szerencsésen 
túl vág,yok.

■— Mit csinált reggeltől estig Budapesten, 
hiszen alig láttuk valahol.

— Ahova én jártam, oda csodálatos
képpen nem jártak a pestiek.

Mikor alkonyodon, fölmásztam a Citadel
lára és onnan néztem le az esti pompájába 
öltözött Budapestre.

Órákig Ültem Igy és bizony gyakran 
végig gondoltam azt a tiz évet, amely a 
kis gimnazista lányból a Burgszinház 

tagját teremtette meg.
Nem tagadom, hallatlanul büszke vagyok 
erre és akkor, amikor igy egyedül üldögél-

1

mint én vagyok*
tem, néha félni kezdtem a nagy feladattól. 
Nem volt könnyű színpad, a bécsi városháza 
udvara, vagy a salzburgi Dóm-tér sem, de 
mégis hozzá kell szoknom a Burgthcater 
négyemeletes nézőteréhez és színpadának 
óriási méreteihez. Legfőképpen pedig azok
hoz a tradíciókhoz, amelyek olt életnek és 
halálnak urai. Az az öt hónap, amelvet a 
Burgthcaterben fogok eltölteni, minden
esetre erős próbára tesz majd. Ezzel tisztá
ban vagyok és ezzel számolok is. A Burg- 
theater nem en suite-szinház, a klasszi
kusoktól a legmodernebbekig játszani kell 
mindent és ez talán meg is véd engem attól, 
hogy szolgálnom kelljen esetleg egy divatos 
en suite-darabban a közönség egy rétegének 
súlytalan ízlését.

— Most Bécsbe megyek, — folytatta kissé 
gyorsabb tempóban — mert a kalauzok a 
beszállást sürgették — találkozom férjem
mel, Molnár Ferenccel, aki rövidesen 
Karlsbadba megy kúrára. Lehet, hogy én is 
vele tartok, ha kötelezettségeim engedik. 
Annyit mondhatok, — tért hirtelen egész 
más témára Darvas, mint aki szerette volna 
még ezt kimondani:

— Budapesten rendkívül örvendetes 
irányban változtak meg a színházak 
és az előjelek után Ítélve, — itt kétség
telenül Bélfal Jenő Magyar Színházára 
célzott — sokkul jobb színházi szezón 

lesz, mint a múltban volt,
Talán én is játszhatok nemsokára Pesten ...

A komorna sürgeti a felszállást, barátok, 
akik kikisérték Darvast, búcsúzni akarnak. 
Az elegáns, nyúlánk hölgy felszáll a vonat 
lépcsőjére s még ezeket mondja:

— Higyje el, könnyes szemekkel 
meg Pesttől..«

színházi napló
Molnár Ferenc uj darabjának, a Har

móniának egyik példánya már Buda
pesten van. Deltái Jenő, a Magyar- 
Színház uj igazgatója kapta meg elő
adásra a Molnár-darabot, amelynek be
mutatója azonban először a bécsi Burg- 
theaterben lesz, alkalmasint a főszere
pét a Burgthcater uj tagja — Darvas 
Lili fogja alakítani, Molnár darabjá
nak egyik fő figurája, egy zenélőkedvü 
és a muzsikában magát kiélő öregedő 
miniszteri tanácsos lesz, a másik pe
dig egy friss, fiatal és a mai életet kép
viselő mani kliröskisasszony. Keltőjük 
szerelmi története ez a darab, amelybe 
azonban egy fiatal fodrászlegény és a 
méltóságos ur jóságos szitut felesége 
avatkoznak bele. Áz uj Molnár-darab 
kétségtelenül dísze lesz annak a tömör 
programnak, amellyel Ilcltai Jenő 
Magyar-Színház uj rezsimjét 
akarja.

RENÉ CLAIR 
legragyogrtbb vígjátékul 

a millió
Főszereplők:

Anna Bella «« Re né Lefebre
Mától néhány napig a

Kamarában
előadások 6, 8, 10

Az első előadás lólhclyárakkal t

hát sikeresen stnrtolt ez évben Is. És most 
megy további babérokat aratni Debrecenbe és 
Nyíregyházára.

a
vezetni

••

Fatális balsors üldözi az Ördögi 
lovas primadonnáit

Az elmúlt hél szombatján Mimi Shorp kapott szivgürcsöt 
a nyílt színpadon, tegnap pedig helyettesét: Annié Cotyt 

szállították el a színpadról a mentők
Bécs, junius 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
Megmagyarázhatatlan és furcsa balsors ül
dözi Kálmán Imre uj operettjének, az Ör
dögi lovasnak primadonnáit. Megírtuk, 
hogy az elmúlt hét szombatján a Theater an 
dér Wien színpadán az Ördögi lovas máso
dik felvonásában hirtelen összeesett Mimi 
Shorp, a Budapesten is jólismert príma-' 
donna. Olyan

heves szivgürcsöt kapott, 
hogy orvosai eltiltották a további fellépéstől 
és most is még ápolás alatt áll. A darabot 
akkor csak úgy tudták folvtalni, ’’«««» ° 1 
harmadik felvonásból egyszerűen 
a primadonna szerepét.

Mimi Shorp szerepét a Theater 
Wienben,

Annié Coty, a filmekről Is jól 
szőke szépség vette át, 

akj nagyszerűen alakította Metternich leá
nyénak figuráját.

Pontosan egy héttel Mimi Shorp szeren
csétlensége után, Annié Cotyt is a men
tők szállították el a Theater an dér 

Wienből.
'Az első felvonás elején teljesen hasonló kö
rülmények közölt esett össze a nyílt szín
padon, mint Mimi Shorp. Az orvosok azon
nal konstatálták, hogy

• Halai silnísznfln vakbólgyulladás 111- 
netel mutatkoznak s 

ezek sürgős operációt tesznek szükségessé.
.4 színpadról szanatóriumba szállították a 

borzalmas kínok között felrengő színésznőt 
és a színház igazgatósága már-már azon 
volt, hogy nz előadást elhalássza. Eszükbe 
jutott azonban, hogv a mullheti szerencsét
lenség apropójából kifolyólag a Stadtlheater 
egyik primadonnája. Paula Brosig is beta
nulta a szerepet, és erről annakidején érte
sítette az igazgatóságot. Nagy hajsza indult 
meg tehát Paula Brosig után, aki azon bán

éppen akkor a Stdattheaterben egy másik 
szerepet játszott és már erre öltözött be. 
Stadtlheater mégis előzékenyen átengedte 
színésznőjét, aki kezdetben

nem merte vállalni a váratlanul fel
kínált

szerepet. Brosig kisasszony ugyanis babonás 
és csak hosszú rábeszélés után mert a két 
szerencsétlenül járt primadonna helyébe bc- 
ugorni. z\ nagy teljesítmény iránt érzett lán
goló vágy azonban legyőzte babonás félel
mét és ezután nagy sikerrel eljátszotta a 
„veszedelmes" szereltet.

A 
a

A Hétfői Napló volt az első, 
jelentette azt az elégedetlenséget 
válságot, amely a " ••• —
dúl. / ' ” '
jeleztük —■ Batsányi Zsolt lemondott a 
Színpadi Szerzők Egyesületének elnöki po
zíciójáról, nyilván azért, mert nem volt 
elég ereje képviselni az írókat a színigaz
gatók és egyes ügynökök ellen — anyagi 
kérdésekben. A színpadi szerzők tudomá
sul vették a lemondást és Földes lnnél híz
ták meg ügyeik vezetésével, aki valóság
gal diktátor! hatáskört kapott arra a 
harcra, amelyet az írók tnntiémjeinek biz 
tositása céljából a színigazgatók ellen indít.

*
Bár még mindig a kollektív szerződés pontjai 

körül hadakoznak a színészek és a szlnlguzga- 
tók, le keli jegyezni, hogy talán soha olyan ro
ham nem voll a fiatal, öreg és öregebb színész
nők és színészek részéről az igazgatói Irodák el
len, mint most. Azelőtt ilyenkor a jobb színészek 
nyugodtan elutaztak nyaralni és csak augusztus 
vége felé „ereszkedtek szóba" az Igazgatókkal. 
Hát az idén erről szó sínes. Mindenki igyekszik 
minél hamarább helyet biztosítani magának va
lamelyik színháznál. Ezt a hangulatot viszont 
nagyszerűen kihasználják az igazgatók, akiknek 
egyike másika hihetetlenül alacsony gázsit szab 
mindenféle kollektív szerződés felrúgásával — 
a fiatal színészeknek és színésznőknek.

♦
A héten két nyári színházi esemény ké

szül. Az egyik: n Royal Orfeumban Har
mati) Jmre Brodszky Mikljós revüje 
„Ezerjó" címmel, amelynek k éré lében há
rom zenekar: cigányzene, srnmmli és jazz- 
bánd szórakoztatja a közönséget és fíökk 
Marikával, és Szokolay Ollyvnl az élén, 
egy sereg kitűnő kómikus lép fel. — A má
sik nagy esemény a Budai Színkörben ját
szódik le, ahol BékeíTy István és Lajtai 
Lajos operettjét, „Amikor 
nagylány lesz" címmel mulatják be 
Franciskával, Kosáry Emmyvel, 
Mártonnal, Kertész Dezsővel és 
Gyulával a főszerepekben.

★
Salamon Bélától Miskolcról kapjuk 

hogy két táblás ház tapsolta végig nz 
A hagyományos és nagyszerű Salamon-turné te-

amely be 
s vajúdó 

Szerzők Egyesületében 
A válság e héten megérett s — nniinl

♦
Sziklán József és Kun Magda viszont Ro

mániát járják. Mindketten Erdélyből ke
rültek föl annak idején a fővárosba és igy 
valóságos diadalmenetben és ünneplésben 
Pdn részük. Váradon, Szatmáron, Maros
vásárhelyen, Brassóban, Temesváron ját
szottak óriást sikerrel.

♦
A fővárosi zenekar mai hangversenyén feltű

nést kellő produkcióval mutuÁozott be egy 
fiatal magyar szopránént'kesnő, Déry Margit, aki
nek tavaly a Városi Színházban Németh Má
riáéhoz kirobbanó sikere volt. Azóta azonban 
nem hallottunk róla. A ragyogó énekesnőnek 
valóban ar. Operaházban lenne a helye, még eb
ben a leépített és agyonszanált világban Is.

Végre valami jót is hallunk a színházi vi
lágban. Igaz, hogy csak egy divatszalon
ról, amelynek annyi köze van a színház- 
hoz, hogy Molnár Dezső, a Színész Szövet
ség igazgatójának leánya, a kedves Molnár 
Kacy a tulajdonosnője. A kis szalon, amely 
szerényen kezdte munkáját, egyre jobban 
beérkezik a fővárosi szinészvilágban és mi
vel a dohányutcai otthon már szűk volt, a 
Személynők-uteában rendezte be uj ottho
nát.

♦
Minden esztendő júniusának művészi e»«. 

jnénye Pnllay Amin, az Operaház prímaballeri
nájának lánckompoziclő-bemulntása. Az idei 
bemutató junius 10-én délelőtt féltizenegy óra
kor lesz r. Radius-filmpnlotában, ahol Paliay 
Anna növendékei harmincnál több eredeti mű
vészi koreográfiájú lánckölteményt adnak elő.

„DUNAPART" „DUNAPARV

Bristol nyári Bar
A BRISTOL-SZ AI.LÓ ipazgatónógónak elkerült meg- 

Hzerezni etilénként 10 órától

hogy a 
kihúzták

an dér

Ismert

traébet klrályná-nt L> 
Telefon: 97—o—g7 

A kacagtató

REVÜ
v„ri.já»Tír>cm0l°l

és 
a kislányból

Gaál 
Hál kai 

Csorlos

a hírt, 
előadást.

DÖNTSÖN A KÁRTYA...!

éléskamrától meglőniük sokszáz pengő 
értékkén mindenféle tóval l

További 6 értékes főnyeremény!
Ezenkívül:

2 drb
3 drb
3 drb

30 drb

6 drb
10 drb

15 X

uriszoba hangulatlámpa 
márvány iróasztalkészlet 
ebédlőcslllár
bridge asztalterítő 4-4 szal
vétával
ezüst öngyújtó 
legmodernebb R személyes 
uzsonnázó készlet
3—3 pár G.B.L, gyártmányú 
férfizokni

0

6
5 
o

10

25

10

drb drbelegáns rádióasztal, 6 
hajlított karosszékkel 
női ezüst fésükészlet 
bronzfigura márváriyalapon 
diszkazetta levélpaplros

drb
drb
drb . .
nagy csomag vegyes finom 

hentesáru
drb modern asztali hangulat

lámpa
drb márvány hamutartó bronz

figurával
és még több mint 100 drb hasonló komoly értékű nyere
mény kerül kisorsolásra a buzgó és kitartó pályázók között
A versenybe a VII. rejtvény megjelenéséig bezárólag, bár
mikor be lehet lépni. Olvassa el a pályázati feltételeket I

Brodszky iriiKiosi
a vilftghlrfl zeneszerzőt és partneréi, „BOBBY-I**  
eiry rövid vendéglátókra.
TÁNCI Asztalrendelés: relefóo 8>0-íl.

Ideális feleség 1932: 
Weinberger Böske

Annyi szépség- és sfrnndverseny után ma egy 
egészen érdekes és különös verseny folyt le ■ 
Színházi Elet rendezésében. Ebben u versenyben 
a testi szépség csuk másodrendű szerepet Ját
szott, de igaz viszont, hogy a jelentkező tagok na
gyobbik része be Is tartotta ezt a negatívumot. 
Vllágszépségek tehát nem jelentkeztek, ellenben 
több érdekes és tehetséges leány vette fel a ver
senyt az „Ideális feleség" elméért, annál Is In
kább, mert ezuttal a nagy címmel anyagi javak 
Is jártak. Az 1932. é»l Ideális feVség vasárnapi 
döntő vizsgáján egy Weinberger Böske nevű 
karcsú, lilrtelenszőke kislány lett a győztes, ö 
érle el az összetett verseny legmagasabb pontszá
mát, amely főzésből, háztartásból, kézimunká
ból, varrásból, általános Intelligenciából, nyelv
tudásból. Iámból és „külcsínből" állt. Rajta 
kívül még kilencen jutottak be a döntőbe, ők 
viszont oklevéllel vigasztalódtak. Az egyik okle
veles feleségjelöllnek látatlanban kérője is 
akadt. Jelentkezett egy jómódú vidéki fiatalem
ber, akinek csak egy kijelölése volt, hogy Jö
vendőbelije okleveles feleség, református val- 
lásu legyen és 100 centiméternél nem magasabb. 
Mlnhogy Ilyen Is akadt, ha a kislány Is úgy 
akarja, nemsokára tényleg okleveles feleség
lehet. Okleveles feleségek lettek. Táncból
Kruppal Eltla, általános műveltségből Hock 
Juci, kézimunkából Zlttpin Olga, zenéből
Nyers Kató, főzésből (ilück Kató, gyermek-
nevelésből Wild Magda, külcsibnől Kozma 
Edit.

Minden 
este 8 órakor 

Vasárnap 
d. u. 7:4 órakor

M

Ibuszhlsasszony
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
A futballbajnokság végküzdelme

„Vizipóló-eredmény" Újpesten, menekülés az osztályozó elől
Az utolsóelőtti forduló a második és a 

negyedik hely biztosításának, nemkülönben 
a Vasas kiesés elleni élet-halálküzdelmének 
jegyében pergett le. Újpest két alkalommal 
is három gólos vezetéshez jutott a Bocskay- 
sal szemben, mégis

kénytelen volt féltiicnt adott és féltucat 
kapott góllal a döntetlennel megeléged

nie.
Pedig nagyszerű formában van nz újpesti 
legénység. De a Hocskay is képes nagy tel
jesítményekre s igy jöhetett létre a futball
ban egészen szokatlan számarány. A máso
dik helyet csak a Somogy elleni mérkőzé
sén okkupálhalja Újpest, ami minden bi
zonnyal meg is valósul. negyedik hely a 
Rocskay és a ///. Ávr.-nek egymásclleni 
meccsén dől majd el, alighanem a debrece
niek javára. Az osztályozó jogbirtokosa 
inég mindig bizonytalan. Sőt nyíltabb, mint 
volt. Mert ha n Vasas legyőzi két I " evő 
ellenfelét, a Kispest pedig nem tud pontot 
szerezni a Nemzetitől, úgy i

még a Kispest Is lehet utolsó.
De ha a Nemzeti veszítene Kispesttel szem
ben, úgy ő lenne a II. liga másodikjának 
partnere . . .

A BAJNOKI TABELLA
állása a következő:

1. Ferencváros 21 játék 102:17 42
2. Hungária 22 62:24 35
3. Újpest 21 62:31 .■<1
4. HJ. kér. FC 21 37:42 24
5. Bocskai 21 41:46 24
6. Budai „11“ 21 30:40 19
7. Somogy 21 22:47 16
8. Attila 21 20:35 15
9. Nemzeti 20 23:45 13

10. Kispest 21 26:54 12
11. Vasas 20 32 62 10
12. Sabaria 22 17:31 —
Hátralévő mérkőzések:
Ferencváros—Budai „11“, Bocskai:—III. Kér. 

FC, Attila—Vasas, Vasas—Nemzeti, Kispest 
—Nemzeti.

3:0— 3:3—6:3—6:6 /. ..

Emögölt a vlzipólóercdmény mögött egy hal
latlanul érdekes proílküzdelcm húzódik meg. 
Már magán nz eredményen is mosolyogni kell, 
hátha még az ember annak kialakulását vizs
gálja.

Négy periódusban született meg a tizen
két gól.

Előbb az Újpest lőtt egymásután hármat, majd 
a Bocskay szintén egymásutánban lóit három 
gólja jelentette az egyenlítést. Ekkor újra a 
hlafehérck kapcsoltak rá, melynek eredménye 
ismét három remekbe szabott profigól volt. A 
második félidő közepén 6:3 ra állt a meccs s 
ekkor senki sem gondolta volna, hogy a deb 
terepiekben még egyszer fellángoljon az cm 
berfelcttl energia s képesek legyenek egy olyan 
soha nem l.itott offenzluára, mely újabb három 
góllal terhelje meg az ellenfél hálóját s a lila
fehérek biztosnak látszó győzelmét másodszor 
is. kiragadják a kezükből. Ez az eredmény egy
úttal

profi gólrekord
Is, mert hiszen a profiüzem hat esztendeje alatt 
titrnkét gól nem esett egy meccsen.

A különleges eredmény egy igen értékes pon
tot vitt el Újpestről, melynek a gólaránya is 
rendkívül sokul romlott ezálatl. A llla/ehérek- 
nek a jövő vasárnapi Somogy elleni mérkőzé
süket feltétlenül meg kell nyerniük, mert kő 
Iönben a Hungária mögé szorulnak a harmadik 
helyre, ami a középeurópni kupáért való kva- 
liükólást lehetetlenné tenné számukra.

Kiéin Árpád biró sípjelére a következő csa
patok állottak egymással szemben:

lijpeal: Huber, Kővágó, Dudás, Borsányl, 
Sáros, Szalay, Ströck, Aucr. Jakube, Kiss P-. 
Szabó.

Bocskay: Fehér, Kuli, Renner, Palotás. 
Móóré, Kcviezky, Markos, Vincze, Teleki. 
MátéfTy, Hevesi.

Azznl kezdődik, hogy l'jpest gólt lő. A 40. 
másodpercben

Auer átemelését Ja
kube befcjelte. 1:0.

Fehér hiába nyújtózott 
utána néhány métert, 
ströck Albi hosszú zene
szerzői tevékenység után 
újra a pólyán volt. Fizi
kailag és fulballnyelv- 
lanilag egyaránt. Csodás, 
sjépakciók gyönyörköd
tetnek. Újpest csatársora 
mór emberemlékezet óin 
nem játszott ilyen nagy
stílűén. Auer és Kiss nem 
fukarkodik a lövésekkel,
sni é*  precíz beadásai újra a régi válogatott 
képességű játékost varázsolták a pályára. Kiss 
— az. uj szerzemény — remek talentum. Lövő- 
készsége Auerével vetekszik, amellett invenció- 
zus, öllelleli csatár, akinek úgy az esze, ndnl 
a szive a helyén van. De félórája folyik mór 
n szemre szép mccfs, amikor a közönség rá
eszmél, hogy az az egy gól még nem biztositjn 
n két pontot.

— Mi az, Újpest* ... Gyerünk a gólokkal... 
kiért végül megelégedhet ülik ezzel a potya
góllal is . . .

A derék lilafehérek nem sokáig váratnak ma

Újpest - Bocskay 6:6 (3:0)

Jakube
Ströck nnzar lefulá-

nek szép, egészséges lövése máris a háló
táncol. (1:0.)

Két perc múlva újabb 
Vasas-roham következik. 
Possák éles lövését a 
Somogy kapusa ujjhegy- 
gvcl fogja ugyan, de 
labdakirugása rövid 8 a 
fürge csatársor újra a 
Somogy kapuja előtt te
rem. A közvetlen véde
lem újra meginog egy 
pillanatra s

Egry lövése a jobb
oldali lécet érintve, 

menthetetlen.
játék ezután is érdekes marad. Egry kitünően 

irányítja a Vasasokat, a lesipuskás Brunecker 
pedig mindenben benne van. A Somogyot nagy 
balszerencse üldözi, Mészáros a félidő utolsó 
perceiben két alkalommal is felsölécct lő.

Bruneckker

Somogy a múlt héten csak kapufára treniroi 
zott ...

A második félidőben Kaposvár csapata tőb- 
bet is támad és jobban is játszik ellenfelénél. 
De a futballpech ellen nincs orvosság. A Vasai 
most is egv hajszállal veszélyesebb, előbb Bur- 
ger, majd Egry lövéseinek súlya alatt görnyed 
a somogyiak kapusa. A túloldalon Pesovnik 
minden igyekezete meghiúsul, mert úgy neki, 
mint társainak a legbiztosabb helyzetek is 
fuccsba mentek. A meccs szép, érdekes és vál
tozatos.

— Végre egy meccs, amely nem az első profi, 
liga nívóján mozog, — jegyzi meg egy epés 
szakértő.

Himler biró tévedése nagy emóciót idéz elő. 
A kaposvári érzclmiiek nem akarnak birósér- 
lést elkövetni, ők csak azt kiáltják:

— Arisztid ... Arisztid ...
Gól azonban a meccs végéig nem esik. A Va

sas ma jó volt, a biró nem állított ki senkit kö
zülök s igy elmaradt Schreiber Matyi Debrecenpercemen xet aiKaiommai is icisuicii-i »<>. z.unm a vnnmaui o<invu>ri maiM izenrecen- 

Hiába, ez a fátum, ma a Somogy akárhogy is | ben gyakorlatilag meghonosított bérmapofor.ja 
játszik, a Vasanak győzni kell. Ugylátszik, a j is ...

Egy meccs, amelyet hétköznapon, zárt ajtók mögött is 
lejátszhattak volna . ..

Nemzeti — Attila 0.0

gukra s a negyvenedik 
mór a hatodik korner

enyhiteni kell. Ni 
Hevesitől indul ki

Markos 

parlntotta a

Kezdés egynegyed kettőkor... Az a né
hány elszánt ineccslátogató, amely nem fek
tetett súlyt a vasárnapi ebéd ünnepi külső
jére, a tnrniké előtt nyelte le az ünnepi ebéd 
utolsó falatjait.

A mérkőzés előkelő beosztást kapott a va
sárnapi játékrendben: előjátéka volt a Hun
gária—Ferencváros kupadöntőnek, ha mind
járt szépséghibának is számított a közbeik
tatott Corinthian-döntö.

Nem... rosszul fejeztük ki magunkat: a 
szépséghiba a Nemzeti—Attila-mérkőzés 
volt.

Huszonkét rokkant távgyalogló korzó
zott álmosan és kikényszeredetten a pá

lyán.
Maga a meccs lendületleljesen indult. Min
denki azt hitte, hogy a két kapuba egymás
után fognak potyogni a gólok. De nem igy 
történt. Az Attila kapuőre Szülik, a Nem
zetié Welnhardt volt. Egyikük sem kapótI 
gólt. A két mérkőző fél túl van a kiesési le
hetőség izgalmain. Meleg is volt, baj sem fe
nyegetett, a futballisták nem strapúltúk

agyon magukat. Tiz perces játék után 
álomba szenderült a közönség

és csak a kisebbik része latolta a kupadöntő 
esélyeit, esetleg keresztrejtvények megfejté
sén fáradozott.

Az álmos közönség csak arra riadt fel, 
hogy egy holtbiztos gólhelyzetet a Nemzeti 
csatárai elrontottak. Az Attila nem maradt 
adós: egy még nagyobb ziccert paccoltak eb

A félidő gól nélkül múlott el. Lent az Öl
tözőben Havas Ica, a Nemzetiek régi bekkje 
szörnyüködik játékosai ügyetlenségén. „Hej, 
a mi időnkben ...“ — sóhajtotta bosszan
kodva. Azután kimennek a fiuk tovább ját
szani. Az állóhelyen közben kártyapartik 
alakultak, a nagytribünön pedig vidáman 
kaszinóznak. A csatárok mind a két oldalon 
nekidurálják magukat. Erről Gergely és a 
kis Kovács, amarról Gvurcsó és Szabó pró
bálkoznak a góllövés probleméjénak megol
dásán, de hasztalan: nem megy! .4 végered
mény marad 0:0.

Roppant izgalmas eset volt.. *

percben, amikor Ströck 
tirányitja,

Jakube fejéről Isméi a hálóba röppen a 
labda. 2:0. Kél perc múlva újabb kroner. 
Ismét Ströck Iveit, ■ kapu előtt rumli tá
mad, Fehér elvágódik s Kiss lövése

„nagy". 8:0.
A II. félidőt a Bocskai abszolút friss roha

mokkal vezeti be. Elvégre a súlyos vereségen 
hány percnyi ostrom után 
a támadás ereje, akinek be

adása Vincén keresztül 
Markoshoz jut s a jeles 
jobbszélső gyors fordu
lattal,

bullábbal pazarszép 
gólt ragaszt az Új
pest hálójába. 8:1.

A debreceni különít
mény tapsa le sem iilep- 
szlk, amikor ujahb si
ker koronázza a sárga

kékek törekvését.
Dudás hátrahuzott 
labdáját Teleki elka- 

márls újabb gól. 3:2.
Az újpestiek ámulata még el sem múlott, ami
kor újabb és újabb rohamok zúdulnak a lila
fehér kapura. Az újpesti védelem fejvesztetten 
kapkod s néhány percnyi Bocskay-huszárattak 
után remekszép akció következik. Markos gól- 
szagu lövése a védleemről visszapattan, Teleki 
fut a labdára s lövését Huber a felső sarokból 
öklözi ki, végül Hcvcislicz perdül a labda, aki 
éles szögből felső lécet súrolva,

hálóba bombázza a kiegyenlítő gólt. 3:3.
Az újpesti közönség hallatlan dühös és szidja 

kedvenceit. De nem soká kell mérgelődni, mert 
Újpest nem tréfál s újra rákapcsol. A 18. perc
ben
Slröckl nyargal végig 
a pályán és beadását 
Jakube Lefejeli. 4:3.
Két perc múlva P. Szabó 
„lóg meg" s átadását 
Aucr kapásból lövi be. 
5:3. Ujahb két perc, 
múlva kavarodás a Bocs- 
kay kapu előtt »

az elgáncsolt Jakube 
fekve la sarokba gu
rítja a labdát. 6:3.
Kiss megsérül s pár 

perces pauza utón són Il
káivá is tovább játszik. De
Spitzel, ugylátszik, végleg kiszorította. A gól
helyzetek egész sora adódik mindkét részen. A 
37. percben szabadrúgás Újpest ellen a 16-os- 
ról. Vincze élesen a sarokba küldi. 6:4.

Ujahb Bocskav-támadás rumlit idéz elő s 
Dudás hendszet vét. A 11 es büntetőrugást 
Remmcr belövi. 6:5.

A befejezés elölt 1 perccel Hevesi pompás 
beadását Markos befejelte.

6:6!
Nagy népünnepély volll

Auer 
sérülten Is remek.

A Vasas megkezdte a pontszerzést az osztályzó elkerülésére
Vasas—Somogy 2:0 (2:0)

— Ila mait vasárnap a llocskayt 3:0-ra meg 
'tudtuk verni, úgy a Vasas uia nem lehet komoly 
ellenfél...

— />r a Vasas még elkerülheti a kiscsést és 
számolni kell vele .. .
,— El már bele van kalkuláltul...

A fenti diskurzust, amely két Kaposvári kö
zölt folyt le, egy Újpestre menő villamosban 
..fogtuk fel". .4: örök optimista és a józan pest- 
stimista drukker vitája volt ez.

Szép, ötletes és friss tempó ragadja soroza
tos tapsra a közönséget a meccs első negyedórá
jában. A Somogynak alkalma volna már tiz 
percnyi, játék után akár 3:0-ra is vezetni, örült 

Am OLCSÓM RUHAZKOOm?HrlvArosI url ruhu«Mulon,
I IV., If*nv.  n ti. : •. •». r mAr 80.- I--UM ktesll
I mticl asrrlnl lAbbraftrt prAbAvst AltAnxt felöltőt, 

kvoUlist, lUQDiuuaMt oksóa vAUtí.

vehemens tempó. Pcsovnik rettenetes erejű lö
vése a felső lécet éri. A Somogy a nagy favorit 
biztos fölényével, nyugodt eleganciával játszik. 
A Vasasnál hamar mcgsántul Pintér és Fossák, 
de n kilenc egészséges ember annál lelkesebben 
harodl.-

Küzdelem az osztályozó s egyben ■ kiesés 
réme ellen.

Idegekre menő élet-halál harc ez. Tudják ezt a 
Vasas-játékosok, mert ha a hátralévő három 
meccsüket megnyerik, úgy még megmenkül- 
hétnek ettől a felette kellemetlen szituációtól. 
Bele is adják minden tudásukat, minden ener
giájukat s valótlan az egész esztendő ponlvesz- 
lesé gél nz utolsó hé'cn akarják behozni. Be- 
rcczky, a standard kapus Játszik a Jobbszélső 
posztján s ö a csatársor lendilőkereke. A 18. 
'percben is

Bereczky beadása jut Brunrckerhei, aki-

Mind a hét finalistára nézve peches volt'

a XHI-ik kupadöntő
Ferencváros—Hungária 1:1 (1:0)

A tizenharmadik kupadöntőre állott ki va
sárnap a két ősi rivális. Ez. nz nlkalom persze 
jó solt mindkét 
megállapítsa:

tábor drukkereinek arra, hogy

— Peches szám ez s 
akármelyik is veszti el, 
megvan a kifogás.

Á Magyar Kupa mú
zsája azonban ezúttal 
mást nknrt s alaposan 
fölborította a papírfor
mát szeszélyességével.

Bauttal alighanem 
a Hungária Játéko
sait csókolhatta
homlokon, mert a 
Ferencvárosra, az 
egész év hors con-

cours futó legendás csnpatára, ezúttal rá 
sem lehetett Ismerni.

az első gólban azt adta, nmi 
lényege, hanem aztán ...
Derbihangulat mozgatta ideges rángásnkbn

Kohut

Még nz elején, 
a
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_________________ t kOHúrj___ _________  

A TIZENHARMADIK KUPADÖNTŐ TI
ZENHARMADIK PERCE — EGYÁLTALÁ
BAN NEM HO7, SZERENCSÉTLENSÉGET 
A ERADINAK. GÓLT AZONBAN A JAVÁ 

BÓL. 1:0.

az embereket s még nz volt n szerencse, hogy 
a pünkösdi ünnepek alatt némileg kiábrándult 

afutballpublikum ezúttal nem töltőt.e 
szokott arányokban az arénái,

mert különben minden eddiginél 
dolga lett volna a — mentőknek 

rendőrségnek.
Közvetlenül a mérkőzés elölt érkezik meg Lá
zár Andor, nz OTT elnöke s mire elfoglalja a 
helyéi, már kezdi is a Ferencváros.

Nagy hajrázásban viszi a labdát előre, de az. 
ellennyomás már korncrl eredményez a zöld
fehérek ellen. A Hungária frnnlbakerül s 
Ticska egv lövészért! beadását Háda a kapu
fához szorítja, amely onnan a födreesik s a 
góltól csak a véletlen menti meg a hálót. Szép, 
forró, nagy küzdelmet Ígérő máris a játék. 

A 13. percben pláne eredmény is születik,

inc.7

több 
és a

Toldi keresztlabdáját Kiéber fejjel továb
bítja vissza, ezt Szedlacsek csípi el és 
félmagas labdájával, Kohut néhány lépést 
téve , tiz méterről óriási lövéssel küldi a 

labdát a hálóba. 1:0.
A tribünön nagy az izgalom s unlsono hallani!

— A tizenharmadik kupadöntő s a tizenhaté 
, matlik perc ...

A gól után a Hungária visszaesik, annyira, 
hogy a Ferencváros enervált támadásai is 
szélyt jelentenek. A védelem azonban, kivált 
Kocsis, no meg azután Rebró óriási munkát 
végez. A Hungária csatársora azonban esetük- 
botlik, 
teljesen 
minden 
amikor __ _____ _______________
dirigens, akire egy kupadöntő vezetését nyu< 
godtan rá lehetne bízni. Később azután, ami
kor Kohut egy rohamából a vonalon kívül ta
lálja magút és lesántul, akkor meg már

a Hungária javára billen a mérleg. |

ve-

amikor labdát kap, mert Csehen, aki 
formánkiuül van, azonnal elvérzik 
támadás. Egalizálódnnk az esélyek, 
kiderül, hogy Szedlacsek sem az a

I

■ 1 ’J

TOLOf $
Egyik támadást a másik után vezetik s 
moly teljesítményükre Jellemző, hogy — nint 
még nem történt meg,

a B-közép Is tapsol.
A 31. percben Hirzer—Barátky—Kalmár ak
ciójából kerül egy óriási helyzet a kapu mellé, 
majd egy perccel később Hirzer szédítő tövére 
a kapufáról pattan vissza. Eddig minden rend
ben is volna, de azután közbelép Juhász biro«

Rcbró ■ tizenhatoson bellii labdát visz, 
Lázár zavarja, megállapíthatatlan, hogy • 
labdába botllk-e vagy Lázárba, szóval nem 
kellene fújni. Juhász azonban faj. Viszont 
ha már lefújta, sltathntatlan a tizenegyes- 
A kényes helyzetet úgy oldja meg a bíró, 
hogy a labdát a tizenhatoson kívülre vlszL
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El azután a közönséget meglehetősen Ide

gei hangulatba kergeti.
At utolsó ötpercben Toldi még a szokottnál 

fs erőszakosabb játékba fog s ennek nyomán 
fíehró elnyúl a földön.

Aa Ismert csúnya talpaiig esete forog fenn. 
magából kikelve, figyelmezteti Toldit, 

aki körül tumultuózus jelenetek 
tökéletes kupameccs. Nemsokára zajlanak le: 

is fújják a

wwJS® aA HUiNGÁRIA-DRUKKEREK KÖZÜL KEVESEN LÁT
TAK. ESETT AZ LTOLSÓELÖTTI PERCEDEN, AMIKOR MÁR REMÉNY SEM VOLT. 

1:1.
fólidőt.

A szünetben szidják a bírót, mini a bokrot, 
at egész tribün nyüzsög, kavarog, forr s né
hány percen belül itt is fellángol a verekedés 
tüze s szinte ütemesen csattannak el a pofo
nok. Gyors lépésekkel érkezik meg az időköz
ben a hely színére rendelt rendőri erősítés.

Szünet után mindjárt kornerrel folytatódik a 
mérkőzés, amelyet a Ferencváros ellen mg az 
egyre nagyobb lendületbe jövő Hungária Juhász 
bíró kissé zavarodottan Ítéli meg a helyzeteket 
s rövidesen felhangzik az ismert Arisztid-moti- 
vum. Azonnal lefújja a mérkőzést s ez a határo
zottsága elegendő ahhoz, hogy a közönség elné
muljon. Később a némaság nagy biztatásba ol
vad: a Fradi ismét ostromba kezd. Az ostrom 
majdnem góllal végződik, de Kocsis a vonalon 
menteni tud. Ebből Kalmár lendül előre s lö
vése alig kerüli el a kaput. Utána a tizenhatos
ról ereszt meg egy bombát, majd Hirzer jut le 
a kapufa tövéig, ahol Háda halássza el szeren
csésen a labdát. A nagy rohamoknak a Ferenc
város támadása zet véget. Juhász egy, testvé
rek között is tizméteres offszájdot néz el, amely
ből Kohut középre ad, a kis Takács megugrik, a 
Hungária-védelem erőszakosan szereli. Tizen
egyes-gyanús a helyzet, de Juhász egalizál és 
hiába reklamálnak. Ujabb kornerek zudulnnak 
a zöldfehér kapura s a nagy nyomás alatt a 
ferencvárosi védelem még jobban megzavaro
dik.

Rekordközönség az egri bajnoki 
uszóversenyen

Bárány és Hlld a bajnokok. — Az UTE vizipólócsapata 
4:1-re győzött a MESE ellen

Bárány

a vasárnap reggel

Eger, junius 5.
M Hétfői Napló tu

dósítójának jelentése.) 
Óriási érdeklődés jegyé
ben, rekordközönség je
lenlétben bonyolították 
le vasárnap Egerben a 
MÜVE Egri Sport Egy
let hagyományos baj
noki uszóversenyét. Eger 
nagyszámú uszóközön- 
ségén kívül

tömegesen váltolták 
meg jegyeiket a 
nagy sporteseményre 

Egerbe érkezett filléres
gyorsvonatok utasai Is.

Bajnoki versenyek:
400 méteres gyorsuszó bajnokság: Bárány 

ellen Szabados és Mlhályffy vették fel a küz
delmet. 250 méterig Szabados csaknem váll- 
váll mellett haladt az Európabajnok mellett, 
350 m.-nél egyszerre fordultak, ekkor azon
ban Bárány hatalmas erejével, megszokott ru
tinjával nekilendült és a végküzdelemben fö
lénnyel győzött.

Kitünően sikerült az atlétika 
és a torna első bajnoki társasversenye 
Az UTE uj középtávú stafétarekordja — Jó idők az 5000 méteres 

csapatbajnokságban
A Magyar Atlétikai Szövetség és a Magyar 

Országos Tornaszövetség közös versenyt rende
zett ma délután a MAC margitszigeti sporttele
pén. Az atlétikai szövetség Budapest staf'ta- 
futóbajnokságait rendezte meg és ezenkívül 
több ügyességi számban mérték össze erejüket 
a legkiválóbb atléták. A MOTESz rendezésében 
Pedig Magyarország 1032. évi tornászbajnoksó- 
Rai folytak le. A közös versenynek szélcsendes, 
borult idő kedvezett.

Részletes eredmények:
4X100 m. stafétafutás Budapest 1932. évi 

bajnokságáért:
bajnok: BBTE csapata (Kovácsy, Kováé, Schfer. 
Baggambi) 42 A mp., 2. UTE (Sugár, Forgács. 
Bellczay. Győri) 43.4 mp., 3. MTK (Gerő. Gye- 
ncs,Jávor, Dabasi) 44 mp. A BBTE győzelme 
nem votl kétséges.

4X400 m. stafélafutás Budapest 1932. évi 
bajnokságáért:

Bajnok: BBTE (Kovácsy, Szalag, dr. Farkas. 
Zsitvai) 3 p. 23.2 mp., 2. UTE (Sugár. Szabó. 
Tolnai. Rcmetz) 3 p. 28.8 mp.. 3- MAC (Budist 
Szabó, Isteníts, Nagy Géza) 3 p. 30.2 mp. A 
BBTE végig vezetve fölényesen győzött

4X1500 m. stafétafulás Budapest 1932. évi 
bajnokságáért

Korányi remek stílusban próbál öngólt Ifiül, 
de nincs szerencséje — a Hungáriának.

A Ferencváros egészen szétesik s ami a legcso
dálatosabb: a hal/sorban van a baj! Igaz ugyan, 
hogy a csatársor nem tudja tartani a labdát’s a 
védelem meg bizonytalan, úgy, hogy

a két csapatrész között szinte természet
szerűen kellett felőrlődnie a magára hagyott 

triónak.

A Hungáriában helyet cserél Tlcska és Cseh. 
Mindjárt elevenebb lesz a játék. De mintha el 
lennének átkozva: semmi sem sikerül. A 34. 
percben Hirzer rohama feltartóztathatatlan, 
labdája precízen gurul középre, de Kalmár is. 
Cseh is elvéti. A kékfehér közönség megindul, a 
fatális pechet emlegetve nyugszik meg a vere
ségben, amikor a sorozatos ostromok után a 
44. percben a Hungária szabadrúgáshoz jut.

Kiéber íveli a labdát a tizenhatosra, ott 
Kalmár kapja fejre és szép Ívben tálalja 
Tlcska elé. Egy dropp-kickes lilém követ
kezik s utána félelmetes erővel furódlk a 

léc alá Tlcska lövése, 
amely egyúttal a ki
egyenlítést s Így a mér
kőzés megismétlését je

lenti.
A kékfehér drukkerek 
mámorban úsznak, ami 
érthető is, mert a szezón 
leggyöngébb napját ki
fogó Ferencváros ellen 
valóban csak a soroza
tos pech miatt nem tud
tak győzni.

Fogadkoznak jobbra- 
balra, a következő mérk< 
amely azonban valószínűen egész más Ferenc
várost fog prezentálni számukra.

Bajnok: Bárány István dr. MESE, 5 p. 
14.8 mp.

2. Szabados, UTE, 5 p. 16.8 mp., 3. Mihályi, 
SzUE 5 p. 24.4 mp..

100 m.-es mciluszó bajnokság: Bajnok: Hdd 
László, UTE 1 p. 20 mp., 2. Lantos, FTC 1 p. 
24.2 mp., 3. Heller ETE 1 p. 25.2 mp.

Egyéb versenyek:
100 m.-es hátuszás, olimpiai próbaverseny:

1. Nagy Károly UTE, 1 p. 16 mp., 2. Bitsey 
Aladár MESE 1 p. 17 mp., 3. Bitsey Árpád 
MESE, 1 p. 17.4 mp.

100 m.-es gyorsuszás meghívást verseny: 1. 
Boross UTE 1 p. 04 mp., 2. Flór UTE 1 p. 
06.2 mp., 3. Széntey FTC 1 p. 07.2 mp.

100 m.-es bemutató hölgy gyorsuszás: 1. 
Tóth Ilonka, MUE, 1 p. 22in p.

VIZIPÓLÓ:
UTE—MESE 4:1 (2:1). Bíró: Slmkó János.

Az UTE a következő csapattal áll fel: Bartha 
Kövess, Barna—Vitéz Halassy—Bozsy, Németh, 
Vágó. Az UTE góljai közül Németh hármat, 
Vágó egyet dobott, mig a MESE egyetlen gól
ját Hevesi lőtte.

Bajnok: UTE (Bolyhos, Esztergomi, Görög, Sár
vári) 16 p. 42.4 mp. (Országos rekord.) 2. MAC 
(Bejczy, Cser, dr. Szerb, Szabó) 16 p. 54 mp., 3. 
MTK (Szilágyi, Simon, Halász, Ferihegyi) 17 p. 
26 mp. Végig az UTE futói voltak elől. Szabó 
már körülbelül 00 méter hátrányt volt kénytelen 
álvenni, mégis felvette a reménytelen küzdel
met, de a tehetséges fiatal Sárvárival szemben 
csak keveset tudott ledolgozni. A MAC csapata 
is a régi rekordon belül futóit.

5000 m. ötőts csapatverseny Budapest 1032 
évi bajnokságáéit:

Bajnok: MTK csapata 49. pont. 2. ÉSC 61 p. 
3 MAC 66 p. Egyénileg: 1. Kelen Vasas 15 p. 
29.4 mp.. 2. Szilágyi MIK 15 p 33.8 mp.. 3. Né
meth MTE 15 p. 35 mp.. 4. Simon MTK 15 p. 
52 mp„ 5. Szerb 15 p. 53 mp. 3500 méterig 
cgyütlment Kelen. Szilágyi .Németh és Simon, 
itt kezdett szakadozni a mezőny. A sok induló 
szlmpompás látványt nyújtott és a tömegsport
nak szép jelét adta.

Szenior tornászbajnok: Pellc BTC. 193.8 pM
2 Péter BTC 181.5 p., 3. Borcs BBTE 170 5 p. 
Az cgses számokban: korlát: |. Pellc 38.6 pont,
2. Pclcr 36 p., 3. Boros 35.2 p.. nvujtó: I. Pellc 
39.2 p., 2. Péter 37.5 p.. 3. Boros 36.5 p.. lovon:
1. Pellc 76 p., 2. Péter 71 p., 3. Hegedűs 64.1 p.

Női tornáazbajnok: Ganusuf Gyoláné BBTE 
138.1 pont,

2. Kacl Anna TFSC 135.6 p., 3. Gorka Aulainé 
BBTE 134.5 p.

Női tornászcsapatbajnokságban: bajnok :BBTE 
758..T p., 2. TFSC 749 p., 3. MOTE 746.6 p.

Ifjúsági tornászbajnokságban: bajnok: Sár
kány István Izr. rg. 197.5 pont, 2. Rácz Kölcsey 
rg. 193.4 p., 3. Börcsök BBTE 192.2 p.

Vidéki tornászbajnokságban: bajnok: dr. 
Tóth Pécsi AC 206.4 p.. 2. Allh KEAC 199.3 p.,
3. Rittler Szegedi TE 196.1 p.

Az FTC óriási küzdelem után, megnyerte 
az amatőrbajnokságot.

Az amatőrbajnokság vasárnap érkezett cl 
legizgatóbb pillanatához, mert

a Törekvés—FTC meccsen dőlt el a baj
nokság kérdése.

Hetekig tartó irgalmas fej-fej melletti harc 
után a zöld-fehér legénység vezetett a bajnok 
1 örckvés előtt két ponttal, de amennyiben az 
otthonában játszó Törekvés csapata legyőzte 
volna a zöld-fehér amatőröket, úgy ismét övé 
lelt volna a büszke bajnoki cim. Több mint 
czerötszáz néző előtt került sorra a játék, 
amely

végig klasszikus nívón mozgott és az FTC 
3:2 (2:2) arányú megérdemelt győzelmét 

hozta.
A vezető gól nagyvonalú, élvezetes küzde

A Corinthián-irofea 
fináléja

Postás—Salgótarjáni S. E. 
3:2 (0:2

A Nemzeti és az Attila meddő és kiábrán
dító mérkőzése után frissítőként hatott a kö
zönségre a Corlnthian-dij döntőjét lejátszó 
Salgótarjáni SE—Postás-mérkőzés friss, ötletes 
s helyenként egészen nagyvonalú játéka.

Különösen a vidékieket fogadta kegyeibe 
a közönség,

már csak azért Is, mert ez Perien általában jó 
szokás s mellesleg ezek a vidékiek játszották 
nz érdekesebb és ötletesebb futballt. A 15. 
percben remek akció után Rigó lövi védhetet- 
lenül bombalövéssel, kapásból, az első gólt. A 
Postás puha s igy hiába támad, a tizenhatos 
táján elakadnak támadásai. A 35. percben 
azután ujabb eredmény kiséri a lankadatlan 
vidékiek szívós ostromát és egy nagyvonalú 
támadás után Márkus közvetlen közelből a léc 
alá vágja a labdát. 2:0.

Szünet után a vidékiek védekezésbe kezde
nek s mint annyiszor, most is megbosszulja 
magát a defenzív taktika, mert a Postás nagy 
nyomással szorítja őket a kapuhoz s a 10. 
percben közelharc után Mátéffy gólt lő s ez 
zcl nyílttá teszi a mérkőzést. A biró lép ezután 
közbe és feltűnő ellenszevvel ítéli a vidéki 
csapat minden mozdulatát s többek között 
egy Iskolapéldás tizenegyest is elnéz. Ezzel 
már eldöntötte volna Salgótarján a mérkőzést. 
Nem sokkal később Müller elsőrangú akcióval 
állít be egy gólhelyzetei, amelyet azonban ki
hagynak. Nem igy a Postás, amely a 43. perc
ben halfhibúk után Hollósy révén egyenlít. 
2:2, majd a 44. percben hatalmas irammal 
Horgos góljával kierőszakolja a győzelmet. 
3:2 .

Meglepetéssel végződött 
az országúti kerékpáros 
bajnokság első futama

A Magyar Kerékpáros Szövetség vasárnap dél
előtt rendezte az összetett országúti kerékpáros 
bajnoki versenyt a

Budapest—Siófok—Budapest útvonalon
200 km-es távolságon. A versenyt éppen úgy, 
mint a múlt vasárnap is, többször süni zópor 
verte végig, ami számos bukást Idézett elő a 
sima asztfalton és betonon. Nagyon érdekes és 
izgalmas voll az egész verseny.

Bajnok: Simon Beszkárt 6 ó. 14 p. 2. Llszkay 
BSE rajta. 3. Bauholzer BSE rajta, 4. Erős BSÉ 
rajta, 5. écsi BSE rajta, 6. Jálics BSE 6 ó. 14 p. 
02 mp. 7. Czitkovics SE rajta, 8. Whlrl UTE 
6 ó. 14 p. 07 mp. 9. Makay UTE 6 ó. 19 p .40 
mp. 10. Pock Postás 6 ó. 21 p. 42 mp öraállag: 
32.85 km.

A Soroksár a Vác FC-t is 
legyőzte

A második ligában vasárnap csak két mérkő
zés került sorra. A bajnokjelölt Soroksárnak 
volt nehezebb napja, amennyiben a Vác FC-t 
csak nehéz küzdelem után tudta 5:3 (2:3) arány
ban maga alá gyűrni. A lelkes Soroksár csapata 
ezzel a győzelmével hatalmas lépést telt a baj
nokság felé, s amennyiben a jövő vasárnap a 
Bak FC csapatát is legyőzi, agy a II. liga baj
nokságát is megnyeri.

A rivális Szeged FC utolsó mérkőzésén a 
Terézvárost látta vendégül, amely fölött 7:2 
(3:2) arányban fölényesen győzött Lukács (2), 
Havasköri (2), Halas, Grósz és Harmnth góljá
val. A Terézváros góljait Petrusa é- Pilis rúgta.

Ünnepi külsőségek között 
avatták fel a VI. kerületi leventék 

pompás otthonát
A Pozsonyi-ut mentén uj hajlékot emel

lek a leventeintézménynek. A VI. kerületi 
testnevelési bizottság vasárnap délelőtt ün
nepi program keretében avulta fel

újonnan épült leventeházát én sport
telepét,

ahol úgyszólván minden sport otthonra lel.

lemben születik meg Grclnecker pompás lövé
séből. (1:0). Az FTC tovább támad, de ak
cióit nem kiséri szerencse, ezzel szemben Ba- 
ráth kézzel viszi cl a labdát és átadásából 
Deutsch éles lapos lövéssel kiegyenlít. (1:1). 
Az FTC a kiegyenlítés ellenére támad és a 
kitünően játszó Barna ismét vezetéshez jut
tatja csapatát. (2:1). Néhány perc múlva 
azonban Keszler I. révén a a Törekvés Ismét 
kiegyenlít. Szünet után még nagyobb a haro 
a győztes, gólért, amely egyúttal a bajnoksá
got is jelenti. Ezt a zöld-fehérek kitűnő csa
pata

a pompásan játszó Blhánii fejeséből szerzi 
meg. (3:2).

Az FTC az utolsó percben kis hijján majdnem' 
még egy gólt rúgott.

Délelőtt tiz órakor megjelenik az uj sport*  
telepen a közélet és a társadalom kitűnősé
gei, hogy felavassák a testnevelés uj ott
honát.

Wirnhardt Ágoston dr. főjegyző, kerületi 
előljáróhelyettes tartotta az ünnepi beszédet 
és meleg szavakban üdvözölte a megjelent 
előkelőségeket. Szakái Antal dr. voll a kö- 
vetkező szónok, majd Szalag József dr. ke
rületi lest nevelési referens számolt be a ne
mes ügyért való lelkesedéstől átfűtött han
gon az uj intézmény megvalósításának tör
ténetéről. A kultuszminiszter megbízásából 
vitéz Tárczay Felicides Román dr., a bel
ügyi kormány nevében Páskándi János dr.*  
a honvédelmi miniszter képviseletében pe
dig Neviczky Antal tanácsnok tartott üd
vözlő beszédet. A főpolgármester és a pol
gármester üdvözletét Némethy Károly dr. 
tanácsnok tomácsolta, a BTK nevében pedig 
Iván Ferenc dr. beszélt.

A kész épületet Piazza Győző műépítész*  
székesfővárosi bizottsági tag adta át a bi
zottságnak. amelynek nevében Wirnhardt 
Ágoston előljáróhelyettes fejezte ki köszö
netét. A ieventeház fölavatásán az előbb 
említetteken kívül megjelentek még Lázár 
Andor dr., az OTT elnöke, líemény Károly*  
a tanács alelnöke és Ivánkovics Kálmán 
liikár, Teleki Sándor gróf, a Tornaszövet
ség elnöke, vitéz Sallay István székesfővá
rosi testnevelési felügyelő, Klaser főszám- 
vivőhelyettes, továbbá a kerületek elöljárói 
és testnevelési vezetői. A vendégek lelkesen 
ünnepelték Szalag József dr. kerületi test- 
nevelési referenst, aki odaadó és lelkes 
munkásságot fejlett ki az uj intézmény, 
létrehozását illetően.

VILÁGSZEMLE
A HUNGÁRIA NÉGYESE MÁSODIK LETT | 

KOPENHÁGÁBAN.
Kopenhágából jelentik: A nemzetközt regat

tán indult a Hungária Madách-négyese is. Va
sárnap a hagyományos négyesben a multévi 
Európabajnok Sora Hokiul) csapata mögött 
másfélhosszal a második helyen végeztek. A 
Soro Hokliib ideje 6 perc 52 mp., a Hungária 
ideje 6 perc 58 mp.

GÓLKÉPTELENEK A PRÁGAI VEZETŐ 
CSAPATOK

Prágából jelentik: Slavia—Bohemlans 0:0*  
Kladno—Victoria Ziskov 3:0 (1:0).
BOHATA CSEH ÖKÖLVÍVÓ KNOKAUTOLÁS 

UTÁN MEGHALT.
Pardubitzból jelentik: Kostrlca cseh kisnehéz- 

sulyu amatőr ökölvívóbajnok Bohnfa Jónevű 
kokszolóval vívott meccsének harmadik meneté
ben kiütéssel győzött iiohala ellen. Bohatát a 
mérkőzés utón kórházba szállították, ahol meg
halt.

GYŐZÖTT A ni. KÉR. FC UNGVÁROTT
III. kcr. FC—U.MTE 4:2 (2:1). Ungvárról je

lentik: Az óbudaiak közvetlenül a mérkőzés 
előtt érkeztek meg Ungvárra, ennek ellenére 
igen jó futbnlt játszottak s megérdemelten győz
lek. A csapat hétfőn reggel érkezik vissza Bu
dapestre.
EASTMAN KÉT VILÁGREKORDOT ÁLLÍTOTT 

FEL.
Neiv-Yorkból jelentik: Eastman, a kaliforniai 

Stamford egyelem hallgatója ujabb két világ
rekordot futott. A 800 m-en 1 p 50 mp-cs időt 
ért el, amivel megdöntötte Mariin 1 p 50.6 
mp-es világrekordját. A fél angol mérföhlön pe
dig l p 50.9 mp-es idővel saját 1 p 51.3 mp es 
világrekordját javította meg. Egy New-Orleans- 
bán megtartott olimpiai próhaverseny során 
oppino délamerikni atléta a 100 m-es síkfutás
ban 106 mp-ccl győzött ellenfelével szeben.

A MONZAI NAGYIHJ.
A monzai versenypályán vasárnap tartották 

ineg a nagy nemzetközi autóversenyt Olasz
ország nagy dijáért, a Monzai díjért. A ver
senyt ezúttal még fokozottabb érdeklődés 
előzte meg, mint más években, mert Európa 
legjobb autóvezetői neveztek be és rekordját!- 
tűst várlak, nini be is következett A verseny 
eredménye a következő 1, Uvolari (Alfa Ro
mén) 837.6 kilométer, óránkénti átlagos sebes, 
'ég 167.5 kilométer. 2. Fngioli (Mozarali) 
529.8 km., átlagsebesség 165.9 kin., 3. Bor- 
sacchini (Alfa Romco),
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Király Pál, a volt maratoni bafnok elbeszéli, hogy
Galambos álmatlan éjszakákon keresztül 

szorongott a „csodafutó“ miatt
A „ciodát" 'tehát a hét folyamán elintéz- 

tök a „gödörben", ahogy a pesti kávéházi 
sportargot a BBTE-pályát nevezi. És a csoda
várók, akik korántsem nz nllétika, hanem 
inkább a blöff kedvéért keltek fel Isten haj
nalán, hazamentek, altban a biztos tudatban, 
hogy a ipariban nincsenek csodák.

Rengeteg intelligens, sőt tudományosan 
képzett sportembert láttunk odakint. És ön
kéntelenül felmerül a gondolat, vájjon a 

.csodavárók közül gondoll-c valaki arra, 
hogy mennyire aláértékelik a testi kultúrát, 
amikor feltételezik azt, hogy valaki egyik 
napról a másikra alkalmassá válik minden 
előképzettség, minden tanulmány nélkül vi
lágraszóló sporlbeli eredmény elérésére.

El kell olvasni Doros Györgynek, a jeles 
vívónak, — akit újabban, mint sporlpszicho- 
lógust is megtanultunk tisztelni — pompás 
könyvét. Témánkkal kapcsolatban most a 
könyv negyedik fejezete érdekel bennünket. 
Arról van szó, hogy mily sok fizikai és 
pszichikai gátlást kell leküzdenie annak, aki 
a sportban eredményt akar elérni. Ne be
széljünk most a maratoni futási ól. A lényeg 
az, hogy valaki évek hosszú során át folyta
tott tréninggel, nagy akaraterővel és aszkéta
életmóddal ki tudja fejleszteni, magában a 
benne rejlő őserőt.

A fentiek előrebocsátása után, a zárszó 
jogán hallgassuk meg most

Király Palit,
a maratoni emlékversenyek magyar hősét: 

Bosszankodva csóválja a fejét.
— Nem értem, hogyan blamálhalta magát 

ennyire a szövetség, hogyan ugorhatott be 
egy Hűen kalandba. Amikor a jóhiszemű, de 
az atlétikában járatlan urak ezzel a fantasz
tikus kérelemmel a szövetséghez fordultak, 
azt kellett volna mondaniuk: „Rendben van. 
ekkor és ekkor lesz a legközelebbi verseny, 
tessék benevezni." ■

— Maraton/utónak senki sem születik. Én|

Beszélgetés a francia válogatott 
futballcsapat marosvásárhelyi 

származású tagjával 
Miért maradt ki Budapest a túra állomásai közül

Párls, jun. 2.
(A Hétfőt Napló párisi szerkesztőségétől.) A 

Cinre de l’Est üvegcsarnokában már ulrakészcn 
pöfékel h nemzetközi gyors, mely magával vi
szi a Balkán túrára induló francia válogatotta
kat. Hivatalos személyiségek, a fulballsport né
hány lelkes Ilivé, barátok és foloripoilerek ve
szik körül a csapatot. És mialatt jókedvű lm- 
rsuzkodás folyik, sikerül néhány szót váltani 
Jiaucsárrnl, a csapat ccnlcrhalfjóvtil

Ez a Marosvásárhelyről elszakadt magyar já
tékos, ma a legnépszerűbb futballisták között 
szerepel. Minden reprezentatív, fökép nemzet
közi mérkőzésen játszik és a válogatottakat ő 
nélküle cl se lehet képzelni.

Igaz, Franciaország már „polgári" értelemben 
Is „felszippantotta" Kaucsárl, amennyiben fran
cia állampolgár lett.

— Én már csak francia színekben játsz
hatnék Pesten” —

mondja arra a kérdésemre, hogy mi Igaz abból 
a hírből, miszerint egy pesti csapatban szerepel 
majd-

— A marosvásárhelyi MTK-ban játszottam, de 
már 7 éve vagyok Franciaországban. Monlpel- 
bérben szolgáltam le a katonaévcmcl és annyira 
megkedveltem ezt n várost, hogy olt is tele-

{
•edtem le. Egy kis nutogarázsom van és már nz 
izem miatt se maradhatok soká távol. Ez a 
balkáni túra amúgy is két hetet vesz igénybe.

A francia csapat kedvelt centerhalfjától bú
csút véve, még alkalmunk van beszélni Mon-

Ormond nyerte az Osztrák Derbit
Diadal tizenöt hosszat vesztett a startnál

A régi császárváros fényére emlékeztető nagy
szerű keretek közöli futották le vasárnap Bécs
ien az Osztrák Dcrbyt. Az idei osztrák kék 
• zulHg sorsa bennünket is igen közelről érde
kelt, mert legjobb háromévesünkkel •— Diadallal 
— voltunk képviselve mezőnyében. A verseny 
nagy favorilja Rothschild báró Ormondja volt, 
amely iránt annál is inkább megerősödött a 
bizalom, mert pénteken nyilvánvaló lelt, hogy 
egyetlen komoly ellenfele — Diadal — a szájá
ban támadt daganat miatt nem állhat teljeses 
egészségesen starthoz. A balszerencse még to
vább üldözte Diadalt. A start ugyanis a mezőny 
rHkonciilbinkodása miatt csaknem egv fél óráig 
elhúzódott s inig Ormond kitűnő startol vett, 
Diadal tizenöt liossznyi veszteséggel lerflll cl a 
géptől. A Mart mán KeA. I isi és Hubán helyez
kedtek cl Ormond mögött, majd felzárkózóit 
Diadal, de ismét visszaesett, mert hirtelen előre
törése és belegscge egyszerre megfő1 zlotta erejé
től. A sorrend ezután nem is viil'.o/nlt és Őr
mond könnyen nyert

I. FUTAM. 1. ’llzlan t2 reá) Szilágyi. F. in.: 
Jolanda, Diidu. Tol : 1013. II. FUTAM. I. Té
kozló (6:10) Ib i In i st> in gróf. F. in: Honpol
gár. Bagger 10 15. III. FUTAM. 1. Pezsgő (4) 
Balog. 2. Ideálist (4) f.suta 3. Postillon (5) 
Nagy S. F. ni.: Riiló. Knmernd. Timur Lénk. 
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tréner nélkül, a saját fejem után indulva, 
évek kitartó és szorgalmas munkája után let
tem maratonfutó. Galambos 1925-ben jött 
Pestre, azt sem tudta, hogy ml a maraton- 
futás. Szorgalmasan dolgozott és első verse
nyén negyedik lett.

— A „csoda" próbatételének egyik aktív 
szereplője Galambos volt. El kell mondanom, 
hogy

álmatlan éjszakákon keresztül drukkolt 
ez a szegény flu.

Félt, hogy hátha mégis csak csoda történik, 
hiszen mindenki erről beszélt neki. A próba 
előestéjén sápadt arccal jött el hozzám. .4 
stoppercmct kérte kölcsön, hogy magát ellen
őrizhesse. Én figyelmeztettem:

„Aludj nyugodtan, 50 percen bellii nem 
tud!".

De Galambos nem nyugodott meg. Kért, kö- 
nyörgött, hogy menjek ki és legyek az ő 
sorsdöntő perceiben mellette. Én kinevettem 
őt és nem mentem el. Mert én már futot
tam maratoni távon, tudom, hogy mit je
lent ez.

Ezeket mondotta a volt maratoni bajnok 
.,.4 maratoni futóhoz" cipizctt vendéglő sön- 
tésénél. Búcsúzát után még utánunk szólt:

— Ja igaz, mi van a csodafutó bécsi meg
hívásával?

ügy gondoljuk, hogy tanácsos lesz egy 
csapásra az összes csodákat likvidálni.

Párbeszéd a villamoson:
— Barátom, csoda egy boxolól A vágóhí

don tagló helyett ököllel üti le a marhákat.
— Ne monddI Miért nem tud akkor egy 

másik boxolót leülni?
A kérdezett adós maradt a válasszal. En

gedtessék tehát meg nekünk helyette a fe
lelet:

A marha meg van kötözve. A boxoló pe
dig ... izé ... — visszavág.

Na. Boxolócsodák sincsenek. L. J.

sieur /?rme/-vel a „FIFA" elnökével, aki a túrá
zókat elkiséri.

— Miért nem vették be programmjukba Buda
pestet is? — kérdem az elnököt.

— Az idő kötöttsége miatt. Hiszen ez a bal
káni túra: 3 városban való játékkal: — Bel- 
grád, Szófia és Bukurest, — két hétig tart. A 
meccseket csak vasárnap bonyolilhatjuk le és a 
csapat tagjait hosszabb időre nehezen tudtuk 
volna összehozni. Ez a túra csak úgy volt le
hetséges, hogy itt Franciaországban a hivalata- 
los futballszczón befejeződött.

— Milyen eredményt vár Elnök ur a csapat 
balkáni szereplésétől?

A válasz, a nemzetközi futballszövetség elnö
kének, sporlszellemü felfogására jellemző és be
csületére válik:

— Remélem, hogy a külső körülmények nem 
fogják kedvezőtlenül befolyásolni csapatunk 
szereplését, — hogy ennek dacára a francia fut
ball kedvező impressziót fog adni. De hangsú
lyozom: van valami, amit a meccs ebben! ered
ménye fölé helyezek. És ez nem a nyereség, vagy 
veszteség számbeli aránya, hanem a játék minő
sége. Egy meccset cl lehet veszíteni az ered
mény külsőségeiben, de meg lehet nyerni a szó 
igaz sportszerűségében.

— Bcszállanil — sürget a kalauz. Monsieur 
Rímet még kiszól: — Remélem, hogy a jövő évi 
prog rominunkban Budapest is benne lesz. Sok 
jó barátom van ott és szívesen mennék el újra a 
válogatottjaimmal.

Mándy Ilona.

Karla, Eiswind és Vlndobona( állva maradt , a 
startnál). Tol.: 10:59, 21, 20, 24. IV. FUTAM. 
Osztrák Dcrby. 1. Stall Oberwciden Ormond (2 
reá) Szabó L. 2. Rek (20) Honra. 3. Llsi (10) 
Takács .1. F. m.: Diadal, Orpinglon, Pascal, 
Flving Fiflv Five, Kapiten S., Hulán. Tol.: 
10:15, 13, 19. 20. V. FUTAM. 1. Monté Godello 
(2 és fél) Bolh. 2. Orestes (4) Frosch. 3. Cam- 
pona (pari) Varga. F. m : Kadét, Jaka, Szép
lak, Barcs. Polo, Erbprlnz. Tol.: 10:29, 11, 11.
ll. VI. FUTAM. 1. Ilerba (2) Scjbal. 2. Annus 
(2) Tamási. 3. Kolzcldorf (fi) Bosko. F. m.: 
Suzv, Ecartc, Frnnche, Jaroslavice, cPlas. C.aro-
lm, Cyprlenne, Slra Milano. Tol.: 10:28, 15, 15. 
20.

Káposziásmegyeri versenyek
A várakozáson fölüli nívós versenyekkel 

kezdte meg a 1‘cstvidéki Versenyegylct Idei sze
zonját. A megnyitó nap egyébként is kedvezett 
n közönségnél., meri jobbára a fogadott lovak 
győzlek s csak Vadvirág győzelme okozott nagy 
meglepetést. Az akadály versenyben előbb .Vir- 
nana, majd Olcsó Jancsi bukott cl. Míg Olcsó 
Jancsi lovasával cgviit baj nélkül szabadult 
meg a bukásból, addig Nirvána lovasa. Csaté,

Regény-keresztrejtvény
12 rószben

Kálmán Jenő regényét keresztrejtvénybe szerkesztette Gál QyOl*gy  
Ml történt eddig ?

A férj ebéd után a hálóban kicsit ledőlt. Az asszony és az udvarló egyedül maradt és 
mint hetek óla minden nap, elkezdődött a heves ostrom. A kitartó szívós ostrom — egy 
asszonyért.
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A regény a keresztrejtvény fősoraiba van beleszőve és megfejtésül csak ezeket a sorokat 
kell beküldeni, még pedig sorrend szerint és folytatólagosan: Függőleges 3, függőleges 26, 
vízszintes 4 és vízszintes 19.

Ezenkívül ahhoz, hogy ön a regénykercszlrejtvény folytatását is megfejthesse, mai szá
munk ötödik és hatodik oldalainak egyikén meg kell keresnie a regénynek mai keresztrejtvé
nyünk fősorait követő mondatát Is, amely kulcsként szolgál a további megfejtésekhez.

A regénynek ezt a mondatát is leírva be kell küldeni a megfejtéssel együtt.

SEGÉDSZAVAK A REGÉNY MEGFEJTÉSÉHEZ:
Vízszintes sorok: 1. Fordítottja — vízben él. 

15. A liliomfélékhez tartozik. 17. A gyufakirály 
keresztneve. 18. Állatokkal kereskedik; úgy hi
szem első eset, hogy ö is bevonult a keresztrejt
vényekbe. 20. Francia regényíró. 21. Két egy- 
mástkövelő mássalhangzó. 22. .. . lin — festék
anyag. 23. Családhoz tartozik. 25. Nem szép 
tulajdonság. 27. Tündérkirálynő Shakespeare- 
nél. 29. Magyar színművész. (Árnyhalász.) 30. 
Rövidítés a német borítékokon. 31. Euró
pai hírű kiváló magyar énekesnő. 33. 
Én feltételezem minden hölgyről, hogy ez. 36. 
Szarvas fajta. 37. Orosz iró drámája. 38. Rövi
dítés idegen városok elölt. 40. Évszak. 41. Ci
garettázik. 43. Fordítottja kötőszó. 44. A golyva 
a nép nyelvén. 45. Festmény. 48. A 19. vízszin
tes sor. 4., 9. és a 4. vízszintes sor 9. betűje. 
49. Kalnp, azonban angyalföldi nyelven. 50. A 
teljes abc első három betűje. 51. Egyesület. 54. 
Testrész. 55. Földmunkás csinálja. 56. T. J. 58. 
Állami jövedelem. 59. Néhol, azonban a magán
hangzók nélkül. 01. A kálcium jele. 63. Három 
azonos mássalhangzó. 64. Hárfa. 66. Az Észak
amerikai Egyesület Államok második elnöke. 
68. Ilyen hajó is van. 69. Csúnya ragályos be
tegség. 70. Viz van benne (névelővel). 71. Ide
gen állam rövidítése. 73. Fiú — arabul. 75. 
Nemzet. 77. Mindent kiszimatolni, ez. a feladata.
79. A „Hárem" c. vígjáték Írójának mono
gramja. 80. Fordítottja tagadószó. 85. így hív
ták a középkori népilélelet. 88. Bibliai király.
80. ön is teszi azzal a lappal, amelyet most ke
zében tart. 00. Római szám: 52.

(A harmadik rész jövő héten következik).

Regény-kerenetreftvény versenyünk pályázati feltételei 
a lap mán helyén találhatók.

olyan súlyos agyrázkódást szenvedett, hogy n 
mentőknek kórházba kellett szállítani.

I. FUTAM. I. Szondy tüzérek Szikra (1 és fél) 
Fellhig. 2. Grenzmark (2 és fél) Blazsek. 3. 
Szélhámos (3) Mészáros. F. m : Filyke, Vogéz, 
Olcsó Jancsi. Nirvána. Tol.: 10:29. 13, 13, 13. II. 
FUTAM. 1. Hódy H dr. Célaalos (2 is fél) Bla
zsek. 2. Robogó (6) Szabó B. 3 Africnnus 
(pari) Singcr. F. m : Komilfo, Fogd meg, Rab 
Itáby. I'ihegő, Bokros. Tol.: 10:64, 19. 21, 14.
III. FUTAM. I. Szondy tüzérek Lenke (2) 
Jórmy 2. Riksa (7:10) Tomka. F. m.: Provízió. 
Mimi. Tol . 10 32. Befutó 5:41. IV. FUTAM. 1. 
Issekutz Gy.-né Csetepaté (2 reá) Hála. 2. Par
lagul (3) Félix és Príma (5) Kollár holtverseny
ben. F. ni.: Csendőr, Erdélygyöngyc (állvama- 
radt a startnál', Balzsam. Szcíim Pasa, Álmos 

Függőleges sorok: 1. Van szeme. 2. Kocka la
tinul. 5. A husziták vezérének neve. Katona Jó
zsefnek is van ezen a címen két négyfelvonásos 
színmüve. 6. Klasszikus üdvözlés. 7. Chopin 
szerelme. 8. Sarok, de ugyancsak a magánhang
zók nélkül. 9. Állati lakhely. 10. Kérdőszócska. 
11. Fordítottja a képviselőház alelnöke. 12. 
Sporlegyesület. 13. Mull évben — idegen rö- 
ditése. 14. Drótból vagy fából készül. 16. .. .láto
gatás — Gyulai Pál költeménye. 24. Ilyen mé
reg a ciánkáli. 25. A szélvésznél is gyorsabb- 
27. Angol hölgyek neve előtt áll. 28. Ezt a lóra 
bízza a népdal. 29. Német prepozíció. 32. Foly
tonossági hiány. 34. Szakállszin. 35. Ehhez a 
cselekvéshez olló is kell. 39. Learatott termő
föld. 41. Állam. 42. Mutatószócska. 46. Kellemes 
érzés. 47. A méhek hadát nevezik igy. 49. A ki
tűnő bécsi slágereknek nagyrészt ö írja a szö
vegét. 52. Brazíliai kettősnevü tartomány nevé
nek első része (Grosso). 53. Köbbel mérik. 54. 
Würltcnbergi város. 57- Az angol-bur háború
ban a búr hadsereg fővezére volt. 60. Szám. 62. 
Művészet — idegen nyelven. 65. Hasznos ipari 
cikk. 66. Vonatkozó névmás. 67. Azonos mással
hangzók. 72. Magyarul — pokol. 74. A telefon 
feltalálója. 76. Fordítottja — vendég németül. 
77. Testrész. 78. Római szám — éppen három
mal több, mint 1000. 80. Amerikai fllmszinésznö 
keresztneve. 81. Soha — németül. 82. Az utolsó 
betű fonetikusan. Megjegyzem, visszafelé ol
vasva is van benne ész.. 83. R ... e-szépilöszer. 
84. Az egyik divat. 86. Két különböző kerek 
római szám százon felül. 87. Részvénytársaság 
idegen rövidítése.

Tol.: 10:18, 12. 11, 14. V. FUTAM. 1. Rceves H-- 
né Khedlvc (2) Benyo. 2. Alropos (8) Kollár. 3. 
Lciln (3) Markovid. F in.1 Pipere. Bendegúz. 
GafTeusc, Papucsliös, Viclspán, Legény. Vizsla. 
Kolibri. Tol.: 10:37, 16. 33. 23. VI. FUTAM- !• 
Csernovils A. né Vadvirág (10) Tóth A. 2. Hetié 
(4) Félix. 3. Módos (21 Rózsa. F. m : Kiláblázás. 
Silver King, Funny Iace. Szclekótyn, Horjtf- 
Babv II.. Virtus, Berril .Bakfisch. Tót.: 10:204. 
31. 19. 15. VII. FUTAM. 1. vitéz Muhr A- 
Hctty (1 és fél) Szentgyörgyi*.  2. Erdély gyönge® 
(12i Woolberl. 3. Helga (12) Molnár. F. m.: Bá
rónő. Flechc d'or. Amazoné, Bercgvár, Suhanc. 
Saladln, Ignác, Mosoly. Tol.: 10:38, 19, 57. 3°

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
 Dr. ELEK HUGÓ


