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Geriiczy Félix báró vasárnap telefonon 
és levélben jelentkezett Vaduzból

Fegyveres szereezkeűési 
leplezett le a csenddrseg
A nyíregyházai hősök temetőiében elásott gépfegyveren után 

kutattak a kommunista szervezkedés vezetői
Debrecen, junius 12.

' ’fA Hétfői Napló tudósító jónak telcfon- 
’jelentése.) A szabolcsmegyci Uj fehértó köz
ség és környékén hetek óla nagyarányú 
kommunista szervezkedés folyt, amely ki
terjedtségé né), arányainál fogva annál 
megdöbbentőbb, mert

a földmlvcBek körében , próbállak fegy
veres felkelést szervezni.

A nagy feltűnést keltő izgatásról, amely 
most már egész Szabolcs vármegye és 
Hajdú vármegye csendőrségét és a debre
ceni királyi törvényszék vizsgálóbíróját 
foglalkoztatja, a Hétfői Napló munkatársa 
a következőket jelenti:

Ujfehérló község főjegyzőjénél megje
lent a község egyik gazdája, Nánásy Sán
dor és tanuk elölt jegyzőkönyvbe mondta, 
hogy felkereste öt Pintér l’ái, az ottani 
szocialisták egyik vezetője és felhívta arra, 
hogy vegyen részt az általa már nagyjában 
megszervezett fegyveres felkelésben, amely
nek célja az lelt volna, hogy

lefegyverzlk a község vezetőit és a 
csendőrséget és átveszik a hatalmat. 

Elmondotta még azt is, hogy három szom
szédos községben és pedig

Nagykállón. Tiszabercelen és Har
kányban

már teljesen megszervezett csapatok áll
nak készen és az adott jelre ugyancsak 
akcióba lépnek a hatalom megszerzésére.

A csendőrség parancsnoka átvette a fő
jegyző által felvett jegyzőkönyvet és 
nyomban a legcrélyesebb nyomozást indí
totta meg az összeesküvés részeseinek ki
derítésére Elsősorban őrizetbe vették Pin
tér Pált és annak vallomása alapján Ung- 
i'áry Zelenák Józsefei, Galamb Mihály és 
Pilók János földmiveseket. Ezeknek tudni
illik

az voll a feladatuk, hogy fegyvereket 
gyűjtsenek.

l'ngváry meg is kezdte ezt azzal, hogy el 
lopta Papp Gyula gazdálkodónak egv va
dászfegyverét. Azután a társaság tagjai 
Pintér útmutatása alapján a múlt hét 
egyik éjszakáján

szekereken átmentek Nyíregyházára, a 
hősök temetőjébe,

mert Pintér szerint olt a temetőben ásták 
el annakidején a kommunizmus leveretése 
után a vörös katonák gépfegyvereiket és 
különböző egyéb hadifelszereléseiket.

Egy Krajník nevű hősi halott sirdombje 
körül

meg Is kezdték az ásatást, 
de miután olt nem találtak semmiféle fegy
vert, a hősök temetőjének többi részén is 
kutattak az állítólag elrejtett fegyverek 
ptán. Azon az éjszakán nem találtak ott 

semmit és ezért elhatározták, hogy a leg
közelebbi éjszakán folytatni fogják a kuta
tást a gépfegyverek után.

Erre azonban már nem kerülhetett a sor, 
mert

közben csendőrök rajtaütöttek a lár- 
ságon

és valamennyiökct őrizetbe vették.
A csendőrök által teljesilett kihallgató 

sok során azután világosság derült a terv 
minden részletére. Elmondották, hogy

Pintér azzal hizlalta őket, hogy a haj
dúsági községekben már kétezer főnyi 

szervezett tábor áll készen
arra, hogy az adott jelre támogassák a fe
hértóiak és a szomszédos községbeliek lá
zadását.

Pintér előadásokat tartott arról is és rész
letesen megmagyarázta nekik, hogyha 
majd elegendő számú fegyver lesz a ke
zükben.

miként vegyék birtokba a községházát, 
a csendőrséget, a postahivatalt, az adó

hivatalt
és az egyéb hatósági intézményeket.

Uoynncsak utasította őket arra is, hogy 
minden pillanatban készen legyenek és u 
jeladás tulajdonképen a templomok l’T 
rangjaival történt volna és a parancs ai 
volt, hogy

amikor az összes templomokban meg- 
konditják a harangokat, akkor min
denki végezze cl » neki kiosztott mun
kát. támadják meg a közhivatalokat, a 
hatóságokat és fegyverezzenek le min

denkit
és aki utjukba áll, vagy ellenkezik, annak 
ne kíméljék az életét se.

A csendőri kihallgatás után erős fedezet 
alatt kivitték az őrizetbe vett földmiveseket 
a nyíregyházi temetőbe, hogy mulassák 
meg a helyet, ahol azt a bizonyos éjszakai 
ásatásokat végezték az elrejtett fegyverek 
után kutatva. A temetőben

a hősök sírjánál valóban megtalálták 
a nyomait annak, hogy a félrevezetett 
emberek tényleg megbolygatták a hő

sök slrhantjalt
és igv vallomásuknak ez a része már két 
ségteíenné vált.

A csendőrség jelentése alapján most már 
az egész környéken nagyarányú nyomozás 
folyik, hogy n szervezkedésben résztvett é. 
kétségtelenül félrevezetett embereket fel
kutassák. Az ujfehértói csendőrségen állail 
dóim folynak a kihallgatások.

Most már
A debreceni ügyészség utasításai sze
rint belekapcsolódott a nyomozásba az

egész vármegye csendőrsége Is, 
sőt a szomszédos hajdumegyci községek ha
tóságai is.

Az őrizetbe vett embereket 
bekísérik a debreceni ügyészségre, 

ahol a debreceni törvényszék vizsgálóbírója 
hétfőn délelőtt kezdi meg a kihallgatásokat.

A letartóztatások hírére Ujfehértóról és 
a szomszédos községekből már számosán 
jelentkeztek olyanok, akiket a mozgalom 
vezetője. Pintér ugyancsak meg akart nyer
ni a felkelésre, akik azonban részben

nem tulajdonítottak fontosságot Pintér 
kísérletezésének, 

részben pedig megfélemlítve, nem merte!;

Optimista nyilatkozatokkal végződött 
Páris nagy politikai vasárnapja

MacDonald és Herriot a népek közötti béke fenntartásáért
Párizs, junius 12.

A nemzetközi döntések nagyhete a vasár
napi nappal megkezdődött. Az. angol minisz
terek párizsi látogatása vezeti be a nagy
fontosságú lausannei és genfi konferenciát. 
Az angol vendégek és Herriot szombatost! 
bevezető tanácskozása is váratlanul

sokáig tartott
és a tanácskozást csak közvetlenül a diné 
megkezdése elölt hagyták abba. A szombat 
esti tanácskozáson tehát felállították az ál
láspontok mérlegét, ezzel szemben

a vasárnap délelőtt tizórakor megkez
dett tanácskozás mór nem volt általános 
természetű, hanem a részletek megvita

tására is kiterjedt.
Ez a körülmény kiviláglik abból a tényből 
is. hogy a Qual d'Orsayn megtartott tanács
kozáson résztvett Gcrmain-Martin pénzügy
miniszter is. Ez. mutatja, hogy a tanácskozá
sok során már elérkeztek a részletkérdések 
megvitatásához. A vasárnap délelőtti meg
beszélésről a következő

hivatalos kommünikét
adták ki:

...MacDonald miniszterelnök. Sir John 
Simon külügyminiszter vasárnap délelőtt 
folytatták azt a tanácskozást, amelyet Her
riot miniszterelnökkel szombat este meg
kezdték. Ezen a tanácskozáson résztvett 
Germain-Martln pénzügyminiszter is. A hi
vatalos és barátságos szellemben lefolyt 
megbeszélés azt eredményezte, hogy 

sikerült közös álláspontra jutni
olyan kérdésekben, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a lausannei és genfi konferencián n 
problémákat igazságosan megvitassák, to

feljelentést tenni ellene.
Hogy milyen merészséggel dolgozott a 

kommunistáknak ez az agitátora, azt bizo
nyítja az is, hogy volt bátorsága egyes he
lyeken több gazda jelenlétében előadásokat 
tartani, amelyeknek lényege az volt, hogy 
a mai társadalmi rend nem megfelelő a 
munkásnép részére s ezért, ha kell,

erőszakkal Is át kell venni az uralmat.
Minden jel arra mutat, hogy az eddig őri

zetbe vett főcinkosokon kívül még egész 
csomó, a kommunista eszméktől megméte
lyezett ember kerül őrizetbe, akiknek fnn- 
laszlikiis rendbontási kísérletét már csirá
jában elfojtották a hatóságok.

vábbá
lehetővé teszi, hogy megerősítsék a 

nemzetek közötti bizalmat
és hozzájáruljanak a népek közötti béke, 
fenntartásához".

A kommüniké hatórozottan optimista 
hangja kedvező hatást tett.

A (Juai d'Orsayn délben egy órakor Her
riot

reggelit adott nz angol vendégek tisz
teletére,

amelyen a vendégeken kivid a francia kor
mánynak valamennyi miniszter- és állam
titkártagja is résztvett, továbbá a Genfbe 
és Lausanneba utazó delegációk valamennyi 
lagja.

Az angol vendégek a Quai d'Orsayn elfo
gyasztott reggeli után

kirándulásokat tettek Párizs környékére.
Előbb azonban a külügyminisztérium palo
tájának kertjében rendelkezésére állottak a 
nagyszámban összegyűlt fotóriportereknek 
és mozioperatöröknek. MacDonald és Her
riot a hangosülmfelvétcl alkalmával

rövid beszédet mondottak.
Az angol miniszterelnök a következő ki

jelentést tette:
— Igen boldognak érzem magam, hogy 

Herriot kollégámmal találkozhattam és meg
beszélhettem vele a nagy problémák ügyét. 
Meggyőződésem szerint

■ jelenlegi megbeszélések kedvező és 
hasznos kihatással lesznek

az elkövetkező nemzetközi konferenciákra. 
Herriot a következőket mondotta:
— Őrülök, hogy két ilyen derek és lojális 

baráttal, mint MacDonald és Sir John Si-
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A mágnás
kedvenc itala a Unom bab 
kávé. Éppen ezért alkalmaztuk 
a Mágn.iskeveréküDk zacskó
ján a „koronát". Ennek a cso
dálatosan finom zamalu keve
réknek az óra

kg-onhúnl P 3.30
Vannak természetesen még 
finomabb avagy olcsóbb ke
verékeink Is.

maim Gvula rt.

mon találkozhattam. Véleményeinket szívé
lyes eszmecsere sorún megismertettük egy
mással és előkészítettük a lausannei és genfi 
konferenciák anyagát. Tegnap este s a mai 
délelőtt folyamán türelemmel beszéltük meg 
a nagy problémákat és tudatában vagyunk 
annak a nagy kötelességünknek, amellyel 
valamennyi nemzettel szemben tartozunk és 

reméljük, hogy a luusannel és genfi 
konferenciák sikerét ezek a megbeszé

lések nagymértékben megkönnyítik.

A délnémet miniszterelnökök 
tiltakoztak a horogkeresztes 

rohamcsapatok 
engedélyezése ellen 
Izgalmas politikai megbeszélés 

a birodalmi elnöknél
Berlin, junius 12.

(A llét/ői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) Vasárnap délelőtt 11 órakor

• délnémet tartományok miniszterelnö
kei jelentek meg Hlndenburg elnöknél, 

aki Papén kancellár jelenlétében fogadta 
őket. A megbeszélés a délutáni órákig tar
tott és arról a következő hivatalos kommü
nikét tették közzé:

„.4 birodalmi elnök non Papén birodalmi 
kancellár jelenlétében kihallgatáson fogadta 
dr. Held bajor miniszterelnököt, továbbá 
dr. fíolz mürttembergi és dr. Schmidt badeni 
államelnököket. .4 beható tanácskozás során 
a miniszterelnökök jelentést tettek a politi
kai helyzetről. A tanácskozáson érintették az 
egyes tartományoknak a birodalomhoz való 
viszonyát, továbbá a pénzügyi egyensúly 
problémáit, a gazdasági helyzet ügyét és a 
belpolitikai kérdések egész sorát."

A délnémet miniszterelnökök vasárnap 
délelőtti audienciájáról kiadott hivatalos 
kommünikét a lapok különbözőképpen kom
mentálják. A sajtó nagy része abból a kö

Monstrenyomozást indít a rendőrség 
a vaduzi vagyoncsempészések 

tisztázására
Hivatalosan fogták kivizsgálni, ml Igaz a liechtensteini 

mesékből, pletykákból, suttogásokból
A közgazdasági köröket, a politikai életet, de 

« nagyközönség széles rétegeit Is élénken fog- 
Inlkoztalják azok a hírek, amelyek sz állilóla- 
gos liechtensteini vagyoncsempészésekröl, „df- 
mentésekröl'' szólnak.

Mesék, pletykák, suttogások
járnak szájról-szájra arról, hogy különféle 
nagyvállalatok, gazdag emberek milyen utón- 
módon mentették At vagyonukat a kevés-adó 
birodalmába, Liochtcnseinbe és egész sereg ne
vet emlegetnek, olyan emberek neveit, akik sű
rűn járnak Vnduzba, Liechtenstein fővárosába, 
a holdingok hazájába.

Ezekről a hirckről természetesen tudomása 
van azoknak a hivatalos köröknek, amelyek nz 
ilyenfajta ügyek cllcnöri/ésévcl foglalkoznak 
és így tudomása van róluk a rendőrségnek Is. 
Eddig azonban

semmiféle hivatalos megkeresés nem érhe
tett a rendőrségre az úgynevezett vagyon- 

átmentési ügyekkel kapcsolatban.
Egyetlen bejelentés történt csak, amely már is. 
méretessé vált: egy névtelen telefonáló azt 
állította, hogy cgv budapesti ügyvéd és egy 
t< ztilgyáros szintén vagyonsiboíási ügyekkel

Haaaaaa kitonOmindaógtiniM divat-nagy reiei ® .r.
NŐI Cipők ......... 9.80
FGrlicipűtf......... 10.00
csak e hó végéig 

trnntt-KOrui hl. (volt .Tangó" ctpóttzletl. 

őszintén megvitattuk valamennyi problé
mát, amely népeinket és ar egész világot 
érinti.

MacDonald és llcrriot a hangosíllmfelvé- 
tel után

autóba ült és Versalllesbe hajtatott.
Sir John Simon feleségével szintén autó’ 
kirándulásra ment, de más irányban, min! 
a két miniszterelnök.

A versaillesi kirándulás után
MacDonald újra visszatért Páriába, 

ahol az angol nagykövetségen nagy bankett 
volt. A bankett során módot talált MacDo- 
na'd arra, hogy a sajtó képviselőinek nyi
latkozatot tegyen.

— Azok a megbeszélések, amelyeket 
Herriolval folytattam — mondotta az an
gol miniszterelnök —, nem voltuk hivatalos 
tárgyalások, csnk hangos kifejezései véle
ményünknek az aktuális problémák felett. 
A lausannei konferencián elfoglalandó állás
pontunkra vonatkozólag nincsen kompro
misszum, annyi azonban már kitűnt, hogy 
egyformán gondolkozunk a különböző kér
désekben. Minden a legjobb mederben ha
lad.

Elhatározott szándékunk, hogy eltün- 
tfs<dlk a gazdasági nehézségeket és 
megkeressük a széjjelhuzás gyógysze

rét.
llcrriot holnap délelőtt 11 órakor Mac- 

Honold év Sir John Simon társaságában 
Gcnfbc utazik, ahol

két napig marad.
Csütörtökön Genfből Lausanneba megy, 
hogy részt vegyen az értekezleten.

rülményből, hogy a hivatalos közlemény 
nem tesz említést megegyezésről, arra kö
vetkeztet, hogy

a kihallgatás nem vezetett eredményre 
és a délnémet tartományok ellenállását 

nem sikerült megtörni.
Ezz.ol szemben a kormányhoz közelálló he
lyen hangsúlyozzák, hogy mélyreható köze
ledés történt. A lapok azt írják, hogy az au
diencián

a három miniszterelnök élénken tilta
kozott a nemzeti szocialista rohamosz
tagok felállításának újbóli engedélye

zése ellen
és szóba hozták a kormány állítólagos ter
vét, hogy Poroszország élére kormánybiz
tost nevez ki. A lapok szerint Hindenburg 
elnök nemcsuk meghallgatta a miniszter
elnököket, hanem minden részletre kiterje
dően

válaszolt is nekik.
A lapok egy része arról is tud, hogy a biro
dalmi kancellár több alkalommal szintén 
résztvett a vitában.

foglalkoznak, de semmiféle konkrétummal nem 
tudta alátámasztani állitásál. A rendőrség vé
gül megelégelte ezeket a felelőtlen suttogáso
ka és elhatározta, hogy

monsfrrnyomozáMal tisztázza: tulajdon
képpen ml történt Vaduz körül, ml Igaz 
a budapesti, illetve magyarországi vagyo

nok átmentéséről szóló hírekből.
A főkapitányság Intellektuális osztályán össze- 
összegyűjtötték azokat az újságokat, amelyek 
cikkeket közöltek a vaduzi eseményekről. A 
legtöbb cikk név nélkül test említést azokról, 
akik vagyonuknt állítólag Liechtensteinbe 
csempészték. A rendőrség elsősorban

Igyekszik leleplezni a cikkekben szereplő 
mágnások és vállalatok Inkognltójál,

hogy ar igazi nevek és cégek ismeretében hoz- 
zófogjon a nyomozáshoz. Valószínű, hogy az 
erélyes rendőri vizsgálat mindent tisztázni fog:

kiderül, valóban történlek-e a fennálló 
rendelkezésekkel összeütköző, vagyonmen

tés! szabálytalanságok,
vagy pedig a hivatalos vizsgálat fogja szétfősz- 
látni a vaduzi csempészek legendáját.

Az üres lakások és penziók kérdése. A gnr- 
dasági krízis, mely n.ipról-napra újabb és 
újabb társadalmi rétegeket támadott meg, igen 
sok háztartás feloszlatására Is vezetett. A pol
gárság feladja otthonul, penziókban helyezke
dik el és bútorait, valamint szőnyegeit berakta- 
rozzu n 30 év óta fennálló Magtár Vacuum 
Cleanrr ferde Meuble osztályánál (V. kér., 
Visegrádi utca 62. Telefon 90-6-96, 90-fi 09',
ahol külön elzárható fülke áll rendelkezésére.

Arr
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A KÁRTYA..!

Szerdán száztagú szakbizottság 
ül össze az agrárcsoport 

kívánságainak megvitatására 
Kedden a tizenhatos bizottság ülésezik

A felhatalmazási törvényjavaslat kapcsán 
—. mint ismeretes — a képviselőház a kor
mány’ hozzájárulásával elfogadta az egysé
ges párt agrárcsoporlja által beterjesztett 
határozati javaslatot, melynek legfőbb 
pontja a földtchcrrendezés kérdése.

Ennek a nagyfontosságu problémának a 
megvalósítását azonban alapos és szakszerű 
tanácskozások előzik meg, mert hiszen a 
földteherrendezés kérdése a legélénkebben 
érdekli a hitelezőket és pedig

nemcsak a pénzintézeteket, hanem a 
kereskedelmet és a gyáripart Is.

A képviselőházban cl is hangzottak bizo
nyos kívánságok az irányban, hogv ameny- 
nyiben a gazdatársadalom könnyítéseket 
kap, éppen olyan indokolt lenne valame
lyes módon könnyíteni a kereskedelem és 
ipar kötelezettségein is. E tekintetben azon
ban még semmi hivatalos állásfoglalás nem

Lovagias ügy
a debreceni firematótium miatt

A firematóriumi gondnoh és fiét tiszt afférja
Debrecen, junius 12.

(.4 Hétfői Napló tudósitójától.) A debre
ceni krematórium, amelynek megnyitása 
körül olyan súlyos bonyodalmak támadtak, 
legújabban két lovagig*  ügyre szolgáltatóit 
okot. A krematórium épületét a polgármes
ter már régebben lezáratta és úgy intézke
dett, hogy

csak az ő engedélyével szabad a halott
hamvasztóba bejutni és azt megtekin

teni.
Néhány nappal ezelőtt egy alezredes és egy 
főhadnagy autón kimentek az uj temetőben 
elhelyezett krematóriumhoz, hogy megte
kintsék. A halotthamvasztó gondnoka, Loes 
Dezső közölte a tisztekkel hogy a krema
tórium megtekintéséhez polgármesteri en
gedély szükséges. Ebből

Egy lelkes magyarbarát 
olasz kereskedő érdekes ajánlata 

Endresz Györgynének
Előkelő olasz família üdülésre is hívja az óceánrepülő özvegyét

Endresz Györgyné rövidesen elhagyhatja már 
a szanatóriumot. E hét elején remélhetően tel
jes egészségben tér vissza lakására. Nemcsak a 
rokonok, jóismerősök, hanem az érdeklődők 
serege aggódó szeretettel vette körül Endrcsz- 
né betegágyát s elhalmozták virágokkal.

Valóságos vlrágerdövé varázsolta a szeretet 
a kis szanatóriumi szobát.

Közben kcgyeletes gondoskodás történt arról 
is, hogy Endresz és Biltay sírhelyét méltó sír
emlékkel örökítsék meg. Készülnek is már a 
gyönyörű fekete márványsirkövek. amelyeknek 
díszéül a Justice fór Hungary miniatűr figurája 
fog szolgálni.

A mátyásföldi repülőtéren Is nemsokára 
felállítják aa emlékkövet,

ahonnan Endrcszék startoltak a szomorú végű 
római útra.

Az olasz nemzet kegyelete sem feledkezett 
meg os oceánrcpülés hőséről és Bittay Gyulá
ról. Az olaszuk — a legújabb hírek szerint —

Magyarországon fogják megrendelni
és elkészíttetni azt az emlékművet, mely a ró
mai repülőtéren örökíti meg a katasztrófát, 
hogy ezzel a magyar művészeknek és munká
soknak adjanak kenyerei.

Mussolini miniszterelnök — mint ismeretes 
— a budapesti olasz köveihez eljuttatta már 
Endresz György özvegye részére adományo
zott százezer lírát. A Magyar Nemzeti Bank 
megkapta nuir az átutalásról szóló hivatalos 
értesítést és

most kerül sor, hogy ■ százezer lírának 
megfelelő magyar pengőt Endrtszné kéz

hez kapja.
(’f/yonrUnr egy lelkes magyarbarát olasz ke
reskedő felajánlotta Endresznének, hogy

az tt lévő pcngőköveleléséből készséggel 
klflzcll a százezer lírának megfelelő ősz

szeget.

Hasznos tudni
hogy Schmidthauer

I Igmandi
Ásványvizet ■ hatékony 
foirássókban Európa 

logoaidagabb keserű vize,

Utasítás minden palackhoz mellékelve.'

Kapható ml/idenOHI

történt és információnk szerint erre csak’ 
oly mértékben kerülhet a sor — ha ugyan 
egyáltalában szó lesz erről —, amiig mér
tékben a gazdák földhitelrendezése a keres
kedelmet és gyáripart érinteni fogja.

Az országgyűlés 16 tagú bizottsága ked
den tart ülést, amelyen előkészítik a szer
dán összeülő

százas nagybizottság tárgyalási anya
gát.

A nagybizottságot az ország tekintélyes gaz« 
dasági és pénzügyi szakembereiből állitotv 
iák össze.

A kormány tagjai közül Károlyi Gyula 
gróf miniszterelnök, Kenéz Béla kereske
delmi miniszter és Korányi Frigyes báró 
pénzügyminiszter és Vargha Imre pénzügyi 
államtitkár vesznek részt a bizottság ta
nácskozásain.

Izgatott hangú szóváltás támadt a két 
tiszt és a gondnok között.

Tegnap azután a krematórium gondnoká
nál egymásután két ur jelent meg, akik sz 
izgatott szóváltás hevében elhangzott kije
lentések miatt

provokálták I.oes Dezsőt a katonatisz
tek nevében.

A gondnok megnevezte a maga segédeit • 
ma döntenek a lovagias eljárások további 
sorsáról a krematóriumi gondnok és a ka
tonatisztek megbízottai.

Itt említjük meg azt is, hogy a kremató
rium kertjében létesített uj köztemetőben a 
napokban már több temetkezés volt. Ható
sági engedéllyel a régi temetőből több sirt 
ástak fel és a koporsókat átvitték az uj ^e' 
inetőbe és itt földelték el.

Endreszné azonban az. olasz kereskedő előzé
keny ajánlatát nem kívánja igénybe venzti. *n' 
nál kevésbé sem, mert hisz a Nemzeti Bank 
már folyósította közben számára a százezer 
Urának megfelelő pengő összegét.

Az olaszok spontán szeretete azonban rgv 
kedveskedésben is megnyilvánult: egy előkelő 
olasz famíliától meghívást kapott Endreszn . 
hogy

pár l.ílig Üdüljön ■ rMldd eikluilT Ul- 
Iájában

és itt pihenje ki a mélységes gyósz és beteg*

Magyar Légiforgalmi Rt
IV., Váci uoca 1 ♦ Telefon: 8O-B-®®

NYÁRI MENETREND 
trvéapM IMI aufnsstua It lg.

14.*)  Ind BUDAPEST érk. 13*
16 45 érk WIEN Ind 12 00

Naponként, vasárnap kivételével.
____ Európa összes állom* ’*1 

.... au'cbuH Budapesten a IV.. Váci uecs 1- 
40 perccel, Wicnben a Hotel Bristoltól » P* rc' 

cd a H-pölúgén Indulása dúlt indul.
1 ->.00 ind.
16.10 érk.
16.20 ind.
16.40 érk.
Naponként,

Közvetlen csatlakozások 
fel*.  Az 
alól ■" 

Budnprst 
Pécs

Kaposvár 
. vasárnap 

Kombinált menetiéi il jrgvek 
vonalon sutohusz—repúlópép-.

érk. 8.40 
ind. 7.30 
érk. 7.20 
Ind. 7.U0 

kivételével.
■ Budapest-Wien-

forgalomban 52.— pengői árbnn <a gyv. Itt. «• 
árának felel meg) At egyik utal repölúgépen. • 
másikat hajón vagy auioku*ion  kell mcgtenal 

tti napun belül-
levelet m coomugjalt küldje léglpetUa

Uljszabóaért forduljon szállítót oaztAlyaokbos:
Alit. flü-S-N.
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TOKressy Richárd földbirtokos 16 eves 
gimnazista fia auföfövai összeütközött 
az országúton egy motorkerékpárral 

A motor Kát utasa súlyosan megsebesült
Vasárnap délelőtt 10 óra tájban súlyos 

kimenetelű autó- és motorkerékpárkaram- 
ból történt Nagytétény és Érd között 
országúton. A szerencsétlenségnek 
életveszélyes és egy könnyebb sérültje van. 
Az autókaramból hire kora délelőtt elter
jedt a fővárosban is és tekintve, hogv az 
egyik sérültet Hartmann Lászlónak hívják, 

mindenki azt hitte, hogy az 1 
magyar motorkerékpárversenyző 

nokot érte baleset 
és igy izgatottan várta a közönség 
vábbi híreket. Rövidesen kiderült

az 
egy

ismert 
baj-

ök azt hangoztatták kihallgatásuk alkal
mával, hogy a megengedett sebességgel 
jöttek ők is az országúton, de Érd és Te- 
tény között két parasztszekért előztek és 
ekkor a szerintük igen gyorsan haladó 
motorkerékpár miközben őket akarta 
előzni, beleszaladt kocsijukba. Azt han
goztatják, hogy őket nem terheli felelősség 
a történtekért.

Az érdi csendőrség nem tudta a pontos 
tényállást megállapítani, szükség van még

több szemtanú kihallgatására, azonkívül a I 
sérültek jegyzőkönyvi vallomására. Hart
mann Lászlót sikerült kihallgatni, Rosner 
Irén azonban nem nyerte vissza az eszmé
letét.

Hartmann szerint az autó vezetője 
volt a hibás.

A csendörség Marikovich Józsefet 
vette a további intézkedésig és a 
tokos gimnazista fiát ott akarták 
kihallgatás végett, ő azonban

engedélyt kért 
megjelenhessen 
utána nyomban visszamegy és a ható

ság rendelkezésére áll.
Ez meg is történt és az ügyben tovább fo
lyik a vizsgálat. Rosner Irén állapota igen 
súlyos, é'ctbcnmaradásához kevés 
meny.

Ne vegyen

arra, hogy vizsgáján 
és megígérte, hogy

drága
harisnyán

a to- 
azon- 

ban, hogy a szerencsétlenség áldozata csak 
névrokona a versenyzőnek, az illető egy 
háztulajdonos nagykereskedőnek a fia.

Hartmann László 25 éves magántiszt- 
viselő,

aki a Tompa-utca 30. számú házban lakik 
édesapja házában, menyasszonyával,

Rosner Irén 24 éves magántisztvi
selőnő

Szvetenay-utca 33. alatti lakossal 
kerékpárkirándulásra indult a 
környékére.

A fiatalember, aki hétköznap édesapja 
Képiró-utcai festéknagykereskedesét ve
zeti, minden vasárnap motorkerékpárkirán
dulásokat szokott tenni menyasszonyával 
együtt. Most a Balaton került volna sorra. 
A Tompa-utcából kiindulva, a Ferenc Jó- 
zsef-hidon keresztül 
felé.

Hartmann 
kerékpárt,

motor- 
Balaton

haladlak Nagytétény

vezette a motor
írén a hátsó ülésen

László 
Rosner 

foglalt helyet.
sebességgel haladlak 

észrevették, 1 
közeledik 

de

t az or- 
hogy egy 

szemben.
i sikerült, 
r paraszt-

Megengedett 
száguton, amikor 
magánautó közeledik velük 
Előzni is akarlak, de ez nem 
mert tervüket megakasztotta egy 
szekér, amely előttük haladt.

A motorkerékpár beleszaladt a 
autó jobboldalába és az összeütközés 
oly heves volt, hogy a gép saltót Irt le 
a levegőben és utasai az utszéli kilo- 

métcrjelző kőhöz repültek.
Hartmann az arcán sérült meg, azonkívül 
kisebb agyrázkódást is szenvedett, anélkül 
hogy eszméletét vesztette 
szonya azonban oly s 
hogy

fejét beleverte i 
súlyos sérüléseket és 
dett és eszméletlenül

A magánautót egy 
gimnazista, Ifj. Tükrössy Richárd 

vezette.
Mellette ült Marikovich József 39 észtén 
dös soffőr. A szerencsétlenség után azon
nal megállították az autót, leszálltak róla 
és ők siettek elsőnek segítségére a motor
kerékpár alatt fekvő vérző embereknek. A 
szerencsétlenség helyszínén rövidesen meg- 

................ ' " azonnal 
intéz- 

vizsga-

magán

;“3 volna. Menyasz- 
szerencsétlenül esett,

a vastag kőbe, 
agyrázkódást szenve- 
terült el az úttesten.

r tizenhatesztendős

jelentek a csendörök is, 
megindították a vizsgálatot, 
kedtek, hogv a sebesültek 
lata mielőbb megtörténjen és éppen ezérl

a magánautón szállították be Hort- 
maunt és menyasszonyát a budafoki 

mentőállomásra,
majd onnan mindkettőjüket a Szent István- 
kórházba vitték a mentők. A budafoki ka
pitányság az érdi csendőrséggel karöltve 
indította meg a nyomozást és a következő
ket állapította meg:

Az autó, amely elütötte a motorkerék
párt, a Wiener Bankverein tulajdona és 
Bp. 29-135. a rendszáma. Dunaföldvárról 
jöttek az autó utasai, id. Tükrössy Richárd 
földbirtokos birtokáról. Az autóban a sof- 
förön és a földbirtokos 16 esztendős fián 
kívül senki sem ült.

Ifj. Tükrössy Richárd az egyik buda
pesti gimnázium magántanulója és 
vasárnap délelőttre tűzték ki a magán

vizsgát.
Amikor elindultak otthonról, Marikovich 
ült a volán mellett és 6 vezette a kocsit 
egészen Érd határáig. Itt 8 fiatal gimna
zista azzal a kéréssel fordult a sodorhoz, 
hogy engedje meg neki, hogv- ő vezethesse 
tovább az autót. A solTör nem sokat tana
kodott a kérés teljesítésén, mert jól 
hogy gazdájának a fia

már több alkalommal vezette sz 
száguton az autót 

és idáig npm történt semmi baleset, 
talemlier kitanulta ugyanis az autóvezetést, 

hajtási Igazolványt azonban a fenn
álló rendelet értelmében fiatal kora 

miatt nem kaphatott. 

tudta,

or-

A fia-

a Royal-szállő
kellemes pálmakertjében
10 napol ebéd-cIOIIzeté, P 26.- 

kenyér, ital és borravalóval

A

Letartóztattak egy 17 éves 
debreceni uriiányt, mert 

megölte gyermekét 
leány csak akkor ismerte be a gyilkosságot 

amikor édesanyját is gyanúba fogták
Debrecen, junius 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) A 
debreceni rendőrségen napokon keresztül tarló 
bizalmas vizsgálat után szenzációs letartóztatás 
történt vasárnap. A diszkrét ügyben folyt nyo
mozás gyanúsítottja

egy tlzenhétesztendus debreceni urtlány, 
akit az itteni társasági körökben jól ismernek.

Az urileánynak hosszabb időn keresztül ud
varolt egy debreceni fiatalember s a szerelem
nek következményei leltek. A leány kórházba 
került, ahol fiúgyermeknek adott életet. Pár nap
pal azután, hogy a leány kikerült n kórházból.

a csecsemő hirtelen meghall.
Alighogy eltemették a gyem eket, bizalma*  Ív
jelentés alapján nyomozás indult a rendőrsé
gen. A rendőrhatóság arról kapott értesítést, 
hogy

a tizenhétéves leányanya megfojtotta gyer
mekét.

Beidézték a rendőrségre, hosszasan faggatták, 
de a leány semmiről nem akart tudni. A gyanú 
most már a leány édesanyjára terelődött, s öl 
is hosszasan kihallgatták a rendőrségen. Amikor 
a leány tudomást szerzett arról, hogy anyját 
komolyan gyanúsítják a gyermek megölésével, 
megváltoztatta eddigi vallomásait és

beismerte, hogy ő ölte incg ■ gyermeket.
Elmondotta azt is, hogy ujját az újszülött gyer
mek torkába dugta és igy fojtotta meg.

A beismerő vallomás után
vasárnap kihirdették a leány előtt előzetes 

letartóztatását.
Ma, hétfőn szállítják a gyilkosság miatt letartóz
tatott lizenhélévcs leányt az ügyészség fogházába 
és a napokban kerül a vizsgálóbíró elé.

Csak az M. D. Cs.

-ös

őrizetbe 
nagybir- 

tartani

kiváló viskoss

Cukrászdánk megnyílt
a félemeleten

Reggeli es uzsonnaRáue esaa
Elsőrendű l kis pohár ...........
fagylalt l napv pohár babbal ...
n légióim s’JieincnveK s,s”le"k.

40
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Részeg legények hajnali 
garázdálkodása Budafokon

Három embert megsebesítettek, többet megvertek
Vasárnap halnalban, három óra tájban 

Budafok főutcáján és annak környékén it
tas állapotban lévő legények garázdálkod
tak. Belekötöttek a járókelőkbe,

Ütötték, verték a hazafele igyekvő em
bereket

és többet közülük szíjra erősített kemény 
tárggyal úgy fejbevertek, hogy a mentőket 
kellett hozzájuk hívni.

Sipeky János GO esztendős asztalossegé
det a Hamburger vendéglő előtt támadta 
meg egy öt-hat főből álló ittas társaság és 

késsel több helyen fejbe is szúrta.
A garázda társaság Sipeky megsebesitése 
után tovább vonult, körülbelül hat embert 
inzultállak, azután ismét komolyabb vere
kedéseket rendeztek, Leszek Antal 28 éves 
szobrászsegédet homlokán és a fején, Veres

József 25 éves aszlalossegédet bal 
alatt scbcsitclték meg.

Három komolyabb sérültet a budafoki 
mentők részesítettek első segélyben, 

majd saját kérésükre lakásukra szállították 
őket.

Amikor a rendőrség tudomást szerzett az 
ittas legények utcai támadásairól,

nagyobb karhatalmat vezényeltek ki 
megfékezésükre, 

ök azonban neszét vették a rendőrség érke
zésének s idejében elmenekültek.

A budafoki rendőrség erélyes vizsgálatot 
indított a garázdálkodók ellen és

rövidesen kézrekeriilnek,
mert valamennyiről szeinélylcirást tudtak 
adni a sérültek.

szeme

Rablótámadás a Francía-uton 
és a Németvölgyi-utón 

Ólmosbottal leütöttek egy fiatalembert
fökapilányság kőt rablótámadás ügyé- 
folyiat nyomozást.

A 
ben -

Tegnap este a Francia-utón sétált Hor
váth József volt csendőr Bimbó Borisba 
szakácsnővel. Egyszerre csak két fiatal su
hanc lépett eléjük és

pénzt követelt tőlük.
A volt csendőr nem ijedt meg, 
szembeszállt a támadókkal. A 
nekiestek Horváthnak és Bimbó 
nak.

hogy résztvett a

Németvölgyi-utón 
éves kereskedelmi
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vállalattulajdonosok, bankigazgatók és egyéb
......................jelentek meg

hanem 
suhantok 
Boriská-

Ütlegelték őket, 
a dulakodás közben ellopták a 
retikiiljét és elmenekültek.

szakácsnő

A rendőrség
elfogott egy fiatalembert,

akit azzal gyanúsítanak, 
rablótámadásban.

A másik merénylet a 
történt. Tóth Gyula 25
alkalmazott irattáskával a hóna alatt haza
felé igyekezett, mikor egy fa mögül előug- 
rótt egy férfi.

ólmosbottal fejbevágta, majd elrabolta 
irattáskáját és elmenekült.

A rendőrség keresi az utonállót, aki ugylát- 
szik arra számítolt, hogy Tóth aktatáskájá
ban pénz lesz, de csak iratokat talált.

üzletemberek egész tömegénél 
váratlanul

a detektívek és a Nemzeti 
zorai. 

akik azonnal felbolygatták a ...........
szekrények tartalmát, felülvizsgálták 
leli könyveket.

sőt egyes helyeken még n személyi mo
tozástól sem tekintettek cl.

I óbb liízsdcst és ügynököt a Tőzsde épü
letéből állítottak elő irodáikba a detektívek.

Ehhez hasonló arányú általános valuta
razzia eddig csak Németországban vagyis 
inkább Berlinben történt.

A Nemzeti Bank revizorai és a detektívek 
nemcsak valuta után kutattak, hanem eset
leges

értékpapír- vagy zúloglcvél-sibolás 
nyomait is keresték.

A razzia közvetlen előzménye egy furcsa 
fi Ijelentés volt. Harminckét tözsdés ellen 
telt valaki névtelen feljelentést és ez indí
totta meg a lavinát.

A hetvennyolc házkutatás eredményét a 
Nemzet Bank dolgozza fel. A vizsgálatok

túlnyomó része teljesen eredménytele
nül járt.

Azokban az ügyekben, amelyeknél lefoglal
tak iratokat, értékpapírokat és könyveket

a Nemzeti Bank dönt az esetleges eljá
rás megindításáról.

A főkapitányság intellektuális osztályát a 
tömeges razziák eredménye csak akkor fog
lalkoztatja,

ha a Nemzeti Bank feljelentést tesz.
A tőzsdén nagy izgalommal várják a külö
nös intézkedések fejleményeit.

Bank rcvl-

fiókok, üzleti 
az üz-

PALMAs.uok
Hetvennyolc házkutatást tartott 

a rendőrség sibolással gyanúsított 
tőzsdéseknél és üzletembereknél 

Detektívek és revizorok monsire-razzlá|a 
Személymotozásokat is végeztek a detektívek

A főkapitányság valutacllcnőrzö detektív- 
csoportja a műit héten páratlanul nagyará
nyú nyomozást folytatott le a fővárosban. 
A meglepő rendőri intézkedések egész sorál 
rendelték el. Ezeknek hire csakhamar elter
jedt a közgazdr.súgi körökben, a Tőzsdén.

A budapesti pénzvilág nagy izgalommal tár
gyalta a feltűnő eseményeket, melyeknek 
során nem kevesebb, mint

78 házkutatást foganatosított a rendőr- 
»*«•

Tőzsdések, magánbankárok, kereskedelmi

♦♦VILÁGSIKER

Amikor a Kislányból nagylány lesz
romi szírkor

Európa legparádésabb opereltszcreposztAsa

Vasárnap Genfbe 
utazott Walkó 

külügyminiszter
Walkó Lajos külügyminiszter vasárnap 

Genfbe utazóit. A külügyminiszter utazásá
nak beavatott helyről szerzett értesüléseink 
szerint — csupán az a célja, hogv Géniben 
információkat szerezzen az irányban,

miként Ítélik meg n Népszövetség Ingjál 
Magyarország gazdasági én pénzügyi 

helyzetét.
illetőleg mi ott a hangulat bizonyos tervbe*  
vett pénzügyi intézkedésekre vonatkozólag.

A külügyminiszter valószínűleg e hét vé
gén már vissza is érkezik Budapestre.

♦♦ ORION RÁDIÓ
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Oavonioiie nővérét Kari cnristen ismert becsi papirgyeros
Bére, junius 12.

64 Hétfőt Napló hűl ősit óját ál.) Megdöb
bentő gyilkosságot fedeztek fel a vasárnapra 
virradó éjszakán egy elegáns miidlingi vil
lában. ahol

egy Ismert bécsi papírgyáron bárom 
revolverlüvéasel megölte nővérét.

A Drinelganne egyik emeletes inngánvil*  
Iájában esztendők óta együtt lakott fivéré
vel az 57 éves Kari < lirislen papirgyáros- 
sál a kis palota tulajdnnosnöjé: Albiné 
t.hristcn. Mindketten régi bécsi patrícius 

' família tikjai már édesapjuk több papír
gyárral rendelkezett az osztrák fővárosban. 
A gardasági összeomlást a C/irüfe/i-család 
vagyona is megérezte és anyagi okok miatt 
az utóbbi időben

Igen gyakran volt éles vívódás a test
vérek közölt,

akik közül a nővér voll a vagyonosabb. A 
veszekedések végül is már odáig fajullak, 
hogy az asszony néhány nappal ezelőtt élet
veszélyes fenyegetés miatt feljelentést tett 
fivére ellen.

Ljabj érdekes fordulat a bánok- 
szentgyörgyí cigányírtás ügyében

A Tábla még a főtárgyalás előtt elrendelte 
a felmentett vádlott letartóztatását

Nagykanizsa, junius 12.
(A Hétfőt Naplő ta<1 ősitójának tflcfonjclentése.) 

'A pécsi ítélőtábla igen érdeke*  megkeresést 
küldött ma reggel a nagykanizsai törvényszék- 
bek. Az. Ítélőtábla átiratában arra utasítja a 
törvényszéket, hogy

■ionnal Intézkedjék a bánokszentgyörgyl 
rlgányiríás egyik vádlottjának sürgős letar

tóztatása Iránt.
Annakidején a Ilét/ői Napló hasábjain részle

tesen bjvzámollunk a fíánokszentgyörgy község
ben löriénl vérengzésről, amelynek néhány szom 
szed községben cigány esett áldozatul. A lefoly
tatott nyomozás után két fővádlóit került nem
régiben a nagykanizsai törvényszék elé, ahol is 
az egyiket.

Szőke Józsefet tízévi fegy házra ítélték, mig
■ másikat: Kain Gézát felmentették.

A GyOSz harmincéves jubiláris 
közgyűlése

Dr. Chorin Ferenc és dr. Fenyő Miksa nagyhatású beszédben 
bírálták az elmúlt év gazdaságpolitikai eseményeit

megállapító!la, hogy 
a gazdasági életnek 
bizonyult és már

A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége 
vasárnap délelölt tartotta dr. Chorin Ferenc 
alelnök vezetésével harmincadik jubiláris köz
gyűlését n Gyosz székház nagytermében a 
Szövetség tagjainak igen nagyszámú részvételé
vel. A közgyűlést dr. Cliorin Ferenc alelnök 
hosszabb beszéddel nyitotta meg. Indítványára 
a közgyűlés elhatározta, hogy sürgöny Heg iid- 
vözlik I ellncr Henrik elnököl, aki hosszabb 
betegség után újból átvette a Szövetség ügyei
nek Iránvltósát. A megnyitó beszédében

I)R. ( HOKIN FERENC 
visszapillantást vetett u Szövetség harminc esz
tendős működésére

A közelmúltról beszélve 
nz átmeneti korszak után 
felfelé ívelése csalókának 
majdnem kél esztendeje

a s llággur.danág helyzete katasztrófából 
katasztrófába sodródik.

ma már a világgazdaság kataklizmájának va
gyunk tanúi. A legnehezcob probléma az agrár
termelésnek nagy válsága. Az Ipar tudatúban 
van annak, hogy nincsen az iparnak fájóbb 
kérdése, sajgóbb sebe, mint az agrárválság. 
Mert ez a sálsúg pusztítást idéz elő az ipar 
soraiban is. de azt is megállapítja, hogy a 
mezőgazdaság sem tud a magyar ipar nélkül 
helylállani, hogy az ország mai struktúrájá
ban. mai kulturális fejlődési fokán az ipar gaz
dasági életünknek olyan nólkülözheteilcn té
nyezője, melynek minden leromlását n mező
gazdaság a maga testén érez meg s amelynek 
gyengítése végeláthatatlan szociális problémá
kat vetne fel.

SzUlök 1lgyelm*b»!  
Fiweiil u orulg Mginon lUalunuMHuMti. 
\»nb»lpin Jrllcíö. fínyvéwrdMíMI ftvc»»lt Swnliollhdr- 

dun i..|>blt»htó« iriúletrii létpsüll ia clifl ItkolUMnató- 
i uni. elt-ml. po'górl ét k6.épitkol«t «ycnce, vírtitgén). 
n.*a<  ivti!éM< «/nruld tiu Irányianuldk rétiére.

l.lAteltt oi tou Mttgdlat, Itt lótó beirgok nem vélttnek tol. 
Orvotllog <■’ unOfiyileé » Irpnodtincbbfll beréndoiv*.  
Kóiponti élltrjdó mekí'ituol«íluUi. intéiotl

kólón ttiandfürdó, komolya . tonnlaa-, ródliaólya, jíték- 
>rr. Gómókóriól menirtiirlt trhrnítie!. Hhi»ló kúra, 
battrori. bótéRM éikcaéstel

Mahadlépl oktatót. , ,
«t Inl.trlle tül.rll ót.trt nétrndékrk • kolhittmlnlM- 

l-rlum réwrnl klalílddti l»lrotl«a« rlóll tlMgdtfiak oo 
ItkolMianalériuinban éo éllamértéayoo blionjltríml 
Ryrrntk.

Intézeti bentlakó ónotok, tanérok ét tanárnők. 
Feltétel oa egéta é, lobomén...................
Rendet tanév »aeptíntb"t hó tó-tél junhit hó káig. 
A nyíri Münidóre it elfogad ti lntérrt nóvendékekot. 
Franci*,  angol, német nyelv, acneoktatét. atepttmbort 

v rtgérh való elókévltéa
t.ren- érték eltebb dijak
A telvétell rlőjegyaétek meaketdédleb.
S nvidö.alaiiól rétrkut té|ékn»'.*'í«t  »<! h:va-

•»K.t óra,. el.U <d. » • 1 él d u. | «. óra UaótU 
klvénttti képet ’GeUrtatót küld a Magur Hlmb Saa- 
abtóriucn k-OtiUet, Budapett, Vili., Sándor u. 36 ii>

lövést

A járásbíróság a nővér feljelentése ügyé
ben hamarosan tárgyalást Is tűzött k| s az 
erre szóló Idézést szombaton kézbesítették 
ki Kari Chrlsttnnek. Mikor a papírgyáron a 
bírói Idézést kézhez vette, módfelett felin- 
perlődön s azonnal átsictett nővére lakosz
tályába.

Rövid, de annál élesebb szóváltás kere
tében vonla felelősségre a gyáros nővérét a 
feljelentés miatt, majd

előrántotta revolverét és három
tett.

A lövések mindegyike kűlön-killön 
los volt — Albiné Chrittcn jajszó

holton rogyott össze 
hálószobája küszöbén.

A lövések zajúra berohantak a villába a 
szomszédok, hamarosan rendőr is érkezett, 
aki letartóztatta a gyilkos papírgyárost.

Kari Ghristen meg sem kísérelte a mene
külést, lehorgaszlott fejjel, egész testében 
reszketve állott agyonlőtt nővére holtteste 
mellett.

fs halá- 
nélkül

A törvényszék egyidejűleg
szabadlábra Is helyezte ■ felmentett vád

lottat,
aki visszatért falujába: Ránokszentgyörgyre.

Fellebbezés folytán ez ügy iratai átkerültek a 
pécsi ítélőtáblára, amely

még nem tűzött ki főtárgyalást
a bánokszentgyörgyi cigányirtás ügyében, ellen
ben a szóbanforgó tartalommal soronkivül sür
gős átiratot intézett a nagykanizsai törvényszék
hez. A nagy érdeklődéssel kis.it és városszerte 
feltűnést kelleti táblai intézkedés értelmében 
azonnal intézkedés történt, hogy

csendőrjárőr menjen Ránokszentgyörgyre 
és szállítsa be a nagykanizsai ügyészség 

fogházába Kele Gézát,
akit azután rögtön Pécsre kisérnek.

— Nehéz kérdések vannak minden termelési 
ág elölt, de ezek a nehéz kérdések közösen ne
héz kérdéseink — mondotta többek közölt. 
Ami feladatunk elsősorban az, hogy a nagy 
förgetegben, amely látszólag már-már

elpusztulással fenyegeti a kapitalizmus 
épületét, 

átmentsük gazdasági életünk gerincét a javulás 
idejére.

A nagy éljenzéssel és lapssal fogadott elnöki 
beszéd után

Dr. FENYŐ MIKSA
a Szövetség ügyvezető-igazgatója terjesztette 
elő hosszabb, nagy érdeklődéssel hallgatott be
szédben jelentését a Szövetség múlt évi mun
kásságáról. Behatóan foglalkozol! a gyáripari 
termelés legfontosabb problémáival.

— Bizalommal kell a jövőbe nézni — jelen
tette ki — de honnan vegyük a bizalmai, bár
hová nézünk, a világ minden részén recsegés 
és ropogós. F.s ha befelé nézünk,

teljes tervszeriltlenséget látunk.
A mezőgazdaság érdekében nagy ritkán, párt 
politikai okokból történik valami, a gyáripar 
érdekében pedig semmi. Az államnak nemcsak 
a pengőérték stabilizálása és nz államháztartás 
egyensúlyának fenntartása az egyetlen fel
adata, hanem munkaalkalmak teremtése is. ITa 
Magyarország a jövőben a teljes moratórium 
álláspontjára helyezkedik, akkor az évi költ
ségvetésben

105 millió pengő szabadul fel 
és ezt a munkaalkalmat teremtő beruházásokra 
lehetne fordítani.

Ezután a pénzügyi 
helyesli a 
lehetetlenné teszi a: 
gúsolja a deviza ellátás körüli

,........helyzettel foglalkozott.
Nemzeti Rönk politikájút, amely 

inflációt. Ellenben kifo 
visszásságokat.

Kizárólagos joggal játsszuk 
Lawrence Tibbet Lupe Velez 
csodaszép filmjét*.

KÉT VILÁG SZERELMESE
DB

MÁRKUS PARK MOZGO

Z

Megemlékezett •« elmúlt esztendő kereskede
lempolitikai eseményeiről és a Gyo»z-nak a 
közüzemek ellen folytatott harcáról. Foglalko
zott még se adókérdéssel és az igazságtalan, 
mesterségesen szított iparellenes hangulattal. A 
külpolitikai kérdéseket vizsgálva, megállapí
totta végül, hogy ezidőszerlnt

a magunk szegénységére vagyunk utalva.
Dr. Fenyő Miksa nagyhatású beszéde után a 

közgyűlés Besscnyey Ferenc Indítványára sz 
évi jelentést tudomásukét!?, majd Szegő Béla 
javaslatára jóváhagyta * Szövetség zárszóm 
adásait.

Végül a közgyűlés báró W'c/s« Alfonz Indít
ványára újból megválasztotta a Szövet-.ég elnö 
kévé Fcllncr Henrik felsőházi tagot, al.’lnökelvé 
pedig dr. Chorin Ferenc és Vida Jenő felsőházi- 
lagokat. Igazgatósági tagokul választották: dr. 
Fabinyi Tihamér országgyűlési képviselőt, a

Szigorú vizsgálatot indítana fi 
a fiatóságofi a sorozatos 
gázmérgezésefi ügyében

elmúlt napokban egymást követték a ha- 
szerencsétlenségek, amelyeket legtöbb

Az 
lú los 
esetben gázmérgezés okozott 
^Legutóbb Német László sofőr Völgv-utca 25. 

szám alatt lévő lakásán szenvedett gázmérge- 
zést a fürdőszobában s mire rátaláltak, halott 
volt.

Vasárnapra n rendőrség figyelmeztetőt pub
likált. amelyben felszólítja a közönséget, hogy 
úgy a gázkészülékek, mint a szén, fa és egyéb 
tüzelésű tűzhelyek körül nagyobb gondosság 
gal járjon el. Az eredeti vizsgálat ugyanis azt 
állapította meg, hogy nem egy esetben

maguknak a Szerencsétlenül jártaknak vi
gyázatlansága okozta a katasztrófát.

A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött be
avatott helyen a sorozatos szerencsétlenségek
kel kapcsolatban s a következő felvilágosítást 
kapta:

— A hatóságok most figyelmeztették a kö
zönséget a szükséges óvatosságra, ezzel azon
ban nem elégszenek meg. Az illetékes tényezők 

szigorúan kivizsgálják nz elmúlt Időkben 
történt katasztrófák okait, kürülménycit.

De gondjuk lesz arra is, hogy felülvizsgálják 
azokat a készülékeket, amelyek nem kifogás
talanul szuperálnak. A Gázmüvek eddig is a 
legnagyobb gondossággal és gyorsasággal intéz
kedett minden bejelentés esetén s a jövőben is 
fokozott elővigyázatossággal jár el.

Itt kell beszámolnunk arról is, hogy a bűn-

Nyolc vádlott, tiz vádpont, 
rengeteg tanú a valutarazziázó 

detektívek bűnügyében
Kitűzték a főtárgyalást a monstrebUnperben

A büntetőtörvényszéken most tűzték ki 
annak a nagyszabású bünpernek tárgyalá
sát, amelynek vádlottal között több meg
tévedt volt detektív is szerepel. Emlékeze
tes, hogv néhány hónappal ezelőtt fíergcr 
István ügynök, Alberti Pál, Raskó Ernő, 
Stadler József detektívek és Gál Árpád volt 
bejelentőhivatali dijnok több bűntársukkal 
együtt

n Rombach-utcában valutarazziát ren
deztek anélkül, hogy erre felhatalma

zásuk lett volna.
A főkapitányság erélyes nyomozása még 
idejekorán leleplezie a razziázó társaságot 
s valamennyi tagját letartóztatta. Néhányon 
közülük szabadlábra kerültek, de Gál, Al
berti és Stadler fogságban maradtak. Köz 
ben Stadler József öngyilkosságot követett 
cl: éjszaka, egy óvatlan pillanatban fel
akasztotta magát a fogházban.

Az ügyészség vádiratában egész 
bűncselekménnyel vádolja a bűnügy 
rcplöit:

zsarolás büntette, zsarolás kísérlete, 
közokirathamisltás, csalás bűncselekmé

nyei szerepelnek a vádiratban, 
amely részletesen elmondja a történteket. 
Miután legutóbb a vádtanács is vád alá he
lyezte a bűncselekmény résztvevőit, 

a bíróság kitűzte a főtárgyaidat: 
pénteken tárgyalja a büntetőtöroényszék 
Lányi tanácsa a monstrebfínpert, amelyben 
nyolc vádlott szerepel tízféle vádponttal 
terhelve. Mivel rengeteg tanút — jórészt: 
Ilombach-utcai, Dob-utcai lakósokat — hall-

sereg 
sze-

UNIÓ S
^r;n^ossuth megnyílt
Ganz és Tsa villamossági-, gép-, vagon- ég 
hajógyár rt. igazgatója, Haggcnmachcr Harrvt, 
a Haggcnmachcr Kőbányai és Budafoki Sör. 
gyárak rt. és a Dréher Antal serfőzdéi rt. igg^*  
gHtósági tagja, dr. Kiéin Pált, u Magyar Rúg. 
gyantaárugyár rt. ügyvezető-igazgatója, Matyói 
Jenőt, a Rimamurúny-Salgótorjáni Vasmű rt. 
igazgatója, dr. Oetl-Pálffy Dénes, az Octl AnlnJ 
Vasöntöde és Gépgyár rt. igazgatósági tagját.

folytatja a vizsgálatot a 2á e»r- 
László cinkografus gázhalála

Idéztek be kihallgatásra Is.

tetőtörvényszéken a referens vizsgálóbíró e:rn 
a héten tovább 
tendős l'rcund 
ügyében.

Több tanút
Közben pedig az ügyészségen is folyik a nyo
mozás, de arról csak a napokban történik vég
leges döntés, hogy az ügyészi indítvány alap
ján

kik ellen és milyen elmen folytatja le at 
eljárást a vizsgálóbíró

Freund László tragikus szerencsétlensége, ügyé-*  
ben.

Vasárnap egyébként dr. Zimuitrmann 
Endre rendőrkapitány vezetésével

rendőri bizottság szállott ki abba a Völgy- 
utcai házba, ahol Németh sofför halálos 

gázmérgezést szenvedett.
Ebben a házban van elhelyezve az a színész- 
üdülő, amelyet néhai Vass József népjóléti 
miniszer adományozóit a szinészteársadalom- 
nak. A bizottság megvizsgálta a fürdőszobát, 
ahol a halálos szerencsétlenség történt és art 
állapította meg, hogy az autogejzir Rézvezető 
csövei nem egyenes irányban, hanem megtört 
vonalakban voltak elhelyezve. A további szak
értői vizsgálat fogja tisztázni, hogy a csövek
kel történt e valami baj, vagy a góz nem cir- 
kulúlt-e jól a csövekben, vagy pedig Német 
vigyázatlansága okozta a szerencsétlenséget.

gátnak ki a perben, a tárgyalás több napig 
fog tartani.

Függetlenül a bűnvádi eljárástól, a ren
dőrség fegyelmi szervezete felelősségre von*  
va Gált és társait, valamennyit 

fegyelmi utón állásvesztésre Ítélte el 
a napokban.

A Pénzintézeti Központ 
közgyűlése

A Pénzintézeti Központ junius 11-én tar
tartotta Elischer Viktor udvari tanácsos el
nöklete alatt a XV. rendes évi közgyWM-

Az igazgatóság jelentését, melyet Pásztor 
Miksa vezérigazgató terjesztett elő, a Köz
gyűlés tudomásul vette és megállapított1 1 
1931 december 31-iki mérleget. •J’ety 
1,548.031.93 pengő tiszta nyereséget eredmé
nyezett. A közgyűlés a pénzintézeti üzlet
részek után az alapszabályszerü maxtniá 
6 százalékos osztalékot, a *l’mcs,®ri.u.n.A» 
részek után pedig 4 százalékos osztalékó 
állapított meg.

A közgyűlés a megüresedett igazgatóság 
tagsági helyekre a pénzintézetek jeloie’ 
alapján Greincr Bélát, a Magyar-Olasz 
igazgatóját (uj tagi. Koós Zoltán • • 
a Magvar Földhitelintézet vezéngazga' J 
(uj lúg), Meskó Eleket, a Nyíregyházi Taka
rékpénztár Egyesület elnökét, Nyári 
dr.-t, a TÉBE előadóját, a Központi Lesza- 
mltolóbank igazgatóját és Visnya F.rn . 
Pécsi Takarékpénztár elnökét, a pénz’>g>“ 
niszter jelölése alapján pedig *
rolv ny. államtitkárt, Elischer Viktor 
tanácsost, Gcrlóczy Gyula dr. nv. « 
titkárt és Nyulászi János dr.-t, a rEBt 8 
gatóját választotta meg.

0 A. EI.S M»«y.r ÁlUlínM BIiImHö T<"'' 
ság junius hó 4-én tartotta 1931. évi ren 
közgyűlését, amely nz 1931. évi nyere 
182.517.41 pengőben, az osztalékot pedig 
pengőben állapította meg. 

Príma troplcal sporting *’®

■pacsina fehér panama — jf
sportMapacip.wn. r J m
i.i. . ............ .................................

Ma.r »«<•••«**-  -.
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Koch Oszkár cgilövfihainok 
agyon ölte fiuárát ás sógornőét 

azután öngyilkos lett
Szárnyú családi dráma Szászrtgenten

' Szászrégen, junius 12.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megdöbbentő, példátlanul borzal
mas családi dráma történt Szászrégenben és 
tartji? izgalomban nemcsak a várost, hanem 
a messze környéket is. A véres drámának 
három halálos áldozata van — mindhárman 
előkelő tagjai a marosvásárhelyi és szász- 
régeni földbirtokosvilágnak.

Régi patrícius família Szászrégenben a 
A"oc/i-család. A családfő: Koch György, akit 
messze földön csak, mint a

„szászrégeni núbobot**  
emlegetnek, két fiával együtt lakik a város 
főterén lévő házában. Koch Györgynek 
nagy kiterjedésű földbirtokai vannak Szász
régen környékén, de hatalma rengeteg ipar
vállalaton és gazdasági érdekeltségen keres: 
tül igen sokfelé ágazik el. A nagy vagyon az 
utóbbi esztendők gazdasági viharainak nem 
tudott százszázalékosan ellenállani, a válsá
gok sokat lemorzsoltak belőle —

Koch György azonban ma is a város 
leggazdagabb polgárai közé számit.

Koch Györgynek két fia volt: drx Koch 
Károly, aki Szászrégenben tanácsnok és 
Koch Oszkár. Koch Károly dr.-t mindenki 
ismerte, becsülte és szerette Szászrégenben, 
ahol a város kulturéletének főfunkcioná
riusa volt. Feleségével és kisgyermekével élt 
együtt a A’och-kuria egyik szárnyában.

Az apai ház túlsó szárnyán a másik fiú, 
Koch Oszkár lakott. Annak ellenére, hogy 
az ötvenötödik esztendőt taposta, tulajdon 
képpen semmiféle meghatározott foglalko
zása soha nem volt Koch Oszkárnak. Isko
láinak elvégzése- után sokat utazott, 

rengeteget barangolt külföldön 
cs távoli világrészeken, azután hazajött és 
A/ apai birtokon telepedett meg. Koch 
Györgytől húzott állandó apanázst Koch 
Oszkár, aki az utóbbi időkben nem a leg
jobb viszonyba kerüli a családdal.

Koch György, mikor a viszonyok állan
dóan rosszabbodtak, lecsökkentette a fiának 
juttatott apanázs összegét é.s

arra igyekezett szorítani Koch Oszkárt, 
hogy valami jövedelmező foglalkozás 

után nézzen.
'Az aph álláspontjáft volt a másik fiú: Koch 
Károly dr. is, aki fivére ellen fordult. A pa- 
lázs veszekedések napirenden voltak Kochék 
házában s ezek néha már-már a tettleges 
Bégig fajultak.

Néjiány nappal ezelőtt Koch György el
határozó lépésre szánta el magát és 

kilakoltatási pert indítóit fia ellen.
[A járásbíróság Szászrégenben le is tárgyalta 
ez ügyet és ennek eredményeként

Koch Oszkárnak nyolc napon beiül el 
kellett volna hagynia az apai házat, 

nhol több mint öt ven esztendeje lakott. A 
bírói Ítélet rendkívül felingerelte a külön
bén is rabiátus természetű embert és bor- 
lalmas bosszút forralt.

Vasárnap délelőtt bezárkózott lakásába és 
hosszú időt töltött fegyverszobájában, 

amelynek falai puskákkal és revolverekkel 
>annak teleaggatva. Koch Oszkár ugyanis a 
Környék leghíresebb vadásza volt, kitűnő 

céllövőbajnok, akinek minden golyója 
talált.

Hosszas tanakodás után leakasztott a falról 
egy' vadászfegyvert s azzal lesbeállt a folyo
sóra néző ablaknál.

Déli félegy óra lehetett, amikor Koch 
Károly dr. hivatalából hazafelé tartva, 
ebédre igyekezett a lakásába. Alig fordult 
1>" azonban a kapun és ért a félemeleti lép 
c öfordulóboz, amikor

az első emeletről lövés dörrent 
és a következő pillanatban Koch Károly dr. 
holtan rogyott össze.

öccse fegyverének golyója precíz pon
tossággal, a nagy távolság ellenére, ha

lántékon találta
és azonnal megölte.

A gyilkos golyó dörrenése nagy visszhan
got vert nz ódon, boltozatos folyosókon és 
a/t meghallotta dr. Koch Károlyné is, aki a 
kertben kisfiával játszadozott. A szerencsét
len asszon}’ kíváncsian sietett fel a kertből 
az emeletre és a folyosón hirtelen szembe- 
tr’álta magát Koch Oszkárral. A következő 
pillanatban megint eldördült a fegyver és

a golyó most már a v.ewncsvllen asz- 
szonyt sebezte halálra.

Koch Károlyné gerinclövést kapott és ha- 
niarusan kiszenvedett.

óriási vérlócsa közepén holtan feküdt a 
Koch-házaspár n régi családi ház. lépcsőjén

harisnya- 
áruháza 
Ferenclek-tere 2 
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IcrHzoküik legnagyobb választékban.

és folyosóján, amikor Koch Oszkár még 
mindig célzásra emelt fegyverrel járkált a 
szobákon keresztül. A személyzet nem mert 
a közelébe férkőzni — mindenki az életét 
féltette

Egy óra után néhány perccel
újabb lövés 

reszkettette meg a házal — Koch Oszkár 
fegyvere újra eldördült, ezúttal ulolszor. A 
bámulatos hidegvérrel két ember életét ki
oltó gyilkos most önmagával végzett. Be
zárkózott szobájába és a íegyxcrcsövct bal 
szemére nyomta.

A golyó olyan borzalmas roncsolást vitt 
véghez, hogy teljesen szétvetette Koch

Littke Kálmánné sorsáról 
holnap dönt a vádtanács 

Ruttkay Gábor holttestének exhumálásáról 
még nem határoztak a hatóságok

Littke Kálmánná bűnügyében a vizsgálóbíró 
ezen a héten újabb kihallgatásokat eszközöl. 
Vasárnap Liltkénénck idézést küldtek, amely
ben

újabb kihallgatásra szólítják a vizsgáló
bíróhoz.

Littkéné egyébként azzal a kérelemmel fordult 
az ügyészséghez és a bűnügy vizsgálóbírójá
hoz, hogv újabb szemlét tartsanak Szent János 
téri lakásán és ezen az ellenőrző fegyver
szakértő bevonásával vizsgálják meg újból a 
revolverlövés nyomait. Holnap lesz döntés ar
ról, hogy elrendelik-e a szemlét, vagy sem.

Littkéné szempontjából azonban ennél a 
kérdésnél sokkal fontosabb ügyben is történik 
holnap döntés:

a vádtanács határozni fog arról, hogy sza
badlábon marad-e vagy letartóztatják 

Littke Káhnánnét.
Az ügyészség ugyanis felfolyamodla a vizsgáló

KiBenc napig hánykolódóba tengeren 
a halottnak hitt óceánrepülő 

Nyílt tengeren bukkantak rá Hausner Stanleyre
Póri*,  junius 12.

f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Hausner 
Slanley, a már halottnak hitt lengyel szár
mazású amerikai pilóta megkerüli. A pilóta 
junius 3-án hajnalban startolt Nem York
ból, hogy közbenső leszállás nélkül Varsóbu 
repüljön.

A start óta nem hallottak Hausncrrőt
és már biztosra vették, hogy a: oceánrepü- 
lesi kísérlete halálát okozta.

A Clrceshell nevű gőzös kapitánya szom
baton este tiz órakor észrevette, hogy

egy repülőgép hánykolódik a tengeren.
Ez a francia partvidéktől 650 mérföldnyirc 
volt. A repülőgépet délnyugat irányba so
dorták a hullámok.

Amikor a kapitány észrevette a repülő

Több láda rőpíratot és lazító rajzot 
foglallak le a nagykanizsai 

kommunisták lakásán
Izgatás a háztulajdonosok és kereskedők ellen

Nagykanizsa, junius 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lentésc.) A nagykanizsai rendőrség napok 
óta intenzív nyomozást folytai abban a 
nagyarányú kommunista összeesküvésnek 
ügyében, amelynek szálai tudvalévőén Hu- 
da pestről Nagykanizsára ágaztak le. fischl 
Ferencnek, a Budapesten letartóztatott 
kommunista tanárnak

négy bűntársát fogta e.l a nagykanizsai 
rendőrség és szállította Budapestre.

A letartóztatott gyanúsítottak lakásán most 
ujahb házkutatás volt s ennek során külö
nösen Slolzer Emil szobájában talá’lik gaz
dag zsákmányra. A rendőrség

több láda moszkvai eredetű röplratot

Háromheti fogházat kapott a szép, 
de harcias nevelőnő, aki megverte 

a rendőröket
A fai nem fizetett vendéglői

Tizennyolc esztendős. feltűnően csinos fiaiul 
leány a "vádlott, fehér Mária nevelőnő. vád 
— nem fiatat lányokhoz illően: hatósági közeg 
elleni erőszak.

A vádirat szerint fehér Mária igen alaposan 
kimerítette a vádbcli bűncselekmény tény álla-

Oszkár fejét.
Az egész szoba vérben ázott, amikor az ina 
sok betörték a gondosan elreteszelt ajtót. 
A rettenetes erejű lövés természetesen azon 
nali halált okozott.

Az apa csak a borzalmas dráma után né
hány perccel ért haza — minden valószínű
ség szerint ennek köszönheti azt, hogy élet
ben maradt. Az előjelekből ítélve ugyanis,

Koch Oszkár, miután fivérét és sógor
nőjét megölte, — apjára várakozott, 

de mivel az késett, anélkül, hogy bevárta 
volna, önmaga ítélkezett borzalmas csele
kedete felelt.

Nemcsak Szászrégenben és a közeli Ma
rosvásárhelyen, de a távoli vidéken is 

óriási megdöbbenést és részvétet váltott 
ki a páratlan horzalmasságu családi 

dráma Ilire, 
amely percek alatt, futótűzként terjedt el.

Koch Károly dr.-l különben Szászrégen 
városa saját halottjának tekinti és ünnepé
lyes pompával közös sírba temetik tra- 
yikussorsu feleségével együtt.

bíró végzését, amelyben a letartóztatást eluta
sította. Ha a vádtanács is ilyen értelemben 
dönt, Littkéné a főtárgyalásig .szabadlábon is 
marad. Ha azonban az ügyészség álláspontját 
teszi magáévá, ugv I.ittkénének jogában áll 
végső fokon a táblához folyamodni és itt dön
tenek végérvényesen Littke Kálmánná sorsáról.

A hét végén olyan hírek terjedtek el, hogy 
a rejtélyes haláleset tisztázása érdekében Rutt
kay Gábor koronaőrszázados holttestét exhu
málni fogják. Vasárnap érdeklődtünk erről s 
azt a felvilágosítást szereztük, hogy

az exhumálás ügyében semmiféle konkrét 
döntés nem történt

és igv az exhumálásra egyelőre nem kerül sor. 
A hatóság éneikül is tisztázottnak látja a tra
gédia részleteit, mert a boncoló orvosok jegy
zőkönyvében milliméter pontossággal fel van 
tüntetve a revolverlövés nyoma s a százados 
testén talált külsérelnü nyomokról is a leg
pontosabb jegyzetek vannak.

gépet, azonnal 
mentőcsónakof küldött ki

és a: magával hozta teljesen elcsigázott ál
lapotban a pilótát. Hausner elmondotta, 
hogy junius 3-án.

pénteken cslc 9 órakor kényszerleszál
lást hajtott végre s repülőgépével azóta 

hánykolódót a vizen.
Pontosan kilenc napot és éjszakát töltött a 
nyílt tengeren. Elmondotta, hogy igen sok 
gőzös felszálló füstjét látta, sajnos azonban 
egyik gőzösről sem vélték észre. Rendkívül

sokat szenvedett.
mert igen kevés innivalója volt és néhány 
darab kekszen kívül alig volt más enni
valója.

és lazító rajzot foglalt le, 
amelyek a tőkésosztály, de különösen a 
háztulajdonosok és a kereskedők ellen iz
gatnak. A lefoglalt iratokból kitünően Stol- 
zer Emilnek az volt a megbízatása, hogy 
mint leventék ölelés fiatalember.

a leventék között 
engedetlenséget szítson.

A nagykanizsai rendőrség a lefoglalt ira
tokat átküldi a budapesti törvényszéknek 
Stolzcr Emilnek és társainak ügyét minden 
valószínűség szerint

egyesíteni fogják Fischl Ferenc bűn
ügyével

és igy feleltük is a budapesti törvényszék 
Ítélkezik.

cech tragikomikus utójátéha
dókát, legalább Is ezt bizonyították azok n 
sebhelyek, karcolások én harapásnyomok, ame
lyeket két rendőrőrmester arcán cs kezén szá
moltak össze.

Mindez néhány hónappal ezelőtt történt egy 
józsefvárosi vendéglőben. Itt vacsorázgatotl

árverésen
megvettem 

LÚSTIG EDE 
cég

felles raktárát.
melyet a helyszínen (RákóczI- 
ut 2j a cég

megszűnése miatt
junius 13-tól (hétfőtől) kezdve 

rendkiuüt otcsó 
úrban kiárusítom!

A ede 67 év óta mindig « legjobb minőségű 
árut tarlova raktmon s i- y a ktánisitAarn kerülő Öm- 
hzcs < Iksek nemcsak példátlan ölese Araikkal, hanem 
kivA ó nitnőségetkkoi la leltiinést keltenek, amiről min
denkinek érdese meggyőződni.

Táiékortató árak:
Különleges puplin-tngek, szí

nes. fehér és pasztell, ezelőtt 16 0*50 
és 14 pengő, most................ P Ö

Finom apacs-ing. különleges 
szabás, fehér és drapp, ezelőtt g*  _
9 pengő, most.................... P "■“*"

Kiváló minőségű „T r o p 1 c a 1“
sporting, minden szín, rajta AaKQ 
gallér, ezelőtt 14 pengő, most P w

HAlóIng, linóm mosott sütőn- 
hói, ízléses kivitel, ezelőtt 10 
pengő, most .................. 1’0

la rövid köper-nadróg, min
den bőség, ezelőtt 5 pengő, 
most.................................................P Ob

la llór-xoknl. sima és mintá- t'SQ 
zott, ezelőtt 2 O pengő, most P I

ízlésen pvjamúk rendkívüli olcsó Árban. 
N’öi fehér neműek, asztul- es AgynemUek, 

valamint finom
vásznak én IdrUlkOzbk félArban.

Vlszontelárusitókat nem szolgálunk ki. 
Vidékre utánvéttel szállítok

igen jókedvében fehér Mária cgv fiatalember 
társaságában. A 1 ö vacsora asztalára néhány 
üveg bor is kerüli s eközben a csinos, fiatal nö 
alig vette észre, hogy

gavallérja feláll az. asztaltól és feltűnés 
nélkül eltávozik a helységből.

(•nagysága rendíthetetlen nyugalommal vacso
rázott tovább — most már egyedül. Nem is 
.lett volna semmi baj, ha úgy éjféltájban ncn» 
jöh a fizetőpincér és nem kéri a józsefvárosi 
méretikhez szabottan elég tetemes cech kifize
tését.

A lovag ugyanis távozásakor cz.l elmulasz
totta.

S itt kezdődött a baj. Hosszabb vita utón 
fehér Mária nem a legbarátságosabb búcsú
szavak kíséretében bár — de

eltávozott a számla kiegyenlítése nélkül
a vendéglőből. Azonban nem ment haza, ha
nem leült egv padra a bejárat előtt s nz eljárás 
feletti ncin tetszésének hangos szavakban adott 
kifejezést.

Kifejezéseit pedig annyira nem válogatta 
meg, hogy a vádirat szerint azok között

Istenkáromlás
is szerepelt igen bőven.

Jöttek persze a rendőrök. Két rendörőrmes- 
t-r. Skublicz József és Berzsenyi Károly. Hiába 
próbálták azonban lecsendesilcni a harcias ha- 
jadont — nem sikerült. Fehér Mária egyre 
csak hangosabb lett. S mikor elő akarták állí
tani a főkapitányságra

nekiesett a rendőröknek s ütötte, kar
molta, verte, rugta-harapla őket

— ahol csal. érte.
Hosszú ideig tartott az ütközet s a két 

rendőr rengeteg sebből vérzett, inig végre ádáz 
cs elkeseredett kézitiisa után önagyságát meg
tudták fékezni s

megkötözve bevitték a kerületi kapitány
ságra.

Szombaton tárgyalta a büntetőlörvényszék 
Horváth tnníw.i Fehér Maria bűnügyét. A szép 
nevelönő tagadni próbált, de a rendőrök és a 
tanuk ellene vallottak.

Ítélet:
három heti fogház.

Súlyosbító körülmény: az istenkáromlás.

Topánka
divatos, fonott talppal. 

Igen finom erős kivitelben

drapp, barna, piros, kék és fehér színben

KALV1N-TÉ07?
Fostan utánvéttel szállítjuk.
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Betörés gyanúja miatt letartóztattak 
egy Tóth László nevű cipészt, 

akiről befőrőfársa azt állítja, hogy a maratoni t£ncver»eny 
második győztese

Néhány nappal ezelőtt Újpesten a Szent Ist- 
vón-lér 5. szóm alntt lévő egyik textilüzletbe 
betörés történt. Az őrszemes rendőr még ideje
korán n betörés színhelyére sietett és sikerült 
is elfognia Xavér József 21 éves gyári munkást. 
A rendőr Sauert előállította az újpesti kapi
tányságra, ahol meglepő vallomást lett. Elő
adta. hogy nem ez az első betörés, amelyet az 
utóbbi Időben elkövetett, hanem eddig öt be- 
lőrékben vett reszt. A betöréseket azonban

nem egyedül hajtotta végre, 
hanem társa is volt. Rövid vallatás után beval
lotta a társa nevét is, aki Tóth László 25 éves 
eipészscgéddel azonos.

Sauer vallomása szerint
Tóth László annakidején résztvett a Beke- 
tow-clrkuazban rendezeti maartonl lánc- 
versenyen, ahol nyolcvankét órát láncolt 

egyfolytában
s a maratoni verseny egyik komoly helyezettje 
volt. A verseny izgalmas finisében, amelyben 
már csak kelten vettek részt, azt hitték, hogy 
Tóth Jesz n győztes, de uz utolsó pillanatLan

Formanek Lajos vitorlázó repülő 
szenzációs rekordot állított iöl 

Startszcmélyzet nélkül felröpült és másfél óráig volt 
a levegőben

A magyar repülősport ujabl) szenzációs 
bravúrjáról beszélnek sportkörökben. Ezút
tal egy sítorlázó repülő állított föl meglepő 
rekordot.

A budaörsi vitorlázó repülőtéren a repü
lősport híveinek egyik csoportja dolgozik 
évek óla. Formanek Lajos, nz egyik sport
repülő vitorlázó repülőgépén két nappal 
ezelőtt, minden starlszemélyzct nélkül, tisz
tán csak a szél erejére bízva magái, fölre- 
]»Ült,

llzklloinétcrcs ulat tett meg a levegő

Körözőlevelet adtak ki egy asszony ellen, 
aki virágvázát lopott a családi sírboltról

A kár: két pengő ötven fillér
A Ijuckipesli kirglji büntetölurvényszéjk., 

körözőlcvclet adott ki özvegy fíöröpdy
I.ászióué  ötvenéves míívirágkészilőnö ellen, 
aki a körözőlevél szerint, alaposan gyanú
sítható lopás vétségével.

A körörölcvél adataiból kiderül, hogy 
Uöröndy Lú szí óné

a Kerepesi temető 32. számu családi 
sírboltjáról ellopott egy virágvázát, 

amelynek értékét a bűnvádi eljárás során 
két pengő ötven fillérben állapították meg.

Motoros mentőőrségek a Balatonon
A belügyminiszter szigorú intézkedése a csónak
éi fürdőszerencsétlenségek megakadályozására

A beliigyminlszléiiumbnn most fejeződtek he 
a tanácskozások arról, hogyan kellene elejét 
venni a dunai és bnlaloni fürdő- és csónaksro- 
rencsétlenségeknek.

Az ilyenfajta szerencsétlenségek szempontjá
ból a Duna, főként a Budapest—Római-fürdő 
szakaszon jöhet számításba, ahol a legtöbben 
csónakóznak és strandolnak. Ennek a vonal
nak a biztonságáról

a budapesti dunai kapitányság gondolkodik, 
amely motoros mentöcsónnkokat járat a Du
nán és az exponált helyeken a székesfővárosi 
és az újpesti mentőkkel karöltve nicntöflrsége- 
kei tart fönn.

Sokkal súlyosabb nzonhnn n helyzet a Bala
tonon. ahol az utóbbi esztendőben

csaknem minden srexnnhtm történtek sú
lyos csóiuikNzercncséttciiM'gek.

A hatóságok most n balatoni problémát is meg
oldották, mégpedig olvnn módon, hogy a Vár
megyék és Varosok Országos Menlőegycsiilcté- 
vei karöltve, már ebben a szezonban
__motoro.s mcnlőcsónakoknt küldenek a Ba

Nyolcévi {egyházra ítélték az apóst, 
aki kőtörő kalapáccsal halálra 

„fenyitette“ a vejét
A családi dráma oka; az após elaludt a boroshordó mellett...

Borzalmas családi dráma töltésé állolt szom 
balén v udlollk/ni a pesh'/déftf tórvényszél 
Szekér tanó< elöli K< i szuronvos fogyör meg’ 
vasalva hozta n tárgyalóterembe Szabó János 
jómódú pestkörnyéki gazdálkodót, aki ez év 
januárjában

Kisipari termem 
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MtndonnemQ lattberendezesck. 
AaztalosmMtorek készítményei.

tT Kedvező llvetéal teltételek, résaletre Is.

bestiális kegyetlenséggel gyilkolta meg a 
vejét.

Szabó János nem régen adta férjhez .Vdrfo 
nevű leányát Simon János gazdához. A házas. 
Ságkölcs alkalmából az öreg minden vagyonát: 
házát, földjei, szöllejél vejcre íratta, ugyanek
kor azonban eltartási szerződést is kötöttek, 
amelynek érelmében

ehárhulorok
Konyhák, jagszokranvek 
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Tóth visszalépett.
Amikor a detektívek a vakmerő újpesti be

törőt arról kezdték faggatni, hogy társát, Tóth 
Lászlót, hol lehetne feltalálni, azt vallotta, 
hogy

Tóthnak szombr’on idézése van a büntető
törvényszék egyik tárgyalására, 

ahol mint tanú fog megjelenni. A rendőrség, 
miután megállapította, hogy Tóthot valóban be
idézték, nyomban értesítette a bíróságot a tör
téntekről. A tárgyaláson azután a bíró a tanú
képpen beidézett Tóth Lászlót részletesen ki
hallgatta, majd

— miután végzett kihallgatásával — Tóth 
érthető meglepetésére kihirdette előtte, 

hogy azonnal letartóztatja, 
mert a rendőrség néhány nap óta körözi.

Így került Tóth László vasárnapra az ügyész
ség Markó-utcai fogházába. A rendőrség a fog
házban őrzött Tóthot ma, hétfőn fogja kihall
gatni s ekkor lóg kiderülni az is, hogy Sauer 
József igazat mondott é s Tóth László valóban 
nzonos-c a maratoni táncverseny szereplőjével.

ben
és a Széchenyi hegyen, a zárda mellett 
szállt le.

A leszállást tervszerű pontossággal haj
totta végre, majd rövid pihenő után újra,

Ismét csak startszemélyzet nélkül, fel
szállt

és visszatért a budaörsi repülőtérre. For- 
manck másfél órát töltött a levegőben és 
ezzel a teljesítménnyel világviszonylatban 
is nagy /eltűnést keltő rekordot állított föl.

JMrőj^né ellen megindult az eljárás és 
Íi bűnügyi nyilvúniartŐhivatfll adataiból 
iteg'állüpilotlák, hofíY.lopás és sikkasztás 

miatt már ötször volt büntetve és ilyen 
előzmények után történt, hogy

a két pengő ötvcnfilléres lopás gyanúja 
miatt körüzőlevclet bocsátottak ki 

ellene.
A körözőlcvclet megküldték a főkapitány
ságnak és a rendőrség most keresi Böröndy 
Lászlónál.

latonra.
A moloros mentőcsónakok központja Balaton- 
almádiban lesz és innen indulnak cirkáló kör
útra n motorosok, amelyek főként zivataros, 
viharos időbeu dolgoznak majd.

A motoroscsónakok már a legközelebbi 
napokban megjelennek a Balatonon.

A belügyminisztérium ezenkívül intézkedik ar
ról is, hogy úgy a balatoni, mint a dunai für
dőhelyeken, főként pedig n strandokon, a 
Strandok és csónakházak tulajdonosai olyan 
embereket alkalmazzanak, akik

nemcsak az úszásban, de az életmentésben 
és első segítségnyújtásban Is szakszerű ki
képzésben részesültek a mentőegyesület

nél.
A hatóságok már ebben a szezonban foko

zottabb mértékben szigorúan ellenőrzik, hogy 
• strandok, fürdőhelyek és csónakházak

betartsák a kötelezően előirt óvatossági 
rendszabályokat

és ezzel igyekeznek elejét venni a nyári sze- 
rcn<'s( th nségeknek.

a vő köteles as álvuMlt Javak eUenébm 
apósát élete végéig eltartási.

Ettől a perctől kezdve az öreg nem dolgozott 
tovább, hanem teljesen az Ivásnak adta magát 
és az idős ember napról-napra holtrészegen 
került haza házába. Emiatt azután állandó 
volt a veszekedés a Srabó-portán.

így történt ez ezév január 3-án Az öreg 
Szabó részegen ment haza este a kocsmából, 
de még nem feküdt le, hanem

lement a pincébe,
hogy ott folytassa az Iddogálást. Odafeküdt az 
egyik hordó elé, megnyitotta a csapot, —

arra azonban már nem volt ereje, hogy 
amikor a pohara tele volt, a csapot el is 

zárja.
Szabó elaludt a hordó mellett, amelynek tar
talma a földre folyt és másnap reggel ve ja 
valóságos bortenger közepén akadt reá. Ter
mészetesen ebből megint óriási veszekedés lett 
és nz ekkor félig ^még mindig ittas Szabó el
határozta, hogy *

bosszút áll
a vején.

Még ugyanazon a napon valamilyen ürügy 
segítségével eltávolította a házból leányát és 
unokáját s miután a kocsmában újból alaposan 
felőlitől! a garatra, haza ment, ahol Simon 
János ekkor már Jóízűen aludt. Az öreg kiment 
a kamrába.

behozta a kötörő kalapácsot és azzal né
hány borzalmas ütést mért az alvó vő 

fejért.
Addig verte a szerencsétlen ember koponyáját, 
amíg az teljesen össze nem roncsolódolt. Mikor 
azután látta, hogy áldozatában nincs már élet 
—- nyugodtan lefeküdt aludni.

Az ügyészség szándékos emberölés bűntetté
vel vádolta Szabó Jánost, aki a szombati fő- 
tárgyaláson nagy sírás közepette azzal véde
kezett, hogy

6 nem megölni akarta vejét, csak „meg

Mihály vagy Mária
Amikor a vádlott maga sem tudja, hogy fiu-e vagv leány...

Szeged, junlus 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) A szegedi járásbíróságon különös tárgya- 
lás zajlott le szombaton. Ráday László dr. jú- 
rásbiró elé volt idézve Korponovics Mihály 
vádlott, aki azonban

női ruhában jelent meg csendőri kiséret 
mellett • tárgyaláson.

A járádbiró előbb zavarba jött, mert hiszen 
ö férfit idézett meg és pedig Dobó Maliid öl
tömül! leány feljelentésére, aki sikkasztással 
vádolta Korponovics Mihályt azért, hogy a neki 
zálogba adott gyűrűjét.-elsikkasztotta,

A járásbiró azt kérdezte az eléje állított hői 
ruhában lévő vádlottól, hogy mondja meg 
elsősorban, tulajdonképpen

férfi-e vagy nő.

regény-keresztrejtvény versenyünk 
pályázati feltételei

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

Ab boa azonban, hogy a kővetkező héten 
folytathassa a rejtvény megfejtést, meg kell 
találnia a regénynek a keresztrejtvény szö
vege után következő és a Hétfői Napló szö

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

mondat együttesen, külön ív papírra vagy pos
tai levelezőlapra Írandó le. tehát a kiszakított 
oldal vagy ábra beküldése ■— adminisztráción, 
kát megnehezítvén —, legnagyobb sajnálatunkra 
nem fogadható el.

3. A megfejtési |vre, Illetőleg a leveleid- 
lapra lapunk 2. oldalán található pályásat! 
szelvényt okvetlenül fel kell ragasztani, 
(nélkül a pályásától nem veasaük figyelembe.

Hozzáfűzött vagy csak borítékba betett síéivé 
nyék az óriási tömegben könnyen elkallódhat
nak, mindenki tehát saját érdekében ragassza 
fel a szelvényt.

4. A megfejtéseket mindenkor legkésőbben 
szombat estig,

tehát e héten, Junlus 18-lg
kell pótlóra adni, vagy a szerkesztőségünk be
járata előtt elhelyezett rejtvény-ládába bedobni.

6. A regény-keresztrejtvény versenyben részt 
vehet a Hétfői Napló bár in elv olvasója, aki n 
regénynek legalább ft egymósuláni fejszéiét be
küldi. A mór leközöli 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 helymen 
fejtik meg s a megfejtést as előirt Időpon

tig beküldik.

fenyíteni",
de olyan ittas volt, hogy nem tudta mit csi
nál . . .

Elnök; Ugyan, ugyan, hát akkor miért küldte 
el a lányát meg az unokáját?

Vádlott: Nehogy utamba legyenek, kérem...
A bizonyítási eljárás lefolytatása, Zsólnay 

István ügyész vád és Mű hl rád Artúr dr. védő
beszédének elhangzása után a törvényszék 

nyolcévi fegyházra 
ítélte a vőgyilkos apóst.

Korponovics erre nem adott választ, azt mond
ta, hogy <5 maya sem tudja.

— Hát hogy hívják?
— Korponovics Mihály Máriának.
A nö clnevcttc magát.
— Nézze, én fatalista vagyok!
A kísérő csendőr erre hozzáfűzte, hogy bár 

a csendőrség többször kérdőre vonla már Kor- 
ponovicsot, — aki különben

kártyavetéssel foglalkozik és ezért kapta a 
feljelentő leánytól Is a gyűrűt, — , 

Ő mégis mindig női tubákban jár. Amellett be
jelentette azt is,, hogy hosszú idő óta közös 
háztartásban él egy nyolcvanéves férfivel.

A járásbiró egyébként a sikkasztás alól
felmentette

Ezen 50 díjból az első, mint Ismeretes, ez, bog? 

a győxtea éléskamráját minden*  
féle jóval töltjük mer*.  A zsírt, 
lisztet, cukrot, kávét, fűszert, 
csemegét stb., stb.. sokszáz pen
gd értékben, a Hétfői Napló jut
tatja a verseny első díjaként. 
rádiókészülékek, gramofonok, ét
kező KÉSZLETEK, LAKBERENDEZÉSI 
TÁRGYAK, SZOBROK, SZŐNYEGEK, EZVbT 
TÁRGYAK, stb., stb.. ÉRTÉKESEBBNÉL- 
ÉRTÉKESEBB NYEREMÉNYEK SZERE
PELNEK A TOVÁBBI 49 DÍJ KÖZÖTT.

Ezenkívül több mini 200 dijai sorsolunk ki 
és ebben a sorsolásban már azok Is részi 
vesznek, akik csak 6 egymást követő rejt

vény megfejtését küldték be.
Ezen 200 díj közüli ugyancjok 
nyeremények szerepelnek, nevezetesen kisen

EZL’ST TÁRGYAK. ÍRÓASZTAL KÉSZLE
TEK, DISZK AZETTA LEVÉLPAPÍR ' 
LÖNI.EGESSÉOEK, GYÖNYÖRŰ ZSIRTE- 
RITÖK ASZTALKENDŐKKEL, RADIÖASZ 

TALOK, JARDINETTEK, slb-. «,b- 
egVMóval csupa olyan komoly drlókct kápvis^ 
tárgyak, melyek mindenkinek örömet rugó 
szeretni.

Az összes dijak odaítélése a verseny lefo
lyása után klr. közjegyző jelenlétében I°l 

megtörténni.
«. A pályázatok a Hfl/r.1 NupM 

gónek elmére (VII., Erzsébet-körul ■!> 
dők. A borítékra vagy a levelezőlapra fellün 
rá kell írni:

DÖNTSÖN A KÁRTYÁI
7. Aki váluszt akar, nz kérdezősködő ,r'iíp- 

hez. — melyet azonban a pályázati Ívtől J 
sen különálló lapra Írjon —, pontosan mege 
zelt és megfelelően bérmentesített válaszba 
kot csatoljon. .

Kívánunk mindenkinek kellemes szórok07 »•
A HÉTFŐI NAPLÓ ,KrkMit«l*l'-
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HÍREK
A Baross szövetség 
ünnepi közgyűlése

Vasárnap délelőtt a Vigadó termeiben a 
Baross Szövetség hazai iparpártoló propa
ganda nagybizottsága ünnepi alakuló gyűlést 
tartott llovszky János, a Baross Szövetség el
nökének elnöklése mollett.

Ai ünnepi nagygyűlésen megjelentek Kenéz 
Béla kereskedelmi és Gömbös Gyula honvé
delmi miniszter is, valamint Almásy László, a 
képviselőház elnöke, Pékár Gyula, Orosdy 
J ulöpné bárónő, Dukay Takách Géza, Tég 
lássy Béla és Müller Antal országgyűlési kép
viselők, Putnoky Móric, a képvisedőház ház
nagya, továbbá Liber Endre alpolgármester. 
Jíqfner Aurél miniszteri tanácsos és számosán 
a közélet vezetői közül.

Féltizenegykor kezdődött meg az ünnepi 
diszgyülég a Himnusz hangjai mellett, majd 
llovszky János kormányfőtanácsos mondott 
nagyhatású elnöki megnyitót és meleg szavak
kal üdvözölte a megjelent előkelőségeket.

toperczcr Akosné ünnepi beszéde után Kiss 
Ferenc, a Nemzeti Színház művésze szavalta 
el a Szózatot.

Liber Endre alpolgármester üdvözölt# ezután 
b szövetség uj levclezötagjait: Kenéz Béla és 
Gömbös Gyula minisztereket és Almásy Lász
lót, a képviselőház elnökét, akinek egyúttal 
átnyújtotta a szövetség díszoklevelét. Utána 
Furébl Győző nyugalmazott székesfővárosi ta
nácsnok fejezte ki az uj vezetők iránt a Baross 
Szövetség nagyrabecsülését.

Általános érdeklődés közepette emelkedett 
most szólásra

KENÉZ BÉLA 
kereskedelmi mlniszer, aki kijelentette, hogy 
b kitüntetést és a diplomát .amelyet átnyúj
tottak neki, nemeslevélnek tekinti, a hazáért 
végzett munka nemeslevelének, de kötelez
vénynek is tekinti, melyet boltig tartó munká
val fognak beváltani.

Ezután
GÖMBÖS GYULA

honvédelmi miniszter hangoztatta, hogy ma 
mindenkinek céltudatos összefogó munkájára 
van szükség. A magyar testvériség jegyében 
kell megindulnia a munkának, amelynek vég
célja a nemzeti öncéluság jegyében megujhó- 
’dott, megerősödött és történelmi hivatását 
bátran teljesítő nemzet.

Purébl Győző felhívására ezután a Baross 
Szövetség uj tagjai leletlék n szokásos foga
dalmat és llovszky János záróbeszéde után az 
ünnepélyes közgyűlés végétért.

r — Változóan felhős, meleg idő. Vasárnap 
froggel ragyogó napsütéses időre ébredtünk. 
Ebéd utón, kissé elborult az idő, de később 
ismét kisütött a nap. Egyébként kellemes, 
inérsékellcn meleg volt a levegő egész nap. 
•A Meteorológiai Intézet prognózisa szerint: 
ÍVdltozóan felhős idő várható, meleg hőmér
séklettel, a: északkeleti részeken pedig 
'éiénk légáramlással s kisebb esőzésekkel.

Buzafcleslegcink külföldi elhelyezése 
nagyrészben biztosítva van. Az idei búza
termés — sajnos — nem Ígérkezik nálunk 
túlságos bőségesnek. Mégis sokat beszélnek 
árról, hogy vájjon hogyan talál elhelyezést 
külföldön, a közepesnek látszó búzatermé
sünk feleslege. Erre vonatkozólag beavatott 
helyről azt a felvilágosítást kaptuk, hogv e 
tekintetben nincs ok aggodalomra. Maxi- 
jrnum hat millió métermázsa bnzafelesle- 
Igilnk lesz. Az eddig már perfektuált megál
lapodások alapján Németországba és Olasz
országban két-két millió, Franciaországban 
ÉOO.OOO métermázsa búza elhelyezése van 
Biztosítva. Ausztriával most még folyamat
ban vannak a tárgyalások. Az olt elhelyez
hető mennyiség egymillió—egymilliókétszáz- 
ezer métermázsa körül lehet, igy tehát előre
láthatólag buzafeleslegeinknek jóformán 
teljes mennyisége értékesítést nyer.

— Propaganda repülőnap Egerben. Egerből 
lentik: A Gyöngyösi Aero Club nagyszabású 

propaganda repülőnapot rendezett Egerben, 
amelyen óriási közönség jelent meg Budapest
ről, Miskolcról és a vármegye minden részéből. 
hagy Zoltán légügyi ellenőr, Molnár Árpád, a 
Gyöngyösi Vitorlás Egyesület oktatója, Janka 
Zoltán gyöngyösi vitorlázó pilóta és vitéz '*7^  
Frigyes volt tábori pilóta produkálták érdekes 
mutatványaikat.

— Befejeződött az orvoshét. Vasárnap, az 
orvoshét utolsó napján. Magyarország klinikái
nak és kórházainak szövetsége rendezésében 
dr. Bérset János szegedi egyetemi tanár tar
tóit érdekes előadást a szegedi egyetem klini
káinak szervezetéről. Az előadáshoz nagyon 
sokan szóltak hozzá. Ugyancsak vasárnap dél
előtt a Vármegyék és Városok Országos idén 
töegyesOlete értekezletet tartott a II. számú 
sebészeti klinikán. Az értekezlet tárgya a he
veny mérgezések jelentősége és profilaxisa 
volt. Dr. Báláz Gyula egyetemi tanár referá
tumához dr. Kovács János, dr. Körmociy 
Emil, dr. Sebők Zsigmond, dr. Bodö Jenő és 
dr. Mojtes Lajos szóllak hozzá. A Magyar Fog- 
orvosok Országos Egyesülete a Momatológiai 
klinikán tartott ülést, amelyen fogorvosi szak- 
kérdésükről dr. Ledntczfr Sándor, dr- 
Erssébet, dr. Maiké Dénes és Gyula, dr. Skufta 
Árpád, dr. Stur István és dr. Szendröi József 
tartottak előadást. Délután a« orvosi naffh* ’ 
résztvevői az Államvasutak uj kórházának 
Poámanlczkv-utcai épületét nézték meg.

— Beomlott a moatlkooylio. megeeb-eUll -«y 
ninnkí.. re,l.rr<dbelrn a Srondv uka »■ «• 
alatt Itvfl hitben W mo.ókonyha haly a-iat 
építenek. Va.Arnap a> épüWIk'lben l*»S  helyied*  
r.W réoe beomlott fi « HMrmeWt mep.ebe- 
sitet.e Pallér János 45 éves munkást, akit a 
Rókus-kórházba vittek.

■
■Gerliczy fsuk tere veduzban van 

vasárnap telefonon es levőiben 
leienlHezett budapesti Ügyvédiénél 

es ismerőseméi 
semmim, dzeMIvtdmnddOdl nem Nemiem el. eddu Mén 

ezdrt nem lelenmeitem. mert nőiesen lensiem—mennie e Mrd
Vasárnap meglepő és szenzációs fordulat 

következett be Gerliczy Félix báró ismere
tes ügyével kapcsolatban:

végre megszólalt az, akinek a nyilatko
zatára elsősorban is vártak a hatóságok. 
Napok óta igyekszik a rendőrség meg 

találni és kihallgatni Gerliczy Félix bárót, 
az állltólags liechtensteini utazgatások ügyé
ről, amelyekre az osztrák Jegybank hívta 
fel a Magyar Nemzeti Bank figyelmét és 
amely azután rendőri eljárás útjára tere
lődött.

A rendőrség ki akarta hallgatni a bárót, 
de sehol sem találták meg. Nem találták 
hegyfalui birtokán, nem találták München
ben sem és hiába küldött az ügyvédje, dr. 
Térffy Gyula érdeklődő táviratokat azokba 
a párisi szállókba, ahol Gerliczy báró meg- 
szállni szokott. A felesége, Stirbey Elza her
cegnő, aki Hegyfalun tartózkodik s akitől 
telefonon érdeklődtek, kijelentette,

nem tudja, hol az ura.
A nyilvánosság mindenesetre különösnek 
tartotta, hogy sem a felesége, sem az ügy
védje nem ismerik a báró tartózkodási he
lyét és különféle

hírek és legendák keltek szárnyra: hol 
itt, hol ott „látták" a bárót.

Az egyik jelentés szerint Becsben a 
Saeher szállóban lakott még a legutóbbi na
pokban Is, a másik jelentés arról számol be, 
hogy a W'iedner llauptstrassen, a Carllon 
szállóban szállt meg, a harmadik hir azt 
rrösitgetle, hogy Romániában egy grófi bir
tokon tartózkodik,

mindenki tudni vélte, hol Jár a báró.
Vasárnap reggel már a szombathelyt rend
őrséget Is foglalkoztatta az ügy. A szombat
helyi kapitányság telefonon felhívta a bu
dapesti kapitányságot és

jelentette, hogy a bárót állítólag Szóm-

RENDKÍVÜLI

s
bathdyrn látták 

s mi történjék, ha valóban 
A budapesti 
amennyiben 
Budapestre,

Vasárnap 
Iá Iga tásnak:

Gerliczy Félix báró végre szakított a 
hallgatással és levélben és telefonon 
jelentkezett budapesti Ismerőseinél és 

ügyvédjénél.
Térffy Gyula dr. irodájában délben meg 

szólalt a telefon:
a drót másik végén Vadnz volt, Ger- 

liezy Félix báró jelentkezett.
A báró közölte ügyvédjével, hogy junius 

4-lke óta Liechtenstein fővársában tartóz
kodott. Pécsből utazott Vaduzba, ahol bete
gen fekszik: reumatikus fájdalmak kínoz
zák, a lába fáj.

— Közölhetem, hogy semmiféle sza
bálytalan dolgot nem követtem el és ed
dig csak azért nem jelentkeztem, mert 

betegségem akadályozott meg — 
mondotta a báró, aki ezután még kijelentette 
azt is, hogy a legrövidebb időn belül közli 
ügyvédjével azokat az adatokat, amelyek 
ügyének tisztázására szükségesek.

Gerliczy bárótól ezen a telefonüzeneten 
kívül még

levélbcli üzenetek Is érkeztek budapesti 
ismerőseihez, a levelekben Is igyekszik 

kimagyarázkodni
és minden sorában azt hangoztatja, nem kö
vetelt el szabálytalanságot.

Vasárnapra tehát végeszakadt a találgatá
soknak,

most már tudják, hol tartózkodik Ger
liczy Félix báró

és nincs akadálya annak, hogy végre tisztá
zódjék a nagy port felvert ügy.

— Fábián Béla tízéves képviselői munká
jának megtisztelésére az újpestiek 1000 te
rítékes bankettet rendeznek az újpesti Hor- | 
váth-kertben hétfőn este ’/?0 órakor. Az 
ünnepi vacsorán küldöllségileg képviselte
tik magukat a Független Nemzeti Demok
rata Pártnak (Fábián Béla pártjának) buda
pesti, pestkörnyéki, pestvármegyei és női 
szervezetei, Ifjúsági Gárdája, valamint az 
Iparosoknak és kereskedőknek különféle 
szervei.

— Újságírók vándorgyűlése Egerben. Eger
ből jelentik: A Magyar Újságírók turista-osz
tálya vasárnap délelőtt vándorgyűlést tartott 
Egerben. A vándorgyűlésen ar. egyesület hu
szonkét tagja jelent meg. Eger város nevében 
Frank Tivadar dr. tanácsnok üdvözölte n ven
dégeket, majd Eger város hősi emlékeinek 
megtekintése után Pataky Vidor cisztercita fö- 
gimnáziumi tanár ar egri vár ásatásairól tar
tott előadást. Kárpáti Aurél vezetésével az új
ságírók megkoszorúzták Gárdonyi Géza sír
emlékét, Az egri Gárdonyi Társaság nevében 
Kelemen Andor mondóit köszönetéi az újság
íróknak látogatásukért. Délben a városháza 
dísztermében Laczhó Géza elnőklésével tartot
ták meg vándorgyűlésüket a kirándulók és dél
ben Eger város ebédel adott az újságírók tisz
teletére, amelyen Trák Géza polgármester és 
még soknn mondottak fclköszöntőt. Délután az 
egri borpincéket látogatták meg.

— Magyar Tamás nyerte a Reményi
dijat. A Zeneművészeti Főiskola e héten 
tartotta meg verseny-hangversenyét a Re- 
ményl-dijért, amelyen Golféin Frigyes és 
Magyar Tamás vett részt. Az értékes dijat, 
n Reményi-hangversenyhegediil a Hubay 
Jenő elnöklete qlatl döntő zsűri egyhangú
lag Magyar Tamásnak ítélte oda, aki miivé 
szí előadásával, tökéletes interpretálásával 
és mesteri játéklechnikájával osztatlan elis
merést és sikert aratott.

— Gyógypedagógus tanárok avatása. Zsú
folásig megtelt érdeklődő közönséggel va
sárnap délelőtt a Vakok Intézetének dísz
terme, ahol a Gyógypedagógiai Tanárképző 
Iskola tizenkét végzett növendékét — köz
tük hét nőt — avatták tanárrá. Dr. linót 
Károly miniszteri tanácsos intézett beszédet 
a jelöltekhez, felhívta őket arra, hogy szóz- 
százalékosan szenteljék munkásságukat 
azoknak n szerencsétlen gyermekeknek ok
tatására, akik majd az ő védőszárnyaik a>á 
kerülnek. A fogadalom letétele után a fel
avatott növendékek nevében Jónás László 
mondotl köszönetét az iskola tanári karú
nak. Dr. Tóth Zoltán igazgató tartott még 
érdekes előadást a gyógyllónevelő gondolat 
fogalma címmel.

—- Rejtélyes holttest az országúton, pebrr 
eenböl jelentik: Vasárnap reggel Tiszarseg hn 
tarában, at országút árkában, holtan találták 
Stílágyí Imro 62 éves gazdálkodót. A fején 
súlyos sérülés volt, amelyből arra következtet 
nek, hogy az Idős gazdát leütötték. A cseud- 
őrség megindította a nyomozást a rejtélyes 
haláleset ügyében.

ott tartózkodik, 
azt válaszolta, 

vezessék elő
rendőrség 

megtalálják, 
kihallgatásra, 
délre azután végeszakadt a ta-

urfdlvat Erzsébet-körut 54.

LIKVIDÁCIÓS
ÁItU- ITÁSA

Csak finom áruk! Meglepő olcsó árak?
F9Ü

Az ügyvédet, 
átvette, többször 

de nem jelent 
nz elővezetését, 
szerint az ügy
én csak azért

— Elrendelték egy ügyvéd előállítását. 
Egy fővárosi ügyvéd válópört indított a fe
lesége ellen, aki nz eljárás során a saját 
ügyvédjénél néhányezer pengős takarék 
könyvet helyezőit leletbe. Később hiába 
kérte vissza a takarékkönyvet, mire váló
félben levő férjéhez fordult, aki jelentést 
tett az esetről a rendőrségen, 
aki a takarékkönyvet 
megidézték a rendőrségre,
meg, mire most elrendelték 
Hozzátartozói információja 
véd külföldön tartózkodik
nem jelentkezett az idézésre, mert nm tudta, 
hogy a rendöség keresi.

— Rejtélyes véres esemény a pétervásárai 
országúton. Egerből jelentik: Pétervására 
és Terpes község közölt nz országúton bor 
ral megrakott gazdátlan szekérre akadtak a 
környékbeliek. A szekér mellett az országul 
porában vérbefagyvn feküdt két legény. Az 
egyik szivébe kés voll döfve. Ez a legénv 
már halott volt, a másikon szúrt sebeket 
talállak. A környékbeliek közül senki sem 
Ismerte fel őket. Az életben talált legény 
eszméletlen volt, nem tudták kihallgatni s 
nem lehetett megállapítani, hogy tulajdon
képpen, mi történi. Valószínű, hogy a két 
legény együtt indult cl a borosszekéren, ut- 
közben Icillák magukat, egymásnak estek 
és n dulakodásnak az lelt a vége, hogy egyik 
meghalt, a másik pedig megsebesült. A 
csendőrség megindította n nyomozást.

a Magyar Nemzeti Szövetség 
TÁRGYSORSJÁTÉKA

I.fanuereminu
I Ungnl Ml« hálóBtnba

p. 3000.
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p. 2000.
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A fóbb nyeraményak folyó évi június I—augusztus 25 0 között a Corvin Aruház 

III. •malatén (lift) vannak kiállítva a ott magtekinthetők.

vehet Tétrzt
• oorvjátékon a sorsjegy azeMnyelnak Igénybevétele révén. Minden sorsjegyhez 4 szelvény 
van mellékelve. Egy-egy Ny srelvéoyt 25 fillér készpénz gyanánt fogad el a Corvin Áruház 

bármely pénztára — a húzás napjáig — legalább P 5 - értékű vásárlásnál 
Igy tehát összesen P 20.— értéké vásárlás eeetén 

teljesen ingyen jut a sorsjegyhez!
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— kr apa bűne. Tapolcáról jelentik: Meg
döbbentő bűncselekmény miatt tartóztatták 
le Balatnnrrics községben Orbán Ferenc 
gazdálkodót, akinek leánya néhány hónap
pal ezelőtt ment feleségül .Major István gaz
dálkodóhoz. A fiatalasszonynak a közeli 
napokban gyermeke született és a falu népe 
hamarosan arról suttogott, hogy a gyer
meknek nem a férj, hanem — Orbán Fe
renc az apja. A szállongó pletyka nyomán 
a csendőrség is nyomozni kezdett és az elő 
állított Orbán be is vallotta, hogy leányával 
bűnös viszonyt folytatott. Letartóztatták.

— Kifosztották egy ezredes feleségének 
lakását. l)r. Polónyi István nyugalmazott 
ezredes felesége bejelentette a rendőrségen, 
hogv vasárnap Teve-utca 13. szám alatt levő 
lakására ismeretlen tettesek betörtek és 
nagyérlckü ékszereket s 135 pengő kész
pénzt vittek cl. A rendőrség erélyes nyojno-i 
zást indított a betörők kézrekeritésére.

— Külföldi diákok magyar családoknál. A
MEFHOSz czidén kibővítve folytatja ama tava
lyi akcióját, melynek credménycképeu a mull 
nyáron 53 angol diák és diáklány töltötte 
•zünidejét budapesti és vidéki magyar csalá
doknál, ahol angol társalgót, illetőleg angol 
nyelvtanítás ellenében vcndégüllátásbun volt 
részük. Az idei nyáron mór nemcsak angol, de 
igen sok amerikai, német és olasz, valamint 
kevés holland és francia diók is szeretné ha
sonló .föltételek mellett .Magyarországon töl
teni a szünidejét s ezért a MEFHOSz ezúton 
kéri föl az akció iránt érdeklődő magyar csa
ladokat, hogy szíveskedjenek az akció lebonyo
lításához szükséges kérdőíveket mielőbb igé
nyelni a MEFHOSz információs és propaganda 
irodájában, Budapest, IX. Ráday utca 83. Tele
fon 86—5 — 10-

— Hamiskártyások garázdálkodnak a vas- 
utón és hajókon. Az utóbbi időben egyre több 
feljelentés érkezett a rendőrségre, amelyek 
arról számolnak be, hogy a Déltnasut vonatain 
x a Budapest—Bécs között közlekedő hajókon 
hamiskártyások garázdálkodnak. A kártya
sipisták rendszerint huszonegyes játékra csá
bítják az utasokat, akiket nzután sorra kifosz
tanak. A rendőrség megindította a nyomozást 
a hamiskártyások kézrekeritésére.

— l'tkaparó vagy utgondoró? Az Utkaparók 
Országos Egyesülete vasárnap délelőtt tartotta 
közgyűlését Kcrkaska József olnöklésc melleit- 
A közgyűlést Meskó Zoltán országgyűlési kép
viselő nyitotta meg, utána többen felszólaltak, 
a hivatalos munkaidő megállapítását, a betog- 
segélyczési kérdés megoldását követelték. Vé
gül emlékiratot szerkesztettek, amelyben az 
elkapar ói címnek utgondozóra való változta
tását kérték.

— A hadviselt közszolgálati alkalmazottak 
közgyűlése. A Magyar Hadviselt Közszolgálati 
alkalmazottak Bajtársi Szövetsége vasárnap 
délelőtt tartotta vitéz Diószegiig Gábor tőr- 
vényszéki bíró elnöklésévil esi közgyűlését. A 
közgyűlés sorún Diószeghy Gábor dr.-t örökős 
tiszteletbeli elnökké választották, ar uj elnök 
pedig Benárd Ágoston volt népjóléti miniszter 
jeti Az uj elnök székfoglalójában azt java
solta, hogy sérelmeiket vigyek a kormányzó 
elé. Vajda Lajos dr. javaslatára elhatározták, 
hogy követelni fogják minden hadviselt óllami 
alkalmazott számára n háborús éveknek a 
szolgálati időbe való leszámítását. Dömjén 
József pedig a hadviselt állami dljnokok szá
mára kinevezést és féláru vasúti jegyet köve
telt.

— Ismeretlen férfi holttestét fogták ki a 
Dunából. Újpesten a megyed csárda közelében 
vasórnnp cgv 35—40 év körüli iparos külsejű 
férfi holttestét fogták ki a Dunából. Rendőri 
bizottság szállott ki a helyszínre s átkutatták 
i« halott zsebeit, de semmiféle Írást nem talál
tak. amelyből személya;onosságát megállapít
hatták volna, kt ismeretlen férfi holttestét be
szállították a törvényszéki orvostani intézetbe, 
személyazonosságának felkutatására folyik a 
nyomozás.

— Ötezer vendéget hozott ■ vasárnapi Fillé
res Gyors Debrecenbe. Debrecenből jelentik: 
Vasárnap több Filléres Gyorsvonat futott be a 
sárosba Budapest felől, egy vonat pedig Sze
gedről jött. A Filléres Gyors vendégelt dr. 
Vargha Elemér polgármesterhelyettes üdvö
zölte a pályaudvarnál, majd a vendégek zene
szóval vonultak be a városba. A délelőtti órák
ban azután a városból a debreceni nagyerdőbe 
iventck ki és részlxettek az itt létesített modern 
strandfürdő megnyitásán. A debrcccnizk becs- 
lese szerint ötezer vendég időzött vasárnap a 
városban.

— Rejtélyes öngyilkosság Biokén. A 
bicskei csendörség vasárnap este értesítette 
a főkapitányságot, hogy egv ismeretlen fia
talember a Budapest felé vezető országúton 
ffijbrlőtte magát s meghalt. Ruhájából gon
dosan kivágta a monogramot is, csak egy 
levél volt nála: ..Mancikám bocsáss meg!...'*  
A rendőrség nyomot nz öngyilkos kilétének 
megállapítására.

A főkapitány egyik legutóbbi napiparan
csában nz utcai árusító bódék, telefonfülkék 
és egyéb építkezések szigorú ellenőrz.ését 
rendelte cl. A közlekedési és közrend ér
dekében tartotta szükségesnek az intézkedés 
foganatosítását, miután arról értesült, hogy 
igen sok árusító bódét és telefonfülkét

szabályszerű engedély nélkül építettek 
fel.

Az utcai építkezést szabályozó miniszteri 
rendelet értelmében a budapesti főkapitány
ság npiködési területén a főkapitány engedé
lyére van szükség.

A napiparuncs szerint a közlekedésre szol 
gáló helyeken nem is lett volna szabad el
helyezni, illetve felállítani bódékat.

A főkapitány felhívja a kerületi kapitány
ságok vezetőit, hogy nyolc napon belül ké
szítsenek kimutatást mindazokról az utcai 
épitkezésekről, amelyek 1030 január 1

— öngyilkos lett, mert nem tudott elszá
molni. Ceglédről jelentik: Hartányl Zoltán ki- 
futóflu a városon keresztülhaladó csemői 
helyiérdekű vonat elé vetette magát és ször
nyethalt. Tettének oka állítólag az, hogy 15 
pengővel nem tudott elszámolni gazdájának.

— Halálos szerencsétlenség Hajmáskéren. 
öskiiből jelentik: Tamaskovics Mihály 17 éves 
hadiárva kincstári csikós a hajmáskéri lőtéren 
cgv fel nem robbant srapnelt talált. Zsebkésé
vei feszegetni kezdte s ennek következtében a 
lövedék felrobbant. A repeszdarabok Tainasko- 
vicsot széjjcltépték.

— Hirtelen meghalt egy kispesti fuvaros. 
Vasárnap délben istállójában foglalatoskodott 
Guttmann Ferenc fuvaros. Egyszerre segély- 
kiáltásra lettek figyelmesek a házban lakók. 
Berohantak az istállóba, ahol Guttmannt ver- 
lócsában találták. Mire a kispesti mentők a 
helyszínre kivonullak meghalt. A rendőrség 
vizsgálja a halál okát.

— Autószerencsétlenség az országúton há
rom halottal. Schleizböl jelentik (Wolff): Ma 
éjjel egy órakor súlyos autószerencsétlenség 
történt. A birodalmi véderő egyik gépkocsija 
neki szaladt egv- fának és felborult. A vezető 
azonnal meghalt. Hét katonát a kórházba szál
lítottak, ahol ma három belehalt súlyos se
beibe.

— Autó és kerékpár karambolja a Hűvös
völgyben. Vasárnap a Hűvösvölgyben, a Hideg
kúti ut és Budakeszi ut keresztezésénél Krepsz 
Béla 18 éves ipnrossegéd kerékpárjával össze- 
ütközött a Bp- 21—794. számú autóval. Krepsz 
lezuhant a kerékpárjáról és súlyos sérülések
kel vitték kórházba. A vizsgálat megindult.

— Hazakerült tizennyolcé*  1 orosz fogság 
után. Tapolcáról jelentik: Balatonederics köz
ségbe vasárnap érkezett haza Tóth Imre köz
ségbeli gazdálkodó, aki tizennyolc évet töltött 
orosz hadifogságban. Tóth 1914-ben került az 
orosz fronton fogságba, ahonnan is Ázsiába 
vitték. Hihetetlen kalandok és megpróbáltatá
sok után került most haza Tó.h, aki utjának 
javarészét gyalog tette meg.

— Halálos szürkítés egy kél év előtti pofon 
miatt. Debrecenből jelentók: Tóth István 22 
éves debreceni gazda egv mulatságon leszúrta 
Takaró Bálint 28 éves gazdálkodót, akit hal
dokolva szállítottak kórházba. Tóth azt val
lotta a rendőrségen, hogv azért szúrta le Taka
rót, mert két évvel ezeíö.t testvéröccsct pofon
ütötte.

— Betörés egy csónakházban. Vasárnap este 
bejelentették a főkapitányságon, hogv a ró
mai parton levő Podolécz Gnsztáv-félc csónak
házban ismeretlen tettes feltörte Scheitel Antal 
magántisztviselő kabinját és elvitte onnan a 
csónakot, cgv gramofont és egyéb apróságokat 
közel 1200 pengő értékben. Ez már a tizedik 
hasonló kabinbetörés a római parton. A rend- 
őrség erélyes nyomozást indított az ismeretlen 
betörő kézrekeritésére.

— öngvllkoa kereskedő. Vasárnap este a 
Rókus-kórház értesítette a főkapitányságot, 
hogv oda beszállították Kémet Árpád 37 éves 
kereskedőt, aki a Práter utca 59. alatti házban, 
nhol lakott, a második emeletről az udvarra 
vetette magát. A rendőrség az öngyilkosság tisz
tázására nyomozást indított.

— Eltűnt egy kisdiák. Kamarás Vilmos ke
reskedő vasárnap bejelentést tejtt a rendőrsé
gen, hogy Csaba utca 7'b. alatti lakásáról na
pokkal ezelőtt eltűnt 12 éves fia. A kisdiák 
most kapta ki a bizonyítványát, egv tárgyból 
megbukott s valószínűleg emiatt tűnt cl. A 
rendőrség keresi.

Rádiózavarok kiküszöbölése. Krón Gyula, a 
Siemens és Halske Rt- berlini tervező-mérnöke 
— akinek neve a rövidhullámú körökben sem 
ismeretlen — nagysikerű előudást tartott a 
Műegvctcm Elektrotechnikai intézetének nagy
termében. Előadása keretén belül részletesen 
hmertette a rádiózással kapcsolatban előálló 
zavarokat és szemléltető módon mutatta be a 
Siemensók legújabb kutatásai alapján azokat 
nz eszközöket, amelyekkel az összes zavarokat 
tökéletesen ki lehet küszöbölni.

Rozgonyl-fénykép 3 db 8 P. Kálvin-tér.
— Finom fürdőruhák még a félárnál Is ol 

csóbban. A világhírű „Forma" fürdőruhagyár 
mngvnrországi teljes készletét a Fenyves Aruház 
lényegesen a rendes árak alatt megvásárolta és 
azt hétfőn már eladásba is veszi. Kivételes alka
lom kínálkozik most a Fenyvesnél finom fürdő 
dresszek és fürdőkosztümök bevásárlására 
Csupa Ízléses, finom gvapjutrlkók bámulatos 
olcsón. Ajánlatos mielőbb vásárolni, hogy még 
a nagy választékból lehessen válogatni.

TTálogcédulát,
aranyat. etOMÓt, brtlliAn*<>t  hihetetlen ma<a» Ama 
veazek. Kancaiea AkuerUzlel KAkócsl-ut 0. mm

— A Magynr Nemzeti Szövetség Tárgysora- 
játéka. Ezen’ sorsjáték főbb nyereményei (1 
I.ingei féle hálószoba. 1 menyasszonyi kelen- 
gv > és 1 Diogencs wcck-en<Í-ház. melyek a 
(.orvin Aruház III emeletén megtekinthetők) 
és további 570 nyereménye igen értékesek. A 
(.orvin Áruházban 1 pengőért vásárolható sors
jegyekkel bárki úgyszólván ingven veh-t részt I 
n sorsjátékon, amennyiben a sorsjegyeken 
], vö 4—4 szelvénvt egvenként legalább 5 pengő 
értékű vásárlás esetén 25 25 fillér készpénz 
gvnnúnt fogadja cl n Corvin Áruház Ennek 
niegkönnvilésére a Corvin Áruház ajánlja a vá
sárlásnál’ gvüjtŐkönyvecske ígénvbcvétélél 
(melv ar áruház bármely pénztáránál rendel
kezésre állj.

A főkapitány lebontatja 
a telefonfülkéket,

amelynek építésére csak a kerületi kapitányság adott engedélyt
óta létesültek.

Ellenőriztetni kell — szól tovább a napi
parancs, — hogy az utcai telefonfülkék fel
állítása megfelel-e a belügyminiszteri ren
deletben megjelölt követelményeknek és 
vannak-e olyan telefonfülkék, amelyeknek 

eltávolítása közlekedési rendészeti 
szempontból szükséges.

A jelenleg folyamatban lévő épitkezésekről 
is értesítést kér a főkapitány, nehogy az 
építkezés lefejezése ulán kelljen intézkedni 
a lebontás iránt.

Értesülésünk szerint ebben az ügyben 
még érdekes fejlemények várhatók, mert 
sok bódé van, amelynek építésére a kerületi 
kapitányság adott engedélyt, de a főkapi
tánytól nem kértek az építkezésre enge
délyt és mint most kiderül, ezek az enge
délyek szabálytalanok voltak.

— Bessenyei Zénó az Országos Sertéskercs- 
kedelml Egyesület elnöke. Az Országos Sertés
kereskedelmi Egyesület vasárnap tartotta köz
gyűlését. Koltag Károly elnöki megnyitója 
után Szász Géza, majd Réti Elek szólaltak fel. 
Megejtették a tisztujitást, amelynek során 
Besxenyey Zénó országgyűlési képviselőt vá
lasztották meg elnöknek. Az uj elnök nagy 
beszédben köszönte meg az iránta megnyilvá
nuló bizalmat.

— Az őrült anya borzalmas vérengzése. Pá 
risból jelentik: Egy őrült asszony borzalmas 
vérfürdőt rendezett az elzászi Oberassheim 
faluban, Neubreisach közelében, örültségi ro
hamában baltával agyonverte kilenc éves kis
lányát és nyolcéves kisfiát, azalatt, amig férje 
a szántóföldön dolgozott. A gyilkos anya ez
után a legnagyobb lelki nyugalommal felmosta 
a konyhát, amely tele volt két meggyilkolt 
gyermekének vérével, majd kiment az istál
lóba és felakasztotta magát. Mire rátalállak, 
már halott volt.

— Beszakadt a tető a tűzoltó alatt. Szék- 
száráról jelentik: Tolnán kigyulladt az Adlcr- 
féle téglagyár égetőkemencéjének fedele. Ju- 
rínák János 27 éves tűzoltó alatt oltás közben 
beszakadt a telő és a munkás az izzó téglákra 
zuhant. Még volt annyi ereje, hogy kiugorjon, 
de azután eszméletlenül esett össze. Súlyos 
zuzódásokat és életveszélyes égési sebeket 

szenvedett.
— Verekedés a Muxeum-uteában súlyos 

sebesüléssel. Vasárnap késő este a Mu- 
zeum-utca 4. számú ház előtt Pollák Jó
zsef magántisztviselő összeszólalkozott 
Szendrey Károly hentessegéddel, aki azzal 
támadt Pollákra, hogy Pollák Szendreinét 
molesztálta. A hatalmas termetű hentes
segéd oly súlyosan inzultálta a tisztviselőt, 
hogy a mentők kórházba szállították. 
Szendreit előállították a rendőrségre, ahol 
kihallgatása folyik.

— Felbontó betörők dolgoztak a Vilmos 
császár-uton. Vasárnap virradó éjszaka be
törők jártak a Vilmos császár-ut 56. szám 
alatti dohánytőzsdében. A pincén keresztül, 
falbontás utján jutottak be at üzletbe, ahon
nan négyezer pengő értékű árut és pénzt vit
tek cl. A falbontásos betörés ügyében meg
indult a nyomozás.

— Panaszok a Caritás ellen. A Caritás régi 
vezetősége fontos megbeszélést tartott és el
határozta, hogy panaszaival az egyesület fel
ügyelő hatóságához fordul és e célból kül- 
döttségileg keresi fel a felügyeleti hatóságot

— A ledőlt fal maga alá temetett egy mun
kást. Pesterzsébeten a Szondy-ulca 3. számú 
ház udvarán, közvetlenül a szomszéd telek mel
lett, mosókonyhát épitettek, s az épülőfélben 
levő ház fala vasárnap délután összedőlt és 
maga alá temette a szomszédos ház egyik lakó
ját, Peller János 45 éves napszámost, aki sú
lyosan megsebesült. A munkást a mentők első- 
segitségben részesitették.

— A sajt- és vajkereskedők közgyűlése. A 
budapesti sajt- és vajkereskedők egyesülete 
vasárnap délelőtt tartotta évi rendes közgyű
lését. Roltermann Leó elnöki megnyitója 
után elkeseredett panaszok hangzottak el n 
házalókereskedelem elharapódzója és a ma
gas közterhek miatt, majd ar üzletbéregyer- 
tető bíróságok felállítását követelték. Végül 
megejtették a tisztujitást. Elnök Roltermann 
Leó kereskedelmi tanácsos, alelhökök: So
mogyi Mihály és Lukács Lajos. Jegyző Bar
tók Sándor, ügyész dr. Bálint Artúr lett.

— Vasárnapi öngyilkosok. Papp József 
szobafestömester 48 éves felesége a Kisfuva
ros-utca 7. alatti lakásán ismeretlen méreggel 
megmérgezte magát. — Lázár Györgvné 28 
éves háztartási alkalmazott a Tisza Kálmán- 
tér 28. számú házban hipermangánnal meg
mérgezte magát. — Petz Károly 18 esztendős 
foglalkozásnélküli fiatalember a Városligetben 
maró sósavat ivott. — Ladányi Alice 23 esz
tendős magántisztviselőnő » Benczur-utca 3. 
alatti lakásán ismeretlen méreggel megmér
gezte magát. A négv éleluntat a mentők a 
Rókus-kórházba szállitottók. súlyos állapot
ban. — Schmeiger 36tsef 58 éves kőműves
mester az Összekötő vasúti hídról a Dunába 
ugrott és elmerült. Búcsúlevelet hagyott hátra, 
amelyben megírta, hogy tönkrement, anyagi 
gondjai miatt megy a halálba.

— Regény-keresztrejtvény versenyünk szá
mos értékes diját a Kisipari termékek Botor- 
csarnoka rl. (VII., Dohóny-u. 66) szállítja.

Mágnáskeverék, válogatott fajták keveréke, 
különösen „török kávé" készítésére alkalmas, 
erős, teljes zamatos. Minden Meinl fióküzletben 
kapható. i: ! .

— Dugulás éa aranyeres bántalmak, 
gyomor- és bélzavarok, máj- és lépduzzadás, 
hát- és derékfájás ellen a természetadta 
„Ferenc József" keserüvfz, naponként több
ször bevéve, hathatós segítséget nyújt. Tu
dományos megfigyelések beigazolták, hogv 
a Ferenc Jőzsef-víz alhasi megbetegedések 
eseteiben gyorsan és mindig enyhén hal. 
A Ferenc József keserű víz gyógyszertárak
ban, drogériákban és füszerüzletekben 
kapható.

— Az Uj Ateller Iskola kiállítása. Jól si
került, reprezentatív kiállítása nyílt meg az 
üj Atelier Iskolának. Az Orbán Dezső festő
művész igazgatása alatt’ álló modern, kul- 
turmissziót teljesítő iskola tizenkét szak
tanárának növendékei meglepő készséget 
mutatnak. A kerámia szakon Gádor István 
munkái, Bartosné Ferda Klára ötletes pro
dukció; dr. Bródy Lászlóné, .Márkus Győző- 
né müvei kellettek feltűnést. Gábor Pál, 
Wágncr Edith lakástervei, Amberg Imre, 
GÍüchlich Olga, Kozma Zsuzsi, Pintér Zsu
zsa fényképei, Kun Melinda, Ácséi Magda, 
női divattervei, Prohászka Erna textilterve- 
zései díszei a kiállításnak.

— Megakarta ölni a feleségét — ötévi 
fegyház. Marcaliból jelentik: Néhány hó
nappal ezelőtt megdöbbentő dráma játszó
dott le .Marcali községben. Izsák Ferenc 
gazdálkodó, aki különváltan élt a feleségé
től, disznóölő késsel felfegyverkezve, felke
reste az asszonyt és visszatérésre akarta 
bírni. Mikor ez nem sikerült, rátámadt az 
asszonyra és rengeteg szúrást ejtett rajta, 
úgyhogy fzsákné még ma sem gyógyult fel. 
A gyilkossági kísérlet után önmagát akarta 
elpusztítani és nyakát több helyen elvágta. 
Hosszas betegeskedés ulán szombaton ítél
kezett felette a nagykanizsai törvényszék és 
gyilkosság kísérlete miatt ötévi fegyházra 
Ítélte.

— Chile államosítja a bankokat. Santiago de 
Chiléből jelentik: A bankok és a forradalmi 
kormány között nyílt a szakítás. A bankok, 
mint ismeretes, ellenszegültek és nem akarták 
végrehajtani azt a rendeletét, amellyel a kor
mány néhány bankintézetet államosítani akart. 
A kormány most egy újabb rendeletijén vala
mennyi bankintézet ólamositását rendelte el. 
Csak azok a bankok mentesülnek az államosi- 
lás alól, amelyek hiánytalanul beszolgáltatják 
külföldi devizáikat. A rendőrség számos bank
bon és ékszerüzletben házkutatást tartott » ez 
alkalommal igen sok devizát és aranytárgyat 
lefoglaltak. Több bankárnál a rendőrük testi 
motozást alkalmaztak.

__ A Duna ismeretlen halottal. Szentendréről 
jelentik: Nagymaros közelében egy idős nő 
oszlásnak indult holttestét. Kisoroszi határában 
pedig egy negyvené*  körüli felismerheteUcnsé- 
gig feloszlott állapotban lévő férfi tetemét so
dorta partra a Duna.

Az osztálysorsjáték résztvevői felkéret
nek, hogy a megújítási betétet és az előirt 
30 fillér költségátalányt holnap kezdődő 
3. osztály húzása előtt fizessék nteg, kü
lönben nyereményigényük elvész. __

ön tamiilla milyen olcso nnn 
tWflSi reoatta-sKief P éUU.
A t lant Is csónakhát, V., Népsziget. Telefon: OS—5—6—

— A Dolgozó Aszonyok szerkesztősége folyó 
l:ó 18-ún, szombaton este J'áO órai kezdetim 
Garden-partiet rendez a Florida-parkban (a 
Fogaskerekű állomással szemben), tánccal, 
monstre-tombolával, bridgevel, rcufoyvcl égj- 
bekötve. Jegyek a szerkesztőségben és a hely
színen kaphatók.

— Házasság. Wessél Sándor (Tata) és OH- 
richstein Lilv (Budapest) f .hó 12-én, vasárnap 
déii 12 órakor tartották meg esküvőjüket az 
izraelita hősök templomában.

— Az Adó és Könyvvitel most megjelent leg
utóbbi száma Vargha László főszerkesztő rcsz- 
leles és kimerítő ismertető cikkét és mímmp' 
tárt közöl és igy minden adózónak, de különö
sen a kereskedelmi és ipari vállalatoknak 
gyakorlati hasznossúgu és nélkülözhetetlen- 
Megrendelhető 8 kiadóhivatalnál, Budapes.
VIII.,  József-körut 86. Előfizetési dija egy cvve 
20 pengő. _______ _

Dr.FErtYES-ZflKORVO?
nek rendel egész nép

t. Rókuwall wemben.___
— Budapest szenzációja Chappy világhírű 

jazz-zenekara minden este a Jardintan-
— Brodszky Miklós a világhírű zeneszerző 

rövid vendégszereplése a Bristol nyári borjá
ban esténként 10 órától, partnerével Bobby- 
val. Kétségtelen, hogy a nyári Budapest legna- 
gvobb szenzációja Brodszky szereplése.

■— A „MALERT*  (Magyar Légiforgalmi RL> 
junius 15-én helyezi üzembe a Budapest—Per*  
—Kaposvár belföldi légijáratokat. A gépek Bu
dapestről naponként, vasárnapok kivételével, 
d. u. 3 órakor indulnak Budapestről és sissza 
reggel 9 órakor és Velencéből 10.30 órakor in*  
díjszabás változatlanul a tavalyi. A múlt é'; 
ben jól bevált Budapest—Klagenfurt—Velence-i 
járatok jullus 2-án indulnak meg. A 8*-^ ’ 
szerdáit és szombaton indulnak Budapest’0 
regeg! 0 órakor és Velencéből 10.30 órakor m*  
dúlnak visszafelé. Budapest—Klagenfurt 2 * 
óra, inenetdij 50.— P. Budapest—Velence 4 r 
óra, menetdij 100— P. E járatoknak körv[’’ 
len csatlakozásuk van Róma és Trieszt felé. E 
a vonal — melyen a nngv kélmotoros K' P' 
közlekednek — nemcsak egv negyedére sr.» • 
Híja le az utazási időt n gyorsvonattal 
ben. de a már amusv is mérsékelt n,en<*l|  
ujahb leszálFtásn folytán Európa legolcsön 
nemzetközi vonala leit.
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SZÍ 1W HÁZ
A színész játsszon -

az igazgató fizessen!
Ismét felveszik a tárgyalásokat a színészek és színigazgatók
Két héttel ezelőtt, amikor a színészek és 

• színigazgatók között a kollektív tárgyalás 
megindult, a Hétfői Napló hirt adott arról, 
hogy a színigazgatók meg fogják tagadni az 
idén a kollektív ‘szerződés aláírását, mert

jövőre nem akarnak állandó társulato
kat szervezni.

A hírünkre másnap a Színigazgatók Szövet
ségének elnöke, Koboz Imre erélyes cáfola
tot adott ki. Ezzel szemben most levelet irt 
a Színész Szövetséghez, hogy a színigazgatók 
nem hajlandók kollektív szerződést kötni a 
színészekkel. A színigazgatók ugyanis kije
lentették, hogy csak abban az esetben köt- 
nők kollektív szerződést, ha

a Színész-Szövetség jövőre semmiféle 
konzoreiáils társulatot presztízsével nem 

támogat.
A színigazgatók nem kívánnak egyebet, 
mint, hogy a színészek mondjanak le arról 
a jogukról, hogy kezükbe vehessék sorsuk 
gyeplőjét akkor, amikor a színigazgató né
kik már fizetni nem tud. A Színész-Szövetség 
természetesen nem adhatta fel ezt a jogát.

Beszéltünk Molnár Dezső dr.-ral, a Szí
nész-Szövetség igazgatójával, aki a követke
zőket mondotta:

Fölépítik az uj Hollywoodot 
Budapesten

Befejeződtek a tárgyalások: télen Is lesz filmgyártás
A nagynehezen megindult magyar film-’ 

gyártás ügye ugylátszik helyes vágányra te
relődött, mert most mór minden remény 
megvan arra, hogy

Budapestből valóban filmváros lesz.
A francia Osso filmtársaság, amely egyelőre 
három nagy film elkészítésére bérelte a 
Hunnia Gyarmat-utcai műtermét, most már 
tartósan, a télre is, be fog rendezkedni ma
gyar filmgyártásra. Oka ennek az, hogy

az a három film, amelyet eddig elké- 
azjtettek, várakozáson felül jói sikerült.

Fejős Pál Magyarországon rendezett világ
attrakciója, a Tavaszi zápor, négy nyelven 
készült, Az amerikai fiú cimü filmjük csak 
franciául és a most forgatott Repülő arany 
cimü slágerük szintén négyverziós film lett, 
amelynek magyar főszerepeit Habos Gyula, 
Góth Sándor, Kertész Gábor és Gyergyai 
István játsszák.

Ossoék, tárgyalásukhoz híven, már készi-

A botrányosan megszakadt Biller- 
turné ismét folytatódik Amerikában

Blller Irén, aki Amerikában már, mint privát 
asszony és feleség telepedett meg, az amerikai 
magyar színészek kérésének nem tudott ellen
állni' és vállalkozott arra, hogy a magyar szí
nészekből álló turné élére áll és bejárja Ame
rika városait. A turné Török Rezső „Huszár
fogás" cimü darabját játszotta. Clcvelandban,

a turné második állomásán azonban botrá
nyos körülmények közölt szakadt meg a 

magyar színtársulat útja.
Hitler Irén é» a társulat másik primadonnája. 
Pásztor Eta között súlyos nézeteltérés támadt. 
Blller Irén nem akarta megengedni, hogy Pász
tor Eta az ő öltözőjét használhassa. Pásztor 
Eta ingerült szavakban fakadt ki Billcr Irén 
ellen, aki szintén nem hagyta magát és

Premier után
EZERJÓ. Harmath Imre és Brodszky 

Miklós, a magyar operett e két ezermestere 
®gy nyári kocsmái varázsolt a Royal Or
feum színpadára és nézőterére. A kocsmá
ban mindvégig hangulatos, szentimentális, 
mulatságos revü zajlik le, amelyben tény
leg ezer jó van. Az első kllencszáz jót Rökk 
Marika számlájára kell írni, aki remek 
tánctudúsával, fiatalságának és szépségének 
pazarló attakjával rövidesen bevette a kö
zönség szivét. Igazi revü-sztár! Szokolay 
Olly ragyogó szőkesége, finom dalai az 
Ezerjó komolyabb értékét jelenti. De fel 
lehetne sorolni a szinlap minden nevét, 
Sarkad! Aladár, Lat ab ár Árpád, D'Arrigo 
Kornél és Víg Miklóson át az összes kisebb 
és nagyobb szereplőket, akik Igyekeztek a 
mulatságos órákat színnel és derűvel fösze-

' í r. é j t
trz**bet  klrátyaá-at L

Telefon! Í7-O-07
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JAZZ - ZENEKARA
BDdapeat azeazáclőja

mozi

~ Tárgyalásaink csak ezen az alapon in
dulhatnak el: a színész játsszon és az igaz
gató fizessen. Mi hajlandók vagyunk bizto
sítani a színész legönfeláldozóbb munkáját, 
de a színigazgatók semmiféle garanciát nem 
adtak arra nézve, hogy ők fizetni is fognak.

Egyik eminens vezetőszinész a következő
ket mondotta:

— Alapjában véve örülünk annak, hogy 
felborult a kollektív szerződés, mert ez ed
dig csak minket kötött, a színigazgatót nem. 
A kollektív szerződés szerint ugyanis a tag 
köteles akkor is játszani, ha a: igazgató 
nem fizet pontosan.

A jövőre pedig az lesz a helyzet, hogy
ha az első felvonás után nem kapjuk 
meg gázsinkat, akkor egyszerűen nem 

folytatjuk az előadást.
Mivel úgy a színigazgatók, mint a színé

szek belátják, hogy ez a jogbizonytalanság 
a legnagyobb zavarokra vezetne,

vasárnap ismét felvették a tárgyalások 
fonalát.

A színészek hétfőn gyűlést tartanak, ame
lyen megállapítják az engedékenységnek azt 
a végső határát, ameddig elmehetnek, azért, 
hogy a gázsijukat biztosítsák. A gyűlés után 
janiét megindulnak a béketárgyalások.

tik a negyedik filmjüket is, „A titokzatos 
énekes" címmel, amelyet a híres Tur- 
jansky rendez. Tekintve azt, hogy a Hunnia 
műtermét júliustól kezdve már az Ufa bé
reli, az Osso filmgyártás megakadt. Az 
Ossoék nem akarták nagyszerű eredményei
ket feladni és ezért, társulva a Royal Apol
ló—Fórum—Palace-tröszt igazgatójával,
Gerő Istvánnal és a Mctro-Goldivyn filmcég 
budapesti expoziturájának igazgatójával, 
Guttmann Károllyal, elhatározták, hogy a 
filmgyártást folytatni fogják. A filmszínhá
zak, ugyanis vállalták azt a garanciát, hogy 
az Osso-filmeket színházaikban előadják, 
mire

Orienter, as Osso Igazgatója kötelezte 
magát, hogy uj műtermet emeltet, 
amelyben folyamatos és megszakítás 

nélküli lesz a filmgyártás,
amely jóllehet a jövő évre ki fogja szorí
tani Budapestről és Magyarországról az ide- 
gennyelvü filmeket.

a primadonnák össceveszéséből csakhamar 
verekedés lett.

Blller Irén a botrányos jelenet után csomagolt 
és hazautazott férjéhez és ezzel elhalványodott 
az amerikai magyar színészeknek az a remé
nye, hogy a kitűnő primadonna nevének és te
hetségének varázsával helyreáll az ö anyagi 
egyensúlyuk is.

Már Pestről is tudjuk, hogy a primadonna 
harag rövidlejáratu. Az amerikai színészek 
több Ízben Járlak Billcr Irénnél és amint most 
Amerikából értesülünk, Biller — feledve a cle
velandi eseményeket — hajlandónak mutatko
zott az újra összeállított turnéban részt venni. 
Rövidesen megindul tehát az uj turné és lehel, 
hogy zajosabb események nélkül be is fejező
dik.

rezni. De hogy valami rosszat is mondjunk: 
Harmath Imrére, a rendezőre, tolmácsol
juk a közönség panaszát: a csinos, táncos 
görlöket háttérbe szorította Sarkadival és 
Latabárral szemben. Ettől eltekintve: ebbe 
a kocsmába érdemes járni.

AMÍG a kislányból nagylány 
LESZ. A kislány metamorfózisa egy kicsit 
hosszú ideig tartott: nyolctól félegyig. Ki
hűllek a budai konyhák tűzhelyei, míg a 
közönség elszabadult a Budai Színkör né
zőteréről. Ez az a tipikus eset, amikor a jó
ból is megárt a sok. Úgy halljuk, hogv sze
rencsés operációval megrövidítették a da
rabot, amely ezáltal pergőbb és folyamato
sabb lett. Ezúttal a Békeffi és Lajthay-szö- 
vétségben az utóbbi kerekedett fölül és 
olyan ragyogó muzsikát irt az aránylag 
gyenge szöveghez, amelyek méltón avan
zsálhatnak Budapest nyári slágereivé. A 
szereposzlás egyenesen tüneményes. Régen 
láttunk ennyi szimpatikus, kitűnő színészt 
együtt a színpadon. Gaál Franci és Kosáry, 
(mivel nem tudom, hogy a színházzal való 
megállapodás szerint kit illet a plakáton 
hétfőn az elsőbbség, az ABC-sorrendhet ra
gaszkodtam) kettősével indul a sor, ahol 
csak a neveket kell felsorolni: Somogyi 
Nusi (bravó!), Turay Ida, Kertész Dezső, 
Rátkat Márton (remek!), Csortos Gyula 
(elragadó! és a Békássy-Hubay Elsie-duó.

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: Liliomfi (>«).
BEI.VÁROSI SZÍNHÁZ: Egy kis senki («).
Bl'DAl SZÍNKÖR: Amikor a kislányból nagylány lesz 

ROYAL ORFEUM: Ezer jó (>i9).

Rilbájos nyári történettel kell kezdenem 
a Színházi Naplót. Egy ismert budapesti 
másnásfiu, akinek „Arisztid-mcntalitását" 
jól ismerik a pesti szinésztársaságokban is, 
a napokban Triesztbe utazott. .4 vonat ét
kezőkocsijában találkozott egy kedves kis 
pesti színésznővel, akit viszont Velencében 
várt egyik hódolója. .4 jó vacsora után 
pezsgő is került az étkezőkocsi asztalára, 
majd látszólag kiki a maga hálókocsijába 
sietett. A római vonatnak ugyanis két háló
kocsija van: egy dirckt trieszti és egy dirckt 
velencei. Ebből származott aztán a bonyo
dalom is. Hajnaltájt a velencei hálókocsi 
kalauzánál egy papucsos-pizsamás ur ér
deklődött kétségbeesve, hogy hova lett a 
trieszti hálókocsi. ,4 kalauz alig tudta meg
magyarázni a felháborodott „Arisztidnek", 
hogy mig Ő a velencei hálókocsi egyik fül
kéjében vizitelt, addig a trieszti hálókocsit 
az egyik elágazó állomásnál lekapcsolták 
— a mágnás podgyászával együtt. így tör
tént, hogy hősünk a lagúnák és gondolák 
városába pizsamában és papucsban érke
zett meg, egyetlen fillér nélkül és ami az 
esetet még súlyosbította, végig kellett néz
nie a viszontlátásnak azt a kitörő örömét, 
amellyel a művésznő üdvözölte a „talpig 
felöltözött" velencei lovagját.

♦
Paláslhy Irén meséli ■ rákosszcntmlliályl 

nyaralójában:
— Kedden Béc.íbe utazó ni éh elkezdem pró

bálni az uj operettemet, amellyel Európát és 
Amerikát akarom bejárni. Az' operettem szö
vegírói: Peter Hcrz kiváló osztrák tró és Les- 
tyán Sándor, őrülten érdekes, hogyan jutottam 
a muzsikához. Két évvel ezelőtt Newyorkban, 
amikor egy estélyre voltam Indulóban, egy so
vány szőke fiatalember jelentkezett nálam. 
Előadta, hogy zeneszeraő és nagyon jó muzsi
kát irt számomra. Akkor nagyon siettem és 
hogy lerázzam a fiatalembert, úgy fávozásköz- 
ben visszaszóltam hozzá: „írja csak meg az 
operettet, majd cl fogom játszani. Good bv!" 
Tegnapelőtt a rákosszentmlhályi villám előtt 
autó áll meg, belőle egy szőke fiatalember száll 
ki, beküldi a névjegyét, amelyre ez volt írva: 
Jcrome B. Scott. Nem tudtam, hogy hová le
gyem, fogadtam, mire ez azzal, hogy elhozta 
az operettjét, leült a zongorához és anélkül, 
hogv szóhoz tudtam volna jutni, a legragyó- 
góbb számokat játszotta le előttem. Akkor Ju
tóit eszembe, hogy ez a newyorkl Ismeretlen 
fiatalember, aki végigutazta Európát és végre 
ideért KákoMzentmihályra. Azonnal telefonhoz 
hívtam Peter Herzet és Charlyt, a rendezőmet, 
akiknek azután néhány számát a kitűnő Je- 
rotne a telefonba játszotta. Már tizenhét per
cet jelzett az interurbán, de C.harly kijelentette, 
hogy most már az ő költségére folytassa az 
előadási az amerikai. Egy teljes órát számláz 
az Interurbán, viszont megvan as uj keresett 
sláger, amely a Nono, Nanette! és a Jlm és Jlll 
méltó utódja.

★

A Vígszínház megvette Bús Fekete László 
legújabb darabját, amelynek a címe „.4 
pénz nem minden". A komolyabb tenden
ciájú darab hősnője egy okleveles tanítónő, 
aki mivel a talaj kicsúszott a lába alól, 
cselédnek szegődik egy polgári családhoz. 
A Vígszínház színpadán egy kétemeletes 
házat fognak felépíteni a lichthófos cseléd - 
frontjával, majd a főlépcsöházi urifronllal 
együtt, ahol a cselekmény lejátszódik.

*
Mondják csak azt, hogy mágnásaink nem 

dolgoznak komolyan. Csúky Andor gróf ■ például 
önállóan ir, rendez és fotografál filmet és most 
arról van szó, hogy aktive is hekapcsolódik a 
francia-magyar filmgyártásba. Bécsből kapjuk 
ismét azt a hirt, hogy gróf Eszterházy Ferenc 
egy operán dolgozik, amelynek középpontjában 
Haydn József, a nagy zeneszerző áll. Nagyon 
érdekes, hogy gróf Eszterházy Ferenc rokonai
nak. a herceg ESzlerházyaknak szolgálatában 
állott azelőtt Haydn, aki az udvari színházul, 
karmestere volt. Az Esterházyak könyvtárá
ban rengeteg sok epizód van feljegyezve herceg 
Eszterházy Miklós, a várur és Haydn baráttá 
gáról. Az opera szövegét az osztrák Lolhar 
Ring trju. *

A tehetséges fiatalok egész gárdája vonult fel 
Rózsahegyi Kálmán növendékeinek vasárnap 
délelőtti vizsgaelőadásan. A magyar színházi 
jövő egyik reménysége Dávid Zsuzsi, a volt 
szépségkirálynő, aki máris kész színésznő. Na
gyon meg kell dicsérni Fehérváry Máriát, jó 
primadonna-anyag. Jármay Ilmát szépen, be
szél és nagyon szépen énekel és Szalag Máriát, 
nki iráni a prózai szinpauok érdeklődhetnek. 
Nagyon kedves volt Máfhis Agl. Lóránd Györ
gyi is. Tehetségei kezdő Kábái Rezső. Gaál 
Dezső tanár növendékei megérdemlik az elis
merést, Fejérné Engel Rózsi iskola növendékei 
inosl tartották a Zeneakadémiában hangverse
nyüket, amelyen Slamenils Endre tűnt fel gyö
nyörű tenorjával. Róla még sokat fogunk hal
lani. A Mosoly országából adott elő Slamenils 
több finom áriát a közönség zugó tapsai mel
lett. Parlncrnőjc; Túrán Lili is szép sikert 
aratott. 

Ez a Ml is in Műik
Hétszer megy ezen a héten

Royal Orfeum Jegypénztár telefon: 42-1-68,

a mami1 szimMtiis
cliány-llii zenekar
európai körútja előtt

két estén át
Ju lius 13-tin, hétfőn és 
junlus 14>én, kedden 

bu csuzik 
Budapest közönségétől a 

NEW YORK 
margitszigeti éttermében.

A hangversenyek esti 9 órakor 
kezdődnek 1

Asztalrendelés: 171-84 
Háromfogásos vacsorámén!! 3.— pengő

Karafiátli közoktatásügyi miniszter négy
ezerpengős történelmi dráma vagy vígjátéki 
pályázatot Íratott ki rendkívül elmés csatta
nóval. A pályázati feltételek szerint az elfo
gadott darab íróját a premierje után három 
napig titokban tartják, ugyhogy sem n sajtó, 
sem a közönség csak ezután tudhatja meg: 
ki is a szerző. Knraíhitli egyszer módot akar 
adni a kritikának, hogy a szerző személyé
től és hováturtozásától teljesen függetlenül 
ítéljen. Rájukfér!

★

Az Orszógos Filnicgycsület vasárnap elnö
kévé választotta Farkas Elemér orizággyülési 
képviselőt, aki nagy küzdelem megindítását 
Ígérte mindazokkal a tényezőkkel szemben, 
akik a magyar filmművészet képviselőinek ér- 
vényesülésfl megakadályozták. Tiszteletbeli 
elnökök: d- Molnár Dezső, Harsányt Zsolt és 
gróf Zichy Ciér.n Llpót lettek. Jogtanácsos: dr. 
Vásárhelyi Ferenc, jegyzők: Lajta Andor, Pán- 
czél Lajos és Rónai Géza.

★

Pallay Anna, az Operaház prímaballerinája, 
a Zeneművészeti Főiskola tanárnője most ké
szíti elő növendékeinek bemutató előadását, 
amelyek minden alkalommal szenzációt keltet
tek, hiszen a kiváló művésznő minden egyes 
növendékével egyénisége szerint foglalkozik. 
Több külföldi igazgató jelentette he részvételit, 
a jöitő Oasőrnapi bemutatón, ahol a klasszikus 
táncoknak a modern tánctörekvésekkel össze
forrasztott elvei szerint komponált uj tánc
kreációkat mutatják be — a már kész mű
vésznők.

BOLVÁRY-CIKLUS
A CORVIN SZÍNHÁZBAN

KADETTKISASSZONY
Prolongálva !

Alig három hete, hogy Kálmán Jenő „Ez ■ 
kutya eladó" című uj regénye a könyvpiacon 
megjelent és máris Impozáns mértékben bon
takozik ki a könyv sikere, jólesik regisztrálni, 
hogy a háromezer példányos első kiadás után 
már kijött a második kiadás. Annál szíveseb
ben iktatom Ide Kálmán Jenő páratlan sike
rét, mert a Hétfői Napló kritikája volt az első, 
amely felhívta erre az. elragadó humorú pom
pás magyar íróra a közönség figyelmét. Kál
mán Jenő Írja egyébként a Hétfői Napló kü
lönleges keresztrejvény-regényét is.

★

Szombat este a Zeneakadémia kamaratermé
ben tartotta Kánitz fíézáné énekiskolája a tan
évzáró előadását. Harang Margit, Tamás Lajos, 
Kánitz Viola, Mellűi Kálmán, Fayda Károly ér
demel dicséretet.

★

Labrioln. a Tisza Kálmán téri müintézet 
uj igazgatója megkezdte a magyar színé
szek szerződtetését. Az első műsorral is ki 
akarja vágni a slágert. Leszerződtette Ka- 
bos Gyulát, a kitűnő komikus-színészt.

♦
.4 Nemzeti Színház egyik utolsó premierjén 

általánosan feltűnt Dán E. I.ituszony (igy je
lezte csak n szinlup.) Ez a kis növendéklány 
az akadémia vizsgaelődásának rádi<>közvetil<- 
sen óriási sikert aratott. Több iiiagánsziv/iát 
hívta meg tárgyalásra, de valószínűleg a Nem
zetinél marad, ahol Bajor Gizi jogutódját lát
ják benne.

* Turnay Allét- és csoportja előadása. Köpc- 
czv Ilona. Szász Ella. M -l/ger Margit. Lábán 
Juana, Szántó Éva. Elek Zsuzsi, Spatx \<’lly, 
dr. Dückstcinné, Ralin Káló, Rózsahegyi Z*u-  
zsa stb. felléptével Ifi án a Belvárosi Színház
ban. Műsoron : Bach, Brahms, Mussorgs/ky, 
Dohnánvi-fcldolgozások.

Budapest páratlan nyári szenzációja az

Minden este fél 9 órakor
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
í Afutballbajnokságzáró-
ii délutánjának eredménye
A Ferencváros legkeményebb elenfele a Budai 11 volt. — A Vasas 

látszik osztályosát. — Botrányos finálé Debrecenben
K lepergett dicstelen profllcsztcndő 

utolsó fordulójának több érdekes és felette 
fontos kérdést kellett tisztáznia. A bajnok
ság már belekkel ezelőtt eldőlt, kétséges 
voll azonban a második hely, amely a Á’ő-

ki Debrecenben s valóságos „hadi
állapotot**  Idézett elő a közönség provo

katív magatartása.
A Kispest kiadós győzelmet aratott a Nem
zetin, mellyel a Vasast kcnyszcritcttc a: 
osztályozó keserűdre.

A II. ligabajnokság is eldőft a Sorok
sár javára

s így a Vasas partnere a Szeged FC les: 
az osztályozók során. A nap érdekességé
hez tartozik, hogy a Ferencváros pont
veszteség nélkül nyerte meg az ezéui liga
bajnokságot. ami páratlan teljesítményt 
jelent a futballvilágtörténelemben is.

A bajnoki tabella végső állása

mesterien Íveli s
Jnkube feje helyén van. 2:0.

Újpest ellenállhatatlan. Két perc múlva Auer 
kissé kényelmesen sétál a labdával a 16-os 
körül s amikor már három somogyi játékos 
van rajta, akkor kap észbe, hirtelen lerázza 
magáról valamennyit s

élesen sarokba Irányítja a meccs legszebb 
gólját. 3:0.

Fogl Jóskának 11 -es gyanús henszét figyelmem 
kisül hagyja Biró Sándor biró, majd Egry 
vérző orrát ecsetelik a laccsvonalon. Közben 
Kármán jól belép Sárossy mellébe.

A 38. percnél tart a pompás játék, amikor
Strück elegáns beadását Auer bekana

lazza. 4:0.
— Ugye, apukám, most a Somogy fogja 

rágni a gólokat? — szól egy kisfiú a papájá
hoz. De a mullheti góllövési váltógazdaság 
ugylátszik ezúttal nem gilt...

Félidőben a kaposváriak öltözőjében nem 
tudják a citromokat felvágni, mivel nincs 
bicska.

A somogyiad ezuttal a pestiektől kérnek 
bicskát...

Ezt nevezik fordított világnak. A somogyiad 
különben hallatlan fáradtak. Reggel nyolc óra 
óta személyvonaton bunxliztak délután fák 
háromig. Hja, spórolni kell, mondja a vezető- 
ség.

A pihenő sem hozza rendbe Kaposvár fiait, 
mert Újpest félórán ke
resztül nagv ostrom alatt 
tartja őket s a félpályán 
sem jutnak keresztül.

A 19. percben Spltz 
közelről lövi az ötö

dik gólt.
Négy perc, múlva Len
gyel húsz méterről hoz
za a somogyiak „egyké 
jót". 5:1. Ez Pesovnik 
érdeme voll. Különben 
Pesovnik jelentette Ka
posvár reprezentánsai csapatában az észt. Új
pest a meccs vege felé lefékezett. így is igen 
élvezetes, pompás futballt mutatott he a csa> 
pat. A Somogy elleni győzelem különben a 
Középeurópai Kupában való részvételét jelenti. 
A csapat egész csatársora szenzációs, de aa 
egész csapat mint együttes nagyszerű.

Auer

A GÓLREKORDER
■ki ■ saját rekordját Is megjavította 

Takács II. 43 gól.

zépeurópai Kupáért való részvételt jelenti.
Újpest megnyugtató formában kvalifi

kálta magát erre a küzdelemre 
s hívei igen jó szereplést várhatnak tőle. 
A negyedik hely is nyílt volt. Ezt a Bocs
kai okkupálta, de

a mérkőzés szokatlan emóciót váltott

Remek futballra kényszer iietíe 
de győzni n

Ferencváros — B\

1. Ferencváros . • ■ . 44 pont 105:18
2. Újpest .... « . 36 pont 67:32
3. Hungária . . . ■ • . 35 pont 62:24
4. Bocskai . . , . • , 20 pont 43:40
5. III. Kér. FC . • • . 24 pont 37:44
0. Budai „11**  . , . . . 19 pont 31:43

8. Attila . . • . . ■ • 15 pont 23:40
. • 14 pont 29.54

10. Nemzeti « • ■ ■ . . 14 pont 27:52
11. Vasas . ■ ■ ■ • . . 13 pont 41:69

. . — pont 17:31

a Ferencváros a Budai 11-et
>m engedte

11 3:1 (2:1)

Rendőri krónika a debreceni futballszezón utolsó délutánjáról
Bocskai—III. kér. FC 2:0 (1:0)

Nagy harsonáról, hajrázás és éljenzés fo
gadja a bajnokcsapatot, amely az utolsó 
meccsén állt talán egész esztendőben a leg
közelebb a vereséghez.

A 30. percig általában csak azt lehetett 
számolni, hogy hány gólt hagyott ki a 

Budai.
A 14. percben 

keresztezi, de a
tudja stoppolni:

Czumpft rohamát Korányi 
beadást már csak kézzel

fenyeget, amikor a nyugodtabb elemek mégis 
folytatják a játékot. Tural és Toldi bombái 
alig kerülik el a hálót. Nagy lőgyakorlal fo
lyik — telitalálat nélkül.

Szünetben megállapítják, hogy a „szükség- 
csapat**  elég gyengén funkciónál. Lázár a 
halszélső, Berkessy a balhalf. Nem .sokáig. 
Berkesig megsérül és helyet cserélnek. Néhány 
Berkessy-dle hazajátszás után csöndes, de gu- 
nyor<?s hangon szól a megállapítás:

— Berkessy jó családapa lehet — mindent 
hazaad.

Debrecen, junius 12.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) Debrecenben is vasárnap zajlott le a baj
noki finálé. Zujlolt a szó teljes értelmében, 
mert

a meccset követően példátlan botrányok 
robbantak ki.

Debrecenbe érkező és Budapestről, valamint 
Szegedről indult filléres 
gyorsok csak úgy ontot
ták a közönséget, úgy 
hogy a meccs kezdetén 
már több mint kétezer
ötszáz néző foglalt he
lyet a pálya körül. A 
nagy érdeklődésre való 
tekintettel Salamon Béla 
Debrecenben vendégsze- 

replő társulata nem tar
tott előadást és a sport
rajongó szindirektor tár
sulatának élén ugyan- 

a mérkőzésen.
negyedik helyéért erős küzdel- 

* ' a hélyi

A

11-es — Sfancsik elegánsan belövi. 0:1.

csak
A 

met .
együttes jobb csatármunkája révén dőlt el a 
Bocskai javára, jóllehet a 111. kerület kitűnő 
fcdezetsorával, különösen az első félidőben, 
nagy fölényben volt. Szünet után a játék in
kább kiegyensúlyozott volt, az óbudaiak min
den erővel be akarták hozni ellenfelük gól
előnyét és

e törekvésük közben az erőszakos játék
tól sem Igen riadtak vissza.

A széllel támogatott 111. kerület a meccs ek
jén erősen szorongatott és hét perc alatt három 
eredménytelen koruerhez jutott. A 13. percben 
esett az első gól.

Vlncze.
megjelent 
bnjnokság . o„___
vívott a két csapat, amely csak

Szebbnél-szcbb akciók szórakoztatják a közön
séget. I.yka. a budaiaké kápráztatóan szelle
mes játékot produkál. Ép nz ötödik helyzetet 
hagyjuk ki, amikor egy kétes rumliból szabad
rúgáshoz jut a Fradi és

Takács II. veszekedett labdája ■ 16-oaróI 
szédülten süvít ■ léc alá. 1:1.

öt perccel később Takács II. óriási offszájd- 
ról Indul.

a taccsblró integet, a bíró nem látja a 
Takács nyugodtan lőhetl szokásos szögé

ből a gólt. 2:1.
Pervekig tart a reklamáció, inár-

A 10. p ben befejezik a zöldfchérek a baj
noki munkát

Korner. Toldi fejéről Takács fejére röp
pen a labda s egy kis pótfalssal a hálóba. 

8:1.
Ez nz utolsó gól. A százötödik Fradi s a 

negyvenharmadik Takács-gól.
A mérkőzés után Usetty Béla orszóggyiilési 

képviselő üdvözli a rekorddal győztes csapa
tot s egyenként szólítva maga elé a játéko
sokat. átadja nekik a ferencvárosi hivek 
njóndéknit: a nemes versenyek emlékére ne
mes fémből.

Markon labdája Teleki közvetítésével Vln- 
ezéhez került, aki azt a hálóba rúgta. Blrl 
a labdát kivágta ugyan, de a kétségtelenül 

déri gólt a biró megítélte. 1:0.
A második félidőben magára talált a Bocskai 
fedezetsora és igy feljavult a játék színvonala. 
Az 5. percben Boronkay biró a Bocskai ellen

tizenegyest ítélt,
Magyar lövését azonban Fehér kivédte.

A közönséget a balsiker nagyon izgatta, a fe^ 
gyelmezetlenebb elemek a birót szidalmazták 
és a közönség hangulata rövidesen átragadt a 
játékosokra is. A meccs eldurvult. A 13. perc- 
ben

Vlncze erős lövését Blrl kiejti és a résen 
álló Mátéffy a hálóba továbbítja a labdát.

A 25. percben Vlncze megsérül és az orvosok 
lokszalagszakadást állapítanak meg! Vincié 
távozása után a Bocskai csonka csapata már 
csak védekezésre rendezkedett be és sikerült is 
megakadályozni a vendégcsapat kiegyenlítést 
célzó szándékait.

Vlncze sérülése az ellenfél hibáján kívül kö
vetkezett be.

Boronkay revolverei áttörése
A meccs után példátlanul botrányos esemót 

nvek történlek. Boronkay Gábor, a mérkőzés 
bírája taxiba akart ülni, hogy a Bikában lévő 
szállására induljon. A sofőrök azonban, látva 
a közönség izgatott hangulatát, vonakxvjtak 
jármüveik felajánlásától. Csak Salamon Béla 
protekciójára és közbenjárására tudott a bíró 
taxit szerezni. Testi épségének megvédéséről * 
hágcsókon clhelyezkedett rendőrök gondos
kodtak. miután azonban az autót igy is többi 
ízben közápor érte,

Boronkay revolvert rántott,
majd teljes sebességgel igyekezett szállását 
elérni. Pár perc múlva ugyanilyen fogadta
tásban részesült a III. kerületiek autója is és 
a benne ülő

Berehás és Győri meg Is sérültek.
Ugyanekkor jött egy kocsi a sérült Vlncze 
családtagjaival. A két jármű utasai összezör
dültek, úgyhogy

lovasrendőrök közbelépésére volt szükség.
A meccs utáni utcai harcok szenvedő hőse 
volt egy villamoskalauz is, aki a III. kerüle
tiek segítségére sietett, ámde megjárta, mert 
a harcias tömeg nekiment és alaposan hely
benhagyta.

Túlfűtött hangulat, füttykoncert a vasárnapi 
vizipóló-derbin

mór kiállítás
Kisegítette Kispestet a Nemzeti a csávából

Kispest—Nemzeti 3:0 (1.0)
Kispest a kiesés rémétől hajszoltan már nz 

első percekben alaposan befekszik a játékba. 
Wcinhardt „vasi" stílusban véd, véd egészen 
■ 12. percig, aztán nincs mit tenni.

Kapurlőtll rumli, ■ Kispest ötletes és 
Szepcs úgy vágja a sarokba ■ labdát 16 
méterről, hogy abban benne van n véle

ménye az egész kiesési kérdésről. 1:0.
A Nemzeti ezután fölénybe kerül, de a csatá
rok csak nz eleganciát tartják szem előtt, a 
gól nem fontos. A tribün azonnal kész az Íté
lettel.

— Bcváns lefekvés!
Parázs vita kerekedik s a végén megálla

pítják, hogy...
— Kérem, et olyan lefekvés, ahol a játéko 

sok nem feküdtek le.

—
— Egész éjjel fenn voltak. Kell több* ...
Persze nem egészen igy All az eset, de jól 

hangzik. Szünet után ismét a Kispest az agi
lis és a A. p-ben

Dormos stopp után élesen a léc alá zu- 
gatja a labdát. 2:0.

Sok kispesti roham következik, a Nemzeti 
nem sok erényt csillogtat, dehát nem is lelki
gyakorlat ez itt. Már-már éppen bevésik az 
eredményt a futbnll-annnlcszeibe, amikor az 
utolsó másodpercekben

Töröa jól ívelő labdáját Dormos leállítás 
után a kapufa töve mellett bepöccinti. 

3:0.
Védeni Is lehetett volna. Dehdt...

Az Újpest könnyű győzelemmel zárta a bajnoki évadot
Újpest - Somogy 5:1 (4:0)

Meccs előtt a kapos
vári játékosok öltözőjé
ben formálisan levizilelt 
Jakiihe aki Kaposvárról 
került nemrégiben vissza 
a lila-fehér csapatba. 
OyörfTv nem is hagyta 
szó nélkül:

.ló hangulatban kezdtek a csapatok s már 
a harmadik percben 2:0-ra vezetett a Somogy, 
igaz, hogv csak korneraránnyal. A derék ka
posvári fiuk rendületlen energiát vesztegeltek 
cl a sok futkározAssal s kél jó helyrvlet Is 
sutba dobtak. Ezrei szemben alig néhány 
petényi játék után Miklóssy belebokszolt egy 
beadásba.

Az UTE győzött minimális gólkülönbséggel

P. Szabó
pesti center(

— Jaksl, cseréljünk 
dressztf...

Veled nem nyerné 
meg Újpest a Közép
európai Kupát' — vó-

A It-ea büntetőrugásl P. Szabó lazán gu
rította, de a labda tudja a kötelesvégét. 

1:0.
A rég látott Fogl Jóska nagy gyertyát mg. de 
utána a még csillogó rutinjával korrigál. A 19.

gott vissza a kitűnő uj-I percben Somogy kapusa könnyelműen kor-
• |nerra tol egy labdát. A sarokrúgást Ströck

Az Uszókonlicló vasárnapi versenye izgalmas 
küzdelmeket hozott nemcsak a bajnoki staféta
számokban, de a vlzipólómeccseken is. A nagy 
érdeklődéssel kisért

vegyes stalétabajnokság a védő UTE zsák
mánya lelt,

mig a 100 méteres gyorsuszás olimpiai próba
versenyben Mészöly győzött Jakab előtt. A 
é'%.100 méteres hölgy gyorsuszó staféta bajnok
ságot az FTC hölgyei a maguk javára szerezték 
meg a MUE távollétében. A vizipóló-mérkőzé- 
sek közül a legnagyobb érdeklődés az. UTE— 
111. kér. TVE meccset kísérte, amelyet

■ Illák szerencsésebb csapata minimális 
arányban könyveli el a maga Javára.

Az eredmény ilyetén való kialakulásában nem 
kis része van Schlenker Antal bírónak is, aki 
feltűnő indiszponáltságával sokszor sújtotta a 
III. kér. TVE csapatát.

A versenyt elég szépszámú közönség nézte 
végig, amelynek somiban megjelent Scitovszky 
Béla nyugalmazott belügyminiszter is.

.4 főbb eredmények'
Magyarország 132. évi 4Xl00 méteres hölgy 

gyorsuszó staféta bajnoksága. Bajnok: FTC 
A csapata (Csuka Livin. Bábel Zsófia, Csányi 
Boriska Sípos Manci) 5 p 31 6 mp. 2. FTC 
B-csapaln 6 p 42.6 mp. A MUE Tóth Ilonka 
betegsége miatt nem indította csapatát. Az 
FTC A-csapatn igy is jó időt úszott ki s külö
nösen a még ifjúsági de nagy reményekre jo
gosító Búbéi Zsófi, valamint a kitűnő formá
ban lévő Sipos Manci úszása érdemel külön di
cséretet.

Magyarország 1932. évi vegyes staféta-baj
noksága. 1. UTE (Hitel. Nagy. Szabados) 5 p 
21 8 mp. 2. MESE 5 p 28 2 mp. 3. FTC A 5 p 
28.4 mp. Feszült figyelemmel kisérte a publi
kum a kitűnő mezöuy. összecsapását, amely az

érdeklődésnek megfelelően rendkívül izgalmas 
harcot eredményezett. Az első száz méteren 
Hilu és az FTC Lantosa még együtt vannak, 
ekkor azonban n lilák első embere előnyt sze
rez és kétszáz méternél ez az előny már öt 
méterre növekszik nz FTC-vel szemben. A 
MESE ekkor még messze a harmadik helyen 
fekszik. Váltás után Nagy még inkább fokozza 
ezt az előnyt * ezt annál is inkább megleheti, 
mivel az FTC második úszója, Klenk feltűnően 
gyengén úszik. A finis utolsó kétszázasára Sza
bados itt behozhatatlan előnnyel indul, míg 
FTC-böl Székelv kétméter előnnyel startol dr. 
Bárány ellenében. A két kitűnő úszó kozott 
öldöklő harc fejlődik ki, a fordulóban Bárán 
egy gondolattal előbb fordul Székelynél, 
azonban végig n nyomában marad és a 
melletti páratlanul nagyszerű küzdelemben 
csak karhátránnynl marad mögötte riválisának.

Bárány szárméteres Ideje 59.8 mp volt, 
mig Székely 1 p 01.2 mp-ccl úszta a 100 mé-

Kétszázméteres 
úszás olimpiai próba ver*  
seny: 1. Mészöly Tibot
cgyl. kiv. 2 p 27 mp. 2. 
Jakab János UTE 2 P 
30 mp. 3. holtversenyben 
Mihályit SZUE és K*«  
nássv Gyula MAC 2 P 
30.0 mp. Mészöly végig 
vezetve biztosan győzőik 
azonban úgy nz ő ered
ménye, de még inkább 
a mezőny többi tagját • 
vártnál jóval gyeng bb 
rejt.

106 m-cs II. o. gyor,úszás 1. Nagy WJ°’ 
MUE 1 p 03 8 mp. 2. I.aky Károly BBTE 1 P 
0.0 mp, 3, Paucr Ödön MAG 1 08 mp.
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A) 4 p 40 mp, Z FTC. B) 4 p 50 mp, 3. [te 
4 P *5  “P- *»  FTC B-csapate BábcJ Z.óü k|. 
tűnő úszása révén lett második.

Toronyugrás: 1. xagy Károly MTR 77gj 
pont. 2. Kovács Ferenc UTE 68.76 p.
, “KJ10. "““Urlatan Dalmady Ilona
és Fonyó Lili rgen tehetségeseknek mutatkoz- 
nak.

A vizipólőmérkőzések s
MTK—-MESE 4.-2 (2:0)

Az MTK kezdés után nagy elánnal fekszik a 
küzdelembe és csakhamar gólt ér el Raj ki át
adásából Brandy révén (t :0). Ezután a biró 
Rajkit és Mátrait cluszásért, Ilomonnait és 
Tarródyt pedig durva játék címén kiállítja. 
Keserű I. passzából ugyancsak Brandy szerzi 
az MTK másodi'.k gólját. Szünet ulán Tarródy 
átadásából Baranyai a MESE első gólját szerzi 
meg, de ezt Hajki csakhamar növeli (3:1). 
Brandy kiállítása után Helyes éles góljával a 
MESE ismét javít, ám Keserű 1. hosszú lövés
sel végül is biztosítja a kék fehérek győzelmét.

UTE—III. kér. TVE 3:2 (3:1)
Igen durva, nivótlnn mérkőzés, amelyből az 

UTE sok szerencsével került ki győztesként. A 
III. kér. TVE egyenrangú ellenfele, volt s ha 
csatárai a kapu előtt határozottahbak, ugv nz 
eredményt a maguk javára nagyobb arányban 
megfordíthatták volna. A vezető gólt Musilz 
révén a kerületiek szerezték meg, ezt Bozsi 
egyenlítette. Ezután Némethnek a kapufáról 
lepattanó labdáját, általános elképedésre, gól
nak minősíti a biró, majd Bozsi labdáját, ame
lyet Bródy a vonalon fogott, ugyancsak gól
nak nyilvánította. A közönség ezt a két gyors 
egymásután! Ítélkezését heves füttykoncertlel 
kisérte. Több kiállítás után a második félidő
ben Czele még egy gólt szerzett a kerületnek, 
nmely azután számos nagyszerű helyzetét nem 
tudta góllá értékesíteni.

FTC—BBTE 7:2 (2:1)
Az FTC nagy fölény mellett győzött. Góldo

bók Házy (3), Hunyadi (3) és Zentai, illetve 
Lányi és Elmer.

A hölgyuszóbajnok fia — 
Budapest legjobb sportoló diákja

Az elmúlt hét folyamán a sportrovatokban 
rövid hir jelent meg, amely közölte, hogy a 
Kölcsey-reálgimnázium rendezésében befejez
ték a „ Budapest legjobb sportoló diákja'1 
ríméért kiirt verseny küzdelmeit és hogy az 
öt számból álló összetett versenyt Gergely 
Mihály, az Izr. reálgimnázium diákja nyerte, 
immár másodízben.

E rövidke hir mögött rendkívül érdekes 
dolgok rejtőznek. Nézzük csak elsősorban az 
újszerű verseny összetételét, Ördöngős egy 
terv, amelvnck kigondolója nem más, mint 
Bély Miklós testnevelési tanár, a magyar 
sportfársatfalom egyik rokonszenves tagja. Az 
összetett verseny négy száma: atlétika, torna, 
úszás és gyorskorcsolyázót. Az Ötödik szám: 
a tanulmányi előmenetel. Ami azt jelenti, 
hogy a benevezett diák hasztalan bizonyul a 
legjobb úszónak, lehet akár rekorderatléta, 
végigverheti az egész gyorskorcsolyázóme- 
zőnyt, legyen bár akrobatatornász — mindez 
hiábavalónak bizonyul, ha

a fizika, matematika, avagy a latin tár
gyakból nyert kalkulus elrontja az ös&x- 

pontozást.
pontozóbirák a jégről, a salak
uszodából a tanári szobába ve-

Miért? Mert a 
ról, avagy az 
szik útjukat.

A kétszeres •------- - —
Juci 22 évvel ezelőtt a MUE színeiben sok
szoros hölgyuszóbajnok, gazdagon deko
rált versenyző, az édesapja: Gergely Ká

roly dr. fővárosi orvos-vivó, úszó volt.
Meg akartunk ismerkedni a győztessel. A 

gyönyörű, modern tanintézet folyosóján az 
érettségi vizsgák utáni izgalom. Dückstein 
Zoltán, a gimnázium fiatal testnevelő tanára 
fogad. Elmondja, hogy a győztes egyik© azok
nak, akik

„Summa cum Laude” érettségiztek, 
vagyis részese az újonnan rendszeresített 
érettségi-kitüntetésnek. Jlatodikos v««- 4»„
mint mükerékpározó tűnt fel 
amelynek udvarán nyaktörő ----- - —
lányokat végzett biciklin. A komoly sport
ágakban 1930—31-ben teljesen váratlan volt a 
feltűnése, amikor a 14 bajnoksággal rendel
kező Taubert, aki 14 éves korában már ifjú
sági tornászbajnok volt, legyőzte. Jó) vív, mű
ugrásban a KISOK-bajnokság harmadik he
lyezettje. az Inn folyón, majd a Dunán Ltn- 
zig evezett le. Beszélni nem lehet vele, Jnc” 
most is kint van a Dunán, egy Fallboot-on. 
Dückstein, a bajnok-tanár minden érdemet 
szerényen elhárít magától, azt mondja, nogy 
a szülőké az érdem, akik egy ilyen zseniális 
gyereket neveltek. .

A fiút tehát nem találtuk, de beszéltünk az 
édesapával, aki otthonosan sétált az intézet 

... > ____ ........ azt mOÜ-

győztes édesanyja: Lengyel

korában 
az intézetben, 
akrobatamutat-

folvosóján. Az orvospapa viszont azt mon
dotta, hogy mindent Dückstein tanár urn • 
köszönhet a gyerek, akinek nemcsak tanara. 
testi nevelője, hanem őszinte baralja »» '° • 

Valószínű tehát, hogy mind a kettőnek 
Igaza van. A folyosón ellenben megsúgta eg) 
diák, hogy a „Budapest legjobb ,Porl°'ri 
diákja" cim alighanem itt marad az intését- 
ben, mert a tanár ur Gergely helyére már 
„fogotr egy ötödikest. •*  ••

X A BBTE pálj-Mn va.írnap dólelóll bo- 
tivollloltAk te a fírltepywbrn » innp-nr nem- 
teli bajnoksJgol, melynek elfldonlfuben kepe- 
llng 6:2, 6:4, 0:1 nrónybnn verlo Sírnál. F-lekeb 
finbronll, pedig 9:11. 7:5, 5:6 5, 6:0 
ívízdtl gróf Zichy felelt. A díntjben Kebelted 
6:4, 6:1, 6:1 arányban verte ,
terflpSro, nemzeti bajnokiig elMöntSIben a 
Aeftrílng-prd/ Zl'hg-ptr 6:4. 6:3. 5:3 .rft £»» 
verte a Bdmí-dr Inrobi egvulle.t, a
— (ze/meregvUlte, pedig 4:6. 10:8. 5.6. 6.4, 
6:2 arányban győzőit a JÜtaUntma.zkp-egyiltte. ellen. A döntő hétfőn dílulán 
fél 5 órakor lesz.

Szellemi tornával egybekötött 
sportpályázatot ir ki a Hétfői Napló 
A pályázat tárgyát és feltételeit a jövő számunkban közöljük

A Hétfői Napló alapítása óta minden idő
ben hü tükre volt a vasárnapi események
nek. Kezdettől fogva igyekezett az elmúlt 
vasárnap sporteseményeiről is bőven refe
rálni. Amikor a közönség körében az érdek
lődés a sportesemények iránt növekedett, 

lapunk volt az első, amely sporfrova- 
tát kibővítette, sportszerkesztőségét 
megerősítette, bel- és külföldi hírszol
gálatát a legtökéletesebben megszer

vezte.
Külföldi és vidéki tudósitógárdánk telefo
non továbbítóit anyagát hatalmas belső ap
parátus dolgozza fel,

újszerű gólrajzaink szemléltetően áb
rázolják a legnépszerűbb sportág ese
ményeinek változatos fordulatait és 

búzásait.
Most azonban, amikor rejtvénypályáza

taink közönségünk körében oly váratlan si

Csak egy jó hosszufávfutó, 
de nem csodafutó Lukács Sándor, a rákoscsabai 

futócsillag, aki ötödik lett a vasárnapi 25 kilométeres 
olimpiai elökészitöversenyen, amelyet egy 

karcagi futó nyert meg
A MASz megbizásábó laz Egyetértés Sport 

Club vasárnap délután a vecsési országúton 25 
kilométeres olimpiai előkészítő versenyt rende
zett. A versenyt nagy érdeklődéssel várták, mert 
azon

réaztvett Lukács Sándor is, akit az elmúlt 
hetekben még műit „csodafutót**  emleget

tek.
Lukács ezúttal is bebizonyította, hogy átlagon 
felüli tudással rendelkezik, de a róla elterjesz
tett fantasztikus eredmények hírét ezúttal is 
megcáfolta. Egyebekben a versenyben ötödik 
lett s 1 óra 40 perc 18 mp-cs idejével, jóval az 
elsőfokú strandon (1 óra 45 p.) belül végzett.

A versenyt Kiss Géza, a karcagi MOVE 
tagja nyerte nagy meglepetésre, mig Ga
lambos, a verseny favor ltja, harmadik he

lyen végzett.
Kiss igazi magyar östehetség, aki jóformán 
minden előkészület nélkül jött a versenyre Kar
cagról, ahol naponként nehéz testi munkát vé
gez mint téglagyári munkás.

Idejével megközelítette Király Pál országos

KBLFBLDI sportwaplő
Fején találta a sulygolyó, szörnyet halt 

a zsűritag
Bécs, junius 12.

(A Héttől Napló bécsi srerkesiltSsígétfll.) Megrendítő és tragikus szerencsétlenség 
történt vasárnap a bécsi Árbelire Tnrn Véréin versenyén.

Az elhajított 7M kg-os sulygolyó Oltó Jtayrr zsűritagot fején találta, akt 
szörnyethalt.

versenyt azonnal félbeszakították. A rendőrség n nyomozást megindított,.

Halomra dőltek a világrekordok 
az USA főiskolai atlétikai bajnokságain

A

Chicago, junius 12.
Az amerikai főiskolai atlétikai bajnok

ságok során, amelyek egyúttal olimpiai 
próbaversenyek is voltak,

négy uj világrekordot állítottak fel.
Raplh Metcalfe 100 m-en a csaknem hihe
tetlen 10.2 mp-es idővel győzött és Pad- 
dock 10.4 mp-es hivatalos világrekordját 
2 teljes tizedmásodpercccl javította meg. 
Metcalfe a 220 yardos síkfutásban Lock 
1926-ban felállított 20.6 mp-es világrekord
ját 20.5 mp-re javította. A 120 yardos gát
futásban George Sáling honfitársának. 
Beardnak 14.2 mp-es világrekordját 14.1 
mp-re javította. Jack Kcller a 220 yardos 
gátfutásban 22.7 mp-es idejével uj világ

Pozsonyi tréning az osztályozóra
Vasas—Pozsonyi Vasas 2:1 (0:1)
Pozsony, julius 12.

(A Hétfői Napló tudósilójának telefon
jelentése.) A Vasas a bravúros, de hiábavaló 
bajnoki finis után Pozsonyba rándult s a 
közelmúlt nagy erőfeszítésre való tekintet
tel lefékezrtten is szép győzelmet ura toll.

A tegnap megsérült Bercczkit Tolmács 

ADM1KA AZ OSZTRÁK BAJNOK, 
VIENNA A MÁSODIK.

Bécsből Jelentik: Adrnira—Florisdorf 4:1, 
Vienna—Wacker 3:0. Rapid—Ausztria 3 2. 
Hakoah—Nicholson 1:1. Az osztrák llgebiij- 
nokságot tehát nz Adrnira nyerte. 2. Vienna. 
3. Rapid. 4, Ausztria. .4 Középeurópai Kupa 
küzdelmekben Ausztriát az Adrnira és a 
Vlenna képviseli. A Vienna az Újpest ellen 
jele len.

kert arattak, felmerült az a kívánság, hogy 
a sport témaköréből Is keressünk vala

milyen szellemi szórakozást.
Lapunk mindenkor alkalmazkodott a kö
zönség kívánságához cs most sem zárkó
zik el annak teljesítése elől.

Elhatároztuk, hogy következő számunk
ban
KELLEMESEN SZÓRAKOZTATÓ SPORT
PÁLYÁZATOT ÍRUNK KI OLVASÓKÖ

ZÖNSÉGÜNK RÉSZÉRE.

A sportpályázat feltételeit is ugyanakkor 
közöljük. Egyelőre csak annyit árulunk cl, 
hogy pályázatunk a legnépszerűbb sportág
nak, a futballsportnak híveit fogja foglal
koztatni.

A Hétfői Napló ezen újítását bizonyára 
szeretettel fogadja majd lapunk tekintélyes 
olvasótábora.

rekordját.
Tiz kilométernél Kiss, Majorossy és Zelenke 
együtt haladt. Tizenöt kilométernél még min
dig cgyüt haladt a három futó, idejük 54 p. 
45 mp. volt. Ezután Galambos teljesen lesza
kadt. Tizennyolc kilométer után Kiss lassúnak 
találta a tempót s tcljeesn frissen elfutott a töb
biektől s lerázta Majorost is. Húsz kilométernél 
már 80 méter előnye volt Ksisnek, aki ezután 
állandóan növelte előnyét s a közönség lelkes 
ünneplése közepette futott célba. Egyáltalában 
nem futotta ki magát.

A verseny végeredménye a következő: 1. 
Kiss Géza, Karcag 1 óra 31 p. 55 mp. 2. Majo
rossy ESC 1 óra 34 p. 27 mp. 3. Galambos 
EESC 1 óra 35 p. 31 mp. 4. Zelenka Salgótar
ján 1 óra 37 p. 20 mp. 5. Lukács, Rákoscsaba
1 óra 40 p. 18 mp. 6. Lovas Antal MAC I óra 
40 p. 33 mp. 7. László RAFC 1 óra 45 p. 56 mp.
8. Demeter BBTE 1 óra 47 p. 37 mp. 9. Báró 
Gudenus József FTC 1 óra 50 p. 10 mp. 10. 
Kutbeli BBTE 1 óra 53 p. 46 mp. 11. Bukovini 
Törekvés 1 óra 59 p. 09 mp. 12. Avar BEAC
2 óra 00 p. 09 mp.

rekordot állított fel és honfitársának, 
Brookinsnak rekordját háromtized másod
perccel javította meg.

Cleveland, lunius 12.
Az olimpiai próbaverseny során Jesse 

Otvcns a 100 m-es síkfutásban 10.3 mp-ces 
időt futott, gyenge hátszéllel. Stella Walsh 
Amerikában élő lengyel hölgyatléta az 60 
m-es síkfutásban 6.4 mp-es idővel uj nem
hivatalos világrekordot állított fel, a 100 
m-es síkfutásban pedig 12.1 mp-es rekord
dal győzött.

Newyork, junius 12.
A Mcfropolitaine Amatőr Athletick l’nlon 

ve.resnyén Beard a 120 yardos gátfutásban 
14.4 mp-es idővel győzött.

helyettesítette. A Vasas nem erőltette meg 
magát és igy történt, hogy a 11. percben a 
helyi együttes szerezte meg a vezetést Cefa 
lövésévei. Szünet után a Vasas fölénybe ke
rült: a 14. percben Bossák révén kiegyenlí
tett és a 35. percben Szemere a győzelmet 
jelentő gólt is megszerezte. .4 Vasasban kü
lönösen a csatársor volt jó. 

ROMÁNIA NAGY GYŐZELME 
FRANCIAORSZÁG FELETT

Bukarestből jelentik: Románia—Franeia-
ország 6:3 (3:0). Tizenkétezer néző előtt Iván- 
csics magyar bíró vezetésével játszották le az 
első román—francia válogatott mérkőzést,

KÉT UJ NŐI VILÁGREKORD
Berlinből jelentik: Braiunüller kisasszony, a 

gerelyvetésben 4t m 64 cin-re javította a női 
silágrekordot. Giesolf hullaná hölgyatléta a

magasugrásban 162 cm-es eredménnyel áriáién 
túlszárnyalta ar eddigi világrekordot.

DÖNTETLENÜL JÁTSZOTT A BESZKÁRT 
NAGYVÁRADON.

Nagyváradról jelentik: Részkört—Törekvés, 
Crisana kombinált /./ (0:0). A budapesti
amatőrcsapat döntetlen eredménye Nagyvárad 
legjobb ll-ével szemben igen szép teljesít
ménynek mondható.
EGY GORILLÁVAL KEVESEBB VILÁG- 

BAJNOK VAN
Párizs. A középsúlyú ökölvívó világbaj-' 

nokságot dr. Marcel Til francia bajnok 
nyerte. A szombat esti mérkőzésen az eddigi 
világbajnokot, a néger Gorilla Jonest a zsűri 
diszkvalifikálta.

NEMZETKÖZI RINGssűL:
Varsóból jelentik: Eddie Ran Amerikából 

visszatért lengyel weltersulyu ököivivó-bájnok, 
szombat este a berlini Volkmart .1 nyolcadik 
menetben kiütötte. A könnyüsulvban a berlini 
Czirson a harmadik menetben kiütéssel győzöl! 
Ncoczinszki felett.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

Zombori II., Szekfií, 
Kárpáti és Tunyogi 

„olimpiai formában**
Magyarország hirkozóbajnokságait siómba*  

tón és vasárnap bonyolították le a Műegyete
men. Nívós küzdelmekben gyönyörködhetett a 
közönség. Különösen

Zombory II., Szegfű, Kárpáti és Tunyogi 
mutattak olyan formát, hogy az olimpiai 

kiküldetésük kívánatosnak mutatkozik.
Papp László dr. a kisnehézsulyban indult 4 
Petővel szemben vétett véletlen öntussal kiesett, 
A verseny befejezése után Szieberth Imre társ
elnök osztotta ki a bajnoki érmeket.

Az eredmények:
Légsuly: 1. Szegfű Kaposvár, 2. Zombory IL 

MAC, 3. Arányi Rozsnyó.
Pehelysúly: 1. Fehér FTC, 2. Koltay B. Vas*  

utas, 3. Gárdos UTE.
Könnyüsuly: 1. Kárpáti UTE, 2. Beke L’TE» 

3. Tasnády MAC.
Kisnehézsuly: 1. Finyák UTE, 2. Kamarái 

IIAC. 3. Csiszár FTC.
Nagykőaépsuly: 1. Tunyogi FTC, 2. Ferenezy 

KAC, 3. Malu.ska Törekvés.
Kisnehézsulv: 1 Tarányi MTE, 2. Pethő 

HAC, 3. Vitlay UTE.
Nehézsúly: I. Varga BSzKRT, 2. Sárdi IIAC, 

3. Barbarits B. Vasutas.

X Kiesett a 33-as FC! Az T. osztályú ama- 
főrbajnokság vasárnapi eredményei a követ*  
kezők: l’TE Postás 3.0. BEAC—URAK 4:0, 
Törekvés 33 FC 3:2, Fér-Vasiutas—MÁV 2 1. 
III. kér. TVE—Elekfromosmüvek II. Az I, 
osztályból a 33-as esett ki, amely a futball ala
pítása óta jelentős szerepet játszott a magyar 
amatőr labdarúgás életében.

X Soroksár lett a másodosztályú bajnok. 
A II. osztályú professzionista ligabajnokság 
utolsó mérkőzéseit vasárnap tartották meg. 
Soroksár csapata 4:1 (2:0) arányú győzel
met aratott a BAK fölött, ezzel a győzelmén 
vei megnyerte a II. osztályú ligabajnokságot 
s igy a jövő évben a nagy profikkal játszik 
együtt. A Szegedi PC. mint második helye
zett osztályozó mérkőzést játszik a Vasassal 
nz I. liga utolsóelőtti helyezettjével. ETC—• 
FC—Terézváros 6:0, VÁC FC—Maglód 10,

X A válogatott vlzlpólóesapat Igen erős tré
ninget tart holnap. Igen érdekes Iréningmecs- 
cset játszik az olimpiászra készülő válogatott 
vizipólócsapat holnap, kedden este fél 7 óra
kor a Császárfürdőben. A Bródi—Ivády, Ho- 
monnai—vitéz Halasy—Vérlesy, Németh, Ke
serű II. összeállítású együttes 4^10 percet 
mérkőzik az MTK. nz UTE. a III. kér. TVE és 
a MAC együtteseivel. A tréning teljesen díjta
lanul tekinhető meg. Itt említjük meg. hogy a 
jövő vasárnap délután kerül sorra a 200 mé
teres gyorsuszóbajnoksúg és az UTE—MTK, 
Hl. kér TVE-MAC vizipólómeccsek.

X A szegedi felsőkereskedelmi as orsiágoS 
középiskolai futbsllbajnok. Szegedről jelentik: 
Szegedi Felsőkereskedelmi -Budapesti Rákóczi 
felsőkereskedelmi 1:0 (0:0). Országos középis
kolai labdarugó bajnoki dönlőmérkőzés.

X A „profi1* elnevezés ellen tiltakozott a 
debreceni futhnllkonfrrencia. Debrecenből je
lentik: Szombaton éjjel a késő hajnali órákig 
tartó konferenciát tartottak n vidéki profiegye
sületek megbízottai. A konferencián megjelen
tek a fővárosi egyesületek képviseletében Pop
per Béla, Komor Ödön, a III kér. FC. Neu- 
iveit Pál a Vasas, Barna a Budai IL. llerzog 
Edvin a profiszövetség részéről, továbbá Vétek 
György dr. kaposvári polgármester, Halmay 
miskolci polgármcsterlifivelles. Tornap száza
dos és Zemplény István dr. Iiithnllignrgató a 
miskolci Attila részéről. A vidéki proflegvesü- 
letck nevében a Bocskav képviselője erélyes 
hangon tiltakozott a vidéknek a bajnokságból 
tervezett kirekesztése ellen, llerzog reformter
vezetei terjesztett elő. amelyben a „profi"' el
nevezés további fentartása ellen tiltakozott. 
Követelte, hogv a menedzserek ne végezhesse- 
nek bírói funkciót. Tárgyalta a konferencia az 
utazási költségek ügyét, továbbá számos 
egyéb, á vidéki egyesületeket érdeklő ugy<t, 
amelyek elintézésére cgv négvtagii bizottságot 
választoltak. A bizottság tagjaivá Neuwelt Pált, 
Herzog Edvinl, Zemplény Gusztáv drt és Káldy 
Zsigmond drt választották m- g._________ _

Akar olcsón ruhAzkodni? 
IJrIvarost űrt raha-naloii,

IV tránvl n. *1.  I. C •». a. mAr l» - t'-»ót itéssK
Méret '.rertnl tflbbasörl arabéval WtAnvt. teteltvfc 

taxootmÍAt oltson villák
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Cartonnet,
a mellúszás egyik világsztárja, egy csésze csokoládé mellett 

felfedi tréningje titkait és beszél olimpiai esélyeiről
Párls, junlus 1.

(A Hétfői S'apló párisi szerkesztőségétől.) 
Amióta Jaquc*  Cartonnet világrekordot javi- 
tolt 1 perc 13 mp ®/*-del  a 100 méteres távon, 
azóta 6 is olyan sport „sztár" leli, akit nehe
zen lehet elérni. Hozzájárul uz is. hogy jelenleg 
ép katonai évét szolgálja és ha nincs véletlenül 
valamelyik uszoda medencéjében, úgy a jóin-

SCHOEBEL CARTONNET
Mándy Ilona felvétele a „Hétfői Napló" 

számúra.

rült lehoznom. A 100-on pedig 1 perc 13 mp- 
cél úszott világrekordot.

— Milyen esélyekkel indul Los Angelesbe? 
— A lehető legjobb formában érzem magam, 

sőt egész különleges lehetőségeket vélek el
érni . .. /Mindezt igen természetesen, minden 
hencegéstől menten mondja.) Schoebel bizony
kodik:

— Igen, hallatlan formában van „Ullyseas". 
(Ez a fiuk között Cartonnet gúnyneve. Hogy 
miért: ők se tudták magyarázni. A Schoebel-t 
viszont a sportvilág mint ,.pinguin“-t ismeri.) 
A kél bajnok nevet.

Cartonnet veszi át a szól:
— A japán Twrutdt és Speneert tartom 

egyedüli komoly ellenfeleimnek. De igy is re
mélem, hogy

győzelmi esélyeim a lehető legjobbak.
A magyar úszókról kerül szó:
Vizlpólóban verhetetlenek, hacsak Amerika, 
esetleg Japán nem hoz valami meglepetést. 
Tsrls-sal szemben telve vannak Bárány
nak, főleg a gyorsasági stílusának dicsé

retével.
Megemlítik Hildet is és újra csodálják, milyen 
kiváló úszók a magyarok. „No és Halassy" — 
bólogatnak.

Miután a csokoládét elfogyasztották, meg
kérem Cartonnet, árulja el pontos tréningje 
programját, arait készséggel megtesz. Eszerint: 
naponta körülbelül 1000 métert úszik. Ez fel
osztva: 200 méter lassan, 500 méter rendesen, 
200 méter lábbal, 100 métert elég gyorsan.

Regény-keresztrejtvény
12 részbon

Kálmán JsnO regényét keresztrejtvénybe szerkesztette Gál György
Ml történt eddig ?

A férj ebédután a hálóban kicsit ledőlt. Az nsszony és az udvarló egyedül maradt és 
mint hetek óta mindennap elkezdődött a heves ostrom. A kitartó szívós ostrom — egy asz- 
szonyért.

— Holnap ugye feljön, —- duruzsolt a 8u; hangja tele volt melegséggel. Az asszony ma
kacsul nézett rá.

— Teljesen ki van zárva, miért tréfál?... Tudja jól, hogy tisztességes asszony vagyok 
és az is maradok.

III.

viliéi kaszárnyában exerciroz. Igv hűl különös 
örömmel akadtam ni a Boul-Micli egyik kávé
tolt 1 perc 13*/»-del  a 100 méteres távon, 
teinlén mellúszásban kiváló bajnokkal, Alfréd 
Schoebel-M uzsonnázott. Mint józan és elővi
gyázatos sportolókhoz illik: mindkettő az ár
tatlan babos csokoládét szűre sölte.

— Tehát különleges előírás szerint kosztol
nak? — nyílom meg kérdéseim sorozatát.

Alfréd Schoebel, a gyorsabb bcszédii, vékony, 
nyurga fiú felel reá:

— Nem vagyunk éppen szigorú „régime" 
alatt és kosziunk ugyanaz, ami általában az at
létáknak előnyös. Semmi kávé persze...

— De naponta a: egy liter vörös bor — vág 
közbe Cartonnet, aki szőke ártatlan kék sze
mekkel, állandó mosollyal és olyan széles vál
takkal bír, hogy első pillantásra inkább 
botoló-, mint úszóbajnoknak látszik.

Tehát megkérdezzük: Szokott talán botolni 
Is?

— Azelőtt többel: különben allélizállam ... 
távugrós, diszkosz, gerely, de persze a: úszás 
mindenekelőtt.

— Mikor kezdett „komolyan" dolgozni?
— Alig három éve, 1029 elején. Reá követ

kező évben 1930-ban; itt rekordot vittem: 1 
perc, 19 esi, a 100-on. A következő évben: javí
tottam 1 p 17-re. Megnyertem mellúszásban a 
francia bajnokságot és 1931-ben a„Championnfit 
d' Angiét erre"-t. Már most katonai szolgálatom 
alatt 1932 januárban 200 méteren javítottam: 
2 perc, 40:3, amit májusban 2 perc 14 re sikc-

Kael Anna uj női magasugró- 
rekordja a MAFC versenyén

A MAFC vasárnap déután Bcrtalan-ufcai 
sporttelepén rendezte atlétikai versenyét. A ver
senyről n legtöbb jó atléta távolmaradt és a 
k-özönség is csokélyszánui volt. A legkimagas
lóbb eredmény a női magasugrásban volt, 
amelyben

Kael Anna TFSC 148 cm-cs teljesítményé
vel országos rekordot javított.

A férfiszamok közül nagy meglepetést keltett 
Nagy Géza 100 ni síkfutásban aratott győzel
me. Balog első startja a távolugrásban, csaló
dást okozott. Részletes eredmények:

100 m síkfutás: 1. Nagy Géza MAC 11 mp, 
2 Forgács l TE 111 mp,' 3. Pakli TFSC 111 
mp. — 400 m. síkfutás: 1. Szalui BBTE 50.8 
mp, 2. Kovácsi BBTE 51.0 mp. Súgót UTE elő- 
fdtamát 51.1 mp-ccl megnyerte. A döntőben 
nem indult. — 1500 in síkfutás bajnokok ki
zárva: 1. Ignátz TFSC 4:11.2 mp, 2. Ferihegyi 
MTK 4:15 mp, 3. Oláh MOTE 4:15.2 mp. — 
Táoolugrás: 1 Balog MAFC 700 cm, 2. Szabó 
ITE 688 cm. 3. Valentin SAC 080 cm. — Iliid 
ugrás: II. oszlálvu t. Szekrényessé’ MAFC 315 
< ih. 2. Mélvkuli TFSC 345 cm. 3. Csánvi TFSC. 
330 rm. - Dlszkostdohás: | Kulit/i TFSC 44 
rh 13 cm. 2. Kaumnnn MTK 39 m 34 cm, 3. 
Aczél BBTE 38 m 97 cm. — 110 m gátfutás: 
1 Jávor MTK Ifi.l mp. 2. Szabó TFSC 16.3 
mp. 3. Várnav MAC 17.4 mp. — 110 m gátfutás 
juniorok részére: 1. Friedrich MAFC 19.2 mp. 
Svéd staféta fí) 1 BEAC 2:05.8 mp. 2. FTC 
2:10.4 mp. 3. BS/KBT — 200 m gátfutás II. 
oszt : 1. Obit/ BEAC. 26.(1 mp. 2. Kertész FTC 
2*4  mp. 3. Kaján- BS/KBT 28 2 mp. — 
4>'2W in gátfutás 1 MAC 1:522 mp. 2. BEAC 
1 55.4 mp. 3. l-lt. 1 57.4 mp. NŐI számok: 
Magasugrás- 1 Kari Anna TFSC 148 cm. 2. 
Vértesi TFSC 146 cm, 3. Ferenczi FTC 132 
cm -- fíO m síkfutás: 1 Deák Anna MTE 85 
mp. 2. Hruhy TFSC 8 5 mp, 3. Csermák TFSC 
8 fi mp
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Cartonnet sajátkezű tréningreceptje

még külön megjegyzéssel, hogy a téli tré- 
ningje 2 5és 33, mig a nyári: 50 percesekre ta
gozódik. Legszívesebben 21 fokos vízben úszik. 

Mindkét bajnok nagy lelkesedéssel beszél 
tréneréről: Cocheur-rfá. És mindketten örül
nek az olimpiai kirándulásnak. Mégis csak kel
lemesebb mint a joinvillei kaszárnya.

Mándy Ilona.
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Budapesti lóversenyek
Jelentősebb esemény nélkül de mindvégig ér

dekes versenyekkel és izgalmas finisekkel folyt 
le a derby-miting második napja. A nap fő
számának a legjobb klasszisu flyerek találko
zása adott jelentőséget. A versenyt erős harc 
után fejhosszal Benvenuto nvertc meg Kapitány 
ellen, melyet ugyancsak fejhosszal Iola II kö
vetett. Izgalmas finise volt az első és a második 
futamnak is. Az előbiben Sátán utolsó ugrásá
val tudta csak megelőzni Rapallot s ugyanígy 
nyert Silver King Párduc ellen. Little Patty, 
Csatlós és Fegyelem könnyen nyerték verse
nyeiket. A részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Horthy J. Sálán (p) Csapiár, 
2. Rapallo (1%) Gutái, 3. Torontói <10) Black- 
burn. Fm.: Coquin. Tót.: 10:16. — II. FUTAM;
1 Paulv H.-né Silver Klng (4) Tóth A., 2. Pár
duc (2>íl Schejbal, 3 Repris (3) Fodor. Fm.: 
Kereső, Naplemente, Meduzza, Primus, Africa- 
nus. Búzavirág. Tót.: 10:48, 13, 12, 14. — Hl. 
FUTAM: 1. Drehcr J Benvenuto (3) Gutái, 2. 
Kapitány (10) Csapiár, 3. Iola 11. (6) Esch. 
Fm.: Siker, Thank von, Vindobona, Rejtély, 
Zsivány. Hajnalka, Balzsam II.,' Fonólánv. Tót.: 
10 31, 15, 34. 3fi. — IV. FUTAM: I. Drehcr J- 
Little Patty (8:10) Gutái, 2. Rattrape (6) Weisz- 
bach. 3. Livlus (25) Rózsa. Fm.: Csoda, Mono
pol, Felka. Pillanat. Tót.: 10.23, 15, 23, 24. —
V. FIZTAM: 1. Bosánvi Havass M.-né Csatlós 
(4) Halscher, 2. Hetty (20) Rózsa, 3. Rclly (20) 
Kupái. Fm.: Mahatma, Herbslz'eitlose, Bona, 
Szunyogh. Inca. Snow-White, Fuvolás, Csopak, 
Lármás II.. Mazurka Tót.: 10:53, 24. 74, 95. —
VI. FUTAM: 1. Mngvarv-Kossá I. Fegyelem 
(1%) Weiszhach, 2. Honvéd (10) Tóth A.. 3. 
Puskapor (pari) Kollár Fm.: Csákó, Papucs
bős, Nagyravágyó, Vizsla. Tol.; 40:26, 12, 14, 
ti. —- KettősfogadAs: 5:127.50.

A Magyar
Lovaregylet 

június bó H, t), 1K. 18. fe. -a ti 29-én ét július 3, 9, 
liMn versenyt lart. Kezdete gombátokon dal óra, 
'•sir- és ünnepnapokon X30 óra. HelyArak: I. ur| 4 P, 
(VI. Itten A P). bólgycktirk 3 P (VI. IMn 4 P). 11. hely
2 P. III. Iielv Síi Ilii. Péholyflléa « P (VI. 19-én 10 Pl. 
nn| in p Totalisateur. vendéaló mindi-n helyen. Villa
nni 1. || b'bhet a 29 a III. helyhez 24. M. kocsikkal

1'lt.V en I. II. Ili helyhez. Autobusion ,.A" VórOs- 
enriy léi tói i H>-3 V>. „0- Oktoaon térről 2.13-1.40 
ór» kfteölt Vissia a ''■rsrnytk befejezése Útin Három 
v..ri suz.Allóieo 1 P,

A regény a keresztrejtvény fősoraiba van belcszőve és megfejtésül csak ezeket a sorokat 
kell beküldeni, még pedig sorrend szerint és folytatólagosan: Vízszintes 2, függőleges 17, 
vízszintes 27 és függőleges 21.

Ezenkívül ahhoz, hogy ön a regénykereszt rejtvény folytatását Is megfejthesse, nini szá
munk hatodik oldalán meg kell keresnie a regénynek mai keresztrejtvényünk fősorait követő 
két kis mondatát Is, amely kulcsként szolgál a további megfejtésekhez.

A regénynek ezt a mondatait Is leírva be kell küldeni a megfejtéssel együtt.

SEGÉDSZAVAK A REGÉNY MEGFEJTÉSÉHEZ:
Vízszintes sorok: 12. A Nemzeti Színház mű

vésze. 14. Tulajdonképpen hitetlenkedésl fejez 
ki ez a szó. 15. E rovat az adóiven is szerepel. 
16. Női név. 18. . . . de Cologne. 19. Tó — 
olaszul. 20. Latin kötőszó. 21. Időhatá
rozó. 22. Német prepozíció. 24. For
dítottja gyarmatáru. 25. Ez ám a finom 
ital. 31. N. C. 33. Híres budapesti vegypapír
gyáros. 34. Kopasz. 35. Több szólam együtt. 37. 
Napszak. 39. Fiú — Angyalföld környékén. 41. 
Besnyö fejedelem. 43. Vagy virágot tesz a gomb
lyukba, vagy npró részletekben olvassa a sza
vakat. Ahogy tetszik. 44. Lakosság. 46. Ovidius 
keresztneve fonetikusan. 47. Mutatószó. 48. 
Csöppet som használ. 49. A Nyugat el
hunyt szerkesztőjének monogrammja. 51. 
Folytonossági hiány. 53. Római szám: 
450. 54. Felcségjelölt. 55. Tiltó szócska.
56. Hja... ez a birtok! 58. Mindenkinek van 
legalább kettő. 60. Vagy igen bizalmas, vagy 
nyíl tok. Ismét, ahogy tetszik. 61. A hálószobá
ban található. 03. Ez a szó a német adóiveken 
szerepel. 65. Exotikus állat. 66. Nem itten. 67. 
Becézett női név. 69. Férfinév. 71. Német sze
mélyes névmás. 75. Régi ürmerték. 78. Villa
mossági vállalat. 79. Kötőszó. 80. Az egyik égi- 
táj — németül. 82. Bosszús felkiáltás. 83. Né
hány évvel ezelőtt elhunyt kiváló zenekritiku
sunk. 84. Idegen névelő. 86. Becézett női név. 
88. Ezzel szívják ki a bort a hordóból. 90. Ki
kötővárosunk volt. 92. Férfinév, mely nem 
hnsonlit Rómeó nevéhez.

(A negyedik rész jövő

Függőleges sorok: 1.............ish Museum. 2-
Poc regényhősc. 3. Nemet személyesnévmás. 4. 
Rcszédrész. 5. Azt mondják róla, hogy öl. 6- 
Ugyanaz, mint a 18. vízszintes. 7. Ismeretlen. 8. 
A szerelmi költészet múzsája. 9. ízléstelen, kü
lönc ember. 10. Fordítottja — mutatónévmás. 
11. Ezentúl drágábban adja cl az árut. 13. El
szakított városunk. 19. Francia köztársasági el
nök. 23. Magyarul — part. 24. Fejen találni. 
26. Klebelsberg keresztneve, azonban az első és 
utolsó beli: helyet cseréltek. 28. . . ipso. 20. 
Ázsiai fensik. 30. Járnak rajta. 32. Ezt nem sze
reti a kereskedő. 36. Ez meg a kapa választja 
el a szerelmeseket. 38. Három azonos mással
hangzó. 40. Ezt elérni minden alléin vágya a 
versenyben. 42. Nagyobb edény. 45. Régi nép- 
47. Kisfaludy Károly tragédiája. 50. Gazdasági 
eszköz. 52. Sulfur. 54. Igen öreg. 56. Járom. 57. 
Amig keresztrejtvényt tud fejteni, addig hála 
Istennek ön is ez. 59. Elhunyt miniszter. 61. 
Rossz kívánság. 62. Ez jelzi a nemesi ran8'’* 
(ő = ö.) 64. Szórakozó hely. 68. Rangjelző. 70. 
Ugyanaz, mint az előbbi. 72. Állítólag már Hl 
veszett cl a monarchia számára a világháború. 
73. Sors borta. nihil........  74. Meglehetős
csúnya. 70. Kitűnő dolog erre enni, de fő a 
mértékletesség. 77. Állatok lakhelye. 81. Rt 
Dávid vára. 84. Római szám — keltövei több, 
mint ötszáz 85. Mulatónévmás. 87. Magyar11 
— egy. 89. Görög betű. 90. F. R. 91. E. G.
héten következik).

Bécsi lóversenyek
Az egykori Divat dij volt a vasárnapi bécsi 

versenyek főszáma. A 20.000 schillinges díjért 
három magyar ló: Már enyém, Betyár és Hon
polgár is pályázóit, de sikertelenül. A versenyt 
a favorit Corvus nyerte meg félhossza) Már 
enyém és a nagy aulszajdcr Kapitan s: ellen. 
Betyár és Honpolgár helyezetlenüJ fulotlak. A 
részletes eredmény a kővetkező:

I. FUTAM: 1. Hrliane (6:10) Szilágsi. 2. 
Rumba (Ití) Csula, 3. Erika (10) Boskó. Tót.: 
10:12. — II. FUTAM: 1. Ecarte (6) Heiling, 2. 
Balbina (5i Szabó L és Hcrba (8) Lebovics 
hollevrsenvben. Fm.: Wahrhufl, Palrior. Eis- 

Iwind, Abony, Forgatag. Carolus. Tol.: 10:45, 
21 273 Herba, Balbina 30. — III, FUTAM: 1. 
Helmwehr (81 Valentin. 2 Balboa <5) Csuta.

3. Bolka (p) Szilágyi. Fm.: Szigetvár. Oslo. 
Tourlcreaii. Sanscocur, Timur Lénk. Gin. Ode, 
Barmaid, Ladv Macbelh. Tol : 10:85. 26. 30’ 
16. — IV. FUTAM: 1. Corvus (p) Szabó L-.- 
Márenvém (2) Csuta, 3. Kapiliin S. (33) we- 
ckermann. Fin.: Slar. Kcllcmiann. Betyár. Hon
polgár. Lisi, Rek. Tol.: 10:16. 11. 12. 20- -- 
V. FUTAM: 1. Chestnut (6) Esch L„ 2. Rik'- 
juk (16) Bosko. 3. Pretly Mollv (8) Nagy G- 
Fm.: Kirgise, Bellator, Sovrana, Happy hors„ 
Isobella, Erbkönig, Talon Tót.: 10:61. 2/. » • 
35. — VI. FUTAM: 1. Franche (6) Bosko. 2. 
Kinoprinz (6) Szilágyi, 3. Türelem (3) Tamást. 
Fm : Kamerád, Vilja, Ideálist, Jaroslawic . 
Quecn Bcss. Tol : 10:80, 20, 15. 18.

A sze:késelésért és kiadósért felel:
Dr. ELEK HUfiÖ
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