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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 4. szám 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: József 208-9Ö.

Vasárnap (d. u. 4 tői): Aut. 245-81, 100-43.

A Kormányzó autóbalesete
cegieanei az országúton delemet kapott az autó, nekifutott egv kilométerkőnek, 
de a kormányzónak szerencsére nem törtem haja - vonaton utazott tovább 
Kisújszállásig es onnan ulra autón folytatta utiai Kondorosra - o közönség 
mindenütt lelkesen ünnepelte a kormányzót a veszedelmes ullkaiand után

A M. T. I. jelenti: Nagybányai vitéz 
Horthy Miklós, Magyarország kormány
zója szombaton Budapestről automobilon 
kenderes! birtokára utazott. Útközben Ceg
léd és Abony között a kanyarodénál a gép
kocsi első kerekének gumiabroncsa 

defekíet kapott, aminek kö
vetkeztében a gépkocsi az 
esőtől síkos utón az u tsze

gélyező kőnek futott.
Az iitődés ereje eltörte a gépkocsi kor- 

mánykészUlékét.
A kormányzót semmiféle sé

rülés nem érte
és ugyancsak teljesen sértetlen maradt a 
kíséretében lévő Koós Miklós alezredes 
szárnysegéd is. A kormányzónak a sofőr 
mellett ülő inasa az. odaütődéskor előre
bukott és felső ajkán kissé megsérült.

A kormányzó

A Hüllői Naptó KiKUldOlt munkatórsdnaK ersdeü 
riporiia a Kormányzó szarencsosuego 

autóbalesetéről
A deuracsni gyors utasai írásban gratutattaK

Debrecen, junius 26.

. (A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Szombaton este baleset érte a kor
mányzó autóját Cegléd és Abony között, 
úgyhogy kénytelen volt útját rövid időre 
félbe is szakítani. A kormányzó 6 óra után 
néhány perccel indult el Budapestről nyolc
hengeres Maybach autóján kendercsi birto
kára. A kormányzó társaságában volt Koós 
Miklós alezredes szárnysegéd, mig a sofőr 
mellett Krecsly János inas ült.

Ceglédet elhagyta már a legnagyobb rend
ben a kormányzó gépkocsija, amikor Abony 
közelében egy hirtelen fordulónál a gép
kocsi az csőtől síkos utón az utszcgélyzö 
kőnek futott és gumidefekt következtében 
az árokba farolt.

A szélvédő üveg összetörött

és véresre sebezte a sofőr mellett ülő inas 
arcát. A kormányzó sértetlenül szállott ki a 
kocsiból, mig

Koós alezredes egészen jelentéktelen 
apró zuzódáWokat szenvedett a kezén.

A kormányzó az alezredes szárnysegéd 
társaságában a közeli vasúti őrházba ment, 
hiiután a sofTőr jelentette, hogy a kocsival 
rövid idő leforgása alatt nem lehet tovább 
menni. Néhány percen belül kellett nz őr
házhoz érkeznie a Budapestről jövő debre
ceni gyorsnak. Amig a vonal megjött, a 
kormányzó elbeszélgetett a vasúti őrrel.

Az érkező vonatot természetesen a vas

úti őr jelzésekkel nyomban megálllttatta.

Az ablakhoz tóduló utasok nagy érdeklő
déssel szemlélték az árkba fordult autót és 
még nagyobbra nőtt csodálkozásuk, amikor

a közeli vasúti őr házhoz I 
ment és elbeszélgetett a vas

úti őrrel.
amig a debreceni gyorsvonat megérkezett. 

A vonatot megállították és a kormányzó 
kíséretével 

beszállt a vonatba,
ahol egy elsőosztályu fülkében helyezked
tek cl.

A kormányzó Kisújszállásig utazott, ahol 
leszállt a vonatról. A gyorsvonat 
utazó közönsége, valamint a kisújszállási 
pályaudvaron várakozók lelkes ünneplésben 
részesítették. Útját

Kisújszállásról gép kocsin 
folytatta Kenderesre, 

ahová szerencsésen megérkezett.
A kisebb sérülést szenvedett inas a kor

mányzó utasítására Szolnokon leszállt a vo
natról, hogy az ottani kórházban esetleges 
fertőzés ellen beoltássá magát.

látták, hogy a nyílt pályán a kormányzó 
száll fel a vonalba.

Horthy Miklós kormányzó
egy elsőosztályu fülkében foglalt helyet,

Papén birodalmi kancellár 
felhatalmazást kapott 

a lausannei tervek elfogadására
A német néppárt szabad rendelkezési jogot követel a véderő felett

Lausannc. junius 20.
A fontosabb delegációk vezetőinek távolléti

ben a jóvátételi konferencián a legközelebbi 
napokban aligha történik döntés, mégis

■ vasárnapi nap folyamán az egyes dele
gációk körében élénk eszmecsere folyt.

Az állítólagos angol amerikai gcntlctnanagrée- 
ment megkötésével kapcsolatban sokat beszél
tek arról, hogy

a francia és az angol kormány között szin
tén létrejött megállapodás a jóvátételi 

kérdésben.
A francia delegáció körében ugv hírlik, hogy 
n két kormány megállapodott abban, hogy nem 
tartanak véglegesnek semmiféle olyan jóvátételi 
kérdésre vonatkozó megállapodást, amely nincs 
junktlnban avval, hogy az Egyesült Államokkal 
szemben fennálló adósságok kérdését is ren
dezzék

Az egyes delegációk körében vasárnap az a 
vélemény kerekedett felül, hogy

az angol kormány lemondott arról n ter
véről, hogy a franciáknak nyújtandó gaz
dasági természetű kompenzációkkal ráve
gyék a francia kormányt eddigi álláspontja 

feladására.
Sokkal valószínűbbnek látszik, hogv
Anglia a franciák álláspontját magáévá feszi 

és elvben ö is a jóvátételi fizetések fenntartása 
mellett lesz. Ezt az értesülést tcnnészctcscu a

I ahol Bobory György egységespárti kép-
1 viselő, volt főispán utazott.
aki különben a kormányzónak rokona. A 
képviselő a kormányzó érkezésekor tisz
teletteljesen vissza akart vonulni a folyo
sóra, azonban a kormányzó marasztalta:

— Maradj itt, Gyurka, legalább Kisúj
szállásig elbeszélget ünk!

Mire a vonat Szolnokra befutott, addigra 
már a telefonjelentés alapján

hivatalosan fogadták

a kormányzó vonatát. Jtl szállították le a 
könnyebben sebesült Krecsly inast, akit n 
kormányzó intézkedésére azonnal kórházba 
szállítottak. Az orvosi megállapítás szerint 
sérülései jelentéktelen természetűek, ugv, 
hogy egy-két napon belül el is hagyhatja a 
kórházat. A kormányzó intézkedésére, egyéb
ként Koós alezredes szárnysegéd még vasár
nap meglátogatta a kórházban az inast.

Szolnokról menetrendszerű pontossággal 
futott ki a vonat, amely Kisújszállásig vitte 
a kormányzót. Itt

Hcllcnbach földbirtokos autója várta 
az államfőt, azon ment tovább Kende

resre.

A vonat utasai és az állomáson összegyűlt 
közönség lelkes ovációval fogadta az ér
kező kormányzói, akinek különben

a vonaton Scsztina Jenő felsőházi tag 
átadta az utasok gratuláló Iratát,

francia körök terjesztik. A megegyezési a néme
tekkel mégis lehetségesnek tartják .mert a 
franciák hajlandók Igényeiket az egy összeg 
ben megváltandó jóvátételi fizetésekre vonatko
zólag a minimumra redukálni és egyelőre öt 
éves moratóriumot nyújtani. Ez a moratórium 
azonban nem terjedne ki a Daives- és Young 
terv úgynevezett védett fizetéseire. Az ötéves 
moratórium lejária után egy rendkívüli bizott
ság ül össze, amely megvizsgálja Németország 
helyzetét gazdasági, pénzügyi és Irnnszfertech 
nikai szempontokból. Ebben a bizottságban he
lyet foglalna Németország is. A franciák úgy 
tervezik, hogy

öt év múlva Németország megkezdi majd 
az egy összegben megállapítandó jóvátételi 

fizetések teljesítését
és pedig tizenegy évi 200 millió aranymárkás an 
nullásban. Ezek a fizetések megközelítik azt az 
összeget, amelyet a franciák jelenleg el akarnak 
érni, három milliárd aranymárkát. A jövőbeni 
jóvátételi fizetések felosztási kulcsa tekinteté
ben is nagv nehézségek várhatók. A franciák 
nem akarják elfogadni a spaai konferencián 
megállapított kulcsot és olyan kulcs szerinti 
feloszlást akarnak elérni, amely jelcidcg a vé
dett annuitások felosztásánál érvényben van.

Berlin, junius 26. A rendszerint jólértesült 
Dcutsehe Allgemeine Zeutiing közli, hogy

■ szombati minisztertanácson Papén 
birodalmi kancellár felhatalmazást ka

amelyben örömüknek adtak kifejezést, 
amiért az országúti baleset ilyen könnyű 
kimenetelű volt.

Bencze Mihály
Budapesten a vasárnapra virradó éjszaka 

elterjedt már a Ilire a kormányzó autóbal
esetének, de nem keletkezeti pánik, mert

már az első híradások is megnyugtatóak 
voltak

és arról szóltak, hogy Horthy Miklósnak 
szemcsére semmi baja sem történt, úgyhogy 
útját vonalon folytatta tovább és Szerencsé-, 
sen megérkezett kendercsi birtokára.

A délelőtt folyamán Budapestre érkezett 
az egyik bécsi napilap, amelyik cikket kö
zölt az országúton történt autóbalesetről. A' 
bécsi híradás is .megnyugtató formában kö
zölte az esetet, amit azután később a rádión 
is beinondlak. Budapesten és országszerte

mindenki nagy örömmel vette tudomá
sul, hogy a balesetnek szerencsés kime
netele volt és a kormányzót nem érte baj.
Nem történt baja Koós Miklós alezredes

szárnysegédnek sem és sértetlen maradt a 
sofőr is, a kormányzó inasának a sérülése 
pedig csak könnyebb természetű.

Krecsly Jánost, a kormányzó inasát a 
szolnoki kórházban vették ápolás alá A 
kormányzó utasítására Koós Miklós alezre
des, aki a kormányzót Kenderesre kisérte, 
vasárnap beutazott Szolnokra és megláto
gatta a kórházban Krecsly Jánost.

pott a lausannei konferenciával kap
csolatos ujabb tervek elfogadására.

Ezek a tervek elsősorban a világgazdaság! 
helyzet feljavítására vonatkoznak. Berlin! 
diplomáéiul körökben azl hiszik, hogy a 
laiiNiinnei konferencia most már csak né
hány napig tart, azután a jóvátételi tárgyi- 
lápokban hosszabb szünet következik. Pa
pén kancellár vasárnap délután a menet
rendszerű gyorsvonattal elutazott I.ausan- 
neha.

Különben a Hugcnberg-párt vasárnapi párt
vezetőségi birodalmi értekezletén különben a 
német nemzeti néppárt porosz Inrlománygyülrsi 
farkciójúnnk vezetője programmszerü nyilatko
zatot tett. Eszerint

a német nemzeti párt nincs megelégedve 
az uj kormánynak n nemzetközi konferen

ciákon tanúsított magatartásával.
A német nemzetiek szerint Németország már 
eleget fizetett hadisarc elmén és elvárták volna, 
hogy a kormány erélyes fellépésével véget vet 
azoknak a hazugságoknak, amelyek Németors 
szagot tették felelőssé a világháborúért és végez 
a versaillest békeszerződés igazságtalanságaival. 
A leszerelés kérdésében a párt azt követeli, 
hogy

Németországnak adják vissza n véderő fe
letti szabad rendelkezési jogot 

és a fegyverkezés egyenjogúságát.



2 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1932 junius 2%

Hasznos tudni
borr SCHMIOTHAUER

lermeszefes
keserüvizébrtl félpohárral 
elegendő, de sok esetben 
már néhány evőkanállal is 

utMiiai minőén paiackiioz meiiökeivei
Kapható mindenütt!

Párls, Junlus 26.
Vasárnap az ország számos városában 

hangzott cl érdekes politikai nyilatkozat. 
fíluni szocialista yürlvczérToulouscban egy 
politikai gyűlésen felszólalva,

sajnálatának adott kifejezést amiatt, 
hogy a genfi francia dclefáclók nem 
csatlakoztak lelkesedéssel Hoover ja- 

’iishilaihor.,
- - Nem foglalunk állást — mondotta a 

továbinkban Hcrriot kormánya ellen és 
azon igyekezünk, hogy a jelenlegi helyzet
ből olyasmi származzék, ami mindenkire 
hasznos lehet. Belpolitikai téren csak akkor 
következnék be szakadás ,ha Lovsaiméban 
és Genfben megszakadnának a tárgyalások.

Dallmler munkaügyi miniszter Versailles- 
ben, n radikálisok bankettjén kijelentette, 
hogy senki sem vonhatja kétségbe llerriot 
bíkeakaratát. Franciaország azonban nem 
feledheti cl történelmének tanulságait és

nem mondhat le* biztonságának meg
óvásáról.

Kayzer^ az országos radikális párt elnöke,

Uj pénzügyi terv 
Európa talpraállitására 

KUzüs európai hltelpénztAr adna kOlcsünt 
a rAszoruló Államoknak

Gcnf, junlus 26.
Egy francia politikai körökhöz közelálló 

illeni lap szenzációs formában jelenti, hogy 
a népszövetség egy inngasrangu tisztvise
lője — valószínűleg Avcnol-ről, a népszö- 
vrtség francia helyettes vezérlltkáróról van 
ázó — nagyszabású pénzügyi tervet dolgo
zott ki, amelyet emlékirat kíséretében több 
európai külügyminiszterrel folytatott meg
beszélés után eljuttatott a lausannel érte
kezlet összes résztvevőinek. A terv egy kö
zös európai liltelpénzldr létesítését java
solja. Ebbe a pénztárba fizetné be Német
ország — mihelyt gazdasági helyzete ezt 
megengedné — a jóvátétel egy részét, a 
többi európai állam pedig hozzájárulna bi
zonyos százalékarányban vámbevételeiből 
é» kereskedelmi mérlege fölöslegeiből. A 
lefizetett összegből azután hiteleket nyílj- 
Innának erre szoruló államoknak. A pénz
tár Igazgatóságát egy a népszövetség által 
kinevezendő testület venné át.

Impozáns ünnepséggel leplezték le 
vasárnap Garibaldi szobrát 

a Muzeum-kerfben
Ezio Garibaldi tábornok, Berzeviczy Albert 

és Gömbös Gyula beszéde
Vasárnap délután nagyszabású, impozáns 

ünnepség keretében leplezték le Giuseppc

Szomorúság 
Nyomorúság 
Gond, baj és 
Bánatot 
Azonnal elűz

Julius 1-iöl a
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BEKETOUi
cirkusz nagy műsorában.

w
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Lakás:

DÖNTSÖN N KORTYA..!
Clerrnont községben a radikális szervezetek 
gyűlésén kifejtette, hogy lloovcr üzenete 
nagy reményeket kelteit.

Nem szabiid megengedni, hogy ■ népe
ket csalódás érje.

Az a meggyőződésük, hogy Hoover elnök 
megjelölte a leszerelés útját és a jövőben 
ezt az utat kell követni.

Berlin, junius 26.
Papén kancellár elutazásával kapcsolat

ban diplomáciai körökben hangsúlyozzák, 
hogy

a kancellár hétfőn és kedden megkísérli 
majd, hogy a frunciákat nyílt állásfog

lalásra bírja
s meg akarja tudni, hogy Franciaország 
hajlandó-e már végre belenyugodni a jóvá- 
téleli fizetések teljes törlésébe. A vasárnap 
folyamán Papén hosszasan tárgyalt Luther 
dr. birodalmi bankelnökkcl, A leghatározot
tabban cáfolják ellenben azt a híresztelést, 
hogy Papén rövid berlini tartózkodása alatt 
Hitler Adolffal találkozott volna.

ésAmennyiben n lap értesülése helyes 
lausannel értekezlet elé tényleg kerülne 
ilyen javaslat, úgy német felfogás szerint 

a terv megvalósulására aligha lehet 
számítani.

A terv ugyanis abból a feltevésből Indult, 
hogy Németország a létesítendő hitelpénz
túrba jóvátételt fizetne, már pedig Német
ország a jövőben semmiféle jóvátételt fizetni 
nem halandó. >.

Vasárnap délután Pflügcl dr. népszövet
ségi osztrák minisztecrezideus lakásán

találkozott Dollfuss dr. birodalmi kan
cellár Bencs külügyminiszterrel.

A két államférfin ezt az alkalmat felhasz
nálta, hogy hosszabb eszmecserét folytas
son egymással. A beszélgetés igen szívélyes 
volt és a középeurópai kérdésekre vonatko
zott. A megbeszélésbe, később belevonták 
Kienböck dr.-t, az Osztrák Nemzeti Bank 
kormányzót és Schüller dr.-t.

Garibaldinak, a nagy olasz sznbadsághősnek 
szobrát a Nemzeti Muzeum kertjében. Az 
ünnepségen, melyet a Corvin Mátyás Ma' 
gyar-Olasz Társaság rendezett, az előkelő 
közönség soraiban ott láttuk József főher
ceget, Károlyi Gyula miniszterelnököt, 
Gömbös Gyula honvédelmi minisztert, Puky 
Endre képviselőházi alelnököt, bárciházi 
Bárczy István államtitkárt, Mario Arlotta 
olasz követet, Otília ezredest és még sok 
notabilitást.

Az ünnepség a Muzeum kupolacsarnoká
ban Berzeviczy Albert megnyitó beszédével 
kezdődött, majd általános Ügyelem köze
pette

mEZIO GARIBALDI 
tábornok,

nemzeti hős unokája, mondott 
beszédet.

nz olasz 
megkapó

— Mély mcgindultsággal, de. büszkeség
gel kezdem c| beszédein önök előtt, az ideá
lis értelemben is hős Magyarország népe 
előtt, Olaszország barátsága u mai Magyar
országért igazi garibaldlnista politika, mert 
egy igazságtalanság ellen kel ki. Én nem 
felejtettem el soha, hogy nnna^ az unokája 
vagyok, akit nr. emberiség lovagjaként tisz
telnek, aki átplántálta fiaiba és unokáiba: 
harcolni a népek szabadságáért és függet
lenségéért.

Lelkes taps fogadta Garibaldi tábornok 
beszédét, majd az ünnepség második fele a 
Nemzeti Muzeum kertjében, az olasz-ma- 
gyár lobogóval borított szobor mellett, folyt 
le, ahol

BERZEVICZY ALBERT

mondott olastnyehü beszédet • Garibaldi Jegypénitártelcfön: 51-<-50.

tábornok egyéniségét jellemezte. 
Ezután

be-
GÖMBÖS GYULA 

honvédelmi miniszter mondott ünnepi 
szádét:

— Olaszországban, ahol Garibaldi szobra 
áll, nemcsak a szobor vált ki mély impresz- 
szjót az emberből, hanem az élet is, amely 
körülötte folyik, öregek, ifjak magyaráz- 
gatják, hogy Garibaldi volt aa, aki megte
remtette a mai feketeinges olasz nemzedék 
boldog országát. Mi magyarok régóta ra
gaszkodunk ahhoz a szokáshoz, hogy nem
csak hazánk nagyjait ünnepeljük, hanem 
messze a határokon túl is keresünk ideálo
kat, akik nemzetközivé válva, valameny- 
nyiünknek oktatói. Garibaldi, — akinek em
lékét minden magyarnak tisztelnie szent 
kötelesség, — nagy volt mint katona, mint 
ember, mint önzetlen hazafi. A tettek em
bere volt s elhatározta, hogy amint megte
remti az Unita Italiát,

Idejön hozzánk a magyar szabadságért 
harcolni,

melytől nemzetünket megfosztották. Gari
baldi nem jöhetett el, de unokája megvaló
sította az ő álmait. Olaszországnak már 
nincs szüksége Garibaldira, de nekünk so
hasem volt akkora szükségünk eszméire 
mint most, amikor azt mondhatnánk, hogy

Újabb halottjai és set .sültjei 
vannak a német pártharcoknak 

Münchenben nyugodtan telt el a vasárnap
Lipcse, junius 26.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
délelőtt Lipcsében több politikai összetűzés 
támadt nemzeti szocialisták és kommunis
ták között, Llpcse-Klein-Zugchocher-ben 
körülbelül

hatvan kommunista megtámadott tbc 
nemzeti szocialistát, akik közül többen 

megsebesültek,
úgyhogy kórházba kellett őket szállítani. 
Egy kommunistát letartóztattak.

A bochumi rendőrség jelentése szerint va
sárnap délben Wattenscheidban kommunis
ták megtámadlak egy nemzeti szocialista 
csapatot. A támadók kőzáport zúdítottak a 
nemzeti szocialistákra majd több revolver
lövést adtak le. Egy nemzeti szocialista 

életveszélyes fejlövést szenvedett 
egy másik súlyos vállövést kapott. Kct nem
zeti szocialista könnyebben, egy >*6juony pe
dig combján sebesült meg, A tettesek közül 
csupán egy kommunistát tartóztattak le, egy 
kommunista éjszaka meghalt.

Vasárnapra virradó éjszaka ismeretlen 
tettesek

agyonlőtték a landsbergl kommunista 
antifasiszta-szövetség vezetőjét 

amikor elhagyta a kommunista párthelyisé
gei.

Münchenből jelentik: A vasárnap a bajor 
fővárosban nyugodtan telt cl.

Münchenben és vidékén semmiféle fel
vonulás és tüntetés nem volt

és semmiféle incidens nem történt. 
München, junius 26.

Rigában vasárnap este olyan hírek ter
jedtek cl, hogy

Münchenben kikiáltották a királyságot. 
Egyesek tudni vélték azt is, hogy Ruprecht

Hunyady Ferenc gróf bejelentette, 
hogy „összeállnak" Gaál Gasztonnal 

Politikai ebéd Biharugrán
A függetlenA független kisgazdapárt vasárnap délben 

nagy politikai ebédet rendezett Biharugrán. 
Tildy Zoltán szólalt fel elsőnek, a azt hangoz
tatta, hogy itt az utolsó pillanat, amikor a 
nemzet sorsát meg kell fordítani.

Hunyady Ferenc gróf szólalt fel utána. El
mondotta. hogy az ősz óta rengeteg indítványt 
nyújtottak be a képviselőházban a kisemberek 
érdekében, de eredménytelenül, mert leszavaz
ták őket.

— Meguntuk most már a sirató asszonyok 
szerepét tovább játszani — mondotta Hu
nyady gróf. — ÜMzeállunk Gaál Gaszlon- 
nal és reméljük, hogy megszerezzük a

nemzet többségének bizalmát.
— Kérem a magyar népet, ne hagyja el 

Gaál GHsrlont azért, mert egy magyar gróf is

Pénteken, julius 1-én
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Lakás:
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a mi programunk az Unita Hungária. ”!

Gömbös beszéde után nagy éljenzés kör
ben lehullott a lepel a gyönyörű szoborról^ 
majd

Marlo Arlotta olasz követ

mondott lelkes beszédet, aztán a felsőház, 
képviselőház, a kormány koszorúit helyez
ték el a szobor talapzatán.

Vasárnap délben Berzeviczy Albert 4 
Nemzeti Kaszinóban Garibaldi tábornok ég 
az olasz követség tiszteletére ebédet adott,' 
Hétfőn az olasz követségen lesz ebéd, esté 
pedig Walkó külügyminiszter vendégei lesz
nek az olaszok.

extrónörökőst Bajorország királyává kis 
kiáltották.

A külföldön elterjedt hírekkel szembeid 
megállapítható, hogy

Bajorországban semmiféle politikai vál
tozás nem történt 

és nem is várható, hogy a legközelebbi idős 
ben ilyesmi bekövetkezzék. A vasárnapi, 
nap Münchenben nyugodtan telt el. A nem
zeti szocialisták meg sem kísérelték, hogy « 
bejelentett, de nem engedélyezett tüntetés 
süket megrendezzék. A nagyszámú rendőrt 
készültségnek egyetlen esclben sem kellett 
beavatkoznia.

A bajor főváros monarchista köreiből 
szerzett értesülés szerint

a monarchisták a jelen pillanatban 
egyáltalán nem tartják sürgősnek a ki

rálykérdés felvetését.
A birodalomnak és Bajorországnak jelem 
lég sokkal súlyosabb, más természetű’ 
gondjai vannak és a jelen pillanatot egy* 
általán nem tartják alkalmasnak arra, hogd 
az alkotmány megváltoztatásáról tárgyalj 
janak.

Berlin, junius 26.
Vasárnapra virradó éjszaka, valamint í 

vasárnapi nap folyamán Berlinben is összes 
tűzésekre került sor nemzeti szocialisták, 
kommunisták és a birodalmi lobogó szö
vetség tagjai közölt. Ezek az összetűzésed 
azonban ezúttal nem öltöttek nagyobb ará
nyokat. Különböző helyeken

a kommunisták lövöldöztek és betörték 
a nemzeti szocialista párthelyiségek ab

lakait.
összesen nyolc ember sebesült meg, közöl* 
tűk egy rendőr. Az elmúlt 24 óra alatt a 
rendőrség összesen hetven embert állw 
tolt elő.

vele akar harcolni, sohasem akarok mint gróf 
kiváltságokat, hanem dolgozni akarok á ma* 
gyár nemzetért.

' Illáin Ferenc beszélt ezután és azt hangow 
tatig, hogy nagyatádi Szabó István politikáját 
kell követni.

Az ebéd résztvevői vegyes érzelmekkel W 
gadták az „összeállás" bejelentését.

A független kisgazdapárt és a Hunyady-cso* 
port között a két frakció fúziójára vonntkozcM 
lag folyt tárgyalások egyébként — értesülésünk 
szerint — azzal az eredménnyel végződtek, hogy. 
fúzió egyelőre nem lesz, ellenben Hunyadyék- 
éa a független kisgazdapárt

bizonyos kooperációé megegyezést 
tettek, egyes kérdésekben teljesen együtt 

fognak harcolni.
Lehetséges azonban,- hogy a fúzió csak időlege
sen halaszlatott el. ,

— Me«hUM,n/l, náthalAmitl, nundolilob"41;' 
torokgyulladásnál, valamint idegfájdalmsknil 
és szaggatásnál naponta fél pohár természetes 
„Fcrencr. József** kescrüvlz rendes gyomor- 65 
bélmüködést biztosit.

-— 70 oroszlán, tigris és más vadállat, 150
50 ponny, táncosnők, légtornászok, cowboy”*'* 
és más artisták százai, 50 tagú zenekar: ezek 
alkotják a világ egyik legnagyobb cirkuszán*** 
a Gleich-cirkusznak ..személyzetét". Mint érte* 
sülünk, ez a világhírű cirkusz n közeljövőben, 
Budapestre jön, úgy hogy a hazai közönség’”’'? 
is módjában lesz c cirkusz páratlan látványé**? 
súgalban gyönyörködhetni. .. j

— Ar. arc mitesszereit, pattanásait
teti a Sulfamyl kénpuder, mely arczsirosi’ft 
ellen kitűnő hatásul
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A főkapitányság intellektuális osztályán va
sárnap okirathamisitás és csalás címén előze
tes letartóztatásba helyezték Molnár István 54 
esztendős építkezési vállalkozót. Molnár letar
tóztatása nemcsak az épitőszakmában, de a 
nagyközönség körében is nagy érdeklődést 
váltott ki, mert

■ budai társaságok Ismert alakja volt és 
nemrégen még jómódú, vagyonos ember
nek ismerték, akinek saját háza, villája 

és autója volt.
Molnár a Horthy Miklós-ut 36. számú házban 
lakik már évek óla, fényűzően berendezett öt
szobás lakásában. Feleségével kettesben van
nak, gyermekeik nincsenek. Az építkezési vál
lalkozó felesége egy idő óta betegeskedik s or
vosi tanácsra pár nappal ezelőtt zebegényi 
villájukba szállították.

Szombaton délelőtt Molnár István az író
asztal mellett dolgozott, amikor megszólalt a 
csengő és a szobalánynál egy férfi kért be
bocsátást az irodahelyiségbe. A látogató állam
rendőrségi deiektiv volt és felszólította Molnárt. 
hogy

kövesse őt a főkapitányságra,
ahol Békéssy Tibor dr. rendőrkapitány szük
ségesnek látja azonnali kihallgatását, Az is
mert budai építkezési vállalkozó ellen Nagy 
Pató és Fa Fadrusz-utca 6. sz. alatt lévő épít
kezési vállalat tulajdonosai tettek följelentést a 
főkapitányságon azon a címen, hogy Molnár 
őket tévedésbe ejtette,

hamis Iratokat mutatott fel előttük
és nekik ezzd súlyos anyagi károkat okozott. 
A feljelentésben terjedelmesen ismertették a 
rendőrséggel az ujabb énitkezési botrány rész 
létéit és előzményeit. Molnár István, amikor 
tárgyalásba kezdett a Fadrusz-utcai építkezők
kel, azt hangoztatta, hogy ő a Horthy Miklós-ut 
12’3. sz. alatt lévő telek tulajdonosa, nmeivel 
Magyary Kossá Gusztáv gyógyszerésztől vásá
rolt meg. Előadta, hogy ,

társasház szövetkezetét létesített
és az építészeket bizza meg a ház felépítésével. 

Egv szerződést mulatóit fel, amely szerint a 
Horthy Miklós-uti telek 51.000 pengő értéket 
reprezentál és azt fi megvásárolta Magyary 
Kossá Gusztávtól. Ugyanekkor 15 kötlcvelet is 
felmutatott a cégnél, mind a tizenöt iraton kü
lönböző nyék és lakcímek szerepeltek, s ezek 
a személyek lettek volna azok, akik az épülő 
házban öröklakásokat jegyezlek elő. A köl- 
Jevelek szerint 159.000 pengőnek kell befolyni 
a 15 öröklakástulajdonoslól.

. Molnár más iratokat is mutatott fel. így 
azokat a leveleket is elfimutatta a cégnél, 
amelyeket a Községi Takarékpénztártól és a 
Budai Általános Takarékpénztártól kapott, 
ezekkon a levelekben az építési vállalkozó 
köicsönügvbrn tárgyalt a bankokkal és azok 
tudatták-vele, hogv bizonyos feltételek melleit 
hajlandók a kölcsönt folyósítani.

Ölvan biztos volt a fellépése és annslra va
lószínűnek látszott az előadása, hogy a Fadrusz- 
utcai építkezők

hittek nek!
és üzleti érintkezésbe léptek vele. Előleget fo
lyósítottak az építkezésre, hozzá is kezdtek a 
munkálatokhoz, húszezer pengőt már beépítet
tek a társasház szövetkezeti házba, 18.000 pengő 
értékű árut rendeltek különböző vállalatoknál 
amikor egyre gyanusabbnak találták a dolgot. 

Feltűnt nekik Molnár Ideges viselkedése
és az a körülmény, hogy állandóan ujabb és 
ujabb személyekkel tárgyalt, villanyszerelőkkel, 
asztalosokkal folytat megbeszéléseket, s nzok- 
tói kisebh-nagyobb összegeket vesz fel azon a 
elmen, hogy a fölépülő fióz villanyszerelését és 
asztalosmunkálalait nekik fogja juttatni.

Mintegy kétezer pengőt vett fel Molnár az 
Iparosoktól, de a munkálatok kiadása egvre 
késeit. Az építkezési vállalkozók a mull hét 
elején

felszólították Molnárt, hogy engedjen be
tekintést terveibe és Irataiba,

mert nem látják biztosítottnak, hogy sissza 
tudják-e majd kapni befektetett tőkéjüket.

Erre Molnár Nagy és társai mcgnvugtal ásóra 
egy levelet mutatott fel. amely a Magyar Or
szágos Központi Takarékpénztár címkéiével 
volt ellátva és arról szólt, hogy a Horlhv Mik- 
lós-ull tórsashózépilő szövetkezet nagyobb ösz- 
szeget kitevő folyószámlájának

40 százalékát zárolják
- Az építészek, akik egyre gyanusabbnak la- 

az építkezési vállalkozó részére.
léltók Molnár magatartását, elhalórozlűk, hogy 
a- banknál és egyéb helyeken utána néznek és 
megállapítják, hogy lénvleg valódiak-e azok 
»z .iratok, amelyeket előttük felmutattak. Pu- 
hglolózésuknak meglepő eredménye lelt.

Kiderült, hogv a Horthy Miklós-nt 123. sz. 
lélek ma Is Magvary Kossá Gusztáv gyógy

szerész tulajdona,
tárgyalások folynak ugyan közte és a budai 
építész közölt, azonban megállapodás még nem 
jfyl létre közöttük.

Az is kiderült, hogy
a MOKTÁR nál nincs folyószámlája

éi sz a tizenöt kötlevél. amelyeket felmulalott, 
nem létező eihberek aláírásával és elmével van 
ellátva.

Molnár Istvánt a főkapitányságon kihallga
tása előtt 
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megmotozták és zsebében egy Frommer- 
pisztolyt találtak.

Mikor megkérdezték, hogy miért tartotta ma
gánál a fegyvert, kitérő választ adott és éppen 
ezért az a gyanú merült fel a rendőrségen, 
hogy esetleg öngyilkosságra készült.

órák hosszán át tarló kihallgatása során azt 
hangoztatta, hogy több építkezésnél 

elszámltotta magát, súlyos károsodást szen
vedett és ez okozta anyagi összeomlását.

ö építette többek között a főváros bilumenezö- 
lelepét a Czegicdy-uton, a pénzügyminisztérium

Heisler Ervin bányatulajdonos 
ellen körözőlevelet adott ki 

a bíróság
Csalás gyanúja miatt körözik az ismert gazdag 

szállítási vállalkozó fiát
tegnap
Ervin 

gyanú-csalással

egy 
származó cm-

A peslvidéki királyi törvényszék 
nyomozólevelet,, bocsátott ki Ileisler 
bányatulajdonos ellen akit 
sitanak.

A körözőlevél kiadásával 
ismert gazdag családból 
bér üzleti regény eérkezett uj állomás

hoz.
Heisler Ervin, aki most 39 - éves, Ileisler 
Ignácnak, a« ismert budapesti szállítási vál
lalkozónak a fia. Néhány esztendővel ez
előtt kibérelt egy Vác melletti szénbányát 
és nagy összeget fektetett az üzletbe.

A vállalkozás azonban nem váltotta be a 
hozzáfűzött reményeket és komplikálta a 
helyzetet az, hogy

tavaly nagyarányú katasztrófa történt 
a bányában

és végül Ileisler Ervin üzleti tartozásai kö
rül bonyodalmak és perek keletkeztek.

Elfogták a hűvösvölgyi rablót, 
aki kifosztotta Bacher Emilné 

keselyüuti villáját
A peches betörő véletlen találkozása a deiektívekkel 

a zálogházban

zálogháza-

Bacher Emil malomigazgató özvegyének 
keselyüuti villájában a minap betörő járt. A 
tettes alapos munkát végzett:

Bocherné egész czüstevőeszköz-készle- 
tét összeszedte és magával vitte.

Bacherné részletes leírást adott az elrabolt 
holmikról, a rendőrség listába 
ezüstök leírását és

a detektívek sorra járták a
kát,

mert arra számitoltak, hogy a 
gosilja a zsákmányt. Tegnap 
detektív állított be 
(lókba. F 
adták neki a listát.

Éppen ebben a pillanatban nyújtott be 
egy kopotlruhás férfi a becsüs ablakán né
hány darab ezüst holmit:

a detektívek az első pillantásra észre
vették. hogy ezek az ezüstök mind sze

repelnek a Bacher-félc kárlistán.
Azonnal elfogták a kopotlruhás férfit és 
főkapitányságra kísérték.

foglalta az

tetles. clzálo- 
, délután két 

„.......... egyik zálogházi
Fölkeresték a fiók vezetőjét és át

az

a
Kiderült, hogy

Véget ért a Farkas-Dajkovich-ügy 
párbajlavinája

A segédek részben békésen, részben egyoldalú iegyző- 
könyvvel lezárták Farkas Elemér képviselő lovagias ügyeit

Sok felesleges izgalom lilán ma váratla
nul békésen befejezéshez jutottak Farkas 
Elemér országgyűlési képviselő összes lova
gias ügyei. Véget ért tehát a harc, amely az 
ominózus Farkát—I)a]koi>ieh-üRybö\ ki
folyóan keletkezett és amelynek elkeseredett 
jellegét két súlyos feltételű, sebesüléssel 
végződő párbaj jelezte az elmúlt hetekben.

Kél párbaj megvhása után Farkas Ele
mérnek még három lovaglás ügye várt el
intézésre. Az első

Id. dr. Dajkovleh lalván 
ügyvéddel állította szembe a képviselőt.

el-

férje |e-

megbízásából több vidéki vámőrség! laktanyát, 
a honvédelmi minisztérium megbízásából pedig 
a Dunántúlon egy katonai épületet épített. A 
vámőrségi laktanyák költségvetésében alaposan 
elszámitotta magát és tekintve, hogy utólag 
mór nem eszközöltek számára anyagbeszerzési 
differenciát, igy azt

a sajátjából kellett pótolnia.
Molnár István tagja volt a kamarának is s 
igy letartóztatása érthető meglepetést keltett. 
Felesége eddig még nem is értesült " ' ‘
larlózlalúsáról, egyelőre

titkolják előtte,
mert a súlyos betegen fekvő asszony 
bán rosszabbodást jelentene.

Molnár védelmét dr. Sándor László 
aki hétfőn délelőtt sürgős beadványt 
ügyészséghez és védence szabadlábra 
séf kéri. Beadványában arra fog hivatkozni, 
hogy elszámolási differenciáról van szó csu
pán és

védence szökésétől nem kell tartani.
Molnár Istvánt vasárnap délután taxin vitték 
ál az ügyészségre, ahol majd döntenek további 
sorsa felett.

állapotá-

látja el, 
intéz az 
hclyezé-

A hitelezők közül néhányat! nem eléged
tek meg a polgári pörrel, hanem 

bűnvádi útra terelték a dolgot.
így a többi között a Bányagépek és Mecha
nikai Szállítóberendezések Gyára Rt., vala
mint a Flottmann G. M. B. H. bécsi gép
gyár

hitelezési csalás miatt feljelentést tettek 
ellene.

Ileisler ellen megindult az eljárás, de eltá
vozott Budapestről mielőtt az ügyek békés 
utón rendeződlek volna és ilyen előzmények 
után történt, hogy a törvényszék most el
rendelte a körözését.

A körözés kibocsájtása nagy feltűnést 
kellett azokon a helyeken, ahol Heisler 
Ervint ismerik és arra számítanak, hogy 

családja rendezni fogja a tartozásokat, 
amelyek Ileisler Ervin balul végződött 
bányavállakozása körül keletkeztek.

a

Dienes Imre a neve, 30 éves péksegéd. 
Rövidesen beismerte, hogy ö fosztotta 
Boc/icr-villát, de
ráadásul még egy rablást Is beismert 

anélkül, hogy kérdezték volna.
Dienes elmondotta, hogy pár nappal ezelőtt 
a Hűvösvölgyben megtámadott cgv aSz- 
szonvt. leütötte, azután elrabolta a kézitás
káját és elmenekült.

— Igazán nem voll érdemes — mondotta 
rezignált hangon — összesen 

egy pengő volt a táskában, 
de ki hitte volna ...

A főkapitányságon utánanéztek a 
nak és kiderült, hogy valóban 
rendőrségen egy feljelentés, amely 
szól, hogy ismeretlen lettes ridikült 
a Hűvösvölgyben.

Dienest ezután
rablás és lopás

címén letartóztatták és vasárnap átadták 
az, ügyészségnek.

ki

dolog
fekszik a 

arról 
rabolt

Az ügyvéd nyolc vádpontból álló be
adványt terjesztett az állandó főtiszti becsii- 
lelügyi választmány elé Farkas Elemér sze
mélyével kapcsolatban. A becsülelűgyi vá
lasztmány megvizsgálta a vádpontokat és 
döntésében kimondotta, hogy

Farkas Elemért lovaglás elégtételadásra 
és vevésre alkalmasnak tartja.

Ezek után Farkas Elemér megbízottai utján 
provokállatta az ügyvédet, aki

magas kora ellenére — hatvanhatéves 
— fegyveres elégtételt ajánlott fel.

összeüllek a segédek, de talán éppen a

50 pengőt 
fizetünk finnen
ócska, rossz légszekrényé
ért, hogy módjában legyen a

lóg. ulz, villany es gaz náiKQi 
működő és mindenütt azűnnal haszndthato 

Frlgulus
hutoszenrenvt beszerezni.
Nem kell felszerelni, nincs pótlandóal- 
katrésze femarlásanapi 7fiil.-bekerti*
Kedvező fizetési Teltételek. 

Részletes ajánlattal és felvilágosításokkal a 

Telefongyár Reszuenytarsasag
Budapestül!, Kunyúriz-köru.í67l89 
szolgál

már lezajlott párbajok kedvezőtlen vissz
hangjára való intettel, egyöntetűen a 

q^békés elintézés
mellett foglaltak'állást. Végül is, miután id. 
dr. Dajkovich ' Sándor kijelentette, hogy a 
főtiszti becsületügyi választmány elé terjesz
tett beadvánnyal

nem volt szándékában a képviselői sér
teni,

az ügyet jegyzőkönyvvel lezárták.
Másik ügyében az ügyvédnél is idősebb 

úrral.
Be ne Ödön udvari tanácsossal

került szembe Farkas Elemér.
Az udvari tanácsos ugyanis 71 esztendős. 

Ez az affér is Far kas Irén regénye miatt ke
letkezett. Az udvari tanácsos az Országos 
Kaszinóban

sértően nyilatkozott Farkas Elemérről, 
aki ezért provokálta őt. Érdekes, hogy at 
udvari tanácsos megbízottai váltig ragasz
kodtak a fegyveres elégtételadáshoz, a kép
viselő segédei azonban ezúttal is kitartottak 
a békés elintézés mellett s igy most már 

csak a formalitások vannak hátra, 
ami után ez a lovagias ügy is nyugvópontra 
jut.

i Utolsónak intézték el és nem éppen si
mán azt az affért, amely Farkas és

egy hetilap«zcrkcszlő
között támadt. A helilapszcrkcszlő*cikket 
irt a Farkas—Dajkovich-iigyről, emiatt pro- 
tokáltatta a képviselő. Az affér első stádiu
mában :i vegycsdandár parancsnokság elé 
került. Hónapok múltán meghozta dönté
sét a katonai hatóság;

szabad folyást engedett a fegyveres ki
állásnak

és jóváhagyóén vette tudomásul, hogy az 
ellenfelek kardpárbajt vívnak, könnyű olasz 
kardokkal, félbandázzsal, harcképtelenségig.

A képviselő segédei a további tárgyalá
sok során itt is a békés elintézés mellett 
voltak, de mert ennek feltételeiben nem si
került megálapodásra jutniuk a hetilap
szerkesztő megbízottai val, egyérlclmülcg 
kimondották, hogy

párbajbiróságra bízzák
annak eldöntését, békésen vagy fegyveresen 
inlézzék-c el az. ügyet.

Amikor a helilapszerkcsztö értesült erről, 
levelet irt segédeinek és közölte velük, hogy 
nem veszi tudomásul ezt a megállapodást- 
S.rédci, Dajkovleh Ferenc és dr. Weldy 
Béla, ennek következtében lemondtak tisz
tükről, a képviselő segédei Palotai Kovách 
Károly és dr. Szende Péter viszont ezek 
után

egyoldalii jegyzőkönyvet vettek fel.
Ilyen módon tehát, ha nem is egészen 

békésen, ám mindenesetre párbaj nélkül a 
harmadik lovagias ügyet is lezárlak.

Ezzel remélhetőleg most már pontot le
het tenni a Farkas Dajkovich-üny után.

Mai u| speciális műsorunk 
korunk tükre 

foxiürténelmarcképcsariioka
Az utóbbi évek történelme képben 
és szóban. A világ uralkodói, elhalt 
és élő politikusok. I’o itt kai és egyéb 
események, híres sportlér lak stb.

Kalandozás náav 
világi* ászban

Utazás fiO perc ala t a v lág körül 
szárazon, vizen és a levegőben.

MA PREMIER!

KAMARA ík
(Első előadás lélhelyárakkal).
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rendőrség politikai osztálya az elmúlt 
végén koniiiiiini.sla összeesküvést leple
ié Szegeden. A nyomozás sorún Buda

it! előzetes letartózta-

A 
hét 
zett 
pestre szállították é- 
fásba helyezték l-'üssy László volt egyetemi 
hallgatót több társával együtt. Ftissyék a 
„IV. inlernacionálel" akarták megszervezni 
Magyarországon s pokolgépes merénylete
ket készítettek elő.

I’Üssv Lászlót és társait, névszerinl Dlny- 
nyés Ferenc, Hegedűs István, Pál János és 
Kozéky Dezső ipnrossegédekrt

vasárnap délben szállították át h rend 
őrségről a királyi ügyészség Mar kő

idéül fogházába.
Az. ügyészségen ••hőnek Fii.ssyt akarták kl- 
hnllgniní de a kommunista 'olt <”\<i<nii

' Kormánybiztost fiapnaö a magyar 
fürdőhelye fi az ár ah visszaszorítására 
Ausxtria félti a magyar fíirdöxöfiet ax olasx fionfiucrenciától 

Olaszországgal tudvalevőleg ) megegyezésünk 
vnn az odautazó magyar füldözőkre vonatko
zókig. Ez a megegyezés nrrn, vonatkozik, hogy 
Olaszország gyümölcsöt, zöldséget, kvnyéninig- 
vnkal vesz tőlünk út bizonyos összegben és 
ezen összeg erejéig adunk mi olasz valutát az
Odautazó filrdö/őkn. k.

Ez n megállapodás 
zékenyen érinti Alis 
liélyn,t ugvnncs.-ik sol 
ként fölkeresni. Az 
egyezés mar erősen 
osztrák fürdőhelyeken 

most az osztrákok Is lépéseket lettek az- 
Irént, hogy engedjük ki az osztrák fürdő
helyekre Is, természetesen megfelelő ösz- 
sregll schllllnggel felszerelve, a magyarokat. 

.Megindultak tehát a tárgyalások, hogy esetleg 
Ausztriával is kössünk egy olyan megegyezést, 
mint az olaszokkal és Ausztriába is engedjük 
ki az ott fürdőzni akarókat oly arányban,

természetesen nagyon ér- 
zlriát, amelynek fürdő

ik ezer magyar szokta évftn- 
olaszokk.il történt meg- 

érezteti Is hatását az 
és ezért

Nagy izgalom az állami színházak 
tagjai között a kultuszminiszter 

erélyes nyilatkozata miatt 
lljabb fizetéscsökkentés

, .Szombaton este Karafiá.h Jenő dr. kultusz- 
miniszter ti Magyar Távirati Iroda állal terje
delmes nyilnlkozHlol lelt közzé, amelyben eré
lyes szavakkal jelenti be az állami színházak 

-megmentésére irányuló utolsó kísérletét.
— Amennyiben ez tíz utolsó kísérlet — hang

zik a nyilatkozat nem vezetne kellő ered
ményre, elkerülhetetlenné válna az állami 
s:inházak l>czárása.

A nyilatkozni többi részében erős fizetés- 
mérséklést jelent |»c az egész vonalon. A mi- 
n stlcri nylhilkorut bombaként hatott az ál- 
hinti színházuk tájékán. Í gy a Nemzeti Szili- 
hóz, mint nz Operaház művészei, akik még 
ki sem heverték a második fizelésrcdiikc.ió 
okozta kellemetlenségeket és bajokat,

úgy értelmezik a nyilatkozatot, mint az 
ujahb fizetéscsökkentés bejelentését,

•melv az uj szezónra szóló szerződéseknél

Házasságuk negyvenedik évfordulóján 
vasárnap egyszerre halt meg 

egy idős házaspár
Tóth Gáspár nyugalmazott irodaigazgatót és feleségét 

közös sírba temetik
Regényírók tollára méltó az a kettős ha

láleset, amely a szombatról vasárnapra vir
radó éjszakán következett be egy rákos- 
izentmil ályi vitában, ahol

alig másfélórás egymásutánban hunyt 
el Tóth Gáspár nyug, városi írod a Igaz-

gató és a felesége
házasságuk negyvenesztendőt évfordulóján

Tóth és a felesége az összeomlás után 
költőitek fel Marosvásárhelyről Budapestre 
majd a kontmun után cgv szerény villái 
vásároltak Rákosszentmihály halárában. II 
éldegélt az idős házaspár a legnagyobb visz- 
sznvonult.vágban. A kert és a gyümölcsös 
megtermetté «tl, amire szükségük volt, ház 
béri nem kellett fizetni — egyéb szerény 
igényüket fölösen tudták fedezni gyermr 
keik támogatásából.

Jlárom gyermeke van a Tóth házaspár
ClINARD

LINE
űl elma:

RÁKÓCZI At 55

A jsűllasMahalO" 
láratat

V MFTP közti, hogy a ,Z»ófl vsátohalá** mini 
uzsonnahajó. minden va.ar- ünnepim, un. a/

óra helyett. délután s ómkor fos tolulni 
’ A A ..Zjótia aíuilnjó ' nal'onkántl éjfélig tartó r«t| járatai nem véltcitnak ét 

a vaeaerával egybekötött járat Induld*! Ideje i(,9 
óin, a vaeaornnélkOlié 'all óra maiad.

A ku lélahntók naponta délután '« és este 9 
árakor indu'nak.

A aátohajó,. n.ir.l-pike a Vigadó tórí kikó.óból 
I1?.* ?■’ J’at’iv'érrn it kiköt Elsőrangú rl-
I.Hásról. frissítőkről minden hatón gondolkodva van. 
A fegv-k előre h kaphatók n M.neljegvltódákban 
ai ltoitOs-téri hajóállomáson.

hallgató nem lett érthető, összefüggő vallo
mást, hanem

zavartan, iissze-vlszza beszélt, verseket 
szavalt, majd kiabálni kezdett, ugyhogy 

nem lehetett részletesen kihallgatni.
Csupán arról tett említést, hogy a pokol
gépet ellenségeinek szánta, de hogy kik 
ezek és milyen stádiumban volt a tervezett 
merénylet előkészülete, arról nem vallott.

Az ügyészségen intézkedés történt, hogy 
ma hétfőn, elmeorvosszakérlők vizsgál

ják meg FUssy Lászlót
és az orvosok állapítsák meg: valóban elme
beteg a letartóztatott fiatalember, vagy pedig 
csak szimulálja az örültél, hogy igy kike
rüljön a fogházból. A többi letartóztatott 
sorsáról is csak ezután történik döntés.

amíly összegben az osztrák fürdőhelyek részére 
tétünk mezőgazdasági tcimelvényekct vesz
nek út.

A vahilúris nehézségek mindenesetre nagyon 
élénkké tették a keresletet a magyar fürdő
helyek iránt és ennek eredménye máris mu
tatkozik albán,

hogy egyes fürdőhelyeken nagyon felemel
ték az ellátási dijakat.

Miután crrcvonnlkozólag már konkrét panaszok 
is érkeztek, — jólérlcsült helyről szerzett in
formációink szerint az illetékesek az érvény
ben lévő törvényes eszközökkel igyekeznek le
törni az egyes szórványosan jelentkező mohó
ságot, ha azonban ez nem vezetne eredményre, 

az összes fürdőhelyekre való hatállyal1 kor
mánybiztost neveznek ki,

aki azután erélyes kézzel vissza fogja szorítani 
azokat a törekvéseket, amelyek ki akarják 
uzsorúzni a reájuk szoruló magyar fürdőkö
zönséget.

és újabb B-lista fenyeget 
mindenkivel szemben az eddiginél is lényege
sen magasabb mértékkel lenne megállapítva. A 
fizetéscsökkentés réme mellett, — úgy érzik az 
állami színházak tagjai

újabb B-lhtu is fenyeget,
mert lehetetlen lesz az Operaház néhány va
lóban nélkülözhetetlen művészét az ujubb fize
téscsökkentésbe belekényszeríteni. Ezek min
dent meg fognak lenni, hogy fizetésüket leg
alább nz eddigi nívón tartsák, ez pedig egész 
sereg kisegzlsztencta újabb elbocsátását vonná 
maga után.

A? Operahúz most tárgyal művészeivel n 
jövő évi szerződésekre vonatkozóan és ez a 
miniszteri nyilatkozni Radnai tárgyalásainak 
hathatósabb hátvédet nyújt azokkal szemben, 
akik akár protekció óllal, akár egyéni kiváló
ságaiknál fogva nem akarnak nz ujahb fizetés
csökkentésbe beleegyezni. 

nak, ketten közülük Budapesten élnek. 
Ilona, a legidősebb, egy fővárosi tanító fe
lesége, (iábor magántisztviselő, mig a bar 
madik gyermek: Béla. Romániában 
mérnök.

Tóth Gáspárnak
a múlt vasárnap volt nyolcvankilence

dik születésnapja, 
ezt megünnepelni mind a három gyermek 
felkereste őt a rákosszcntmihályi villában. 
Ekkor még a legnagyobb egészségben ült az 
ünnepi asz tál főn a fehér hajú Tóth és kél 
énnel fiatalabb felesége. Bántott csirke és 
cseresznyés rétes volt a születésnapi menü, 
amit mindketten jóízűen elfogyasztottak.

Negyvennyolc órával a születésnap! ün
nepség után Tóth Gáspár

ágynak esett.
A derekát fájlalta — az orvos múló rósz- 
szullétet állapított meg. Felesége egész éjjel 
mellette tartózkodott,

reggelre azonban már ő is megbetege
dett.

A kis villa két külön szobájában feküdt az 
öreg házaspár leányuk ápolása mellett — s 
állapotuk napról-napra rosszabbodott. Az 
orvosi vizsgálat csakhamar megállapította, 
hogy Tóth Gáspárt nagyfokú érelmeszesedés 
kínozza, mig felesége tüdőgyuTadásí kapott 
s első pillanatra valószínűnek látszott, hogy 
az elerötlenedett, gyenge szervezet egyikük
nél sem tiid ellenáilani a kórnak.

Ahogy most a leánya elmeséli, mindket
ten igen türelmesen viselték a ■ betegséget s 

csak azt sajnálták, hogy nem láthatják 
egymást,

bár a két betegszoba közötti ajtót néha ki

Pénteken tettenérték —
szombaton elítélték

Elegánsan öltözött, idősebb urat állított szom
baton szuronyos fegyházőr a budapesti bün
tető törvényszéken dr. Gamberszky Guido, a 
teílenkapási ügyek soros bírája elé. A tetten 
ért bűnözőknél tudvalevőén nem folytatják le 
az igazságszolgáltatási eljárás igen gyakran sok 
hónapos procedúráját, hanem, miután a tény
állás teljesen tisztázva van és legtöbbször a 
megváltozhatatlan tényekkel szemben a tetten
ért, vádlott sincs tagadásban — art azonnal 
bíróság elé állítják. A bíróság rögtön ítéletet is 
hoz, ugv hogy a vádlott tette elkövetésének 
másnapján már meg is kezdheti jogerős bünte
tése kitöltését.

Az elegánsan öltözött, idősebb férfit pénteken 
este

a bécsi hajó dunaparti állomásánál fog
ták el,

a vád szerint éppen akkor, amikor egy Buda
pestre érkezett külföldi idegen zsebéből ki 
akarta emelni a pénztárcát. Elfogatásakor ki
derült, hogy a pórul járt zsebtolvaj: Sohr Izsák, 
aki régi ismerőse a rendőrségnek, mert már 
több ízben volt büntetve.

A lelten ért zsebtolvaj a főtárgyaláson 
tagadta bűnösségét

és azt állította, hogy csak a körülmények sze
rencsétlen összjáléka teremtette azt a látszatot, 
mintha ő lopni akart volna. A pénztárcát nem 
ő emelte ki, a külföldi vendég zsebéből — ő 
azért ment az emberekkel zsufolt hajóállo
másra, mert egy rokonát várta Esztergomból

Egyetlen tanú van csak: Kis László detektív, 
aki érdekesen rajzolja meg a bíróság előtt álló 
vádlott portréját. Elmondja, hogy

Sohr a legismertebb zsebtolvajok egyike, 
azonban eddig még sohasem sikerült tet

ten érni,
vagy bizonyítékot produkálni ellene, annyira 
ügyesen és olyan hidegvérrel végzi a munkáját.

A Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Részvény-Tár
sulat igazgatósága, felügyetőbizoífsága és tiszt
viselői kara mély gyásszal jelenti, hogy az igazga
tóságnak tagja

méltóságos

a Magyar Gyáriparosok Szövetségének elnöke

f. hó 23-án 73-ik életévében elhunyt.
T öbb mint három évtized munkája és közös küz

delme forrasztotta össze társulatunkat az elhunyttal. 
Ezen idő alatt bölcsességével, a gazdasági élet problé
máinak összességét áttekintő nagy tudásával, szociális 
gondolkodásával nagy érdemeket szerzett a társulat, 
a tisztviselői kar és a munkásság érdekeinek védel-

Emlékéi kegyeletlel őrizzük!

FOLDUARYIHIRE 
urldlvot céget, mert fiókttaletének 

feloszlatása 
alkalmából Usazes szükségletét 

feitund olcsó áron leüezheiB 
Pouplln Ingek......... C.— 8.— 9. — P
Röv dalsók ........................... 3 20 P
Szalmakalapok ....................... 5. -- p
Fürdötrlkok .............................. 8. - P
Budapest, Lv! Kossuth Lajos-u. 18, 

Vili, Rákóczi-ut 7.

nyitották s akkor férj és feleség kedélyesen 
elbeszélgettek egymással.

Tegnap éjjel fél 12 órakor halt meg Tóth 
Gáspár — halálának közvetlen oka sziubé- 
nulás volt. Ekkorra már negyvenfokos láz
ban haldoklóit a második szobában fele
sége, aki röviddel később,

egy óra ulán néhány perccel követte 
férjét a halálba.

Vasárnap lett volna
házasságuk negyvenedik évfordulója.

negyven esztendeig békésen és harmoni
kusan élő romantikus végű házaspárt vég- 
rendeletükhöz híven, közös sírba temetik.

A

Valósággal királya bűnös mesterségének. Ezért 
van az, hogy sokszor volt már büntetve, de zseb
tolvajlásért még nem.

A detektív elmondja még, hogy Sohr Izsák
nak a Dunapart, de különösen a népes Korzó 
kedvenp működési területe. Itt szokta leggyak
rabban zsebtolvajlásait elkövetni. Több írben 
faggatták már a rendőrségen, hogy miért jár 
annyit a korzóra és mindig akkor, ha valaki el
lopott pénztárcáját keresi.

— Én is olyan ember vagyok, mint a többi — 
feleli erre mindig Sohr — én is szeretek sétálni 
a Dur.aparton ...

Gamberszky Guido dr. végül is kihirdette a 
törvényszék Ítéletét, amely bűnösnek mondi, 
ki Sohr Izsákot a lopás büntettéhen és ezért öt

hét hónapi börtönre
Ítélte.

Etnberáldozatot 
követelt az orkán

A I 
letidő 
eső 1

Salgótarján, junius 26.
péntekről szombatra virradó éjjel Hé- 
t pusztított a Salgótarjántól északra 
területen. Különösen Somoskőújfalu 

községet sújtotta a hatalmas felhőszakadás, 
amely

n lábonálló termést leverte 
és a szénát elsodorta a hegyoldalakról. A' 
felhőszakadásnak

halálos áldozata Is van.
A megáradt és medréből több helyen kicsa
pott Sa/pó-patak sok állattal együtt a so- 
moskőujfalusi kondást is elsodort^. Mire ki
fogták, megfulladt.

olaszokk.il
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Wres ailatidomlto kaland a városligetii 
Czaia-clrkusz norondian

Miss Margót szsilttnonot etöad&s közben megtámadta as meg
sebesítette egv feldühödött hatalmas medve

Áz amerikai cirkuszfilmek hátborzongató 
artista szerencsétlenségére emlékeztető jele- 
Jiet játszódott le szombat este a városligeti 
ICzd/a-cirkuszban, amelynek porondján meg- 
Icíöbbenlö, majdnem végzetes szerencsétlen 
bég történt a zsúfolásig telt nézőtér előtt.

A második előadás első felében játszódott 
Je a szerencsétlenség. A júniusi műsor kere
tében ugyanis a cirkusz egy állatidomitó- 
J>árt léptet fel, akik három medvével külön
böző mutatványokat végeztetnek. A cirkusz 
porondjának közepén szabályos ringet állí
tanak fel s a ringen belül három medve és 
n két állatidomitó, egy' férfi és egy nő, .1. 
Gulden és Miss Margót áll. A medvék első 
lábaira bokszkesztyűket húznak, azután pa
rancsszóra

■ medvék egymásnak esnek és szabá
lyos bok.szmecc.sct vívnak.

Szombaton este is igy történt.
Már az izgalmas mutatvány vége felé jár

tak. mikor
az egyik medve hirtelen megbőszült és 
a közelében álló Misa Margotra vetette 

magát.
lAz artistanő azonnal elveszítette 
'Az állat mellső lábaival

magához szorította és leteperte
Xfiss Margót ruhája pillanatok alatt szét-

eszméletét.

a földre.

Bethlen András gróf tárcája hajnali 
szórakozás után eltűnt

Hatezerötszáz pengős kár
Vasárnap délelőtt érdekes panaszos jelent 

meg a főkapitányság bűnügyi osztályán.
Bethlen András gróf, a volt miniszter
elnök fia, aki jelenleg a Royal Biztositó 

Intézet osztályvezetője,
'jelent meg a főkapitányságon és ismeretlen 
tettes ellen lopás címén tett feljelentést.

Gróf Be.tblen András a szombatra virradó 
éjszaka nagyobb társaságban szórakozott. 
Hajnali négy óra lehetett, amikor eltávozott 
a mulatóból, magánosán egy szürketaxiba 
szállt és azon lakására hajtatott. Amikor 
hazatért,

észrevette., hogy kabátrsebéből hiány-

Gerliczy Félix báró rövidesen 
Budapestre érkezik 

Felgyógyulása után sürgősen tisztázni akarja valutaügyét
Gerliczy Félix báró vnlulaügyében indult 

vizsgálat rövidesen érdekes, döntő fordulat
hoz érkezik. Maga a báró adja meg ügyé
nek uj fordulatát, azzal, hogy

Budapestre utazik s a hatóságok elé áll 
és tisztázni kívánja azokat a vádpontokat, 
amelyek miatt ki akarták hallgatni, de se
hol nem találtak rá.

A Hétfői Napló közölte elsőnek Gerliczy 
báró autentikus tartózkodási helyét. Meg
írtuk, hogy a báró Vaduzban van, ahonnan 
főbb levelet irt ismerőseinek s ügyvédjének. 
Gerliczy jogi képviselője dr. Tér ffg Gyula 
ügyvéd információnk szerint

a napokban érkezett haza Vaduzból, 

ahol felkereste ügyfelét s tájékoztatta a 
vizsgálat fejleményeiről. Gerliczy báró kö-

Báró Feilitzsch Egon a rendőrség 
életvédelmi osztályán

Egy arisztokrata kálváriái útja az öngyilkossági tervig és a Népszállóig
A rendőrség életvédelmi osztályára vasár

nap délelőtt egy kopott ruháju, beretválat 
lan, beesett arcú férfi lámolygott be.

— Kérem, segítsenek rajtam — mondta 
halkan az egyik rendőrtisztviselőnek —, 

két nap óta nem ettem, 
éjszakáimat egy városligeti pádon töltöm...

Elfulladt a hangja, nem tudott tovább be
szélni. Leültették, ennivalót hozattak a szá

SZERELMI
KERINGŐ

(L1EBESWALZER)
LILI AN HARVEY 
Wl LLY FR ITNCH 
GEORu AL. XANDER

. CORVIN

mállott az állat borzalmas mancsai között. 
A közönség az ijedtségtől megdermedve, 
hangtalanul szemlélte a borzalmas jele

netet
A cirkusz szolgái is meredten álltak, de J. 
Gu’dan, a másik állatidomitó nem veszítette 
el lélekjelenlétét, a kezében lévő

ólombunkós bottal a medvére rohant
Hatalmasakat sújtott az állat fejére, mire a 
medve otthagyta az ekkor mór több sebből 
vérző áldozatát és Gtzldanre akarta magát 
vetni. A cirkusz szolgái ekkor már vissza 
nyerték lélekjelenlétüket és

vasrudakkal rohantak a cirkusz porond
jára.

A dühöngő medvét megfékezték s a másik 
kettővel együtt amelyek mozdulat nélkül 
nézték az izgalmas jelenetet, visszaterelték 
ketrecükbe.

Miss Margótól ájultan vitték öltözőjébe, 
ahol a cirkusz orvosa eszméletre téritette és 
bekötötte sebeit. Az orvos feltétlen nyugal
mat ajánlott neki, azonban a bátor nő ki
jelentette, hogy

semmi az egész, állatidomitóval Ilyesmi 
mindennap megeshetik.

é medvékkel wló izgalmas jelenet után 
közönség megnyugodott és az előadást lo-a ..

vább folytatták

zik kék bőrből készült, aranyszegélyfl 
tárcája.

A zsebtárcáhan készpénz és több bon volt, 
amelyek nagyobb összegről szóllak. Az ősz- 
szes kárérték mintegy 6500 pengőt tesz ki. 
Bethlen András gróf előadta, hogy senki el
len nincs gyanúja, nem tudja, hogy az autó
ban rántolta-e ki a tárcát, vagy valahol 
esetleg kilopták a zsebéből. A rendőrség a 
feljelentés ügyében

megindította a nyomozást
és mindenekelőtt azokat hallgatják ki, akik 
a nevezetes estén a volt miniszterelnök fia 
társaságában tartózkodtak.

zöltc ügyvédjével, hogy kínzó lábfájása 
már szünőben van, úgyhogy rövidesen Bu
dapestre utazhat. Gerliczy azt hangoztatja 
legújabban, hogy elsősorban az ő érdeke, 
hogy ne húzódjék el a valutaügyben indult 
vizsgálat s ezért utazik mielőbb Buda
pestre. s

megérkezése után azonnal jelentkezni 
fog a királyi Ügyészségen.

A báró különböző perei miatt tartja szük
ségesnek, hogy a valutaügyben a hatóságok 
rendelkezésére álljon. Ezekben a perekben

a közeli napokban ugyancsak érdekes 
fordulat lesz.

Gerliczy bárónak hozzátartozóival még 
mindig több pere van folyamatban, ame
lyek esztendőkkel ezelőtt indultak meg, de 
még mindig nem zárultak le végérvényesen.

mára és amikor már valamivel jobban 
érezte magát, megkérdezték tőle, hogy hív
ják.

— Báró Feilitzsch Egon vagyok — 
volt a válasz

a hivatali helyiségben tartózkodók nagy 
meglepetésére.

Okmányai rendben voltak, szeméhrazo 
nosságához semmi kétség sem fért. Es az 
előkelő származású szerencsétlen ember

könnyeivel kűzködve elmondotta tra* 
gédiáját.

A Feilitzschek bajor eredetű ősnemes csa
lád. ősük 1080-ban kapta a nemességet. 
Magyarországra a mull század vége felé ke-

EDGÁR WALLACE
Izgalmas, érdekleszltő detektivregénye:

A VÉGZET EMBERE
Jön a ROYAL APOLLÓBAN

I

rült el a család egyik ága. Egon báró nagy
apja magasrang.i katonatiszt ét dúsgazdag 
földbirtokos, egyik nagybátyja báró Fel- 
lltzsch Artúr

a képviselőhöz alHnőke és a darabont 
kormány földml-.elésügyi minisztere 

volt.
— Hogyan jutott idáig? — kérdezte az 

ötvenegyéves búrót a Hétfői Napló munka
társa.

Lehajtotta a fejét, nem felelt. Már sok
szor közel volt az öngyilkossághoz. Teljesen 
egyedül áll. Testvérbátyja,

báró FelUtzsli Arnó dragonyoakapltúny
25 esztendővel ezelőtt nyomtalanul el

tűnt.
Azóta semmit sem tud róla. A rokonsággal, 
közöttük báró Feilitzsch Bertholddal, aki a 
legutóbbi képviselőválasztáson fajvédő pro
grammal lépett fel, nem tart fenn érintke
zést.

— Németből fordítok, ha kell, tudomá
nyos munkákat is, igy tengődöm egyik nap 
ról a másikra — mondja a báró. — Igazán 
iparkodom, szaladgálok reggeltől estig, ol
csó is vagyok ... mégsem tudom megkeres
ni a mindennapra valót.

— Most aránylag boldog vagyok — je
lenti ki vidáman —, nyolc napra utalványt 
kaptam a Népszállóba... Nem kell kóbo
rolnom az éjszakéban.

versek miatt 
letartóztattak egy rajzolót

Dracsay Tibor 36 esztendőt rajzoló ezelőtt 
pár héttel levelet irt egyik barátjának, amely
ben anyagi gondjairól panaszkodott. A levél
hez csatolt két verset is és azokban a mai po- 
litikai helyzetet figurázta ki, sőt az egyik ver
sében a kormányzó személyét is sértően aposz
trofálta.

A két verset a rajzoló barátja egy társaság
ban felolvasta a társaság egyik tagja 

bizalmasan értesítette a főkapitányságot, 
hogy olyan versek vannak forgalomban, ame
lyek kommunista propagandát céloznak ét sér
tik a kormányzó tekintélyét.

A rendőrség a bizalmas értesülés után 
detektlveket küldött ki Dracsuy és barát

jának lakására,

Az Eötvős-baronesszek vasárnap 
meglátogatták Littke Kálmánnál 

a fogházban
Bctzförödtem már valahogy a fogságba, de as igazságo
mért tovább harcolok — mondja Littkéné — Esen a héten 

előkerül a fitoksafos levél
Littke Kálmánná nacv izgalommal várta 

a vasárnapot a Markó-utcai fogházban. A 
fogbázszabálvok vasárnap több látogatót 
engedélyeznek s a foglyok hosszabban el
beszélgethetnek a látogatókkal. Littkéné 
ezért készült oly izgatottan és leplezhetet- 
len örömmel a vasárnapra. Többszőr pa
naszkodott az elmúlt napokban védőinek, 
hogy nagyon elhagyottnak érzi magát $ n 
folytonos egyedüllét megviseli idegeit. 
Kérte védőit, hogy

nagyobb cellába helyeztessék el, ahol 
több fogoly van együtt,

persze olyanok, akik’ „társadalmilag*1 hozzá 
illcné.nek. Littkéné azonban egyelőre külön- 
cellában várja további sorsát.

A vasárnapi látogatók, akiket oly türel 
mellenül várt, a délelőtti órákban meg is 
érkeztek a fogházba.

Két Eötvös baronessz kereste fel Littke 
Kálmánnál.

akit csakhamar le is vezetett egy fogházör 
cellájából az úgynevezett „beszélőbe11. Az 
Eötvös baroncsszek régebbi ismerősei Littke 
Kálmánnénak. Körülbelül félórát beszélgetett 
Littkéné a bárónőkkel. Nem panaszkodott 
elöltük sorsáról s magáról a bűnügyről sem 
igen beszélt. Régebbi családi természetű 
ügyekről érdeklődött.

A látogatók távozása után újból leszóli- 
tották Liftkénét a fogházi beszélő helyi
ségbe. Védői: báró Guttmann Henrik és 
fíalog N. Imre jöltek el hozzá. A védőkkel 
hosszasabban tárgyalt az asszony s ezeket 
mondotta nekik:

— Most már megnyugodtam. Sohasem 
hittem volna, hogy az én helyzetemben va
lahogy nyugodtabb is lehet az ember...

Beletörődtem a fogságba is, de az 
igazságomért tovább harcolok ...

Azután arról érdeklődött, hogy mikor ke
rül a tábla elé a felfolyamodáj ügye. A vé
dők közölték vele, hogy valószínűleg julius 
.1—10-ike közötti ülésszakban foglalkozik 
az Ítélőtábla az üggyel.

Az ügyvédek n beszélgetés végén odnad-

Gróf Károlyi Imre

parcellázási irodája 
r nagy érdeklődésre való tekin'etfel ezen 
túl minden szombaton d. u. 4 órakor 

ís indít
Erdiiseire ás vissza ingván 

autobuszoKat.
A rendes járatok továbbra Is minden vasár- 
és ünnepnapon, PetcrpAlkor is d. e 
8, tél 10 és 11, d. u. 1, Vei 3 és 4 órakor 
indulnak. IV., Ferenc József rakpart 20 
szám alatti irodánktól (Telefon 84-7-47, 

vasárnap Is hívható.)
Visszatérés ErdligetrŐl óránként

Kérje térképes ismertetőnket
Központi iroda: VII., Ilákóczt-ut 24. 

Telefon: J. 42-3-22 (csak hétköznap)._________________________________________
öt pengő segélyt adnak át ■ bárónak a 

rendőrségen.
Reszkető kézzel dugja zsebre.

Ha én nyerek, maga holnap délután ftljöa 
hozzám!

Báró, történelmi nevű arisztokrata 
pénteken evett utoljára, tiz deka kolbászt. 
Most szalad valahova kávézni . . .

a verseket lefoglalták és • levél, Illetve a ver* 
sek tulajdonosát sürgősen beidézték a rendőr
ségre, ahol nyomban kihallgatták.

Az illető elmondotta, hegy Dracsay többször 
megkérte, szerezzen állást számára és amikor 
legutóbb kérte, akkor csatolta leveléhez a 
kommunista izü verseket. Miután a rendőrsé
gen meggyőződlek róla, hogy a fiat a leni b< e 
tényleg ártatlan az ügyben, ő ellene nem is lép
tek fel, ellenben

Dracsay Tibort detektív állította elő laká 
eáról.

Dracsay a főkapitányságon beismerte, hogy « 
verseket ő irta, nagy anyagi gondjaival igyeke
zett védekezni. Konnányzósérlés címén előze
tes letartóztatásba helyezték.

s

lák neki azokat a könyveket, amelyeket a 
fogházba kéretett:

Zllahy Lajos és Herezeg Ferenc néhány 
régebbi regényét. Piperecikkeket, apró 

női holmikat is hozlak a védők
Littkéné láthatóan megörült, amikor eze

ket a holmikat és könyveket átvette.
Itt kell beszámolnunk arról is, hogy a 

vizsgálat nagy eréllyel folyik tovább s 
elsősorban a titokzatos levelet igyekez

nek előkcritenl.
Ebben a levélben Rutlkay állítólag célzást 
lett az öngyilkosságra s igv különösen a vé
delem tulajdonit nagy fontosságot a levél
nek. Viszont a vádhatóság álláspontja sze
rint az egész levélhistória kibogozása ugyan
csak fontos momentumnak látszik, mert ez
zel legalább lezáródnának a levélhez fűzött 
túlzott kombinációk. A vád szerint, ha Rutt- 
kay célzott is adósságaira, súlyos helyzetére 
levelében, öngyilkosságát nem jelentene 
he határozott formában sem ebben, sem 
másféle levélben.

A vizsgálat vasárnapra már olyan fordu
latot vett, hogy

e héten minden valószínűség szerint 
előkerül a sokat emlegetett levél.

Budapest látványossága

az
közismert sait- és vaj
különlegességeinek 
elárusilóhelye 

megnyílt!
Ull., Erzsűbet-kOrut 4

Telefon: József 128-67
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A dalai lama legviikoltalta Buddha meg- 
lesiesiioidt, a légiont) mongol looapot 

VgildshABoru kitörésé lenveget TiDethen es Kínéban
London, junius 26.

’ CA Hétfői Napló tudósítójától.) Tibet, n 
Malai láma országa, hosszú évtizedeken ke
resztül csak nz exotikus kalandokra éhes 
f lobetrottere k fantáziájút izgatta — most 
azonban kilép a világpolitika srfnpadára és 
• végsőkig clmérgcsiii a távol Kelet amúgy is 
robbanásig feszült atmoszféráját. A mull 
héten tudvalévőén

Tíbct háborút üzent Kínának
iéa a dalai láma csapatai véres villongások 
‘leóiben átlépték a mennyei birodalom hatá
rát. Most pedig, pekingi jelentés szerint 

egy politikai természetű gyilkosság
fez emberek millióit hozta izgalomba, 

Linghoban ugyanis
megölték a Itgfőbbrangu mongol egy- 

házfejedelmet: az urgal „hntuktut *.

ÍA mongol főpap, aki a hit szerint Buddha 
lég fiatalabb reinkarnációja, útban volt Han
gingből, ahol a nemzetgyűlés ülésén vett 
részt, állandó rezidenciája: L'rga felé. A 
hutuktut erős katonai őrség kisérte. Ling- 
Lóban egy előkelő híve házánál szállt meg s

Gandhi barátja értékes ékszereket 
vásárolt Budapesten

Gtrga Ba/pa! Indiai diplomata érdekes budapesti tartózkodása
Néhány napon át 8 legszigorúbb inkog- 

foi lóban Dudapesten tartózkodott Girga
Bajpai, ismert indiai diplomata. Girga 
jhíjpai néhányszor Genfben is feltűnt érde
kes felszólalásaival és arról nevezetes, hogy 

résatvett a londoni kerékasztal konfe* 
renclán.

Jdár megérkezése után azonnal közölte a 
nagy dunaparti hotel személyzetével és 
'Loutenberg Frigyes tolmáccsal, hogy sem- 
tri körülmények között nem óhajtja levetni 
inkagnltójdt és senkit nem fogad. A tolmács 
és a személyzet valóban nem voltak hajlan
dók elárulni semmit az egzótikus vendégről 
és igy a hírei indiai diplomata inkognitóban , 
maradhatott. Maga Girgn Bajpai európai 
ruhában járó, roppant elegáns ur, viszont 
felesége indiai népviseletben jelent meg 
mindenütt, hosszú, fejét félig eltakaró, vi
lágossárga kendőben, az orrában hatalmas 
brilliánsgyiirú csillogott (ez nz indiai elő
kelőségek divatja), homlokán pedig karmhr 
piros festéktől egy kis piros pont fénylett. 
'A legértékesebb ékszerek voltak összezsú
folva Girga Bajpai feleségének karjain, ke
zein és nyakán és a dunaparti hotel ebédelő 
közönsége le sem tudta venni érdeklőid te
kintetét az egzótikus hölgyről. Itt tartózko
dásuk bárom éjszakáján különböző loká
lokban voltak.

Véletlen utcai találkozás vezetett 
nyomára a két év előtt eltűnt 

kisleánynak
Anya és apa harca a gyermekért

Meglepő fordulat történt most egy rejtélyes 
eltűnési ügyben, amely hosszabb időn ét fog- 
lalkoilalla a különböző hatóságokat. Férj és 
feleség állottak szemben egymással és kis leány- 
gyermekűkért folyt a háxastársak éles harca.

Csaknem két esztendővel ezelőtt nagy fellü- 
Mé>t keltett Pestkörnyékén Tomona József jó
módú pestújhelyi Iparos feleségének bejelen
tése. Tomonáné közölte a pestújhelyi rendőr
séggel, hogy

ötéves kislánya nyomtalanul eltűnt 
Erélyes nyomozás indult incg a gyermek eltű
nés* ügyében, sokan már bűntényt sejtetlek az

Magyar Légiforgalmi Rt
IV., Váci uooa 1 ♦ Telefon: 8G8 88

MAMI MKNKTRSfiNII 
trvSsrv* IMI Migante* II lg. 

tOD MtOtod BUPAPFSl Ark. 1»» 
8 SS IIM *< k WIEN 1*4 13 80

18.88 
n is

NimUtl, «a«Araa* kMWUteL
KArvetlea ess'lakorliok Enióp* testes Allomlts! 
(elé. At st'ehutt Radspntea • IVH VAet aeea I. 
•Ml 80 perccel. Wienbeo a Halai Bristoltól V> parc- 

cet a recttlógép teául*** elótl Indul, 
kterdín lUlfón
Stombston CsfltArtAkón 

• ® Ind.
11 85 8rk.
12 00 ind. 
IS 80 Crk

• V*al
8 la gén tart

Vaknru

Ark. tS.« 
ind. 12 IS 
Ark. 12 00
Ind. 10 M

gnniblnAlt »n<neU4itt leatek a Budapest-Wl»n- 
ven sión aritobusu—repflldeóp . r*<* haM—repfiló-
•e.e.inmhsn M.— penate Árban la «yv Hl. • )»*’ 
árénak telel megt Ar e<jik utat rcnAlótépen, a 
mísiks' halón vett aoiobu«»r>n kell megtenni 

Mi nspon te 181.
kSICJe l*<lF«etAB t 

DUamMsAr lerduUna aaAllitAat onstálninkboit 
Art. S0-8-S*.

éjszaka Itt gyilkolták le az egész ház
néppel s hslörségévcl együtt a betörő 

gépfegyveres banditák.
Kínában és Tibctben mindenki meg van 

győződve arról, hogy
a hutuktut a dalai Láma gyllkoltafta le, 

hogy ezzel veszedelmes ellenfelétől végkép
pen megszabaduljon. Buddha megtestesítő- 
jenek ugyanis korlátlan hatalma volt éppen 
főpapi rangjánál fogva és élénken résztvett 
Középázsia politikai élednek irányításúban. 
A hutuktu nem helyeselte a dalai láma im
perialista akcióit — ezért kellett meghalnia. 
Hívei, akiknek száma sok százezerre tehető, 
hír szerint

felkelésre készülnek,
uffyhogy ez a gyilkos merénylet könnyen 
felboríthat ja a távol Kelet nehezen helyreál
lott békéjét. Az európai hatalmak kínai kép
viselői egyre növekvő idegességgel fogadták 
a gyilkosság hírét, mert egy

vallásháború 
kitörése végzetes hatással lehet a „fehér ér- 
dckek"-re is.

A híres indiai diplomata Budapesten kizá
rólag szórakozás céljából tartózkodott. Ami 
az egész ittlétét érdekessé teszi, az, hogy 

egészen véletlenül előre elhatározott 
szándék nélkül, nagyéríékü vásárláso
kat eszközölt Girga Bajpai Budapesten.

Az egyik délben a Dunapalotában az ebéd
nél megismerkedett a diplomata egy ismert 
budapesti fiatal arisztokratával. Az arisz
tokrata ujjún egy gyűrű fénylett. A diplo
mata szakértő szemmel, elismerően nézte a 
gyűrűt s aztán megszólalt:

— Nagyon szép... Igazán nagyon érté
kes lehet.

Az ifjú mágnás elmosolyodott:
— Eladó — mondotta.
Az alkut öt perc alatt megkötötték és 

ettől fogva több
igen előkelő nr kereste fel Bajpalt és 
valamennyi látogató ékszereket ajánlott 

fel a diplomatának.
Meg kell hagyni, hogy Bajpai nem alkudott 
és azt az ékszert, ami megtetszett neki, 
rögtön meg is vásárolta. Mondják, hogy 
több mint nyolcvanezer pengő értékben vá
sárolt össze brilliánsokat Budapesten.

Egyébként Girga Bajpai feleségével már 
elutazott Bécsbe, ahol ezidőszerint osztrák 
közéleti férfiakkal tanácskozik.

ügy mögött, mások azt hitték, hogy halálos 
szerencsétlenség áldozata lett Tomonáék kis
leánya. A nyomozás nem sokkol később érde
kes adatokat állapított meg. Kiderült, hogy

• kisleányt az óvodából kijövet, egy idő
sebb ember szólította meg és a gyermek 

ezzel az emberrel együtt ment el.
A rendőrség kihallgatta Tomona Istvánt, aki 

közben elköltözött feleségétől és a házastársak 
kfllönvóltan éltek. Az volt ugyanis a gyanú, 
hogy Tomona vitte cl az óvoda elöl kisleányát. 
Az eltűnt gyermek apja azonban kihallgatása 
során mit sem akart tudni az ügyről és kijelen
tette, hogy nem ö vitte magával a gyermeket 
TovóH* folyt a nyomozás, de eredmény nélkül. 
Holtpontra jutott.

A kétségbeesett anya azonban tovább kuta
tott gyermeke után s most

egy véletlen találkozás vesét te nyomára 
gyermekének.

Az utcán egyik patrondrscgyesfíM növendékei 
haladtak s az asszony a növendékek között 
felfedezte kisleányát. Megható, szinte drámai 
volt nz eltűnt kisgyermek találkozása édesany
jával. Az anya most már a putronr.zsba sietett, 
ahol kifaggatta gyermokél s kiderült, hogy

a kisleányt valóban édeaatyja vitte el az 
óvodából két CMtendővel ezelőtt és álnéven 
íratta b« egyik gyermckpatronávi iskolájába.

Ar anya boldogan vitte haza kisgyermekét a 
patronáltból. Érdekes, hogy annakidején ebben 

Ssalmaöxvogysk !
TnlAlkozunk a volt Riviera-kávéház bo
lyén (VIJ., Aréna ut 19). a főváros legszebb 
torraszos nyári kávéházában, az

A B O IM V I 
nagykávéház és étteremben. Békebeli 
nívó! Dekonjunkturális árak I Szalonzene. 
Aaztalrendelés: telelőn József 324-04

a patronázsban Is kerestette gyermekét, de nem 
találhatta meg, mert a gyermeket más néven 
íratták be.

A hatóság ezekutin megszüntette a rejtélye# 
gyermekeltünési ügyben az eljárást s a törté
nethez tartozik még az is,, hogy a házasfelek a 
gyermek megkerülése után- sem béktillek ki

Az utcán felismerteit 
és elfogtak egy 

körözött slkkasztót 
Húszezer pengői vitt el 

a Bérház Gazdasági 
Szövetkezettől

Reinitz Béla 55 éves magántisztviselő a Rá- 
kóczi-uli Bérház Gazdasági Szövetkezetnél volt 
alkalmazva hosszabb időn keresztül, ahol a 
pénzkezelést reá bízták.

Reini'z visszaélt a belé, helyezett bizalommal 
és huzamosabb időn keresztül

a befolyt összegeket nem fizette be a pénz
tárba,

hanem azokat saját céljaira fordította. Mosta
nában rovancsoltak és 21.000 pengős hiányt ál
lapítottak meg. A gyanú Reinitz személye el
len irányult. Reinitz Bélát azonban nem lehe
tett nyomban felelősségre vonni, mert amikor 

neszét vette, hogy felfedezték 
visszaélését, többé nem jelentkezett hivatalá
ban. A lakásán is hiába keresték, oda sem 
tért vissza.

Feljelentést tettek ellene a rendőrségen és 
miután többször is hiúba keresték lakásán, el
rendelték körözéséi. Vasárnap délelőtt egy de
tektív

az utcán felismerte Reinitz Bélát
és előállította a főkapitányságra, ahol a fenn
álló körözés értelmében előzetes letartózta
tásba helyezték és átkisértették az ügyészség 
Markó-utcai fogházába.

Kedden érkezik
Budapestre az osztrák 
delegáció a kereske
delmi tárgyalásokra
Az Ausztriával fennáló kereskedelmi szerző

désünk érvénye junius hó 30-án megszűnik.
Az osztrák kormány megbízottai Wildner 
követ vezetésével kedden érkeznek Buda

pestre
és nyomban megkezdik a tárgyalásokat az- 
irányban, nehogy július elsejével beálljon a 
szerződésenkivüli állapot Ausztriával.

Gazdasági és pénzügyi körökben élénk figye
lemmel kísérik a megindulandó tárgyalásokat, 
amelyeket magyar részről Nickl Alfréd meg
hatalmazott miniszter vezet. A magyar gazda
sági érdekeltségek bizonyos aggodalommal fo
gadják az Ausztriával esetleg hosszabb időre, 
kontemplált szerződés megkötését, mert éppen 
a legutóbbi napokban nagyon nyilvánvalóvá 
lett, hogy a schilling értéke bizonyos mértékben 
labilis.

Az osztrákok viszont maguk le bevallják, 
hegy az esetelges exportárukért az eddigi
nek még az egyharmadrészét nem tudják 

dollárban fizetni,
hanem mindent schillingben fizetnének. Ilyen
formán nekünk nem érdekünk — a schilling 
helyzetének bizonytalanságára való tekintettel 
—, hogy hosszabb szerződésben kössük le ma
gunkat schillingfizetéssel szemben és így — ép
pen a magyar gazdasági köröknek — az lenne 
a kívánságuk, hogy a most meginduló tárgya
lások folyamán csupán provizórikus megegye
zés létesülne rövidebb időre azért, hogy a vám- 
háború elkerülhető legyen.

Hurcolkodik a népjóléti 
minisztérium

A népjóléti minisztérium Lónchid-utcal palo
tája elölt teherautók megrakva Irodai bútorok
kal, aktákkal. Benn az épületben minden a 
felfordulás képét mutatja. A rendszeres, ko- 
moly munka megszűnt cgv Időre: a tisztviselők 
csoportokban álldogálnak a folyosókon, a lép- 
csőháznkban .felügyelnek a reájuk bízott akták 
rendes elszállítására.

A hatalmas épületben csupán 
három ügyosztály maradt

— legalább egyelőre — a többi ügyosztályok 
odakerülnek, ahova a napokban megjelent mi
niszterelnöki rendelet beosztotta azokat.

A népjóléti minisztérium épületében marad
nak:

az egészségügyi Igazgatás körébe tartozó 
tfcwzcs osztályok, kapcsolatban a nyilvános 
betegellátás, valamint az egészségügyi In
tézetek és intézmények ügyosztályaival; a 
társadalombiztosítás összes osztályai, vala
mint a gyermekvédelem és a hadlárvák 

gondozását Intéző ügyosztályok
Ezeket az ügyeket a belügyminisztérium ha
táskörébe utalta a rendelet, de a belügyminisz
térium egyelőre nem tud helyet adni at össze* 
odautalt ügyosztályoknak, úgyhogy csak a 
közjótékonysági, a lakásügyi, a szükséglakáste
le pek kezelése és karbantartása, az országba 
való beköltözéssel kapcsolatos, valamint az 
alapítványok és alapok ügyosztályai hurcolkod- 
lak fel tényleg a Várba, a belügyminiszté
riumba.

A httrcolkodás valószínűleg igénybe veszi az 
egész hetet, úgyhogy elsejére már minden ügy-
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Legjobb tőkebefektetés
Magas fekvési!, nnayészt már beépített 
terület. Villany világi tás. Fástton utak. 
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Siófok Fü rdtí Igazgatóság 
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Budapest, Károly-körút Sta, 
félemelet Telefon: 45-2-02.

Kérjen prospektust:

osztály a helyén lesz.
A Vass József minisztersége alatt épített ha

talmas palota végleg elcsöndesül. Volt pedig 
idő — különösen amikor Bethlen István gróf 
miniszterelnöksége alatt külföldön tárgyalt, 
vagy szabadságát töltötte — hogy hónapokon 
át

ebben a palotában intézték az ország 
sorsát

Vas* József halálával azonban megkezdődött' 
a bomlás folyamata, melynek útját fegyelmi é» 
bűnügyi eljárások, vizsgálatok jelzik. A nagy 
dísszel berendezett miniszteri fogadóterem el- 
csöndesedik, úgy lehet őrökre...

LÓSPORT
Honpolgár nyerte 

a gróf Batthyány Elemér 
emlék versenyt

A magyar turf egyik legkimagaslóbb éj leg
nagyobb érdemű férfiúnak, a tavaly elhunyt 
Batthyány Elemér grófnak emlékére alapított 
klasszikus verseny volt a vasárnapi versenyek 
eseménye. A 16.000 pengővel díjazott győzelem
ért a pálya legjobb klassrisu lovai mérték ösjze 
erejüket. A versenyt végig vezetve Honpolgár 
nyerte meg a nagy favorit Rapalló és Rendes 
előtt. A szintén jó esélyű Satah meglepően 
rosszul szerepelt * még közelébe sem ért • he- 
lyezetteknek. A fogadókra egyébként is gyászos 
voll a nap, mert az egyetlen Párducot kivéve, 
egy favorit sem nyert, de a ringben itt fítn 
Párduc, hanem Pali Mail volt a kedvenc. öszL 
rózsa, Párduc és Relly könnyen nyerték verse
nyeiket, Felka ellenben csak erős harc uién 
bírta Fontost megverni. A programm utolsó 
számában ? ’.'nf a madár és Vizsla holtveneny- 
ben érték cl a célt Schejbál 997 győzelemmel 
startolt a vasárnapi versenyekre s miutón 
Honpolgárral és Párduccal győzött, mindent el
követett, hogy az ezredik győzelmét is learassa, 
ez azonban nem sikerült. Részletes eredmény a 
következő:

I. FUTAM, t. Issekutz Gy.-né Őszirózsa 
(egy és egynegyed) Tcltsehik. F. m.: Sirene, 
Balzsam. Tót.: 10:20. II. FUTAM. 1. Wenk- 
heim D. gróf Párduca (4) Schejbál. 2. Afrlea- 
nus (20) Kollár. 3. Pali Mail (2 és fél) Csuta. F. 
m.: Medúza, Hajnalka, Daru, Módos, Balzsam 
II., Prinius, Tiro, Allegra, Százszorszép, Fény
kor, Partagas, Maris. Tót.: 10:31, 15, 45, ló. 
ül. FUTAM. Issekutz Gy.-né Honpolgár (3) 
Schejbál. 2- Rapallo (t és egynegyed) Gutái. 3. 
Rendes (12) Rózsa. F. m.: Corvus. Tihany, 
Coquin, Sátán. Tót: 10:54, 15, 12. 20. IV. pu- 
TAM. 1. Astoria ist. Rcily (8) Kupái. 2. Lár- 
m-is II. (10) Csapiár. 3. Tahris (14) Szabó L. 
II. F. m.: Alvincz, Bona, Kirgise, Inca, Arbóe. 
Szunyogh, Loresong, Fuvolás, Csopak. Szelin
dek. Mazurka, Takarodó, Amazoné. Tót.: 
10:170. 36, 71. 82. V. FUTAM. L Schiffer M. 
Felka (6) Blackburn 2. Fontos (pari) Schejbál. 
3. Reménység (10) Esch. F. m.: Brassó. Ásza, 
Festuca, Végrehajtó, Marabu. Tót.: 10:89. 20.
13, 2i. VI. FUTAM. 1. Győrffy L.-né Mint a 
madár (6) Gutái és Petanovits J. Vizsla (12) 
Balogh holtversenyben. 3. Bonnetable (2%) 
(Welssbach. F. m.: Puskapor. Leiiá, Vaterlartd, 
Robinson. Csalóka. Tót.: 10:28 és 125. 21. 35. 
17. A ketlősfogadás kvótája a Párduc Rétig 
doublere. 5:165.

— A francia Gr ind Prfi. Párizsból jelentik: 
A Bot* de Boulogne-ban gyönyörű szép időben 
vasárnap futották le a Grand Prix de Parist, 
amelynek 3000 m-es távolságán 20 ló indult 
A verseny 500.000 frankos díjazása folytán még 
érlékesebb, mint a francia Derby. A nagy ver* 
senyben Strip the Willoui, a derby-győztc* győ
zött Sacrat és Foghorn előtt.

— Palastpage nyerte a német derbyt. 
Rerlinből jelentik: Hamburg-Hornhnn vasár
nap nagyszámú közönség előtt futották le a né- 
mrt derbyt. A benevezett kilenc hároméves kö
zül nyolc, ló jelent meg, a 2400 méteres verseny 
startjánál. At oppenheimi islóllóból származó 
Wiedcrhall a nagy favorit meglepetést keltve, 
az ötödik helyen végzett .A derby győztese Pa- 
fastpogc a Mühlhens-isfállóból származó ver
senyló lett, melynek ez volt az első derbygyő- 
zelme. Zsokéja E. Haines voll.

FímGjiuiás^ 
G. B. L. gyártmánya PRIMUS 
fértlxoknlk legnagyobb választékban.
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IIIREK
Fellner Henrik

irt.: Chorin Ferencdr.,M^háxi ug.

A magyar kBzgaidasági élei hallallan ja- 
lHllóaégü wiérét siratja Fellner Henrik- 
ben, aki több volt foglalkozása, szükebb 
szakmája vezető egyéniségénél: tarsolyában 
ott volt a legnagyobb érték, amelyet Goethe 
a földi halandó legtökéletesebb kincsének 
nevez — az egyéniség, kz élet minden meg
nyilvánulása érdekelte, cselekedeteit a kris
tálytiszta gondolkozás és a munka szerete- 
tétól áthatolt elmélyülés jellemezte. Agya a 
finomszivü mechanikának volt legprecizió- 
sabb műszere és leirt, vagy kiejtett sra-' 
vai drágakövek voltak: gondosan csiszolt, 
nagy tudással összeválogatott ékkövek. De 
ugyanekkor ez a ragyogó elme és az alko
tásban fáradhatatlan szellem lelkes tiszte
lője, alázatos hódolója volt az emberiség 
kulturkincseinek: finom, belső kultúrától 
áthatott ismerője a művészeteknek. És bár 
életére kora fiatalságától kezdve az inten
zív, folytonos munka nyomta bélyegét, 
mégis mindig keresett és talált módot arra, 
hogy az irodalomnak, a leirt szó, a kőbe
vésett és vászonra festett kép művészeté
nek hódolhasson. Markáns, nemes egyéni
sége zárkózottnak és kifürkészhetetlennek 
tetszett, modora talán kifelé a hűvös elő
kelőség ruhájába öltözött, de akit szive kö
zelébe engedett, azt elkápráztatta az ott 
felhalmozott rengeteg jóság, emberszeretet 
és őszinteség.

Közgazdasági képzettségének alapjait a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál sze
rezte Fellner Henrik, — innen vezetett útja 
az ipar felé. Tökéletes egységbe forrt össze 
benne a nagyvonalú pénzember az ipar al
kotó gondolatokkal és tettekkel telt repre
zentánsával: ritka értéket képviselő szín
térbe volt a nagybankárnak és nagyiparos
nak. Amikor a Leipziger-íéle iparvállalatok 
vezetését átvette — egy patriarkális szel
lemben vezetett konszern élére került. Fell
ner Henrik megtartotta a vezetés patriarká
lis szellemét, ugyanekkor azonban a válla
latot európai jelentőségben is mintaszerűvé 
és nagyvonalúvá építette ki.

Amikor alkotott és amikor harcolt, soha
sem tévesztette szem elől a dolgok mélyén 
rejlő nagy összefüggéseket és ez tette őt a 
iőzgorrfcrsőpí élet hivatott vezérévé. Amikor 
atyám halála után a magyar gyáripar 
reprezentatív testületének, a Gyáriparosok 
örstágos Szövetségének élére állították, ö 
ezt a nagy örökséget azzal a megható oda
adással és erkölcsi tartalommal lelt ko
molysággal vette át és töltötte be, amely 
valamennyi cselekedetét jellemezte. Az 
utolsó esztendők igen kritikus időszakaiban 
is meg tudta őrizni a testület töretlen auto
ritását, pedig ehhez nemcsak a tudásnak 
és szellemnek hatalmas tárházára, de külö
nösen nagyarányú diplomáciai készségére 
is száwzá zaJék osan szükség volt.

A magyar közgazdasági életet Fellner Hen- 
rik halálával kétszeres veszteség érte, hiszen 
elhunyta éppen a legnehezebb időkben: a ■ 
gazdasági válság éveiben következett be. < 
Markáns egyénisége, bölcs megfontoltsága 
minden lépésénél hiányozni fog a magynr I 
közgazdaságnak, hiszen hasonló kaliberű ( 
emberek boldogabb generációk földjéből is , 
csak Igen ritkán virágoznak ki. Emléke a t 
magyar gazdasági fejlődés és közgazdasági I 
élet történetében elmoshatatlan tintával irol- , 
ten ragyog. <

♦
Szombaton a főváros és ar ország minden 

gyáréban és ipari (íremében megállóit öt perc
re a munka. Gyászolták a gépek, a magyar ipar 
legelső katonáját gyászolták. akit hetren- 
há romé vés korában, egy munkás élet alkonyán 
ragadott el a halál. A közgazdasági, társadalmi 
és művészeti élet szinte valamennyi reprezen
tánsa megjelent a koporsója mellett egy alá
zatos főhajtásra, amikor a Kerepesi-uti temető 
halót tag házából utolsó útjára kisérték a gyár
ipar legfőbb reprezentánsát. A magyar gazda
sági világ minden tagjának gyászát tolmá
csolta Wetss Fülőp, Fenyő Miksa és Szarnék 
Zsigmond megható és megrendítő gyászbeszéde.

Az ország minden részéből, de a külföldről 
Is impozáns módon nyilvánult meg a részvét a 
gyászba borult család iránt. A külföldi, de kü
lönösen az osztrák és német napilapok vezető 
helyen foglalkoznak Fellner Henrik halálával 
lés részletesen méltatják azt a nagy csapást, 
amely a magyar gyáripart és közgazdasági 
életet elhunytéval érte.

Az özvegyhez a kormányzó kabinetirodája. 
'Jóxsef főherceg. Kenéz, Zsttvay és Vu/ló mi- 
Biszterek, Sehoen német, Chilsfon angol, Calfce 
gróf osztrák. Rooscurelt amerikai és Delmousa 
görög követ valamint a társadalmi, politikai és 
közgazdasági világ úgyszólván valamennyi je
lentékeny tagja részvéttáviratot küldött

Borzalmas Migviikossfig aidozata len 
egy io eves kisfiú a kocsi Hohe marton 

A rendőrség mír a bestiális neigylikos nyomóban van
Bécs, junius 26.

C-4 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A bécsi bűnügyi rendőrségnek, 
amely most már szinte hetek óta állandó 
permancnciában van, hogy a mind gyak
rabban ismétlődő gyilkosságok ügyében a 
nyomozást lefolytassa — ma ismét dolga 
akadt. Csak tegnap fejeződött be az izgal
mas hajsza Wagner esernyőgyáros gyilko
sának felkutatására, akit bravúros ügyes
séggel igen rövid idő alatt kézre is kerítet
tek. és

ma ismét mozgósítani kellett az osztrák 
főváros egész detektlvtestületét

egy vasárnap felfedezett bestiális gyilkos
ság ügyében.

Késő délután a Hohe Warte sporttelep 
rendőrőrszobája jelentette a központnak, 
hogy

a telepen gyilkosságot fedeztek fel.
Egy élelmiszerhódéban, amelyet tulajdo
nosa a kora délutáni órákban be akart 
csukni, a sarokban heverő zsákdarabok és 
rongytömeg alatt

egy tízéves kisfiú borzalmasan meg
csonkított holttestét találta meg.

A szerencsétlen gyerek testét késszurások 
egész tömege éktelenitette el.

Azonnal alamirozták a gyilkossági főcso
port vezetőjét, detektivje.it és a riadóautón 
fényképészek és daktiloszkópusok seregével 
robogtak ki a helyszínére. A rendőri bizott
ság rövid nyomozás után megállapította, 
hogy

kéjgyilkoaság történt
A mozgósított detektivesoportok azonnal
elindultak a szélrózsa minden irányába, I mek negyed és folklíenc között elmenf cgy 
hogy mindenekelőtt a kisgyermek személy- | ismerellen fé.rfi társaságában.

— Melegebb idő. Vasárnap kellemes ta- 
vaszias idő volt s enyhe szél frissítette fél 
az időjárást. A Meteorológiai Intézet 
prognózisa szerint hétfőn némi felmelegedés 
várható, a keleti és nyugati széleken újabb 
esők valószinüek.

— A miskolci Kereskedelmi Testület az 
OMKE ellen. Miskolcról jelentik: A Mis
kolci Kereskedelmi Testület vasárnap tar
totta évj közgyűlését. A közgyűlés szónokai 
a kereskedők válságával és az egyoldalú 
moratóriumtervek problémájával foglalkoz
tak és élesen állást foglaltak az OMKE el
len. Bródy Sándor titkár szóvátetie, hogy a 
miskolci kereskedők már régebben kérték a 
kereskedőmoralóriumol, de ekkor Sándor 
Pál és az OMKE tisztikara személyes presz
tízsüket vetették latba a terv ellen. Most 
már az OMKE is kéri a moratóriumot, — 
mondotta — de addigra egész sereg keres
kedő pusztult el. Kárhoztatta az OMKE ha
logató politikáját, amely annak a következ
ménye, hogy a vezetőségben nem igazi ke
reskedők ülnek, hanem olyanok, akik a 
Gj/OSr-nál is vezető szerepet visznek. Fel
szólította a testületet, hogv indítson harcot 
arra, hogy a jövőben vérbeli kereskedők 
irányítsák az OMKE-t. A szónokok közül 
Ferenezy Károly alelnök az OMKE maga
tartását mentegette. A mindvégig izgatott 
hangulatban lefolyt közgyűlést Fodor Dezső 
elnök rekesztelte be.

— Rejtélye* módon meghalt egy bácsalmási 
kisfiú. Réter László dr., bácsalmási orvos ren
delőjében szombaton délután hirtelen meghalt 
Rozsnyík János ötcszlendős fiúcska. A kis
gyermeket szülei súlyos állapotban viliék el az 
orvoshoz. Nagy gyomorgörcsökről panaszko
dott és magas láza volt. Szülei elmondották nz 
orvosrak, hogv gyermekük nagyapjánál. Rozs- 
npik Sándornál bort Ivott és annak az elfő- 
gyaszlósa óta jelentkezelt nála rosszullét. A 
csendőrség a rejtélyes haláleset miatt jelen
tést tett a bajai ügyészségnek, amely intézke- 
deli, hogy annak a bornak a maradványát, 
amelyet a kisfiú nagyapjánál fogyasztott, fog
lalják ki és intézkedés történt abban nz irány 
bán is, hogy a gyermek ruháit, amelyeken több 
bőrfolt maradt, ugyancsak szállítsák Bajára. A 
vizsgálóbíró Intézkedésére felboncolják Rozs- 
nyik János holttestét és a boncolás fogja meg- 
álapitani a halál okát.

— Kifosztották egy rendőr lakását. Molnár 
XVI József rendőrfőlőrzsőrmester bejelentette 
a főkapitányságon, hogy mialatt szolgálatban 
volt, ismeretlen tettes behatol! Kaszás-utca 42. 
szám alatti lakására, ahonnan 600 pengő kész
pénzt és 1200 pengő értékű ékszert vitt el. A 
tettest a rendőrség keresi.

— Mezőgazdasági kamarai közgyűlés. A 
Fclsődunónluli Mezőgazdasági Kamara julius 
hó 4-én délelőtt 10 órakor tartja Győrön, a 
városháza I. emeleti nagytermében 10-ik ren
des közgyűlését.

— Robbanás egy Japán hajógyárban. Tokió, 
bó! jelentik: A jokosukai hajógyárban vasárnap 
súlyos robbanás történt, amelynek négy ember
élet esett áldozatul, 11 munkás pedig súlyos 
sérüléseket szenvedett.

Az autóbusz UllEN De
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azonosságért állapítsák meg.
A detektivek munkája estére sikerrel is 

járt. Megállapították ugyanis a sporttelepen 
felfedezett kéjgyilkosság áldozatának sze
mélyazonosságát. A meggyilkolt gyermekei 
eszerint

Péter Ferencnek hívják és egy vasúti 
hivatalnok fia.

A személyazonosság megállapítása után 
most már megkezdődött a hajsza a gyilkos 
felkutatására. Razziaszcrflen járják végig n 
detektivek a környező házakat és a lakók 
százait hallgatják ki arravonafkozóan, 
hogy nem észleltek-e valami gyanúsat. In
tézkedés történt arra vonatkozólag is, hogy

■ bohewarlel sporttelepen délelőtt tré- 
ningnjcccset tartó futballcsapat tagjait 

is beidézzék

sürgősen a rendőrfőnökségre, kihallgatás 
végett. A rendőrorvosi vizsgálat szerint 
ugyanis a gyermeket minden valószínűség 
szerint délelőtt tiz és tizenegy óra között 
gyilkolták meg.

A rendőrfőnök intézkedésére valamennyi 
szolgálatban lévő detektivesoportot mozgó
sították az elvetemült kéjgyilkosság nyomo
zására és késő éjszaka a központban azt a 
felvilágosítást adták az újságíróknak, hogv 
a nyomozás a legnagyobb sikerrel halad 
előre, s

a rendőrség reméli, hogy a gyilkos még 
az éjszaka folyamán, 

de legkésőbb hétfőn, a kora reggeli órákban 
kézrekeritik.

A kis fiú játszótársa, a II éves Zoufal 
Mária elmondta, hogy látta, amikor a gyér-

— A szolnoki Ügyvéd] kamara viharos 
közgyűlése. Szolnokról jelentik: Az itteni 
ügyvédi kamara vasárnap tartotta közgyű
lését, amely szokatlanul viharos hangulat 

1 bán folyt le. Kiss Ernő felsőházi tag, ka
marai elnök megnyitó beszéde alatt már 
több szenvedélyes közbeszólás hangzott cl, 
amelyek tovább folytatódtak a titkári je
lentés felolvasásánál. Ezután többen szó
laltak fel és kifogásolták, hogy az igazság- 
ügyminiszter nem tartja szem előtt kellőkép 
az ügyvédi kar érdekeit. Kérték, hogy ezt n 
titkári jelentés Juttassa kifejezésre. A köz
gyűlés meg is változtatta a titkári Jelentést 
a felszólalások értelmében, majd elhatá
rozta, hogy tiltakozik az ügyvédeket ért 
legutóbbi méltatlan támadások ellen.

— Ifjúbb Bethlen István gróf kényszer- 
egyeasége. Kaposvárról jelentik: A kaposvári 
királyi törvényszékhez ifj. Bethlen István 
gróf kényszeregyezségi ügyében most érke
zett be a kinevezett vagyon felügyelő Kégcl 
Árpád uradalmi intéző jelentése. Dr. Mész- 
lényi Károly törvény széki biró julius t-érc 
lüzte ki a tárgyalást, melyen a hitelezők
kel ismertetik a vagyonfelügyelő jelentését 
és megállapítják a státust. Á tárgyaláson 
meg fog jelenni ifjabb Bethlen István gróf 
is.

— Borotva, Duna, gáz és ehlnin ■ vasár
napi öngyilkosok listáján. Majoros Mária 21 
éves fodrásznő, József-utca 53. sz. alatti laká
sán borotvával felvágta az ereket Tettének 
oka ismeretlen. — Jakié* Károly 36 esztendő* 
magántisztviselő, aki a Lenke-utca 1. sz. alatt 
lakik, szombaton éjszaka a Ferenc Józzcf híd
ról a Dunába vetette magát A dunai rendőr
ség kimentette. — Komáromg Ferenc 54 esz
tendős házfelügyelő. Kruspér-uteg 5. alatti 
lakásán nyitva hagyta a gázcsapot és eszmélet
len állapotban találtak rá hozzátartozói, ön
gyilkosságának okát eddig még nem sikerült 
megállapítani, mert nem nyerte vissza eszméle
tét. — Dénes Elza 30 éves ápolónő Munkácsy- 
utca 27. sz. alatti lakásán chlnlnnel megmér- 
geztn magút. Mind a négy életuntat súlyos ál
lapotban szállították a mrnlők a Rókus-kór- 
házbs. — Velinka József helvenkétévcs állvá
nyozó mester, aki a Hungárla-kőrut 82- szám 
alatt lakik, vasárnap délután az Aréna-ulon a 
villamos elé ugrott anyagi bajai miatt. Súlyos 
sérülésekkel szállították a Rókus-kórházha. — 
Rirá Dénes Vnmhóz-körut 18. szám alatt lévő 
vendéglős pincéjében Hajós István ötvenhárom 
éves c-snposlegény felakasztotta magát s mire 
rátaláltak, halolt volt. — A Mellnda-utca 20. 
számú ház körül az erdőben kirándulók egy 
35—40 éves egyszerűen öltözött férfi holttestét 
találták fcakasztva. Körülbelül négy-öt nappal 
ezelőtt történhetett az öngyilkosság. Beszállí
tották a törvényszéki orvostani intézetbe. Sem
miféle személyazonosságára vonatkozó írást 
nem találtak nála.

— Megverték ■ rendőrt Keszthelyről jelen
tik: Tegnapra virradó éjszaka Sas Károly köz
ségi rendőr csendre intett egy duhaj mulatozó 
társaságot. A társaság tagjai közül többen a 
rendőrre támadlak s inzultálták. A rendőrség 
őrizetbe vette a részeg s<orekedőket.

— A WM ÁLÉRT' (Magyar Ugfforgalml Bt) 
járatai Budapest—Pécs—Kaposvár között csak 
julius 15-én indulnak meg. Fordított irányban 
az első járni julius 18-án Indul. A Budapest— 
Klagenfurt—Velence közötti járatok, minden 
szerdán és szombaton lefelé és minden hétfőn 
és csütörtökön felfelé jnlius hó 2-án, Illetve 
Velencéből Julius hó 4-én fognak először In
dulni. A meneidij Budapestről Klagenfurtba P 
50, Velencébe P 100.
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Finom ripszkelmékből ....... 
Fehér és színes panamából............
Divatom színes pickéből..................
Valódi lenvászonból . ..................
Muftiin és Georgettc ruhák............
Crepe de Chlnből pelerinnel .. . 
Musiin éa Crepe de Chine kompié . 
Pongyolák mintázott delénből .. . 
Pongyolák mintázott műselyemből.

5.SO
7.80
0.80 

10.80 
10.80 
24.80 
24.80
2.90
8.00

FEÜWES 
kalvin-téqtt 
Postán utánvéttel szállltjok.

— Nyugdíjazták Sztranyavszky Sándor 
volt titkárát. Markovié* rer.dőrfőlnnácsoat. 
A főkapitány vasárnapi napiparancsáhan 
közli dr. Markovics Miklós címzetes rendőr* 
lötnnácsos június hi végével történő nyug, 
díjazását. Dr. Markoviéi Miklós éveken ke
resztül a belügyminisztériumban teljesített 
szolgálatot, ahol Sztranyavszky Sándor dr. 
belügyi államtitkár személyi titkára volt. 
Később a főkapitányságra került. Nyugdí
jazása saját kérésére történt.

— Teherautó és lovaskocsi karambolja a 
Pongrácz-ulon. Az éjszaka a Pongrácz-uton 
haladt a Hoff mannáéit gyarmatáru nagy
kereskedés teherautója, amelyet Schnfft 
havsen Ferenc sofTőr vezetett és mellette 
ült Korsós Sándor kocsikísérő. A Kerepesi- 
ut keresztezésénél a teherautó összeütközött 
l/erroiann István gazdálkodó kétfogatu ko. 
esijával. Schaffhauscn sértetlen maró tt, 
Herrmann és Korsós azonban megsebesül
tek. A sofTőr azzal védekezett, hogy s bal
eset a síkos úttest miatt történt. Védekező* 
sét nem fogadták cl és letartóztatták.

— Halálozás, özv. Róna Sámuelné 73 éves 
korúban Szegeden elhunyt. Pénteken temették. 
Róva Lajos szerkesztő édesanyját gyászolja aa 
elhunytban. — Vasárnap temették el nagy 
részvét mellett a rákoskeresztúri izraelita tema- 
tőben özvegy Ransburg Viktornét, ar Athe* 
narum és a Pantheon kiadóvállalatok igazgató
jának özvegyet. A temetésen Flscher főrabbi 
könnyekig megható gyászhesrédet mondott éa 
Abraíianison főkánlor, valamint ar Operaház 
kórusának gyászénckévcl fejeződött be a gyász
szertartás. Ranscltburg Pál, a Magyar Ruggyan
tagyár igazgatója édesanyját gyászolja a jóságot 
életű elhunytban

— Vasárnapi szurkolások. Vasárnap éjszaka 
a? Erzsébet körúton Csipák La joe zenést, 
Makkay Béla borbély és Nagy Pál zenész össze- 
verekedtek. Nagy és Makkon Csipákra támad
lak és kellőjük közül valaki késsé] többe/Öf 
megszurta. Csipákot n mentők a Rókus-kór- 
házba vitték. Nagy és Mák kap ellen megindult 
az eljárás. — Kcresrtessy István kereskedő
segéd ugyancsak vasárnap éjjel a Szvetenay* 
útra 14. szám előli megleste régi haragosát, 
Tóth Zoltán házfelügyelőt, rálémadt és oldalba 
szúrta. Tóthot kórházba vitték. Kcresrtessy el
len megindult az eljárás.

—- Rozgonyl-fénykép 3 drb 8 P Kálvin-téfl.
— A korai ráncosoddá a megfigyelések 

szerint, túlnyomórészt a helytelen puderhaaz- 
nálat eredménye. Tisztátalan, mitesszerre éz 
főleg zsíros arcbőrnél n nrhér fémsókat éa 
ártalmas anyagokat tartalmazó púderek a 
legnagyobb mértékben ártalmára vannak az 
arcbőrnek. Ezért ajánlják fenti esetekben 
neves orvosok a kitünően bevált Sulfamvl 
kénpúder használatát, mely tisztítja és Mrs 
sonysimává teszi az arcot. Kellemesen illa
tosítva az összes divaiszínekben készül, 
szaküzletekben kapható.

— Háromstor közlekedik naponta a bécsi 
autóbusz. A magyar vasutak autóközlekedési 
vállalata a nagy forgalomra tekintettel, a nyári 
idényben háromszor indít autóbuszt Wienbs« 
Közelebbit a vállalat ma közölt hirdetésében.

Mekkora a tandíj?
Nagy probléma ez a legtöbb azülőaeV. 
De at nem probléma, hanem rág el* 
döntött fény, hogy a Diana-fogkrém 
olcsó (eredeti tubus 48 fillér, családi 
tubua 72 fillér) kitünően tiutit, fér. 
tőtlcnit és kellemes iiű.

detektivje.it


8 Budapest, 1932 junlus 27.

Borzalmas katasztrófa 
a francia autóversenyen 

Három halott, huszonkét 
sebesült

Pirin, junlus 26
A ..Tátit de Lorraltie"-autóversenyen va

sárnap délután borzalmán szerencsétlenség 
lóriéul. Nancy közelében az vgyík ver- 
*<ryz<> hirtelen clveszitettc uralmát a kor 
Piiny felett és

a kocái a nézők közé szaladt.
Fpv harmincegy éves asszony nyolc éves 
kisfiával, valamint egy eddig ismeretlen 
körülbelül nyolc éves gjérmek szörnyet- 
b llak.

22 ember.
közöltük s.’dmoz katona Ifibbé kendebbé sú
lyos sérüléseket szenvedett. Több sebesült 
állapota életveszélyes. A katasztrófa okút 
eddig még nem állapították meg.

— A Sajóba fulladt két caóuakdzó kiv
it) erek. Miskolcról jelentik: Nagy András 
sajókazinci gazdálkodó feleségével. négy
ét' fiával é« ötéves leányával a Sajón cső- 
nnkázott A csónak örvénybe került és fel
hői ült. Nagy és felesége a partra vergődtek. 
n I él kisgyermek azonban a vízbe fulladt 
Holttestüket vasárnap estig nem vetette ki 
• sir.

— A szegedi fogadalmi templom aj plébá
nosa. Szegedről jelentik: Vasárnap ünnepé
lyes külsőségek közölt iktatták he a fogadalmi 
templom uj plébánosát, Raskó Sándor főespe- 
r« l A ünnepségen résztvett Glattfelder Gyula 
megyé«pflspök és Somogyi Szilveszter polgár- 
mrsíer Is.

Országon Törzaktlnyvelő Bizottság ryü- 
1éVasárnap délelőtt nr Országos Törzs- 
könyvelő Rizottsúg tartott gyűlést. Békessy 
'Jenő elnöki megnyitója után Balta Pál OMGE 
lif! .ír a törrskönyvelés mai helyzetéről beszélt, 
nv.jd ismertette újonnan megjelent munkáját, 
amely szánasmnrhatenyészlésünkről szól.

— Országon dnlnsvewny Debrecenben. Deb
recenből jelentik: Nagy érdeklődés mellett va
sárnap országos dalosversenyt rendeztek Deb
recenben. amelynek három első diját a Debre
ceni Helyi Vasutak, n Debreceni Kereskedő II- 
fok Egyesülete és a Debreceni MÁV Egyetértés 
Diliére nvertek.

— HhImIím cHÓnakMcrrnri'étienaég ■ Dn- 
lián Újpestnél. Vasárnap délután nz újpesti 
Népsziget közelében, Berknvíts Ernő 18 
éves srabósegéd és Weisz Dénes 19 éves 
szíibósegéd csónakáztak a Dunán. Egy 
uszály jött velük szénibe, amelynek hulló
inai felíordltolták » fia Intőmbe re k csónak
ját A két snibóscgéd n part felé kezdett 
unni, n köreiben tartózkodó menlöflrség 
és a vízparton táborozó izraelita cserkész
csapat tagjai segítségükre sietlek. Weisz 
D nest sikerült kimenteni. Berkovitx azon- 
b..n nz uszály alá került és n holttestét 
(u m találták meg.

— Családi dráma négy halottal. Danzigból 
jelentik- Vasárnapra virradó éjszaka Dix 
f.orhnrd 46 éves kereskedő, feleségével 
eg'ött öngyilkosságot követett el. A házas
pár magával vitte a halálba 11 éves kisfiát 
és 8 éves kislányát A vizsgálat kiderítette. 
h< gv Dix családjával együtt először nagy' 
■dug morfiumot vett be, majd kinyitotta a 
gázcsapot.

— Egy mozdonyvezető borzalma* ön- 
<■ llknssága. Salgótarjánból jelentik! Mtír- 
ki x János salgótarjáni vaaiiti mozdonvve- 
yc’ő reggel félnyolckor, mialatt felesége n 
k ollóban aludt, szolgálatából hazatérve, a 
k< n>hanjtót magára zárta és fcjébcwurt 
egy késsel, ez azonban beletört n koponya- 
C'i’ntba. Erre eldobta és másik késsel mel
lébe szúrt, azonban ez is elsikloll a bordán, 
jnig végre egv harmadik konyhakéssel nagy 
erőve kcresztiildöfle szivét. Mire rátörlek 
az ajtót, meghalt Tettének oka ismeretlen.

— Vasárnap befejeződött a debreceni teoló
gus konferencia. Debrecenből jelentik: Vasár 
r iP fejeződött be az Országos Teológus Sző 
vt-lség konferenciája, amely főbb határozatot 
1> -zott, majd Ravasz László püspök tartott elő 
aóást. amelyben kifejtette, hogv soha nem 
folyt oly egyetemes támadás a kereszténység 
ellen, mint nmelv m«*t bontakozott ki a kom
munizmus iránvából.

— A Julinál Bajtársak Szövetségének önne-

rélve. A Júniusi Bijtársak Szövetségének — n 
nmmunista rémuralom mártírjai • mint min
den esztendőben, czldén junius 26 án, vasárnap 

h kegyelete* ünnepélyre jöttek össze a L’ido- 
s.ka Akadémián. Szent mise ulán Ambróty 
Gvula tábornok átadta Jány Gusztáv vezérkari 
e redesnek, az Akadémia parancsnokának az 
egész Akadémiái kitüntető „Júniusi bajtársi" 
r« ndjelvényt

— Eltűnt ügyvéd. Vasárnap bejelentették a 
főkapitányságon, hogv Nemes Béla 11 éves 
ügyvéd. Álsóerdősor 8 számú lakásáréi! három 
nappal ezelőtt eltűnt. A rendőrség az eltűnés 
ügyében megindította a nyomozást.

— Színi Gyula, a közelmúltban elhalt kiváló 
fró legszebb alkotását: „Spinét és szakszofon" 
cimü kétkötetes nagy regényét, — mely könyv
alakban még pem jelent meg — most rendezi 
a»|tó alá a szerift özvegye A írni megrendel
hető ön. Sxinl Gvulánénál. Budwest, VU.. 
Wesselényim 28 1 2 szám (Telefon: 353-lfi).

— C*rpegle«ae a tenyerébe a világhírű és 
>ép«rerti Diana tósborsresz néibánv c«*ppjét és 
dörzsölje lm vele napon!a többször izzadtság- 
tói gyöngyöző homlokát, hónalját. Csodálkozni 
fog, hogy milyen fr ssitő hatása van ereknek 
• hcdörrsötéacknrk egész szervezetére.

Kasszafurók kllosztoltak 
egy oorotíya-utcal trafikot 

Készpénzt ás cohánytrut uittek el
A vasárnapra virradó éjszaka betörök 

jártak a Dorottya-utca 3. szánni házban 
lévő Hahn Józsa féle dohánytőzsdében.

A trafik vasárnap zárva volt A házfel
ügyelő este észrevette, hogv az üzlethelyi
ségből

a kapu alá vezető ujló föl van feszítve. 
Azonnal értesítette a tulnjdonosnót és a 
rendőrséget. A főkapitányságról detektívek 
érkeztek és hozzáfoglak a vizsgálathoz.
* Megállapították, hogy kasszafurók dol

Csütörtökön megkezdi nyári 
vakációját a képviselőház 

Éles vita várható a felsőházban az összeférhetetlenségi 
javaslatnál

Az országpübS tanácskozásai előrelátható
lag ezen u héten befejeződnek. A képviselő
házban az összeférhetetlenségi javaslat részle
tes tárgyalása legfeljebb a hétfői és keddi na
pot veszi még igénybe, míg a felsőház ugyan
csak ez alatt az idő alatt elkészül a költség
vetés részletes vitájával és az appropriáció 
megszavazásával.

A képviselőháznak ezek szerint már nem lesz 
egyéb dolga, mint átvenni majd a felsőház 
üzenetét a költségvetésre és appropriációra vo
natkozólag és igv politikai körökben ugv *zá- 
mitanak, hogy

a képviselőház érdemleges tanácskozásai 
kedden, de legkésőbb — szerdán ünnep lé

vén — csütörtökön befejeződnek.
Csütörtökön azután záróértctczletet tar! nz 
egységes párt, amelyen gróf Károlyi Gyula 
miniszterelnök — mint » legutóbbi pártérte- 
kezleton kijelentette — ismertetni fogja nyári 
munkaprogramját.

A felsőhárra várna még a nyári szünet előtt 
az összeférhetetlenségi törvényjavaslat letár- 
gyalása is. Minden jel arra mutat, hogy

ez a javaslat szokatlanul élénk vitára ad 
alkalmat a felsőházban 

éspedig azért, mert a felsőház nagyrésze érdek

-- EhrálHIják Brinnd bolttestét a pás 
sy! temetőből. Briand földi maradványait a 
jövö vasárnap, julius 3-án helyezik Coche- 
relben örök nyugalomra. Már minden in
tézkedés megtörtént az átszállításra. A pas- 
syi temetőből, ahol Briand hamvait ideig
lenesen eltemették, egy autó szállítja majd 
a koporsót Cocherelbr és vasárnap délután 
3 órakor tartják majd meg a végső temet
kezési szertartást. Ez. a szertartás igen egy
szerű lesz és csak egyetlen szónok tart majd 
gyászbeszédet: Herriot miniszterelnök.

— A székesfővárosi tüdőgondozó uj fő- 
orvosa. Ripka Ferenc főpolgármester a 
székesfővárosi tüdőgondozó főorvosává ne
vezte ki dr Stern Jenőt, az Újságírók Sza
natórium Egyesületének orvosát. Tüdőgon
dozó adjunktus orvossá: dr. Dögé Adolfot, 
alorvossá pedig Csermely Lászlót nevezte ki 
a főpolgármester.

— Nem jött vissza ex anya ar. örtzebe adott 
gyerekért. Debrecenből jelentik: Vasárnap dél
előtt megjelent a debreceni kapitányságon 
l.ajsi Mihály 00 éves gazdálkodó és egy kosár
ban hathetes csecsemőt hozott be. Elmondotta, 
hogy délelőtt egv jól öltözött fiatal nő szólí
totta meg és kérte, néhány percig vigyázzon 
kosárban alvó csecsemőjére, amíg ő vásárolni 
megy. A jószívű gazdálkodó őrizte is a gyere
ket. de amikor az asszony órák múlva sem 
jött vissza, behozta a csecsemőt a kapitány
ságra. A lelketlen anyát keresik.

— A a Unió színházak hitelezőinek együt
tes akciója. Az Unió színház részvénytársa
ság ismeretes csődügyében a junius 22-én 
tartott bírósági tárgyaláson olyan viharos 
jelenetek zajlottak le nz elkeseredett és ma
gukat kijótszotlnak tekintő hitelezők részé
ről, hogy nem jöhetett létre megállapodás 
nz együttes eljárásra. Dr. Rrandt ügyvéd 
most körlevélben hívta fel az Unió hitele
zőit értekezletre, melyet junius 27-én a 
központi járásbíróság ügyvédi szobájában 
((II. emelet, 253. szám nlntt) tartanak meg. 
Ezen az értekezleten aknmak a hitelezők 
megállapodni az együttes akcióban, r csőd- 
választmány elmozdítása céljából.

Zólogcédulát,
aranyat, ezÖRtSt. brtlIIAnaot hihetetlen magas Ama 
vonat. IvAncstM AknerMet RAkóczi-trt 9. er-Am

— Az Egger-cég aj alapítványa. A Magyar
országi Gyógyszerész Egyesület Sopronban 
megtartott közgyűlésén az Egyesület ügyvezető 
:gnzgatójn jelentette be n szép számban meg 
jelent gyógyszerészeknek és n városi notabi- 
lilúsoknak hazánk legrégibb gyógyszervegyé
szeti gyárának dr. Egger-féle gyáraknak 
1000 dolláros alapítványát, melyet a cég 
dr. Gaál Endrének, a Gyógyszerész Egyesület 
elnökének a nevére létesített és aoclynek ka
mataival csente a Tudomány Egyelem egv érdé 
mes gyógyszerész hnllgutójál jutalmazzák. A 
közgyük » egvhangn erőmmel és lelkesedéssel 
fogadta ar alapítvány létesítését. Az Eggcr 
rég rövid idő alatt immár másodízben ad ki- 
fcjrzé't a fenti módon érdemes Jörckvéscnck. 
amennyiben a kölelmnltban ar orvosok ré
szére is létcvtetl egy szintén tekintélyes ősz- 
stegü alapit* ányt.

goztak. A tettesek úgy lát szik
még szombaton este elrejtőztek a ház

ban, 
éjszaka behatollak a trafikba, megfúrták a 
páncélszekrényt és felfeszitették a fiókokat. 
Összesen

hatezer pengő
értékű dohányárut és készpénzt vittek el. A 
kasszafurók azután hajnalban, kapunyitás 
ulán kilopó/tűk a házból.

A rendőrség keresi a tetteseket.

képviseletek utján került a felsöházba és így 
az összeférhetetlenségi törvény bizonyos sza
kaszainál,

amelyek éppen az érdekképviseletekre vo
natkoznak, nagyobb vita Tárható.

Valószínű, hogy már a felsőház bizottsági tár
gyalásánál le fog zajlani ez a vita és ez eset
ben a plénum rövidesen fog talán végezni a 
javaslattal. Annyi bizonyos, bogv a javaslat 
egyes pontjai nincsenek teljes mértékben össz
hangban azzal a ténnyel.

hogy a felső háznak érdekképviseleti tagjai 
is vannak

és a javaslat kodifikálásánál tulajdonképpen a 
képviselőház összeállítása lebegett a törvény
alkotók szemei előtt és kevésbé gondoltak az 
érdekképviseleti választások utján megkon
struált felsőházra.

így aztán könnyen meglehet, hogy az össze
férhetetlenségi törvény felsőházi tárgyalása 
esetleg az őszre marad.

Egyébként a 33-as bizottság a nyári vaká
ció alatt is permanenciában lesz, 

miután a bizottságra fontos feladatok elinté
zése éspedig a bejelenteti agrárkedvezmé- 
nyékre vonatkozó rcndeletek letárgyalásn vár.

Ilona 
tovább

utóbbi 
kabin

éi-

— Felavatták a keszthelyi református 
templomot. Keszthelyről jelentik: Vasárnap 
impozáns ünnepség keretében avaltók fel az 
itteni református templomot. Antal Géza püs
pök a templomfelavató ünnepségen hatásos 
beszédet mondott az egybegyült közönség előtt.

— Autóguzolás a Ráday-utcában. Vasárnap 
délelőtt a Ráday-utca 12. számú ház előtt 
Bauer Ferenc egyetemi hallgató a Bp. 24—617. 
rendszámú magánautóval elütötte Huber Ilona 
13 esztendős betüszedönöt. A szedőnő a bal 
lábfején megsérült. A mentők a Rókus-kór- 
házba szállították. A helyszínen kihallgatták 
az egyetemi hallgatót, aki azt adta elő, hogy ö 
szabályszerűen hajtott, azonban Huber 
nekiszaladt kocsijának. A vizsgálat 
folyik.

— Tolvajok ■ Gellért-fürdőben. Az 
időben a Gellért-fürdőben a vendégek 
iából kisebb-nagyóbb értéktárgyak tűnnek 
Vasárnap délután ismét két károsult jelentette 
be a rendőrségen, hogy kabinjukból értéktár
gyaik eltűntek. Két detektiwej kimentek az
után a Ge/férf-fürdőbe, azonban a tolvajokat 
nem találták meg.

— Gyógyszerészek nagygyűlése. Sopronból
jelentik: A Magyarországi Gyógyszerészek
Egyesülete vasárnap tartotta 59-ik évi közgyű
lését Sopronban. Szerdahelyi János kerületi el
nök nyitotta meg a közgyűlést, majd dr. Gaál 
Endre, országgyűlési képviselő, országos elnök 
válaszolt nz. üdvözlésre. Koritsánszky Ottó, az 
egyesület ügyvezető-igazgatója terjesztette elő 
azután részletes jelentését az egyesület műkö
déséről. A közgyűlés elhatározta, hogy a segéd 
nélkül működő gyógyszerészek részére kéri a 
vasárnapi munkaszünetet. Elhatározta továbbá, 
hogy az önálló gyógyszerészek nyugdijegyesíi- 
leiére vonatkozó törvényjavaslat megalkotását 
sürgeti, majd álás tfoglalt a gyógyszerkülönle- 
gességek tulszaporodása ellen és kéri a zug- 
gyógyszerárusitás megakadályozását. A köz
gyűlés után 2.’>0 terítékes bankett volt, ame
lyen vitéz Simon Elemér főispán legnagyobb 
elismeréssel emlékezett meg a közgyűlés ma
gas _szinx őnáláról.nr, fEhyes

HAköcoliat I. Róktitial szembea.

— A főváros szivében szombaton megnyílt • 
StnufTcr sajlház, Erzsébrt-körut 4. szám alatt. 
Már a megnyitás napján a vevők százai keres
ték fel az impozáns külsejű, modern és Ízléses 
berendezésű Stauffer snjtházat, ahol a kitűnő 
hírnévnek örvendő Stauffer sajt és vajkülön- 
legességek óriási választékban és legjutánvo- 
sabb árban vásárolhatók.

— Regény-kereazlrcjtvény versenyünk szá
mos értékes diját a Kisipari termékek Bútor
csarnoka rt. (VII., Dohány-u. fifi.) szállítja.

— A nyaralók mnndjék, hogy finom árut 
olcsón vettek, mert Sós uridivat specialista 
likvidáeios urai oly alacsonyak, hogy minden 
eddigit felülmúltak. Nynraíás előtt tehát ön 
is keresse fel, győződjék meg finom áruinak 
olcsó árairól.

—- FérOszövet ocraaló Fenyvesnél! Rendkívül 
jutányosán vftsámlhát ezen a héten tiszta 
gyapjú férfisz.öwtcket Fenyvesnél. Hogy pél
dát emlilsfink: a tiszta gyapjú kamgarn férfi 
öltöngkelme métere ezúttal csak P 11.00. Te
hát mér 11 pengő Rt) fillértől kezdve kaphat ön 
ezen a héten kiváló öltönyszöveteket a Calvip- 
léri áruházban, ahol nagv választékot talál 
úgy minőségben, mint színtan és mintában.

— Elrontott gyomor, Mlzavarok, émely
gés. kellemetlen szájíz, homlokfájás, 
láz, székszorulás, hányás vagy’ hasmenés 
eseteiben már egy pohár természetes 
„Ferenc József keserű víz gyorsan, biztosan 
ős kellemesen hat. A gyakorlati orvostudo
mány igazolja, hogy a Ferenc József-vjz 
használata a sok evés és ivás káros követ
kezményeinél igaz.i jótéteménynek bizonyul 
A Ferenc József keseríh íz gyógyszertárak
ban. drogériákban és fűszerüzletekben kap- 
ható.

— Érdekes boltbér-per. Nagykanizsáról 
jelentik: Érdekes elvi jelentőségű perben 
hozott ítéletet most a járásbíróság. Babits 
Lajos hentesmester pert indított háztulaj
donosa Dobrovits Milán ellen s kérte a bí
róságot, hogy évi 3100 pengős bollbérét — 
amely 10 évre szólt — mérsékelje. A bíró
ság gazdasági lehetetlenülés címén 2i00 
pengőre szállította le a boltbért, miután a 
forgalmi adóhivatal adatai szerint hatvan 
százalékkal csökkent a he.ntesmesler jöve
delme. A bírósági ítélet tehát érvénytelení
tette a tizéves bollbérszerzödést.

— A szolnoki juikkverseny vasárnapja. Szol
nokról jelentik: A szolnoki jubiláns sakkver
seny mai hetedik fordulójában lejátszották a 
szombatról függőben maradt mérkőzéseket is. 
A mérkőzések során Steiner nyert Lillenthal. 
Kerényi nyert Kmoch, Steiner nyert Finna, 
Kmoch nyert Binder, Korődi nyert Szondi, 
Lillenthal nyert Benyák dr., Vajda dr. nyert 
Kerényi ellen. A Chalupetzkl—Török mérkőzés 
függőben ip!'radt.

— Aronydiplomút kapott két nyíregyházi 
orvos. Nyíregyházáról jelentik: Dr. Konthy 
Gyula és dr. Rosenberg Emil nyíregyházi or
vosokat abból az alkalomból, hogy ötven éve 
folytainak orvosi gyakorlatot, a Budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyetem aranydiplo
mával tüntette ki. Az arany-diplomákat Kleek- 
ner Károly dr., a szabolcsmegyei orvosszövet- 
sőg elnöke adta át az ünnepeiteknek.

—. Egy borsodi család halálos gombaniérge- 
zése« Miskolcról jelentik: Kardos Károly, bá- 
bonyi gazdálkodó a Blikkben gombát szedett. 
Szombaton este a család a gombából vacsorá
zott. Éjszaka valamennyien rosszul lettek és 
reggelre Kardosné és leánya meghaltak.

— Elitélték a gyermekrontó pénzügyőrt. 
Szolnokról jelentik: A szolnoki törvényszék 
Rideg Szilárd törökszentmiklósi pénzügy
őrt, aki három kislány ellen merényletet 
követett el, zárt ülésben három évi fegy- 
házra ítélte.

— A francia badirokkantak csatlakoztak a 
világszövetséghez. Brüsszelből jelentik: A hadi
rokkantak és a volt francia frontharcosok szer
vezetei egyhangúlag elhatározták, hogy csat
lakoznak a hadirokkantak és volt frontharco
sok nemzetközi szövetségéhez, amely a szövet- 
séges hatalmak volt katonáin kivül magéban 
foglalja á volt ellenséges országok hadirokkant 
és frontharcos szervezeteit is.

— Klslklott egy vonat a rákos! pályaudvaron. 
A Magyar Királyi Államvasutak Igazgatósági 
közli, hogy junius 25-én a pilisvörösvári helyi
vonat mozdonya Rákos-rendező pályaudvaron 
18 óra 25 perckor ismeretlen okból kisiklott. 
Sérülés nem történt, azonhan a vágány rövid 
ideig el volt zárva. A kisiklás miatt egyes sze
mélyvonatoknál jelentéktelen késések keletkez
tek. A helyszíni vizsgálat megindult.

— Véres halászcsata a dunai kikötőben. 
Vasárnap éjszaka a csepeli kikötőbe hívták 
ki a mentőket, ahol összetűző halászok való
ságos véres csatát vívtak egymással. A leg
súlyosabb sérüléseket Vincze István halász
mester szenvedte, aki egy sikoltozó nő se
gítségére sietett. A nőt három halász vette 
körül, ezek ellen keresett Vinczénél védel
met a nő. A három halász erre Vinczére tá
madt és fején súlyosan megsebesítették. 
Vinczének erre több közelben tartózkodó 
halász a segítségére sietett és Szakácsi Já
nos, valamint Szakácsi György halászokat 
alaposan elverték. A két utóbbit a csepfli 
kapitányságra állították elő.

— Fontos értesítés a gabonakészlet-tulajdo
nosoknak. Mindazoknak, akiknek régi gabona
készletük van, módjukban áll, hogy készletük 
minden métermázsája után répí gabonalene.lii 
két hat pengős uj gabonalevélre cseréljék, 
ami árt jelenti, hogy négv pengő helyett mé
termázsánként hat pengőhöz jutnak. Aki ezt 
a kedvezményt igénybe akarja venni, nr a 
pőnzügyigazgatósághoz 1932 junius 28-ig. tehát 
kedd éjjel 12 óráig előzetesen jelentse be azt. 
hogy 1932 junius 30-án éjfelkor hol és körül
belül mennyi gabonakészlete lesz. E kedvez
mény biztosítása céljából a gabonát közrak
tárakba, tárházakba vagy malmokba kell szál
lítani.____________________________  .

Sikerült
egy nagy tétel Jómlnőségü szövetet potom 
áron beszereznünk, amelyekből divatos férfl- 
Öttöny mér ék szerint, remek kivitelben 
35.— pengéért rendelhető. „Férfiruha- 

terom“. Ferenc-körut 39. L emelet.

Q Szövetkezeli kongresszus és az O. K- H« 
közgyűlése. Az Orszógos Központi Hltclszővct- 
kézet kötelékébe tartozó 1022 községi és kör
zeti hitelszövetkezet kongresszusa alkalmával 
tartotta az O. K. H ez évi közgyűlését Beöthy 
László elnöklete mellett. Beöthy László elnök’ 
megnyitójában hangoztatta, hogy a szöyetke.’r- 
tekre vár gazdasági tevékenységükön kívül -az 
az erkölcsi hivatás, hogy a gyengéket az erő
sekkel szemben erősíteni kell. A nagy tetszés
sel fogadott elnöki megnyitó után letárgyalták 
nz Igazgatóság jcentését, alapszabályt módosí
tottak, majd az igazgatóságbo beválasztották 
Teleki Tibor grófot és Krúdy Ferencet; a foV- 
űgyclőbizotlságba pedig dr. Tomcsányi Gyula 
földnüvclésügyi miniszteri, tanácsost és dr. Far
kas Bélát, Csongrád vármegye főispánját.
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MOZI
Szinészháboru Bécs, Berlin 

és Budapest között
Numerus clausus az Idegenekkel szemben a berlini szin- 
Radckon — A bécsi Conrad Vetdt, Max Pallenberg, Fritz 

ortner hónapok óta nem kap szerződést Berlinben
Mi történik a berlini magyar színészekkel?

leg
ír az 

és 
sikert

Bécs, junius 20.
A bécsi szerkesztőségünktől. Bécsi .szín

házi körökben érthető idegességgel figyelik 
azt a nagyarányú sajtó és társadalmi moz
galmat, amit a nemzeti szocialisták indítot
tak Németországban azzal a céllal, hogy 
megtisztítsák a német színpadokat a kül
földi művészektől. Külföldi aílatt a kampós- 
keresztesek nemcsak a magyarokat, hanem 
a testvér osztrákokat és természetesen a 
nem fajtiszta zsidókat értik. Köztudomású, 
hogy a német színpadok hosszú idők óla 
ósiási elhelyezkedési lehetőséget nyújtanak 
az osztrák színészeknek, nem beszélve a 
hangos filmről, ahol

a magyarok és osztrákok teljesen kiszo
rították a németeket.

Hitlerek a legszigorúbb numerus clausust 
követelik a színpadon az idegenekkel szem
ben és propagandájuknak igen könnyű szé
leskörű rokonszenvet találni, mikor fő él
vük az, hogy inig a dühöngő színházi krí
zis a német színészek ezreit teszi munka
nélkülivé, addig a külföldiek busás honorá
riumok mellett vagyonokat szereznek. Azt, 
hogy ezek a vendégművészek bizonyos zsá- 
nerben nélkülözhetetlenek és éltető elemei 
az ottani filmgyártásnak, természetesen 
nem említik.

A nemzeti szocialista „Vőlkische 
bachter", Hitlerek harsonája, .egyik 
utolsó számában szenvedélyes hangon 
idegen invázió tarthatatlan állapotáról 
példának felhozza a legutóbb nagy 
aratolt hangos filmet.........Ein Lied cin Kuss
eln Madel".

melynek komponistája a bécsi Róbert 
Stolz, rendezője a magyar Bolváry Géza, 
főszereplői az ugyancsak magyar Hal
may Tibor, Eggertli Márta és a bécsi 
Fritz Grünbaum, Grctl Thcimer, Oskar 

Sima.
Ezen a filmen csak a technikai segédsze
mélyzet és a ruhatáros volt német, állapítja 
meg nagy fölháborodással a lap. Egy másik 
berlihi horogkcreszles. lap

különösen a magyarokat támadja,
akik szerinte hallatlan ügyességgel tudnak 
mindenhova beférkőzni és mihelyt megve
tették a lábukat valahol, rögtön vezető sze
repet ragadnak magukhoz. Azt is bűnéül 
yójják fel a magyaroknak, hogy feltűnően 
segítik és támogatják egymást. Példának 
Brodszky Miklós esetét hozza fel, aki óriási 
kísérettel jelent meg Berlinben és lassan 
sikerült minden barátját behoznia ahhoz a 
filmhez, amelyiknél dolgozott.

Jól értesült becsi körökből nyert értesü
léseink szerint a berlini filmen valószínűleg 
már a legközelebbi időben

bevezetik az idegenekkel szemben a 
numerus clausust és pedig 3

alapon,
ami annyit jelent, hogy csak 
nélkülözhetetlen prominensek 
alkalmazást. Ennek valószínűleg az lesz a 
következménye, hogy a

német filmopcrctlgyártás lassan áthe
lyeződik Bécsbe

és itt a magyar meg osztrák komponisták, 
rendezők és színészek közreműködésével 
gyártott hangosfilmek nyilván veszedelmes 
konkurenciája lesznek a németnek. A fil
men bevezetendő numerus clausus tehát 
nem lesz olyan katasztrófális következ
ményű, mint a színpadokon. A német szin- 
igazgatók ugyan tiltakoznak ennek beveze
tése ellen, gyakorlatban azonban már meg 
is kezdték a numerus clausus alkalmazá
sát. Kénytelenek bizonyos mértékben alkal
mazkodni az uralkodó szellemhez, mert 
hiszen a kampóskeresztesek, mint ahogy 
a közelmúlt számtalan példája mulatja, 
nem Ijednek meg az előadások alatt rende
zett botrányoktól és verekedéstől, ami az 
amúgy is rossz üzletmenetre még végzete
sebb lehet. Már ma nyílt fiiok. hogyha egy 
bécsi színházi ügynök valakit német szín
padnak ajánl,

az igazgató első kérdése az, hogy szőke 
M Illető és eléggé germán külseje vanf

Ellenkező esetben, különösen ismeretlennél 
lehetetlen a szerződés.

A bécsi szlnészszövelségnél arra számíta
nak. hogv az őszi szezonra legalább 800 

száza lékos

nz egészen 
nyerhetnek

osztrák színész fog visszavándorolni Né
metországból Ausztriába. Nyíltan beszélik, 
hogy a fent említett okoknál fogva három 
olyan kitűnő művész, mint

Max Pallenberg, Frilz Kortner ég Con- 
rad Vetdt már hónapok óta nem kap 

uj szerződést Berlinben
és Őszre valószínűleg ők is áticszik a szék

Ez is velem történt! — 
mondhatja Fedák Sári akinek szentesi vendég 

játékából százpengős kihágási birság lett
Fedők Sári, aki a koranyáron a „Velem 

történt.. .** cimü előadássorozatával végig
járta a vidék városait, Szentesre is elérkezett, 
ahol az előadóterem sorait a helybeli előkelő

ségek töltötték be. Az előadás után a város 
előkelőségei meghivták Fedők Sárit, akinek 
tiszteletére a színházépülettel kapcsolatos ven
déglőben nagy mulatságot rendeztek. Folyt a 
bor, a pezsgő, sírt a cigány hegedűje és egy- 
egv szép dali Zsazsu is előadott az. asztalnál 
ülő társaságnak.

A mulatság hajnali négy óráig tartott
— amint ez az őrszemes rendőr bejelentéséből 
kiderült, — holott a vendéglős nem gondosko
dott a záróra meghosszabbításáról. Fedák Sári 
hajnalban elutazott Szentesről és nem is tudta, 
hogy ebből az ártatlan bankettből ilyen ko
moly és legalább eddig a vendéglősre nézve tra
gikus ügy iámadt. Tegnap ugyanis a bankett 
ügyében kihngási tárgyalást tartott a rend
őrség, ahol a vendéglős a következőképpen vé
dekezett:

— Fedák művésznő „Velem történt...** elő
adása után jókedve támadt az uraknak

Odamentem Farkas Béla főispánhoz és cl-

Nyílt levél 
méltóságos Huszka Jenő urnák, 

a Magyar Zeneszerzők és Szövegírók 
elnökének!

osztályú jövedelmet élveznek, de akik 
egész életükben írd és mondd: kilenc 

népdult komponáltak.
Van egy kiváló ember, aki még soha ope
rettet nem komponált, ellenben szerzője a 
gyönyörű „Nyomd meg a gombot..." nép
dalnak és ez elsöosztalyu jövedelmet kap 
az én rovásomra. Ha munkálkodásomat 
nem lehetne ezeknek az uraknak fölébe he
lyezni, legalább is egy szinten állhatnék ve
lük. Erőst Béla és /(nyos Laci urak végzik 
az osztályozást, amelynek én nem vethetem 
alá magúm és Méltóságod igazságos Ítéletére 
apellálok, hogy itt a nagy nyilvánosság előtt 
szolgáltassék elégtétel számomra. Talán 
nem venné jó néven az a sereg ember, akit 
munkám gyümölcséből az egyesületen ke
resztül félig-meddig eltartok, hogy a nyil
vánvaló elfogultság miatt

én Is Abrakául Pál példáját kövessem 
és a német egyesületbe lépjek, 

magyar zeneszerzők tö
meg munkám jövedelmé- 

Méltóságod mély fisz-

Egyesülete
Éppen úgy, mint testvéregyesületében, a 

Színpadi Szerzők Egyesületében, a Zeneszer
zők és Szövegíróknál is súlyos válság dúl. 
Ennek az egyesületnek a: összes magyar ze
neszerzők és szövegírók tagjai, akik innen 
egy bizonyos kulcs szerint kapják a tantiém- 
jeiket. A Zeneszerzők Egyesületében egy 
bizottság végzi az úgynevezett „pontozást". .4 
legtöbb pontot az kapja, akinek a legtöbb 
helyen legtöbbször játsszák szerzeményeit, te
kintet nélkül arra, hogy kis falusi kocsmában 
vagy ötezer emberi befogadó arénában hang
zott cl a dal. Úgy a népszerű slágereket iró 
zeneszerzők, mint a népszerűséget kevésbé 
hajhásző muzsikusok elégedetlenek ezzel a 
pontozási eljárással, mert mig a slágerirók 
azt hangoztatják, hogy tulajdonképcn ők 
tartják cl az egyesület ncmdolgozó tagjait, 
addig a komoly muzsikát írók a tradíciókat 
és a saját erkölcsi erejüket emlegetik, amikor 
kevesebb < osztalékot kapnak a: egyesülettől, 
mint azt ők elvárnák. Perekkel és kilépéssel 
fenyegetőznek tehát a tagok, amely egyszeri
ben megbontaná és működésképtelenné tenné 
az egyesületet. Legérdekesebb a: a nyílt le
vél, amelyet Brodszky Miklós, a népszerű és 
ismert zeneszerző felkérésére itt közlünk:
Méltóságot Uraml
Bocsánatot kérek azért, hogy bizonyára 

drága idejét igénybeveszem, de puritán 
Igazaágérzetéhcz kel apellálnom. Bizonyára 
nincs tudomása arról, hogy a Méltóságod 
állal vezetett egyesület velem szemben mi
lyen

súlyosan éa érdemctlcnUl bánt el.
Tudom, hogy nem szükséges bemutatkoz
nom. hiszen mint az egyesület elnöke bi
zonyára figyelemmel kíséri a magyar zene
szerzők pályafutását. Eltekintve nem je
lentéktelen magyar operett sikereimtől, kül
földön is sikerült olyan elismerést szerez
nem, amely nz ön által vezetett egyesület
nek — szándékosan nem mondom, hogy 
erkölcsi — de

anyagi előnyére válik.
Az egyesület engem mégis csak az úgy
nevezett

másodrangu zeneszerzők közé sorozott 
és nékem a második osztály szerint fizeti 
nz osztalékot. Fel kell hívnom Méltóságod 
figyelmet, hogy nz első osztályban olyan 
viíághirességck vannak, akik már például

Bécsbcn teljesen ismeretlenek 
és talán mégsem helyezhetők eredmények
ben és produktivitásban főiem. Szándéko
san nem sorolok fel neveket, de vannak 
olyanok, ukik

az én munkám hozadékiból Is első-

hrlyükct Bécsbe. Bécsi szinészkörökben ter
mészetesen a legnagyobb elkeseredéssel tár
gyalják a ,.testvérnem:ct" feltűnő kedves
ségét és mindinkább hangosabb lesz nz a 
követelés, hogy retorziónál kell élni és vi
szonzásul megakadályozni a német színé
szeknek az osztrák színpadokon való ven
dégszereplését, ahol egy Jannings, Basser- 
marin, W’erner Krauss ugyancsak óriási gá
zsikat kaplak. Ezek szerint, ha az előjelek 
nem csalnak, őszre parázs kis szinészháboru 
lesz Ausztria és Németország 
gyarország között.

A magyaroknak tehát nem 
niil várni a dolgok fejlődését 
tonnában, de meg kell találni 
nak, hogy segitségére siessenek a külföldön 
szereplő honfitársaknak, akik, eltekintve a 
magyar művészetnek szerzett morális sike
rektől, végeredményben némileg tehermen
tesítik is az amúgy is válsággal küzdő pesti 
színházi életet.

szabad tétlc- 
cs bármilyen 
a módját on-

Andor León

mondottam neki, hogy a fiatalság Itt akar 
maradni é» táncolni szeretne, de nlnes 

erre engedélye.
A főispán erre felkelte a szintén olt tartóz
kodó Lakos István dr. városi főjegyzőt, hogy 
kérje meg az. ugyancsak jelenlevő Jánoska Ti
bor rendorlanácsost a záróra utáni tánc enge
délyezésére.

A főjegyző beszélt is a szintén jelenlevő 
Jánoska Tibor rendőrtanácsossal és igy 

én eddig abban a blszcmbcn voltam, 
hogy a zárórakérdés és a tánckérdés el van in
tézve.

A rendőrbiró azonban nem fogadta el ezt n 
védekezést, hiába kérte a vendéglős védője. n 
főispán, a főjegyző, a rendőrtanácsos, végül 
pedig Fedőit Sári kihallgatását, — mivel enge
dély nem volt, a rendőrbiró záróra-túllépésért

husznnpl elzárásra átváltoztatható száz 
pengő pénzbírságra ítélte a vendéglőst.

Az Ítéletet megfellebbezte a vendéglős és fel
sőbb hatóság dönti majd el, hogy a főispán 
és főjegyző közbenjárása clég-c ahhoz Szente
sen, hogy zárórán túl is lehessen mulatni.

amellyel szegény 
megél fosztahám 
nek egy részétől, 
telője:

Brodszky Miklós.

SZÍNHÁZI napló
Ma este tartják közgyűlésüket a színpadi 

szerzők. Ezen a közgyűlésen a régi elnök
ség nem veszt részt és teljesen magára 
hagyja az ellenzéket, amelynek jelöltje ed
dig Csalhó Kálmán, a Nemzeti Színház fő
rendezője, n kiváló iró volt. Miután azon
ban az Unió csödügyének kulisszatitkai 
egyre szélesebb hullámot vernek, a színpadi 
szerzők azt hiszik, hogy Csathó Kálmán, aki 
az Unió vagyonfelügyelője, a legsúlyosabb 
összeférhetetlenségbe jutott azzal a díszes 
pozícióval, amelyet a szerzők néki nyújtani 
akartak Ebben a pillanatban tehát elnök
jelölt nélkül állanak a szerzők s a legvaló
színűbb, hogy Földes Imre veszi ál az egye
sület vezetését, aki eddig Is páratlan agili
tással dolgozol! azon, hogy a szerzők a 
színházaktól hiánytalanul megkapják meg
szolgált fillérjeiket.

♦
▼an szó. *1 kell monda
nem derűs affért, amely

Ha már szerzőkről
nunk egv kedves, de ......
egy fiatal, rendkívül tehetséges színpadi szerzó 
és Békeff.v László, a Budapesti Színház jclcn-légi’ bérlő-igazgatója kösölt'foly t le. Mikor Ré-1 dicséretére válnék minden mozinak 
keffy ■ „Ml volna, ha...** cimü revOjét előkétzl | film. Ezt érdemes megnézni.

ÜYARALAS ELŐTT
KERESSE FEL

SOS
ur.dlvatspeclallsta,Erzsébet körút 54

LIKVIDÁCIÓS
ÁRUSÍTÁSÁT
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tette, felkérte ezt a fintal szerzőt, hogy Írjon 
egy számol. A szerző einiondla ötletét, de. más
nap közölte Békeffyveí, hogy betegsége miatt 
nem tudja azt megírni. A fiatal szerző legna
gyobb meglepetésére azonban az ötletéből ké
szített duraboeska „Carmen'* elmen szín ráke
rült, egy Lizonyos Halásszal szignálva a szin- 
lapon. A fiatal szerző elment Békefi'yliez és 
rendkívül Ingerülten felelősségre vonla. Bé- 
keffy kijelentette, fiogy u Carmen daraböllete, 
amely a próbaszlvús köriil mozog, nem 11 flutal 
szerzőé, hanem sajátja. Erre a szerző ingerül
ten megjegyezte:

— ön ugylátszlk olyan, mint a Schöberl- 
szabadaiom, télen dühös színpadi szerző, nyá
ron pedig az az igazgató, akit télen támad...

A dologból egyébként plágiumper lesz.
4

Álljon itt egy derűsebb történet, amely egy 
kitűnő hírlapíró kollégánkkal, Stella Adorján
nal és Barabás l.oránttal, a: Andrássy-uti Szín
ház kitűnő müvészeH Igazgatójával történt. 
Stella, aki a Gellértben lakik, meghívta Bara
bást a hullámba Barabás Stella szobájá
ban trikóra vetkőzött, ruháját és fehérneműjét 
fönthagyta a szobában Mikor félhárom felé Ba
rabást sürgős tárgyalásra hívták, /átrohant a 
szobába, hogy felöltözzék, de a legnagyobb 
meglepetésére semilyen iiihápit sem találta olt. 
ahová telte. Hosszas nyomozás után kiderült, 
hogy összes fehérneműjét egy fatális tévedés 
folytán a szobalány a tisztilóba küldte, mi
vel azt hitte, hogy a Stella levetett fehérnemű
iéről van szó, - cipőjét elküldték pucolni, ru
háját pedig a szabóhoz vasalni. Félötre járt az 
idő, amig Barabás a Metropol-bcli lakásáról 
másik garnitúrát hozathatott magánul; és el
hagyhatta a kényszerfogságát. Taxira, kényszer- 
tisztításra, kénystcrvasaláxra és borravalókra 
annyit költött, amennyiért egész szezonra ka
binbérletet válthatott volna a Gellértben.

Z. Molnár, 
Molnár József 
cDfeledtctni a 

Az uj vidám

A Nyári Opereltszínház. ;i közeli napokban 
mutatja be t'jházy Kellé r Dezső és Szlalinay 
uj operettjét, az „Érik a buznkalú’izt**. A vőle
gényén:, rt gazember című darab kitűnő siéf- 
rője társult Ujháty Györggyel, akinek annak
idején a Magyar Színházban rendkívül nagy 
sikert aratott a Ueleznay-asszonyok cimü 
vidéki miliőben lejátszódó vigjátéka. A sláger
szövegeket Kellér Dezső szállította. Hét van 
közöttük, amelyek a legnagyobb népszerűségre 
tarthatnak számol. Az operett szereposztása is 
megérdemel minden figyelmet. Lábast Juci, 
Küry Klára, Tolnay Andor, Stirmay Imre mel
lett jelentős szerepet kapott szubrclti minőséig- 
ben Mende Klári, aki kitünően táncol és érde
kesen groteszk egyéniség.

♦
Kabos Gyula a népszerű és kitűnő komikus 

ma leszerződött a főváros legújabb nyári ka
baréjához, a Pulace filmszínházhoz, amely el
sejétől kezdve kacagó estéket rendez. Sándor 
Stefi a legújabb .slágereket énekli az uj kabaré
ban, ahol Szentlványl Kálmán. ~ “ 1 ' 
Halmay Imre, Várnay László, 
és Ferenezy Marlanne fogják 
pesti ember minden buját-baját. __ _t _____
kabaré művészi vezetője faikner Artúr.

♦
Beszámoltunk arról, hogy Titkos Ilona és 

(lóth Sándor Ungvárolt és Mohácson műkedve
lők élén játszották cl n Valaki cimü Molnár
darabol. Havas Emil, az ungvári Uj Közlöny 
főszerkesztője arról értesít, hogy a kitűnő 
pesti művészek nem a zsidó nőegylct műkedve
lőivel, hanem a „Mozaik magyar kulturegycsil
lét" műkedvelő gárdájával és az ö rendezésével 
játszották nagy siker mellett a darabot.

★

műsort mulat be h Ka- 
A Fox „Történelmi arc- 
az utóbbi évek törlő- 

•lő 
intézlek

Hétfőn speciális 
mar a filmszínház, 
képcsarnokában** 
neime szólal meg, uralkodók, elhall és 
politikusok, akik Európa sorsút .............
és intézik, beszélnek a film kockáiról. Kü
lönös figyelmei érdemel a „Kalandozás 
négy világrészben** cimü kép, amely egy 
érdekes világkörüli utazást mulat be, szá
razon, vizen és a levegőben.

Az Igazi artista művészet, a fékeshefeilen 
jókedv és humor hivatott reprezentánsai, Ri- 
vel« és ti tagú társulata megérkezett Buda
pestre és jullus f-től a Bekeiow Cirkuszban 
lépnek fel. A mai nehéz időkben megfizethe
tetlen az a mosoly, az a kacagás, amit Rí vélnék 
varázsolnak a nézők ajkúra.

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

E héten váratlanul ízes filmcsemege miit 
kopár pesti aszfalton. A Radius (llniszin- 

a Rumba rapszódiát Curt 
ragyogóan kedves,’ mii-

n
ház bemutatta
Bois és Dolly Hant .................. ...........
latságos, bűbájos filmjét. A főszezonban is 

ez .1
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Bárány nem akar jó eredményt 

küldeni Amerikába: ideje 
százon 1 perc

Hat bajnoki szám rekord és meglepetés nélkül

Bárány István dr 
a versenyt!..."

— No és mi lesz

a néző elé. Elől

Hild László
p. 05.2 mp., 3

Sátrak 18 P-től
Tenniszhálőt és hátizsákot 
vehet olcsón a gyár lói ól i 

NEDELKÓSÁNDOR 
utódánál

Budapest, IV., Károly-körút IS. (03 éves eéf— 
HORGÁSZATI CIKKEK NAGY VALA8ZTÉKBAN I

Vértesy egy gyönyörű 
svédcsavarral viszonoz. 
Múlnak a percek, Schlen- 
kér erősen fogja a mér
kőzést s már-már dön
tetlennek látszik, ami
kor az UTE szabaddo
báshoz jut és

Bozsi labdáját Né
meth a kapus kezel 
közé küldi ugyan, 
de oly ügyesen, 
hogy az kicsúszik és 
vlsszahozhatatlanul 

úszik be a hálóba. 
3:2.

biztos fölénnyel
szerezlek meg a harmadik helyet

III. kér. TVE—MTK 2:0 (1:0)
Az izgalmakban bővelkedő UTE—MAC meccs 

után ez a játék alig nyujto.t valami érdekeset. 
A többet támadó fél a III. kér. TVE csapata 
volt, s megérdemelten szerezte meg a győzel
met, amely egyúttal a harmadik helyei is je
lentette. A kék-fehéreknél a gyengén játszó 
Homonnai állandóan előrcuszik, de hosszú

labdái a kápu mellett haladnak el, mig egy ki- 
tűnő gólhelyzetben ugyancsak a kapu mellé 
vágja a labdát. A kerületiek átgondoltabb tá- 
m a dúsai sokkal veszélyesebbek s ezek egyiké
ből, Hóiba átadásából Mátrai az ellenkező sa- 
rokba gólt dob. (1:0). Az MTK-nak ezután 
igen kedvező helyzete volna a kiegyenlítésre, 
ám Szabó, Keserű I. és Homonnai kombiná
ciójából utóbbi ismét hibáz. Szünet után 
Brandi hosszú lövését Bródi komerre üli, majd 
homo imáit és Surányit kölcsönös durva já
tékért kiállítja a biró. Czele lövését Bori bc-> 
tűiről horgássza ki, amelyet a biró észrevesz 
és megadja a tiszta gólt. 02:0.) Ezután a játél^ 
teljes unalomba süllyed.

A MUSz bajnoki uszóversenye korai be
fejezését jelentette a későn kezdett szezon
nak. Természetesen: ;

minden az olhn piászra volt beállítva.
így történt azután, hogy vasárnap hat baj
noki szám és a vizipólóbajnokság döntő 
meccse szerepelt a programon. Gazdag ter
més a közönség aratni szerető szemének . .

Volt tolongás a bejáratoknál már kezdés 
előtt félórával is. Nem várt senki rekord
hullást, még csak a nagy vizicsaták levegő
jének villanyos feszültsége sem kísértett, 
csak éppen búcsúzni jött a közönség úszói
tól és pólózóitól, akiket a jó vezetés, az öt
letes propaganda és a törekvő fejlődés kap
csán méltán megkedvelhetett,

BÁRÁNY DRUKKOL ÉS ROSSZUL VAN
Amig kint halk siko

lyok jelzik, hogy fájós 
lábak é> tapintatlan ta
posások folynak a to
longásban, addig bent,

a masszőr padján 
Bárány dr. drukkol 

és rosszul van.
Szaladgálnak a hírvivők 
és rémhirtcrjciztők.

— Székely és Mészöly 
vigasztalják — úgymond 
—- Bárányt: ,,Ne félj, 
Pista, ugyis megnyered

az olimpiászon?
—• Szintén drukkolni fog, szintén rosszul lesz 

és szintén megnyeri majdl — felelik a bará
tok.

Közben már a 3X100 m-cs flu vegyes stafé
tát a III. kér. meg is nyeri. Gyors a rendezés, 
szól a mega fon:

200 m-es hölgy melluszóbajnokság 
következik. Fnvnril az újdonsült rekorder: 
Pesti Margit. Már úsznak Is. Az első 100: 1 p. 
34.5. Biztatják Pestit, erősít is és kélhosszal 
nyer. Bajnok: Pesti BSE 3 p. 25 mp. (esak két
tizeddel maradt cl a rekordtól), 2. Kirtchncr 
Tatabánya 3 p. 30 mp. 3. Csukay. Taps dörög 
a bajnokunk, de elhal, ahogy hallani:

100 m-ts gyorsuszbajnokság.
Hat induló, hat nagyágyú.

— bárány Berta! — hallani. 
Miért Berta? . ..

— No, hallod - ha a többi nagyágyú, Bá
rány legalább is ,,Berta".

Bárány neonban rosszul veszi a startot. An
nál jobban Székely. Bárány csakhamar élre- 
'ág. elsőnek is fordul Nyomában Székely, I 
majd Wannie András. Bárány erősen figyeli 
Mészölyt s ugv látszik, hogy közben Székely 
csinál meglepetést, de aztán 75-nél Mészöly 
kötélre fut, lemarad s Bárány clgánsan, nyu
godtan és kényelmesen üt be Székely elölt a 
célba. Bajnok: Bárány dr. MESE I perc. 2. 
Székely ETC I perc. 00.8 mp., 3. Wannie 1 p- 
02 2 mp.. 4. Mészöly 1 p. 02.2 mp.

Az utolsó kettő idejét azzal az órával 
mérték cl, amelyet a toronyból, a niiiugró-to-

ronyhól hoztak le — mondja Bánó. Valami 
valóban történL Zsibaj, tárgyalják az ered
ményt a sportrókák:

— Bárány nem okai jó időt küldeni Ameri
kából — mondja Bánó, amikor starthoz áll

■ 200 m-es mclluszóbajnokság 
mezőnye. Ismerős kép tárul 
Hild, utána Lantos.

— Ha nem igy lenne, 
meg lehetne óvni a ver
senyt — mondja valaki. 
De ráduphiznak:

— Hildnek úszni sem 
kellene. Kihirdethetnék: 
rossz első Hild s csak a 
második helyért verse
nyezzenek!

Hild gyorsan megcá
folja a rosszmájúságot 
és erős tempóban hosz- 
szakkal ér célba — 
Bajnok: Hild UTE 2 p. 
56.4 mp., 2. Lantos FTC 3 
Fiedler BSAC 3 p. 00.8 mp.

Ezt követi egy <X100 m-es Ifj. gyorsuszó
staféta, amelyet szép verseny keretében a BBTE 
nyer, majd

■ 100 m-cs hátuszóbajnokság 
következik. Már-már vitathatatlan Nagy Ká
roly győzelme, amikor az első hossz után 
Bitskey Árpád rákapcsol és izgalmas finisben 
befogja Nagyot. — Bajnok: Bitskey Árpád 
MESE 1 perc 15 mp., 2. Nagy UTE 1 perc
15.2 mp., 3. Bitskey Aladár MESE 1 perc 17 
mp.

Alig fejezik be az eredményhirdetést, már 
ott állnak a tűző napfényben a delnők, a

100 m-es hölgy gyorsuszóbajnokság
űz a napfény, tűznek a sze

mek, úgy látszik, ez 
perzselően hat, mert 
start helyett egyesek a 
vizbeesnek — hűtési 
célzattal. Másodszorra 
már sikerűit a start — 
a többieknek. Mert Tóth 
Ilonka bennragad. De ha 
nem is ragadna benn?... 
Magasházyra vigyáz s 
közben nem veszi észre, 
hogy Sípos Manci sen
kire sem vigyáz, ellen
ben úszik. Ezt azonban 
jól csinálja. Hagyján: 
gyorsan. Mire Tóth ész

reveszi az ügyet, mái Sípos elintézte a maga 
kis dolgát és nyugodtan hallgatja a megafont: 
Bajnok: Sípos FTC I perc 16.2 mp. 2. Tóth 
MUE 1 perc 18 mp. 3. Mailász FTC 1 perc
18.2 mp.

A vizipólómérkőzések előtt még gyorsan el
intézik n közönség körében „vizbezuhanás" 
név alatt ismert.

toronymUugró-bajnokság
kérdését. A pontozó bírák nagy derültség s he
lyenként füttykoncert közben végzik hálátlan 
mesterségüket, amely alapján bajnok: Nagy 
Károly MTK 108.R1 ponttal, 2. Kovács UTE 
101.10 pont.

derék amazonjai.

Sípos Manci

UTE-fölény s a MAC bajnoksága mégis 
egy füttyön múlott

UTE-MAC 3:2 (1:2)

Keserű II

szőni az első labda

Nagy Irgalommal
várja mindenki a vízi- 
póló-bajnok síig döntő 
küzdelmét: a: UTE és a 
MAC harcát.

A helyzet borotva
élen táncol s az 
UTE bizony némi 
hátrányban van, 
mert a bajnoki cím
hez nem elég a dön
tetlen, győznie kell.

Dörög nz „Em-Á-Cé, 
MAC! MACI MAC, Dirr- 
durr belel", de nz utol
só szó az Újpesté. Vi- 

a MAC-é s ez mégis fon
tosabb. Vértesy rossz passza miatt óriási hely 
zetbe kerül Németh, de ma kapufára van be- 
állliva. Nagynehczcn mentik ...lames" agilis 
kap uelölti munkájút s még mielőtt felocsúd
hatna a meglepett UTE védelem.

ívády hosszú labdája Keserű IL elé poty- 
tyan, aki nagyon rossz szögből Is messziről 

pontosan ejti be a labdái. 0:1.
Kezdéskor a MACCslák hamarabb indulnnk. 
büntetésből Bozsi az ö kapujuk elöl dob, ami

Mllnll* Rüillfl "PortAruhAz. Bndapeat. VII. IRBIHír uyIIla Kiioly-kftrut >,'e. (Mrokbíx)

SzenrAcIóe uj vilAgszabadalom 
.,Star“ egymásra Állít
ható és Ihszcrnkható 

Uyorságy.

bői gól is lesz.
Németh ugyanis elcsípi ■ labdát, Halágy
hoz Játssza, ez visszaad és süvítő hómba 
száll a félpályáról Gyulai kezébe, majd on

nan a hálóba. 1:1.
Németh még egy gólt dob azután, de közbe
fütyülnek. A MAC uj kapusa: Kusinszky az 
erősen tűző nap mialt egyre bizonytalanabb s 
ezért most mindenki lőni próbál. Á harc egyre 
hevesebb lesz, mindaddig, amig Keserű ll.-l 
és Barnát ki nem küldi a vízből a biró. Ezzel 
megerősödik az UTE, de csak látszólag mert

Vértesy—Kánássy—Vértesy akció ulán
ügyes dobással Ismét vezet a MAC. 1:2.

A gólt Németh újból kapufalövésscl viszonozza, 
majd néhány brilliáns jelenetet mutat be, ami
kor mcccsdönlő fordulat következik.

Ilalasyt dúsításra kiküldi a bíró, a helyzet 
emiatt menthetetlen az UTE számára, ■ 
MAC-lsták azonban túlsókéig gondolkoznak 
s mire Vértesy tisztán állt a kapu előtt, 
addigra az Időblró pontosan lövés előtt le

fújja a félidőt.
Ezzel a bajnokság csúszott ki a MAC kezéből.

Szünet után csonka csapattal folytatja nz 
UTE » harcol és igy is fölénybe kerül, amely
nek ar lesz n vege, hogy

Borsi Jól passiói Némethez, aki egy ügyes 
drlbll ulán bepöccinti a labdát. 2:3.

Ezután Halasy visszajöhet, ami az UTE döntő 
fölényét jelenti. Németh kapufát lő, amelyet

ön Mmulla miiven otcsű nnn 
regatta-siiiet r íUUr

Atlantié caónakhU, V, Mpuiget. Telefon: M-5-52.

Donogán István versenyen kívül indult, 
4745 cm-t dobott vasárnap

Remecz civilben nézte végig a versenyt és nyilatkozott 
a Hétfői Napló-nak

Az óbudai Torna Egylet 60 esztendős fenn
állásának jubiláris űnnepségi keretében jól si
került atlétikai versenyt rendezett vasárnap 
délután Hévizi-uti pályáján. Különösen nagy 
érdeklődéssel várta a nagyszámú publikum a 
diszkoszvetőknek, Madarásznak, és Donogán- 
nak az indulását, nemkülönben Darányi dr. 
szereplése elé is fokozott várakozással nézett 
az atlétatársadalom. Azonban

sem a diszkoszvetők, sem pedig Darányi 
nem értek el ezúttal olyan eredményt, 
amellyel meggyőzték volna a Magyar Atlé
tikai Szövetséget Ixm Angelesbe való ki

küldetésük Indokolt volfáróL
800 m-es II. oszt, síkfutás: 1. Oláh OTE 2 p. 

05 mp., 2. Szollár ESC 2 p. 05.6 mp., 3. Krischkc 
MAC 2 p. 06 mp. Hármasugrás: 1. Omaszla 
OTE 12.78 m„ 2. Göndör OTE 12.61 m., 3. 
Sóti 12.41 m. 300 m-es hendikep síkfutás: 1. 
Kalovits FTC 36.8 mp., 2. Farkas MAC 36.8 
mp., 3. Jákli Postás 36.8 mp. 800 m-es sík
futás: 1. Fehérhegyi MTK 2 p. 03.4 mp., 2. 
Prohászka Vasas 2 p. 03.6 mp., 3. Eper ESC 2 
p. 04.2 mp. Sulydobás: 1. Kiss OTE 1343 cm.,
2. dr. Kovács BBTE 1316 cm., 3. Soós KAOE 
1267 cm. Dr. Darányi versenyen kívül dobott s 
legnagyobb dobása 1499 cm. volt. Darányi do
básai: kilépett, 1418, 1463. 1442, 1499 és 1476 
cm volt. II. oszt.: 1. Török Postás 1230 cm., 2. 
Nagy László Postás 1229 cm., 3. Sziklai Sándor 
UTE 1188 cm. 3000 m-es síkfutás: 1. Riegler 
BIK 9 p. 22.4 mp., 2. Tuza MTK 9 p. 22.8 mp.,
3. Piros BBTE 9 p. 35.6 mp. 3000 m-cs síkfutás,
bajnokok kizárva: 1. Simon MTK 9 p. 15.6 mp., 
2. Sárossy UTE 9 p. 31.8 mp., 3. Fischer MTK 
10 p. 01 mp. Diszkoszvetés: 1. Madarász 45.81 
m., 2. Kiss OTE 41.25 m., 3. Cserenvei BTC
38.90 m. Donogán István átigazolás alatt lévén, 
egyleten kívül indult s 47.45 m-es dobásával a 
nap legszebb eredményével dicsekedhet. Dono- 
gán dobásai 44.55, volt jobb, 45.96, 45.16, 43.10, 
47.45 m. Madarász dobásai: 42.86, volt jobb. 
42.36. 44.79. 45.81, 45.20. — Olimpiai staféta A) 
osztály: 1. UTE 3 p. 44 mp., 2. BEAC 3 p. 44 8 
mp.. 3. MAC 3 p. 50.8 mn. — C) osztály: 1. 
BSzKRT, 3 p. 50.2 mp., 2. OTE 3 p. 50.4 mp., 3. 
MTE 3 p. 50.6 mp.

A versenyt végignézte
Remecz József,

a RÁC világrekordot rengető kiváló diszkosz

vetője, aki jelenleg a legnagyobb olimpiai re
ménységünk. A Hétfői Napló munkatársa be« 
szélgetést folytatott Remeczcel, aki úgy nyilat- 
kozott, hogy az OTE versenyén bár benevezték, 

felsőbb utasításra nem vehetett részt, mi
vel kímélnie kell magát és minden Ideg- I 
szálával az utasítások szerint kell élnie és 1 

kondícióját Javítani. '

Jövő vasárnap azonban az atlétikai bajnokság 
gokon feltétlenül résztvesz, amikor is nagykő-* 
zönség előtt bizonyságot akar tenni 50 méteres 
formájáról. Remecz hétközben, mint mondotta, 
egészen könnyű tréninget vett, minden meg- 
erőltetés nélkül dobált, de igy is 46 és 48 méter 
között ért földet a diszkosz. Közben Misángyl 
Ottó alelnök is clláta cmcczct megfelelő utasí
tásokkal:

— Az a fontos, hogy a versennyel és az olim-t 
piász gondolatával egyáltalában ne törődjön* 
Ne izgassa magát semmivel és csak egészen 
könnyedén trenírozzon. Az a fontos, hogy jó 
testi és lelki kondícióban kerüljön ki az olimi 
piászra. Nem az izmaival, hanem az idegeivel 
és a szivével éri el egy atléta a legszebb erei- 
menyi. Darányi dr.-nál például az a legnagyobb 
baj, hogy valósággal betege a drukkolásnak s 
ezért nem tud 15 méteren felül emelkedni. Én 
egészen biztos vagyok benne, hogyha az olim- 
piászra való kiküldetése eldőlt volna, úgy nyit-* 
gödi idegekkel túlszárnyalta volna ezidén az 
eddigi legnagyobb teljesítményét.

Remecz megfogad!** Misángyl alelnök utasí
tásait és a szerény, de komoly és sportszerűen, 
gondolkodó atléta Ígéretével készül a belé- 
helyezett bizalom beváltására.

„Amerika szeretettel vár Benneteket!..."
—- mondotta Roosewelt amerikai követ az úszó- és 

vizipólócsapat búcsúztatásán
A pompásan sikerült uszóbajnoki viadal 

után az úszó- és vizipólócsapat olimpikon 
tagjai a: olimpiai dresszben (piros kabát, 
fehér nadrág és szalmakalap) teljes szám
ban összegyűltek a búcsúztatásra.

Elsőnek Múzsa Gyula, a Magyar Olimpiai 
Bizottság elnöke lépett a mikrofón elé, aki 
kimentene a Diósgyőrött nyaraló Lázár 
Andort, az OTT elnökét. Múzsa Gyula be
szédében oda konkludált, hogy nagy nehéz
ségekbe ütközött a túrán és az olimpiászon 
való részvétel, de örül, hogy a költségeket 
mégis elő lehetett teremteni. Az Országos 
Testnevelési Tanács nevében szeretettel bo
csátja útjára ezt a kis gárdát és bizalommal 
várja az eredményt.

Karafiáth kultuszminiszter nevében 
Schwödcr államtitkár beszélt ezután, aki 
abbeli reményének adott kifejezést, hogy 
azt a szimpátiát, amelyet az úszók és a vi 
zipólozók eredményeikkel kivívlak, a most 
elkövetkezendő hetekben még inkább öreg
bíteni fogják.

Sipöcz Jenő polgármester nevében Szlo
vák Pál tanácsnok lépett ezután a mikrofón 
elé és rövid beszédben arra kérte a magyar 
reprezentánsokat, hogy ugyanolyan szituiéi 
és lélekkel küzdjenek a nemzeti eszmékért, 
mint amilyen féltő aggodalommal, de őszinte

bizalommal fogjuk mi itthonról kísérni aS 
ő útjukat.

Ilomonnay Tivadar, az Uszószövetség el
nöke következett ezután szólásra. „Dicsősé
get akartok vívni, ezt várja Tőletek a ma
gyar nemzet" — mondotta Ilomonnay Ti- 
vndí:r. „Én, aki ismerlek . Titeket, bizton 
hiszem, hogy azt a nagy kötelességet, ame
lyet magatokra vállaltatok, teljesíteni is 
fogjátok."

Roosewelt amerikai nagykövet arról be
szélt, hogy

Amerikában szeretettel várják a ma
gyar sportembereket, 

akik iránt megbecsüléssel viseltetnek. Öröm
mel latja, hogy ez a kis gárda telve vart 
csupa ambícióval és elszántsággal és hiszi, 
hogy a sziveket, a lelkűket a tengerentúl 
sem fogják elveszíteni. Megkapó beszéde ve
gén sok szerencsét kívánt a magyar úszó
ét vizipóló csapatnak.

A kedves bucsuiinnepség a Himnusz ek 
éneklésével ért véget.

* ,
Az olimpiai uszóexpedició ma reggel 7| 

órakor kel útra a nyugati pályaudvarról- 
Az első állomás Prága, ahol kedden játszik 
a vizipólócsapat a csehszlovák válogatottak 
ellen,
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Vasárnap délelőtt megérkeztek a Tour de 

Hongrie olasz résztvevői
A Tour de Hongrle-p résztvevő olasz kerék- 

párcsapat ' .............
délivasuti 
olaszokat 
magyar 
megjelent b ............................. .............
olasz követ vezetésével az olasz követség 
egész tisztikara. A Magyar Kerékpáros Szö
vetség képviseletében Naumann Andor szö
vetségi kapitány üdvözölte az olaszokat, de

vasárnap délelőtt megé: ..ezett a 
pályaudvaron Budapestre. Az 

lovag Vittorio Tonielerrt kísérte a 
fővárosba, ahol 
a pályaudvaron

fogadtatásukra 
Marlo Arlotta

rajta kívül a kerékpáros 
zetö egyénisége megjelent 
tatásánál.

Az olasz csapat hétfőn
—Gyöngyös—Párád—Eger—Miskolc 
nalon terepszemlét tart, illetve ezt az útvo
nalat tréningszeriien végigjárja. Miskolcról 
azonban vonaton tér vissza Budapestre a 

............................................hétfőn délután, az 
délben érkeznek

sport számos ve- 
az olaszok fogad-

reggel a Budapest 
utvo-

kis kolónia. A franciák 
osztrákok pedig kedden

A Szeged FC nagy gól
aránnyal nyerte 

az első osztályozómeccset
Szeged FC—Vasas 3:0 (0:0)

Szeged, junius 26.
, (A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Ar. első osztályozó mérkőzés, amely az 
első ligába való bejutás kérdéséről volt hivatva 
dönteni egyrészről,

rendkívüli Izgalmakat,
nivótlan játékot hozott. Ar. izgalom 

i játékosokon — akik sokszor tullép- 
játék határait — lelt úrrá, hanem 

i nézőkre is, akik heves jeleneteket 
a tribünökön, ugyannyira, hogy 

minden percben a legnagyobb botránytól 
lehetett tartani.

'A szegedi pálya rendezősége a félidőben lovas-

amely óvintézkedés

másrészről 
nemcsak a 
ték a fair 
átragadt a 
rendeztek <

rendőrerősitést is kért, _______ ___ v_____
hasznosnak is bizonyult, amennyiben a meccs 
végét jelző füttyszó után csak igy sikerűit a 
már-már kitörő botrányt megakadályozni. A 
Szeged FC határozottabb csatársorának kö
szönheti a győzelmét, amellyel

körülbelül már he is biztosította az első 
ligába való bejutás jogát.

A Szeged FC-ben is a védelem volt a legjobb 
csapatrész.

Az első félidőben 
stílusról alig lehetett szó, 

unalmas, nivótlan játék colt. A hnzni csapat
nak két kitűnő Helyzete volt gól elérésére, ám 
ezeket Havasköri, illetve Grósz kiaknázatlanul 
hagyták.

Szünet után a 2. percben Haitaskőri átadá
sából Kronenberger 11. éles lövéssel juttatta 
sarokba a labdát, majd a 20. percben Lukács 
Bereczkyt is átjátszotta s úgy juttatta az üre
sen hagyott hálóba a második gólt. A harmadik 
gól a 28. percben Havasköri bombalövéséből 
esett.

KÜLFÖLDI SPORTMAPL0
Az Admira pyrrhusi győzelme után 
a Slavia már túljutott az első gáton 

Admira - Slavia 1:0 (0:0)
Bécs, junius 26.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
’tése.) Óriási nézőközönség előtt játszotta má
sodik középeurópai kupamérkőzését az Admira 
és a Slavia.

Negyvenezer bécsi előtt játszott a két csa
pat s az Admira bár l:0-ra győzött, a 3:0 
arányú prágai Slavia-győzelmct hehozni 
nem tudta s Így kiesett a további küzdel

mekből.
Az Admirára tehát nincs többé gond az idén. 

'A mérkőzés elején nagy cső volt, amely későb
ben elállt, azonban a pályát igen nehézzé és

csúszóssá telte. Az Admira igen idegesen ját
szott, különösen az első félidőben, míg a Sla
via védelmének kiváló játéka folytán a szünet 
elölt fölényben is volt.

Az első féMdőben a közönség erősen lilnte- 
lett az olasz Ilarlassina bíró cNen, aki egy 
jogosnak látszó ll-est nem ítélt meg

A második félidőben az ,
szolt és csatárai támadást támadás 
rétiek, úgy hogy a Slavia védelmének 
nagy munkája volt. Az egyetlen gól a 
percben Hannemann sarokrúgásából esett, 
nek labdáját Vogel II. a hálóba lőtte.

Admira jobban ját- 
................ után ve- 

igen 
18. 

aki-

A „Dunajobbparti" profik győzelme Eszéken
Budai-III. kér. FC kombinált-Gradjanski 2:1 (1:1)

meg a vezetést, de a magyar profik Lengyel ré- 
' ’ kiegyenlilcttek. A II. félidőben

.. .........,j___ _ -- ■_____  1 óbudai válogatott" fölénye és
szolgáltak a győzelemre. A Grodjanski szerezte | Ember a győzelmet jelentő gólt is megszerezte

Eszék, junlus 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-lvén hamar 1 

tése.) A „Dunajobbpartiak'1 szép játékkal rá- állandósult a

14.3 mp. a 110 méteres gátfutás 
uj világrekordja

Mlehelson képviseli az USA színeit az olimpiai maraton
iutó emlékversenyen

Newyork, junius 20.
(A Hittől Napló távirata.) George Sáling, a Jownl egyeleml hallgató, akt egy hátiét 

ezelőtt a 120 yardos gáltutás világrekordját 14.1 mp.-re juvltotla, azorabaloo a 110 nií- 
teres gátfutásban 14.3 mp.-es Idővel uj világrekordot állllotl tel.

Az amerikai maratontuló olimpiai próba versenyén Albert Mlehelson 2 óra 44 pere 
11 mp.-es Idő alatt győzőit a 41.842 km.-es távon. Amerika színeit tehát a losangelesl 
olimpiai játékokon a maratonhitásban Mlc helson képviseli.

Neurporkból jelentik: .Símpzon 21.0 mp-es I tlj/erle 8103.25 ponttal, ami alig marad cl 
kililnö idővel győzőit 200 méteres síkfutás- a Hun Jervinncn 8255.475 pontos világ
ban. Amerika dekatloa bajnokságát Bauscli I rekordja mögött.

A csehszlovák amatőr-válogatott nagy gólarányu 
győzelme az osztrákok felett

Pardubltz, junius 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

’féfe.) Csehszlovákia—Ausztria 5:0 (3:0). Az
Amatőr Európai Kupáért való küzdelemben 
igen heves és érdekes meccset vívott a két 
egviltles. A csehszlovákok mindkét félidőben 
technikai és taktikai fölényben voltak és meg 
érdemelt győzelmei arattak.

A csehszlovák csapat az utolsóelőtti hely
ről a tabella élére ugrott fel, 

ahol Ausztriával teljesen azonos pont- és gól
aránnyal foglalja el az első helyet. Magyar
ország amatőr válogatott csapatának utolsó he

Balatonailga is 
Balatonviiagos

110-100 negy-zUglM nsa>s««ban. fQMMoegat 
kantiutók. Érdeklődni lehet a Magvar Tiszt- 
slie'ők TukurC-Upón/iara nt.-rál, IX. Mester- 
utca 15. Tel.: l. 40-1-00, vn?y vaaer- és nnnepna 
e világosi állomás melletti irodánk

Kit tart a leolobb 
futballistának?

A Hétfői Napló sportpályázata
Vágja ki a 2. oldalon található szelvényt, töltse azt ki ós borítékba zárt 
levélben írja meg, hogy melyik futballista nz ön kedvence. 
A levélben legfeljebb tiz mondatban meg la kell indokolnia azt, 
hogy miért esett a választása a kedvencre.

A Hétfői Napló rendkívül értékes dllakat oszt ki 
azok között, akik a legötletesebb és legszellemesebb 
érvekkel indokolják álláspontjukat.
Sportpályázatunk realitását biztosítani Fogja a pártatlan zsttrl, amely 
a beérkezett pályaművek felett dönt Egy egv olvasónk több szelvénnyel 
is pályázhat. Pályázatunkat augusztus második felébon zárjuk lo.

Ne maradjon távotegyetlenolv'asónksem 
sportpályázatunktól.

n verseny ma kezdődik 
es nal hitig tart

A Hungária kikapott, a Bocskai 
döntetlenül játszott a pozsonyi 

futballtornán
Pozsony, junius 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Stefanik-torna során vasárnap n deb
receni csapat került össze a pozsonyiakkal, 
amellyel szemben 2:2 arányú döntetlen ered
ményt ért cl.

A Hungária a WAC-lól 2:0 aránya veresé
get szenvedett.

Az egyes mérkőzésekről a következőket jelent
hetjük:

Bocskai—Bratislava 2:2 (1x1).
Az első félidőben egyenrangúak voltak a csa

patok, bár a Bocskai támadásai sokszor veszé
lyeztették a Bratislava kapuját. A 16. percben 
Markos rugla a vezető gólt, amit Heisl n 22. 
percben egyenlített ki. Szünet után az 1. perc-

ben Heisl ujahb gólt szerzett. A játék ezután 
igen hevessé vált es a bíró Telekit kiállította. 
Ezután néhány perces felhőszakadás követke- 
zctl, majd felázott pályán folytatták a játékot, 
A 22. percben Moóré kiegyenlített.

WAC—Hungária 2:0 (0:0).
A WAC erélyes játékával nyerte nicg a mér. 

kőzést. A Hungáriában Kalmár kitűnő játékát 
többször megtapsolta a közönség. Szünet után 
az 5. percben Miiller rúgta a vezető gólt, mire 
a Hungária visszaesett. A 29. percben HUH 
gólja teljesen letörte a kék-fehéreket.

A Stefánia-torna során kedden a Slavia « 
Bralislavával, szerdán pedig a Hungária 
Slaviával, a Bratislava pedig a WAC-cal kerül 
össze.

ló

VILÁGSZEMLE VASÁRNAPI

fj/e ugylátszik véglegesnek tekinthető. A Kupa 
tabellájának állása a kővetkező:

1. Cschszlovókia ( a 10:7 4 pont
2. Ausztria » « a , 10:7 4
3. Románia « • s . 8:6 4 n
4. Magyarország . . 6:9 2 „

Lemaradt az A vus-verseny
győztese

Zíttauból jelentik: A nyolcadik lückenbcrgi 
hegyiversenyt vasárnap bonyolították le. Az 
5 km-es versenypálya mindkét oldalán több 
mint 70.000 főnyi közönség helyezkedett el. A 
nap leggyorsabb Idejét a drezdai Leivy érte el 
Bugoffí-kocsijón 2:38.8 mp-cs idővel 113.350 
kin cs óraállnggal, inig az Avus-vcrseny győz
tese Brauchitucli, Mercedes Benz-kocslján 0.2 
másodperccel 2-ik lett. Harmadiknak Hunt 
Stuck (Mercedes Bcnz).

A NÉMET HAEUSER NYERTE EURÓPA 
KÖZÉPSÚLYÚ BOXOI.ÓBAJNOKSÁGOT

Madridból jelentik: Európa középsúlyú 
boxolóba jnokságot a néniéi Haeuser nyerte. 
A mérkőzés szombat este folyt le a valen
ciai arénában. A német bajnok már az első 
menet 55 másodpercében knock-outolta 
ellenfelét, Martinez de Alfára spanyol baj
nokot.

KUPAHARCOK A BALKÁNON.
Belgrádból jelentik: 12.000 néző előtt kezdő

dött meg vasárnap délután Belgrádban a bal
káni aranykupáért folyó küzdelem. A résztvevő 
Inbdarugócsapatok felvonulásával és nemzeti 
himnuszaik eljátszásával kezdődött az ünne
pély. A felhőszakadás mailt tegnapról elma
radt bolgár—román mérkőzéssel kezdődtek a 
versenyek ( Legnagyobb meglepetésre Bulgária 
válogatott csapata 2:0 (0:0) arányban legyőzte 
Románia legjobbjait. A bolgárok különösen n 
második félidőben igen nagy tűzzel játszottak, 
amikor a durvaságoktól sem rettentek vissza. 
\ román csapat is átvette ezt nz erőszakos já- 
tékmodort. Popovics biró gyengén vezette a 
mérkőzést.

Utána került a sor Jugoszlávia és Görög 
ország mérkőzés, amelyet a jugoszláv csapat 
7:1 arányban nyert meg.
SERA MARTIN VÁRATLAN VERESÉGE 
A FRANCIA ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGON

Parisból jelentik: A francia atlétikai baj
nokságok befejező napján a colombesi sta
dionban jobb eredményeket csak n közép 
és hosszú távon értek el. 800 méteren nagy 
meglepetésre Keller győzött f.JJ.4 mp-es 
idővel a favorit Sera Martin előtt. (1:53.6 
mp.) Az 1500 m-es síkfutásban Desroches 
került első helyre 3:59.8 mp-es idővel. 5000 
méteren Hoc.liard győzött 14:56.8 mp-cs idő
vel, a lávohigrásban pedig Bobért Paul 
végzett első helyen 704 cm-cs eredménnyel.
A NÉGER BOX VILÁGBAJNOK VERESÉGE 

MILANÓBAN
Milánóból jelentik: Tomagnini olasz ökölvívó 

nagy meglepetésre pontozásiul legyőzte Al 
liroum néger világbajnokok Ugyanekkor Bo- 
naglia Európa-bajnok kiütéses vereségi 1 szen
vedett az eddig ismeretlen Haiguerra boxolótól.

SPORTHÍREK
X A Hungária „hódoló turautja". A lluiu 

gária Automobil Club julius 2-án rendezi Kő* 
szegre „Hódoló turautját". Ezen turaut egyik! 
programpontja azon ünnepségeknek, amelyek 
Jurisich Miklós, Kőszeg várának hős parancs* 
noka, fényes hnditeltének 400 éves évfordulója 
alkalmából rendezte! nck. A turul a Hungária 
Automobil Club dlszelnöke, vitéz dr. József 
Ferenc királyi herceg vereti. A jármüvek hó
futása julius 2 án d u. 7 és 8 óra között vait 
a kőszegi városháza előtti téren. A résztvevők 
olcsó és kitűnő ellátásban és elhelyezésben ré* 
szegülnek. A két és félnapi kirándulás költ* 
ségci üzemanyag nélkül személyenkint kb. 
25—30 pengőt tesznek ki. A túrán részlvenni 
kívánók n Hungária Automobil Club litkársá* 
gnnál (IV., Királyi Pál-ulca 7, 11/5. Telefoni 
837—05.) jelentkezzenek d. u. tfb és 8 óra 
között.

X Atlélaloborxót tartottak vasárnap délelőtt 
ar. MTK Hungária-uti sporttelepén, amely al* 
kólómmal olyanok vehettek részt ar egyes ver* 
scnyszámokbnn, akik nyilvános versenyen 
még nem indultak. A hat versenyszámra ki* 
lencvenen jelentkeztek és bár eredményeik 
még egészen kezdetlegesek, többen közölök 
fejlődésre képeseknek látszanak. Az agyes 
mok győztesei: 100 m. Kemény 12.2 mp.,
m.: Várkonyi 60.4 mp., 2000 m.: Nagy 6 n- 
16.2 mp. Magasugrás: Kurmann 148 cm. 7'á- 
oolugras: Kemény 549 cm. Sulydobás: Papp 
915 cm.

X A pécsi vasutas futballisták nyerték a 
délnyugati bajnokságot. Pécsről jelentik: Va- 
sárnap játszották le a Délnyugati Labdarugó 
Atszövetzég bajnoki labdarugó dönlőmérkőzé- 
sét, amelyen « PVSK 4:0 (1:0) arányban
győzte le a Rajai Turul S. E. csapatát. A dél- 
nyugati alszővetség bajnoka tehát a Pécsi 
Vasutas Sport Club.

X „The Hungárián Waterpolo.* Ez nr an
gol címe annak az érdekes propagandafüzet- 
nek, amely Pataky Károly hírlapíró szerkesz
tésében most jelenik meg és amely a magyar 
vizisporlokat, valamint Budapest szépségeit is
merteti. A magyar szöveget Donáth Leó dr, a 
KÍNA főtitkára fordilolla angolra. A fiiret füg
gelék.? a magyar sportnak nz athéni olimplász. 
lói a mai napig elért eredményeit tárja az 
olvasó elé.

cm.
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Félelmetes fickók a magyarok, 
de én csak Remecztől ffélek!“ 

mondja Juies Noel, a francia diszkoszvetőbajnok
Páris, junius 26.

<A Hétfői Napiéi párisi szerkesztőségétől.) 
V(y >11 ..11 » 1‘crshing Stadion zöld szőnyegén, 
a napfényes júniusi reggelen, diszkoszdobásra 
készen, mint egy antik görög atléta megeleve
nedett szobra Is megértjük, hogv Julea Noel, 
■ francia diszkoszvető bajnok, tölti be minden 
qemzctközj < sapalfelvonulúsbnn a francia csa- 
pBtknpItánv és zászlóvivő szerepét

or

(Mándy Ilona felvétele a Hétfői Napló számára) 

bari dekoratív jelenség a szabályos, egyenes 
metszésű arcélévcl és impozáns hatású MG cm. 
magasságéval, f'A’ kgr súlyúval és kiterjesztett 
karjainak 2 méter tő cm-cs átmérőjével.

Egv lendület: és a diszkosz hatalmas ívben 
sodródik <1.

— Ez megközelítette az 50-ct — mondja
Rogucttc knl'itúiiy, aki vivóniestere volt Nőéi
nek és büszkén nézi tanítványa tréningjéf.

— Persze ilyenkor mindig jobb eredménye 
két ér cl az ember, mint a versenyen, 
rtionrija a francia sampion. Es rögtön utána 
tCM.i:

— Kérem, nem tudja, hogy néz ki Rcmeczf 
Sajnálattal vallom be, hogy sose láttam.
— Il(m kiváncsi vagyok reá és úgy remél

Vidám hangulatban, a siker reményével 
indult vasárnap reggel Torinoba a Fradi

Vasárnap reggel 7 óra. A Déli-vasul pálya
udvara zsúfoltan fogadja magába a nypz$gö- 
bolygó, balatoni kirándulásra áhítozó tömeget. 
Elegáns «ceknnd-loidcf lek. modern utazótás
kák csillannak m< g a jegypénztárhoz tolongok 
V-vporljúban. Kaotikus lárma foszlányai szű
rődnek át a várótermek ajtaján is. Mindenki
nek van valami hangos mondanivalója a tőle 
tiz méterre álló ismerőséhez . . .
, Csak az egyik sarokban húzódik meg csen
desen, szerényen egy kis csoport,

■ Ferencváros különítménye.
Negyven perccel az indulás előtt együtt van nz 
r^é«z csapat. Csuk n hosszú ul kellemes cltöl- 
f«Wie irányuló apró beszerzési műveletek van
nak hátra. Megvásárolják az öVsz.és napilapo- 
kot és n széplrodnlmi és képes hetiujságoknt. 
Kohut és Táncos könyveket is visz magával. A 
Takács testvérek romikár Ivóról gondoskodnak 
Lassan mindiiagyohb karéj" alakul ki, meg-
• rljezik. Rodiuinur Pál a 12) közép vezére s
mlmcgv Ő0 tagit Fradi drukker. Egyszer csnk 
■ ........ arca felvidul, megérkezett a nagy
tzerektnek örvendő „(iyula hácsi'-juk, vitéz

G villa h. rcndőrfőpnrnncsnok is. — aki 
tudvalevői n a zöld fehér fiuk egyik legmeghit 
Í<’hb híve.

—• Hova tetszik utazni. Cmtla bácsi* 
sokatmondóm! Kohut Vili.

— Sehová, hozzátok jöttem, hogy elköszön 
]rk tőletek volt ii válasz
• -r- Köszönjük (iyitla bácsi kedvességét — 
zsongták kórusban a fiuk

-- Igen ám. de az érkezésiekhez Is kijövök. 
— folytatta a délceg rendőrtiszt. Ha győztök, 
akkor igyvdul. de hu kikaptok, akkor egy sza 
kaft rendőrrel zsuppoltathik a börtönbe benne 
keket.. .

Jóízű kacagás fogadta az alvói intelmet. De 
wiár itt van » vezetőség is Egyszerre ..fut be" 
Maki liget elnök. Klcmcnt Sándor, H’eísr Pisla 
ti.'Rlum Zoli. A játékosok nagv giiudliimmnl 
fogad jók őket

v Pista bácsi is jön velünk*
Ttiral isz Igazgatótól

— Én is "tarom vetetek.
— Nagyszerű, h-gntabb írsz, kitől nyerni rö- 

miben. .
'Hosszas diskurzus fejlődik ki nz Újpest — 

Vlenna szombati meccsről A fiuk szinte egy 
öntctücn sajnálkoznak i lila f< 'bérek hallatlan 
balszerencséje miatt » uniszónó a sélcmény 
Stcklalr Ibcn. hogy a •zirdi.i mérkőzésen Uj 
pest a maga javára fordítja a Középeurófiai 
Kupában való részvétéi lehetőségi f

Még negyedóra van nz. indulásig, a jijkcdélyü 
csoport a külső perronrn Indul. Jó hutást gya
korol a expedícióra Zsarnóczog János megje
lenése. Toldinak gratulál a napokban sikerrel 
lejeit érettségihez Kint a pvrronon már m< g- 
jön a hangja a lársasógnak.

.Rádválni Pál Inp.is játékra buzdítja a fiukat 

kér-

kérdi

tem, hogy Los-Angeles előtt alkalmam lesz ta
lálkozni Antwerpenben, de sajnos, a Fcderalin 
nem engedélyezte nekem ezt az utat. — Eláru
lom, hogy

leginkább Remecztől félek.
Különben is, félelmetes fickók a magyarok, — 
lesei hozza tréfásan.

Julcs Noéi közben megint kilóditja a disz
koszt, majd pihenésként szívesen elbeszélget. 
Tényleg, őszintén bámulja a magyar atlétákat 
és hírből úgy ismeri őket, hogy csuda. Sorba 
felemlíti Darányit, Madarászt és a többit.

— Atlétikában ez az utolsó évem — mondja 
— mert szerintem, egy bizonyos kor, már öreg
séget jelent. Most 29 vagyok.

pe"érézni, hogy ezt nem egészen komolyan 
gondolja.

Persze., sok függ majd az olympiász ered
ményétől-is. Azonkívül — nem tagadom — van 
egy más vágyam:

vívásban elérni azt a fokot, amit atlétiká
ban.

De azt szerényen, elhallgatja és csak Roquet 
kapitány világosit fel arról,’ hogy Noét három
szor nyerte cl vívásban a francia bajnokságot. 
Tőrben, flörelthen ós kardban egyaránt.

Miért nem szerepel akkor az olimpiászon 
a viyócsnpatbnn? — érdeklődtem.

— Hát „profl'-'-nak nem lehet. Ugyanis vivő
mester vagyok a Joinville-i katonaiskolában. 
Ez kizárja a versenyben való részvételt. Marad 
hát a diszkosz!

Es mintegy megerősítésül: a diszkoszt dobja 
el nagy eréílyel. Az utolsó hivatalosan regisz
trált eredménye: 49 ni. 44 cm. volf.

Most azért kitűnő formában érzem

És csak Remcczrc vagyok kiváncsi
— Ismétli.

Egy izmos fiatal atjéfa csatlakozik hozzánk. 
„Engedje, hogy licmulassam egyik nagy re
ménységünket;

Duhour-t,
(a híres sulydobó öccse), aki már is rckordmen 
Franciaországban és legutóbbi sulydobó ered
ménye: lő m. 15 cm. volt." (Kollegiális szere
tettel mondja ezt.) Ugy-e szép eredmény, hisz 
mindössze 20 és fél éves; igaz, hogy 1.8ő magas 
és 07 kilós.

És azután újra mindketten nekilátnak a tré
ningnek. Mert hát a dicsőséget se adják ingyen, 
meg kel] dolgozni érte.

Biztosítom őket, hogy a mi magyar atlétáink 
is ugyanezt teszik.

- Hallod. Háda, aztán laposan játsszál — 
húzzák a jeles, fiatal kapust. A Juvcntusról 
nagy rcspektussnl beszélnek. Egyöntetű a véle
mény, hogv Hirzer volt csapata ma egységes
ség, összeszokottság tekintetében még az olasz 
válogatottat is felülmúlja. Nehéz eset lesz. 
Különösen az „öreg" Takácsot féltik a szédii 
letes gyors Orsival szemben. De a csatársor is 
súlyos feladat megoldására hivatottá sokszoros 
válogatott Combi. Rosetta, Ferrero közvetlen 
védelem ..megpuhitása" nem tréfa. Háda Cesa 
ríni és Ferrari lövŐtudományánnk említésekor 
dörzsöli a tenyerét. A R) közép drukkerhada 
azonban rendületlenül bízik a fedezetsorban. 
Végül az egész társaság kiegyezne a Jiiventus 
egygólaránytt győzelmében,, mert „Budapesten 
2 -3 góllal győzni fog a Fradi — hangzik Rad- 
ványi fővezér véleménye.

A játékosok a szezonvégi fáradtságtól elte
kintve kitűnő hangulatban és kondícióban 
szállnak a vonalra. Még Kohut „rossz" lába 
felől érdeklődnek a beavatatlanok, de .Vili 
megnyugtat mindenkit, hogv ezzel a rossz láb
bal ' .........................................

és

is tud két gólt lőni a Juventusnak.
Semmi nz egész, csak egy kis bokasüllye 

szólt Vili.
Akkor rokonságba kerültél Túráival, 

mert neki gyomorsüllyedése van — elméske 
delt Lyka.

Végül néhány tlp: Háda, Lázár, Sáros!, Tú
rni szerint győz a Ferencváros egy góllal. Dön- 
tetlent vár a két Takács, Kroncnhcrgcr. Tán
cos, Kohut. mig a többiek minimális Juventus 
győzelmet tartanak valószínűnek. De az is a 
közönség minit .. . — mondják. De Pesten 
majd csudára rájuk verünk — kardoskodott a 
tartalék Szedlncsok.

A kalauz már jelzi is az indulást s a magyar 
bajnokcsapatot vidám hangulatban indítja út
nak a vonnt> Vasárnap éjjel Triesztben száll
nak meg s hétfőn folytatják útjukat n szerdai 
meccs színhelyére. Torinóba Csak ilyen jó-

íés

’ X Krden futják a motorvezetése* Grand 
Prix-t. A szombat estére tervezett molorvczelé- 
ses Grand Prii-t nr esős időjárás folytán ked
den este %9 órára halasztották cl. mert sike
rült Ehmer t még keddre itt tartani, úgy hogv 
a mezőny teljesen azonos lesz a szombatival 
A verseny igy ugyancsak 23—50 km-es futa
mokból fog álhmi és teljesen azonos időpont
lián mint szombaton lett volna, nyernek le 
bonyolítást.

X Atlétáink nagy vizsgája. Junius 29-én és 
julius 3-án lesz a magyar atléták nagy próba
tétele. amikor nemcsak a bajnoki címért, ha
nem oz olimpiai kiküldetésért is meg kell ve
rekedniük. hiszen e pillanatban Rcmcczm és 
Bácsalmásit! kívül meg senkinek a kiküldetése 
sem bizonyos. Az előjelek szerint a: atlétikai

bajnokságok két napján több olyan eredmény 
várható, amely az olimpiai kiküldetésre 
li fikái. Köztudomású ugyanis, hogy mindenki 
a bajnokságon éri el legjobb formáját. A baj
noki verseny első napjának még egy érdekes 
eseménye lesz. Lovas Antal, a bravúrjairól hí
res veterán hosszutávfutó atléta ugyanis ju
nius 27-én, reggel 6 órakor startol Bécsbcn és 
iun'"^ d a i órakor fut be Budapesten

trejt vény

A szerkesztésért és kiadáséit felel; 
Dr. ELEK HUGÓ

Regény-üs
12 részben

«98ll0 regényét keresztrejtvénybe szerkesztette E83 SVSPBU
Mi történt eddig ?

és nz udvnrló egyedül maradi és 
kitartó szívós ostrom — egy asz-

A férj ebédulún a hálóban kicsit ledőlt. Az asszony 
mint hetek óta mindennap elkezdődött a heves ostrom. A 
szonyért.

— Holnap ugye feljön, — duruzsolt a flu; hangja tele 
kacsul nézett ró.

— Teljesen ki van zárva, miért tréfál?... Tudja jól, 
az is maradok — mondta.

— Pedig engem szeret és nem az urát ...! 
Az asszony nem válaszolt, de a flu újból 
— Öli, ne bánjon velem Ilyen ridegen. 
A nő elncvctte magát.
- Nézze ... én fatalista vagyok..nincs 

tem ugyan, de az életem nyugodt.
— Es tegyük fel, ha a sors talán ezt úgy
— Az más!... de így ... 
Előttük az asztalon egy pakli kártya feküdt.

és

rendeli... ?

Mándy Ilona.

A regény n keresztrejtvény fősoraiba van licleszővc és megfejtésül csnk ezeket a sorokat 
kell beküldeni, még pedig sorrend szerint és folylatólngosan: Vízszintes 4., függőleges 3L, 
vízszintes 1. és függőleges 16.

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

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

SEGÉDSZAVAK A REGÉNY MEGFEJTÉSÉHEZ:
helye közvetlenül a 75. sz. kocka előli van. 
működnek. 7. Jó magyar szóval: blazirf. 8. E. 
É. 9. Éghajlat. 10. Védegylet. 11. Türelmetlen 
kalauz csinálja a csengőszijjal. 12. Fém (mulató
névmással). 13. Sziget a Földközi tengerben, 
Szicília és Afrika közölt. 17. E. S. K. 21. Ugyani’ 
— latinul. 23. Fordítottja — szülő. Jelzcrii mind 
a kellő lehet. 25. Gyilkolja. 20. A járműnek 
csak akkor szabad, ha a villanyrendőr zöld 
szint mutat. 29. Azonos két idegen névmás. .10. 
Korog a gyomra. 32. A bankok most ilyen ki
mutatásra is kötelezve lesznek. 33. Éjjeli ma
dár. 34. Fordítottja, — elég ritka női név. 38. 
Világhírű artista. 40. Ilyen szemle is van (név
elővel). 42. Négy kerek római szám, mennyisé
gük nagysága szerinti sorrendben. 44. Takar
mány. 46. Vasgyáráról nevezetes. 53. Fordilottjá 
valamikor ló volt. 56. Ili nagy leépítés volt a 
mull héten. 58. Az elmúlt szezonban bizony sok 
színház nézőteréről lehetett elmondani. 59. A 
19. vízszintes sor első fele. 60. Könyv. 61. Test
rész, azonban kivételesen a névelő a szó végére 
került. 62. Ilyen kút is van.63. Fordítottja — 
opcrellprimadonna. 64. Fasor, idegen szóval — 
fonetikusan. 65. Erről a dsfinicióról például » 
legjobb akarattal sem lehel ezt mondani. 67. 
Sokak szerint a mai világban nem kellemes. 72. 
Gyarmatáru. 74. Fordítottja hangnem. 75. 
Az 1. számú vízszintes sor 15.. a 4. számú viz- 
szintes sor 11. és ugyancsak az 1. számú vií" 
szintes sor első betűje. 78. Sir.

HÉTEN KÖVETKEZIK).

A 74u. szám, a kliséről kimaradt. Ennek a
Vízszintes sorok. 13. Súly. 14. Nem annál. 15. 

Fa. 16. Tánc, idegen nyelven, fonetikusan. 17. 
Magyarul — tehát. 18. Rám szögezi szemét. 19. 
0. L. O. 20. Minket — németül. 22. Harisnya
márka. 24. Világítanak is vele. A két utolsó betű 
fel van cserélve. 27. Lakoma, magánhangzók 
nélkül. 28. Ilii nem világos, akkor igy is mond
ják. 32. Nyelvtani nem.'.33. U. II. A. 35. Kiss Jó
zsef költeménjes köteté. 36.’ Feltételes kötőszó. 
37. Járom. 39. Odysseus hazája. 41. Elem, mely 
a kénhez és a lellurljoz. igen közel áll. 43. Apát- 
hin-anyállan gyerekek. 45. Aki szakit a régimódi 
felfogással. 47. Híres magyar bárói család. Ne 
lessék meglepődni, hogy i-vcl és nem y-al irtani 
48. Franciaország nagy folyója. 49. Ebbe az ék
szereket teszik, természetesen csak azok, akik- 
”yk van. 30. Állati hulla. 51. Borítékon lévő rö- 
sidiles. i>2. 1 isztv.S'lő egyesület nevének rövi
dítése. 54. Prstm ..vei község. Az első betűre, 
sajnos nem jutott ékezet. 55. Savanyú gyümölcs. 
57. Tanít. 59. Ez viszont a német' borítékokon 
levő rövidítés, 66. Lóverseny műszó. 68. Fordí
tottja — szemtelen cgv állat 69. G-vel a végén 
nem sikerül neki üzletel csinálni. 70. ö. T. L 
71. Ilajórnj. 73. Az. egyik evangélista. 74a. Vet
kőzik. 76. Nagyon éhes. 77. Szerepel alakit (éke- 
zclhinnyi. 79. Szóimhoz.

Függőleges sorok. 1. Gyakori férfinév. 2. Kár
tyalap. nz. utolsó kél betű fel van cséréivé. 5. 
I-orditollja — vnllúsrövidilés. 6 Érzékeink erre

(A HATODIK RÉSZ JÖVŐ 

elegendőéi pontos írelk'A,l6jel’ R°ll,,ol="jel stb.) súlyt ' fektetni' ’ hanem teljesen
icpmio u pontos szót egei sorrend szerint le ina beküldeni.

ARADI UCCA 8. — NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

a BESZKART-pályára, a bajnoki verseny szín
helyére. Ugyanitt van a maratoni olimpiai 
próbaverseny befutója is. A MASz a közönség
nek az olcsó lielyúrnkon kívül még egy tábla 
olimpiai csokoládéval is kedveskedik.

volt melegséggel. Az asszony ma- 

hogy tisztességes asszony vagyok 

kezdte most:

értelme az uramat megcsalni, mert nem szere*
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