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Amerika is haladékot ad 
a lOuátétell adósságokra

Washington, junius 19.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Hivatalos amerikai körökben a lausannei konferen

cia eddigi eredményét igen kielégítőnek tartják. Rendkívül kedvező fogadtatásra talált 
az öt vezető hatalomnak az az elhatározása, amellyel a jóvátétel! és háborús adóssági 
fizetésekre haladékot adtak, arra az időre, amig a konferencia tanácskozása folyamat
ban van. Az amerikai kormányhoz közelálló körökben most már azzal számolnak, hogy
az adós államok közös lépést készítenek elő, 
egyetértésben az egész jóvátétel! és háborús

Több amerikai lap arról ad hirt, hogy a 
kincstári hivatalokban az amerikai pénzügyi 
szakértők jelenleg epy uj tervezeten dolgoz
nak;

egy úgynevezett fizetőképességi tábláza
tot állítanak össze, 

amelyet az adósságok végleges rendezésénél 
fel akarnak használni. A fizetőképességi táb
lázat az egyes adós államokat fizetőképes
ségükhöz mérten csoportokba osztja. így 
például az első csoportba azok az államok 
tartoznak, amelyek

nagy aranytartalék
fölött rendelkeznek, kedvező fizetési mérle
gük van és aránylag kevés a munkanélkü-

MacDonald, Grandi és Benes vasárnapi 
tanácskozása

Genf, junius 19.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A genfi 

leszerelési megbeszélés, amelyek a nagy
hatalmak hirtelen a lausannei jóvátételi tár
gyalással kapcsolatosan határoztak el, már 

szombaton este megindult.
Gibson amerikai nagykövet és Sir John 
Simon angol külügyminiszter között. Egész 
vasárnap folytak a tanácskozások az egyes 
delegációk közölt, majd — a délutáni órák
ban —

jelentős megbeszélést tartottak az öt 
nagyhatalom képviselői.

Vasárnap délelőtt hosszabb megbeszélés 
folyt Grandi, Simon és Gibson között.

A leszerelési kérdés hirtelen fölvetése 
részben angol, részben amerikai kívánságra 
vezethető vissza. Gibson állítólag azt az uta
sítást kapta a washingtoni kormánytól, hogy 
július 1-éig, amikor megkezdődik az elnök
választási harc, tényleges eredményi kell 
elérnie.

A délutáni megbeszélésen Macdonald, 
Simon, Grandi, Paul-Boncour, Nagaoka. 
Gibson és a leszerelési értekezlet főelőadó
jaként Benes. miniszterelnök vett részt.

A vasárnapi jelentős megbeszélések a le
szerelési értekezlet elnöksége legutóbbi ha
tározatának következménye, amelynek ér
telmében

az értekezlet hivatalos tárgyalásait 
egyelőre megszakították, 

hogy a főhatalmak képviselői közvetlen 
eszmecserével küszöböljék ki a leszerelési 
kérdésben fennálló na'iy ellentét két.

Ezeken a' megbeszéléseken a német dele
gáció nem r»es: részt. A Ralisaiméban időző 
német birodalmi minisztereket tájékoztat

hogy az Egyesült Államok kormányával 
adóssági problémát rendezzék.

liek száma. Ezek az adósállamok a tervezet 
szerint

adósságukat teljes mértékben tartoznak 
majd megfizetni, 

mig azok az adósállamok, amelyeket a gaz
dasági válság jobban sújtott, arányosan, 
megfelelő mértékben részesülnek majd az 
adósságelengedésben. A fizetőképességi táb
lázat végül aszerint is minősíti az adósálla- 
mokat, hogy milyen mértékben konszolidál
ták tartozásaikat. így például Angila kisebb 
mértékben részesülhet majd adósságelenge
désben, mert háborús adósságainak kon
verzióját magasabb kamatozás mellett haj
totta végre, mint Franciaország vagy Olasz
ország.

ták a genfi tanácskozások lefolyásáról.
Mérvadó körökben azt az álláspontot 

vallják, hogy
a német kormány számára nem köte
lező az olyan megállapodás, amely le
szerelési kérdésekben a német delegá

ció nélkül jön létre.
.4 német kormány továbbra is változatlanul 
ragaszkodik leszerelési programjához és kö
veteli ji teljes egyenjogúságot a fegyverke
zés terén, továbbá a fegyverkezés általános 
csökkentését a Versailles! szerződés ren
delkezéseinek megfelelően.

A nagyhatalmak képviselői még vasárnap 
este visszautaznak Lausanneba, hogy részi
vehessenek n hétfőn újból meginduló jóvá
tételi tárgyaláson.

Politikai körökben a genfi leszerelési meg 
beszólások célját abban látják, hogv a le
szerelési kérdés részletes megoldásával 
Franciaországot engedékenységre akarják 
bírni a jóvátételi kérdésben.

A nagyhatalmak képviselőinek vasárnap 
délután ’> órára egybehívott ülése

nagy késéssel kezdődött meg
*/í7 órakor, mivel Paul Boncourt és de Jom- 
vcncl egy tehervonat kisiklása miatt köz
vetlenül Díjon elölt kénytelenek voltak 
automobilon folytatni az utat Gcnfbe. A ta
nácskozást

zárt ajtók mögött
folytatták. Az! a téryt. hogv a német lesze
relési delegációt ezekbe a megbeszélésekbe 
nem vonták bele, francia részről azzal ma
gyarázzák, hogy először a többi Irdalom 
közölt akarnak megegyezést létesíteni

A mai megbeszélések általános feltűnést 
keltettek. Egyelőre még nem tudják lohet-c 

a tanácskozásokat az elkésett kezdet miatt 
még a mai nap folyamán befejezni, való
színű, hogy

a leszerelési tárgyalást vagy Lausannc- 
bán vagy Genfbcn folytatják.

A megbeszélésen részt vesz angol részről 
MacDonald, Simon lord Londonderry és 
Punciinon kcreskcdclmügyi miniszter, fran 
cia részről Paul Boncourt, de Jouvcnal és 
Massigli, amerikai részről Wihon Suianson 
szenátor és Norman Davis, Grandi olasz 
külügyminiszter, aki a nap folyamán szá
mos megbeszélést folytatott,

ezen n tanácskozáson nem vesz részt, 
úgyhogy a tanácskozás az eredeti tervekkel 
ellentétben egy angol-francla-amcrikai esz
mecsere jellegét nyerte.

A vasárnapi nap egyetlen fontosabb lau
sannei eseménye, hogy a Lausanncban tar
tózkodó államférfiak megállapodtak abban, 
hogy

a hétfőn délelőttre tervezett úgyneve
zett előkészítő konferenciát délutánra 

halasztják.
Ezen a konferencián a hat meghívó nagy
hatalom vesz majd részt, hogy előkészítsék 
a többi állam kormányának meghívását, 
amelyek érdekeitek a jóvátétel vagy a há
borús adósságok kérdésében. A konferen

Magyarország is meghívást kap Lausanneba
A lausannei konferencia, ahol most — 

egy kis szünettel — tudvalevőleg öl meghi 
vöt nagyhatalom és hat meghívott hatalom 
képviselői tanácskoznak, a megbeszélések 
második részében foglalkozni fog a gazda 
sági rekonstrukció kérdésével és tulajdon 
képpen ez az,

ami reánk nézve döntő fontossággal bír. 
Egyelőre még a többi hatalmak nem kaplak 
meghívást a konferenciára, azonban való 
szinüí, hogy amikor gazdasági kérdésekre 
kerül a sor. a többi hatalmak is és

Igy Magyarország Is meg fogja kapni a 
meghívót, hogy azután közvetlen elő
adás alapján Ismertethessék az egyes 
hatalmuk azokat az intézkedéseket, 
amelyekre a gazdasági válság enyhí

tése céljából szükség van. 
Itt cmlitjiik meg, hegy azok a híradások,

Walkó Lajos külügyminiszter 
vasárnap kihallgatáson volt 

a kormányzónál
Walkó Lajos külügyminiszter, aki szom

baton érkezett meg Lausanneból, még n 
szombati napon megjelent gróf Károlyi 
Gyula miniszterelnöknél, akinek referált 
lausannei tanácskozásairól.

A külügyminiszter — ér’psülésünk sze
rint különösen Grandi olasz külügymi
niszterrel és llcrriol francia miniszterelnök
kel folytatott beható megbeszéléseket. 

ciát azért halasztották hétfőn délutánra, 
mert ezzel időt akarnak nyerni, hogv a 
délelőtt folyamán Herriot és MacDonald 
lefolytathassák döntő jelentőségű tanácsko
zásaikat.

Vasárnap ci'vrc gyakrabban hangoztatták 
:• delegációk körében annak szükségéi, 
••egy

a konferencia színhelyét t.aiisanneból 
áttegyék Gcnfbe.

Ilit ez a terv megvalósul, a konferencia, tár
gyalásait több napra félbe kell majd szakí
tani.

Párizs, junius 19.
A francia sajtóban mind hangosabban 

válik a követelés, hogy a jóvátéteii és há
borús adóssági kérdés rendezését, illetve 
likvidálását különböző gazdasági és pénz
ügyi feltételhez kell kölni. Feltűnést keltett 
ezzel kapcsolatban a Malin vasárnapi ve
zércikke, amelyben

azt követeli, hogy az elmaradt német 
fizetések fejében a német kormány ad

jon birodalmi vasúti obligációkat, 
amelyeket azután a jóvátételi hitelező ál'a 
inok egymás közöli elosztanának és ezekkel 
a kötvényekkel törlesztették a: Egyesült 
Államokkal szemben fennálló háborús adós
ságaikul.

mintha az osztrák kölcsön mór Lausannc- 
hun elintéződött volna, bécsi tudósilónk 
szerint nem felelnek meg a valóságnak.

Az osztrák kormány megbízottja ugyanis 
értesítette dr. Dollfuss szövetségi kancellári 
-- aki már készen állott arra, hogy Lausan
neba utazzék —, hogy

a helyzet még nem érett meg annyira, 
hogy u közvetlen tárgyalásokat a köl
csön ügyében a vcgycsbizottság és az 
osztrák kormány képviselője közölt 

megkezdhessék.

Az osztrák kancellár tehát Lausanneba 
fervbevett utazását elhalasztotta és amenv- 
nyiben az előzetes tárgyalások kedvezően 
haladnak, úgy hétfőn vagy kedden utazik 
Lausanneba.

Walkó Lajosi vasárnap délelőtt ki
hallgatáson fogadta Horthy Miklós kor

mányzó is.
A kihallgatás közel egy óra hosszáig 

tartott.
Hétfőn a kormány gazdaság! miniszter- 

tanácsot tart, melyen Walkó Lajos 
részletesen beszámol

külföldi útja eredményéről,
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Hasznos tudni
hogy Schmidthauer

Igmándi
ksteruvize a gyomor- es 
beibatagaK páratlan gyógyvize
Utasítás minden palackhoz mellékeivel

Kapható mindenütt!

Albrecht királyi herceg közvetíti 
Gaal Gasztonék és a Hunyady

csoport
A Hunyadi/ Fercnc-csoport — mint an

nakidején jelentettük — fúziós tárgyaláso
kat folytatott ii Gaál Gnston vezérlete alatt 
álló független kisgazdapárttal. Ezek az ösz- 
szeorvndáal kísérletek azonban

n független kisgazdapárt egyes tagjainak 
erőteljes ellenállása következtében an

nakidején meghiúsultak,
úgyhogy mór számoltak azzal is, hogy God/ 
(íaalon — aki nagv szimpátiával fogadta 
volna Hunyadyék csatlakozását — vissza- 
vonul a párt vezetésétől. A két frakció egye
sülése tehát egyelőre meghiúsult, azonban 
lliinyadyék legutóbb is egyik nyilvános 
ülésükön kijelentették, hogy bizonyos két-

Vérbefoltották az uj 
chilei felkelést

Többszáz felke'öt száműzött az uj kormány
Newyork, junuis 19.

A Chiléből érkező hírek szerint az országban 
még nem állott helyre a nyugalom és még 
mindig nem lehet tudni, mennyire sikerül az el 
lenforradalomnak a régi kormánnyal szemben 
helyzetét biztosítania. Santiago de Chilében Da- 
vlla kormánya ura a helyzetnek. Dr. Carlos 
Davila, volt washingtoni követ letette az esküt 
az alkotmányra. Az. uj pénzügyminiszter Zá
rulttá lett, nki közvetlen az eskütétel után meg- 
nvógtatő kijelentésekéi tett és hangsúlyozta, 
hogy

ar uj kormány nem akarja az Idegen
vagyoni kisajátítani.

Az'tddegenek követeléseit nem bántják s a ma
gántulajdon-. sértetlenségéi is biztosit Iák.

Az ország belsejében u helyzet meglehetősen 
zavaros. A repiilőiskolákból kiindulva ujabb 
felkelési kísérlet történt. A pilóták ki akarták 
szabadítani a junta volt elnökét. Grove ezre
dest, akit az uj kormány egy hajón egy szigetre 
akart deportálni. Grove ezredes kiszabadítása

Egész Németországban 
véres zavargások dúltak vasárnap 

Véres söröskorsóharc Köln utcáin
Berlin, junius 19.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) A nem
zeti szocialista rohamosztagok működési 
tilalmának és az egyenruhaviselési tilalom
nak felfüggesztése

már ar. első napon súlyos összecsapá
sokra vezetett.

A szombati hamburgi és geinsheimi véres 
harcok után

vasárnap különösen a rujnamenti Ipar
vidéken voltak véres zavargások.

A vasárnaprn virradó éjszaka és vasárnap 
egész napon át tartottuk a verekedések a 
nemzeti szocialisták és a kommunisták kö
zölt, több cselben azonban a szociál
demokraták is beleavatkoztak a verekedé
sekbe, W'uppcrlalban a vasárnapra virradó 
éjszaka

egész reggelig tartottak a lövöldözések.

Egy pengőről 1701 pengőre javította ki 
betétkönyvét

A szélhámost, aki nagy mulatozással költötte el a kicsalt pénzt, 
vasárnap letartóztatták

Vasárnap délután n főkapitányság Intellek
tuális osztályán ujabb postatakarékpénztár! 
■ *a(ásl  ügyben fejezték be a nyomozást és an
nak eredményeképpen

előzetes letartóztatásba helyezték Klelu 
Jenő 21 éves vlzvczetékszcrclő segédet.

Kiéin Jenő ezelőtt pár héttel megjelent n posta- 
takarék pénz Iái lioldutcui központjában, olt egy 
takarékkönyvei váltott, amelyre egy pengőt 
helyezett rí. A fiatalember. ugv látszik, hallott 
azokról i< tukarékkönyvhnmisilósoi.ról. amelyek 
oly sűrűn feldúltuk elő s nmei veknek nz voi| n 
lényege, hogy ügyes szélhámosok kis összeget 
tellek be a postatakarékpénztárba » a betéti 
könyvel nagyobb összegre hamisították meg. 
Sok esetben csak jóval később, amikor már n 
csaló több alkalommal megkárosította «r inté
zetet, fedezték fel a szélhámosságot. Elein is ki
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fúzióját
(lésekben együtt mennek Gaál Gasztonikkal.

Amint értesülünk, a szünetelt fúziós tár
gyalások most újból megindullak és pedig 

ezeket a tárgyalásokat Albrecht királyt 
herceg indította meg újra, 

akiről különben már többször elterjedt az a 
hir, hogy aktív részt akar venni a magyar 
politikai életben. Hogy azután a királyi her
ceg közvetítése sikerrel fog e járni, az még 
nem bizonyos, mert a független kisgazdapárt 
egyes tagjainak még mindig nem változott 
az álláspontja Hunyadyék csatlakozásával 
szemben, mert attól tartanak, hogy ez a 
csatlakozás teljesen megváltoztatná a párt 
kisgazda-jellegét.

nem sikerült. A felkelők több repülőteret ha
talmukba kerítettek. A kormány eddig

500 felkelőt letartóztatott,
köztük hat orosz állampolgárt kivégzett. Az 
elfogott felkelőket azonnal hajóra lelték s

egy szigetre száműzték őket,
ahol hadbíróság Ítélkezik fölöttük. A chilei 
rendőrség közlése szerint az utóbbi napokban 
675 kommunista sejtet fedeztek fel. Egy-egy 
sejtnek fiz tagja volt s a sejtek vezetői egy köz
ponti bizottsággal állottak összeköttetésben, 
amely utasításait közvetlenül Moszkvából kapta. 
A vasutasok

áflóTános sztrájkot proklamáltak 
tiltakozásképpen a kommunista vezérek letar
tóztatására. A kormány katonai csapataival tartja 
fenn a vasúti szolgálatot. Valamenyi középüle
tet, vasúti állomást, hidal és viaduktot katona
ság őrzi. Az. izgalom az egész országban rend
kívül nagy.

Barmenbcn 12 súlyos sebesültei szállítottak 
n kórházba. Kölnben n nemzeti szocialista 
rohainosztagok, tilalom ellenére felvonulási 
akartak rendezni s a rendőrség szét akarta 
kergetni őket. A nemzeti szocialisták a 
kölni Barna Házból mindenféle berende
zési tárggyal, főleg

söröskorsókkal dobálták meg a rend
őröket, akik közül hatot megsebesítettek.

Arendörök végül is megszállották a nem
zeti szocialisták párthelyiségét. Hagen vá
rosában és annak külvárosóban, Haspe 
gyárvárosban súlyos összeütközések voltak 
kommunisták és a nemzeti szocialisták kö
zött, akik

késharcot vívtak.
Ennek során heten szenvedtek súlyos sé
rülést és' Imszonöt-harmincan könnyebben 
megsebesüllek.

javította n takarékkönyvet 
egy Pengőről 1701 pengőre,

A bűnös utón szerzett pénzen nagy dáridót csa
pott, autót bérelt s egy nő társaságában vidékre 
ment mulatni. Pécset választotta ki a kirándulás 
céljára, ott egy szállóban szálltak inog, az autót 
garázsba helyezték cl és kétnapi nagv dáridó- 
zás. pezsgőzés után térlek csak vissza Buda
pestre. Kiéin Jenő nem vette ki egyszerre a 
bankból n pénzt, pár pengőt hátrahagyott és 
amikor Pécsről visszatért, ismét megjelent a 
postatakarékpénztárban, hogv a még hátra
levő összeget is l-lvegye. A liszt viselők ekkor 

leleplezték a szélhámosságot.
a resiziónál észrevették, hogv a betéti összeg 
javítva van. értesítették a rendőrséget és nvom- 
bán deleld iveket küldtek ki a bankba.

Kihallgatása során beismerte a csalást és elő
zetes letartóztatásba helyezték.

Regény-keresztrejtvény versenyünk 
pályázati feltételei

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

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

veg-részében elrejtett 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 vágy ábra beküldése — adminisztráción
kat megnehezítvén.-r-, legnagyobb sajnálatunkra 
nem fogadható el.

3. A megfejtési ívre, illetőleg a levelező
lapra lopunk 2. oldalán található pályázati 
szelvényt okvetlenül fel kell ragasztani, 
enélkül a pályázatot nem vesszük figyelembe.

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

4. A megfejtéseket mindenkor legkésőbben 
szombat estig,

Agyonlőtte magát Bauer Ernő 
a Budapesten jól ismert bécsi 

sportember
Álomkóros betegsége kergette a halálba

Bécs, junius 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megdöbbentő öngyilkosságot fe
deztek fel vasárnap délután az Albert Bauer 
előkelő bankház irodájában. A cég egyik 
főnöke:

Bauer Ernő, az ismert nevű bécsi bankár 
agyonlőtte magát 

és mire rábukkantak — halott volt.
Bauer Ernő nevét az osztrák sportkörök

ben ismerik igen jól, mert egyike volt a leg
kitűnőbb autóversenyzőknek és motorkerék
pár sportszakértőknek. Igen sok versenyen 
vett részt és nyert is, — élénk sporlösszeköt-

, Buday Dezsőné, 
az Ébredők elhunyt elnökének özvegye 

a fömagánvádlói székben...
Ma áll szembe a bíróság előtt Kopeczky mérnökkel 

a nagy port felvert rágalmazást perben
Heteken keresztül az érdeklődés közép

pontjában állottak azok a perek, amelyeket 
néha Buday Dezső orsz. képviselő, az Éb
redő Magyarok Egyesületének elhunyt el
nöke inditott az Usetty-család több tagja és 
Kopeczky József mérnök ellen.

Rendkívül izgalmas külsőségek között 
folytak a pereskedések.

A tanuk légiói vonultak fel, izzó hangú ki- 
fakadások hangzottak el a bíróság előtt. A 
sok apróbb pereken kivül két nagy pert 
folytatott Buday ellenfeleivel. Az egyiknek 
ifjabb Usetty Béla magánhivatalnok volt a 
vádlottja s ebben a perben a járásbíróság 
Uscttyt elitélte, a törvényszék azonban fel
mentette.

A másik nagy per, amelynek Kopeczky 
József mérnök a vádlottja, ma kerül a 
büntetőtörvényszék Bigner-tanácsa elé.

A tárgyalást régebben kitűzték, de min
denki azt hitte, hogy ennek lefolytatására

Tolvaj „műgyűjtőt" fogtak 
a Fő-utcai görög templomban

Izgalmas hajsza az oltárteritő tolvaja után
A főutcai görög-katolikus templomba 

tegnap betért egy egyszerűen öltözött asz- 
szonv. Az oltár mellett letérdelt és szemmcl- 
lúthalóan buzgó ájtatosságba merült.

Pár perc múlva azonban egy hivő észre
vette. hogy az ájtaloskodó asszony keze fel
emelkedik, óvatosan az oltárteritő felé nyúl 
nyúl és a kövekezö pillanatban

a művészi kivitelű oltárteritő eltűnt a 
kézitáskájában.

Aki a lopást észrevette, nem akart meg
botránkozást kelteni a templomban, nem 
fogta cl a tolvajt, hanem kisielelt és figyel
meztette a sekrestyést. A tolvajnő aligha
nem megneszeltc, hogy baj van és

sietve távozni akart,
de a kijáratnál már várakozott rá a sek
restyés. mire futásnak eredt.

Percekig tartó
Izgalmas üldözés után azonban sikerült 

elfogni 

tehát e hétét, junius Mig 
kell postára adni, vagy a szerkesztőségünk be
járata előtt elhelyezett rejtvényládába bedobni,

5. A regény-keresztrejtvény versenyben részt 
vehet a Hétfői Napló bármely olvasója, aki a 
regénynek legalább 6 egymásutáni fejezetét be
küldi. A már leközölt fejezetek megfejtését min
dig a megjelenést követő héten közölni fogjuk, 
hogy mindenkinek kellő tájékozódása legyen az 
addig történt eseményekről.

Az első 50 díj azok között kerül klsorso- 
lásra, akik a regény-keresztrejtvény verseny 
mind a 12 rejtvényét a fenti feltételek szi
gorú szem előtt tartása mellett helyesen 
fejtik meg a a megfejtést az előirt Időpon

tig beküldik.
Ezenkívül több mint 200 dijat sorsolunk ki

és ebben a sorsolásban már azok fa részt 
vesznek, akik csak 0 egymást követő rejt

vény megfejtését küldték be.
Ezen 200 dij között ugyancsak szebbnél-szebb 
nyeremények szerepelnek, nevezetesen kisebb

0. A pályázatok a Hétfői Napló szerkesztősé, 
gének címére (VII., Erzsébet-körut 4) külden. 
dők. A borítékra vagy a levelezőlapra feltűnően 
rá kell írni:

DÖNTSÖN A KÁRTYA!

tetésben állott a magyar klubokkal is. Buda
pesten igen sokszor megfordult és

tagja .volt a magyar autókluboknak is.
Bauer Ernő tragédiáját régi betegsége 

okozta, amelyet még afrikai vadászatai so
rán szerzett. A kitűnő sportembert ugyanis 
egy

álomkórszerü betegség támadta meg, 

amely ellen hiába keresett gyógyulást. Beteg
sége az utóbbi időben annyira elhatalmaso
dott rajta, hogy gyakran munktkőzben is el*  
aludt. Ez keserítette el annyira, hogy vasár
nap végzett magával.

már nem kerül sor, mert időközben Buday 
Dezső orbáncban meghalt. Most azonban 
érdekes fordulat támadt a Buday-féle pe
rekben. özvegy Buday Dezsőné beadványt 
intézett a bírósághoz s ebben közölte, hogy 
törvényben bizlositott jogánál fogva

átveszi a főmagánvád képviseletét Ko- 
peczkyvel szemben.

Budayné beadványában azt hangoztatta, 
hogy férje emlékének tartozik ezzel s el
hunyt férje igazáért minden bírói fórum 
előtt harcolni fog. Ezek után a mára ki
tűzött érdekes rágalmazás! per tárgyalását 
megtartja a bíróság és

a fömagánvádlói székben Buday Dezső 
helyett özvegye fog ülni.

Buday egyéb nagyobb rágalmazási pereiben 
az özvegy ugyancsak átvette a főmagán- 
vádat, úgyhogy a legtöbb per folyik tovább 
Buday ellenfeieivel — Buday Dezső halála 
után is.

és rendőrnek adta át, aki a főkapitány*  
Ságra kísérte.

Itt kiderült, hogy I.anford Antalné * 
neve és különös mesével állott elő. Alt 
mondotta, hogy

egy gazdag vállnlkoió elszegényedett 
öitvegye

és ellenállhatatlan kényszer hatása alatt 
emelte cl az oltárteritőt. Régen, mikor g«i*  
dag asszony volt, egyházi régiségeket, kén- 
munkákat gyűjtött és mint

szenvedélyes gyűjtő
nem tudott ellontállni, mikor az oltáron 
meglátta a művészi térítőt.

Ezeket mondotta Eangfordné, a bűnügyi 
nyilvántartó adataiból azonban kiderülő 
hogy lopási ügyek miatt

már máskor is volt baja a rendőrséggel, 
mire őrizetbe vették és a toloncháxba 
sérték,
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A mentőn tiazíban gyanús körülmények 
közöli Itatva taianaa dr. winkler Károly 

mantoorvosl
A nyomozás adatat szerint oly nagy adag morfint fecsKendozott 

libába, amelynek a tata Is hatan okozott volna

•1

Vasárnap délelőtt az V. kerületi kapi
tányság sérülési referense jelentette a fő
kapitányságra, hogy

a mentők Markó-utcai székházában 
mérgezés tUnetci között holtan találták 

dr, Winkler Károly 26 éves orvost,
aki mint laktanyás orvos, a mentők szék
házában lakott. A kerületi kapitányságról 
rendőri bizottságot küldtek ki a Markó- 
utcába, annak a megállapitására, hogy ön
gyilkosság vagy véletlen baleset áldozata 
lctt-e a fiafal mentőorvos. Hogy a két föl
tevés közül melyik a helyes, azt az eddigi 
vizsgálat nem tudta földeríteni. A boncolás 
és a kihallgatások fognak majd csak erre 
fényi deríteni.

Dr. Winkler Károly, a Mentőegyesület 
közszeretetnek örvendő, igen képzett fiatal 
orvosa volt. Kollégái mind rajongásig sze
rették és könnyes szemekkel állták körül 
szobáját, ahol holtan találták.

Délfelé járt az idő, amikor a fiatal or
vosnak szolgálata kezdődött volna. A szék
ház második emeletén laknak a bennlakó 
orvosok. Itt volt dr. Winklernek is a la
kása. Az őrsvezetőnek feltűnt, hogy az 
örökké pontos, lelkiismeretes orvos nem 
jelentkezik szolgálattételre és ezért egyik 
kollégáját küldte fel szobájába, hogy nézze 
meg, mi történt vele. Hosszas dörömbölésre 
i*m kaptak választ, dacára annak, hogy a 
szoba ajtaja belülről volt bezárva, 
nusnak találták a dolgot és ezért

feltörték az ajtót.
.4z ágyban halottsápadt arccal, holtan ta
lálták dr. Winkler Károlyt.

Az éjjeli szekrényen több üres mor- 
fiumos fiolát találtak.

A mentőorvosok, akik nap-nap után igen 
sok tragikus eseménynél, sőt öngyilkosság
nál fordulnak meg és igy részükre nem 
újság a haláleset, ezúttal maguk is meg
döbbentek. Nem tudták elképzelni, hogy 
vájjon mi történhetett az állandóan jókedé 
Ívű, fiatal kollégájukkal. Azonnal értesítet
ték az igazgatóságot és a rendőrséget, hogy 
nyomban megindíthassák a vizsgálatot. A 
kerületi EapftífiiysSgrór egy rendőrtiszt
viselő érkezett a tragikus esemény szín
helyére, rendörorvossal együtt. Megvizsgál
ták a holttestet és az oryc s megállapította, 
hogy mérgezés történt. A fiatal orvos

a jobb lábába fecskendezte be az in
jekciókat, még pedig oly nagy mennyi
séget, amelynek már a fele is elég lett 

volna élete kioltására.
Már több órája feküdhetett holtan, amikor 
rátaláltak. Átkutatták az egész lakást, de 
semmiféle levelet, sem följegyzést nem ta
láltak, amelyből öngyilkosságra lehetett 
volna következtetni. Viszont a rendőrség 
szerint egy orvos, aki állandóan injekciók
kal dolgozik, igen jól tudja, hogy milyen 
mennyiségei lehet alkalmazni idegcsillapi- 
(ásnál vagy álmatlanság ellen. Dr. Winkler 
különben nem szokott panaszkodni, hogy 
betegeskedett volna, sőt még utoljára talál
koztak vele kollégái, akkor is a legjobb 
hangulatban volt és nem tett célzást arra, 
hogy valami tragikus tervekkel foglalkozna.

A fiatal orvos tragédiája előtt érthetet
lenül áll a Mentőegyesület.

Dr. Winkler Károly igen jó családból 
származik. Édesapja ny. miniszteri taná
csos, húga és öccse szüleikkel együtt Budán 
Iáknak. A Winkler-család ismert tagja az 
úri társaságoknak s a fiatal orvost minde
nütt nagyon szerették. Egy esztendeje áll a 
mentők szolgálatiban. A fiatal laktanyás 
orvosok nem kapnak fizetést, csak bizonyos 
havi tiszteletdijat, mely ötven pengő körül 
lehet. Lakást és ellátást ingyen kapnak és 
valamennyiöket támogatják otthonról. Ta
valy fejezte be egyetemi tanulmányait és 
az egyetemről került- a mentőkhöz. Olyan 
jó tanuló volt, hogy még jutalomban is ré
szesült az egyetemen és nagy jövőt jósoltak 
neki. Az ambiciózus fiatalember minden 
vágya az volt, hogy valamelyik klinikára 
kerüljön be segédorvosnak, llerzog pro
fesszor, aki nagyon szerette Winklert, meg 
is ígérte neki, hogy behozza a klinikájára, 
de még a professzor nagy tekintélye és ősz-

szeköltetései sem voltak elegendők, hogy az 
ígéretet teljesíthesse. Más helyről akadá
lyozták meg azt a tervet, hogy a fiatal or
vos bekerüljön a klinikára. Ez az egy dolog

volt, ami néha elkeserítette Winklert, de 
csak egy két percig tartott a szomorúsága, 
mert aztán eszébe jutott, hogy a mai vi
szonyok között nagyon uehéz az érvénye 
sülés és még nagytudásn, törekvő emberek
nek is várniok kell, amig el tudnak helyez
kedni.

A rendőrség intézkedésére n szerencsét
len sorsú fiatalember holttestét a törvény
széki orvostani intézetbe szállították és a 
boncolás eredménye nagy mértékben elő
segíti majd a rendőrség nyomozását annak 
a megállapitására, hogy a két eshetőség 
közül melyik a helytálló.

Gya-

PALMA |

Detektív és útonálló revolveres 
a lóversenytéren

A tettenért útonálló szembeszállt a detektiwel
Az utóbbi időhen több feljelentés érkezett 
rendőrségre ismeretlen tettes ellen, aki a 
................................................. és főleg a régi

a _ ...................... ........
Keleti pályaudvar környékén és főleg a regi 
lóversenytércn megtámadja a hazafelé igyekvő 
magányos nőket, azokkal erőszakoskodik cs 
többnek a retiküljét is ellopja. Olyas sűrűn 
ismétlődnek meg ezek az ulonállások, hogy 
Szrubián Dezső rendörtanácsos. a főkapitány
ság sérülési osztályának a vezetője e szükséges
nek látta, hogy ezeken a helyeken többször 
tartson a deteklivtestület razziákat és kerék
páros rendőrőrjáratok is sűrűn cirkáltak a ke
vésbé kivilágított. elhagyató! thelyeken.

Szombaton éjszaka azután ’ .........
mények között

sikerült a rendőrségnek 
tenni a Keleti pályaudvar 

rémét.
Éjszaka két óra tájban, az Aréná ul és Thö- 
köly-ut sarkán poszloló rendőr női segélykiál
tásokra, majd később éles revolverdörrenésre 
lelt figyelmes. A hangok a régi lóversenytér 
irányából hallatszottak és a rendőr rosszat 
sejtve, sípjába fújt, hogy segítségül hívja a 
közelben haladó kerékpáros járőrt, mert attól 
tartott, hogv esetleg öl is megtámadják. A ke
rékpáros járőr csakhamar odaérkezett és az 
őrszemes redőrrel együttesen elindultak a régi 
lóversenytér azon tájára, ahonnan a revolver
dörrenés előzőleg hallatszott. Az elhagyott he
lyen

egy nőt találtak a földön fetrengve, mel
lette két férfi dulakodott, akik közül 

egyiknek revolver volt a kezében.
Rövidesen tisztázódott a helyzet. Vida Róza 

30 esztendős gyári munkásnő, aki Rákoske
resztúron lakik, gyalogosan haladt hazafelé. 
Késő éjszaka jött munkájából és sietve vágott 
át a régi lóversenytéren. Egyszer csak egy

izgalmas körül-

ártalmatlanná 
környékének

fcríl állta útját aki szerelmi ajánlatot tett neki, 
majd amikor vonakodott elegei tenni kérésé
nek, megtámadta, fojtogatni kezdte és a pénz
tárcáját is kivette a zsebéből. A megtámadott 
nő erre segítségért kiáltozott. Éppen a közel
ben haladt vitéz Szabó Ignác detektív, aki ami
kor meghallotta a kétségbeesett segélykiáltá
sokat, nyomban a megtámadott nő segdscgérc 
sietett. Az útonálló azonban rálámadt a delek- 
livre is, leszurással fenyegette és a hatalmas 
erejű ember olyan támadólag lépett fel, hogy 
a detektív kény'elen volt megfélemlítés céljá
ból elővenni pisztolyát.

A támadó a revolver láttára sem ijedt meg, 
sőt minden igyekezete arra irányult, hogy ki
csavarja a detektív kezéből.

Elkeseredett vita fejlődött ki közöttük és a 
detektív eközben egyszer a levegőbe lőtt. A 
A rendőrök azután az utonállót összekötözték, 
majd n delektivvel és a gyári munkásnővel 
együtt elindullak a főkapitányságra, a történ
tek teljes tisztázása ügyében.

A rendőrségen vitéz Szabó Ignác és Vida 
Róza ugyanúgy adták elő a történteket, mint 
előzőleg, az ö kihallgatásuk után az útonálló 
kihallgatására kerüli a sor. Ország János 3fi 
esztendős MÁV fűtőnek mondta magát és az
zal védekezett, hogy ő kissé ittas állapotban 
volt, nem akart lopni, csak megtetszett neki 
a gyári munkásnő és azért udvarolni kezdett 
neki. A rendörégen nem fogadták el védeke
zését, hanem őrizetbe vették s vasárnap dél
előtt

előzetes letartóztatásba helyezték.
Ország kihallgatása alkalmával tagadta, mint
ha más esetben is követelt volna el hasonló 
cselekményeket, de a rendőrségen biztosra ve
szik, hogy nem ez volt nz e,lsö esete és ezért 
tovább folyik ez ügyben a kihallgatás.

Mintás 
Keimen 

nagyhete
A nyári idény 

újdonságait példátlanul 
olcsón árusítjuk.

Tizenöt esztendővel később ölte meg 
a fronton kapott „halálos" golyó

Vasárnap meghalt Nagy János, az „orvosi csoda'
Nagy János tragédiája nem tartozik az or

szágos szenzációk közé, amelyek ’ ” ’
keresztül foglalkoztatják a sajtót. 
egyszerű, szürke, hétköznapi, mint 
a neve. Nagy János

meghalt vasárnap reggel,
mint ahogy általában minden Nagy 
meg szokott egyszer halni. Tragédiája 
mégis megérdemli, hogy egy pillanatra 
álljunk mellette.

Nagy János asztalosmester, mint a 
gyalogezred közlegénye,

1917-ben az olasz fronton fejlövést kapott.
A golyó a halántékán ment be és a koponya 
csontok között megakadt. Ettől a perctől kezd
ve Nagy János orvosi csoda lett. Egyik kór
házból a másikba került és mutogatták az 
orvosoknak a különös fejsérülést. A golyónak 
ugyanis feltétlenül halált kellett volna okoz-

hasábokon 
A dráma 

amennyire

János 
azért 
meg-

32-es

nia, olyan szerencsésen helyezkedett el azon 
bán az idegek között, hogy az asztalosmester 
mégis csak felgyógyult. Mikor 'égre nagyso
kára elbocsátották, megmondották neki, hogy 
nagyon vigyázzon magára, mert

ha a golyó, amelyet kioperálni nem lehet, 
— elmozdul, menthetetlen.

így élt Nagy János tizenöt esztendőn keresz
tül és futott versenyt a halállal. A végén mór 
egészen megszokta ezt a különös helyzetet, 
már a halálfélelem sem kínozta és az orvosok 
biztatták, hogy a „betokosndott" golyó nem 
fog semmi bajt csinálni. Megnősült, műhelyt 
nyitott, kft gyermeke is született.

Vasárnap reggel, ahogy kilépett a téglauccai 
műhely kapuján,

hirtelen elvágódott a kövezeten.
Megölte a golyó, amelyet tizenöt esztendő 

vei ezelőtt az olasz fronton lőttek beléje.

Vasárnap betörésen érték 
Tóth Ferenc maratoni táncbajnok 

bandájának harmadik tagját
A jómódú családból szármasó betörő falbontás után egy 

pengőt talált csupán a feltört helyiségben
Vasárnap hajnalban az egyik őrszemes 

rendőr l'jpesten, a Szent István-utca 8. sz. 
ház egyik üzlethelyiségéből gyanús zajt hal
lott. Rögtön arra gondolt, hogy az üzletben 
betörő tartózkodik, mire felcsengette a ház
felügyelőt és azzal együtt az udvar felöl be
mentek az üzletbe

A helyiségben egy fiatalembert találtak, 
aki éppen

a fiókokat nylfogatla feszitővassal.
A tettenért betörő a pincén keresztül falbon 
tás utján jutott az üzletbe s amikor meg
motozták, egy pengőt találtak mindössze a 
zsebében. Bánatosan mondta cl. hogy nagy 
munkájának, amely végül leleplezéséhez is 
vezetett, ez az összeg lelt volna a jutalma. 
Ennyit talált ugyanis a fiókokban,

Előállították az újpesti kapitányságra, 
ahol vállalóra fogiák. Vallomása során ér
dekes dolgok derültek ki. Megállapították,

harisnya
áruháza 
Ferenclek-tere 2

az

FíthGvuia
G. H. L. gyártmányú PRimus 

I Térdzoknik legnagyobb választékban.

hogy az illető Vorszky István 24 éves mii
szaki rajzoló, aki mór huzamosabb ideje ke
reset nélkül van és ezért tért a bűn útjára. 
Három foglalkozásnélküli, kétségbeesett fia
talemberből állott az a banda, amelyhez ő is 
tartozott.

Két társa, Tóth Ferenc, a maratoni 
táncbajnok és Szauer József gyárimun

kás

hetekkel ezelőtt összetalálkoztak, hosszasan 
elbeszélgetlek és azon vitatkoztak, hogy 
mivel lehetne pénzt keresni. Sokféle ötlet 
velődön fel és végül is úgy határoztak, hogy 

betörésekből fogják fentartanl magukat 
l'jpesten. a Szent István-utcában vannak a 
legtekintélyesebb kereskedők és éppen ezért

Egv hölgy sem felein el. 
hogy srlvmet, csipkét, vássnat és strand- 
etkateket kell e héten olcsón vásárolni 

KLEIN ANTAL 
divatárucikkek nagyáruházában

Király ucca 83. (Akácfa u. urak)

Foularű tiszta eelyem 90 cm. rzéleo ...... P

Mousseilne ruhákra ................... . P 2
Georgette telj I ruhákra...... *..* P 3
Satln Imprtmée, pongyolára ptziamára....P 3” 
crepe de Chine om

Imprlmée, luu cm. valódi aelyem.P “ 

MmiCQftlinA ''cprtmée. valódirelyem, lOOem A'HIIIUIluvwOtlIQ délutáni éa estélyi ruhákra P "V

Mosűuoile
Mintás mttseiyem,K%be«°^ r«

len, ruhákra ............................................................ P I

mnetieurs miiselyem
Francié gyapjú deialn, <m

leguj ibb minták ...............................................  P ■

Francia Georgetto
85—100 cm. szálon .....................................

la mi.iu butorkraton 70 cm Mélát P

___ p

1«

Fürdőcikkekben nagy választék 
olcsó árakon.

selyem- és női divatház
V., BÉCSI UCCA 10.

ezt a helyet választották ki a sorozatos be* 
törések elkövetésére. Alig egy-két hét alatt 

három falbontásos betörést követtek el
a Szent István-utcában. Az első betörésük a 
Szent István-utca fi. számú házban egy tex
tiláru-üzletben volt, itt Szauer József és 
Vorszky István hatoltak be falbontás utján 
az üzletbe, mig harmadik társuk, Tóth Fe
renc lesben állt a háznál. A harmadik be
törésüknél, amely ugyancsak a Szent István- 
utcában volt mintegy tiz nappal ezelőtt. 
Szánért tetlenérték, inig másik két társa el
menekült.

Szalai József detektivfeliigyelő, nz újpesti 
kapitányság betörési ügyekben dolgozó cso
portvezetője indította meg a bajszát az eh 
fogott Szauer bűntársainak kézrekeritésére. 
ő állapította meg, hogy Tóth Ferencnek 
idézése van egy tárgyalásra és az Ő' jelen
tése alapján tartóztatta le tárgyalás közben 
a tanácselnök a maratoni táncbajnokot. -Ki
nyomozta azt is, hogy a társaságnak Vorszky 
István a harmadik tagja.

A fiatalember édesapja jómódú, becsüle
tes ember, Angyalföldön lakik, természete* 
sen mit sem tudott fia bűneiről. A detektív- 
felügyelő napokig kereste a fiatalembert, 
mire szombaton éjszaka a véletlen rendőr
kézre juttatta.

A rendőrségen nagy örömet kellett a bé- 
törőbanda leleplezése, mert most már azt 
hiszik, hogy megcsappan l'jpesten a betöré
sek száma. Vasárnap délután Vorszkyt át
kísérték a pestvidéki ügyészség fogházába, 
már előbb elfogott társai mellé.

Még nem tudja 
hol fog nyaralni?

i

De nzt tudhalj), hogy legjobban úgy 
jár. ha Diana-fogkrémet használ. Mert 
n Diana fogkrém olcsó (eredeti tubus 
48 fillér, családi tubus 72 fillért, ki
tünően tisztit, fertőtlenít és kelle, 
mos izü. i
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A dalai lama hadat üzent KlnanaK 
es megkezdte a háborút 

Angol tegyuoreKXei harcol Tlbot Kína ellen

adta elő, hogv ő azzal csak véletlenül, akkor 
este találkozott össze és annyit tud csak róla, 
hogy most jöt, meg külföldről, «hol uSy®nc’J* 
zsebtolvajlással foglalkozott az TováJ’}?
faggatták, mire elárulta a társa nevét, - >

most az egész városban keres a rendőrség. A 
Hennann állal megnevezett egyén ugyancsak 
ismert nhk a rendőrség előtt és tényleg mint 
nemzetközi zsebtolvajt tartják nyilván. Remé
lik, hogy rövidesen sikerül ezt is elfogni.

N'anklng, junlus 19.
Hivatalos jelentén szerint tibeti csapatok 

átlépték a kínai határt és Szlnrsan tarto
mányban

megtámadták ■ kínul csapatokat.
V/rea harc támadt, umolynek során a ki- 
rtniak snlyos veszteségeket szenvedtek én 
kénytelenek voltak visszavonulni, A dúlni

a.

láma elrendelte a tibeti csapatok mozgósí
tását és hadat üzent Kínának.

Ti bet és Anglia között, hir szerint, egyez
mény jött léire, amelynek alapján

Anglia 40 ágyút, 2000 gépfegyvert és 
kétmillió töltényt szállít Tlbetnek 

és viszonzásképpen Jelentőn koncessziókat 
kap gazdasági téren.

Vasárnap kezdték meg 
az elmeorvosszakértők 

Templom János megfigyelését
A volt ren ' rtiszt feleségének állapota még 

mindig súly s, de a aéten ki lehet már hallgatni

Rálőtt a feleségére, 
mert el akarta hagyni 

Ma dönt az ügyészség statárlális bíróság elé 
állításéról

Debrecen, június 19.
(,j Hétfői Napló tudósítójától.) l.ovassy 

Lajos 24 éves ■ sÁrándi gazda már hosszabb 
iáó óta'rossz viszonyban élt fiatul felesé
gé' vei. Az asszony mindig azzal fenyegette 
ar urát, hogy otthagyja.
*"A’íisiirmip ismét nagyobb, hevesebb össze- 
srólalkozás támadt a házastársak között, 
mire ar asszony most már komolyan cso
magolni kezdte a holmijai.

Amikor nz asszony elindult a házból, az 
líra megleste és

egy forgópisztollyal rálőtt.
Szerencsére a golyó csak könnyebb sebesü
lést ejtett az asszonyon. Lovassyt a csend
őrség letartóztatta és beszállította a debre
ceni ügyészségre.

Kihallgatásakor azt vallotta,
hogy nem akarta megölni a feleségét, 

csak rá akart Ijeszteni.
Az ügyészség ma dönt afelett, hogy vájjon 
statáríális bíróság elé állltják-e a merénylő 
férjet. 

Öngyilkos lett a halottkém
— mert egy halott „maga után húzta". 

Felakasztotta magát a temetőben

Templom János volt midörfelügyelő 
harmadik napja foglya már az ügyészség 
Markó-utcai fogházának. Templom, 
akit tudvalévőén felesége ellen elkövetett 
revolvereit merénylet miatt tartóztattak le, 

egyre Izgatotlabban, ingerlékenyebben 
viselkedik a fogházban.

Éjjel-nappal a leggondosabban őrzik, mert 
még letartóztatásakor olyan kijelentést 
telt, hogy az első alkalmat felhasználja ar
ra, hogy öngyilkosságot kövessen el. Va
sárnap ugyancsak nagy izgalommal fogadta 
a két elmeorvos szakértőt: dr. Minich Ká
roly és dr. Németh Ödön professzorokat, 
akiket az ügyészség, illetve a vizsgálóbíró 
Templom János elmebeli állapotának meg
figyelésével bízott meg.

Az orvosszakórlők több órán keresztül 
beszéltek Templommal, majd a déli 

órákban befejezték a vizsgálatot,

amelyet ma folytatnak tovább. Az orvos
szakértői vizsgálat körülbelül kéthetet vesz 
igénybe és a szakértői vélemény beterjesz
tése után történik döntés, hogy lefolytat
ják-e ellene az eljárást. Amennyiben a

szakértők beszámilhafónak találják Temp. 
lóin Jánost, gyilkosság kísérletének bűn- 
tette címén emel vádat ellene a királyi 
ügyészség.

Miközben az orvosi vizsgálat folyik, az 
ügyészségen gondoskodás történik arról is, 
hogy

Templom János előéletére vonatkozó 
adatokat egybegyüjtsék.

Templom ellen ugyanis, miután a rendőr
ség kötelékéből elbocsájtották, több apróbb 
bűncselekmény mialt feljelentés érkezett a 
hatóságokhoz. Az ügyészség ki fogja hall
gatni e héten valamennyi feljelentőt.

De egy másik fontos kihallgatás is tör. 
ténik ezen a héten Templom ügyében:

a hatóságok megkísérlik a volt rmdőr- 
felügyelő feleségének kihallgatását.

Templom Jánosné állapota vasárnap is 
igen súlyos volt, de remélik, hogy a napok
ban végrehajtott operáció után jobbjra fór- 
dúl majd az állapota és ki lehet részletesen 
hallgatni. Templomáét már kihallgatták 
ugyan, de kimerítő és minden részletre ki
terjedő vallomást eddig még nem tudott 
tenni s erre csak napok múlva kerül a sor.

Pécs, június 19.
(A Hétfői Nqpló tudósítójának tele/onjeten- 

tésg.) Különös öngyilkosságot fedeztek fc) va
sárnap délelőtt Magyurcgregy községben, ahol 

a temető egyik fájára felakasztva találták 
Vókó István lialottkémet.

Ar öngyilkos községi alkalmazóit zsebében bu- 
Cstitfi'éj volt, amelyben a szerencséden ember 
részletesen elmond ja végzetes lettének indít • 
okait, A levél szerint gyógyíthatatlan betegsége 
visít u halálba

Vókó utolsó levelében részletesen megírja azt

is, hogy ezt a „gyógyíthatatlan" betegséget mi
kor szerezte. A levél szerint a múlt év októberé
ben gyilkosság történt, mikor is Fitt Antal gaz
dálkodó késszurásokkal megölte a feleségét. Az 
áldozatot

a törvényszéki bizottság felboneoltatta a 
ennél as aktusnál Vókó is segédkezett.

Azóta nem tudott lábára állni — mint ahogy 
Vókó panaszolja — és úgy érezte, hogy „Fltzné 
hii>ja maga utón o halálba".

Pécsről törvényszéki bizottság száll ki az ön
gyilkosság ügyében Magyaregregyre.

4 Külügyi Társaság, a KMAC és a 
Betűien Gábor Szövetség feljelentése 

sihfiasztőű és szélhámosok ellen
Egy letartóztatás és fiét rtfdiófiSrózés

Letartóztatták lazításért a hajdú
nánási képviselőtestület egy tagját 

Kommunista Izgatók Bárándon
Dcbrrccn. junlus 10.

(A Ibfífőt Napló tudósítójának telefon- 
jelentbe.) A hajdúnánási cscmlőraég Iclar- 
MiIjiíIh Thauerkanb Gyula városi képvisc- 
lökfcsfületf tagol, az ottani szociálisa párt 
vezetőjét. Az h vád ellene,

hogy Izgatott és lázltott a fegyveres erő 
ellen.

A letartóztatott városi képviselőtestületi ta
got a hajdúnánási cscndörség vasárnap bc- 
srállitottu n debreceni ügyészséghez, ahol

Prcineszbergcr Jenő vizsgálóbíró elren
delte ellene a vizsgálatot. Thauerkaub, a 
vizsgálóbíró végzése ellen felfolyamodott és 
ügyében ma dönt a vádtanács.

Bárónő községből ugyancsak vasárnap öt 
földmivest kísért be a csendörség a debre
ceni ügyészségre. Magét János, Segcsdy Ec- 
renc, liágly József, Bagdi Imre és Simró 
József Báránd községben kommunista röp
cédulákat terjesztettek, többek között egv 
„Felhívás a szegény parasztokhoz!1 cimü lá
zitó röpiratot is. Valamennyi ellen megin
dult a vizsgálni.

A főkapitányság egyszerre három egyesü
letnél történt sikkasztás és visszaélés ügyé
ben folytat eljárást.

A Királyi Magyar Automobil Club 
panaszára eljárás indult Oppenhcimer Zsig- 
mond tisztviselő ellen, aki a panasz szerint 
a KMAC autóférképe számára hirdetéseket 
gyűjtött és a pénzből kétezer pengővel nem 
tud elszámolni. A rendőrség

letartóztatta
Oppenhelmer Zsigmondot.

Á másik panasz a
Bethlen Gábor Szövetség

részéről érkezett. Kiderült, hogy egy férfi

sorra járja a szövetség vidéki tagjait és jo
gosulatlanul tagdijakat inkasszál. A gyanú 
az, hogy Orosz Sándor ügynök követi el a 
visszaéléseket. Az illető most Békésmegyé
ben operál. A rendőrség

rádión keresi.
Feljelentést tett a rendőrségén a

Külügyi Társaság
is egv ismeretlen szélhámos ellen. Ez a tár
saság által kibocsátott térképek és más ki
admányokra való hivatkozással

jogosulatlanul pénzeket vesz fel.
Valószínű, hogy Sclilesinger Simon ügynök 
a tettes, öl is keresi a rendőrség.

Harminc feljelentés egy csaló 
ál-orvos ellen

A rendőrség keresi a „sánta,

Zsebtofvajüidözés villamoson, taxin 
a Margit-hídtól a Széli Kálmán-térig 

Veszedelmes zsebtolvajt fogott el a rendőrség vasárnap
Tegnap este Hz óm tájban Izgalmas jelene

tek játszódlak le a Mnrgilhid budai hídfőjénél 
e« annak közelében. Egy 4-c.» villamoson uta
zott egy miuszony, aki melleit kit jól öltözött 
férfi foglalt helyet. A Berlini téren /álltuk fel 
mind h hárman és Buda felé igyekeztek. Alig 
hagyta el a villamos n Margithidnl, amikor az 
viuisszonv észrevette, hogv

Filléres gyorssal
utazzon

SIÚFOKRA
és vegyen acRnyértékÖ, magas 
fekvésű, nagyrészt már be
épült, fásitotl, rillnnyvllAgi- 
tásval ellátott

VILIM!
I ^tfblBtoaabb Ittkrbelektetta ! 

l’arcollAzó-lrodák:
FÜKUOlUAZUVTOHAU, Kiölök, 
telelőn 1. es Budapoat. VII.. KAroly- 
körut 3a, léteméiül. Iele,cm: 4Ó-2-U2.

Kérfea proapektuatt

retikUlje nyitva van
és abból liz pengő, valamint1 értéktárgyai hiá
nyoznak. Ugyanakkor a kél férfi utal tört ma
gának a többi utasok közöli és

leugrottak ■ robogó villamosról.
Az tiriiiwwny azonnal szólt a kalauznak, le
csöngették ■ villamost és a perron több uta- 
sávul együtt a zsebtolvajok kézrekeritésére in
dultuk. Á két férfi egy mellékutcába fordult 
be és bizonyára abban a hitben, hogy senki 
sem követi őket, beugrottak egy fagylalt »*«• 
Ionba. A meglopott asszony és több utas kö
vették őket a lagylaltáru üzletbe és ott felelős
ségre vonták a jól öltözött férfinkül. A nagy 
tumultusban az egyik zsebtolvajnak sikerült 
inegugrania az üzletből, míg n másikat karon- 
fogták, hogy a közeli rendőrhöz vigyék. O 
azonban nőin várta meg n rendőr érkeztet, 
dulakodni kezdett nz emberekkel és sikerült 
karjait kiszakítani az őt elfogó férfiak karjai
ból és

vad futásnak eredt.
Egy 63-as jelzésű villamos robogott éppen arra 
é% u zsebtolvaj felugrott a \ illamosta, arra 
számítva, hogy így sikerül egérutat nyernie és 
valamelyik mellékutcán keresztül elmenekül 
üldözői elöl. Izgalmas üldözés Indult meg erre 
villamoson és a taxin menekülő férfi után, 
aki amikor észrevette, hogv kél üldözője me
netközben ulólérle ól, leugrott a villamosról és 

md.dk villamosra ugrott fel. Valósággal 
végre sikerült aAgzc.ööttt elaolh snrdlu cmfwy 
filmre illő hajsza után, amely

a Margllbld budai hídfőjétől a Széli Kál
mán-térig tartott,

végre sikerült a rohanó embert elfogni.
A rendőr üAsrckötörvc vitte be a főkapi

tányságra. A detektívek régi ismerősüket, /fér- 
mann Salamon 43 esztendős volt szabóscgédcl 
ismerték fel benne. Anv’kor kérdőre vonták, 
hogy ki 'olt elmenekült táisa, azt a mesét

A főkapitányságra lömeges följelentések ér
keztek az elmúlt napokban egy különös szélhá
mos ellen. Vasárnap is több följelentés futott be 
a rendőrségre, ahol erélyes nyomozás indult a 
szélhámos felkutatására.

A rendőrséghez érkezett panaszok szerint egy 
40—45 év körüli férfi sorra járja a Belváros és 
Lipótváros házmestereit, egyszerűbb lakókat, 
beszélgetésbe kezd velük, betegségekről faggatja 
őket s amikor clpanaszolják előtte a különböző 
bajokat,

leül és nyomban recepteket Ir.
Aztán elmondja, hogy ő nyomorgó orvos, aki
nek nincsen pénze arra, hogy rendelőt tartson 
fenn és így próbát segíteni magán. Legtöbben 
elfogadták tőle a recepteket és

átadták neki az orvosi honoráriumot":
4—ft pengői.

A recept minden esetben a „Fekete kutya" dro-

szuróstekintetU" szélhámost 
gériára van kiállítva. Akik azután a recepttel * 
drogériában jelentkeztek, csodálkozva állapítot
ták ott meg, hogy értelmetlen, ákombákomokat 
jegyzett a receptre a csaló álorvos, különben 
Is köztudomású, hogy drogériákban semmiféle 
receptre nem adnak ki orvosságot.

A panaszosok szcmélyleirúst Is adtak a szélhá
mosról. Sánta, szúrós tekintetű embernek mond
ják.

A főkapitányságra eddig már harminc fel
jelentés érkezett a szélhámos ellen, 

akit most keresnek a rendőrség emberei.

Magyar Légiforgalmi Rt
IV., Váci ucc« 1 ♦ Telefon: 80 8-88

NYÁRI MENETREND
tr*4«u*e 1**2 ■u|u-ttu, II lg.

1.00 Utó ind BUDAPEST ifit. 13.» 18 40
Itó IMMtk WIEN tud nOO I? U

Napenkínt. vaeáraep kivételivel.
KAivetlea rtallakoritok Európa tettes állommal 
lelt. At au'cbuft Budapesten a IV., Váci ueca 1. 
alól W perccel, Wienhen a Haté! Bristoltól 35 perc

cet a repülőgép indulása elölt indul.
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Naponként. vasárnap kivételével. 
Kombinált menetét ti jegyek a Budapest— Wien- 
vonalon autobuss—repftlőRíp-. vagy hajó— repölö- 
forgalom’-*!) 81— pangót *rbsn (a gyr. III. 0 jegy 
Arónak felet meg). Ai egyik utal rrnfiUgépen. a 
másikat hajón sagy auiobuston kell megtenni 

M najton belőj,
Levelét ewmaglalt küldje légipostán 

UÜtaaháaén tordnljon uilliléai osttályunkho:: 
Aut. SO-S-W.

A székesfőváros 
tanszemélyzete köteles 
a hó végéig Budapesten 

tartózkodni
A vallás- és közoktatásügyi miniszter já'*’ 

az évzáróvizsgák előli rendeletét adott ki ae 
összes tanintézetekre vonAtkozóIpg. 
előírta, hogy az évzáró vizsgálatokat lehetőleg 
korán tartsák meg, hogy Igy a hazai fürdők fo
kozottabb látogatottsága blztosittassék-

A székesfőváros tanintézeteiben az énáró 
vizsgálatok junlus 10-ike körül be is fejeződte*- 
azután következeit még » háromnapos beír*- 
tűst terminus, úgyhogy a tanszemélyzet fűm 
közepén meg is kezdhette volna nyári vakaci 
jót.

Annál nagyobb meglepetést kelteti a *■*&* 
közoklalúsiigyi ügyosztályának az « r l, 
zése, amely a városi tanintézetek összes oklá 
személyzetére vonat kozott,

ho|, Junlu. hó SO-ál, kM-leuk Boó.p”1'" 
tartózkodni.

Ez a rendelkezés nagy meglepetést ***,0<*A 
a városi tanszemélyzet körében nemcsak öze 
mért bizonyos mértékben ellentétben áll « ' * 
lás és közoktalásiigyi miniszter ismerteteti r 
deleiében foglalt intenciókkal, hanem azérii • 
mer igy a székesfőváros tulajdonképpen 
kényszeríti oktatószemélyzetét, hogy jófo' . 
teljesen tétlenül és ok nélkül llt tartózko l 
a fővárosban.
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sulvos töltetein DárDai mszoi a 
Szemereutcal leánygimnáziumban 

tortán! verekedés miatt 
ftz apa és a tanéi* segédei ma este döntenek 

a lovaglás ügyben
Nagy feltűnést keltett az egész városban 

a Szemere-utcai leánygimnáziumban történt 
verekedés. Emlékezetes, hogy Farkas Józsei 
lipótvárosi kereskedő az iskolában heves 
szóváltásba keveredett vitéz Korompay Sán
dor tanárral, aki a kereskedő kisleányát ma
tematikára tanította. A szóváltás izgalmaiban 
a matematika tanára inzultálta tanítványa 
édesapját, aki erre nekitámadt a tanárnak 
s perceken át dulakodtak, amíg szét nem vá
lasztották őket. A szokatlan verekedés lova
gias útra terelődött. A Hétfői Napló munka
társa utánajárt az affér következtében meg
indult lovagias ügynek s erről a következő 
érdekes részleteket tudta meg:

Az iskolában történt verekedés után
■ kereskedő és tanár kölcsönösen provo

kálták egymást.
Vitéz Korompay Sándor megbizottaiul An
gyal Nándor alezredest és vitéz Földházy 
Pál századost nevezte meg, mig Farkas segé
dei dr. Kiár Zoltán főorvos és Dietz István 
dr. ügyvéd lett. A segédeknek

vasárnap kellett volna véglegesen dönte
niük

a lovagias ügyben, de a döntést egy váratlan 
fordulat késleltette: Földházy százados levél
ben közölte a kereskedő megbízottai val, 
hogy 

Angyal alezredes lemondott megbízatá
sáról

s a tanár uj segédéül Molnár Ferenc száza
dost nevezte meg. Most már az uj segéddel 
folytak tovább vasárnap a tárgyalások s 
ezeknek eredményeképpen

igen súlyos feltételű párbaj készül a fe
lek között.

Ma, hétfőn este ülnek össze utoljára a se
gédek s ekkor precizirozzák végképpen a 
feltételeket. Minden valószínűség szerint a 
kereskedő és tanár

előbb pisztolypárbajt fognak vívni egy
mással, azután pedig szigorú feltételű 

kardpárbajra kerül sor,
hacsak a rendőrség meg nem akadályozza a 
készülő párviadalokat.

Az afférnak azonban nemcsak lovagias té
ren, hanem másutt is folytatása lett. Vitéz 
Korompay Sándor

jelentést tett a kultuszminisztériumnak 
a történtekről s előadva a tényállást, maga 
kérte a minisztériumot, hogy bírálja el az 
ügyet. Farkas József kereskedő

ugyancsak jelentést tett az afférról a 
minisztériumnak.

ahol e heten döntenek véglegesen a szokatlan 
iskolai inzultus ügyében.

L

2.

3.

VII., RAKÓCZI-UT 60.

királyi udvari

KAHSSZER8YM

A tizenkettedik Magyar Derbyn 
Tempó megmentette a magyaroknak- 
a becsületet, a kék szalagot és a 60.000 

pengőt - a németek elől

Saját gyártmányú 
beszélő hangszereink

fítklímáral c.gfc • hitan!

6 dUa:. lemezzel
MIKROLETT,
melyben 6 lemez vihető .. P

ECHOFON,
melyben 8 lemez vihető .. P

VIKO ...,
melyben 10 lemez vihető .. P

55.
80. 

120.

Kődarabokat helyeztek el Kőbányán 
vasárnap éjjel a vasúti sineken 
Reflektoros, fáklyás éjszakai nyomozás a síneken

Szombaton, a késő éjszakai órákban nagy 
izgalmat keltett a főkapitányságon az a be
jelentés, amelyet a Kőbánya felsőpályaud
var állomásfőnöksége közölt a rendőrség 
gél. A telefonértesítés szerint ismeretlen 
tettesek az éjszaka folyamán

kődarabokat helyeztek a vasúti sínekre, 
nyilván azzal a szándékkal, hogy az arra 
haladó

vonatot kisiklassák.
Az ujabb vasúti merénylet hírére dr. Hisz- 
tics Lázár rendörtanácsos, a központi ügye
let vezetője, nyomban intézkedett, hogy 
egy rcndőrtisztviselö és több detektív men
jen ki riadóautón a helyszínre és ott kezd
jék meg a vizsgálatot és kihallgatásokat.

A kőbányai vasútállomás közelében ta
lálta meg á váltóőr a vasúti sineken a kő
darabokat. Rendőri bizottság reflektorok és 
fáklyák fénye mell-lt kezdte meg munká
ját. Mindenekelőtt a pályaőrt hallgatták ki, 
aki elmondotta, hogy a sínek mentén ha
ladt lámpájával, amikor valami kőrakásba 
botlott. Lehajolt és akkor észrevette, hogy 
a sineken, azok közvetlen közelében kő
darabok vannak elhelyezve. A váltót meg
lazulva találta és ezeket a körülményeket 
nyomban jelentette az áilomásiőnoksegnek. 
amely azután a rendőrségnek tett jelentest

A sínekre elhelyezett kövek a rendőrség 
véleménye szerint 

Felvágta az ereit, megtámadta az 
előhívott rendőrt a dühöngő kéregető 

A központi ügyeletről, ahol ütőtte-verte a rendőröket 
elmegyógyintézetbe szállították

Tegnap délután nagy botrányt rendezett 
a főkapitányság központi ügyeletén egy 
fiatalember.

A kora délutáni órákban a Lipót-krut 
egyik házába kopott ruhás 24—26 évesnek 
látszó férfi kopogtatott be a házfelügyelő
nél. Elmondta, hogy már régebb ideje 
állás nélkül van és arra kérte, hogy pár 
pengővel támogassa, hogv vidéken lakó 
szüleihez tudjon utazni. A házfelügyelő ki
jelentette, hogy kisebb összeggel tudja se
gélyezni, de neki nincs annyi pénze, hogy 
vasúti költséget adhasson szá lára. Erre a 
fiatalember lármázni kezdett, követelődzőit 
úgyhogy a házfelügyelő felszólította, hogy 
hagyja e.l lakását. Az udvaron tovább foly
tatta a kiabálást, majd amikor látta, hogy 
erőszakos fellépése nem használ,

elővette zsebkését és azzal balkarján 
felvágta az ereket.

Sérülése nein volt súlyos és ezért az idő
közben előkerült rendőr, miután kötéssel 
látták el, nem szállította kórházba, hnneni

GyálUgeten 300 P-t ai
vHlairrtrO hásat 900 P-tdl 
39 havi risslstrs vhat

féli 1»kte kellékeivel mr«épi»ve. tflihefó. herzá.'ni résre 
Alkalmas, 24 nétcvaclmétereg; niannal brkiiltöibető é» 
mír ott nyaralhat (kiitbb már Itt P tói). Budape«t- 
161 loH km-re. Gjálpuszla átlómé* n telepen Villa 
moíhot autobttszkótlek(rfés Oksó bérletjegyek. Meg- 
teklnlésher inffven autójáralok. SfraniifürdA. erdók. 
•porMbák. GRÓF KAROLYI LÁSZLÓ parcellázási 
Irodája: Vfll. E?rferháry-u:ca 25. Telelőn: 42-0 50 

Kéijen prospektust.

éretlen gyermekcsiny következtében 
kerülhettek oda.

Gondosan megvizsgálták ugyanis a kőtör
melékeket s megállapították, hogv azok 
nem lettek volna alkalmasak vonat kisikla
tására, mert könnyen szétbomló kődarabok 
voltak és sok volt közöttük a malteros om- 
ladék is. Ezek az anyagok még lovasszekér 
súlya alatt is azonnal szétválnak és egy 
60 -70 tonnás súlyt jelentő teher valóság
gal ellökte volna utjából azokat.

Még az éjszaka folyamán átkutatták az 
egész környéket, mert a rendőrség minden 
tőle telhetőt megtesz még az ilyirányu csí
nyek megakadályozására is. Az egész éj
szakát igénybe vevő nyomozás azonban 

nem vezetett eredményre, 
csupán azt tudták megállapítani, hogy 
azon a vidéken, ahol a kődarabokat talál
ták, többször játszadoznak rakoncátlan 
gyermekek, akiknek már többször meggyűlt 
a baja vasúti pályaőrökkel. A síneken 
ugyanis nem szabad tartózkodni, de a kis 
suhancok sokszor csak azért is megfordul
nak ott, hogy bosszantsák a vasúti alkalma
zottakat.

A rendőrség tovább folytatja az ügyben 
a nyomozást és vasárnap egész nap járták 
a környéket, hogy megállapítsák, nem ta
pasztalt-e valaki valami gyanúsat, de idáig 
még nem vezetett eredményre a nyomozás.

előállította a főkapitányságra.
Ez az előállítás nem ment simán. A férfi, 

aki először Halász Pál, majd Hegyessy La
jos neveket mondott be, többször

rátámadt a rendőrre, mellbevágta 
és mindent elkövetett, hogy megszökjön 
tőle. A rendőr csak összekötözve tudta elő
állítani.

Mint minden előállításnál, ennél az eset
nél is a őrszobára vitték be először az 
előállítottat, ahol megmotozták. Amikor 
személyi adatait bediktálta, az egyik rend
őr felfigyelt és szemébe mondta, hogy sem 
Halásznak, sem Ilegyessynek nem hívhat
ják, mert hiszen már többször szerepelt 
a rendőrségen és meg van állapítva, hogy 
ller: István a -neve. A leleplezés nem tet
szett a zavarosan viselkedő fiatalembernek 

és rátámadt az őrszobán a rendőrökre.
A rendőrök leszerelték és bekísérték a köz
ponti ügyeletre.

Előttük az asztalon egy pakli kártya feküdt.
A főkapitányságon megszabadították kö

telékeitől, de alig vették le kezéről a szíjat.
harapni és ütni kezdte a rendőröket, 

majd nekiszaladt a: ablaknak és azt bever
te. Az üvegcserepek megsebesítették a má
sik kezét is és azt a rendörorvos kötözte be. 
Olyan zavarosan viselkedett, hogy az Őrző
be is összekötözve helyezték el, nehogy 
kárt tegyen magában. Herz Istvánt, aki 
többször volt már kitoloncolva Pestről, is
mét elmegyógyintézetbe szállították meg
figyelés végett, 
az cselről.

1.
Istenben boldogult perzsa sah, Mirza mon

dotta, mikor Pesten jártában kivitték a ló
versenyre:

— Minek fogadjak? Allah akaratából 
úgyis első lesz az egyik ló ...

2.
Erre gondolhatott volna vagy tízezer pesti, 

mikor vasárnap a lóversenypálya felé tar
tott. És arra, hogy az utón a közlekedési 
rendőrök

nyolcvanas tempóval robogó motor- 
kolosszusokat 

dirigáltak. Nyolcvanassal vitték az utasokat, 
akik arra fogadtak, melyik ló fut gyorsab
ban 2100 méteren. Erre gondolhattak volna. 
Talán gondoltak is, de azért mindenki szé
pen kiment, drukkolt, izgult és fogadott.

3.
A magyar Epsom izgult. Jöttek a tudósok. 

Mindent kiszámollak. Mindent meggondol
tak, mindent megfontoltak:

— A németek viszik e.l az idén a kék sza
lagot, — mondották — de azért volt

valami magyaros virtus, 
valami nekibuzdulás. Mindenki letagadta a 
másik élőit, de azért megrakta a magyar lo
vakat is.

4.
A németek, az idén egy másodikosztályu 

lovat küldtek ide Pestre. Jó lesz ez a tizen
kettedik magyar derbyre, — gondolták ta
lán, mikor

■ négyezer német versenyló közül pont 
Weinberger A. és C. urak Gryllos ncsü 

háromévesét rakták vasúti kocsira 
és melléje bevagonirozták Schmidtet, a nagy 
német zsokét.

5.
Nézzünk csak körül a pályán. A kormány

zói páholyban Horthy Miklós, a kormányzó- 
né és kíséretük.

A lovaregyleti urak majd mind itt vannak. 
Csak az arisztokrata hölgyek nem jöttek el. 
Elvitte őket a nyár. Annál nagyobb volt az 
érdeklődés az urak között. Még

a mezei hadak la bejöttek Pestre, 
a kastélyból, a birtokról. A tizenkettedik ma
gyar derby a magyar és a német lósport ver
senye volt.

A lovaregyleti páholyban 
hat német ur.

Ezek valamennyien Gryllosnak drukkolnak. 
A pályakorzó szép, varázslatosan tarka 

kép, pedig alig látni egy két grand toilettet. 
Nem mérkőztek a hölgyek.

Túlságosan meleg volt a divatbemutatóhoz 
ezen a júniusi vasárnapon.

6.
Első futam, azután a második, mérsékelt 

érdeklődéssel, de jön a Nagy Szám, a ma
gyar derby. A jártatóba bevonulnak a lovar
egyleti urak.

Jön Festelich Tasziló herceg, mellette a 
grófok és más nagyurak és köztük szeré
nyen, de magas termetével kimagaslóan

Hajdú ur. bizonyos Tempó nevű ló gaz
dája.

Hozzák a lovakat és egy utolsó biztatást 
kapnak a zsokék, mielőtt nvpregbe szállnak.

Festelich Tasziló lehajol és ugv síig vala
mit az aranvvárga-dresszes Esch fülébe.

Na. minden kész, mehetünk, start.
7.

Lecsapódik a startzászló és egy fehér vo
nni nyúlik el végig a pálva mentén. A pari
pák szorítják egymást, a zsokék ágaskodnak, 

a közönség kipirult arccal kiabál, 

őrült hangkáosz: Gryllos, Gryllos! Diadal... 
Palcsi... Megint Gryllos és egyszerre csak 
egy uj név: Tempó! Tempó! megint csak 
Tempó, azután még egy utolsó muri,

egy utolsó hajrá
és a táblán megjelenik a 3-as szám: Tempó 
száma.

8.
Valaki azt mondja mellettem:
—- Nem bánom, hogv vesztettem GrylJo- 

son. Mégis csak a magyar becsületről volt 
szó.

Biztosan őszintén mondta. Lelke rajta.
9.

A jurta tóból kifelé tart Tempón a lila- 
dresszes Blackburn. Hajdú ur vezeti a lovat 
kantárjánál fogva.

I Csak úgy 
dörög a taps

és Tempó beleharap a zablába, megrázza a 
fejét, fuj egyet.

11a primadonna volna, akkor se kapóit 
volna ilyen tapsot.

10.
A kasszáknál pedig megkezdődik a tolon

gás. Mennek a pénzért a boldog nyerők, 
Tempó fogadói.

Sáfi Pál.
★

A derby küzdelme a favorit részvétele nélktil 
folyt le, miután Diadal állva maradt a startnál 
A start után gyors iramban Pascal és Kartárs 
vezetésével kezdte meg a mezőny a verseny 1. 
mögöttük Tempó helyezkedett el, a többiek zárt 
csoportban futottak a fordulóig. Az egyenes ele
jén Palcsi es Gryllos javítottak helyzetükön. 
Pascal hamarosan visszaesett s egy pillanatra 
úgy látszott, hogv Karlárs nyeri a derbyt, de 
mikor Tempói a finisba dobta lovasa, egyszerre 
eldőlt a küzdelem sorsa s hiába támadott • 
német ló, Tempóra veszélyes már nem lehetett. 
Gryllos! a verseny után sántán tartotta fel lo
vasa. Kapitány és lola II. nagyszerű harcot vív
tak a Szadi díjban, de egymás föle nem tudtak 
kprekedni és holtversenyben érték el a célt. 
Pompás finise volt a negyedik és ötödik futam
nak Is. melyekben a helyezetteket csak fejhosz- 
szak választották el. Kereső és Mesélő könnyen 
nyerték versenyeiket A részletes eredmény a 
következő:

!. FLTAM. I. Harkányi S. báró Kapitány 
(1^) Csapiár és lola II. (1>?1 Esch holtverseny, 
ben. 3. Példás (6) Balog. F. m.t Mirjam. Piff. 
Olranto, Párduc. Tol.: 10:12 és 17. Helyre: 13. 
14. 19. -- II. FLTAM. 1. Jeszenszky E -né Ke
reső (61 Scjhál 2. Zsivány Hl Rózsa. 3. Silvsr 
King (10) Tóth A. F. m : Mai nap. Rejtély, Bak 
sis. Somait, Medúza. Kitáhlázás. pali Mail. Száz
szorszép. Africaniis. Habari, Fénykor. Repri*. 
Simba Tót.: 10:59. Helyre: 10:22. 27. 42. -
111. FL'TA.M. Magyar Derby. 1. Hajdú I) Tempó 
(21, Blackburn 2. Gryllos Í3'l Schmidt O.. 3. 
Karlárs (41 Csaulőr. F. m.: Paksi. Sierenc. Őszi
rózsa. Flving I'ifty Firc. Casanova. Pascal. Dia
dal. Tót.: 10:40. Helvre: 10:17. 19. 20 - IT- 
FLTAM. 1. Horthy J. Lármás II. <41 Weissbaéh, 
2. Tlster Princ (6) Csuta és Világos (10) Ka 
szión F. holtversenyben F. m : Rellv. Alvinc. 
Szeles Hl.. Tabris. Inra. Gyöngyike, Martin*- 
berg. Príma. Snow White, Fogatáé. Csicsóné. 
Bonyodalom. Vadvirág. Célzatok Tót: 10:67.
Helvre: 10.24. 27 ti*. - V. FLTAM. 1. Garaté r 
K. Babám (20) Tóth A . 2. Vak Isiik (3:10' 
W’eissbarb F. m. Reménység. Szép Angsai. V«- 
lelnnd. Tót.: 10:135. Helvre: 10.20. 12. - VT. 
FLTAM. 1. Schiller M Mesélő («) Rózsa. 2. 
Honvéd (10« Tellschik. 3. Tilinkó i3) Gutái. F. 
m.: Fontos, pali. Jollv. Tücsök, Sillv Sally..Ro
binson. Ronnétable, Coruna, Csalóka. Tót : 
10:03. Helyre: 10 23. 39. 20. — Kcltősfoaadás a 
Ker-ső l.ármás II. dóriidéra 5:130.

enorbutoroí
Monynak. Mszekrenvok 
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Hová tiint el az Unio-szinházak 
mást élmilliós bevétele ?

Az Unlo-csőd kulisszatitkai
A budapesti törvényszéken dr. Szolhmáry 

■lőttel törvényszéki elnök junius 23-re, szer
dára tűrte ki az Uniószinházak rsődílgyében a 
már elrondelt bizonyítási eljárás lefolytatását. 
Általános érdeklődés előzi incg ezt a tárgya
lást, mert ezen fog a törvényszék határomé 
atban a kérdésben, hogy a csődválasztmány 
< ddlgi ómét él eb' t fenntartja-e vagy pedig a 
csőd ügy vezetésére

uj egyéneket jelöl ki.
Ugyanekkor fogja mérlegelni a tönényszék azt 
a térdén is. vájjon szükségesnek látja-e a 
>zemélyvúl tori són leiül

egyéb, esetleg messze kiható és döntő in
tézkedések megtételét I* ?

A nagy harcot, amelyre az ellenfelek teljes erő
vaj készülnek, óriási érdeklődét előtt meg.

Dr. Szalay Emil 
sokoldalú 
szereplése

Maga a vita tulajdonképpen négy pont körül 
jog kijegecetedni. Egyik sokat támadott pontja 
volt az Unió csődügyének

dr. fizalay Emil, az Ismert színházi ügyvéd 
szerepe.

Aztlayval kapcsolatban állandóan felvetik ar 
óiste/irhetetlenség kérdését, mert azt vitatják. 
Iiógy neki minden Jóhiszeműsége mellett sem 
lett volna szabad az Unió csődjében semmiféle 
»terepei vállalni.

Szalay ugyanis a következő minőségekben 
rag a evődben érdekelve:

1. Csőd válásit mányi tag.
2. .4 Magyar Színház Rl.-nak a csőd előtt és 

• csődeljárás alatt is rendes fog anácsnsa volt. 
A Magyar Színház Rt. összes részvényei ugyan
is ar Vnió csődtömegének tulajdonát képezik. 
A? összeférhetetlenség kérdését éppen ebben

ügyben mór
maga a caödválasztmány Is felvetette 

rgyarer, mert az a furcsa helyzet alakult ki, 
hogy a csődeljárás folyama alatt a csődtömeg- 
gondnok m'ellctt Szalag is folytatta működését 
jő darabig, mint a Magynr Színház Rt. ügyésze 
Bfl azután olyképpen oldották meg. hogy a 
c«*<jvála vrlmány annak kiemelésével, hogy 
dietefé.rhetetlenséget nem lát fennforogni, cél
szerűségi okokból mégis

elvette eteknek az ügyeknek az Intézését 
Sralay kezéből.

A. Szalay ezenfelül saját személyében it 
hlteleaflje az Uniónak.

(öhhszázmilliő korona erejéig. Pert is tett fo- 
kamatba követelése iránt a csődtömeg ellen, 
amelv azután — amint a hitelezők panaszol
ják - Sr alnyra nézve

előnyös egyezséggel végződött.
4. Szalay ezenfelül jogi képviselője volt Fa 

ludi Jenének és ar l’nió több igazgatóság! 
tagjának. Erek valamennyien követelésekkel 
léptek fel az Unióval szemben, pereket is foly
tattak le, amelyek azzal az egyezséggel vég
ződlek. hogy a csődvúlaszlinány ezeket a kö
vetelésekéi

elismerte.
aminek ellenében az Unió volt Igazgatósági 
tagjai a követelések kifizetésére bizonyos ha
ladékot adtak és kamatkövetelésüket is lemér 
.sékelték. A hitelezők szerint az lgazgató»ági la- 
gokn ak ez a követelése áronban

nem volt jogos,
■ rl nem lelt volna szabad elismerni és azzal, 
hogv ezek ar. igazgatósági tagok követelésüket 
megkapják, jogosulatlan előnyökben részesül
tek.

5. Sralay ezenfelül igazgatósági tagja és kép
viselőié az Otlum Ingatlan Rt.-nak, amely a 
i sődlömrgnek ugyancsak hitelezője. Sőt ez a 
részvénytársaság volt az, amely nz Unió kü
lönböző ingatlanaira

at árverést kltllzrtle
és ar ingatlanokat rlárvorei’lotle. Ezekre az 
ingatlanokra nézve az Otlum Rt.

vevőként Is jelentkezett
és a hitelezők éppen azt n kérdést nknrjók ki
vizsgálni, megfelel-e a valóságnak az. hogy az

Otlum Itt. résavénylöbbsége Szalay Emil 
tulajdonát képezi?

8 Ezenfelül Sralay jogtanácsosa volt az 
Ingatlanbanknak is. amely ne Vn ó legnagyobb 
hitelezője é« körülbelül 300.000 pengővel van 
érdekelve. Ar Ingatlanbank ezt a követelést 
majdnem teljesen meg is kapta már és

a hitelezők est la kifogásolják.
Ugyanehhez a kérdéskomplekarumhor tar- 

törik az a vád is hogv a esődválaazlmánv má
sik tagja dr. Földi Dezső ügyvéd dr. Molnár 
Ikerső esődtömeggondeoknak n sógora. Tudva
levő, hogv a csődválaazlmánynak Sralnvn és 
Föld'n kívül csvnán még egy tagja van és er 
f safhó Kálmán dr.. a volt vagyonfelügyelő.

Egyezkedés osztozkodás 
egymás között

A második »ok súrlódásra alkalmas felület 
ar Urió volt Igazgatósági tagjainak <i kielégí
tésé vtl áll kapcsolatban. Az történt ugyanis.

KlfilMfl tinMfctM

BÚTORCSARNOKA RT.
VII.. Doháay-M. M. Telefont J. MIK 
Mtndennemfl lakt»erende»Mek. 
AsstalosmtMerek készítményei.

gjT fizetés! Teltételek, részletre te.’l 

hogy akkor, amikor még senkinek fogalma 
sem volt arról, hogy az Unió összeomlás előtt 
áll, a színház, vezetőségének azok a tagjai, akik 
az üzemet a saját tőkéjükkel és saját veszé
lyükre folytatták,

egymás számára fejenként 40-000 pengő 
erejéig bekebelezést engedélyeztek az Unió 

összes ingatlanaira.
A hitelezők álláspontja szerint megengedhetet
len nz, hogy a bukott színházi vállalkozók 
egymás hóna alá nyúlva, azokat a pénzeket, 
amelyiket a színházon elvesz.ettek, telekköny- 
vileg biztosítsák, külön előjogokat szerezzenek 
és igy a fedezetet a jóhiszemű, a dologba bele 
nem avatott hitelezők elöl elvonják. A hitele
zők szerint a csődtörvény 27. g-a laapjúr.

a esfidtömeggondnoknak ezeket a zálogjo
gokat meg kellett volna támadnia.

és akkor a bíróság feltétlenül hatálytalanította 
volna a telekkönyvi bekebelezéseket, mert a 
törvény csak a jóhiszemű záloghitelezőket védi. 
Dr. Molnár Dezső kapott is felhatalmazást 
ebben az irányban a csődválasztmánytól, a do
log vége azonban mégis csak az lett, hogv 
ezeket a megtámadási pereket nem folytatták 
le. hanem

■ csődválasztmány elismerte a volt Igaz
gatósági tagok követelését és a csődeljáráa 

folyamán lejárt követeléseket kifizették.

Az Ingatlanbank szerepe
A harmadik panasz az Ingatlanbank szerepe 

körül mozog. Az Ingatlanbank az Unió összes 
ingatlanaira be volt kebelezve és az egyes szín 
házak részvénypakettjei is nála voltak fedezet
képpen lombardirozva. A csödválasztmány ezen
felül — a hitelezők szerint jogtalanul — a bank
nak lekötötte a Király Szinház ruhatári bevé
telét is és bérjövedelmének egyrészét. Ez a hi
telezők szerint

nem volt jogos.
mert az Ingatlanbank zálogjoga csupán az épü
letekre terjedt ki. a berendezésre és az ingó 
Ságokra azonban nem. Ezek jövedelmét

nem lett volna szabad az Ingatlanbanknak 
áladni.

hanem a semmivel sem fedezett hitelezők kielé
gítésére kellett volna fordítani. Kifogásolják az 
Ingatlanbank javára folyósított magas kama
tokat is. Eredetileg ugyanis az Ingatlanbank 
huszonkét százalékos kamatot szedett követelése 
utón, ezt állítólag dr. Szalay Emil közbenjá
rására utóbb 1i'/j%-ra mérsékelték le. a hi
telezők szerir.t azonban 8 százaléknál maga
sabb kamatot nem lelt volna szabad elismerni. 
Minthogy nz Ingatlanbank, bár már több száz
ezer pengőt felvett, még mindig azon az állás
ponton van hogv neki követelése van. sőt a 
Király Színház épületére is kitürette az árve 
rést. A hitelezők álláspontja nz, hogy ez annál 
jogosulatlanabb, mert az ö számításuk szerint

az Ingatlanbank tényleges követelését nem
csak megkapta már, hanem ennél jóval 

többet Is felvett.

Elúszik 
a nagy vagyon

Mindezek kifogásolása ulán elérkeztünk a 
vita főkórdéséhez. nevezetesen ahhoz hogy 

ml történt az Unió bevételével és jöve
delmével?

A hitelezők kiindulási pontja erre nézve n 
csődöt megelőző kfnyszcregycsségi eljárásban

Gópfegyuerrel szitává lOltóK 
at Capone legtöbb barátiét 
n tfonkurrencla Olts meg a „vörös Barkerr

Chicago, junius 19.
(A Hétfői Napló távirata.) A chicagói 

alvilág bnnditiháboru jónak hunét
négy halottja van.

Szombaton ismeretlen konkurrens bandi
ták 18 lövéssel valósággal szilává lőtték Al 
Capone legjobb barátját, a „vörös Bar kert." 
A banditák liarker holttestét

autójukról egy kórház kapuja elé dob
ták.

A szép Mezziette hercegnő elmondja 
miért hagyta ott férjét: Abdul Kadir herceget 

Nem szökött meg Landauval és nem akar színésznő lenni
Abdul Kadir herceg, a volt törfik királyság 

ex trónörököse. aki tudvalevőén Budapesten 
tölti a száműzetés íveit —

újra beszéltet magáról.
Több, mint esztendeje annak, hogy neve leke
rült a nyilvánosság érdeklődésének homloktc- 
léből. Addig hosszú vitákat és harcokat foly
tatott a nyilvánosság elölt első felesége, a 
szép Medzsidse hercegnővel. A hercegnő 
ugyanis ugyanis megunta az életet Abdul Kadir 
oldalán és romantikus körülmények között, de 
— otthagyta. Előbb a varietészinpadon pró
bált érvényesülni, azután ezzel is felhagyott és 
végül is

visszament Törökországba,
miután Abdut Kadirtól törvényesen elvált.

A volt török trónörökös, akinek anyagi ja
vai később igen mcggyérültek, polgári foglal
kozás után nézett, hogy magát és második fe

leségét: Mentette hercegnőt, aki vele maradt, 
eltarthassa. Jazz-zenekart szervezett, de mint- 
ahogy Medzsidsének nem sikerült primadon
nává alakulnia — ő te maradt tokáig karmes- 
tér.

Egy esztendő óla. látszólag legnagyobb bé- 
keségben élt óutcai lakásán feleségével, mint 
egyszerű magánember. Most arután újból meg
jelent n főkapitányságon, ahol már előző 
afférjaiból jól ismerik — és

panaszt tett második felesége ellen, aki 
aki megszökött

is színésznő akar lenni.
Panaszában előadta, hogy Mezzfette her

cegnő. titkára és megbízottja: Landau Ernő 
társaságában elszökött tőle és most együtt 
laknak egy Révai-utcal lakásban. Arra kéri a 
rendőrséget, hogy

tiltsák el feleségéi a hercegnői dm vlaa-

felveti mérleg és vagyonleltár. Ezt a kimuta
tást Csathó Kálmán 1925 november 13-ón ter
jesztette a bíróság elé és eszerint at Unió 
vagyontárgyai 38.303.284.500 koronát tettek ki, 
amivel szemben az összes tartozás 12 729.000.000 
koronára rúgott, úgyhogy a tartozások ki- 
egyenlítése ulán

25.574.284.500 korona tiszta vagyon mu
tatkozott.

A vagyon tehát a tartozások összegét három 
szorosan meghaladta. Ezen mérleg alapján fo
gadták el a hitelezők az Unió százszázalékos 
kényszeregyci>ségi ajánlatát, a mérleg kiállítá
sát követő napon, még pedig abban a hiszem- 
ben, hogy követelésükre ennek következtében 
teljes fedezet mutatkozik.

A mérleg szerint a hitelezők követelése 11.675 
millió korona voit, tehát pengőre átszámítva 
941.200 pengő.

A hitelezők 
egy fillért sem kaptak

Ezzel szemben a hitelezők állítása szerint az 
Uniónak a mát napig 1,500.000 pengő bevétele 
volt, tehát olyan öszeg, amelyből valamennyi 
hitelező kielégítésére sor kerülhetett volna. Köz
tudomású lény viszont, hogy a jelzálogos hi
telezőkön és az Ingatlanbankon valamint az al
kalmazottakon kívül

az Unió hitelezői egy fillért sem kaptak.
Keresik tehát, hogy hova folyt el a pénzt

Hová tűnt el az 1,500.000 
pengő?

A hitelezők szerint itt van a legnagyobb sé
relem. Csathó Kálmán dr. vagyonfelügyelői dij 
címén '

több mint 1 milliárd 250 millió koronát, 
azaz 100.000 pengőt vett fel, dr Molnár Dezső 
csődtömeggondnok

közel egymllllárd korona (72.000 pengő) 
előleget kapott

munkadijára, a kirendelt könyvszakértők és lel
tározók dija körülbelül 30.000 pengőt tett ki. 
Telefondíj és kocsiköltség elmén mintegy 
45.000 pengő van felszámítva, mindez azonban 
nem ad magyarázatot arra, hogy

ez ■ rengeteg bevétel hova tűnt el 
és mi ar oka ennek, hogy emellett a közönsé
ges hitelezők követelésére még egy fillér sem 
jutott? Az a vélemény tehát a hitelezők köré
ben. hogyha szabálytalanság nem is történt, a 
csőd vezetősége különös engedékenységgel is
mert el egyes követeléseket, amelyek a többi, 
hitelezőket megelőzték. Bizonyos ugyanis. hogy 

olyan gazdag csőd, mint amilyen az Unióé, 
Magyarországon még nem volt

és emellett érthetetlennek látszik az. hogy a 
hitelezők háttérbe szoritósAvnl mindenkinek 
jutott pénz, csak éppen azoknak nem. akik az 
Uniónál legtöbbet vesztettek. Most pedig, hogy 
nz Ingatlanbank az ingatlanvagyon utolsó ré
szét, n Király Szinház épületét is cl akarja ár- 
vereztetni. megszűnik a reménye annak, hogy az 
Unió hitelezői követelésükhöz valaha is hozzá
juthassanak.

Ez az inditóoka és a célja annak a mozga
lomnak, amely nz ügy kivizsgálását követelte a 
csődbíróságtól és amelynek eredményét nem
csak a színházi világban, hanem a megkárosított 
hitelezők soraiban, tehát a kereskedelem, ipar, 
a szellemi világ minden rétegében a legnagyobb 
érdeklődéssel kisérik.

A lövéseket gépfegyverekből adták le.
Három bandita meg akart zsarolni egy 

ismert hamiskártyást, akiről tudták, hogy 
az elmúlt éjszaka nagy összegeket nyert. 
A hamiskártyásnak sikerült a három zsaro
lót egy helységbe csalni s közben 

a rendőröket is értesítette.
A rendörök megjelenésére a banditák re
volvert rántottak és va'óságos tűzharc ke
letkezett. .4 rendőrség sortűzc a három ban
ditát megölte.

Szín forrnis 8s 
egészséges labak.

A UA1AIANA I.HHV 
vtrtiWMsr. migulnnakl

Elegendő egy cse
kély mennyiséget 
a SZENT RÓKUS 
LÁBSÓ-ból egy la
vór meleg vízben 
feloldani, ezáltal 
balzsamos,tejszerű 
lábfürdő keletke
zik, melyben lábait 
vagy 10 percig áz
tatja. Ezen idő után 
a lábak fáradtsága, 
égető érzése, bo
kák duzzadása pil

lanatok alatt megszűnnek, úgyhogy egy 
számmal kisebb cipőt hordhat kényelme
sen. A jótékony, oxigéndús víz behatol a 
pórusokba és a fájós, lestrapált lábak 
olyanok lesznek, mintha újjászülettek volna. 
A cipő nyomása, csuklófájdalmak elmúl
nak, a tyúkszemek annyira megpuhulnak, 
hogy kézzel eitávolíthatók. A túlerőltetett 
és legyengült lábak új erőt nyernek, fo
kozott teljesítményre képesek. Kapható 
drogériákban, gyógyszertárakban. Ha va
lahol nem volna,forduljon: SZENT RÓKUS 
GYÓGYSZERTÁR-hoz, Rákóczi-út 70.

lésétől,
nehogy azzal színpadi szereplése esetén ér
demtelen reklámhoz juthasson.

Ezt mondja Abdul Kadir. De mit mondanak 
viszont az ügy többi szereplői?

Beszéljünk mindenekelőtt a hercegnővel, 
aki tényleg a Révai-utcában lakik, de nem 
Landau Ernővel, hanem — egyedül. A szimpa
tikus arcú, szép szőke asszony, aki hosszú ma
gyarországi tartózkodása alatt egészen jól 
megtanult magyarul, mosolyogva meséli el rej
telmes szökése történetét.

— Először is
nem szöktem meg

Abdul Kadirtól, sem Landau Ernővel, sem 
mással. Hanem

otthagytam egy hónappal ezelőtt,
mert nem bírtam már ok- és célnélküli félté- 
kenységi rohamait. Állandóan lelövéssel, meg 
azzal fenyegetett, hogy sósavval és vitriollal 
önt le. Nem engedett ki az utcára, folyton bru- 
talizált, még a betegen fekvő kisleányomat sem 
látogathattam meg a szanatóriumban- A házi
orvosom és annak felesége vittek el Abdul 
Kadir lakásáról s én természetesen nem 
mondtam meg, hova költözöm, nehogy utánam 
jöhessen...

-■ E,y
— Egy szó sem igaz abból, hogy én szí

nésznő akarok lenni.
Én elsősorban anya vagyok, akinek beteg a 
gyereke ... nyugodtan akarok mellette lenni...

Landau Ernő ezt mondja:
— Abdul Kadir vadja igen hízelgő lenne 

rám nézve — mégsem igaz. A herceg
minden férfire féltékeny, aki feleségével 

akárcsak két szót beszél Is
... féltékeny hát rám is, aki éveken keresztül 
intéztem egészen mostanáig az ügyeit itt és a 
Keleten. Beteges féltékenységének szülötte ez 
a feljelentés ...

A rendőrség vasárnap nem foglalkozott még 
Abdul Kadir panaszával,

Megölte a váratlanul 
feltörő földgáz

Debrecen, junius 19.
(A Hétfői Napló tudósitójának jelentése.) 

Szombaton délután Hajdúböszörményben Bor 
bély Béla 19 éves munkás több társával együtt 
kutat fúrt. Jó mélyre jutottak már cl, amikor 
munkaközben

■ gödörből földgáz tört fel, ami az éppen 
a mélységben dolgozó Borbély Bélát el- 

kábította,
úgyhogy elszédült és összerogyott a fúrás he
lyén. Társai próbálták kimenteni, azonban ■*- 
miután nem volt gázmaszkjuk — nem n1ír,f*J 
behatolni a gödörbe, ahol eszméletlenül feküdt 
a szerencsétlen Borbély.

úgyhogy jóformán társai szemeláttdrn 
pusztult el.

A nyomozás megindult, hogy kiderítse, kit 
terhel a felelősség a fiatal munkás haláláért.

A kútfúrás vezetője szerint azon a helyen 
egyáltalában nem számítottak földgázra- A 
község elöljárósága mindenesetre megteszi * 
intézkedést azirányban, hogy amennyiben o 
tényleg földgáz van. a fúrást megfelelt ovin- 
tézkedéssel folytassák tovább, hogy at előtör' 
földgázt hasznosíthassák.________

Hirdetmény.
A Megver K’rátyi Folyam ét Tengerbe órW T- 

ss Első Dunagözbajózásl Társaság közük. hogy * 
18-ától kezdve a Hudapeet-onohácal vonal öwzea áHo’’-' * 
eafnak Budapesttel velő forgalmában rendkívfll *•’’**" 
tnányes árá hMvágf (week end) Jegye’et léptetnek éle’ •

A kedvesmény mérve 45-M% között mozog, úgy bon 
pl. . Mi..,) l.„ U, ArtlA

yent*
Budapestről Dunsföldvám és slsm ... >40 * w

. Pakzra „ . 4 '

. Kalocsstoktóre . . * w
. Bsjáre ....................
„ Mohácsra . .

Ezekkel s jegyekkel akár M ír., akár W 
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Közelebbi felvilágosítás t társaságok Igssrttórág* 
vsgy sz érdekelt hajóállomásokon kaphatók.
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HÍREK
Megalakult az Alföldi 

bizottság szegedi 
szervezete

Szeged. június 19.
64 Hétfői Napló tudósítóidnak jelentése.) 

Vasárnap délelőtt tizenegy órakor tartotta 
meg az Országos Alföldi Bizottság ■ szegedi 
városháza dísztermében kongresszusának vita
ülését Klebelsberg Kunó gróf elpöklésc mellett.

Somogyi Szilveszter polgármester üdvözlő 
beszéde után

Klebelsberg Kanó gróf
mondott elnöki megnyitót, amelyben Ismer
tette az Alföldi Bizottság céljait, majd beszélt 
arról, hogy az ország mennyit áldozott az öt
ezer népiskolai objektum építésével és ez 
mennyire csökkentette az analfabéták számát. 
Beszélt arról, hogy addig, amig a költségvetés
ben szerepel a Boráros-téri hid megépítése, a 
vízügyi kiadások évröl-évre csökkennek.

Nincs azó a szeged—vásárhelyi hid meg- 
építéséről, a fásítást bitelek is csökkennek 
és igy az Alföldön a szél ereje romboló 

munkát végez.
Foglalkozott az alföldi városok problémájával 
is, majd beszéde végén hangoztatta, hogy ki
kapcsolva minden pártpolitikát, városról-vá- 
rosra mennek, hogy dolgozzanak az ország 
sorsának jobbralordulásán.

Erután Sajó Elemér miniszteri tanácsos, a 
földmivelésügyi minisztérium vízrajzi oszló- 
Ivónak vezetője tartott előadást az Alföld és 
Szeged vidékének vízügyi kérdéseiről, a Tisza 
hajózáséról, a Dnna-Tisra csatornáról és a 
tápéi télikikötő munkálatainak tervbevételéről.

Csergő Károly alispán és Bencs Károly, Nyír
egyháza polgármesterének kérésére elhatá
rozták, hogy az őszi ülésszak első ülését Szen
tesen, második ülését Nyíregyházán tarják meg.

Kithly Anna országgyűlési képviselő szólalt 
fel azután és kijelentette, hogy

nagy rokonatenvvel kíséri az Alföldi Bi
zottság munkáját

és helyesnek tartja, hogy nem inségmunkáyal, 
hanem tervszerű, hasznos munkával akarják 
a munkanélküli földmunkósokat foglalkoztat
ni. Ereky Károly. Balkányi Kálmán, Tonelli 
Sándor, Pick Jenő és Surányi Unger Tivadar 
egyetemi tanár felszólalása után

megalakították az Alföld! Bizottság sze
gedi szervezetét.

majd az ülés befejeződött. Délután három óra
kor társasebéd volt az Ipartestület dísztermé
ben utána Kogutowlcz Károly egyetemi tanár 
tartott a tanyai kérdésről felolvasást.

— Derült meleg idő. Vasárnap reggel ra
gyogó, napsütéses időre ébredtünk. A me
leget kellemes, enyhe szél ellensúlyozta. A 
Meteorológiai Intézet prognózisa: Továbbra 
is derült, meleg idő várható.

— A pápai nuncius Veszprémben. Angelo 
'Tlotta érsek, pápai nuncius szombaton dél
után Csiszárik János címzetes püspök és 
Luttor Ferenc pápai prelátus kíséretében 
Veszprémbe érkezett, ahol a város határá
ban Bcrky Miklós polgármester és Serák 
József kanonok fogadták. A fellobogózott 
sároson át a püspökvárba vonult a nuncius, 
•hol Rótt Nándor püspök fogadta. A nun
cius a püspöki palota erkélyéről pápai ál
dást osztott az egybegyült nagyközönség
nek. Este lampiónos szerenád volt a nun
cius tiszteletére, majd vasárnap a püspöki 
székesegyházban ünnepi szentmise. Azután 
küldöttségeket fogadott, mely után diszebéd 
volt a pápai nuncius tiszteletéi e.

— Leleplezték a Gyónl-emléktáblát. Va
sárnap volt tizenötödik évfordulója Gyóni 
Géza halálának. A Szibériában elhunyt 
költő egykori pesti lakóházának falán eb
ből az alkalomból emléktáblát helyeztek 
pl, amelyet bensőséges ünnepség keretében 
lepleztek le. Diszörséget állt a Mária Téré’ 
zla honvédgyalogezred diszrtakasza s az 
Mariay Ödön dr. miniszteri tanácsos lep
lezte le az emléktáblát, majd vitéz Cárom- 
szeahy Sándor „finek a gránicon" cimü 
Gyönl-verset szavalta, Baán Jolán pedig 
,,Gyónt hazajött" cimü ódát adta elő. A ha
tóságok, társaságok és egyesületek nevében 
Dinnyés Lajos országgyűlési képviselő, dr. 
Kiss Menyhért, dr. Jablonczay Pethes Béla 
vs Mészáros Sándor mondottak beszédet. 
Dr. Hennyey Vilmos helyettes államtitkár 
átadta az emléktáblát a székesfővárosnak, 
amelyet Anta'fy Géza dr. tanácsjegyzö vett 
át. Végül Balogh István, a Gyóni Géza iro
dalmi kór elnöke záróbeszédet mondott.

— Temeplomfelszenteléa. Vasárnap délelőtt 
Szentelték fel ajtatos ünnepség keretében és 
nagyszámú hivő jelenlétében p kispesti We- 
kerle-telepl uj kai. templomot. A felszentelést 
szertartást díszes segédlettel dr. Ranauer A 
István püspök végezte.

— A Magyar Szőlőbirtokosok Társaskörének 
kltzgyQléae. A Magyar Szőlőbirtokosok Orstágos 
Társasköre vasárnap délelőtt tartotta rendes 
évi közgyűlését Dollik István báró elnökletével. 
Braun Jenő ismerteit- a szőlősgazdák helyzetét. 
Polgár Lajos dr. a szeszfőzéssel foglalkozott. 
Végül többek felszólalása utón Győrggey balos 
Igazgató Indítványára a közgyűlés kimondotta, 
hogv a Magyar Srölöbirtoknsok Országos Tár
saskört Orstágos Szövetséggé alakul ál.

— Emlékünnepély. Ballag! Aladár egykori 
barátai és hívei megható emlék ünnepélyt tar
tottak vasárnap a Kerepesi temetőben. A poli
tikus-író sírjánál magas szárnyalást! emlék
beszédet mondott Kacsiányi Géza.

uoinich aeza báró nainos 
tuiHstaHatasztrúieia 
Lazuhaut a Rattelgrat csúcsárai

Gróc, junius 19.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megdöbbentő turistaszerencsétlen, 
ség történt vasárnap délelőtt Grác közelében. 
A Rattelgrat csúcsát akarta megmászni egy 
kis turista-társaság, amelynek két előkelő 
Bécsből érkezett fiatalember és néhány he- 
g.vi vezető voltak a tagjai. Majdnem felérlek 
már a csúcsra, amikor megdöbbentő szeren
csétlenség történt:

a kötél elszakadt és a két elől haladó

Hal hónapra ítélték Innsbruckban 
Hers Györgyöt az ál-Zíchy grófot

A leányssőkfefő Here ausztriai kalandja
Innsbruck, junius 19.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az innsbrucki törvényszék szom
baton ítélkezett r budapesti születésit Herz 
György fölött, akit az ügyészség különböző 
szélhámosságok miatt csalással vádolt.

lierz György ezeknek a szélhámosságok
nak során

mindenütt mint gróf Zichy György sze
repelt

és a magyar arisztokrata családra való hivat

Csalással vádolják a kecskeméti 
posta ötvenezer pengőjének 

„becsületes^ megtalálóját 
Hitelezői tették meg ellene a feljelentést

Érdekes bűnügyben folyik a nyomozás 
at ügyészségen. A bünper vádlottja Kovács 
Gyula, akinek neve jóidéig egy nagyszabású 
betöréssel kapcsolatban a közérdeklődés kö
zéppontjában állott. Emlékezetes, hogy a 
kecskeméti postahivatalt kifosztották s

■ tettesek ötvenezer pengőt raboltak cl.

Az egész ország rendőrsége és csendőrsége 
hajszolta a vakmerő betörőket. Mielölt azon
ban rájuk akadlak volna, meglepő fordulat 
történt: Kovács Gyula kereskedő, aki ek
kor éppen Kecskeméten járt, a Katona Jó
zsef sétatér egyik elrejtett helyen

ráakadt az ötvenezer pengőre s a pénzt 
hiánytalanul beszolgáltatta a kecskeméti 

rendőrséghez.

Ilyenformán a pénz gyorsabban került meg, 
mint a betörök.

— Szerdán már nyolcórás üléseken tár
gyalják az összeférhetetlenségi törvényt. A 
Képviselőház keddi ülésén az egységes párt 
részéről beterjesztik a nyolcórás ülésekre 
vonatkozó indítványt és igy szerdán már 
nyolcórás üléseken tárgyalják a képviselő
házban az összeférhetetlenségi törvényja
vaslatot. A vita igy azután valószínűleg e 
héten befejeződik és a jövő héten a szük
séges formalitások elvégzése után nyári 
szünetre megy az Országgyűlés. A szünet 
előreláthatólag október közepe körül ér 
véget.

— Ár. autóbusz elé ugrott. Vasárnap este 
az Almássy-téren Gál Simon 52 éves pék
segéd a robogó 5-ös autóbusz elé ugrott és 
a kerekek halálra gázolták. Az autóbusz 
erre eltérve eredeti útvonalától, az utasok
kal együtt a főkapitányság Zrínyi-utcai ka
puja elé állott. Az utasok, mint tanuk sze
repeltek Tömpe Kálmán sofför kihallgató- 

ii .tál, aki azt vallotta, hogy nem tudta elhá- 
nuinl a szerencsétlenséget, mert az utolsó 
pillanatban, közvetlen a kocsi elé vetette 
magát az életunt péksegéd. Az utasokkal 
lelt autóbusz a főkapitányság épülete előtt 
nagy feltűnést kelteit.

— Az ügyvédwövetség tisztújító közgyűlése. 
Az Országos Ügvvédszövelség vasArnuo tar
totta meg tisztújító közgyűlését az Ügyvédi 
Kör helyiségében. Elnök lett dr. Fillér Dezső, 
másodelnök dr. Nyúlásig János, alclnökök dr. 
Király Ferenc és dr. Varannay István, főtitkár 
dr. Szalag Zoltán, főügyészek dr. Vadász Béla 
és dr. Vészt Mátyás, főpénztáros dr. Stein 
László, pénztóros dr. Végi József. A tisztújítói 
utón dr. ' Nyúlásig János kincstári főtanácsos 
meleg szavakkal üdvözölte dr. Fillér Dezsőt nz 
tijonnan megválasztott országos elnököt, nki 
meghatott szavakkal köszönte meg a maga és 
tisztikar nevében a megválasztást, biztosította 
a közgyűlést, hogv egész működését a magyar 
ügyvédség szeretet® fogja áthatni.

Felrobbant dlnamltpatron. Szegedről je
lentik: Barna Lajos malomgépész egv dinamit- 
patront mutogatott Csamangó János éjjeli őr
nek. A dlnamltpatron ismeretlen okból felrob
bant és mindkettőjüket súlyosan megsebesítet 
te, ugvhgy kórházba kellett őket •záliltani.

— ünnepi Játékok. Máriaremetén vasárnap 
(inneni iálékok keretében díszelőadást r *nd 
deztek •» Kegytemplom területén. Dr. Ildit 
István tábori "püspök ünnepi henzédc utón 
Calderon De t,a Porca: „A szentmise titkai" 
cimü ünnepi játékát adták elő nagy sikerrel. 

turista lezuhant a szörnyű mélységbe. 
Mindketten szönyethaltak.

A mentőexpedieió már nem tudott segíteni 
rajtuk. A náluk lévő iratokból csak annyit 
tudlak megállapítani, hogy egyikük egy

báró Vojnicb Géza nevű magyar diák, 
a másik pedig Franz Kandler gyártulaj- 
donos.

Mindkét halottat a gráci városi kórház ha’ 
lotlasházába szállították és a családot táv- 
iratilag értesítették.

kozással tévesztette meg a károsultakat. A 
törvényszék a bizonyítási eljárás lefolytatása 
után az ál Zichy gróf—Herz Györgyöt 

hathónapi fogházra ítélte.
Herz György neve a magyar hatóságok 

előtt sem ismeretlen, néhány esztendővel ez
előtt már a budapesti törvényszék is elitélte 
hasonló ügyek miatt. Annakidején

Budapesten Is mint Zlehy gróf szerepelt, 
igv csalt ki egy autót és igy vett részt egy 
viharos görlszökletési botrányban is.

Kovács, a „becsületes" megtaláló, illő ju
talomban részesült:

néhány ezer pengőt kapott a postától s 
a pénzzel csakhamar Üzleti vállalko

zásba kezdett.
Vegyeskereskedést nyitott s nagyobb meny- 
nyiségü árut rendelt, azzal, hogy az üzlet 
már be van rendezve s a nagykereskedők 
teljes fedezetet talállak a „szépen jelszereit" 
üzletben. A hitelbe rendelt árucikkek egy
másután érkeztek, Kovács azonban nem fi
zetett. A hitelezők végül is megunták a vá
rakozást s

bűnvádi feljelentést tettek ellene.
Ar ügyészség a vizsgálat lefolytatása után 
vádiratot adott ki Kovács ellen.

Így lett a kecskeméti posta ötvenezer pen
gőjének ..becsületes** megtalálójából csalási 
bűnügy vádlottja.

— Az alsólendvai választás. Szombaton 
adták be az ajánlásokat az alsólendvai vá
lasztókerület jelöltjeire. Kresz Károly pár- 
tonkivüli, Némethy Vilmos független kis
gazdapárti és Neugebaucr Béla radikális
párti ajánlásait Sípost József táblai tanács
elnök, választási biztos vezetésével vasár
nap is egész napon át vizsgálták és az el
fogadásra vonatkozó határozatot hétfőn 
délben hirdetik ki.

— Uj világrekord felé. Pártiban két fran
cia pilótaliszt vasárnap reggel távrepülésre 
startolt, hogy megdöntsék a távrepülés ed
digi világrekordját. Gtrtef pilótafőhadnagy 
vezeti a gépet és navigátora Rignot ezredes. 
A pilóták reggel 5 órakor startoltak a le- 
bourgeti repülőtérről és közbeeső leszállás 
nélkül akarnak egyhuzamban Teheránig 
repülni. A start előtt a pilóták kijelentették, 
hogy a közel 5000 kilométeres légi utat 
27—28 óra alalt berepülik.

— Vasárnap életuntjai. Vasárnap hajnalban, 
hat óra tájban az Ertsébclhid közepéről a 
Dunába vetette magút egy 43—50 évesnek lát
szó egyszerűen öltözött nő. A Vág nevű moto
ros mcnlűórség legénysége észrevette az ön
gyilkossági kísérletet és azonnal az életunt nő 
megmentésére sietett. Sikerüli beemelni a mo
torcsónakba és partra vinni. Megállapították, 
hogy Kristóf Máriának hívják. 45 esztendős 
háztartásbeli, Contl-utca 21. alalt van " lakása. 
— Az Andrásssy-ut 83. számú hát előtt lévő 
pádon eszméletlen állapotban lévő jól öltözölt 
fiatalembert talált az őrszemse rendőr. Érte
sítette a mentőket, akik eszméletre térítették 
és megúllapiollúk, hogy ai Illető Csetényi Imre 
28 észt ndős mngántiszlviselővel azonos, aki
nek a Vág-ulca 12. alalt vnn lakása. Csetényi 
‘smcretlen méreggel megmérgezte magát. — 
Bakó btván 31 éves lencséd, aki a llunyady- 
utca 11. számú házban lakik, a Htmyndy-ulea 
15. előtt Frommer pisztollyal föbelötle magát. 
Mind a három életuntat súlyos állapotban 
szállították a Rókus-kórházba. Valamennyien 
anyagi gendok miatt akartak megválni az élet
től Valamennyi között Bukónak az állapota 
.< legsúlyosabb, metl a golyó a jobb halánté
kon h»to|t n koponyába és a bal azemgolyót 
kereutülfurva, jött ki.

— ötesztendős fiú holttestét fogták ki ■ 
Rákoapstakból. Vasárnap este a Rákospatnk 
Béke-tér felé eső szakaszán cpu ötesztendős 
flu holttestét fogták ki a vízből. A gyermek 
vemélvazonosságát még nem állapították 
meg. A nyomozás folyik.

Árverésen megvettem a

LUSTIS EDE
cég teljes árukészletét. Az üzlet

nwaszüwik
Az ö-szes kitűnő minőségű lórii és 
női divatcikkeket, vásznadat, da- 
masziárukat stb.

példátlanul olcsón 

kiárusítom 
a Rákóczi Út2. sz alatti helyiségben. 
Finom Ingek Ki—14 P helyett P 6.-, 8.50 
Köpper alsónadrág 5 — F helyett I’ 3. - 
Finom flórzokni ?.-'.0 P helyett P 1.50

— Kállay Tamás összeférhetetlenségi 
ügye. Kállay Tamás ismert összeférhetet
lenségi ügyében, a külföldi különlegességi 
dohányárudéra vonatkozóing, az összefér- 
hetet len ségi zsűri tagjainak kisorsolása a 
keddi ülés folyamán fog megtörténni. A 
kisorsolt zsűritagok nyomban a Ház színe 
előtt esküt tesznek és utána nyomban dön
tenek az ügyben.

— Nekiszaladt n taxi a járdaszéli fának. 
Szombaton éjszaka az Állatkerti-ut I. szám 
előtt autószerencsétlenség történt, amelynek 
két könnyebb sérültje 'an. Ssentmiklósy 
György, az Elcktromosmüvek tisztviselője és 
egyik ismerője., Stecsovics Lászlóné háztartds- 
beli asszony, az Elektromosmüvek Vád-úti 
székháza előtt beszálltak a Bp. 16—088. rend
számú taxiba és a soffőrnek azt az utasítást 
adták, hogy hajtson a Jardin mulató ele. 
Ssentmiklósy barátai egy másik autóban fog
laltak helyet. A laxisoffőr n Václ-utról az 
Aréna-utón keresztül kanyarodott be nz Állat- 
kertl-utra és egy másik kocsit akart előzni, de 
ez nem sikerült, az autó fölszaladt a járdára 
és egy fának rohant neki. Az autó utasai be
zúzták fejüket, mig a soffőrnek semmi baja 
nem történt. Értesítették a mentőket, akik a 
Rókus-kórházba szállították az éjszakai bal
eset áldozntait. Szenlmiklósy és a társaságában 
lévő uriasszony sérülése szerencsére nem volt 
súlyos természetű, igy első segélynyújtás és 
bekölözésük után lakósukra szállilollók 
őket. A baleset ügyében meg rdult a vizsgálat.

— Esterházy Móric gráf beszámolója. Ta
polcáról jelentik: Esterházy Móric górf vasár
nap nagyszámú válaszlóközönség előtt beszá
molót tartott.

— Leleplezték Erdőst Dezső síremlékét. Va- 
sárnap délelőtt a rákoskeresztúri temetőben 
nz ujságiróküldöltségek részvételével leleplez
ték Érdősi Dezsőnek, a Friss Újság néhni fele
lős szerkesztőiének művészi síremlékét, amelyre 
fin. Erdőst Szilveszter gyönyörű nyolcsoros ver
set szerzett. Az egyszerűségében is megkapó 
és művészi síremlék melleit, a Friss Újság igaz
gatósága. szereksztősége és kiadóhivatala ne
vében dr. Révav Béla mondóit megható emlék
beszédet. ar ujságlrólestiiletck nevében pedig 
Szirmai István emlékezett meg az elhunyt nagv 
Írói, újságírót és baráti érdemeiről. Horváth 
Zoltán pedig a hadirokkantok és hadiárvák 
koszorúját telte le a fehér márvány síremlékre.

— Gycrmekhalát a síneken. Parisból jelentik: 
Algíri jelentés szerint a város közelében szom
baton délulón borzalmas vasúti gázolás történt, 
melynek hórom gyermekéirt esett áldozatul A 
három kisgyerek — négytől tiz évesek — a sí
neken játszadoztak és az elgir—constantini 
gvorss’onnt halálra gázolta őket.

— T’J tehetségek a N'mz.cH Szalon tavaszi 
tárlatán. A Nemzeti Szalon termeiben most nyílt 
meg a tavaszi tárlat, amelyen a a legkülönbö
zőbb iskolák uj tehetségei vonultak fel. A kiál
lítók közölt Feni/uzi Edit nagyszerű női nortréja 
keltett nagy figyelmet. A fiatal generáció tagjai 
közül komoly művészi karriért jósolnak ennek 
a talentumom fiatal festőnek. Peterdi Gábor. HH- 
ler András képeit MartinelH Jenő eredeti gipsz
munkáit is meg kell dicsérni

— Leesett a jegenyefáról. Oláh János 14 éves 
fiú Pcslxzenllőrincen rr úgynevezett jegenye- 
soron niadárfész.ekért felmászott egv legényé- 
fára. A flu megsz-’dült s közel nvo|e méter ma- 
VA«ból lezuhant. Súlyos ngyrázkódósl. belső sé
rüléseket szenvedeti s hal alsó lábszára eltörölt. 

IIIILM BEHIE1ET 
I IliSZIHím

az 1932-33. évadra 

33-40% 
trengedmtny. egyen rendkívmi 
kadvezmenyss es jutalmak

Külön premierbérlet
Részletes felvilágosítással szolgál, meg- 

rendeléseket fölvesz
W* • nyArl saUnct alatt Is

Vígszínház Gazdasági Hivatala
V, Pannonla-u. 1. Tel : 15-3-44 Hivatalos 
órák d. e. 10-tól 1-ig és d. u. 5-től 7-ig.
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Magánosok elleni 
erőszak miatt letartóz

tattak két munkást 
Megfenyegették a extráik 
ellenére dolgozó társaikat
Pár nappal ezelőtt Kőbányán n Klekner-lflc 

Rsztalosárugyárbon sztrájk Ütött ki a munká
sok között. A munkások béremelést követellek 
cs amikor a gyár vezetősége elzárkózott kíván
ságuk teljesítése dől, egy részük sztrájkba lé
pett. Többen a sztrájk kimondása ulán is foly
tatták a munkát, mire Dóezy Pál .32 esztendős. 
Kádas Géza 40 éves nszlalossegédek a dolgozó 
munkásokat felszólították, hogy azonnal hagy
ják abba a munkát, mert ha nem csatlakoznak 
a sztrájkolókhoz,

nagy bajuk lesz.
A kél ember olyan fenyegetően lépett fel velük 
szemben, hogy szükségesnek mutatkozott n 
»■ ndőrség beavatkozásút kérni. A kőbányai ka
pitányságról

rendőröket küldtek ki • gyárba, 
azok védelme alá helyezték a dolgozó munká
sokat és intézkedés történt, hogy Dóezy t és 
Kádast Állítsák elő a főkapitányságra.

A rendőrségen hosszasan foglalkoztak velük, 
mert azt akarták megállapítani, hogy nem va
lami kommunista felbujtók állanak e. mögöttük, 
de ök erre vonatkozólag kitérő választ adtak s 
azt hangoztatták, hogy saját maguk határozták 
el. hogy erélyesebben lépnek fel a szrájktörők- 
kel szemben. A gyári munkásokat magánosok 
ellent erőszak elmén tartóztatta le a rendőrség.

— Egy érdekes házasság. Társasági kö
rökben sok sző esdi nz elmúlt napokban 
egy kedves pesti urilcány romantikus há
zasságáról. Velenczei LIBy. Velenczei Kor
nél ismert belvárosi nagykereskedő leánya 
még tavaly megismerkedett egy szimpáti- 
ktis amerikai úrral: Lucán 5'feuen-nel, aki 
egyik leghatalmasabb newvorki reklám
vállalat főnöke. Az amerikai ur pár nap 
múlva elutazott Budapestről s Velenczei
J.illy nem is gondolt arra, hogy többé vi
szontlátja. De nemsokára levél érkezett 
New Yorkból Velenczei Lilly címére. Az
után egyre sűrűbben érkeztek a levelek, ké
sőbb pedig megérkezett maga a levélíró is 
és megkérte a leány kezét. Az eljegyzés 
megtörtént és vasárnap kötöttek házasságot 
a fiatalok. Igv végződött boldog happy- 
vnddel a tavalyi lutó társasági ismeretség 
— minden külön értesítés helyett.

— I)r. Bari Ágost rádióelóadáM. Vasárnap 
délután rádióelőadási tartott dr. Bari Ágost, 
az ismert hírlapíró és előadásában a főldbir- 
tokrendezétsel foglalkozott. Előadásában ér
dekes adatokat sorakoztatott fel arravonatko- 
zólng, hogy miéit kellett felfüggeszteni a föld- 
birtokrendozés eddigi módját háromévi átme
neti időre és megállapít in, hogy a mezőgazda
sági válság során a földhözjutlalott gazdák 
képtelenekké váltak az eredetileg olesó és mél
tányos törlesztő részletek fizetésére és tulaj
donképpen a nagy hátralékok miatt a törvény 
szerint most ki kellene őket mozdítani föld- 
leikből. Háromszázötvenezer földhöz jutottat 
kellene tehát kimozdítani a juttatott birtokból 
is ezt a veszedelmet hárította el az uj rendelet, 
amely 10.34 év végéig felfüggeszti a törlesztő 
részletek fizetéséi cs ehelyct ligen mérsékelt 
használati dijat ir elő.

— UJ demokrata kör. A Józsefvárosi De
mokrata Kör alapszabályainak jóváhagyás:! 
után tignnp tartotta közgyűlését Gárdot Dezső 
elnökletével, ahol kimondották, úgy a körnek, 
mint n pórinak a ..Mienk" kávéház külön he- 
Iviségébe (Vili., Jórset-körut 20.) való átköl
tözését. A pártkor a nyár folyamán a Magyar 
Miklós elnöklete alatt álló Erzsébet városi De
mokrata Kör nvóri helyiségében (Vilma király- 
né-ut 8) fogja összejöveteleit tartani.

— Gazdák pereskedése a Gerlóezy-blrtok kü- 
rül. Szegedről jelentik: A szegedi törvényszék 
most döntött egv próbapörben, melyet a Ger- 
léir zy féle deszki birtokból földhözjuttatott 
gardák indítottak két takarékpénztár ellen. A 
gazdák a váltójukat követelték vissza és a zá
logjog törlését. A törvényszék a váltó vissza- 
adását kimondotta, mig a zálogjog törléséről 
ikkor hoz. (leletet, ha a tábla jóváhagyja a vál
tókra vonatkozó ítéletet.

- Az Erzsébetvárosi Demokrata Kör kör 
gyűlése. Az Erzsébetvárosi Demokrata Kör va
sárnap tartotta 18 ik rendes közgyűlését, amc 
íven a kör elnöke. Magyar Miklós beszámolt n 
Kör mull évi működéséről, egyben érdekesen 
fejtegette a ma politikától és annak a gazda
sági helyzetre való kihatását. Fdszólallak 
móg Dr. Lányi Géza. Dr. Schmidl Endre és 
Markeléin Imre.

— Egy kisgyermeket és egy asszonyt össze- 
égetett a felrobbant foszfor. Nagykanizsáról je
lentik: Lendvaujfnlu község határában két kis
gyermek egv üveggel borított dobozt talált, 
amelyben foszforrudnk voltak elhelyezve. Az 
rgvik ki'fhi, Nagy János kezében megyulladt a 
tovrforrud és a gyermeket összeégette. A másik 
fin erre Ijedtében eldobta a foszforaidat, nme
ivel később egv assrons talált meg. A foszfor 
az asszonynál is meggyűlöd!, rajta is égési se
beket ejtett. \ vizsgálat megindult.

HorgonyI fénykép .3 drb 8 P. Kálvin tér.
Isehlásnál egy pohár természetes „Ferenc 

J-»z*ef“ keserűviz rcgg<l éhgyomorra véve elő
mozdít ia a la-lek működését s könnyű székle 
tétet biztosit.

— Amint költik vetünk, a Meinl Gyula rt. a 
Rutaion mellett üdülő vevői kényelmére Sió
fok' n Prlnlonszrmesen és B ■•atnvl l’a-- flök 
Ü-' • "•'v tette

ZálogcódulAt,
•rsnvst. ezQMM. brilllAnaot htbe’etlen maréi trui 
mid. Ivucum •MMrtalM. 8. mu»

Emiiért Ott a naranjiamagyei 
borzalmas ítéletidő

KM kOzsóg egdaz termeset elvárta a pusztító Itgesd
Pécs, junius 19.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A szom
batról vasárnapra virradó éjszakán

borzalmas vihar pusztított
Baranyamcyye déli részében. Különösen 
pusztító ereje volt a felhőszakadással kez
dődő és jégesővé fajuló ítéletidőnek Nyom
ja és Szederkény községek halárában, ahol 
a mogyoró-, de sokhelyen galambtojás 
nagyságú jégeső egészen

elverte a határban a termést.
A két községben hetven százaléknál is na
gyobb a jégkár, de vannak területek, nhol

Monstre nagygyűlésen tiltakoznak 
a dolgozó nők a vállalatok 
házasságkötési tilalma ellen

Amikor a gépirókisasszonynak felmondanak, mert férjhezment.
Néhány esztendővel ezelőtt nálunk is tért 

kezdett hódítani az a divat, hogy az egyes vál
lalatok élén figyelemmel, kísérték a tisztviselő
karban előforduló családi változásokat és min
den energiával oda igyekeztek halni, hogy a 
nőtisztviselők ne menjenek férjhez, illetve, 
hogy a nőtlen tisztviselők ne igen nősüljenek. 
Uj tisztviselők alkalmazásánál ezt az elvet, ha 
írásban nem is fektették le, de közölték, hogy

■mennyiben a vállalat tilalma ellenére 
mégis családot alapítana, úgy állását azon

nal felmondják.
A mai rendkívülien nehéz gazdasági viszonyok 
között természetesen ezt a feltételt is úllani 
voltak kénytelenek az alkalmazottak. Miután 
azonban a nősülésrc és a férjhezmenctelre vo
natkozóan nehéz korlátot állítani a mindkét 
nembeli fiatalságnak, nem egy esetben az tör
tént meg, hogy a szóbanforgó válalatok tiszt
viselőnői és hivatalnokai

kénytelenek voltak az esküvőt titokban 
megtartani

cs ugyancsak titokként kezelni családi állapo
tuk változását. Ha azután egy-egy ilyen ..titkos 
házasság" hire mégis csak kipattant — a vál
lalatok igazgatóságai szemethunytak és napi
rendre térlek általában a dolog felett.

Most azután — néhány hétlel ezelőtt — egy
szerre

levelet kézbesítettek ■ házasságkötés! illá

Gyermek fosztogató garázdálkodik a 
Rákőexi-uton. Leilner Tibor Tisza Kálmán- 
téri dohánytözade-tuiajdonos szombaton 
délután azzal bízta meg 11 esztendős Tibor 
nevű fiát, hogy’ menjen a nagytrafikba be
vásárlást eszközölni és e célból 125 pengőt 
aduit át fiának. A Rákóczi-ulon egy jól öl
tözött férfi szólította meg a kisfiút, akit a 
25. számú ház második emeletének egyik 
lukasába küldött, hogy onnan száz^ pengőt 
kell majd lehoznia. A fiútól elvett 25 pengőt 
azzal az ürüggyel, hogy biztosítékul van 
szüksége az összegre, amig tényleg lehozza 
majd a száz pengőt. Leilner Tibor felment 
a megadott címre, de ott nem találta meg a 
bemondott személyt. Visszasietelt az utcára, 
de akkora már a férfi eltűnt, aki ellen a 
fiúcska apja megtette a följelentést a rend
őrségen. Érdekes, hogy az utóbbi hetekben 
ez solt körülbelül már a tizedik eset a Rá- 
kóczi-ut környékén, amikor jól öltözött és 
hasonló személyleirásu férfi kisfiúktól pénzt 
csalt ki. A rendőrség keresi a gyermekek 
csalóját.

— Megsebesítette ■ kls-öcesét. Vasárnap a 
Jász-utca 144. számú házban Szegedi Lajos 
lixenkétéves tanuló ötéves öccsével játszado
zott. Játék közben a tanuló úgy fejbevágta 
őreiét. hogy a gyermeket kórházba kellett 
szállítunk

— llltlerék győzlek a lieiwnl választáso
kon. Darmstadtból jelentik: Vasárnap tar
tották meg a hesseni lartomáoygyülési vá
lasztásokat. A szavazásban való részvétel 
meg gyengébb volt, mint a múlt év novem
berében megtartott választásokon. A nem
zeti szocialisták ezúttal is előretörtek, nye
reségük csupán annyi, mint amennyit a 
Landvolk szavazatai jelentenek. Ez a párt 
ugyanis nem vett részt a választáson. A ké
ső esti órákig beérkező eredmények alap
ján meg nem állapítható meg. hogv sike
rült-e a nemzeti szocialistáknak abszolút 
többségre szert tenni.

— Bécsben vasárnap két halottja volt a 
fürdésnek, Bécsből jelentik: A mai meleg 
vasárnap a bécsiek megszámlálhatatlan tö
megeit csalta ki a Dunára. A fürdésnek két 
halálos áldozata volt. Egy 21 éves asztalos
inas és egy 40 éves kőműves vizbefult.

— öngyilkosság ■ tanyán. Szegedről jelen
tik: Ar egyik Vásórhclykftrnyékl taivón Lázár 
Lajos jómódú .35 éves kisgazda f«*lakasztolln 
magát cs mire leltél észrevették, meghalt 
Valószínűleg pillanatnyi elmezavarábnn követte 
cl az öngyilkosságot.

A tavasat Idényrőt felgyülemlett maradékok 
bőt késrlfek mérték ulán divatos férfiöltönyt 
10.— pengőért. László urisrabó, Rákóczi-ut 50.

— Nem kell mea«zc kirándulni, weekrndeznl. 
A Jardln kellemes lűndérkertjében töltjük leg
jobban R» estéket. Ragyogó műsor kedélye' 
hangulat, tánc és a legjobb zene.

a kár százszázalékosnak is mondható.
A pusztító ítéletidő

halálos áldozatot
is követelt. A nagy esőzés ugyanis Véménd 
község határában megduzzasztotta a névte
len patakot, amely kiöntött. Ugyanekkor a 
földeken dolgozott Gondi József 35 éves 
fői míves, aki a vihar jöttére hazafelé in
dult. Az orkán azonban

földhözvágta a szerencsétlen embert 
és belesodorta a megduzzadt patakba, 

amelyből nem tudott kimenekülni és végül 
is a vizbefulladt.

két budapesti nagyvállalatnál is felmondó
lom megszegőinek.

Az egyik előkelő budapesti péhzintézetben a 
banknak egy több mint ti: éve működő gép
írókisasszonyának mondtak fel, a legnagyobb 
magyar textilvállalatok egyikénél pedig szin
tén egy fiatal nötisztviselövel közölték elbocsáj- 
tását. A felmondólevelekben az ok Írásbeli 
megjelölése nem szerepelt, mindkettőnek azon
ban a párnázott igazgatói ajtók közölt szóban 
hozták tudomásul, hogy miért történt a fel 
mondás. Mindkét vállalatnál azonnal megkap
ták a tisztviselőnők a végkielégítésüket.

A felmondásokkal kapcsolatban most érde
kes közös akcióra készülnek a különböző frak
ciókat és pártállásokat képvjselő női egyesü
letek. A dolgozó nők testületéi közös elhatáro
zással együttes

monstre-gyülést tartanak
a jövő hét folyamán és azon tiltakoznak a vál
lalatok házasságkötési tilalma ellen. A gyűlés 
határozati javaslatát küldöttség viszi az össr- 
kormányhoz. amelyben azt kérik, hogy ezt a 
kérdést rendeleti utón szabályozzák és ilyen 
módon tegyék lehetetlenné azt, hogy a nagy- 
vállalatok a házasságkötést eltilthassák tiszt
viselőiknek. A dolgozó nők akcióját a legkü
lönbözőbb pártállásu képviselők támogatják, 
úgyhogy a nagygyűlés igen érdekesnek Ígér
kezik.

— A harkányi pósta álarcos rablójának 
nyomában. Pécsről jelentik: Elsőnek jelen
tette a Hétfői Napló, hogy néhány héttel 
ezelőtt a harkányi gyógyfürdő postahivata
lában álarcos betörö járt, akit azonban a 
bátor postáskisasszony’ revol veres ellenállá
sa menekülésre késztetett^ A csendőrök 
most a szomszéd község határában megta
lálták a menekülő betörö batyuját, amely
ben az álarc mellett néhány igazoló iratot 
találtak. Az Írások Pap Imre 25 éves sofőr 
nevére síólnak. A csendörség most már biz
tos nyomon kutat tovább az álarcos rabló 
ulán.

— A nagykanizsai törvényszék izgalmas 
helyszíni tárgyalása Keszthelyen. Keszthelyről 
jelentik: A nagykanizsai törvényszék Keszt
helyre szállott ki, hogy ott Pákozdi Gergely 
68 éves gazda bűnügyét tárgyalja. Pákozdi. n 
vád szerint gereblyévcl félholtra verte menyét. 
Mivel a tárgyaláson a tanuk legnagyobb része 
nem jelent meg. a bíróság éppen el akarta 
napolni a tárgyalást, amikor Pákozdi izgalmas 
jelenetek közben fenyegetni kezdte a bíróság 
tagjait, öklével cspdosta az asztalt, mire az 
ügyész indítványára az izgága vádlottat letar
tóztatták. Pákozdi felfolyamodást jelentett be 
a letartóztatás ellen.

— Meghalt a — kövezetadó miatt. Debrecen- 
böl jelentik: özv. Bnrcza Dónielné vasárnap, 
Tanitó-utcn 15. számú lakásán felakasztotta 
magát és mire hozzátartozói rátaláltk, már ha
lott. volt. Búcsúlevelében azt Irta, hogy azért 
lett öngyilkos, mert ötszáz pengő kövezetadót 
vetetlek ki rá, amit ő nem tud megfizetni.

— Gyújtogatás miatt őrizetbe vettek egy 
gazdát és egy suhancot. Igáiról jelen.ik: Ve
szedelmes tűz pusztított Bonya községben. 
Peti Konród gazdálkodó háza gyulladt ki. 
majd a fű: átterjedt a községi szegényházra, 
amely csaknem leégett. Az oltási munkálatok 
közben a tűzoltók egy gyanúsan viselkedő su- 
hancra lettek figyelmesek. A suhancot bevitték 
a csendőrségre, nhol bevallotta, hogy Szvatt 
József gazdálkodó bnjlogatá'ára gyújtotta fel 
Peti búzát. A gazdát és a suhancot a csendőr- 
'ég őrizetbe vette.

-- Betörtek egy orvos lakásába. Dr. Kintel 
Márton orvos, Dobsina-ut 8. alatti lakos laká
séra i'mciellen tettes álkulccsal behatolt s on
nan töl b holmit vittel. A betörés ügyében a 
nyomozás megindult.

— Embert csontvázat találtak. Kispesten, a 
C.lnkotai ut és Mogyoródl-ut közötti területen 
útépítési munkálatok folynak. A munkások 
ásatások körben egv csontvázra találtak, 
amely a rendőrorvos véleménye szerint, tiz- 
tizenöt éve lehetett a földben. A csontvázat az 
antropológia; intézetbe szállították.

ötven fillérből még kettőt visszakap, ha egy 
tubus remek Diana fogkrémet vásárol. .

— Ha rossz a gyomra, Igyék Igmándlt.

hn FÍMVEft szakorvos
Ul a N KZIkiPLU rtr. Mr-e* nemlbeterek, . " re"dH •<♦"« "*P

Kakoc*l-iij ti, L em. I. Rókunal sMmbsa.

— Akiknek a szívműködése rendetlen, 
erőlködés nélkül úgy érhetnek el könnyű 
székelést, ha naponta reggel éhgyomorra 
megisznak egy kis pohár természetes 
„Ferenc József" keserűvizet. Szivszakono- 
sok megállapították, hogy a Ferenc József 
víz szívelzsírosodásnál és billentyűhibákná! 
is enyhén, biztosan és mindig kellemesen 
hat. A Ferenc József keserűvíz gyógyszer- 
tárakban, drogériákban és íűszerüzletek- 
ben kapható.

— Gyermekgyilkos anya. Szegedről jelen
tik: A szentesi rendőrség letartáztatattn 
Kiss Ilonka varrónőt, aki újszülött gyerme
két zsineggel megfojtotta és azután a csa
tornába dobta. Vasárnap délelőtt került elő 
a kisgyermek holtteste. A gyermekgyilkos 
anyát ietartóztatták. Először tagadott, majd 
megtört és beismerte, hogy azért ölte meg 
a kisgyermekét, mert attól félt, hogy nem 
fogja tudni eltartani.

— A Duna-Tiszflközl Mezőgazdasági Kamara 
közgyűlése. Kecskemétről jelentik: Vasárnap 
délelőtt tartotta tizedik jubiláris közgyűlését i 
Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara, ame. 
íven a Purgly Emil földmivelési miniszter le- 
mondása következtében megüresedett elnöki 
tisztségre Staub Elemért választották meg. Az
után megválasztották az elnökség többi tagjait, 
majd Staub Elemér tartotta meg elnöki székfog. 
lalóját. Utána Medveczky dr. indítványára örö
kös tiszteletbeli elnökké választották Purgly 
Emil földmivélésiigyl minisztert. Végül megala- 
kitolták a mezőgazdasági munkás-szakosztályt 
és ezzel a közgyűlés véget ért.

— Pusztító földrengés Mexikóban. Lon
donból jelentik: Az angol főváros egyetemi 
obszervatóriuma szombaton erős kilengést 
jelzett. A műszerek bizonysága szerint a 
földrengés központja: Középamerika, Rös 
viddel később meg is érkeztek a jelentések, 
amelyek szerint a földrengés különösen 
Manzanilo mexikói városban pusztított és 
óriási károkat okozott.

Munkások verekedése. Debrecenből jelen
tik: Pelei Ferenc és Horváth István munkások 
összeszólalkoztak, mire Horváth előrántotta 
bicskáját és fölmetszette Pelei Ferenc gyomrát. 
Amikor a szerencsétlen ember a kés után 
kapott, még a csuklóját is átvágta. Peleit élet
veszélyes állapotban szállították a kórházba, a 
késelő Horváthot pedig letartóztatták.

Sikerűit
egy nagy tétel jóminőségü szövetet potom 
áron beszereznünk, amelyekből divatos •értl- 
ÖKOny mérték szerint, remek kivitelben 
35.— pengőért rendelhető. „Férfiruha- 

terem“, Ferenc-körut 39. 1. emelet.

— Halálos fürdés a kublkgödörben. Szeged' 
ről jelentik: A szőregi téglagyárnál lévő egyik' 
kubikgődörhen fürdőit két fiatalember, akik 
pár percnyi fürdés után elmerültek a mély 
gödörben és csak a holttestüket huzták ki. A« 
egyik fiatalemberről megállapították, hogy órr- 
keres István iparossegéd, a másiknak kilét* 
még ismeretlen.

— Kifosztották a zalaegerszegi evangélikus 
paplakot. Zalegerszegről jelentik: Nagy Miklós 
evangélikus lelkész házában a tegnapra vir
radó éjszaka betörők jártak, akik minden ér
tékes holmit magukkal vittek. A csendőrsrg 
nyomában van a papiak betörőinek.

— Dühöngő őrült a nagykanizsai rendőrőr
szobán. Nagykanizsáról jelentik: Vasárnap dél
előtt a pályaudvaron szolgálatot teljesítő rend
őrőrszemnek egy középkorú férfi tűnt fel, aki 
rendkívül idegesen szaladgált a vasúti szerel
vények között. A rendőr az őrszobára kísérte 
m férfit, ahol Günser Jenő 45 éves kereskedő
nek mondotta magát. Alighogy megkezdték a 
kihallgatását, Günser dühöngeni kezdett. \ 
rendőrök csak nagynebezen tudták megfékezni 
a dühöngő elmebeteget, akit kórházba szállí
tottak.

— Halálra kergette a bika. Kiskőrösről 
jelentik: Különös szerencsétlenség történt a 
zimonyi vasút mentén elterülő pirtói pusz
tán. Kovács János gazdálkodó feleségét a 
határban egy legelésző bikaborju észrevett* 
s üldözőbe vette az idős asszonyt. Kovácsné 
rémülten menekült, a megvadult állat azon
ban követte s már-már elérte az asszonyt, 
aki ijedtében szörnyethalt. A vizsgálat meg* 
állapította, hogy szivszélhüdés ölte meg.

— A gyorsvonat b aláír agázolt a a pályaőrt. 
Dombóvárról jelentik: A tegnap esti Buda
pestről jövő gyorsvonat Hőgyésí. és Kúra 
állomások között halálragároíta a szolgála
tát teljesítő Rosmer Lajos 87 éves pályaőrt. 
A balesetet szerencsétlen véletlen okozta.

-k- Motorkerékpár és bicikli karambolja két 
sebesülttel. Kispesten az Ullől-ut és Sárközy- 
utca sarkún vasárnap délután Roth Károly 
•zobafe^tősegéd kerékpárjával összeütköző' t 
Mészáros Lajos műszerésszel, aki motorkerék
páron haladt. Mindketten többsérűlést sten- 
védték « a mentők a kórházi a vitték őket.

— Újpest üntözőautójának karambolja egy 
motorkerékpárral. Vasárnap a Vácidul 9'. 
sfámu ház előtt Koppány Jstvún szerelik 
motorkerékpáron haladt, összeütközőit Vjp<1 
város ÖntÖKŐautójóval. Az összeütközés köve,- 
kéziében Koppány a fején és Iáién OT•'g*^rö’,•

Amentők a Rókusba vitték. A vizsgálat mefc' 
indult.

O A Magyar-Francia Biztosító Részvénytár
saság junlus 11-én tartotta 1931. ért rendes 
közgyűlését, amely az 10.31, évi nyereséget 
66 706.55 pengőben, az osztalékot pedig 1-W 
pengőben állapította meg.
0 Magyar Ruggyantaárugyár Rt. Az Igazgató

ság elhatározta, hogy a julius 2-án megtartand" 
közgyűlésnek ar elmúlt üzlctévrc I.— P OM’** 
lék kifizetését fogja juvasolni.
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szí iw ház -mozi
Mindennel? Punalua ax ofia...

Iforoxatos botrányod a Budapesti Sxintiá* zárgondnoka és a 
sxinűáz vezetősége űSzött — Karűatalommal aűarta lefoglalni 
a pénztárt a gondnok, aűi Palasovszűy ÖdSnneű, a Punalua 

szerzőjének követelését aűatja biztosítani
Féld Mátyás, aki mint „Matyi* annyiszor 

megneveltettc a budapesti közönséget, aki ive- 
Ven keresztül derűs színfoltja volt Budapest 
nyári életének és a dekonjunktúra éveiben 
revü-cimeivel jelszavakat adott e szomorú vá
rosnak, ezúttal résztvevő melegséget és talán 
egykét könnyet kér a pesti közönségtől.

Féld Mátyás ugyanis rendkívül szomorúan, 
letört. Érdekes, markáns arcát, amelyet hatal
mas orr diszil, egy félén nagyon megöregitette.

Féld Mátyás azóta nem ir revlit, hanem be
adványokat szerkeszt és harcol azért, hogy 
■ nevéhez nőtt színházat ismét visszakapja 

'és 'hogy egy-egy darab száraz kenyérre jusson 
gyermekének és családjának. Mert szomorú le
írni, de igy van: hogy a „Mindenki kést...'1 
szerzője — kész lett.

Matyit sírni kevesen látták, de 
mint egy gyerek zokog a kávéházi asztal 

mellett,
amikor ezt mondja;

— Ma reggel hétéves gyermekemet és anyó
somat kellett elküldeném otthonról, mert nem 
tudtam nekik kenyeret adni. Abból az albér
leti szobából, ahol negyedmagammal lakom, 
ki akarnak tenni. Mindez miért?

'A dolog ott kezdődik, hogy Féld Mátyás nő
vérei harcot indítottak Matyi ellen, hogy meg
fosszák őt a Budapesti Szinház vezetésétől. 
Nyolcvannégyéves édesapjukat gondnokság alá 
helyeztették és gondnokául Féld Mátyás és 
Főid Aurél, — aki jelenleg a Városi Színház 
igazgatója — megkerülésével dr. Szarnék Emil 
ügyvédet nevezték ki. Mindennek egy óminó- 
tus pör volt az oka, amelyet a Punalua szer
zője, Palasovszky Ödön, majd a 100 százalék 
című folyóirat szerkesztője, Tamás Aladár in
dítottak Matyi ellen. Ez a két ur ugyanis Emit 
Toller „Géprombolók" cimü darabját akarta 
bemutatni a Budapesti Színházban és e célból 
kibérelték az épületet. Féld Mátyás megakadá
lyozta az előadást. Ebből kártérítési per lett, 
amit Matyi elveszített.

Palasovszkyék most zárgondnokot ültettek a 
Budapesti Szinház kasszájába. Ebből kevere
dett a szombat esti háborúság a Budapesti 
Színház pénztáránál, amelyről később számo
lunk be de egyelőre maradjunk csak Matyinél.

Miután a közigazgatási bizottság és az árva- 
szék elfogadta Féld Mátyás Icánytcstvérénck 

, indflkáih-dr. Szarnék Emil ügy védet bízták meg 
Zsiga bácsi gondnokságával. A testvéreknek 
♦rután első dolguk volt elmozdítani Féld Má
tyást a Budapesti Színháztól és igy megfosz
tották attól a lehetőségtől, hogy ő, aki tizenkét 
év óta önállóan vezette és fölvlrágoztattn a 

■ városligeti müintezetet, a nyáron kenyérhez 
jusson.
Reinűardtnaű szabad tönkre

menni — Matyinait nem?
Féld Matyi nem volt rest és a belügyminisz

terhez beadványt szerkesztett, amelyben tilta
kozik Szarnék Emil dr. gondnoksága ellen és 
becsatolja ,.a megdönthetetlenül és megcá/ol- 
hfrtatanul álló bizonyítékait, hogy színigazgatói 
működését a magas kultuszkormány cs az arra 
hívatott intézmények általános elismeréssel és 
méltánylással fogadták'1.

Hivatkozik Klebelsbcrg Kunó gróf, Kertész
K. Róbert államtitkár, Heltai Jenő és más szín
házi és irodalmi kapacitások elismerő leve
leire. Elmondja, hogy amikor

n fővárosi színházak óriási hátralékos fize
téssel tartoznak a színészeknek és zené
szeknek és a színigazgatók sorra teszik le 
a vagyontalansági esküt, sőt még a szub
venciókat élvező állami színházak is sú

lyos deficittel küzdenek,
meg kellett volna becsűim azt az egyetlen szín
igazgatót, aki a föld alól is előteremtette a 
pénzt,

ötszobás lakását és bútorait eladva, át
laga családjával egy albérleti szobában 
meghúzódva, lehetőleg minden színészt és 

zenészt kifizetett.
de még az utolsó hat esztendőben Is ötezer 
pengőt juttatott annak n Féld Zsigmondnak.

— Hát csak Beinhardtnak lehet tönkre
menni, nekem nem? — siránkozik elkeseredet- 
ffn Matyi, — aki büszkén hivatkozik arra, 
hogy Jászai Maritól Fedák Sáriig mindenki 
játszott színházában, de senki sem találta olyan 
„aranybányának" ezt, amilyennek nővérei hi
szik.

Súlyos affdroű sorozata a zár
gondnok is a gondnoű űözött

Mig Féld Mátyás az egyik oldalról elkesere
dett levelekben és beadványokban harcol édes
apja gondnoka ellen, addig a gondnoknak nagy

OLVARY-CIKLUS
A CORVIN SZÍNHÁZBAN
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munkát okoz az, hogy Palasovszkyék zárgond
nokának működését hatálytalanítsa a Buda
pesti Szinház pénztáránál. Az történt ugyanis, 
hogy dr. Szarnék Emil szerződést kötött Bé
ke ff y László konferansziéval és társas vi
szonyba lépett véli. Szarnék szerint tehát egy 
harmadik jogi személy született,

amely ellen nem lehet a zárgondnoknak a 
végrehajtást foganatosítani, 

hanem csak akkor, amikor a szezón végével a 
társasviszony fölbomlik és az elszámolást meg
ejtik. Dr. Darvai János, a zárgondnok azonban 
nem ment ebbe bele, hanem minden erővel 
azon volt, hogy a bliósúg állni megítélt ősz
szeget a pénztártól elvegye. Ekörül azután

sorozatos afférok, botrányok és rendőri

Furtwangler összeveszett 
a Wagner-családdal és lemondta 

a bayreuthi ünnepi játékok vezetését 
Toscanini jött helyére, aki két évvel ezelőtt 
„közönséges iizlet“-nek nevezte Bayreuthot

A zenei élet vasárnapi nagy szenzációja: 
Wilhelm Futfwángler, a világhírű karmes
ter visszalépőit a bayreuthi ünnepi játékok 
zenei vezetésétől. Fuitwangler ugyanis ösz- 
szekülönbözölt Winifred Wagner asszony
nyal, aki Bayrcuthban Wagner Richárd szel
lemét képviseli.

Az erélyes asszony érádén teljesen ma
gának vindikálta a művészi vezetést

és ebbe beleszólást senki részéről nem akart 
engedni. Furtwangler, bár sulvos nézetel
térései voltak a Wagner-családdal, diffe
renciáinak nyilvánosságra hozatalával várt 
addig, ameddig a berlini Operabáz inten
dánsa, Tietjcns közbe nem járt, hogy a 
nézeteltérést valahogyan elsimítsa. Tietjens- 
nek azonban nem sikerült a lehetetlen és

Wilhelm Furtwangler bejelentette, hogy 
semmi szín alatt sem vezeti a bayreuthi

Titkos és Góth műkedvelőkkel játszanak 
Ungvárott és Munkácson

Molnár Ferenc „Valaki"
Vasárnap este különös vendégszereplést 

kezdett meg Ungvárolt Titkos Ilona és 
Góth Sándor. A két kitűnő művész ugyanis

műkedvelői gárda élén játssza el Molnár 
Ferene „Valaki" cimü színmüvét.

Még a szezón derekán történt, hogy Pol
gár Sándor ungvári színigazgató nyári 
vendégszereplésre kérte lel a „Valaki" kél 
főszereplőjét: Titkos Ilonát és Góth Sán
dort. Mindketten aláírták a szerződési cs 
ennek megfelelően e héten cl is utazlak 
Ungvárra. Ott azonban nagy meglepetés 
érle őket, mert kiderült, hogy közben

Polgár Sándor színtársulata konzorcium 
lelt, majd föloszlott, a társulat tagjai

A színpadi szerzők ellenzéke 
jut uralomra

Sulyos inkompatibilitások az egyesület keretében
A Hétfői Napló jelentette be először azt a 

válságot, amely a Színpadi Szerzők Egyesületé
ben dúlt s amely Harsányi Zsolt elnök és nz 
egész vezetőség lemondására vezeteti. A na
pokban fogja megválasztani a Szerzők Egye
sülete az uj elnököt, de egyelőre még sejtel
mük sincs arról, hogy kit.

A régi elnökség hivatalos listát nem bo
csát ki, teljesen visszavonul az ügyek ve
zetésétől és ezeknek irányítását teljesen 

aa ellenzék keiére adja.
Néhány elnökjelölttel kapcsolatosan azonban a 
tagok nagyrésze súlyos inkompatibilitást lát 
Határozatiing akarják kimondani, hogy azok, 
akik valaha az egyesület vezetőségében flzeté 
ses állással bírtak, vagy bármely színháznál mini 
igazgatók, dramaturgok, vagy tanácsadók mű
ködnek, az egyesület vezetőségében nem fog
lalhatnak a jövőben, helyet. Ki akarják mon
dani, hogy ezen’ul az egyesület vezetőségének

egyik tagja sem kap fizetést, 
ej tisztára rcprezcntébilis állás, amelyért nem 
jár fizetés és aki valamilyen állást vállal, annak 
számolnia kell, hogy a reprezentációs kiadások 
és utazások teljesen öt terhelik. Néhány elnök
jelölttel szemben a tagok egyrésze

súlyos vádakkal
lép fel. Elmondják, hogy egyesek nnnak Idején 

súlyosan megszegték ett • szolidaritást, 
amely kötelezte volna őket

és igv erkölcsileg nem méltók az elnöki vagy 
vezetőségi állásra.

A legnagyobb harc dúl tehát a Színpadi Szer 

beavatkozások játszódtak le ■ Budapesti 
Szinház pénztáránál.

Szombaton például Darvai János zárgondnok 
Békeffy László titkárának letartóztatását kérte 
a rendőrségtől, azért, mert ez az ő tudta nél
kül kiemelt a kasszából egy köteg pénzt, hogy 
a szinészgázsikat kifizethesse.

Darvai előálllttatta a rendőrségre ért ■ 
fiatalembert és hatósági közeg elleni erő

szak elmén följelentést tett ellene.
Ugyanakkor egy rendőrt állíttatott a pénztár
hoz, akinek azt az utasítást adta, hogy sen
kit a pénztárhoz ne engedjen. A rendőr azon
ban Békcffycket mégis beengedte a pénz
tárba. mert erre egy magasrangu rendőri funk
cionárius adott utasítást.

Erre a zárgondnok egy egész sereg bűn
ügyi följelentést tett azok ellen, akiknek 
az iigyliöz bármilyen közük van és akik 
őt zárgondnoki tevékenységében megaka

dályozták.
Mig ilyen véres csaták dúlnak a ligeti mű

intézetben, addig Féld Mátyás, Pestnek ez a 
karakterisztikus nevetletöje csendesen jegyzi 
meg:

— Harmincöt éve nem pihentem nyáron, de- 
hút ilyen sanyarú körülmények között még ne
kem is elment a kedvem a vicctől... Mind
ennek Punalua az oka . . .

Stób Zoltán.

zenei ünnepélyt.
Winifred Wagner asszony sem maradt 

télien, mert amikor tudomására adták 
Furtwangler megfnásithatallan szándékát, 
azonnal Parisba utazott, hogy Toscaninil 
ismét megnyerje Bayreuth számára. Wag
ner asszonynak ez a lépése annál is in
kább feltűnő, mert a legutóbbi bayreuthi 
ünnepi játékok alkalmával

szintén súlyos differenciái támadtak az 
akkori zenei vezetővel: Toscaninlvcl.

Toscanini akkor elkeseredésében Amerikába 
ment és kijelentette, hogy soha életében 
nem teszi be a lábát Bayreuthba, amely 
szerinte már nem a művészetek temploma, 
hanem „közönséges üzleti szinház". A mű
vészek gyorsan felejtenek, mert Toscanini 
aláirta a szerződést, amely őt 1933-ra Bay
reuth-hoz köti.

cimü darabját adják elő
pedig szétszéledtek.

A két előkelő fővárosi művész azonban nem 
akart dolgavégezetlenül távozni Ungvárról 
és engedve a helyi közönség rábeszélésének, 
elhatározták, hogy minden szin alatt előad
ják a Molnár-darabot, Az ungvári izraelita 
nőegylet, majd egy másik műkedvelő egye
sület gárdájából összeszedték a szereplő
ket, akiknek javarésze már tudta is « dara
bol. Néhány próba lilán vasárnap este a 
műkedvelő gárda élén Titkos és Góth ki
állt a rivaldára és zsúfolt nézőtér clqtt jói- 
szólták el Molnár egyik legszellemesebb és 
legzseniálisabb vig játékát. A vasárnap esti 
előadás .sikerén felbuzdulva, az előadást a 
munkácsiak kérésére olt megismétlik.

zők Egyesületének kebelében, nhol kétségen 
kívül az eddigi ellenzék fogja átvenni a veze
tést, akik most arra gondolnok, hogy a Bécs- 
ben élő

.Molnár Ferencet kérik fel ar. egyesület dísz
elnöki pozíciójára

és mellette csak végrehajtó-bizottságot válasz
tanak meg az ügyek vitelére. Kérdés az, hogy 
Molnár Ferenc, aki inár löbbizbcn visszauta
sított mindenféle egyesületi dekórumot, most 
enged-e az ellenzéknek, amely azonban maga 
mellett hiszi a nagy magyar irót.

Salamon Béla filmsikere
Szombaton mulatta be a Hoyal Apolló 

Édes titok cimü filmet, amely nekünk pestiek
nek unnál is inkább szolgált kitűnő cseme
géül. mert kedvenc és népszerű kémikusunkat. 
Salamon Hélát láthattuk remek szerepben. 
Rendkívül nagy sikere van az Édes titok nők, 
amelyben nagyon hálás anyósszerepet h bájos 
Hansi Élese játszik.

A Po/orr-íllinfczinházban mór a 15 Ik hétre 
prolongálták Magda Schneider Kelten egy 
autón cimü remek Ülmvigjátékát. amdv két
ségtelenül a szezón legnagyobb sikere. Er a 
film olyan bájos, amilyenéi csak a Fórum 
prolongált slágere, az Egy dal, egy csók, egy 
leány cimü Bo/yZ/rg ntlrakció vetekedik. Na- 
gvon könnyen lehetséges, hegy F.ggerl Márta- 
liak ezzel a csodálalo*an édf' és kedves film 
jével a Fórum-színház átjátssza az egész nvári 
srezónt.

SZÍNHÁZI napló
Pozsony Maya-lázban ég. Ami teljesen példát

lan a provinciális színházak történetében, már 
második hete zsúfolt házak előtt megy Honthy 
Hanna és Delly Ferenc főszereplésével a Maya. 
Érdekes, hogy Delly Ferenc most ugyanazt a 
szerepet játssza Honthy Hannával, amelyet itt 
Budapesten gázsidifferenciák miatt a Fővárosi 
Opercttszinházban visszautasított. Ott ugylátszik 
biztos fi gázsi. .4 Maya-láznak csak a Nemzett 
Szinház együttesének közeli vendégszereplése 
vet véget.

■k
Egyébként Delly Ferenc fúvolléíében Is 

foglalkoztatta a Színész Szövetség éa a Szín
igazgatók Egyesületének választott bírósá
gát, amennyiben ettől kérte megítélni a Fő
városi Operettszinhúztól járó gázsihátralé
kát. Meg is kapta — papíron.

★

Mára teljes formáját futotta ki a budai da
rab. „Amig a kislányból nagylány lesz" 
ugyanis nagy metamorfózison ment keresz
tül addig, amig jó darab lett belőle. Lenyes
tek, lefaraglak a fölösleges próbából, zene
számai tarkábbak, csillogóbbak és ütemeseb
bek, mint kezdetben. Tökéletes budai darab 
lett belőle, amely melleit kitűnően szórako
zik a pesti közönség. Es ami a legritkább: 
junius közepén előre eladott tábla hirdette 
a vasárnapi előadást.

★

örömmel üdvözöljük n Terézköruti Színpad 
szinészgárdája élén Vaszary Jánost, az uj főren
dezőt, aki egyike az uj generáció legszínesebb 
fantáziájú, legtökéletesebb Íróinak. Egész bizo
nyos, hogy Vaszary János, oki. mint rendező Is 
Igen sok esetben ragadtatta őszinte, elismerésre 
a sajtót, uj, modern szellemet honosít meg a 
Terézköruti Színpadon.

★

A Budapesti Színházban Bél-.effy László „Mi 
lenne, ha . .cimü kabaré-revüjél mutatták be 
e héten, amelynek keretében több kitűnő fővá
rosi művész lépett fel. A közönség elismeréssel 
fogadta a mulatságos produkciót.

★

Márkus Alfréd, a kitűnő zeneszerző leg
közelebbi operettjét nem Budapesten mutat
ják be, hanem Berlinben. Az Alberti kiadó
cég ugyanis ily érlelmü szerződést kötött 
Márkussal.

★

Vaszary Piroska harmadszor is férjbe'- 
ment. Nemrégiben éppen arról számoltunk 
be. hogy ez a rendkívül tehetséges és mulat
ságos komika milyen balsorsokkal küzdőit fi 
házaséletében. Csak a napokban választotta 
cl a bíróság második férjétől, Horváth Ár
pádtól, a Nemzeti Szinház rendezőjétől, de 
már mindenki tudta a színházi körökben, 
hogy a bírói Ítéletre csak azért von szükség, 
hogy CQII újabb házasság révében végre 
meglelje boldogságát. Szerdán, amikor a 
Nemzeti Szinház szezonja bezárult, nyaralási 
ulravalónak mondta el Vaszary kollégáinak 
az újdonságot, hogy házasságot kötött dr. 
Bodocsy Endre orvossal, a fiatal nroosgene- 
rdciá egyik értékes tagjával. Vaszary a gra
tulációk elől elmenekült.

Egy fiatal, tehetséges színésznő utazik kül
földre. Fóti Erzsébetet, a Vígszínház volt tag
ját, akit egy-két nagyreményű bemutatkozása 
után nem látunk viszont ezen a színpadon, le
szerződött a majnafrankfurtl KUnailerfheater
hez. Érdekes, hogy szerződése után Fóti Erzsit 
a bécsi Josefstlídtcr Theater Is megkínálta szer
ződéssel, amelyet eszerint kénytelen volt vissza- 
utasítani.

★

Vasárnap délelőtt a Rúdlus filmpalotában ma
gas művészi .színvonalú révül rendezett növen
dékeivel Pallay Anna, nz Operaház primahale- 
rinája. Harmincnégy szám pergelt le előttünk, 
amelynek mindegyike Pallny Anna kitűnő pe- 
dagógiújának és művészetének varázsát tükrözte 
vissza. Fel kellene sorolnunk egy sereg nevel, 
igy Barabás Sári. Gáspár Bin, Szűrig Bnbv és 
Nelly. Gönc-y Stefi, llclmann Kit t v nevét. Leg
elői érdemel említést Berciid István, a Művész 
Szinház volt kitűnő Ingja és húga. Berenti 
Böske, akik „Randevú" cimü lónekirációban 
ragadtatták el a közönséget.

Err»ébe» királynő ni L 
1 etetőn: S7—0—<•?
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Négy gólt lőttek a svájciak — 

hármat a magyar kapuba
Az első félidőben Kalmár, a második félidőben Turay játszott hátvédet — 
A nagy napot kifogott svájci védelemnek az erőtlen magyar csatársor 

nem jelentett nagy veszélyt
Svájc—Magyarország 3:1 (0:0) 

tolt csapni idegenben, lendületes ellenféllel 
szemben valójában vak célért

Mert hiszen ez a mérkőzés már nem 
ment nagy tétbe.

Az Európa Kupában 3. vagy 4 helyen vé
gezni ... végeredményben mindegy. Egyik 
sem dicsőség. A fájdalmas csak nz, hogy 
ismét kellemetlenül kellett csalódnia annak 
•i magyar sporlközönségnek, amelyre már 
nagyon ráfért volna egv kis — kellemes 
csalódás. Viszont — tekintve, hogy nem 
volt nngy n tél — vigasztalhatjuk magunkat 
a régi recepttel: egy csalódással ismét keve
sebb s egy tapasztalattal ismét több!...

Nem nagy kardcsörlelcsscl indult ulnak 
a magyar válogatóit csupa! Bern felé. S ta
lán ez az oka annak, hogy

nem keltett különösebb emóciókat a 
•romom hír: vereséget szenvedtük 

Svájctól 3:1 arányban.
Pontosan a lelet adták vissza a svájciak 

annák n 6:2-nek, amelyet itt Pesten kaptak. 
Pedig akkoriban nem is voll olyan jó a csa
patunk, mint ahogy azt mn a berni gyepre 
állították. Legalább papírforma szerint nem.

Szóval nem a válogatásban kell keresni 
a vereség Indítékát.

Más okok mozgatták itt a rugókat. Ezek 
közölt

a legelsősorban azt a fásultságot kell 
felemlítenünk, amelyet már a bajnok
ság finisében Is aggódva figyelhetett 

meg a miiértő szem.

Fásultan pedig még aligha győzőit váloga-

hanem apró portyázásokkal nyugtalanítják a 
magyar csapatot, amely

most már nem is nyugtalan: biztosan 
tudja, hogy kikapott.

A magyar csapat csüggedten vonul az öl

tözőbe, sajnos,
nem teljesen épen: Dudás komoly sérült

A hangulat nem nevezhető éppen vidám ma
jálisnak. Ha sokat nem is jelent a vereség < 
Kupában, annál többet a közönség szempont* 
jóból. No, meg a túrák lehetőségeinek seng 
használ az ilyen vereség.

Túl vagyunk rajta ... jobb mihamarabb eh 
feledni.

AMIT A SVÁJCIAK TUDTAK.
Az bizonyos, hogy a svájciak sokat fej* 

löd lek az utolsó 6:2-es vereségük óta. A1 
taktika olaszos:

Két vlllámszélső és Passclo a középen, 
tankszerU áttörő tehetség.

A magyar csapatban csak a fedezefsor 
volt nagyvonalú és Auer a regi félelmetes 
veszély. A Középeurópai Kupa közelgő 
harcaiban erre most nagy szükség lesz.

Két év után veretlen bajnokot vert az MTK
Megérdemelt volt a kék-?ehérek győzelme — 2:24-es átlagot 
úsztak az olimpiai staféta tagjai — Az amerikai stafétaösszeállitás: 

Székely, Szabados, Mészöly, Bárány

AZ EURÓPA

1. Ausztria
2. Olaszország
3. Magyarország
4. Csehszlovákia
6. Svájc

13:0 
15:14 
15:16
15:27

Bombacsatársor — sziklaszilárd védelem 
döntetlen harca — félidőig.

Bern, junius 19.
(A llét/ői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tété). Tizenkettedszer állott szemben egymással 
n W anksdorl stadion gyepén a két ország válo
gatott legénysége. Ragyogó időben tizennyolc
ezer néző izgalma varia az Európa-Kupa-imes
ései. rom pás mpiri toalettekben vonult ki a ha
zai és nemzetközi közönség hölgytábora s álta
lában jelentős társadalmi eseménnyé nőtt 
Bern nyári éleiében a ..nagy-meccs" — ahogy 
azt a mérkőzést megelőző izgalomban a közön
ség elnevezte.

A „nngy-mcccs"l...
Ar angol Hon* biró sípjelére a kővetkező csa

patok nézlek furkasszemcl egymással:
MAGYARORSZÁG:

Háda — Kalmár, Dudás — Borsányl, Sá
rai, Lázár — Slröck, Auer, Tural, Toldi, 

Tlcska.
SVÁJC:

Sechehays — Blelser, Wellcr — Spiller, 
Imhof, Ilufschmldt — von Kaenel, 
Abegglen III, Passclo. Abcgglcn II. Jaeck.
Erős nappal szemben játszik a svájci csapat 

s bizony nem sok vizet zavar.
A magyar fedezetsor brillíroz, 

rengeteg a gólhelyzet, de n svájclnk védelme cl- 
képesítőén gyors. Nincs ideje egyik csatárnak 
sem lövésre igazítani. Végül mégis rájönnek,

hogy ma csak ..kapásból" lehet, ha lehet egyál
talában gólt lőni. Megkezdődik n „belövés", ek
kor ................... *

ck-

BEK K-CSATÁROK:
azonban kitűnik, hogy

A JANUS-ARCU

Kalmár

kiJobb lábbal lépettSechehays kapus ma .__
az ágyból » a vára egyszerűen bevehetetlen.
Nagy tüzérségi harc folyik a svájci hadszín

téren, kornerck esnek, erősít a csapat, de a 
svájclnk fürgén, elszántan 
szélesebb ölelésekből, is. 
gyanús helyzet is adódik, 
csak szabadrúgást ítél.

—No, ezen nem múlik a , 
magukat n játékosok. Dehát... nem 
volna nz a II-es. (Legalább gólt is 
volna.)

Az olimpiászra való startot megelőző utolsó
előtti főpróbáját rendezte a Császár-uszoda 
zsúfolt tribünjei előtt az uszókoalició. Két és 
félezer néző izgult vasárnap délután az erősen 
tűző nap hevében s az izgulásra volt elegendő 
alkalom, hiszen bajnokságok jobbra vagy balra 
dőlte forgott kockán. A Los-Angelesbe való ki
küldetés szempontjából is jelentős volt a ver
seny egyik száma s

mindezt tetőzte a legjobb négy magyar 
vizlpólócsapatnak egymás elleni késhegyig 

menő harcot Ígérő összecsapása.
A publikum nem csalódott várakozásaiban. A 
verseny részletes eredményei a következők:

Magyarország 1932. évi 200 m. gyorsuszó- 
bajnoksága. Bajnok: Bárány István dr. MESE 
2 p 21.2 mp, 2. Székely András FTC 2 p 22.6 
mp, 3. Mészöly egyleten kiviil 2 p 25.8 mp, 4. 
Szabados UTE, 5. Boros UTE, 6. Jakab UTE, 7. 
Kánássy MAC. Indult még Wannie SzUE, aki 
azonban 100 méternél feladta. Ilyen nyolcas 
mezőny még nem startolt Európában. Az első 
kísérletnél Bárány egyedül ugrott vízbe, de a 
második indítása sem sikerült a tulsoká vára
kozó starternek, mert ekkor Szabados, Székely 
és Vannie ugrottak a vízbe, mig a többiek a 
parton maradtak. Végre a harmadik, aránylag 
a legrosszabbul sikerült start indítja útnak a 
világhíres magyar gyorsuszókat. Bárány egy 
kissé bennragadt, de már húsz méternél látható 
előnye van. Fokozatosan húz el társaitól s száz 
méteres ideje 1 p. 04.2 mp. Mintegy két méter
rel követte őt Székely, akinek 1 p 05.4 mp-et 
mértek. Ezután Szabados, majd Mészöly követ-

íme a 4X200 méteres

képes, akkor meg lehetünk ■ teljesltmény- 
nyel elégedve.

Junius vége felé járunk, ami nz olimpiász kez
detére van beállítva. Ezt a közepes eredményt 
ennek ellenére csak az olaszok uszták ki az 
európai nemzetek között. A 200 m-es bajnokság 
főpróbájával egyúttal

eldőlt a 4X200 m-es los-angrlesl staféta 
ÖMzeállltása Is, amelynek végleges tagjai: 

Székely, Szabados, Mészöly és Bárány.
Budapest kerület 1932. 

évi 100 m. hátuszó-baj- 
noksága. Bajnok: Nagy 
Károly UTE 1 p 15 mp, 
2. Klaus MTK 1 p 18.4 
mp. Versenyen kívül dr. 
Hercndy SzUE 
mp-et úszott. — 200 m-es 
mellúszás (Sipos Márton 
vándordíj): 1. Iliid UTE 
3 p 04.6 mp, 2. Forrni 
FTC 3 p 06.8 mp, 3. 
Mezei FTC. — 50 m. I. 
oszt, gyorsuszás: 1. Laky 
BBTE 27.4 mp. 2. Flór UTE ______ r,
pela BEAC. — 400 m. ifjúsági gyorsuszás: 1< 
Gyoi UTE ő p 30 mp, 2. Barócsi MESE 5 p 40.8 
mp, 3. Zólyomi MUE. — Műugrás: 1. Hódy 
MTK 71.57 pont, 2. Hitler UTE 61.20 pont. — 
100 m. II. oszt, gyorsuszás: 1. Nagy Lajos MUE 
1 p 0.04 mp (I), 2. Laky BBTE 1 p 04.8 mp, 3. 
Jajcs UTE. Az utánpótlás kilünőnck ígérkezik. 
Különösen Nagy Lajos mutatkozik kiváló tehet' 
ségnek. — 100 in. ifjúsági hátuszás: 1. Brchnj

1 p 16

Nagy Károly
27.6 mp, 3.. C»«4

bújnak ki a legve-
Közben egy 11-es 
de az ángíius biró

parti! — nyugtatják 
ártott 

rúgtak

A gólképes svájciak a saját kapujukat 
sem kímélik

OLIMPIAI STAFÉTA!

SzékelySzabados Mészöly Bárány dr. 1

utón n svájci csatársor komolyabb I lettel tör ki s Hád^ már csak a 
keid. Szélsőik, mint n villám cikáz- hálóról tudja meg, hogy a tabellára 

n belső trió már nz elején mutogatja | gólt vésnek fel. 2:0.
A magyar csapat az ujabb góltól még ide

gesebb lesz, de bróm helyeit a Turai-Kalmár 
helycserében vélik felfedezni nz orvosságot. A 
helyzeten ez sem segít, csnk éppen keményebb 
lesz a játék.

Ilufschmldt. Splllcr és von Kaenel a gyen
géd érintések hatása alatt könnyedén sán- 

tlkálni kezd.
Nem tudni, miben sántikálnnk, annyi azon

ban bizonyos, hogy a 31. percben
egy formás rumli közepette a svájciak ra
gyogó védelme a ragyogástól megvakul s 
amikor Sechehays kapus kirohan. Wcller 
ügyesen passzolja mellette öngóllá a lab

dát. 2:1.
Most volna ugyan némi sánsz nz egyenlítésre, 
csnk nr n baj, hogy ezt a svájciak is tudják. A 
keresztes dresszben harcoló három keresztes 
belső csatár nem hagy egy pillanatnyi nyugtot 
sem s két perccel később

Imhof passióval Abcgglcn III. ug.v elnyar
gal. hogy a védelem már csak hátulról néz
heti a svájci lövőstllusát. Háda ugyan ezt 
elölről láthatja, de csak láthatja, segíteni 

ő sem tud. 3:1.
A 36 percnél Inrlnunk s igv a hátralevő ki

lenc pere likvidálása már könnyebb feladatot 
jelent a svájciaknak, mm' nekünk. Nagyon 
okosan, nem vonulnak teljesen a védelembe.

Szünet 
munkába 
nak le i _ .......................... . ...
az orObelánkörmeit. Meleg nap ez a mieinknek!

A 10 percben meginog a magyar védelem. 
A pillanatnyi habozást Imhof ügyesen hasz
nálja hl, szökteti von Kacnelt, aki nevé
hez méltóan nemes nyugalommal húz be a 
kapu felé és 10 méterről lapos gólt vág a 

bslssrokha. 1:0.

irhrl olcsón a (yárlAtöt i

NEDELKÓSÁVDOR
utódánál

■ndapoat, IV., Károly-kárul IS. (W évet cég-;
H0R0ASZAT1 CIKKEK NAOY VAl.ASZTF.KHAN !

A gól s/orilva nat le a magyar keblekre, mert 
egyre több terel engednek ii nagy rajtázásba 
fogó svájci csatársornak. A magyar támadások 
minden különösebb meggyőződés nélkül görög
nek s igv aztán nem csoda, hogy Svájc ujabb 
eredményhez jut.

A 18. percben Jaeck átdrlbllzl Bortánylt és 
arabványoMii robog le, majd meg szabvá
nyosabban ad középre. Passelo, akinek 
már ■ neve la ailmpatlkus, remek lendű-

1
m. est. myrna csehszlovák vliagbalnoK 
. . . . . . “ czaia János magvar viiaghainok 
? tnrttOzflmerKOztee vegkimerüiesio.avárosligetineDarőttaban,
H • I y A r • k 
7A fillértől 

|a p • n I A I K

kezelt. A második százon is megmaradt ez n 
sorrend, csak nz utolsó 20 méternél n kitűnő 
Mészöly pompás finissel .Szabados elé kerüli 
Több egyező mngánmérés szerint Mészöly ideje 
2 p 25.4 mp volt. Bárányban és Mészölyben még 
sok maradt, nem adtak ki magukból mindent, 
mig Székely és Szabados meglehetősen kiuszlák 
magukat. Különösen örvendetes Mészöly nagy 
Javulása. Bárány ezúttal is beigazolta, hogy ki
tűnő versenyző, nki annyit nd ki magából, 
amennyire ellenfelei kényszerítik. Abszolút fris
sen jött ki a vízből. A négy első összidejc 9 p 
36.2 mp, aminek az átlaga 2 p 34 mp.

Ez az Idő látszólag gyenge, de ha figye
lembe vesszük azt a körülményt, hogy Bá
rány és Székely másodpercekkel jobb időre

Bajnokságot nyer az

MAC 1 p 22 mp, 2. Jcgő SzUE 1 p 22.2 mp, 3. 
Lányi BBTE. — 50 m. gyermekmelluszás: 1. 
Paloh BSE 42.4 mp, 2. Kohlmann BBTE 43.2 
mp, 3. Szabados UTE. — 50 m. Ifjúsági hölgy- 
gyorsuszás: 1. Biró Ági UTE 38 mp. 2. Somogy- 
Hedvig FTC 39 mp, 3. Vadas Idei UTE. — 
4X50 m. II. oszt, gyorsuszó-slnféta: 1. MTK 
(Hazai, Hódy, Kovács, Brandy) 1 p 57.4 mp 2. 
FTC 1 p 58 mp, 3. UTE 1 p. 58.8 mp. — 4XW 
m. Ifjúsági gyorsuszó-staféta: 1. UTE 2 p 55.6 
mp. 2. III. kér. 3 p 05 mp, 3. FTC. — 8XlW 
m. vegyes staféta: I. UTE (Iliid, Nagy, Szaba
dos) 3 p 50 mp. 2. FTC A. csapatn, 3. FTC B- 
csapnia. — 4X50 m. Ifjúsági gyorsuszó-staféta: 
I. BBTE 1 p 58.4 mp, 2. MAC 1 p 58.8 mp, 3. 
MTK.

A lila fehér bajnokcsapat egyenlő erők küz
delmében hosszú idők óta első vereségét szen
vedte el. Ar. UTE Ingó szabad dobásából éri el 

vezető gólját 0:1. I)e az 
MTK mind veszélyesebbé 
válik. Brandy előbb ka
pufát dob. majd közvet
len 
csúsztatott labdája "hálót 
ér 1:1. Gyönyörű akció 
eredménye volt. Az MTK 
ujabb nagy helyzetet te
remt nz ’ 
előtt.

Feltűnést 
meth és 
goskodása. akik va

lóságos szavalókórust alakítanak.

Brandy ujabb jó helyzetét kapu fölé emeli. Az 
LTE védelme gyakran meginog, különösen

Brandy

MTK a MAC-nak?...
MTK-UTE 4:3 (2:1)

azután ügyesen

UTE

kelt 
Bozsi

kapuja

Né
hait*

Bartha bizonytalan, de hagyományos szeren
cséje gyakran kisegíti. .4 Halassy—HomopMi 
párharc mind tüzesebbé válik. Az MTK-nnk 
több jó helyzete kiaknázatlanul marad. Ho- 
monnai lövéshez engedi Némelhet, aki gyö
nyörű éles góllal ismét vezetéshez juttatja csa
patát 1:2. llalassy nadrág cseréje kétperces pau
zát enged. A második félidő llalassy és Hornon-' 
nai együttes kiállításával kezdődik.

Ez az MTK-nak Igen nagy előnyt jelent, 
mert hiszen Halassy nagyszerűen játszott, 
Homonnal viszont csapatának leggyen

gébbje volt.
Kellemes feltűnési kelleti Brandy kitűnő játé
kával és szép lövéseivel. Az MTK a továbbiak- 
hnn is fölényben marad, óm az UTE feltétlenül 
veszélyesebb. Rajky jó helyzetet clpasszol, 
majd Keserű felusrik. Szabóhoz passzol, ő vi
szont Brandynak ad. aki éles lövéssel kiegyen
lít 2:2. Ekkor mar nyilvánvaló, hogy at MTK- 
pák áll q ateccs, Brandy ujabb kapufái iőg



Budapest, 1»32 junlus 20. HÉTFŐI NAPLÓ lí
majd Homonnat és Németh kerül az uszoda 
bélére pihenni. Hazai dobásai Rajka kitünően 
tikerült doplerral a gólba küldt 3:2. Ezután 
£nét Womonnof hibáz s Halasig egyenlít 3:3. 

• győztes gólt 4:3. Nem volt szép a meccs, de

A MAC kezdeti fölénye két kapufában nyil
vánul. Az óbudaiak stílusos, de gólképtelen já
téka sok bosszankodásra ad alkalmat. Kékcssyt 
a biró kiállítja, majd Czelle szabaddobása Su- 
rányihpz kerül, ő visszaad Czelléhez s máris

Czelh

d . ■ "uuua’ ° Kivaio vau, a meccs ve.. SiL!. % Bírta u,,bb hibájából me,széni gír« megjelent Simít Is. .z eredetileg kiküldött 
■ Kiózles Hóit 4.1 Sem ...» „ j. bíró, aki ugyUtszik lekéste a vonalot.

A griífmadaras favorit is leadott egy pontot 
MAC—III, kér. TVE 2:2 (0:1)

bent van a vezető gól 
1:0.

Az óbudaiak védel
mében Sárkány ko
losszális teljesítményt 

végez.
Bródy pedig nagy stílus
ban véd két alkalommal. 
Szünet után Music szép 
éles lövése a második 
óbudai gólt eredményezi 
2:0. Már mindenki el
könyvelte a meccset, ami
kor vitéz Jónás biró so

rozatos hibája a MAC-ot juttatja’ minden alka
lommal előnyhöz, úgy, hogy a III. kér. fokoza

Melyik futballista az Ön kedvence ? 
A Hétfői Napló újszerű kedvencversenye, 

amelyen nem a kedvencek, hanem a pályázók 
győzhetnek

Lapunk multheti számában már jeleztük, 
hogy olvasóink kívánságára sportpályázatot 
írunk ki. Semmi egyéb célunk nincs ezzel, 
minthogy a szórakoztatáson túl, rejtvény
versenyeinken tapasztalt versengési kedvet 
fokozzuk.

A Hétfői Napló e pályázata sporlközönsé- 
günk"t fogja foglalkoztatni. Fölvetjük a kér
dést:

„Melyik futballista az ön kedvence?"
Ez a kérdés hétröl-hétre visszatér lapunk 

egyik népszerű helyén: a legnagyobb és leg
tartalmasabb sportrovatban. A kérdésre ol
vasóközönségünk hivatott felelni. Mi azon
ban nem elégszünk meg azzal, hogy olva
sónk megnevezi kedvencét. A győztes futbal
lista úgyis megkapja jutalmát egyesületétől 
és hívei nagy tömegétől.

Mi ugyanis a szavazók tömegét szeeet- 
nök jutalmazni.

Kedvencversenyünket tehát egybekapcsol
juk egy szórakoztató szellemi tornával.

tessék a hozzánk beküldendő levélben

Remecz a pestvidéki bajnoki versenyen 
5047 cm-re javította a diszkoszvetés rekordját

Dunakeszi, jun. 19.
A Magyar Atlétikai Szövetség peslvidéki 

kerületi senior bajnoki atlétikai versenyének 
során a RAG ma már világhíres diszkosz
vetője, Remec József ezúttal teljesen szabá
lyos körülmények között ismét tuldobta az 
50 m-es világbajnokságot jelentő határt.

Remecz kolosszális eredményét a leghite
lesebb körülmények között érte el.

Az országos- és világrekordot jelentő 
dobását elsőre dobta. Gondosan és több

Tizenhárom játékossal utazik Becsbe 
az Újpest

Az Újpest csapata, mint ismeretes, a hét 
végén játssza le „Középeurópai Kupa" mér
kőzését Bécsben a Vienna ellen. Erre a 
nagyfontosságu mérkőzésre a lila-fehérek 
gárdája nagy előkészülettel áll ki és igy a 
hátralevő néhány napot egy Bécs melletti 
fürdőhelyen pihenéssel tölti el. A csapat

Fáy Halász Ida és Bodó Imre 
a győztesei országos 

lovasmérkőzések befelyező 
napjának

A Nemzeti Lovarda sikerekben gazdag há
romnapos lovasmcctlngje vasárnap nyert be
fejezést. A vasárnapi mérkőzéseket végignézte 
a kormányzó felesége is Auguszta főherceg
asszony társaságában, akiket gróf Andrássy 
Géza, a Nemzeti Lovarda elnöke fogadott meg
érkezésükkor. A legnagyobb tetszést és izgalmat 
az urlovasnők díjugratása váltotta ki. melyet 
óriási kiír delem után a bravúrosan ugrató Fáy 
Halász Ida nyert meg Sorg Jenőné előtt. Ur- 
lovasaink nagyszerűt produkáltak a bravúr- 
ugratásban, amely szintén csak erős küzdelem 
után dőlt cl Bodá Imre javára dr. Reznek Jenő 
Kalandor lovával, mellyel 180 cm-t ugrott. A 
befejező nap részletes eredményei a követ
kezők:

I. Urak nehéz dijugiatúsa. Indult 85 ló. 1. 
Bodó Imre Gycrgyó, lov tulajdonos. 2. Pásztói 
istálló Olga, lov. Binder Ottó. 3. Pásztói istálló 
Terlinde, lov. Binder Ottó — II. Urlovasnők 
nehéz díjugratása Indult 30 ló 1. Fáy Halász 
Ida Góbé, lov. tulajdonos. 2 Tisza-Istálló Éjfél. 
lov. Sorg Jenőné. 3 Hungária re,ne. istálló 
Ftlla, lov. Pauly Hartiuanné. — Hl. Olympiai 
díjlovaglás 1. Szent György-islálló Csintalan, 
lov. Kemoner Pál. 2. Kóknv Pál Váratlan, lov. 
tulajdonos. 3. Földmivelésiigyi min Marim. 
lov. Moijs Elemér. — IV. Bravurugratds. 22 

annál főbb izgalmat nyújtott.
Könnyen lehet, hogy eszel as MTK meg
nyerte a MAC-aak az ezésl bajnokságot. 

Rudas, a szükségbiró kiváló volt. A meccs vé- 

bíró, aki ugylátszik lekéste a vonatot.

tosan visszaesik, s előbb Vértesig 1:2. majd Ke- 
ftrű II. négymétercsből a góllövő, amely egv. 
ben a kicgyenlilésl is jelenti 2:3. Közben J/u- 
sic kapufát dobott.

A stlrü bírói tévedés ■ két csapat Játékosait 
valósággal megvadltotta,

úgy, hogy mindenki örült, amikor az időjelző a 
meccs végét jelezte.

FTC—BSzKRT 5:1 (3:1).
Az I/b osztályú bajnokságért ment a fenti 

mérkőzés, Tichy Henrik bíráskodásával. Az FTC 
fölényes játékkal győzött, góljait Zentai és Házi 
lőtték. A BSzKRT gólját Bokor szerezte.

A BAJNOKSÁG ALILÁS A:
1. MAC 9:5 5 pont
2. UTE 10:7 4 n
3. MTK 11:10 4 „
4. III. kér. 0:6 w
5. MESE 4:12 o »

megindokolni, hogy miért esett válasz
tása a kedvenc futballistára.

A fenti mondatban már benne foglaltatik 
pályázatunk lényege. Győz az az olvasónk, 
aki választását a legszellemesebben és leg
ötletesebben tudja megindokolni.

A győztes maradandó értékű jutalmat 
nyer.

A főnyereményen kivül azonban számos 
egyéb jutalmat bocsátunk pályázatunk részt
vevőinek rendelkezésére. A beküldött pá
lyázatokat összegyűjtjük és

pártatlan zsűri elé terjesztjük döntés 
céljából.

Kedvencversenyünk körülbelül augusztus 
hó végéig tart és azon résztvehet a Hétfői 
Napló minden példányonkénti vásárlója és 
olvasója, aki a minden lapszámunkban ta
lálható pályázati szelvényt levelével egyide
jűén beküldi.

Sportpályázatunkat lapunk következő szá
mában Írjuk ki. Ugyanakkor közöljük rész
letesen pályázati feltételeket és helyezzük 
el az első pályázati szelvényt.

ször utána mértek, s az acélszallag pon
tosan 50 méter 74 cm-et jelzett, 2 m. 

90 cm-rel belül volt a szektoron 
és komoly ellenszél is akadályozta a dobást. 
A kiváló diszkoszvető ezután nem is dobott 
többet, mert nem akarta tuleröltetni magát.

Remecz ez évben másodszor dobta túl az 
50 m-t. ezúttal a MASz megfelelő ellenőr
zőkről gondoskodott s igy nem lehet kétsé
ges, hogy világviszonylatban is legelsőrangu 
teljesítményét végre felveszik a magyar re
kordlistába, mely annak is díszére fog válni.

Langfelder Ferenc futballigazgató vezetésé
vel kedden délben indul útnak a Bécs mel
letti fürdőhelyre, a következő tizenhárom 
játékossal:

Acht, Dudás, Fogl III., Kővágó, Bor- 
sányi, Steiner, Szalay, Ströck, Auer, 

Jakube, Kiss, Spltz és P. Szabó.

Induló. 1. Dr. Reznek Jenő Kalandor, lov. Bodó 
Imre. 2. Szent György-istálló Erdő, lov. Schau- 
rek Ottmár. 3. Géczy Béla Princ, lov. tulajdo-

Az UTE ifjúsági atlétikai 
versenyén

Az UTE vasárnap délelőtti ifjúsági atlétikai 
versenye túlnyomórészt másodosztályú és ju
nior számból állt. Ennek folytán jobb eredmény 
kevés akadt, mindössze László, Éried és Remete 
eredménye emelkedik ki. A fötb eredmények a 
következők: 100 méteres síkfutás 11. oszt.: 1. 
László FTC 11.2 mp. — 400 méteres síkfutás I. 
oszt.: 1. Fried UTE 52 mp. Rúdugrás: 1. Kő- 
vári UTE 275 cm. — Diszkoszdobás: 1. Remete 
UTE 38.08 m. —- Sulydobás II. oszt.: 1. Szőlősi 
BSE 12.08 m

A kerékpáros szövetség 
kapitánya ma este állítja össze 
az ötnapos versenyen résztvevő 

magyar csapatokat
A MKSz vasárnap rendezte az országúti baj

nokság második futamút a Budapest—Gyöngyös 
—párád—Eger - Györgyös—Budapest 251 kilo
méteres útvonalon. Remek küzdelmek és ennek 
megfelelően jó eredmény jelentette n versenyt. 
A verseny eredményei n következők: /. I.tszkay 
BSE 9 ó 05 p 12 mp, 2, Makay UTE 9 ó. 18 p 
01 mp, 3. Erős BSE rajta.

Az ötnapos magyarországi körversenyre 
Nemann Andor azövelaégi kapitány héttőn 

este állítja össze ■ két magyar csapatot.
A vasárnapi versennyel kapcsolatban első, és 
másodosztályú versenyzők számára 142 kilo
méteren rendezett verseny eredménye: 1. Ha
mar Pestújhely 5 ó 08 p 08 mp. 3 Nagy Póstás

Becs, junlus 19.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) A nemzetközi regatta második 
napján a legteljesebb volt a magyar siker. 
Különösen a Hungária E. E. bravúrja ér
demel dicséretet, amely négy versenyben 
indult s valamennyit megnyerte.

Kétnapos teljesítménye — tíz verseny
szám, nyolc győzelem — pedig a ma
gyar evezőssport történetében példa 

nélkül álló sikert jelent.
A részletes eredmények a következők:

II. juniornégyes kormányossal: 1. Hungária 
Budapest 7:10 mp, 2. Passaucr RV. 7:20 mp, 3. 
Donau Bécs. — II. Skiff: t. Dr. Kauscr Hun
gária 7:51.8 mp, 2. Ernst Andor Győri Evezős 
Egylet, 3. Haraszthy Pannónia. — Bécs város 
dija, II. széniornégyes: 1. Wiking Linz, 7:11.2 
mp, 2. Breslauer Rv 7:15.9 mp, 3. Győri Evezős 
Egylet. — Nagy egyes: 1. Vértes Neptum Buda
pest 7:12.4 mp, 2. Kubik Albalros Klagenfurt

Antwerpen, junius 19.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefon

jelentése.) Az antwerpeni fíerschoot AC va
sárnapi versenyén adott találkozót egymás
nap Európa néhány atlétikai kiválósága. 
Anglia legjobbjai Lord Burghley olimpiai 
bajnokkal az élén starthoz álltak, továbbá 
ott volt Kusocinski lengyel távfutóbajnok is, 
aki

a 3000 m-es síkfutásban pompás uj vi
lágrekorddal lepte meg a szakembereket 

s teljesítményével az olinipiász egyik favorit
jóvá lépett elő. .4 magyar versenyzők közül 
heten vetlek részt ebben a nagyszerű nem
zetközi vetélkedésben, akik közül i'.'suffko,

Bécs, junius 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A magyar-osztrák hölgyuszómérközés 
második napja is töhbszár. főnyi előkelő kö
zönség előtt zajlott le. A magyar hölgyek tel
jesen beváltották a hozzáju kiűzött reményeket 
s végeredményben 33:28 arányú győzelmet arat
tak az osztrák hölgyek fölött. Az eredmények a
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KÜLFÖLDI SPORTHAPLÚ
A Hungária-evezösök példa nélkül álló 

gyözelemsorozata Bécsben

Zsuffka, Donogán és Darányi közepes 
eredménnyel győzött Antwerpenben

33:28 arányban győztek a magyar hőlgyuszók Bécsben

JÓL SZEREPELTEK KÜLFÖLDÖN VÁNDORLÓ 
CSAPATAINK.

Zágráb: Ferencváros, Hungária kombinált— 
Gradjansky 5:0 (5.0). A magyar kombinált csa
pat különösen az első félidőben játszott kitü
nően. Szünet után n zágrábiak vétkezésre ren
dezkedtek be s igy megakadályozták a további 
gólokat. Az öt gól szerzője: Szcdlacsck, Barátki, 
Hirzer, Tánczos és Skvarek.

Nagyszombat: Nemzeti—Rapid 4:1 (1O). 
Eszék: Bocskai—Slavia 2:2 (1:1).

A PRÁGÁI SPARTA KATASZTRÓFALIS 
VERESÉGE BOLOGNÁBAN

Bolognából jelentik: FC Bologna—Sparta 5:0 
(4:0). Középeurópai kupamérkőzés. Tizenötezer 
néző. Biró: Mies, Bécs. A prágai Spárta nem 
játszott rosszul, ennek ellenére katasztrófáit* 
vereséggel volt kénytelen hazatérni, aminek az 
oka a Bologna óriási formája. A második fél
időben a prágai bajnokcsapat teljesen a véde
lembe vonult é-s igy megakadályozta az olasz 
bajnok további gólsorozatút.

GYEPHOKKIZÓINK KIKAPTAK 
KRITZENDOKKBAN

Bécsből jelentik: A budapesti Amatőr 
Hockcy Club női gyephokki-csapata va
sárnap Kritzcndorfhan vendégszerepelt. A 
hölgyek küzdelméből a helyi együttes ke
rült ki 1:0 arányban győztesként. A férfi
csapatok találkozása a Kritzendorfer SC 3:0 
(1:0) arányú győzelmét eredményezte. Az 
első félidőben a magyar csapat jól tartotta 
magát, szünet ulán azonban a védelme 
összeroppant.

BÉCSI VIZIPOLÓ
Bécsből jelentik: A vasárnapi vizipoló ered

mények a következők: EWASC—Hakoah 3:2, 
WAC—Austria 8:0.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

x A jöső vasárnapon búcsúzik a magyar 
olimpiai uszómezőny. A jövö vasárnapon, 
junlus 27-én reggel negyed 8 órakor a nyugati 
pályaudvarról utunk indulnak úszóink és vili- 
polózóink, hogy Prágán és Brémán keresztül 
Newyorkba utazzanak, nhol kezdetét veszi az 
amerikai lurn. Az utazás előtt már csak egy 
verseny lesz Magyarországon, milyen olim
pikonjaink is résztvesznek. Vasárnap d. u. 
tél 5 órakor a Császúrfiirdőbcn k*rül eldön 
lésre az uszószövcl-ég nagyszabású versenye,

rajta, 3. Neubauer Póstás rajta. Harmadosztályit 
versenyző számára 142 kilométeren: 1. Ritz 
Póstás 4 ó 50 p 30 mp. ltjusági versenyzőknek 
94 kilométeren Budapest—Haban és vissza: 1. 
Éles Póstás 3Ó1I p 50 mp. Szénlor-uerseny- 
tőknek 94 kilométeren: 1. Garaj UTE 3 6 13 P 
30 mp.

7:45.4 mp. Moser Donauhort a versenyt feladta^ 
— Junior-nyolcas, gróf Lercbcnfeíd-dij:' 1. 
Hungária Budapest 6:37 mp, 2. Normannen 
Wien 6:50.3 mp, 3. RG Brcslau 6:53 mp. — 
Vendégek négyes versenye, kormányossal: 1. 
Pannónia (Baja) 7:15.4 mp, 2. RG Breslau 7:23 
mp, 3. Újpesti Evezős Egylet 7:32.2 mp. — 
Szövetségi egyes verseny Ausztria bajnoksá
gáért: 1. Donnuhorl Bécs 7:03.2 mp, 2. RC Tri
ton Bécs 7:08.4 mp, 3. Wiking Linz. — II. oszt, 
dubló: 1. Hungária (Bodai—Kauser dr I 7 p. 
44.4 mp, 2. Rudcrwercin Donna Pozsony 25 
hosszal hátrább. — /// .oszt. nyolcas. 1. Pás- 
sauer Ruderverein, 2. Győri Evezős Egylet, '3. 
Ludenhurg. Ez a verseny óvás alatt áll, mert 
1000 méternél a passauiak és a bécsi Lia össze
ütközőit. A csapatokat leállították. — Osztrák 
nyolcas bajnokság: 1. P.uderklub Lia Wien, egy 
hosszal, 2. Donaiihorn. 3. Trión.

A verseny egyben válogatás volt a julius 3-i 
budapcst- boriin—bécsi városok közötti mér
kőzésre. Az eredmény alapján Bécs színeit a 
Lia fogja képviselni.

Darányi és Donogán európai relációban kő» 
zepes eredménnyel győzött, mig Szerb dr< 
második helyen végzett az uj világrekorder 
mögött. A 4000 m-es síkfutásban Nagy csak 
a negyedik helyet foglalhatta cl. Az eredmé
nyek a következők:

Rúdugrás: 1. Zsuffka MAC 370 cm.
Kétkezes sulydobás: 1. Dr. Darányi MAG 

27 m. 70 cm.
Diszkoszvetés: 1. Donogán MAC 47 m.
3000 m-es síkfutás: Kusocinski (Lengyel

ország) 8 p. 18.18 mp. Világrekord!, 2. Dr, 
Szerb MAC 200 rn-rel.

400 m-es gát futó: 1. lord Bughley Anglia, 
2. Nagy MAC.

kővetkezők: 100 m-es gyorsuszás: 1. Magasházy 
Rózsi 1 p. 16 mp. 2. Tóth Ilonka 1 p. 16.2 mp. 
3. Frilzi Lö*y ÍBécs) 1 p. 17.2 mp. — 200 m-es 
mellúszás: 1. Edi Werlheimer (Bécsi 3 p. 15.4 
mp. 2. Pesti Margit 3 p. 28 mp. .1. Spaun (Bécs) 
3 p. 29.4 mp. 4. Szász Magda 3 p. 32.2 mp. — 
4X/00 m cs gyorsuszás: 1. Magyarország 5 p. 
07.8 mp. 2. Ausztria 5 p. 21 mp.

melynek kimagasló eseményei: úszásban: Mai 
gyarország 100 méteres gyorsuszóbajnoksága, 
melyen eldől, hogv melyik három gyorsuszónk 
képviselje Los Angelesben a magyar színeket 
ezen a távon. A bajnoki elmért való küzdelem
ben az ideinél jobb eredményeket várunk a 
mell- és hátuszásban és hölgyiiszóink is bizo
nyára jobbat fognak produkálni, mikor baj
nokságról '-nn szó. Vizipólóban: az UTE—MAC 
és az MTK—III kér. mérkőzések meg fogják 
mutatni, hogy két ilyen nagy mérkőzést a vi< 
tágon egyetlen országban sem tudnak létre 
hozni. Mind a II olimpikon vizipólójitékos 
szerepelni fog ezeken a mérkőzéseken. A ver
seny végén ünnepélyes búcsúztató lesz, me» 
Íven gróf Klebelsberg Kunó, Lázár Andor dr., 
Homonnay Tivadar dr. és n sajtó nevében He
rendi Artúr fog néhány szót szólni olimpikon
jainkhoz.

X A Bulin SC megnyerte első aloaztályi 
döntőmérkőzését. Vasárnap játszotta le Szege
den a déli alosztály első döntömérkőzését a 
Bohn SC és a KEAC. amelyet a Bohn SC nyert 
meg. A jövö vasárnap a mcirset Békéscsabán 
megismétlik.

X Ma eate eldől a nagy csata Caája év 
Myrna között. Hihetetlen érdeklődést vált ki 
füvárosszerte Czája Jánosnak, a magyar 
világbajnoknak grandiózus, végkimerűlésiy 
vívandó mérkőzése. Myrna csehszlovák világ
bajnok ellen. Mind a két világbajnok fogad- 
kozik és készen áll a harcra. A közönség 
valósággal megrohamozta az elővételi helye
ket, úgyhogy jegyek már csak korlátolt 
számban kaphatók 70 fillértől 3 pengőig. A 
nagy mérkőzés ma este lesz a Gzája-nép- 
arénában.

X Az I. osztálya ■matőrmérkörések eredmé
nyei: MTK—FTC 2«2, a 80. percben * meccs 
félbeszakadt. Postás-Ili ken 1:0, 33 FC—UTE 
3:0.

X Egyetlen proflbajnokl meccs volt vasár
nap, a II. osztályú ligában játszották le ezt is, 
mely alkalommal a Bak TK 5:1 arányú győzel
met éra lőtt a Maglód FC fölöt I.

X A Szegedi regatta. Vasárnap délután n*gv 
érdeklődés mellett rendezték meg a Tiszán a 
szegedi evezősversenyl. Szép küzdelmek után 
dőltek el a legjobb helyezések. A főbb eredmé
nyek n következők: Négyevezős verseny kormá
nyossal: I. Pannónia EC 6 p 33 mp. /. osrtályn 
/■kiff: 1. Szendey András Nrplun 4 hosszal. 7 
p. 02 mp. Kettős pórevezősverseny: 1. Kopton 
Budapest Hajós Egylet 5 hosszal. 6 p 29 mp. 
Nyolcevezősverseng I. Pannónia EC. 3 hosszal, 
5 p 45.4 mp.
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Kovács József megjavította 1 
a 110 méteres gátfutás rekordját 

Lehetséges, hogy hátszél miatt ném hitelesíthető az uj gátíutó- 
rekord — A nagy diszkoszvető-mezőnyből csak Madarász indul t

Schiller Gyula ujrafelvétell kérelmét
A sportközönség egy tekintélyes része jogo

san merevedhet kérdőjellé o közlemény olvas
tán. Schiller a legjobb magyar jótékbiró volt, 
Kiss Menyhért vetette meg a testületi admi
nisztráció alapját. Joggal merülhet fel a kér
dés:

Vájjon miért nem lehet Schiller és Kiss 
Menyhért futballbiró?

Annál is inkább, mert ugyanakkor helyet 
kapott a IJT-ben — mint olvassuk — Hedler 
Konrád, aki — úgy tudjuk — azért távozott 
annak idején a testületből, mert közte és a já
tékszabályok közölt nézeteltérés merült jel a 
tizenegyes büntetörugás magyarázata kapcsán.

A BBTE nemzetközi versenyének második 
napja, amely szintén a Bevrkárt-pAlyán zajlott 
le, n»m sikerült olyan mértékben, mint 
ahogyan 
távolmaradtak 
Antwerpenben

sikerült olyan 
várták. Egyrészről legjobb atlétáink

a starttól — igy a MAC-isták
szerepeltek — másrészről pedig 

a meleg időjárás és a 
pályán keresztül fujó , 
szél befolyásolták az 
eredményeket. Ennek el
leném A verseny egyik 
legnagyobb érdeklődés
sel várt számában.

■ 110 méteres gát
futásban Kovács, a 
BBTE kitűnő ké
pességű atlétája 15.1 
mp.-el uj. országos 

rekordot ért cl, 
amely azonban aligha 

m*rt a verseny közben némi
Kovács

lese hitelesíthető,
hátszél fújt, Az eredmények közül még Zsilval 
43.A mp es 400 m es sikfutása, valamint Paku
72.7 mp-es 200 m-es síkfutása érdemel különö
sebb figyelmet. A dlzzkoszdobósban a „nagy- 
ágyai," körül egyedül csak Madarász indult: 
44 24 méteres eredménye alatta maradi a föl- 
ingázott várakozásnak. A viadalon még húrom 
PÖi bajnoki szóm is szerepelt, amelyek Wid- 
éter, Nadányi Is Kael bajnoki győzelmét ered
ményezték.

A verseny általában zökkenőktől mentesen, 
simán pergett le. de nagy kár. hogy .a futószá
mokban indítóként szereplő fíarsl László töl*t> 
számban elengedte a mezőnyt, holott a startok 
föltűnően szabálytalanok voltak. A verseny 
eredményei n kővetkezők:

1509 méteres síkfutás (bajnokok kizárva): 1 
Sárvári t*TE 4 p. 12.2 mp. 2. Tuza MTK 4 p. 
15.4 mp. 3. Prohászka Vasas 4 p. 16 mp. — 
Sárvári végig vezetve, könnyen győzött.

400 méteres síkfutás I- o.: 1. Zsitval BBTE
49 8 mp. 2. vitéz Szalay BBTE 506 mp. 3. Vér
tes ESC 52 mp -- Zsilvai a starttól kezdve biz
tosan tartotta kezében a versenyt. Szalay csak 
a végén zárkózott (öl mögéje, de klubtársának 
első helyét igv sem veszélyeztette

400 méteres gátfutás J. o.t 1. Kovács? BBTE
56.8 mp. 2. Kertész FTC 1 p. 0Ö mp. 3. Szabolcs 
MAC I p. 8 mp. — Kovácsy a starltól kezdve 
a/ohnal veret és kitűnő beosztással igen rés- 
peklábilis eredménnyel fyöi.

110 m. gátfutás I.o. 1. Kovács BBTE 15.1 
mp. fországos rekord). 2. Boros KEAC 135 mp.. 
3. Langmaver, Wien 15.9 mp A nagy érdeklő
déssel vár versenyre öten állnak a starthoz. A 
külső pályán l.angmaycr foglal helyet. mellette. 
pnros, középen pedig Koi’oes indul. Kitünően 
sikerült slnrt után Kovács aropnál az élre tör, 
Boros azonban srorosan a nyomában van. 50 
méterig nyílt a verseny, ekkor Kovács kitűnő 
gétvélrleivcl mindinkább feljön és busz méter
rel a cél előtt ........ •» li
lében, aki az

mayer messze, harmadiknak fut a célba. Ko
vács eredménye igen figyelemreméltó s igy kár, 
bőgj- azt némi hátszélben érte el, tehát a szabá
lyok értelmében nem lehet esetleg hitelesíteni.

200 m. síkfutás, f. o. 1. Paku TFSC 22.1 mp., 
2 Gerő MTK 22.1 mp., 3. Sugár UTE 22.6 mp. 
Jó start utón Paku és Gerő 150 méterig együtt 
haladnak, sőt egy gondolattal Gerő látszik győz
tesnek, ám Paku az utolsó métereken lerázza 
magúról Gerőt és félméterrel nyeri a versenyt, 
y harmadiknak beérkező Sugár idején el

mérték.
Magasugrás, f. o. 1. Késmárki BBTE 185 cm. 

2. Szigeti ári BBTE 180 cm. 3. Orbán BBTE 175 
cm , több magasság ismétlése után alakult ki 
ar eredmény, amely némi csalódást kelt.

Dhzkoszdobás 1. o. 1. Madarász MTK 44 24 
m., 2. Bertalan BBTE 43.78 m., 3. Késmárki 
BBTE 40.15 m. Rcmrcz és Donogán távollétiben 
Madarász startját kísérte fokozott érdeklődés, 
ö azonban nem váltotta be a nagy reményeket 
és győztes dobásán kívül még inkább alatta ma
radt a várakozásnak.

4X100 m. staféta I. o. 1. BBTE (Kovác^v. 
Kovács. Schier. Raegambíl 42.8 mp., 2. UTE 
43.8 mp.. 3. MAFC 45 mp. A ' BBTE elejétől 
fogva vezetett és győzelme pillanatig sem lehe
tett kétséges.

Budapest női bajnokságai.
110 m. síkfutás: Bajnok: Widder BEAC 13.2 

mp, 2. Deák MTE 13.7 mp, 3. Krész TFSC 14.2 
mp. Két előfutam ulán a döntőben Widder 
megérdemelten szerezte meg a bajnoki elmet.

Magasugrás: Bajnok: Kael TFSC 145 cm, 2. 
Vértesy TFSC 145 cm. 3. Friédrich TFSC 135 
cm. Hosszas javítások után dőlt cl a verseny a 
kissé idegesen ugró Kael javára, aki párnapos 
rvkord-eredményet nem tudta megismételni.

Dlszkoazdobás: 1.

már méterekkel vezet Boros ellc- 
utolsó fiótiit tol is dönti. Láng-

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ

gény-kere trejtvény
12 részben

Kálmán Jenő regényét keresztrejtvénybe szerkesztette Gál György
Mi történt eddig?

A férj ebédután a hálóban kicsit ledőlt. Az asszony és az udvarló egyedül maradt és 
mint hetek óta mindennap elkezdődött a heves ostrom. A kitarló szívós ostrom — egy ász
áron yért.

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

— Teljesen ki van zárva, miért tréfál?... Tudja jól, hogy tisztességes asszony vagyok 
az Is maradok — mondta.
— Pedig engem szeret és nem az urát...!
Az asszony nem válaszolt, de a flu újból kezdte most:
— Óh, ne bánjon velem Ilyen ridegen.
A nő elnevette magát.
— Nézze... én fatalista vagyok ...

és

Póstás 46.6 mp. 2.-BTC

3. 
m.

Nadányi FTC 33.93 m. 2. 
Knel TFSC 28.12 m. " 
Tichy MTE 25.39 
gyenge eredmény, de az 
elsőség kérdése Nadányi 
rutinjával alig lehetett

Egyéb számok:
100 m síkfutás junipr: 

Kazinczy MAC 1,1.3 
mp, 2. Bőry Póstás 113 
mp. 3. Albcrty MAFC 
11.4 mp. 400 m. síkfutás 
junior: 1. Szlasi BBTE
Ö3.8 mp, 2. Tolnai ÜTE 

Solér EESC 55.8 mp. . 4X200 ni.
1. MAC 1 p 35.8 mp, 2. FTC

Nadányi Ágnes

54.2 ,inp. 3. 
staféta junior:
I p 36.7 mp, 3. MTK 1 p 36.8 mp. 5000 m. sik- 
fjjl.áj 11.. o.: 1. Gergely BBTE. 16-04 p 6 mp. 2. 
Sárost UTE 16 p 13 mp. 3. Adami MAC 16 p 34 
mp. 3000 méterig Sáros! vezetett, ekkor Azon
ban a jó beosztással futó Gergely befogta és 
fokozatosan elhozva, biztosan c's megérdemel
ten nycrlo a versenyt. 4X100 m. staféta C-oéz-. 
tályuak részére: 1. .............. * “
mp. 3. BSzKRT 47

A Ping-Pong Club de Francé 
uj csillaga: Barna

Beszélgetés a magyar világbajnokkal a jótékonysági 
sportestélyen — Barna augusztusban a Riviérára megy

Páris, junius 17.
é.4 Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) 

Energikus, kemény pattogásai verődik ide-oda a 
kis lehér celluloid labdn. ördöngös gyorsasággal

serélődnek az ütések 
s h közönség, amely a 
tünidei magyar gyer

mek-kolónia javára ren
dezett pingpong-estélyen 
megtöltötte a , 
Ház" nagytermét, 
kevésbé a meccs 
mónyét, mint inkúhb a 
játék technikai érdekes
ségeit. szédületes tempó
ját figyelte.

Meri a zöld asztal 
két végén: Barna, a 
világbajnok éa V cé
gér, a francia Mm- 

plon állnak szemben.
Mindketten, körülbelül egyformán magasak és 
egykorúnk. Jégis a magyar Barna mellett, já
ték közben — a francia szinte nehézkesnek 
hal. pedig — mint Franciaország bajnoka — 6 
is jói kezeli n verőt. Dr Barna olyan klasszist 
képvisel •• téren, hogv nehéz lenne tőle a „vi
lágbajnoki" titulust elvenni.

Olyan könnyed, hajlékony és gyors, hogy 
némely mozdulatában olyan, mint a jnpúji 
zsonglőr, akinél játék nz, ami másnál erő
kifejtés.

Egv bizonyos akrobatikus .adottság fokozza 
a magyar játékos fölényét és nem egy Mer zug 
fel a taps valamelyik sikeres labda nyomán. 
Az elismerésben lelkesen osztozik báró Vlllani 
magyar követ, aki. mint nz est védnöke volt 
Jelen.

A külföldi sportclubok reprezentatív játéko
sai közölt olv gyakran találunk magyarokat, 
hogy szinte mór nem is csodálkozunk ezen, te
hát meg se lepődünk, amikor a mccrs végeilé- 
se4. megkérdezve n kis Barnát, terveit Illetően, 
ért feleli

— Ugylátszik, most már végleg Párisban 
maradok.

A . Plng Pang C»m5 de Francé mlndenkép meg 
akart tartani. Hogv Ittlétemet hlzlosilsa. állást 
átértett (és Ismerni kell a mostani párisi hely

llarna

„Magyar 
, talán 
v ered-

retet, hogy ez ma milyen nagy sró). Múltkori
ban Berlinben játszottam, — a klub szipeben 
ugyan, de mint magynr. Legközelebbi program: 
Benesben egy nagyszabású verseny. És 

augusztusban visznek le exhlbiclós turnéra 
a Riviérára.

— És egyéb sport nem érdekli?
— Úszom s újabban sokat tenniszezem; utób

biban „állítólag némi tehetségem van". Talán 
viszem is abban valamire, hisz tulajdonképpen 
a ping ponggal is csak négy éve foglalkozom. 
Hátha másban is lehetnek sanszaim.

Hót egyelőre a ping-ponggal arat sikereket 
magyar Barna a francia klubban.

Mándy Ilona.

a

Bácsalmási Péter
— a futballbiró

Akiket a BT tagokká avatott 
és akik lemaradtak

A Fulballhirák Testületé kövön nyomott hi
vatalos közlönyének legújabb száma hatvá
nyozott mértékben, száraz hivatalos közlemé
nyei között nz alábbi érdekes sorokat találtuk:

...... Kcrczsy Endre, Paku Ernő,. Skrtbanek 
Péter budapesti alosztálybeli gyakorló bírák a 
agak sorába felvéve.''

Kommentár ugyebár, nem szükséges ehhez. 
Skribanek Péter, a dekallonbajnok és rekor
der, Kcrezsy Endre a Testnevelési Főiskola 
tanársegédje, Paku Ernő pedig a jeles főisko
lás sprinter.

mind a hárman beleharaptak a futballt!- 
rák keserű kenyerébe.

A BT hivatalos közlönye ugyanebben a szá
mában közli, hogy Bessenyey Gyula, Kulltzy 
Jenő, Weiscnbeck Vilmos. Kerékjártá János, 
Bntky Zsigmond. Magdinecz Antal, Bmzik Já
nos — aktív sporttArsadnlmunk megannyi jeles 
tagjai — n főiskola hallgatói, birótanfolyam- 
hallgatási engedélyt nyertek.

A szárat közlemények egy kis pikantériával 
t- szolgálnak:

a RT tanácsa elutasította Kiss Menyhért éa

A regény a keresztrejtvény fősoraiba van beleszőve és megfejtésül csak ezeket a sorokat 
kell beküldeni, még pedig sorrend szerint és folytatólagosan: Vízszintes 1, függőleges 1, füg
gőleges 6 és vízszintes 35.

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

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

Vízszintes sorok: 15. ................................
mikor az árut drágábban kell adni. 16. Henger
alakú valami. 17. A sutba való. 18. Futurista 
lap volt. 19. Ditrichstein sikere ilyen. 20. Kis 
kecske. 21. Kétszer véve — pólyás. 22. ... Hej’ 
— híres angol költő volt. 24. Személyesnévmás. 
25. Közintézmény. 27. Magyarul — itt. 28. A 
német hivatalbeli osztály ismert rövidítése. 29. 
Város nz Adriai tenger mellett. 31. Bizony ez 
egy jó nagy darab fa. 34. Sémita nyelv. 37. Az 
Észak-Amerikai Unió legrégibb állama. Fő
városa: Augusta. 38. ...ezahl — az Óriáshegy
ség regéinek szelleme. 39. Magyarul — soha. 
40. Háziállal. 42. Cimzésrövidités. 43. Ez hajtja 
a vonalot. 45. Már nagyon öreg. 47. Római 
szám: 99. 48. Jóogynéhány ütleg. 49. Iparos. 
50. Német személyesnévmás. 51. Klasszikus üd
vözlés. 52. ... crto — olasz király. 54. Harap. 
35. Nógatásféle. 57. Nem ül le. 59. Kinyit. 61. 
Arisztid grófról naponta születik. 68. Valamikor 
ő volt a legjobb rövidlávfulónk. 69. Lehajol érié. 
70. Kutya is és kártyajátékkifejezés is. 71. Ma
gyarul — van (í=y). 72. Kicsinyítő rag. 73. A 
„Nagyasszony" szerzőjének monogramja. 74. 
E. U. 76. Savanyú gyümölcs. 77. Az arzén vegv.- 
jele. 78. Divntos zeneszerző. 79. Ilyen kötelesség, 
többek közt a gyermeknek szülőjéről gondos
kodni. 81. Igekötő. 82. A fényképezés feltalálója. 
84. Utca a régi Pesten. 86. Norvég filmszínész 
egyik neve.

SEGÉDSZAVAK A REGÉNY MEGFEJTÉSÉHEZ:

Akkor következik be, I Függőleges sorok: 2. így is nevezik a kisebb 
lempolmot. 3. Tagadó szó. 4. Római szám — 
151. 5. Bántó dolgokat mond. 7. Borítékokon is 
látható rövidítés. 8. Amiből a hölgyek mindig 
szerelnek egy párat elhallgatni. 9. Vadász teszi. 
10. Piperemárka. 11. Verdi opera. 12. Z. M. A. 
13. Fordítottja — francia folyóirat. 14. Az ekra- 
zit csinálja.23. Kereskedelmi cég-forma rövidí
tése fonetikusan. 23. Fordítottja — leszek lati
nul. 26. Rövidítés a menetrendben. 28. Ének
szóié németül. 30. Ön is mondja, ha valaki rá
lép véletlenül a lábára. 32. Európai hírű bajor 
orvos. 33. Idegen névelő tárgyesetben. 34. Azo
nos magánhangzók. 30. Község Krassó-Szörénv 
vármegyében. 37. Aki fizetésképtelen lesz, az ezt 
csinálja hitelezőinek pénzével. 41. Tud. 42. T. 
P. A. 43. Exoikus állal. 44. Takarmány. 46. El
bizakodottság. 47. Régi görög törzs. 53. Elfárad 
bizony, ha idemegy. 56. Páncél. 57. Bródy Sán
dor színmüvének címszereplője. Az utolsó két 
betű fel van cserélve. 59. összetételekben hár
mast jelcnf.60. Becézett női név. 62. Idegen női 
név. 63. Ugyanaz, mint 9. függőleges. 64. Ma
gyarul — mint. 65. Vasterineléséröl híres, (éke- 
zethiány). 66. Kereskedelmi műszó. 67. Fordítva 
— csöndben énekel, (félmult alak). 69. Akit kér
dezlek. 72. Cigányprímás neve fonetikusan. 75. 
Azonos magánhangzók. 78. Magánhangzók nél
kül képez. 80. Ruházathoz tartozik. 83. A függő
leges 6. sor 4. és 13. betűje. 84. Járnak rajta. 85. 
Mutatószócska. 87. Felkiáltás.

A /Avó háton közlondéS ötödik részbon rogénykorosztroityrénYÜnk 
érdokos fordulathoz érkezik.

Többeknek: A f. hó 6-án közölt második résznél a „tele" szó megfejtése helyett a 
megfejtést is helyesnek fogadtuk el.
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