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Budapesti utasok autó
katasztrófája Párádon

Eger, Junius 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telpfonjc- 

leütése.) Hétfőn reggel a filléres gyorssal 
körülbelül ezerötszáz kiránduló indult Buda
pestről Egerbe. Vidám hangulatban érkeztek 
meg az érseki városba. A kirándulóknak egy 
kis csoportja Egerben felszállt a Bp. 17— 
M3. számú autóbuszra, amelyet Ilaidigcr 
János sofőr vezetett és amely Parádfürdőbe 
vitte volna a kirándulókat. Körülbelül hu- 
szónhatan voltak az autóbuszon, a legjobb 
hangulatban.

Egerbakta községet elhagyva, Sirok felé, 
ahol több úgynevezett kőkanyar van és fes
tői szerpentinut vezet fel a hegyvidékre, a 
második kökanyarnál eddig még ki nem de
rített okból a jobboldali első kerék gumija 
defektetet kapott, ennek következtében nem 
ahogy az ut vezet, jobb:a kanyarodott, ha
nem balra egyenes irányt vett és

lefelé zuhant a rendkívül meredek hegy
oldalon.

Körülbelül nyolc métert rohant a lejtőn le
felé az autóbusz, miközben bent az utasok 
rémülten vélték észre a veszedelmet, amelybe 
Kerültek. Már-már úgy látszott, hogy az autó 
a mélységbe érve, felborul, amikor szeren
csére

egy kisebb fföldemelkcdés s az azt szegé
lyező fák föltartották a hatalmas autó

buszt zuhanásában
és igy csak jobboldalára fordult. Ablakai 
azétzuzódtak, az egyébként is már rémüli 
Utasok egymásnak estek és borzalmas 

jajveszékelés és sikoltozás 
hangzott fel.

Néhányon, akik könnyebben sebesültek 
meg, a betört ablakokon át kimásztak és se
gítségükre siettek vérző társaiknak. Szeren
csére néhány perc múlva arra jött Töpl egri 
autóvállalkozó egyik autóbusza, Párád felé 
haladva. Ehrlich Ernő sofőr nyomban meg
állította az autóbuszt és segítségére sietett a 
szerencsétlenül jártaknak. Megállapították, 
hogy könnyebben és súlyosabban

valamennyi utas megsérült.
A súlyosan sebesülteket nyomban bevitték 
Párádra, ahol dr. Műller Jenő parádi orvos 
ás dr. Pető István egri ezredorvos részesítet
ték őket első orvosi segélyben.

A legsúlyosabban sebesült egyik utast, dr. 
Nagy Béla Parádfürdő főorvosa vette ápolás 
alá, megállapítva, hogy combcsonttörést és 
súlyos belső zuzódásokat szenvedett. Egy 
idősebb férfi ez, akinek a kilétét még meg
állapítani nem lehetett és aki

1 két kis gyermekkel vett részt a kirándu
láson.

de szerencsére a két kisgyermek csak köny- 
nyebb sérüléseket szenvedett.

A Hétfő Napló munkatársa közvetlenül a 
szerencsétlenség után megjelent az autobusz- 
katásztrófa színhelyén. Az utasok elbeszé
lése szerint valósággal

drim.l jelrnrt'k JáWdt.k le a «reren- 
csétlenség pillanatában,

mert hiszen kivétel nélkül minden utas sú
lyosan összeyérczve került elő az autóbusz 
alól. Egy budapesti urihölgy

idegrohamot kapott
és semmi körülmények között nem akart 
felülni még a mentőautóra sem.

A hatalmas autóbusz kivontatúsán Buda
pestről kiküldött mérnökök dolgoznak meg
jelelő, számú, munkásokkal. Hatalmas teher
autóval próbálják az autóbuszt megmozdí
tani. Munkatársunk érdeklődésére a mérnö
kök kijelentették, hogy

a szerencsétlenség okát mindaddig nem 
tudják megállapítani,

míg az autóbuszt ki nem ásták a szakadék
ból.

Munkatársunk beszélt a karján és kezén 
megsebesült Haidinger János sofőrrel is, aki

Hitler lapjának szenzációs 
zsidóbarát cikke

A „Berliner Tageblatt**  feltűnést keltő sajtőankétja
Berlin, junius 5.

64 Hétfői Napló tudósítójának tele/onjelen- 
tése.) A Berliner Tageblatt, amely a „nemzeti 
összehangolás" és kiadójának. Mosse-Lachman- 
nak visszalépése óla

a harmadik birodalom hivatalos politikáját 
támogatja,

pünkösdi számúban kiváló személyiségek véle
ményét hozta nyilvánosságra a németországi 
zsidókérdésről.

Az egész Európában hallatlan szenzáció ere
jével hatott cikksorozat, amely lehetőleg minden 
irányból meg akarja közelíteni ezt a nagyfon- 
tosságu kérdést, különböző lelkivilágu s más
más osztályokhoz tartozó embereket szólaltatott 
meg.

Elsőnek Von F. R. '.lord cikkéi olvassuk, aki 
nemzeti szocialista iró és különösen a fajkér
désekkel foglalkozik behatóan. Cikkében az 
antiszemitizmus alapjait magyarázza. Utána egy 
német asszony szólal inog, akinek férje zsidó és 
három zsidóvallásu gyermeke van. ő inkább a 
szivével gondolkozik és értetlenül áll meg ez 
elölt a hatalmas kérdés előtt.

hogy lehet tőle azt kívánni, hogy ne Ke
resse gyermekeit, csak azért, mert zsldó- 

vallásuak,
vagy férjét, akiről tudja, hogy értékes ember.

Egy másik cikknek írója bebizonyítja, hogy a 
német zsidók csak németek lehetnek, mert min
den munkájukból és minden alkotásukból német 
erő és német szellem sugárzik.

— Mint nemzeti szocialista szónoknak. — igv 
kezdi cl cikkéi Alfréd Herzog berlini iró, volt 
repülőtiszt —, gyakran feltűnt az, hogy azok, 
akik legjobban gyűlölték n világ szeme előtt a 
sidókal, ha valamit ei kellett intézniük, mindig 

a zsidókhoz fordultak. Biztos, hogy
vannak német zsidók és biztos, hogy ezek 

Németországért dolgoztak,
ezért az országért harcollak él ők is elszegé
nyedtek az inflációban és elvoiztcttck nehezen

a szerencsétlenül járt autót vezette. Á sofőr 
nem volt hajlandó okát adni a balesetnek 
mindaddig, amíg ö kötelességszerüleg a maga 
igazgatóságának a jelentését meg nem telte. 

Más autósok
a mostoha útviszonyokkal igyekeznek 

megmagyarázni
a lezuhanás okát. De mindenesetre a vélet
len mentette meg az összes utasokat attól, 
hogy teljesen össze né törjék magukat, az á 
véletlen, hogy a nyolcméterés zuhanás után 
egy kis magaslat és az azt körülvevő fák fel
tartották az autóbuszt.

Nagyon természetes, hogy azután a bal
eset után a parádi kirándulók közül azok, 
akik könnyebben sebesüllek meg, boldogan 
tértek vissza Egerbe és alig várták, hogy a 
filléres gyorssal programszerűen visszatér
hessenek Budapestre.

megtakarított pénzüket éppúgy, mint ennek az 
országnak keresztény állampolgárai.

Bebizonyítja, hogy nincs értelme zsidó kor 
mányzatról beszélni. amikor 423 képviselőből 
mindössze tizenkettő volt zsidó. Azt mondják. 
— folytatja tovább Heizog —, hogy a zsidók 
elbújtak a háborúban. Énnek megcáfolására 
egy egész sor nevet említ, akik mind repülők 
voltak, sokan meghaltak, vagy megsebesültek 
Egyike ezeknek 228 szór támadta meg az ellen 
séges repülőket s több mint száz üteget hallgat
tatott el. Es mindez a sok név, ez a sok kedves 
bajtárs zsidó volt. Azután statisztikákat mutat 
be. 84.352 azoknak a zsidóknak a száma, akik 
a háborúban részlvcllck. És ezek közül 10.000 
önként jelentkezett. Hetvennyolc százalék a 
fronton volt és 12 százalékuk hősi halált halt. 
29.874 zsidót tüntettek ki a háborúban. Ezek 
után meg lehet állapítani, hogy

Órák kérdése, hogy a vílágbékét 
biztositó négyhatalmi egyezményt 

aláírják
Franciaország ragaszkodik ahhoz, hogy Magyarország 
és volt szövetségesei ne kapjanak fegyverkezési jogot

Pária, junius 5.
Nagy feltűnést keltett Daladier miniszterei*  

nőknek a A/oHn-be íróit pünkösdi cikke. Ki
jelenti Daladier, hogy legutóbb a négyes 
egyezmény ügyében nem tartott megbeszé 
lést. Álláspontja a légi, elzárkózik az elől, 
hogy a Rómában kidolgozott szerződés 3-ik 
pontját elfogadja. Ennek a pontnak a szöve
gezése arra irányul, hogy

a fegyverkezés egyenlő jogát Németor*  
. szag volt szövetségeseire is kiterjesszék.

Egyébként
afliléres gyors utasaival egyéb baleset 

is történt Egerben.
özvegy Balassa Béláné budapesti uriasszony, 
aki az Izabella-utca 72. szám alatt lakik, az 
egri várba sétált fel, amikor a Dobó György- 
utcánál egy kerékpáros fiatalember elgázolta. 
Az uriasszony földrezühant, arcán és karján 
súlyos zuzódásokat szenvedett és az orr
csontja is eltörött.

Tóth Sándorné nagykálal uriasszony pe
dig, aki ugyancsak a filléres gyorssal érke
zett Egerbe,

az egri várban az egyik emelkedésnél 
elcsúszott, elesett és súlyos sérüléseket 

szenvedett.
A mentők szállították mindkét sebesültet az 
Irgalmasok-kórházába.

a német zsidók teljes egészében eleget tettek 
hazafiul kötelességüknek

— Írja tovább a nemzett szocialista iró. Azután 
a Hammcr-Vcrlag egyik kiadványára tér ki, 
amely szintén antiszemita hangon foglalkozik a 
zsidókérdéssel. A kiadvány példaképül Goethét 
állitja, aki — mint írják —, zsidógyülölő volt. 
Azt elfelejtik —, Írja a cikk szerzője —, hogy 
maga Goethe volt az. aki később megismerve a 
zsidó nép egyes kiváló képviselőit, fiatalos elha
markodottságnak és cluakultságnak bélyegezte 
meg eme korábbi nyilatkozatát. Végül igy fejezi 
be cikkéi:

— Aki saját fiát a hazáért áldozta, az meg
mutatta, hogy szivvel-lélekkel német hazafi.

A Berliner Tageblatt érdekes ankétjának már 
visszhangja is támadt Európa teljes sajtójában.

Daladier szerint ez
semmivé tenné azokat a biztosítékokat és 
garanciákat, amelyeket Franciaország a 
klsant.Hitnak és l.cngyelországnuk adott.
A 3-ik pont összegezése Németország kí

vánságai alapján történt, éppen ezért
Franciaország számára lehetetlenné vált 

annak az elfogadása.
A Journal fenntartja azt az. értesülését, 

hogy
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• négyhatalmi egyezmény körül tovább 
ra Ls élénk tárgyalások vannak.

Az angolok megtalálták a módját, hogy a 
vitás 3-ik cikkely körül keletkezeit nehézsé
geknek véget vessenek. Anglia azt inditvá- 
jiyözza, högy

a fegyverkezésről és egyenlő joguságról 
szóló 3dk pontot egyszerűen hagyják ki 

a szerződésből.

A francia kormány Is arra törekszik, hogy 
a nózeleltérések megszűnjenek, de az egyez
ménynek csak olyan szövegezését fogadja el, 
tini Németország számára lehetetlenné teszi,

Dollfuss osztrák kancellár tanácskozása 
Mussolini miniszterelnökkel

Róma junius 5.
llollfiiss osztrák szövetségi kancellár pün

kösd vasárnapján másodízben jelent meg 
Mussolini miniszterelnöknél. A két kor
mányfő hosszasan tanácskozott egymással.

lllr szerint Dollfuss és Mussolini tanács
kozása Ausztriára nézve teljes sikerrel járt. 
Nemcsak n gazdasági támogatást Ígérte meg 
Mussolini, de kijelentette azt Is, hogy

Olaszország nzonnnl hajlandó Ausztriá
nak a nemzetközi kölcsön ráeső részét 

folyósítani.
ItinkÖMi hétfőjén a pápa magánkihallga- 

láson fogadta Dollfusst, majd Sclmssnigg 
osztrák igazságügyminisztert. Este aláírták

Ma döntött Amerika 
az aranyvaluta elhagyásáról 

Washington.
A washingtoni szenátus 48 szavazattal 20 azavazat ellenében elfogadta az arany

alap elhagyásáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a képviselőház már régebben nieg- 
azavazotl, ugyhogy a javaslat már csak az elnök aláírására szorul. ■

A szavazást heves vita előzte meg, amelynek során Reed köztársaságpárti szenátus 
kijelentette, hogy

a javaslat értéktelen papír ronggyá változtatja az Egyesült Államok legszentebb 
ígéreteit és a jövendő nemzedék pirulva fog erre a szószegésre gondolni. A nem
zeti becsületet olyan folt érte, amelyet évszázadok alatt sem lehet lemosni, 

korall szenátor védte ugyan a javaslatot, de nem tagadta, hogy a szószegés vádja telje
sen Indokolt.

A kisántánt csak a Népszövetséget 
tartja illetékesneka revízió kérdésében 
Titulescu nyilatkozata a prágai tanácskozás eredményeiről

Bukarest, Junius 3.
Titulescu külügyminiszter hazaérkezett Prágá

ból a kimúlani értekezletéről. Kijelentette, hogy
Románia, Csehország és Jugoszlávia újból 
llnepélyeaen kinyilatkoztatIák, hagy a fenn
álló szerződéseken nem engednek változ

tatni.
Elhatározták azonkívül, hogy uj gazdasági egysé
get teremtenek a kisanlanl-államokból.

A négyhatalmi egyezményre vonatkozóan Ti- 
fülesen azt mondotta, hogy

a négy hatalom nem törvényszék, amely a 
Népszövetségen kívül dönt a revízió kérdé

sében.
A négyhatalom megállapodása nem jelent olyan

Kirabolták herceg Eszterházy Pál 
kastélyát Elfogták a kastélyrablókat

Zalaegerszeg, Junius 5.
<A Hétfőt Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Vasárnapról hétfőre virradóra 
betörők jártak herceg Eszterházy Pál ozsai 
birtokán lévő kastélyában. A betörök való
színűleg kikémlelték, hogy a kastély egész 
személyzete vadászaton van és igy a kas
tély tulajdonképpen teljesen őrizetlen volt.

Álkulccsa) fölnyilották n herceg lakosztá
lyába vezető njtót és

minden összeszedhető értéket, képeket, 
szőnyegeket, ékszereket és vadásztro- 

feumokat elvittek.
Áruikor a kastély személyzete hazaérkezett 

Különös feljelentés
E„ b....... Halmos Károly ellen
pengős perzsaszőnyeg útja Budapesttől Párisig és vissza

A rendőrség érdekes ügyben folytai vizsgála
tot, amelyből Halmos KArolynak, Széniére Ist
ván apósának n neve is szerepel. Stemere István 
Örökölte tudvalevőén a legendás Szemere- 
vagyont.

Már régebben történt, hogy Juoelier Géza Dal 
ni'idy-tilcai szőnyegkereskedő egy perzsaszö- 
nyepel adott bizományba Schwicyl Kálmán 
elektrotechnikusnak, aki a szőnyeget Halmos 
Jiároly utján Igyekezett értékesíteni.

A húszezer pengő értékű prrzsnszőnyegre 
Scbulrgl állítólag ötezer pengő kölesönt 

Veti löl Halmot károly tót.
Halmos n szőnyeget magával vitte Pártiba, ai- 
ral a cédái, hogy ott fogja Louchcur volt íraft-

hogy előre befolyásolhassa a leszerelési érte
kezletet. A Journal szerint a helyzet az, 
hogy az

ebben a kérdésben tartott tárgyalások ia 
sikerrel kecsegtetnek.

Nem lehetetlen, hogy az egyezményt a leg
közelebbi órákban Rómában aláírják.

Róma, junius fi.
Jólérlesölt körök szerint, Suvich külügyi 

államtitkár hétfőn este 7 órakor Francia
ország, Németország és Anglia nagykövetei
vel tanácskozásra ült egybe, hogy a négyes 
szerződés aláírása elé hárult nehézségeket 
elsimítsa.

nz Ausztria és a Vatikán között kötött kon
kordátumot.

A háromhatalmi konferencia
Pária, junius 5.

A tervezett háromhatalmi konferencia, 
amelyen az Egyesült Államok, Anglia és 
Franciaország vesznek részt, csütörtökön, 
junius 8-án lesz Parisban. A tanácskozáson 
az Egyesült Államokat Norman Davis ame
rikai fődelegátus, Angliát Londonderry lord 
légügyi miniszter és Edén belügyi államtit
kár, Franciaországot Daladier miniszterel
nök és Paul-Boncour külügyminiszter kép
viselik.

lépést, amely a határokat érinthetné.
— Ha három ország külügyminisztere — fe

jezte be Titulescu — nz.l mondja, hogy országunk 
érdeke meg van védve, azt okvetlenül el kell 
hinni.

Belgrád, jun. 5
Szrsktcs jugoszláv miniszterelnök Szerajevó- 

ban nagy beszédet mondott. Azt hangoztatta, 
hogy

a klsantanf elég erős ahhoz, hogy minden 
revíziós támadási visszaverjen.

A miniszter hozzáfűzte,hogy a nemzetközi vi
szonyoknak egyedül illetékes szabályozója a Nép
szövetség.

és látták a fosztogatást, nyomban följelen
tést tettek a cscndörségen, amely Kerka- 
szentmiklóson

el Is fogta ifj. Szabó Ferenc és Bolla
Ferenc büntetett előéletű napszámo

sokat.

akik már meg Is próbálták a kisebb tárgya
kat értékesíteni a közeli falvakban.

A csendőrök majdnem az egész rablót! 
zsákmányt megtalálták a betörőknél, akik
ről kiderült, hogy a budapesti, balassagyar
mati, szombathelyi ügyészség körözi őket 
különböző bűncselekményekért.

cia miniszternek megvételre ajánlani.
Miután Schwiegl n szőnyeg értékéi nem adta 

ál n szőnyegkereskedőnek, Juoelier följelentést 
tett ellene. A tárgyaláson Halmos Károlyt is 
kihallgatták tanúképpen és a bíróság bebizonyi- 
tottnak látta, hogy Schwiegl a bizományi árura 
kölcsönt vett fel.

El Is Hélték az elektrotechnikust kéthónapl

Ui tárgy került a nők
rcliküljébe, mert nyáron nélkülözhetetlen n kis ] használata praktikus, egyszerű, mogbizl 
elegáns bakelit tokban el vő Mnmrnl izzadás cl-1 biztos: s illata kiváló.
IciUM crayon használata, A Momenl cjajool

Regény pályázat! Fogtak meg.. 
Fogtak meg...
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fogházra és az ítélet jogerőre emelkedett.
A szőnyegkervskedő a bűnügyi tárgyalás után 

lolgári pert indított Halmos ellen a szőnyeg ki- 
idatása érdekében. Az elmúlt napokban Halmos 
■s a szőnyegkereskedő bírói egyességet kötőitek, 
amely szerint

Juvellee háromezer pengőt fizet azért, 
hogy a szőnyeget neki Halmos visszaadja.
Jursius 2-án kellett volna a megállapodást le

bonyolítani. Ekkor azonban kiderüli, hogy
Halmos nem tudja visszaadni a szőnyeget, 
mert azt Páriából visszatérve, ezer pengőre

elzálogosította a Kiniasy-utcal zálogházban.
Időközben Schwlegl Kálmán, aki még ma is 

ártatlanságát hangoztatja a szőnyegügyben, tu
domást szerzett erről a dologról és

a rendőrségen feljelentést tett Halmos el
len csalás, sikkasztás, továbbá hamis cián 

használata miatt.
Az utóbbi vádat azért emelte Schwlegl, mert 

Halmos Párisban állítólag meghatalmazott mi
niszternek mondotta magát.

A feltűnést keltő különös ügyben a rendőrség 
már több tanul is kihallgatott.

Szenzációs leleplezés a Nép
szövetség félhivatalos lapjában 

Brüning volt kancellárról 
Politikai összeesküvéssel, az egész világ 

becsapásával juttatta Hitlert uralomra
Gcnf, junius 5.

A Journal des Nation, a Népszövetség fél
hivatalos lapja, „Brüning árulása" címmel 
szenzációs cikket közöl.

A lap szerint Németországban
a hatalmat Brüning volt kancellár ját

szotta át Hitler kezére.
Titkos megállapodás jött létre Brüning, to
vábbá Hindenburg megbízottja, Meisner ál
lamtitkár között és ez arra irányult, hogy a 
hatalmat Hindenburg elnökké választása 
után átadják a nemzeti szocialistáknak.

A politikai összeesküvésbe Hindenburg 
Oszkárt, az elnök fiát, továbbá Gerekét, 
Hitler letartóztatott miniszterét is bele

vonták.
Hindenburg Oszkár beismerte, hogy atyja

Rónay Pál miskolci, háztulajdonos 
rejtélyes halála

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

haláleset foglalkoztatja a miskolci rendőr
séget.

Rónay Pál 42 éves dúsgazdag miskolci 
földbirtokos, malom- és háztulajdonos va
sárnap délelőtt Belgrád-utca 1. számú ház
ban levő lakásáról eltűnt. Hozzátartozóinak 
azt mondta, hogy a gazdakörbe megy, azon
ban ott nem látták.

Hozzátartozói bejelentették az eltűnést 
n rendőrségen.

Süsz Sámuelt újra kihallgatja 
a vizsgálóbíró

A szódásüveg-ügy újabb fejleményei
Ifj. Süsz Sámuelnek, a szikvizkartel el

nökének szombat délutáni szabadlábra- 
helyczésévcl természetesen nem fejeződött 
be még a bűnügy. A vádtanács ugyanis, 
amikor a szí kvizgy árost szabadlábra he
lyezte, elutasította a gyárosnak azt a kéré
sét, hogy a Gyulai Pál-utcai gyártelepén le
foglalt szikvizes üvegeket oldják föl a zár 
alól. A vádtanács szerint ugyanis

a bűnügy további vizsgálata során szük
ség van ezekre ai idegen cégjelzésü 

szlkvlzes üvegekre
és amennyiben feloldanak ezeket a bűn
ügyi zárlat alól, később nem lehetne tisz
tázni olyan dolgokat, amelyeknek döntő 
jelentőségük van.

I'öldy Antal dr. vizsgálóbíró, aki tudva
levőleg csütörtökön éjszaka elrendelte ifj. 
Süsz Sámuel letartóztatását, a letartóztatás 
foganatosítása után szabadságra ment. Ez a 
szabadság mindössze négy napig tartott 
s így

kedden reggel a vizsgálóbíró ismét el
foglalja hivatalát.

A pünkösdi ünnepek alatt a vádtanács visz- 
szaküldte a vizsgálóbíróhoz a bűnügy ira
tait és máris intézkedés történt, hogy a 
.sikkasztás és orgazdaság büntette címén

azért fogadta el a szociáldemokraták és a 
zsidók szavazatait elnökké választásakor, 
mert tudta már, Brüning Hitler Adolfot fogja 
kancellárrá ajánlani. Ugyanezt beismerte 
Treviránus, volt miniszter, Brüning legbizal
masabb politikai barátja is.

Ilyen módon Brüning nemcsak a külföl
det, hanem a német demokráciát is be

csapta.
A szociáldemokraták és a zsidók, akik ina 

Iörvényen kívül állanak, azért adták szava
zatukat Hindenbnrgra, mert Brüning ugy 
tüntette fel előttük az elnökválasztást, hogy 
azzal útját vágják a hillerizmusnak.

A Népszövetség lapja végül megállapítja, 
hogy mindazért, ami történt — igy a Hitler 
uralom kilengéseiért is, — erkölcsileg Brü- 
ning felelős.

Gyilkosság vagy öngyilkosság
Hétfőn délelőttre fény derült a miskolci 
társadalmi életben közismert férfi eltűné
sére. A halászok

Miskolc és Zsolca között a Sajóból ki
fogták a holttestét, 

amelyet Miskolcra szállítottak. Megállapítot
ták, hogy

a fejét több sérülés van, zsebéből pe
dig hiányzik a pénztárcája.

Kedden felkoncoljak s a boncolás fogja el
dönteni, hogy gyilkosság vagy öngyilkosság 
történt-e.

tplyó bünperben
szerdán ismét kihallgassák Ifj. Süsz 

Sámuelt.
A továhbi kihallgatások során fog tisztá
zódni, hogy a szikvizkartel elnöke valóban 
bűncselekményedet követett-e el, vagy pedig 
a kartcl és a kartelcn kívül álló gyárak har
cának egyik olyan újabb eseménye tör
tént-e, amelyet csak a büntetőbíróság tud 
tisztázni.

Zita királyné zászlóanya
Kcresztényszoclalhta munkások zászló

szentelése
Kaposvár, junius 4.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap 
tartotta zászlószcntelési ünnepélyét a ke
resztényszocialista munkások kaposvári cso
portja. A zászlóanyai tisztet

Zita királyné
vállalta el, akinek képviseletében gróf Htt- 
nyady Józsefné jelent meg.

A zászlófclszentelésj ünnepélyen résztvet- 
tek gróf Jankovich-fíésán Endre, gróf Cse- 
konits Iván, Ugrón Gábor és Tobler János 
országgyűlési képviselők.

A fölszentelést a városháza nagytermében 
bankett követte, amelyen Lllltn József orszá
gos főbíró tartott felemelő beszédet,

Utána
gró'' Hunyady Józsefné felkötötte 

királyné fehér szalagját a zászlóra.
EJle a kaposvári színházban sajtóest®! 

rendeztek,
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Halálos Dllűlaszerancsátienság 
a ggilngvosi repaifinagon

Parkoiáb Ferenc lágligyl ICelienör gepe
lezuhan: ts

Gyöngyös, junius 5.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A MOVE 

repülőosztálya pünpkösd vasárnapján Gyön
gyösön nagyszabású repülőnapot rendezett, 
amelyen óriási közönség jelent meg és külö
nösen nagy érdeklődés mutatkozott a külön
böző, program szerinti repülömutatványok 
iránt.

A műsor egyik száma volt
Porkoláb Ferenc légügyi főcllenőr-pilóta 

különböző repülőgépmutatványainak a pro
dukálása. A bravúros pilóta néhány látvá
nyos bukfencet mutatott be repülőgépével, 
majd reátért az úgynevezett „dugóhúzó" mu
tatványra s ezek közül is néhányat a közön
ség lelkes ünneplése közepette produkált.

Már ötödik mutatványánál tartott, ami
kor a gép egyre lefelé, csúszott. A nézőkö
zönség izgalommal várta a gép felemelkedé
sét, ez azonban nem történt meg, hanem

a repü'ögép orrával lefelé egy búzatáb
lának esett, a földbe furódoít és abban 

a pillanatban Iángbaborult.

Súlyos hajószeresicsÉtlefiság a köű miatt

Lapunk az első, rádió utján továbbított légifclvételt mutatja be arról az Elbán tör
tént súlyos hajószerencsétlenségről, melyn ek két angol hajó, a „Stantor" és a GuiI 
ford Castle esett áldozatul. Az előtérben a sülyedő „Gull ford Castle“, mely súlyos

iummmmmb

KigyuQladt a Dunán egy 
szeméiygőzös

Az utasokat és legénységet a ha’óablakokon át 
mentették ki O!tás közben egy rendörbiztos a 

Dunába zuhant és belefulladt
Bécs, junius 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje 
leütése.) A Dunagőzhajózási Társaságnál 
Reichsbrückennél lehorgonyzóit Schubert Fe
renc nevű gőzösén héttőn ismeretlen okból 
tűz ütött ki.

A láhgok percek alatt elborították a 
hajó fedélzetét és átterjedtek a kikötő 

hiújára is.
A tűzoltóknak csak egyórai nehéz munka 

után sikerült a veszedelmet elfojtaniok. Az

Hamiskártyás veszedelmes
kalandornőt fogott a rendőrség

Cinkeli kártyával adott twsi-vasí bankot 
a józsefvárosi vendéglőkben

Pünkösd vasárnapján érdekes fogoly került 
■ rendőrség őrizetes cellájába, egy egyszerűen 
öltözött asszony, Donwnkovits Isvánné, akit

nőknél egészen szokatlan bűncselekmény 
miatt vettek őrizetbe: hamiskártyázásért.

Németh Mihály pincér tegnap följelentést telt 
n főkapitányságon. Elmondotta, hogy szabad 
idejében betért egy józsefvárosi vendéglőbe és 
ott találta Domonkovits Istvánnál, akit a verdé
ink gyűrűje vett körül. Domonkovilsné nasi- 
vasi bankot adott. Németh is bekéredzkedett a 
játékosok társaságába. Előbb kisebb lélekben 
játszott, azután nagyobb tétek következtek, de

a puma szörnyethalt
A közönség dermedve látta a borzalmas 

jelenetet és mire néhányon a funkcionáriu
sok közül odarohantak a zuhanás színhe
lyére,

a gépet teljesen apró darabokra törve 
találták ér alatta véresen feküdt a pilóta.

Megállapították, hogy a lába három helyen 
törött el, karjai és állkapcsa is összetört, ket
téharapta a nyelvét s orrán-száján jött a vér. 
Azonnal beszállították a gyöngyösi alapítvá
nyi kórházba,

ahol azonban hétfő reggelre kiszen
vedett.

A szörnyű eset természetesen megzavarta a 
tervezett ünnepség rendjét. Bánhidy ugyan a 
program szerint felszállóit még a Gerle 
13-mal a levegőbe, néhány mutatványt pro
dukált is, de a közönség lassanként elszállin
gózott a szerencsétlenség helyéről s ezzel az 
ünnepséget be is fejezték.

A Légügyi Hivatal megindította vizsgálatot 
a szerencsétlenség okának megállapítására.

oltási munkálatok alatt Schönaucr dr. rend
őrbiztos, aki a kikötőben levő Szent István 
gőzösön tartózkodott,

felesége szemeláttára a vízbe esett és 
pillanatok alatt eltűnt a hullámokban.

A rendőrbiztos a háborúban sokszorosa:’ 
kitüntetett liszt volt.

A bunagözhajózási Társaság gőzöséin-' 
négy utasát és tizenkilenc főnyi legénységé, 
a hajó ablakain át sikerült megmenteni.

Kovács József magánzó, aki a Török-utca 6. 
számú házban lakik, néhány héttel ezelőtt följe
lentést lett a rendőrségen két szélhámosnő ellen. 
Följelentésében előadta, hogy albérleti szobát 
bérelt nála egy közcpcskoru cs egy fiatalabb nő. 
Beköltözésük napján Kovács József és családja

Leleplezték a bolgár 
„Ismeretlen Katona" 

síremlékét

egyik a másik után elúszott,
a bank minden pénzt elvitt.

De nemcsak ő veszteit, az összes partnerek 
pénze elúszott. Németh gyanúsnak tartotta, 
hogy Domonkovits Istvánná állandóan nyert, 
arra gyanakodott, hogy

hamisan játszott
s ezért lelte meg a feljelentést.

A rendőrségen megindult a vizsgálat. Rövi
desen olyan értesüléseket szereztek, hogy Do
monkovilsné más józsefvárosi vendéglőkben is 
szokott nasi-vasi bankot adni,

doris bolyar király, a királyné és a kor
mány jelenlétében, hatalmas ünnepségek 
keretében leplezték le Tirnovóban a bolgár 

„Ismeretlen katona" síremlékét

elmentek hazulról és mire visszatérlek, a lakást 
kifosztva találták:

az uj lakók minden megmozdítható hol
mit elvittek.

Tegnap azután újabb feljelentés érkezett két 
szélhámosnő ellen.
Ezt a följelentést Molnár Anna csclédleány tette. 
Előadta, hogy ruhásbőrönddel a kezében ment át 
a Népligeten. A két nő megszólította öt Megkér
ték. vigyen cl egy levelet az Orczy-ut 42. számú 
házba, két pengőt kap érte. Molnár Anna vállal
kozott is. elviszi a levelet. A megbízók azt 
mondották,

hagyja addig náluk a bőröndöt, ők meg

Magyar frontharcosok országos automobllversenye

További k a i o g ó r I a - g y ö x t e s e k Cordatlconi
500cm3 szólómotorkerékpáron Suszter V.lmos 

Oldaikocbis motorkerékpáron Bauer Józsei

A üszőim győztes rekordidő alatt

DELMAR UIALTER 
természetesen

magyar címeres pneumatikon!

mindig feltűnő szerencsével játszik, foly
ton csak nyer

és egész sereg partner pénze vándorol nap-nap 
után a retiküljébe. A detektívek elfogták Do- 
monkovitsnét és

a retiktiljéből előkerült egy pakli kártya.
A kárlyaellenőrzéssel foglalkozó delektivcsoport 
emberei, akik szakértők kártyaügyekben, gyor
san tisztázták a dolgot, észrevették, hogy a kár
tyalapok hátulján pontok és ábrák láthatók,

Doinonkovltsné cinkelt kártyával játszott.
Előállították a főkapitányságra. Domonkovilsné 
tiltakozott a gyanúsítás ellen. Mikor megkér

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

tése.) Pünkösd hétfőjén a zalamcgyei Sáriddá 
községben súlyos cigányháboruság zajlott le.

A bocföldei cigányoknak ügyes-bajos dolguk 
akadt multhélen a bíróságnál és a sárhidai cigá
nyok ellenük vallottak.

Bosszút forralt a bocföldei cigánysor és pün
kösd hétfőjén

mintegy harmincán, kaszákkal, kapákkal,

Cigányháboruság tizennyolc
súlyos sebesülttel

A szélhámos anyát és leányát 
egyszerre tartóztatta le 

a rendőrség
A letartóztatott leány vakbélgyulladást kapott 
a cédában, a mentők vit-ék el a rendőrségről

dezték, mivel magyarázza, hogy olyan nagy 
szerencsével játszik, cinikusan mondotta:

— Csak azért nyerek, mert jobban játszom, 
mint mások.

A főkapitányságon utánanéztek az előéleté
nek és ekkor kiderült, hogy a negyvenéves asz- 
szony különféle bűncselekmények miatt már 
büntetve volt, többször is meggyűlt a baja a 
hatóságokkal. A védekezését nem fogadták el, 
hanem

a cinkelt kártyákat elkobozták
és Domonkovitsnét csalás és közveszélyes mtin- 
kakerülés miatt letartóztatták és átadták az 
ügyészségnek.

dorongokkal fölszerelve, rajtaütöttek a Bár
kidül cigányokon és véresre verték őket.

A cigányháboruságnnk csak a meglepett sárhi- 
diák részéről van áldozat*  és pedig

tizennyolc súlyos sebesült, akik közül hár
mat életveszélyes állapotban szállítottak ■ 

zalaegerszegi kórházba, 
de a többi állapota is meglehetősen súlyos.

A csendőrség erélyes nyomozást indított a ve
rekedésben résztvevők kiderítésére.

őrzik,
jöjjön vissza és megkapja a két pengőjét. Mol
nár Anna elment az Orczy-ulj házba, ott azon
ban a címzettel nem ismerték. Mire visszament a 
Népligetbe,

a két nő a bőrönddel eltűnt.
A Teleki-téren szolgálatot teljesítő detektívek 

még azon a napon megállapították, hogy Molnár 
Anna holmijait két nő értékesítette. Mindketten 
a Szvclenay-utca 39. számú házban laknak. A 
detektívek értük mentek s előállították őket a 
főkapitányságra. Az egyik Lupsa Györgyné negy
venéves varrónő volt, a másik huszonnégyévet 
Margit nevű leánya. A rendőrség megállapította, 
hogy

azonosak a Törők-utcai lakásfosztoga
tókkal,

Lupsánét és leányát a főkapitányság hírhedt 
-00-as cellájába helyezték cl. Lupsa Margit itt 
éjszaka rosszul lett. A rendörorvos megvizsgálta 
és

vakbélgyulladást konstatált.
Erre a mentőket hívták, akik Lupsa Margitot 
kórházba vitték,

NYÁRI PROPAGANDA AKCIÓNK:
80 PENGŐÉRT

8 PENGŐS
0 HAVI RÉSZLETRE
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London készül a világ
gazdasági konferenc á a

Az első felvétel a Morgan-ügy tárgyalásáról

Képünk Morgan-nak és társainak niegesketését ábrázolja a washingtoni fegyelmi 
bíróság előtt. Jobbra Morgan (felemelt kézzel), balra Fletcher scuator, akinek val

lomásai az egész világot izgalomba hozták

Képünk a londoni földtani (rajzi) Muzcum 
—.^/-■■lerinét mutatja be, ahol junius 
12-én ilnnep^tycs kühős/gck közt fogja VII. 
György, n/igol király in. gnyimi a világgaz
dasági konferenciát. A krémben napok óta 
hatalmas munkássereg dolgozik, hogy a 

megnyitásig elkészüljön

Fekete József szín
igazgató éjszakai kalandja

Pünkösd hétfőre virradó éjszaka kellemetlen 
kalandja volt Fekete Józsefnek, a fíethlen-téri 
Színház igazgatójának.

A szinigazgató hazafelé tartott a Bcthlen-tér 3. 
alatti lakására. A ltózsák-lerén haladt keresztül, 
amikor

két férfl megállította
és fölszólították, hogyadjon cigarettát. Fekete 
kÖBÖHe velük, hogy nincs cigarettája, majd to
vább akart haladni, mire az egyik férfi ököllel 

fcjbcvágla.
Fekete rendőrért kiállóit és az eJÖjctő rendőrrel 
együtt üldözőibe vették a futásnak eredt garázda 
férfiakat. Rövid üldözés után

sikerült elfogni őket
ás eMlá111!olfák mindkettőjüket n főkapitányságra.

Megállapították, hogy Tóth Béla 2(> esztendős 
és Dobosi Sándor 30 esztendős péksegédek a 
támadók. Nem akartok semmire sem emlékezni, 
ittasságukkal védekeztek. A rendőrség megindí
totta ellenük az eljárást.

Peri Dániel bűnügye 
a Táblán

A Széchenyi-fürdő építkezési botrányából, mint 
fanenctas, csak részben lett bűnügy. A hiteMullé- 
pések ügye nem lépte túl a városháza közgyűlési 
termét, a végelszámolási hamisítások azonban a 
büntető bíróság elé kerültek. A Széchenyi-fürdő 
építését végző Walfa József rt. végelszámolási 
iratait ugyanis

titokzatos kezek még annakidején meg- 
banilsllotldk

és ha a hamisításra kellő ldöl»cn nem jönnek rá, 
a s^kcsfőváros közel cgymillíárd koronával töb
bel fizetett volna ki, nrint amennyi ténylegesen 
járt a Walla-cégnek.

A főváros, amikor az elszámolási Iratok meg
hamisítására rájött, az összes iratokat átküldte 
n királyi ügyészségnek, ahol megindult a bűnvádi 
eljárás, Walláék egyik volt igazgatója, Peri Dá
niel ellen.

Peri Dániel, aki unokaöccse a Walla-cég vo- 
sérigazgatójának, Peri Gyulának és aki azóta ön
gyilkossági kísérletei követelt el, a mull évben 
kerüli a büntető törvényszék elé, ahol napokig 
rbndkrvill viharos tárgyalás után, csalás és okiral- 
hwmisilás bűntettéért

egyévi börtönre ítélték.
At ítélet ellen felohherést jelentettek be és a 
nagyérdekességü per feHebbvitcli főtórgyalásál 
Zachár István táblai tanácselnök Junius 23 ra 
törte ki.

Hangulatos vacsorák Budán!
•*••'**  Kunk Budán a

„Trombiiashan":.^;
Iltbtonleilon a lrvmbitrts-penalóbnn nyaraljunk.
tCalhtmrt esték ■ a - _- Budán, Síposnál

• hatdtrktrfbti, ///, la/os-utct 4«.

Hu.ia kellemes vncsorArá kelve

KIS RABLÓ ÉTTERMEK

—— ^l>gtl>vorl*Altl‘l>b vactorázóheljr Budán a

Hubertus vendéglő

Tűm Jözse! hmsmerle, hogy meg- 
gyiiHoim vomovszBy sziamszíűi

A gyilkos gazdaiogenyt Orlzatoe vatta a csendOrság
Hosszú évekkel ezelőtt elkövetett gyilkos

ság tettesét vette őrizetbe vasárnap a Lep
sény közelében levő Agostonpasztán a csend
őrség.

Névtelen följelentés érkezett a monorí 
csendőrségre, amely szerint Tóth József gaz
dasági cseléd, aki valamikor Monoron dolgo
zott,

7 év előtt kegyetlenül meggyilkolta Vol- 
kovszky Sztaniszló volt orosz hadifog 

lyot.
A holttestet elásta, áldozata ruháit és nyolc 
milliónyi megtakarított pénzét pedig elra
bolta. Pünkösd hétfőjén Tóth Józsefet csend

A fürdők megteltek, az üzletek 
üresen maradtak pünkösd hétfőjén 

A jégfogyasztás rohamosan emelkedett
Borult Időt jósolt pünkösdre a Meteoroló

giai Intézet prognózisa, de az ünnepek káni
kulára emlékeztető hőségben teltek el. Pün
kösd hétfőjén délelőtt

az üzletek egy része délig nyitva volt, 
azonban csekély kivétellel, nem sok dolguk 
akadt a kereskedőknek, a <vevők ugyanis ki
rándulni és fürödni mentek. A kőrúton és 
Andrássy-uton végig, minden második keres
kedő zárva tartotta üzletét és

minden második üzlet, amelyet kinyitott 
a gazdája — üresen állott.

A Károly-köruton és Vilmos császár-utón 
hasonló a helyzet A belvárosi kereskedők

A nagyáruház több kis üzlet 
egyesülése

Aj utóbbi időben hatalmai mozgalom Indult 
,np? a kereikedőtnriadaloml.Rn. A mozgalom 
célja, amely a kiskereskedők köréből indult ki, 
éa az áruházak ellen Irányult, az, hogy

■ nagy áruházakat megfosszák az élelmi-
azerérusitáa lehetőségétől.

Ebben a hatalmas küzdelemben, amelyben Jobb
ról is, balról is történlek véleniénynyilvánitások, 
hangot kell adni az észszerű és logikus elgondo
lásnak is és r.iindenckfölölt izem elölt kell tar
tani nz elszegényedett és a vilúgkrizii átkaitól 
sanyargatott fogyasztóközönség érdekeit.

A kiskereskedők, akik bajaik egyedüli okául 
az áruházakat húzzák fel, nem gondolják meg 
nzt és nem veszik követendő például, hogy kül
földön

több kiskereskedő együtt*  bárót
és Igy lényegesen olcsóbban kapja nz árut, amit 
aztán a közönségnek is olcsóbban adhat tovább.

Ha alaposabban ulánagondolunk,
■ nagy áruház sem más, mint tllhb kisebb

üzletnek az egyesülése,
melyek mindegyike külön éli a maga életét. így 
az áruházak is olcsóbb árut kaphatnak, ezt ol
csóbban adhatják és igy

mindenkor árnlvelláló hatással vannak, 

„Ilyen szenzációt még nem láttam /"
Ezzel az egyhangú k Alt Ássál távoztak a ROYAL 
ORFEUM eiső eíőadAaairól a nézők ezrei.

Tessék beszállni!
Minden este negyed 9-kor és vasárnap délután 4 órakor.

őri fedezet mellett átvitték Monorra, az egy
kori gyilkosság színhelyére, ahol Tóth József 

' beismerő vallomást tett.
Elmondotta, hogy a Buridn-családnál kocsi
sok voltak mind a ketten. Állandó volt kö
zöttük a civakodás. Egyszer összeverekedtek, 
a verekedés során azután leszúrta az oroszt. 
Volkovszky Sztaniszló azonnal meghalt.

A holttestet elásta a Burián-ház udvarán, 
ruháit pedig Budapesten értékesítette. Ször
nyű tette után még egy hónapig szolgált Mo
noron, azután más vidékre szegődött el.

A csendőrség a gyilkosság ügyében erélye
sen folytatja a nyomozást.

oroszlánrésze szigorúan betartotta a viken- 
kct. A Rákóczi-uton és a Király-utcában már 

volt valami forgalom.
Különösen az áruházakban, ahol az olcsó 
fürdőruhákban értek el nagy forgalmat, 
azonban ez sem múlta felül a jó hétközna
pok eredményét. A Corvin nem is tartotta ér
demesnek nyitva tartani.

‘5nnf'/ nagyobb és hangosabb volt az élet 
a fürdőkben, csónakházakban, a Dunán és a 
zöld-vendéglőkben,

a fogyasztás pedig másfélszeresére 
emelkedett

a hétköznapinak. Ez volt a pünkösdi vásár 
legreálisabb eredménye.

Miért olcsók az áruházak ? 
sőt ezáltal R gazdasági életben közhasznú tevé
kenységet fejtenek ki.

Antig Magyarországon nagy áruház nem volt, 
az árak lényegesen magasabbak voltak, mert a 
nagykereskedők és gyárosok 30—40 százalékot 
felárat számítottak fel bizonytalanul befolyó kö- 
vetéléseik biztosítására. Az áruházak, amelyek 
készpénzért vásárolnak,

ezt a 30—40 százalékot, amelyet idegtűm ha
szonnak tartanak, nem akarják megkeresni, 

hanem megelégszenek a tisztességes polgári ha
szonnal.

400 pengős regény
rejtvény ve rseny ünk 

negyedik hete
Ma közöljük negyedik folytatását * 

AZ ELRABOLT MŰKINCS 
(Kaland, szerelem, hajsza fél Európán át) 

című szenzációs bűnügyi regényünknek. A 
pompás regény közlése során alkalmat 
adunk olvasóinknak arra, hogy ne csak 
mint olvasók, hanem

Igmándi

Ha úgy érzed magad, 
Hogy nehéz az élet, 
Félpohár

S kedved újra éled!

Fel ámadtak 
a »Deutschmeisterek«

A régi Deutschmeisterek ausztriai propa
ganda kőrútjuk közben térzenét adnak.

mint szerzők is szerepeljenek.
Ezért regényünket
egyik előre nem közölt érdekes részé

nél meg fogjuk szakítani.
Egy részét kihagyjuk a regénynek és a ki
hagyás után folytatódó szöveggel közöljük 
tovább a regényt.

A kihagyott részben történő cselekményt 
a regény közlésének megkezdésekor, zárt 
borítékban közjegyzői letétbe helyeztük.

Ezt a kihagyott részt kell olvasóinknak 
kitalálniuk.

Megoldásukkal ki kell tehát tölteniük azt 
az űrt. amely a regény megszakítása miatt 
annak cselekményében mutatkozni fog.

Nem füzünk ki írói feladatot olvasóink 
elé.

Csak a cselekményt kell kitalálni, azt, 
hogy mi történik a regény kihagyott 

részében
és csak a cselekmény rövid leírását kell 
beküldeni ahhoz, hogy a beküldő a pályá
zaton résztvehessen.

400 pengős készpénzjutalmat és más 
nagyértékü dijakat osztunk ki a megfejtők 
között.

/. dij: 200 pengő,
II. dij: 100 pengő,
III. és IV. dij: 50—50 pengő.
A megoldás helyességének ellenőrzése cél

jából a kihagyott részt két hél múlva »«- 
közöljük.

Azt, hogy a regényt mikor szakítjuk meg, 
előre nem közöljük, csak a megszakítást 
megelőző számunkban hívjuk maja fel arra 
olvasóink figyelmét. A felhívás szövege a 
következő lesz:

Vigyázat! A regény ezután következő 
részét kihagyjuk. Tessék kitalálni a ki

hagyott rész tartalmát.
A pályázatban való részvétel elengedhe

tetlen feltétele az, hogy
a regényt az első folytatástól kezdve 

végig el kel! olvasni.
Ennek tanúságán! a megfejtéssel együtt bt 
kell küldeni a Hétfői Napló

második oldalán közölt rejtvénypályá- 
zat-szelvényt.

A pályázaton csak az vehet részt, aki az 
összes szelvényeket, kivétel nélkül össze
gyűjti és a megfejtéssel együtt

„Regényverscny“ 
jeligés borítékban beküldi a Hétfői Napló 
szerkesztőségének.

Rajta tehát! Legyen ön is ötletes és találja 
majd ki, mit rejtettünk el a közjegyző hét
lakat alatt őrzött borítékában.

Addig pedig olvassa figyelemmel érdek
feszítő és érdekes regényünket, amelynél 
hasznosabb olvasmányt nem is talál az 
egész világon, mert hiszen

400 pengőt
nyerhet, ha azt figyelemmel elolvassa.

— Kis zacskó, nagy eredményül Ha haj- 
szőkllő „Hydrogéncs Fekctefejü Shampoon*-t  
használ, kopott haja gyönyörű szőke lesz.

— Egyszerit lelt a nőnek az ízzndós eltünte
tése, meri a rétik ölben hordható Moinenl iw®- 
dás elleni crayon egyszerű használata megszán- 
totti azt.

gyiTrfnu'inj 11 Jégszekrények
e'Ismert elrórendfl kivitelben, minden nagy 
Búgban raktárról kaphatók 

imosNOviis s. (Rőkk’szilárd-u. aarik) Alapítva íwfc
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Támad az angol repülőflotta!

Fényképészünknek sikerült lekapni ezt a szenzációs pillanatfelvételt az angol légi
flotta hadgyakorlatáról. Képünk az angol nehéz bonibavető repülőgépek egyik rajá

nak fejfejlődését mutatja

Amerikai rabiúkaland
Három napig dolgozott az Erzsőbet-köruton
a beioro a Pazart Üzletben - Itegy vasaltál túrt meg és falaltat 
bontott KI - Autón vitte el a zsaKmanyt—Pezsgőzött munhahözben

^ekeskodj!

Hétfőn reggel jelentették a főkapitány-1 
Ságnak, hogy az Erzsébet-körot 13. számú 
házban, a Kiss Ernő és Társa vasáru nagy
kereskedésében, valamint a szomszédos Bá
nyai és Kálmán-íé\e csemegeüzletben betörő 
járt. Detektívek mentek az Erzsébet-körutra 
és kiderült, hogy

amerikai kalandorrcgénybe illő betörés 
történt.

Hétfőn hajnalban, a segédházfelügyelőnő, 
mikor söpörni indult, az elsőemeleti lépcső
házban

a kövön egy férfit látott aludni,
A viciné elment, de figyelmeztette az ide

genre a házfelügyelőt. A házfelügyelő gya
núsnak tartotta a dolgot, a lépcsőházba 
ment, addigra azonban

az idegen eltűnt a bőröndökkel együtt.
A házmester rosszat sejtve arra gondolt, 
hogy
i az Ismeretlen ember betörő volt 
és rendőrért sietett. A közeli rendörőrszem 
emlékezett rá, hogy nem sokkal azelőtt 

látott egy férfit kijönni a házból, bőrön
döket hozott magával, beült egy autó

taxiba és elhajtatott,
a rendőr természetesen nem gondolhatta, 
hogy betörővel van dolga.

Értesítették a főkapitányságot és a meg
érkező detektívek betöröjárás nyomait fe
dezték fel, kiderült, hogy vakmerő betörő 
garázdálkodott.

Schaili Sándor a bíróság előtt
A vecsési véies postarablás ügyét e 
héten tárgyalja a pestvidéki törvényszék

Az elmúlt hónapok egyik legizgalmasabb 
bűnügyének főtárgyalását kezdik meg pén
teken a pestvidéki büntetötörvényszéken 
A bünügy vádlottja: Schaili Sándor volt ék
szerész, pinkabérlő, trente et quarante-ban- 
kár és zálogcédulakereskedő, aki ez év már
cius 31-ikére virradó éjszakán Máté István

LESZŰRI A FÜST 
A RTAI. MÁS 
ALKATRÉSZEIT!

A betörő még szombaton belopódzott a 
Kiss-fé]e vaskereskedésbe, elrejtőzött a nagy 
helyiség valamelyik zugában s éjszaka mun
kához látott. Két böröndött teletömött finom 
szerszámokkal,

nem feledkezett meg fúrókról, reszelők- 
ről sem,

amiket betörőszerszámnak használhatott. 
Mikor ezzel elkészült, hozzáfogott a páncél
szekrény megfúrásához. A munka nem ment 
könnyen. Közben megéhezett. Lement a pin
ceije, négy vasajtót feszitett fel, egy válasz
falat bontott ki és igy behatolt a szomszédos 
Bányai és Kálmán-iéXe, csemegeüzletbe. On
nan élelmiszereket és innivalót hozott.

Nagy dáridót csapott, sonkát, szardíniát, 
szalámit evett és a jó falatokat pezsgő

vel és tokaji borral öntözte le.
Szombattól hétfő reggelig, három napon ál 
garázdálkodott, mig végül elkészült a pán
célszekrénnyel és a benne volt pénzt magá
hoz vette. Mennyi volt a pénz, azt pontosan 
nem tudják, csak a rovancslás után fogják 
megállapítani.

Hétfőn reggel azután a szerszámokkal telt 
bőrönddel kilopódzott az üzletből és a lép
csőházban lefeküdt aludni. Itt találtak rá, de 

végül is sikerült kereket oldania.
Érdekes, hogy a Aiss-féle vasüzletben ez 
már a harmadik betöröjárás volt. A rendőr
ség reméli, hogy a nagystílű, vakmerő betö
rőt rövidesen kézrekeriti.

vasesztergályossal ea"űtl ki akarták rabolni 
a vecsési postahivatalt.

Mint emlékezetes, március 30-án éjféltáj
ban a vecsési csendőrjárör arra lett figyel
mes, hon” a postahivatalból gyanús zörej 
hallatszik. Bodnár Endre gyógyszerész ":ss 
Kálmán tisztviselő és Kovács István gyógy
szerész segítségével be akart hatolni a pos
tahivatalba, ahonnan

abban a pillanatban egy férfi rohant 
ki és a tanúvallomások szerint, revol

verrel rálőtt a csendőrre,
a lövés azonban nem talált. A csendőr is 
tüzelt, de a betörőnek sikerült eltűnnie az 
éjszaka sötétjében.

A vivőkarddal felfegyverzelt Kiss Kálmán 
tisztviselő ezalatt bement a postahivatalba, 
mire er»t sötét sarokból revolver dördült és 
a szerencsétlen tisztviselő szivén találva, hol
tan esett össze. A gyilkos ebben a pillanat
ban kiugrott az ajtón. Az udvaron őrködő 
Virágh Péter csendőr azonban észrevette, 
célzott

elsütötte revolverét, talált és holtan ro
gyott össze a tisztviselő gyilkosa Is.

A zsebeljen talált iratokból megállapították, 
hogy Máté István a neve, vasesztergályos és 
rovottmultu betörő.

A nyomozás megállapította, hogy az el
menekült banditát Schaili Sándornak hívják. 
Közel harminchatórás hajsza után április 
1-én délután

Haraszti István rendőrfőtörzsőrmester 
Vácott felismerte a postarablót, elfogta 
és bekísérte a helybeli rendőrkapitány

ságra,
ahol Schaili beismerő vallomást tett, csak 

azt hangoztatta, hogy nem volt nála revol
ver és igy nem is lőhetett senkirt.

Később a budapesti főkapitányságon tett 
részletes beismerő vallomása során is ta
gadta Schaili, hogy a csendőrre lőtt.

Rablásért letartóztatták íj vendéglőst, 
aki erőszakkal inkasszálta be 
követelését a nyugdíjas századostól

Pünkösd vasárnapján rablás büntette cí
mén a főkapitányságon előzetes letartózta
tásba helyezték Szili József 29 esztendős 
vendéglőst, akinek az Atlila-utca 26. alatt 
van az üzlete és Dvoracsek Ottó 30 éves 
pincért. A két letartóztatás dr. Fejes Béla 
rokkant százados feljelentésére történt.

Fejes följelentésében előadta, hogy az 
Árokköz-utca 4. alatti lakására, ahol Bádl 
Ilona magánzónőnél lakik albérletben.

a két fiatalember bchaltolt s őt ütle
gelték.

A rokkant százados több alkalommal meg
fordult Szili vendéglőjében. A vendéglős 
fölajánlotta neki a hitelt és ö párszor 
igénybe is vette azt. Tartozását mindig ki 
is fizette, legutóbb azonban

tizennégy pengővel adós maradt, 
ezt az összeget pünkösd után szándékozott 
kifizetni.

Fiiléreíeérö
Kis haszonnal 
nagy forgalmat akarunk elérni!

Nyári ruha szép mosódelénből . . . , 1.95
Divatos ruhák mintás müselyemből . . 2.90
Nyári ruha müselyem trikóból, csoda fess 4.80 
Nyári ruha finom matcllóból........................14.80
Búréit ruha, csoda fess, uj fazon . . . 12.50 
Pongyola erősebb hölgyeknek, mosó

delénből ......................................  . 4.Ö0
Pongyola gyönyörű müselyemből , « , 0.90
Kombiné müselyem trikóból . . ■ , , 1.85
Kombiné finom sarmőz trikóból , , , 3.85
Sarmőz nadrág kis hibával . . . ■ • 1.85
Női nadrág, nyitott, svájci kötés .... 1.10
Női hálóing sarmőz trikóból vagy toálból 4.95 
Vlskosa harisnya hibamentes és kis szép

séghibával 1.75, 1.48 ........................ 1.28
Azsur harisnya, viscosa és finom mü-

sclycmből 2.75........................................ 1.95
Netz harisnya, a nyár nagy divatja 2.00,

2.25 ..................................................... 1.85
Mosóbőr kesztyű, nagyon jó minőség . . 2.90
Nőt kesztyű, svédutánzatu, tölcséres divat

formák ........................................... —.98
Csípőszorító broséból, tartós gumirésszel 3.75 
Hnrlsnyatartó jó kivitelben....................—.95
Kötött zsemper, csipkeszerü szövés « • 2.50
Női blúz matclla azsuranyagból . , , 9.50
Női blúz sarmőzből, legdivatosabb . , . 0.50
Ingblúz csikós trikó-müsclyemből . , , 2.20
Ingblúz szép zefirből és puplinból . • ■ 0.50

Divat-delén, színtartó, csodaminták . . —.79 
Tabánra, pongyolannyag, sok színben • 1.28
Burett divat ruhaanyag ..........................1.28
Burett, nyersszinü, férfiruhára is alkalmas —.98 
Panama, finom színek ....... —.98 
Panama, kreppszővésü anyag « « i • 1.45
Frízé, színes hurett-anyag ...... 1.98
Azsur frízé, a legújabb divatos mosóanyag 2.25

Vidékre utánvétel szóllidtink 
Baby kelengyékben óriási választék

Király-utca 52. szemben a Teréx-temp.ommal

A főtárgyalás, amelyet pénteken kezdenek 
meg, előreláthatólag több napig fog , tartani, 
inért felvonulnak mindazok a tanuk, akik 
a véres vecsési éjszakáról és Schaili Sándor 
másfclüapos bujkálásáról adatokat tudnak.

Adós és hitelező közelharca
A vendéglős azonban nem várt, hanem a 

pincérrel együtt szombaton a késő esti 
órákban felmentek a lakására és követelni 
kezdték a pénzt. Fejes dr. előadása szerint, 
ő az ágyban feküdt, amikor a két ember 
megjelent lakásán. Felszólította őket, hogy 
távozzanak cl, mire hangosan viselked
tek, sőt

a székre helyezett kabátja zsebéből ki
vették a pénztárcáját,

majd dühösen rátámadtak, többször arcul 
ütötték. A veszekedésnek a lakás tulajdo- 
nosnője vetett véget s rendőrt is hivott.

Szily és Dvoracsek a rendőrségen azt 
hangoztatták, hogy nekik eszük ágában sem 
volt erőszakos utón a pénzt elvenni és nem 
is bántalmazták volna dr. Fejest, ha az nem 
szidalmazza őket. A -rendőrségen nem fo« 
gadták el védekezésüket,

mindkettőjüket letartóztatták
és átkisérték az ügyészség fogházába.

Férfi sporting porőz trikóanyagból . ( 1.98
Férfiing színes freskóból, 1 gallérral , 2.90
Pupiin-ing finom anyagból, 2 gallérral . 0.50
Férfi hálóing, nagyon szép és tartós . • 3.90
Sporting freskóból, rávarrott gallérral , 4.40
Apacsing panama-anyagból ■ • . • i 3.90
Nyakkendő csodaszép választékban t • 1-2»
Gallér, nagyon tartós ...•«■■ —.58 
Férfizokni makóból, szép minták . « , —.58 
Férfisapka, sportfazon, jó anyagból . , 1.45
Férfi szalmakalap, csoda fess forma . . 1.90
FUrdőklipeny jó frotlicr-anyagbót . , ■ 9.90
nirdőfrlkó tartós makó-anyagból . . ■ 3.45
Sirandkalap, szalma, zöld napcllcnzővel . —.58 
Fürdődressz, jó makó, divatos kivágással 3.45 
Fürdőtrikó, jó félgyapju, divalszinckben 5.75 
Gyermek napozótrikó makó-anyagból . —.95
Gyermek napozólrlkó, gyapjúból kötött , 2.43
Fürdősapkák gumiból, divalfazónok . . —.45 
Ftlrdőhutnpok jó szalmából . , . > ■ —.88 
Játszóruha tartós zefirből........................ —.88
I.cánykaruha csikós trikó-müselycmbőt . 2.40
Dorco-cipő, női számok 3.—, kis számok 2.€5 
Tcnnlsz-zokni fehér és színes makóból , —.98

Crep de ehlne, csodaszlnek.................... 2.00
Sanlung, tiszta selyem, nehéz minőség . 3.95
Müselyem, nagyszerű minták .... — .05 
Pongyola müselyem, szenzációsan szép . 1.38
Függőnykelme, indantrén, modern csikós —.85 
FUggöny-cfamin, feliér, jó minőség * , —.55 
Butor-knrton, modern szép mintái. , , 1.15
Kerti abrosz lenből, uj mintákban . , • 2.00
Flanel-takaró, jó színek, jó minőség . . 5.48
Keleníycgyolcs, mosott, jó minőségben . —.98 
Mosott gyolcs, jó erős anyag ..... —.79 
Csodagyolcs, mosott, 10 évi tartósságra , 1.20
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Egy tekintélyes esztári gazdálkodó 
bestiális merénylete leánya ellen

A debreceni vizsgálóbíró letartóztatta a merénylőt
Debrecen, junius 4.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A debre
ceni ügyészségre megvasalva hozták be 
a csendőrök I'sztár községből Bukovics 
Sándor 46 éves gazdálkodót. A gazdál
kodó, aki vagyonos ember és a falubeliek 
szerint példás családi életet élt — felesége 
feljelentése szerint évek óta viszonyt folyta
tott a leányával, akit

13 éves honiban rontott meg.
A leány most 17 éves, A fiatal leány any- 
nyira félt apjától, hogy min mert szólni 
senkinek és teljes titokban maradt évekig 
az apa szörnyű bűne. Az utóbbi napokban 
a gazdálkodó felesége véletlenül rájött férje 
gaz merényletére és nagy felháborodásában 
azonnal feljelentette férjét. A leány azonnal 
beismerő vallomást tett.

A gazdálkodó a csendörök előtt először 
tagadott, de később

Az uj városmajori templom felszentelése
Több mint 2000 hivő jelenlétében szentelte fel a hercegprímás 

az uj templomot
Pünkösd vasárnapján reggel ünnepélyes kfil- 

•őségrk között szentelte fel Scridi Jusztinián bl- 
boros-hercegprímás az uj városmajori templo
mot, amelyet a hercegprímás kívánságára

Szentlélek (cniplonidnuk 
nevezlek el.

As uj templom a háború utáni építész éli stí
lus remeke. A nemrég elhunyt Árktiy Aladár 
műépítész tervei szerint, fia, Árkai) Bertalan, a 
nagytehelségü fiatal műépítész fejezte be az uj 
templomot. A belső dekoráció kiváló modern 
festők, rajzolók és iparművészek: Sztchlo Lili, 
Molnár Pál, Gá>l<>r István, pálray Pál, Aba- 
Kovák Vilmos és Pckáry István alkotása.

Vasárnap reggel az egyházközség elnöksége 
Hochtnburycr Antal altábornaggyal, Boysch 
Géza államtitkárral és Krieysau Emil plébános
sal az élén fogadta az uj templom bejáratánál a 
hercegprímást. Miután a régi városmajort Jézus 
Szive templomból áthozták az uj istenházába a 
kassai vértanuk ereklyéit, az egyházlcjedclcni

Budapest népe nem tűri 
i* tovább a taxi-diktaturát

Útban a megoldás ; kék és szürke taxik közBs 
állomáshelyet kapnak és olcsóbb lesz a tarifa

ily címen rendkívül érdekes cikkel 
közöl legutóbbi számában a közismeri 
Fővárosi Hírlap. A cikkben foglaltak 
annyira közérdekűek, iiogy szükséges
nek larlolluk a cikket olvasóinkkal is, 
főbb vonásaiban megismertetni.

A tudósítás, amely a taxivállalatok 
közt dúló harcok előliünk eddig isme
ret len részleteiről fedi fel n leplei, a kö
vetkezőképpen szól:

A mérlegkéssilés technikájának nagyszerű 
biz onyilványAt mutalja u Budapesti Automobil 
Közlekedési R. T. nevet viselő szürkclaxl-vál- 
lalat legutóbb elkészített üzlelcredménye.

Legnagyobb meglepetésre 23.170 pengő 
vouleaéget mulatnak ki, 

hogy ezzel is ország-világ eló tárják a tnxi- 
válhdalok szomorú sorsát. Ez a deficites vég
összeg álért is feltűnő, mert 19.10 bán 264.264 
pengő, 19,11-ben pedig 52.147 pengő nyereséget 
mutatóit ii mérleg, tehát elképzelhetetlen, hogy 
ilyen rövid idő alatt ketasztrofális forgalom- 
visszaesés következett volna be Az ilyen mér
legel nem lehet komolyan venni, mert köztu
domású, hogy a szilrkclaxl-vállalal állandóan 
beállítja 'mérlegébe az amortizációs törleszté
sek tételét, hololt minden gyerek tudja, hogy 

ezek ■ békebeli rokkant jármüvek mór 
régen amortizálódlak.

A pünkösdi ünnepek után, ked
den, junius hó 6-án kezdődik az 
„ESTI KURÍR" uj s egészen új
szerű, szenzációs cikksorozata

A uér és arany
birstiaima

A Plzarro-üuépeK fantasztikus kalandjai

n"'1"' ..ne
„elem I u-y i xntlKu<

"lole fa inmZ

megtört a bestiális ember
és beismerte szörnyű merényletét. Amikor 
szemébe vágták, hogy vérfertőzést követett 
el, haragosan tagadta és kijelentette, hogy 
őt nem lehet súlyosan elitélni, mert tulaj
donképpen

a leánynak nem ö az apja.
— A háborúban voltam, nem tértem haza 

egy évig és mégis gyermekem lett — mondta 
— nem tudok arról, hogy én lennék az apja 
a leánynak. Idegen fiatal leány az, hiába 
van a nevemre irvnl

A gazdálkodó vallomását nem fogadják el, 
mert soha nem vonta kétségbe leánya tör
vényességét és az anya vallomása szerint 
is az apa állítása nem egyéb alaptalan, két
ségbeesett védekezésnél. Dr. Prcineszberget 
Jenő vizsgálóbíró részletesen kihallgatta a 
gazdálkodót és saját beismerő vallomása 
alapján is, letartóztatásba helyezte.

megszentelte a templomot, majd fényes papi se
gédlettel, Mészáros János érseki hely nők ast- 
szisztenciája mellett,

szentmisét celebrált.
Az 1800 férőhelyes templomban több, mint 

2000 hivő szorongott, sőt még a kapu előtt is 
többszáz ember állt levett kalappal. Notabilitá- 
sok egész sora jelent meg a templomszentelésen, 
eljött többek közt Auguszta főhercegnő és dr. 
Huszár Aladár főpolgármester is.

Tizenegy órakor kezdte meg a biboros-herceg- 
primás szenlheszédét. A templom elölt

mrgafonokat szereltek fel
s igy a templomból kiszorult hívők Is jól hall
hatták a nagyhatású szónoklatot. Megafonokat 
szereltek fel

a régi városmajori templomban Is, 
hogy Serédi hercegprímás szentbeszédét az olt 
ájlaloskodó hívők Is hallhassák.

Vicces télele t mérlegnek az a 600 ezer pengő, 
amelyet „adósok" címén állítottak be, mert 
ebből arra lehet következtetni, hogy a szürke
taxi hitelbe fa vége: fuvarozási műveleteket, 
Ugv látszik, minden eszközt megragadott <1 
Küldi—Haltenberger-együttes arra, hogy nem
zeti gyászt provokáljon a vállalat veszteséges 
üzlete miatt. De nem utolsó sorban a kincstár 
elé teregetik őzt a nagy művészettel megszer
kesztett biláncot, mert a nagyétkű taxör- 
grófok fizetni nem igen szerelnek, adói leg
kevésbé.

Nem siói a mérleg a személyi fizetésekről, 
pedig ez érdekesen elárulná, hogy

a flxflzelésl nélkülözd soffőriik kizárólag 
n közönség borravalóira vannak utalva.

A sofTőrök nincstclensége és a vállalat tulaj
donosainak példátlan meggazdagodása között 
feltétlenül összefüggés áll fönn, amit legjobban 
bizonyít, hogy Haltcnbcrgcr Samu egymillió 
pengő bevallott vagyona után ötvenezer pengő 
jövedelmi adót fizet a kincstárnak. Küldi Jenő 
hasonlóan mammulvngyont tudhat a magáénak 
és szintén tekintélyes adókötelezettséget kény
telen vállalni.

A vezérigazgatói és főrészvényest fizeté
sek, jutalékok és részesedések ugyancsak 

hiányoznak a mérlegből.
amelyik iskolapéldája annak, hogy miképpen

Hogy szerezte meg néhány hihetetlenül 
elszánt kalandor az inkák birodalmát és 
meseszerü kincseit vakmerő kalandok, 
szerelmi intrikák, vérfürdők és hőstettek 
sorozatával — erről szól az uj cikksorozat

fokfoiwágípf
fcűnéfr tn^q nxoqdtt
megtakarítja az utazási költséget, 
ha Budapesten a

Szt. Gellert Szálló-
bán és a Hullámfürdőben nyaral

Tökéletes kényelem, ragyogó tisztaság
Figyelmes kiszolgálás
Gundel konyhája 
Mérsékelt árak

Heti penziós rendszer

lehet profitáló v4U»lkoí*.b4l  delkllM 
bemutatni. , ....

A jelek szerint elkerülhetetlenné válik a 
taxiviteldijak leszállítása. A kezdeményezés a 
kisiparosságtól indul ki, akik kétségbeesetten 
észlelik forgalmuk kaUarlrofális leromlását és 
szívesen kiegyeznének • filléres tarifával, esak 
hogy keresethez jussanak. Az úgynevezett 
kéktaxisok azonban gyengék a tervük végre
hajtásához, mert szervezetlenek és

aa élükön álló területi adminUztráeló 
erőtlen *z  eredményre akció megvívásá

hoz.
Súlyos helyzetükben a kéktaxisok már rájöttek 
arra, hogy afejiik fölé nőtt adminisztráció túl- 
költséges és nem tud megbirkózni a nagyha
talmú versenytárssal: a Küldi—Haltenberger- 
konzorclummal, ahonnan változatlan takliká- 
val irányítják a kisiparos-fuvarozók eltiprását.

Évek óta hangoztatják a kisiparosok, hogy a 
közös állomáshelyek nélkül a lassú, de biztos 
pusztulásra vannak Ítélve. A taxivállalatok 
kcletkezéao Idején ugyanis Haltenbergerék ar 
összes jó állomáshelyeket lefoglalták maguk
nak és a legridegebben visszautasítanak min
den olyan kísérletet, ami az állomáshelyek kö
zös használatára vonatkozik. A városházán 
megmagyarázhatatlan okokból nem érvényesí
tik a hatósági beavatkozást, holott

a fővárosnak minden joga megvan ahhoz, 
hogy aa egyenlő versenyt a vállalatok kö

zött szabályozza.
Érthetetlen, hogy a közös állomáshelyekre vo
natkozó számtalan beadvány soha nem nyer 
elintézést és az üres ígéretek a legnagyobb 
mértékben elkeserítik az érdekelteket. Most 
határozott és erélyes lépésre szánták magukat 
a kisiparosok:

küldöttségben keresik fel Gömbös Gyula 
miniszterelnököt és megkérik, hogy ha
talmi szóval gondoskodjék a kií/ö.-, állo

máshelyek életrehlvásáról.
A közös állomáshelyek megvalósítása több le
vegőhöz juttatja az egyéni fuvarozókat, de 
egymagában ncni alkalmas arra, hogy az autó- 
taxi-forgalom méreteit növelje. Az egyetlen

Lesz-e hatemeletes háza 
a Nemzeti Múzeumnak?

Bonyodalmas örökösödési per a Nemzeti Muzeum 
éremtára volt igazgatójának hagyatéka körül

Érdekes hagyatéki üggyel foglalkozott a 
napokban a bíróság.

Hat évvel ezelőtt. 1927 végén halt nteg 
dr. Gohl Ödön, a Nemzeti Muzeum érem
tárának igazgatója, az európahirü tudós, a 
barbár, valamint a görög-latin érmek leg
kiválóbb szakértője. Dr. Gohl 60.000 pengő 
leltári értékű vagyont hagyott hátra, amely
nek legjelentékenyebb része a Márvány
utca 20. számú nagy telek és a telken álló 
Ga/il-kuria. A muzeumigazgató nem ha
gyott hátra végrendeletet, tehát az örökösö
dési törvény szerint a hagyatékból a szer
zett vagyon az özvegyre, az öröklött, úgy
nevezett ági vagyon, az elhunyt legköze
lebbi rokonára szállt.

Ez a legközelebbi rokon azonban
apáca volt.

Jézus Szent Szive (Sacré Coeur) rend szór- 
zotesnője, aki mint ilyen nem örökölhet, 
tehát a Gahl-hagyatékból az ági vagyon

a Sacré Coeur Rendre szállt.
A rend ügyésze hagyatéki osztályegyezsé
get kötött a muzeumigazgató özvegyével, 
amely a hagyatéknak csak jelentéktelen ré
szét minősítette ági vaguónnak.

Most meghalt Gohl Ödön özvegy*  is és 
másik részét podig, elhunyt férje intenciói
nak megfelelően, a Nemzeti Muzeum érem
tárára testálta.

A járásbírósághoz erre feltűnő bead- 
ványt intézett dr. Hajdú Miklós budapesti 
ügyvéd Gohl Ödön két unokaöccse nevé
ben. A beadvány szerint

jogsértés iöriént tiohl Ödön halálakor, 
amikor Gohl Etelt, aki szerzési joggal nem 
rendelkező szerzetesnő, mint ági örököst

Budapest 
Rlulerálán,
a lMielOkelöbb, oentrAIUtekvért villanegyed
ben. a hatholdae Betthyán.v-áaparkkal 
ben, a Mányoki-ut 7. az. fáattott telkünkön 
2 drb. 6—6 azobAa-halloe, elaörendtt kivitelit, 
déli fekvésű, kitűnő beoeztásu, readkfvtti

oloaó villAS,
ugyenouk a Gellértfürdőoél, a Mészöly- 
utca 7. ez., remek parkírozott telken

újabb íAroaavlllAt
építünk déllfekvésű, Igen jutányos fixáru, 
pazar öröklakásokkal. Októberi beköltözés.
Már csak pár M-4-5 szobás lakrész kapható

Felvilágosítás: „Centrum" HAaépittf Válla
lat, Horthy Mlklós-ut 15. Telefon: 63-3-01.

orvosszer: az olcsóbb tarifa, amely
20 filléres alapdljjal és további 20 filléres 

félkllomélerenkéntl többletlel
komoly olcsóbbodást jelent. A tarifa leszállí
tásának gondolatát még mindig makacsul el
lenzik Káldi Jenő és Haltenberger Samu, akik
nek dölyfös diktátumát azonban a közönség 
tüntető tartózkodása és a halóságok nyomása 
bizonyára rövidesen le fogja törni. Mert a Ke- 
repcsi-uti garázsba befészkelődött túltengő 
hatalmi hóbortot tovább tűrni nem szabad.

Olajügynöki mentalitással egy milliós vá
ros taxiforgalmát lebonyolítani nem lehet,

de a másik szélsőséges álláspontot sem szabad 
elfoglalni: lehetetlen ezt a közérdekű kérdési 

a ealzkammerguti kéjlak távlatából 
megoldani. Radikális intézkedésekre van szfik- 
ség, amely rendet teremt az ócska forgalmi
tragacsok birodalmában.

egyáltalában figyelembe vették és az el
hunyt ági vagyonát nem a két fivér — Gohl 
Etel után az elhunyt muzeumigazgató leg
közelebb rokonai — örökölte, akik gon
doskodtak volna arról, hogy a Goh/-kuria 
és a családi vagyon együtt maradjon és a 
hagyatékból az özvegynek csak az a jelen
téktelen rész jusson, ami valóban szerzett 
vagyon.

A beadvány egyik érdekessége, hogy 
több, mint kétszázesztendős törvényre 

hivatkozik,
amelyet azonban kúriai döntvények ti*  
masztanak alá. Eszerint szerzetes vagy 
apáca semmit sem örökölhet és a szerzete
sen vagy apácán keresztül a rend is csak 
akkor, ha a rendtag felmenőjétől jutott a 
hagyatékhoz vagy végrendeleti utón örö
költ és Gohl Ödön nem volt felmenője, ha
nem fivére, igy a Sacré Coeur Rendet nem 
illett meg a muzeumigazgató hagyatékából 
az ági vagyon.

Gohl Ödön két unokaöccse tehát a volt 
muzeumigazgató halála után lefolytatott ha
gyatéki eljárás revízióját kéri. A maga ne
mében egyedülálló hagyatéki per főtárgya- 
lásán mélyreható egyházjogi vitára van ki
látás.

A különös per iránt nemcsak jogászi, ha
nem tudományos körökben is nagy érdek
lődés mutatkozik, mert a Nemzeti Muzeum 
éremtára Igazgatójának az a terve, hogy 
ha jogerősen megkapja a márványutcai in
gatlannak özvegy Gohlné által az érem
tárra haggományúzuii részéi,

Ötemeletes bérpalotát emel
| a telek beépítetlen részére.
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Francit

Paris, junius 4.
Punkösd vasárnapjának hajnalán Nantes 

közelében súlyos szerencsétlenség érte a La 
Baule fürdőhelyre tartó, utasokkal zsúfolá
sig megtelt külön gyorsvonatot, amelyet Pa
risból indítottak.

A katasztrófának eddig 14 halálos áldo
zata és 70 sebesültje van.

Attól tartanak, hegy a vonat romjai alól 
még újabb áldozatok kerülnek elő.

Nantes, junius 4.
A kirándulóvonat szerencsétlensége Nan

tes pályaudvarától néhány kilométernyire 
történt.

A gyorsvonat mozdonya és hét személy
kocsija kisiklott és egymásra torlódva 

tfsszezuzódtak.
Néhány nappal ezelőtt történt már köny- 

nyebb természetű kisiklás a vasúti vonalnak 
azon a helyén. A forgalom fenntartása érde
kében hevenyészett pótvágányt készitettek a 
veszélyes szakaszon. A kirándulóvonat sze
rencsétlenségét az okozta, hogy

a vonatvezetfl nem vette figyelembe a 
lassításra szóló intést és lámpajelzést.

Esküit Lajost 
elmebajosnak nyilvánítót- 
ták a törvényszéki 

orvosszakértők
A*  orvosok szerint üldözési mániában szenved 
— Tébolydába viszik Nagyatádi egykori titkárát

Németh Ödön dr. és Bakody Aurél dr. 
egyetemi tanárok, a budapesti királyi bűn 
tetőlörvényszék elmeszakértői a legutóbbi 
hetek bonyodalmai után

kimondották a végső szót Esküit Lajos 
ügyében, 

megállapították, hogy néhai Nagyatádi 
Szabó István földraivelésügyi miniszter tit
kára elmebeteg és üldözési mániában szen
ved.

Érdekes jogi bonyodalmak után 
született meg a törvényszéki orvosszakértők 
véleménye. Eskűtt Lajost — mint emlékeze
tes — letartóztatták, mert Bethlen Istvánnal- 
egyik sajtóperére tőrrel a zsebében ment el 

Esküit pár nappal ezeiötl éhségsztrájkot 
kezdett a fogházban és követelte, hogy minél 
előbb állítsák bíróság elé, meri tisztázni 
akarja magát. Közben azonban a törvény
szék már megbízta az elmeszakértőket £s- 
kütt elmeállapotának megvizsgálására. A 
professzorok elmebeteg-gyanúsnak találták 
Esküttet, de egyben megállapították, hogy 
miután

régi, emlékezetes ügyében az Igazság
ügyi Orvosi Tanács annakidején épei- 

Letartóztatták és egyevi 
börtönre Ítélték a Terézvárost 
Torna Club elnökét

Többrendbeli óvadéksikkasztásban 
snsndstták ki bűnösnek

Dr. Mcssik büntetőtörvényszéki egyesbiró 
szombaton hozott ítéletet a Terézvárosi 
Torna Club elnöke Szállás Aladárnak kaució- 
sikasztási bűnügyében. A feljelentést az ügy
ben Schneidcr Ágoston és Nagy Lajos, a 
klub volt altisztjei telték dr. Szentmihályi 
Jenő ügyvéd utján. Előadták, hogy a Friss 
Újságban megjelent hirdetés alapján jelenthez 
tek a klubban. Schneider Vámos Vilmos titkár 
jelenlétéhen megállapodott Szállás Aladár 
elnökkel, hogy 500 pengő óvadék ellenében 
napi ö| pengő fizetéssel altisztnek áll be a 
klubba. Szöllős utasításáig Spiegel Adolfnak 
adta ót az 500 pengőt. Spiegel közben rábe
szélte, hogv adjon még 500 pengő óvadékot 
és akkor napi 7 pengő fizetést kap. Azzal 
nyugtatta meg, hogy a klub már több mint 
20 éve áll fenn, sport- és motorversenyeket 
is render és igy biztos helyen van a pénze. 
Később Spiegel még egy vadszállitási üzletbe 
is bevette és 400 pengőt veti fel tőle. Ezzel

A teljes sebességgel robogó gyorsvonat moz
donya és személy kocsijai pillanat alatt ki
ugrottak a sínekből.

A vonatvezető és a fütő kivetődtek a 
mozdonyból és kisebb zuzódásokoa kí

vül nem történt bajuk.
Annál borzalmasabb volt a személykocsik 
utasainak a pusztulása. Irtózatos jajveszé
kelés és segélykiáltások hallatszottak az 
egymásra torlódott vagónok roncsai alól.

A Nantcsből küldött segélycsapat
14 vérző halottat húzott ki a romok 

alól.
A sebesültek száma hetven, akik közül sok
nak aggasztó az állapota. Nantcsből

valamennyi polgári és katonai orvos a 
szerencsétlenség helyére sietett, Isogy 
elsősegélyben részesítse a sebesülteket.

A vasutasokat a tűzoltók is támogatták a 
mentési munkálatokban. Órákon keresztül 
megfeszített erővel dolgoztak a sebesültek 
kiszabadításán és a roncsok eltakarításán. 
A megmenekült utasok nagyrésze visszauta
zott Parisba.

méjünek minősítette.
ellenkező megállapítás csak akkor lehetsé
ges, ha azt ugyancsak az Igazságügyi Oivosi 
Tanács teszi. A törvényszék ezzel szemben 
úgy határozott, hogy miután ujabbkeletü be
tegségről van szó,

most a két orvosszakértő véleménye az 
irányadó, utasította őket, vizsgálják meg 

Esküt! Lajost
éj adjanak elmeállapotáról véleményt

Esküt*  azóta már abbahagyta az éhsé - 
sztrájkot éa a védője pünkösdkor értesült, 
hogy az elmeszakértői vizsgálat le.e e ót. 
Az orvosszakéi'lők megállapitották, hogy

Eskiltt elmebajos, zárt intézetbe kell 
szállítani, mert csak az ottani kezeléstől 

várható állapotában javulás 
és leszögezték azt is, hogy csak újabban 
szenved elmebajban.

Az orvosszakértők rendkívül érdekes és 
kategórikus megállapításainak alapján Es
küit Lajost rövidesen

valamelyik tébolydába szállítják 
és az eljárást előreláthatóan megszüntetik 
vele szemben.

a pénzzel azután megszökött.
Nagy Lajost egv dr. Lengyel nevű ember 

mutatta be egy Wesselényi-utcai vendéglő
ben Szöllösnek és Vámosnak. ő 300 pengő 
kauciót adott ál ugyancsak Szöllős utasítá
sára Spiegelnek napi 4 pengő fizetés ellené
ben. Spiegel azután nz ő pénzével is meg
szökött, de később kiderült, hogy

még 9 kaudóafól vett fel pénzekéi éa 
állítólag Bécabe menekült.

Spiegel ellen körözőlevelet adtak ki, azon
ban, mint bűntársakat vonta felelősségre 
Messik egyesbiró Szöllős Aladárt, a TTC el
nökét, Szekeres Józsefet, a TTC betiltása 
után megnyílt Iparosok és Kispolgárok Köre 
nevű kártyaklub játékmesterét, továbbá En- 
gél Ernő és Budaházg Ödön nevű ügynökö
ket, akik

a kaucióa áldozatokat felhajtották.
Valamennyien tagadták, hogy részük lett 
volna a kaució sikkasztásában és azt a meg
szökött Spiegelre hárították. A büntetőtör
vényszék azonban bűnösnek mondotta ki 
Szöllős Aladárt és Szekeres Józse/et kaució
sikkasztásban és ezért

Szőllőst egyévi börtönre. Szekerest pe
dig egyhónapi fogházra ítélte, 

mivel Szöllős az előző tárgyaláson nem je
lent meg, már akkor letartóztatták és a tör
vényszék további fogvatnrtását rendelte el.

Az elitéltek fellebbeztek az ítélet f.llen<

nálunk minden együtt van
Kyári ruhaanyagokFürdőruhák 

(Minden gyapjú fürdőruhához 
egy strandtáska)

Férfi fürdötrikó , 98
Női és férfi maccó fürdötlressz 2 q5

a legszebb sziliekben ............. ....................

Hőt és férfi Hlraötíressz 
la macoó, modern talonokban 3 90

Höl szoknyás fürdttíressz 4 80

Wie”.. .... 5.50

Erős hölsyekneR fürdőruha 7 50
I» macc-j fonalból, szoknyával ................... "

Férfi úszónadrág
jó parnntfonnlból, 3-m........

AttetafriHö
fehér és fekete

Gyermek füröStrikó
piros és kék, míndon nagyság ...

G ermeR nnpozó trikó
gyapjútól, erős kivágáséul...

... -.95

Kösz nyári rtíhák, cipők

—.98

1.50

1.80

Strand*.  sport- és 
t&eeksnd-cikkek

Nyugágy láNlírtóvnl 5 2n

lu fh ei-t taré 5 so

Kész Weekend-nárna _ sa

Sfrnndkn’sttfl ovális , 4E

Vízhatlan sírnrűszLíyor 1 98
szép modern színekben t.4O

Stnndknzetta 7 80
erős marhabéitól, színes .....................

Modern tntortreton « 25

női sirand-ssaiinakaiap_ _ —.78

Női gumi fllrdöclpő_ _ _ _ _ 1.45

Gumi füníösapkák.._ .29-iíi

Vászon evezössnpka_ _ _ _ —65

Pólósapka vászonból. . . . . . . —.60

Sírandruhák, pljamák
Viilámzáras tréninsruna

férfi és n„i fazonokban és színekben, bár- Q OQ
i u.mv

Hői Froltier tUrdőxöpeny
divatos fazonok!fin 11.80

Női és férfi sfranrtknbút
elsőrangú anyag és fazon ............. ,.,o 7.50

Férfi strandpiínma
kiváló jó mo- anyagitól ........... 6.90

Férfi sfranáplltuna
csíkos milanéz mosolyomtól........... 6.80

Lunn mííselyem pilomn
a legelegánsabb és legjobb viselőt 14.80

Élelmiszerek, háztartás cikkek
I kg. Japán-rizs ______-.44
I kg. M. D Cs. Maláta

kivé ------------------------.10
1 kg Blok-sajt________-.00

kg. Ementháll_____ -.81
1 kg. Tarhonya, 4 tojásos —.88 
’/« kg. Mazsola------------—.88

V, Kaka, v. Cloko-
IMé-ptr------------------.88

>/. kg. Parkölt kávé _-.aa
V, kg. M. D. C». c,ok»- 

Iád* ___ ~_______ - .86

■/, kg Terpentlnszappan —.10 
2 drb Házi szappan ‘ ,-es —.80 

1 doboz Légyfogó (14 drb —.88
1 Dveg Box-End rovarirtó,

250 grammos ._ ... —.88
1 drb. Rovar-fecskendő —.88

Postai megrendeléseket utánvétellel sxálll unk
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Az amerikai milliárdosok luxus-fürdő
helyén, Miamiban, az egyik hatalmas 
fürdőmedence közepén rendezték be ezt 
az úszó bárt azoknak az előkelő vendé
geknek, akik esetiéig úszás közben meg

szomjaznak

Hl KEK
Kommunista szervez 

kedést lepleztek le 
Csillaghegyen 

Három letartóztatás
Pünkösd vasárnapján a csillaghegyi 

cscndőrörs bárom megbilincselt foglyot 
szállított Csillaghegyről a budapesti királyi 
ügyészségre. Néhány nappal ezelőtt ugyanis

kommunista szervezkedés
nyomaira jöttek rá a csendőrök és alapos 
nyomozás után sikerült is a szervezkedés 
hórom vezetőjét letartóztatni. A szervezke
dést

Kürti Elek szövetkezeti megbízott
irányította, akinek a lakásán nagymennyi 
ségü kommunista röpiratot is foglaltak le. 
Ugyanakkor letartóztatták a csendőrök

Szobai Ferenc 48 éves szabómestert és 
Retkes Pál 33 éves lakatost,

mindhármukat nz állami és társadalmi rend 
erőszakos felforgalására irányuló bünteti 
címén.

A soros ügyész a letartóztatott kommu
nistákat beutalta a fogházba és az iratokat 
nyomban továbbították dr. Enyedy Róbert 
vizsgálóbíróhoz, aki kedden kezdi meg 
hallgatásukat.

Kommunisták
Hajdu-mcgyében

Debrecen, junius
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Iinjdu vármegye csendőrségc pünkösd 
hétfőjén nagyszabású kommunista szervezkedés 
nyomára jött. A hajdumegyei kommunisták sejt- 
Bzeriicn szervezkedtek. Az eddigi nyomozás meg
állapításai szerint

Nádudvar községben van a kommunisták 
szervezkedésének középpontja. Nádudvaron 
tizenöt embert vittek be a csendőrségre és 

kihallgatásuk folyamatban van.
Már az eddigi ndatnk h azt bizonyítják, hogy 

a kommunista mozgalom Budapestről indult ki. 
Fővárosi irányításra Debrecenből ment ki agi
tátor a hajdumegyei községekbe. A debreceni 
rendőrség és Hajdú vármegye csendőrségc 
együttesen a legnagyobb céllyel folytatja a nyo
mozást.

ki-

5.

— Éjszakai lehűlés várható. Napsütéses 
meleg idő volt pünkösd mindkét napján. A 
Meteorológiai Intézet prognózisa szerint északi 
légáramlás, erősebb éjszakai lehűléssel vár
ható.

— Az öngyilkosok kórtermében fogtak el 
egy csaló köztisztviselőt. A Rethlen-tuac 39. 
számú házban gázzal megmérgezte magát 
Mayer Ferenc 24 éves tisztviselő, aki a Kőbá
nyai Pezsgőgyár alkalmazottja. Beszállítóttók 
a Rókus-kórházba, ahol eszméletre térítették. 
A rendőrség kihallgatta. A kihallgatás során 
a fiatalember rendkívül gyanúsan viselkedett. 
A rendőri nyilvántartóban utánanéztek a 
fiatalember előéletének. Kiderült, hogy Ma
yer Ferencet a budapesti törvényszék lopás 
miatt, n debreceni törvér vszék pedig csalás 
miatt körözi. Azonnal átszállították a rabkór
házba. Felgyógyulása után letartóztatják.

csak ezen a héten I
Mérteit -rerlnt finom «>0*ctmnrn<iei<okhAi  

mindenféle •sínekben, remek nzabéiMnl 

diuaios férfiöltönyt 
23- Pért készítünk.30.
„UarsBnvsza&fisáFT r.”

— Négy gyermekével együtt megölte ma
gát egy uszony. Regensburgból jelentik: 
B irznlmas családirtási követett cl pünkösd 
hétfőjén Rcgensburgbnn Köffler János postás 
37 éves feleség.’ Az asszony kél mostoha
lányát elküldte hazulról és négy édes gyerme
kével liczárkozott a konyhába és kinyitotta a 
gázcsapot. Mind a: < len meghaltak. Az asz- 
szony búcsúleveleiül nem derül ki. hogy 
úriért követte ej a családirtást.

Pun kösd vasárnapján Móricka rávette pa
páját, az anekdotákból közismert Kohn urat, 
hogy vigye ki őt a strandra. Természetesen 
az elvál hatatlan Griin is velük van. Mialatt 
Kohn és Grűn a homokban alsóznak, Mó
ricka fecseg.

MÓRICKA: Papa, mitől piszkos a viz?
KOHN UR: Grün, maga titokban meg

fürdeti!
MÓRICKA: Az ivóvíz piszkos
KOHN UR: Arról Griin bácsi nem lehet. 
MÓRICKA: A kereszlrejtvénymegfejtésben 

az van, hogy a viz képlete H2O.
KOHN UR: Igen.
MÓRICKA: A pesti viz képlete is H2O? 
KOHN UR: Biztosan.
MÓRICKA: Papa, mit jelent az, hogy 

H2O?
KOHN UR: Mi vagyok én? Vegyész?
MÓRICKA: Én már tudom. Két rész hul

ladék és egy rész ólom.
KOHN UR: Jól van Móricka, de most már 

ne zavarj bennünket. Bemegyek.
MÓRICKA: A vízbe?
KOHN UR: Nem a vízbe, te vizikalózgya- 

kornokl Pirosba. Az abszolúttal.
MÓRICKA: Papa, a szikviznek mi a kép

lete?
KOHN UR: A szikviznek nincs képlete. 
MÓRICKA: Akkor mért zavaros?
KOHN UR: Mi zavaros?
MÓRICKA: Itt olvasom, hogy a szikvi; 

kartel eLnöke körül támadt zavaros hullá
mok még nem ültek cl.

KOHN UR: Móricka, menj a vízbe! 
MÓRICKA: Mit csináljak én a vízben? 
KOHN UR: Azt nem tudom.
MÓRICKA (miután egy darabig csöndben 

olvasott): Parafállák a német egyezményt. 
Papa, miből származik az a szó, hogy para
fáim?

iz-

— Eltűnt és megkerült a Lódcn posztó
gyár vezérigazgatója.. Husvét vasárnapján 
bejelentette Roskes Ovszej, a lódenposztógyár 
igazgatójának felesége, hogy férje Budakeszi
ül 17. számú házban levő lakásukról eltűnt. 
Az eltűnés ügyében a rendőrség megindította a 
nyomozást. Pünkösd másodnapján azonban 
az eltűnt vezérigazgató jelentkezett a lakásán 
s elmondotta, hogy üzleti ügyei miatt sürgő
sen el kellett utaznia, utazásáról azonban elfe
lejtett feleségének beszámolni. Az eltűnés 
ügyében a nyomozást természetesen megszün
tették.

— Lezuhant a Gallya-telőről. Egerből 
jelentik: Pesti Ernő budapesti lakos, az Or
vosi Lapok főszerkesztője kerékpáron rán- 
lu.1t ki az Eger melletti Gállyatetőre, ahol ed
dig még ismeretlen okból kerékpárjával együtt 
lezuhant és a mélységije esett. Karján, vállán 
és kezén súlyos sérüléseket szenvedett. Az 
egri mentők kivitték a gyorsvonathoz és ha
zaszállították Budapestre.

| r villamos 
liUÍÖkészUlékek 

BUrkimértf- 
kószUiékek 

fagy laItgépek 
HENNEFELD 

jérszekrényg.vár 
VI., Ó-UTCA 6. SZ.

Tiizoltóiinnepségek. Zalaegerszegről 
jelentik: Az Országos Tűzoltó Szövetség a 
Zalainegyei Tűzoltó Szövetséggel együttesen 
tűzoltó ünnepségeket rendeztek Zalaegersze
gen. A budapesti központ részéről gróf Szé- 
schenyi József és Marinovich Imre jelentek 
meg. Szombaton este hat órakor nagy tömeg 
várta az érkező vendégeket a pályaudvaron, 
ahol Czobor Mátyás polgármester mondott 

üdvözlő beszédet, melyre gróf Széchenyi 
József válaszolt. Ezután a temetőben megko
szorúzták a háborúban elhalt tűzoltók sírját. 
Este Győmörey főispán tiszteletére szerenádot 
rendeztek. Vasárnap a Hősök szobrát koszo- 
ruzták meg, délelőtt liz órakor ünnepi köz
gyűlés volt, amelyen Brand Sándor várme
gyei főjegyző elnökölt. Délben támadási gya
korlatokat mutattak be. Hétfőn a Zalaeger
szegi Tüzoltóegycsület tartotta jubiláns köz
gyűlését, melyen Busán Gyula elnökölt. Az 
ünnepségek hétfőn délután 2 órakor fejeződ
tek be, amikor a vendégek különvonaton 
Keszthelyre utazlak.

előkészít polgári ér
VhTII B BB IBvT k-«zf-p»Rk0lf»' macán ^-jBBBMBBB m/rcaum. eratneat- ■ WWBWWW re. VII. Dohánya. W

— Meghalt gróf Tisza István egykori ne
velője. Debrecenből jelentik: Hétfőn dél
előtt Hajdusámson községben lévő birtokán 
hirtelen elhunyt dr. Pokoli József nyugalma
zott egyetemi tanár, gróf Tisza István volt 
nevelője. Pokoli Geszten református lelkész, 
majd Kolozsváron teológiai tanár, majd Deb
recenben egyetemi tanár lett. Szerdán délután 
félnégy órakor temetik a debreceni egyetem 
központi csarnokából,

a sírasidcn

válogatott csapat tréningpart-

Griin, ha meg akarja verni, 
zsenirozza magát. Addig majd 
helyett.

Kálmán Jenő tréfája
KOHN UR: Biztosan a parafából. 
MÓRICKA: A parafából dugó származik.
KOHN UR: Hát dugó!
MÓRICKA: Akkor dugókat fogunk szállí

tani a németeknek?
KOHN UR: Lehetséges.
MÓRICKA: És ki szállítja a dugókat? A 

Fradi?
KOHN UR: Miért a Fradi, te elvetemedett 

vízi borjú?
MÓRICKA: Mert olvastam, hogy a Fradi 

lesz a német 
nőre.

KOHN UR: 
egy csöppet se 
keverek maga

MÓRICKA (némi csönd után): Papa, itt 
a Vanderbilt-gyerek!

KOHN UR: Móricka, mondtam már, hogy 
ne barátkozz mindenféle kültelki csibésszel.

MÓRICKA: De papa, a Vanderbilt-gyerek 
a vasutkiráiy fia.

KOHN UR: Akkor nem bánom, játszhat
tok, de ne menjetek a mélyvízbe.

MÓRICKA: Papa, a Vanderbilt gazda
gabb, mint a Morgan?

KOHN UR: Gazdagabb.
MÓRICKA: Akkor ö egy übermorgán?
KOHN UR: Móricka, én benyomlak a viz 

alá! És mit nézed úgy a néniket?
MÓRICKA: Én egyáltalán nem nézem a 

néniket, csak tűnődöm.
KOHN UR: És min tűnődsz?
MÓRICKA: Hogy igaza volt a főpincér

nek.
KOHN UR: Mért volt igaza a főpincérnek?
MÓRICKA: Mert azt mondta, hogy minek 

mentek ti ki a strandra, mikor a kávéház
ban is egész nap viz mellett ültök.

— Egy részvénytársasági igazgató felesé
gének csalási bűnügye. Pénteken áll csalás 
vádjával terhelten Szabolcsba büntetőtör- 
vényszékj egyesbiró előtt Bakonyi Endréné, 
egy részvénytársasági igazgató különváltan 
élő felesége, akit egy gazdag amerikai gyáros 
jelentett fel, mert — a feljelentés szerint — 
az uriasszony Parisban elvitte a gyáros érté
kes ékszereit és bankbetétkönyvét is. A gyá
ros feljelentésére az ügyészség vádiratot adott 
ki és a nagy feltűnést keltő bűnügyet most 
fogja tárgyalni a büntetőtörvényszék.

— Szlovák diákok tüntetése a pozsonyi 
magyar színtársulat ellen. Pozsonyból je
lentik: A pozsonyi magyar színtársulat va
sárnap tartotta megnyitó előadását. Földes 
Dezső igazgató a rendőrség védelmét kérte, 
mert egyes hírek alapján arról értesült, hogy 
a szlovák diákok tüntetni akarnak a színház
ban. Este ezerfőnyi diáksereg gyűlt össze a 
színház előtt. A második felvonás megkezdé
sénél már kétezerre szaporodott a számuk, 
hangosan kiabállak, tüntettek, majd szlovák 
nemzeti dalokat énekeltek és be akartak nyo
mulni az épületbe. A tünletőket a rendőrség 
szétoszlatta.

— Felavatták a 11-es vadászok emlékművét. 
Győrből jelentik: Országos ünnepség keretében 
avatták föl tegnap Győr-F' 
vadászok emlékművét. Az 
tízezren vettek részt. József 
az ünnepi beszédet, amely 
gármester a város nevében 
müvet.

■Révfaluban a 11-es 
ünnepségen közel 

' főherceg mondotta 
után Szauter pol- 
átvette az emlék-
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— Nyárra vegyünk rádiói! Nyáron még fonto
sabb n rádió, mint más időszakban, mert a kü
lönböző nyári szórakozások, érdekes szabadtéri 
események és sportmérközések helyszíni közve
títése a rádiózást változatosabbá teszi. Fontos 
a rádió azért is, mert a tanulóifjúságnak csak a 
nyári hónapokban van elég szabadideje rádió
előadások meghallgatására. Aki most vásárol 
rádiót, olcsóbban jut hozzá, mert az Orion-gyár 
a bevált 2-4-1 lámpás, négypólusu hangszóróval 
egybeépített 7016 os Orion-ródió árát nyári pro
paganda-akció keretében 80.— pengőre szállí
totta le. A 7016-os Orion-rádió, bármely szak- 
üzletbcn havi 8.— pengő részletfizetésre is kap
ható.

— A bécsi állami gyógyszertár (volt cs. és kir. 
udv. gyógyszertár Bundesap' theke) által a leg
újabb tudományos módszerekkel tökéletesített 
és régi jól bevált Szent Rókus lábsó összetételé
ben és hatásában felülmúlja a legtöbb hasonló 
készítményt A kínzó lábfájdalmak percek alatti 
megszüntetésére kérjen és használjon kifejezet
ten Szent Rókus lábsót és ne hagyja magát 
utánzatokra rábeszélni.

fin FENVE? szAKORVorIII - Ti ■■ w ■ ■■ vér-, bőr e*  nemibőlw 
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Kákoczi-ul 32, 1. em. L Rókunal Bsamben.

Lipöí Ferdlnánd 
volt osztrák főherceg 

megnősült

Leopold Wölfling, az egykori osztrák Lipót 
Ferdinánd főherceg, tegnap tartotta eskü
vőjét Berlinben özvegy Pawloivskinével, 

született Kiara Hedvig Gregor-ral

Pécsben továbbra íz zárva maradnak 
az egyetemek. Bécsből jelentik: A bécsi 
egyetem lektorai azzal a kéréssel fordultak a 
szövetségi kultuszminisztériumhoz, hogy ad
dig, amig a nyugalom biztosilására szükséges 
elöintézkedéseket be nem fejezték, továbbra is 
hosszabbítsák meg az egyetemek szünetjét. A 
minisztérium teljesítette ezt a kérést s a szü
netet junius 10-éig meghosszabbította.

— A droguisták felirata a belügyminiszter*  
hoz. A Magyar Droguista Testület és a Buda
pesti Droguista Ipartcstület feliratot intézett a 
belügyminiszterhez, amelyben erős hangon cá. 
tolják a Magyarországi Gyógyszerészek Egye
sülete és a Budapesti Gyógyszerész Egyesület
nek ugyancsak a belügyminiszterhez intézett 
feliratát. A feliratban kifejtik, hogy a legtöbb 
tanonc is érettségivel kezdi meg a droguista- 
szakmához szükséges előtanulmányokat. To
vábbá kérik azoknak a kedvezményezéseknek 
a megszüntetését, amelyekben indokolatlan elő. 
nyöket biztosítanak a gyógyszerészeknek.

— Menyasszonyt fénykép Rozgonyitól 3 darab 
8 pengő.

— Orvosok és természettudósok vándor
lásé. A magyar orvosok és teru-észctvizsgálók 
Budapesten tartják ezévi vándorgyűlésüket. 
Szombaton este a Pannonia-szállóban ismerke
dési est volt, vasárnap délelőtt a Műegyetem 
dísztermében Szily Kálmán államtitkár meg
nyitotta a kongresszust. Ezután ünnepi előadd, 
sokat tartottak: Dollinger Gyula, Hegen Árpád, 
Kováts József, Entz Béla és Gorka Sándor 
egyetemi tanárok. Hétfőn az egyetemi élettani 
intézetben volt a szakcsoportok ülése, amelyen 
több előadás hangzott el.

— Tizenöt embert sebeslfett meg egy meg
vadult bivaly. Zalaegerszegről jelentik: Pün
kösd vasárnapján Szalapa községben elszaba
dult egy megvadult bivaly, amely végigszágul. 
dőlt három községen és útjában 15 embert se- 
besitett meg. Késő este sikerült a három köz
ség felzaklalott lakosságának visszaterelni a 
bivalyt Szalapára, ahol gróf Kornis Imre négy 
golyóval lcfcritette.

előkészít polgári,középiskola 
magán vizsgára, 
érettségire
VII!., Márta Terézla-tér három

— Súlyos feltételű párbaj Kaposvárott. Ka
posvárról jelentik: Súlyos feltételű párbaj zaj
lott le vasárnap Kaposvárott dr. Csehi János 
igazi főszolgabíró és Szakállas Jenő vármegyei 
írnok között. Háromszor csaplak össze a pár
bajozó felek. Szakállas Jenő álúán kapott hosszú 
vágást, dr. Csehi János pedig a fején sebesült 
meg. A felek nem béküllek ki.

— Kihallgatják Esztcrházy Tamást az ék- 
szersibolás ügyében. Hétfőn délelőtt meg
érkeztek a főkapitányságra az ügyészségről 
gróf Eszterházy Tamás ügyének aktái. Amint 
a Hétfői Napló pár hét elölt ismertette, Esz
terházy Tamás gróf ellen feljelentést adlak 
be az ügyészségen, mert a gyanú szerint a 
gróf nagyértékü ékszereit külföldre menlelte 
a hitelezői elöl. Esztcrházy Tamás grófot eb
ben az ügyben pár nap múlva ki fogják hall
gatni a rendőrségen.

.JscMiaMchsielii... 
416-56, 54, 63. VIL, Kerté«z v. 27.

— Nagyarányú kommunista szervezkedést 
lepleztek le Tatabányán és környékén. Győr
ből jelenti tudósitónk: A tatabányai és fclső- 
gallai csendőrség tömegével fogdossa össze a 
környéken a kommunistákat, akik szervezke
désükkel behálózták az egész vidéket. Felső- 
gallán egyszerre két szervezkedést lepleztek le 
és eddig is több mint 80 letartóztatás történt. 
Ezek közül 30 egyént a győri fogházba kísér
tek, mig a többi letartóztatottal folytatják a 
kihallgatásokat.

— Remek férfiöltöny mérték szerint 40 pengő. 
A tavaszi idényből raktárunkon felhalmozódott 
nagymennyiségű, kitűnő minőségű szövetmara
dékokból remek kivitelű férfiöltöny mérték 
szerint rendelhető 40 pengőért. Csak tiniig a 
maradckkészletűnk tart. Ruhakereskedelmi Vál
lalat, Fcrcnc körul 39. I.
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I.
József komornyik pápaszemes figurája el

tűnik az Országos Kaszinó kártyatermei kör
nyékéről. Nagy megelégedéssel látják, hogt, 
Krencsey Géza, a kaszinó uj gazdája milyen 
fáradhatatlan agilitással dolgozik. Minden 
tekintetben rendet akar teremteni és biztosi 
tani a kaszinó zavartalan működését. Külön
féle átszervezésekről is beszélnek és az uj 
gazda igyekszik a kiadásokat is csökkenteni. 
Néhány alkalmazott fizetését is leszállított< 
és a válozásokhoz tartozik, hogy felmond 
tak a klub egyik legrégibb alkalmazottjának 
József komornyiknak. József komornyik 
akinek különben a polgári neve Bognár Já 
nos. literátus ember, nemrégiben könyvet ir: 
a kaszinó történetéről. Régi bútordarabnak 
számított a kaszinóban, előzékenységéért 
szolgálatkészségéért mindenki szerette.

II.
Inkognitóban fíudapestre érkezett Belgium 

uj követe: chevalier Guy Schoutlicete de 
Tervarent. Az uj követ eddig Berlinben ál
lomásozott. Feleségével együtt jött Buda 
pestre. Egyelőre a Dunapalotában szálltak 
meg. Csak a megbízólevél átnyujtása után 
foglalják el a Donáti-utcai követségi palotát 
Belgium uj budapesti követéről diplomácia 
henfentesek tudják, hogy nagymüvettségii 
kiváló képességű, azonfelül mindenképpen 
szimpátikus ember. A felesége Is szimpátiku 
dáma. Rövidesen barátai lesznek Budapest
nek és Budapest is jó barátjuk lesz.

III.
Appongi Márta grófnőt, néhai Appongt Al

bert leányát eljegyezte Rohan Károly Antal 
herceg, az Umertncvü osztrák publicista, az 
Europaischc Revue főszerkesztője.

IV.
Maurlce Dekobra, a népszerű francia re

gényíró két esztendeje, hogy Pesten járt. 
Mint annyi mást, őt is „megfőzte" Budapest 
és emléket állított a szép dunai városnak 
„La volupté éclairant le monde." cimü most 
megjelent uj regényének egyik szereplője, 
egy nő, Magyarországról beszél és ezt 
mondja:

— Tavaly Budapesten jártam egyik bará 
tómmal. Gyönyörű hónapot töltöttem ebbei 
a remek városban. Zenéje a szívhez és a: 
érzékekhez szól. Ah, hogy is ne élnének olt 
szinte állandó mámorban, mikor cigányait 
oly tökéletesen értenek ahhoz, hogy álland< 
feszültségben tartsák magukat művészi mu 
csikójukkal. Ah, szentek a Balaton varázsol 
csodáit

A könyv csekély kétszázezer példányban 
jelent meg. Nem is rossz propaganda. Kö
szönjük, Dekobra mesteri

V.
Thlerry Heribert bárót, a kitűnő magyar 

diplomatát, aki Magyarország vatikáni kő 
vétségén teljesít szolgálatot, a máltai lovag 
rend keresztjével tüntettek ki.

VI.
Witliam K. Vanderbilt junior, az amerikai 

vasutkirály fia, két napig Budapesten ven
dégeskedett. A Dunapalotában lakott. Nén
iétől, Vanderbilt Gladystől, gróf Széchényi 
László londoni magyar követ feleségétől so
kat hallott Budapest szépségeiről, azért jött, 
hogy megcsodálja Budapestet. Rökk Marika 
a remek primadonna, aki jól beszél angolul 
kalauzolta szívességből fáradhatatlanul , a 
fiatal multimilliomost. Megmutatta neki egész 
Budapestet. A fiatal Vanderbilt alig győzött 
hálálkodni. Viszonzásul meghívta Ameri
kába Rökk Marikát a szüleivel együtt. Bu 
csuzásul pedig olyan száz szál vörös rózsái 
küldött ajándékba Rökk Marikának, hogy 
hét határból jártak a csodájára. A fiatal 
Vanderbilt budapesti vendégeskedéséhez tar
tozik még valami, amit el kell mesélni. A 
vasut-trónörökős magával hozta világhíres 
bőröndgyűjteményét. A legfantasztikusabb 
bőröndök ezek. Külön bőrönd az inggom
boknak, mcgt,:t másik a kézelőgomboknak, 
egyik oldalt nyílik, a másiknak rejtett fiók
jai vannak, a harmadiknak betűrend-soros 
titkos tárja van, akárcsak az Angol Bank 
valamelyik páncéltermének. Csekétységl

VII.
A társasági eseménynek számiló nyári ün

nepek sorába tessék gyorsan belktani egy 
fontos dátumot. Junius 15-én, Űrnapján a 
Póló Klub kerti bált rendez a Margitszigeten

. . r- Sági —

fliitöszerenestiienség
a Benért-túren
Taxi és ulüamos karambollá a Krlsztlna-körutón

RendkivŰl súlyos kimenetelű autószeren
csétlenség történt hétfőn délben fél 1 óra
kor a Gellért-téren. A Ferenc József-hidon 
jött át a Gellért-tér irányában a Drélicr- 
sörgyár egy nagy teherautója, amelyet 
Hetyei László 29 éves sofTőr vezetett. 
Ugyanakkor a Horthy Miklós-ut felöl jött a ' 
Gcllórt-térre Kálmán Jánosnak, az érdi gróf 
Kdro/yi-uradalom mérnökének gépkocsija, 
amelyet Szabó Ferenc sofTőr vezetett és 
amelyben Gönczi Antal 23 éves műszaki 
kereskedő, aki a Hungária-körut 122. szánni 
házban lakik és ugyanott van üzlete, ült 
menyasszonyával, l egyverneki Leontin 29 
éves tisztviselőnővel, vitéz Fegyverneki Já
nos fegyvergyáros leányával, aki a Vörös- 
vári-ut 34. számú házban lakik. Ebben az 
autóban ült még övári Dezső 43 éves érdi 
ingatlanforgalmi irodatulajdonos is.

A teherautó a Gellér-téren oldalról 
elkapta a magánautót és felborította, 
mire az utasok nagy Ívben kizuhantak 

az úttestre.
Gönci és menyasszonya agyrázkódást és orr
csonttörést és más súlyos külső és belső sé
rüléseket szenvedtek. Mindkettőjüket élet
veszélyes állapotban vitték a mentők a 
Rókus-kórházba, ahol

a késő éjszakai órákig nem nyerték 
vissza eszméletüket.

Szabó Ferenc sotTőr és Óvári Dezső csak 
könnyebben sérültek meg, sebeiket a hely
színen kötötték be a mentők. Helyei László 
ioffőrnek semmi baja nem történt.

Gönci és menyasszonya pünkösd hétfő
jén Érden voltak, ahol házat néztek. Az 
autót, amellyel a súlyos szerencsétlenség I A vármegyei mentők az 
történt, kölcsön kapták. I sültjeit a nagykanizsai

Hetyei László soíTőr ellen megindult az | tolták.

— Vázsonyl János országgyűlési képvi
selő esküvője. Pünkösd hétfőjén a Dohány
utcai izraelita templomban déli tizenkét óra
kor vezette oltához Váztonyi János ország
gyűlési képviselő Milkó Mátyás bajai földbir
tokos leányát Milkó Pannit. A templom az 
ünnepélyes alkalomra díszes és előkelő kö
zönséggel telt meg. Abrahamsohn főkántor és 
Farkas Sándor operaénekes éneke után He- 
->e«i Simon vezető főrabbi végezte el a szer
tartást s mondott nagy beszédet, amelyben a 
vőlegény apjának, Vázsonyl Vilmosnak szelle
mét idézte, azt mondotta, hogy a megboldo
gult lángoló lelke, tiszta demokráciája és 
szivének lírája sugárzik az égből a fiatal pár 
felé. Az esküvőalk almából Vázsonyl János 
pünkösd hétfőjén 1000 szegény gyermeknek 
adott ingyen ebédet.

Reggelijéhez fogyassza az enyhe 

öúlszaiBályozúes állandó 
hatású sovanyitö 

„IYIIRA**  kötszer-sültet
Kapható gyógyszertárakban, drogé
riákban, csemege kereskedésekben,
vagy a főelárusitóhelyen: Budapest, 
VI., Teréz-körut fí. Telefon: 164—34.

— Egy fiatal lény rejtélyes halála a Ká- 
roly-köruhm. Krackenfeld Margit 24 esz
tendős háztartásbeli leány pár nap óta egy 
barátnőjénél lakott a Károly-körut 3. számú 
házban. Vasárnap este együtt értek haza, jó
kedvűen elbeszélgettek, majd mind a kelten 
lefeküdtök. Hétfőn reggel Krackenfeld Mar- 
gilot holtan találta a barátnője. A halál okát 
nem lehetett megállapítani. A varrónő soha 
nein emlegetett öngyilkossági terveket, beteg
ségről se panaszkodott. A boncolás fogja 
megállapítani, hogy ml okozta a áatal leány 
halálát.

— A Morgan-botrány hullámai. Washing
tonból jelentik: A Morgan-ügy szenátusi 
vizsgálóbizottsága ma kezdi meg a világ- 
bankárcég igazgatóinak részletes kihallga
tását az adócsalásokra vonatkozólag. A 
Nem York Héráid szerint a bank igazgatói
nak jövedelme fejenként legalább évi száz
ezer dollár volt.

Remek férfiöltöny ,,, 
mérték szerint 4U P
A tavaszi idényből raktárunkon 
felhalmozódott nagymennyiségű 
kitűnő minőségű szővetmaradé- 
kokból, remekkivitelü térliöltöny 
mérték szerint rendelhető 40.— 
pengőért 1 Csak amíg a mara- 
dékkészletünk tart! Ruhakeres
kedelmi Vállalat, Ferenc-korul 

39. szám, 1. emelet.

eljárás, mert a szemtanuk szerint az ő vi
gyázatlansága idézte elő a szerencsétlenséget. 

Hétfőn délután három órakor a Krhztlna- 
köruton az 59-es villamos végállomásánál Rácz 
Endre gépkocsivezető taxijával nekihajtott egy 
59-cs villamoskocsinak, amely a végállomáson 
állt. A taxiban Szabó András 45 éves postás ült 
a feleségével.

Az összeütközés következtében Szabó és fe
lesége súlyos fejsérüléseket szenvedtek.

A mentők mindkettőjüket az Uj Szent János- 
kórházba szállították. Szabó András állapota 
életveszélyes, feleségéé súlyos, de nem életveszé
lyes. A sofőr, Rácz Endre könnyebb sérüléseket 
szenvedett, az ő sebeit a mentők a helyszínen 
kötötték be.

Megindult a vizsgálat, hogy kit terhel a fele
lősség a szerencsétlenségért.

nutouaramboi a kanizsai 
országúton

Nagykanizsa, junius ft.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Könnyen 

végzetessé válható autóbaleset érte vasárnap 
Madarász Antalt, a Drávavölgyi Villamos
sági r.-t. igazgatóját. Madarász zalavárme- 
gyei körúton volt Vadas Jenő fötisztviselö 
társaságában. Kálmáncsa községben,

mikor az Igazgató autója ki akart ke
rülni néhány szekeret, belefordult az 
árokba, felborult és maga alá temette 

utasait.
Bojtor József sofTőr a karját törte. Vadas 
Jenő pedig a fején szenvedett sérüléseket.

Madarász vezérigazgató mindkét lábán 
súlyosan megsérült.

autóbaleset sebe- 
kórházba szálli-

— Két ' összeütközés a levegőben: 4 ha
lott. Nürnbcrgből táviratozzék: Göring mi
niszter jelenlétében nemzeti szocialista re
pülőünnep volt a fürthi repülőtéren. A mu
tatványok közben két repülőgép összeütkö
zött és lezuhant. Mindkét gép pilótája meg
halt. — Zürichből jelentik: Vasárnap dél
után a Zürich melletti repülőtéren a leve
gőben két gép egymásnak rohant. Pilótái
kat holtan húzták ki & lezuhant gépek ron
csaiból.

— Ha Jól és olcsón akar öltözködni, fordul
jon a „Hívat nriszahósághoz", Erzaébet-körut 1. 
I. cm. A cég jóinhiAségii szövetekből saját mű
helyében készít rendelésre mérték után, több
szöri próbával elegáns férfiöltönyt 40 és 50 
pengőért. Minden darab a cégfőnök ellenőrzése 
mellett készül, a legtökéletesebb kiállításban.

Női fürdököpenyek ,n80
jóminóeégű frotliranyagbói, új minták, kölön- I >----
féle faxónokban..........- 1 db. 17 80, 13.80, lt»

16“Férfi fürdököpenyek
Íóminöségü frottlranyagból, komoly minták- 
;al, k omplett nagyságban, 1 db 21.80,19.80,

Gyermek fürdőköpenyek 
jóminóséga fiotliranyagból, kapucnival. 
60 cm nagysug ............................... — 1 db
Női strandpizsamák 
rendkívül nagy választékban, divatos, szép 
(szónokban........... 1 db. 9.80, 8.80, 7.90,
Női strandkabátok
divatos, szép, színtartó anyagokból

I db. 7.80, 8.8Q
Női fürdőruhák
tartós, Jó klódból, szén dísztléssel....^. I db.

Extra méret 6 80
Strandjoppé
színtartó és mosható, jó kidolgozásban

I dl> 8.80, 7.90,
Férfi strandpizsama
szürke, kék vagy drapp színben

I db 0.80,
Férfi fürdőtrikó
fekete v. kék gyapjúból P 9 80, 6.90, B BO, 
macco 3.60, pamut ............... . 2.90,1.98,

Férfi úszónadrág 
gyapjúból 1 db 4.80, macco 4 sx 2.20, 
pamutból, rövid forma, 4 u........................

Női fürdőtrikó
maccoból, dlvatszfnekben............ I db
Női fürdőtrikó
gyapjúból • legújabb hátklváglasal, divat
színekben ........... I db 12.80, 9.80, 8.80,

|JüLIUS ^-ÉB

Jelentkezés junius 15 lg

indulnak 
páratlanul 
oic-ó 17 napoi 
utazásaink

TncKGiyo.2 vaciaccai7

Hercegnő, mint festőművész

Alexandra von Schlcsmig-Ilolstcin her
cegnő, a D. Rühsmann kapitány fele
sége, mint festőmfívésznő letelepedett 
Berlinben, ahol a svéd operaénekes, Ivar 
Anderssen feleségét festi le. A hercegnő 
legközelebb egy kiállítást rendez Svédért 

országban

— Iskolai zászlószentelés Szarvason. A 
szarvasi íessedik Sámuel Középfokú Gazdasági 
Tanintézet ifjúsági lobogóját, amely Szarvas 
nagyközség adományából készült, e hónap fo
lyamán szentelik fel az intézet évzáró ünnepsé
gén.
HÍREINK FOLYTATÁSA a 10. OLDALON.

G,_rmak fürdőtrikó 
élénk színekben, változatos mintákkal, gyapjú
ból 41). sz. 4.50, macco 3—5. az, 2.90, 
1—2. az. 2.70, pamutból 3—5. sz 1.80,1— 2.st
Gyermek játszóruha 
piros vagy kék, minden nagyságban, 
gyapjú 2.90, macco 1.90, flór 1.46, pamut

|40

o-
0-Gyermek úszónadrág

jó pamutminóség, rövid fazón. 1 sz.

Weekendre
Táska-gramofónok
Ismert minőségeink, jo szerkezettel, kiváló 
hanggal ............................  I db. 65.—,

•|95Ourium
az ideális, csaknem törhetetlen hanglemez, 
nagy választék .... .............................I db.

Strandkalapok " ígj”,'®?
Kínai sapka —--------14°
Evezőssapka trhtr <t színei. tóid ernyővel . QBB 
Fürdőtáska .
különféle vízhatlan anyagokból, divatos formák, 
szép, élénk színekben....  1 db 6.20, 3.90, 2.80, I
Fürdősapkák fess (azonos, I db -.68, -.48, 02‘ 
Klott fürdőcipők férfi pérja -.98, női.__ 

|FürdőcipőkS-;«| 
Fürdőpapucsok szalmából pírja O-8
Gumi fürdőöv_____<a> >.«o. .».O30
Napvédő szemüveg 04B
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EGY ESTE TARJÁNNÁL
' Amikor megkérdeztem a tőlünk fájdalmas szív
vel távozó világsajtót, hogy mi volt a legkedve
sebb is legszebb élményük Pesten, az udvarias 
és mindenre kiterjedő nyilatkozatok alján szinte 
egyöntetűen ott volt ez a szó; Margitsziget: egy 
este a Turjápnál. Néhány ur tiz-tlzenötezer kilo
métert utazott, hogy ott lehessen ezen az estin a 
zdrágillatos paradicsomkcrtőnkben. ahol az esti 
ragyogásban csodálkozva néztek körül.

★

Kik ezek az urakf — kérdezte tőlem a Malin 
egyik szerkesztője is a szomszédos asztalok 
egyikére mutatott.

Klrálydij győztes lovának, a Tempo-nak, Illetve 
gazdájának, llajdu Dezsőnek egészségére koc
cintottak a szomszéd asztalnál: gróf Cziráky 
László, Drcher Jenő, Horthy Jenő, Szurday Hó
hért, Goldberger Jenő és rengeteg tcrlilgyáros és 
nagykereskedő. Elmond'am a neveket is elmond
tam azt is, hogy mit képviselnek ezek az urak. 
X francia lap szerkesztője ámultán bólintott'

Sohasem láttam egy helyen ennyi érdekes 
fmbert.

■k

Hát akkor folytassuk csak a névsort. Itt van a 
társadalmi, művészi és közgazdasági élet elitje 
ez jelenti a szigeti Turjánt: Edelsheim-Gyulal 
grófik, Semscy grófik, Gál Franciska, Károlyi 
grófik, Vasi Elemér, Hetiden Gábor, Hubay 
Jenő, Peczrik Jenőik, Fabinyl Tihamérék, Maj- 
lálh grófik, Algya-Pappék, Schtvoy István altá
bornagy, Jeszenszky Elemérék, l)ési Gézáik, Ör
kény Hugóik, Czukor Miklósék, Schadl Ernő. 
Marton Miksa, dr. Halász Lajos, llerczog Llpól 
báróik, llerczog András báróik, Konkoly-Thege 
■Kálmánék, Wolfner György, Hrammer Pálék 
Doboz Imre, Jób Dániel, Lady Snomden, Mészá
rai Ervin, Ferenczy Marcel, Nagy Andor, Hadik 
Endre, ifj. Hetiden István gróf, Wenckhelm 
grófik, Szomory Dezső és Emil, Inkey Péter 
fíóró, Rakovszky Iván, dr. Jelliner Aurél, Dániel 
báróik, Festetics Sándor gróf.

Egy este a Turjánnál.

möitönuioomérték után finom *»ö-
—| vetek! 61

pengoen ’ készít
iCHNELLER, Dohány-utca 77. II. rm. 18.

Premier után
TESSÉK BESZÁLLNI! Minden, ami tehet- 

icg, szövegben, versben (Hurmalh Imre), fül
bemászó slágermuzsikában (Márkus Alfréd), 
jninflcn, ami humor, könnyedség, jókedv és 
szórakozás a színpadon: ez a Royal Orfeum 
uj revüje, Párisban ezerszer jálszanák, Pesten 
egész biztosan százszor, örülünk és boldogok 
vagyunk, hogy uj primadonnát avathatunk 
Pesten: Hulla Licyt. Ez a csöppnyi nő olyan 
tehetséges színésznő, úgy táncol, annyi humor
ral ad elő számokat, hogy egymagában is re
mekül szórakoztatna három óra hosszat, pe
dig mellette a színpadon a színészi nagyágyúk 
tömege sorakozik. Szokolay Olly mint éneklő 
és láncoló jazz-karmesternő, szerénységében 
elragadó. Komoly karmesteri munkát végez. 
Somogyi Nusi talán sohasem volt ilyen csupa- 
élct és csupa-francia. Milyen kár, hogy Dclly 
I t réneré ily sokáig kellett várni, pompás és 
elegáns. Sziklai József remek humorával és 
ötleteivel az első helyen áll. Fclekg Kamill 
ragyogó láncos. Sarkadi Aladár a folyékony 
humor és a többiek egylöl-egyig: lí'Arrigo 
Kornél, Keleti László, László Miklós, Rubinyi 
Tibor és a slágcrnépszerüsilő Vig Miklós, 
Gyarmatiig Miklós mint díszlettervező és a 
görlök tavaszi virágcsokra — megszerezték 
azt a kellemes estét, amelyre mostanában olv 
nagy szükségünk van. (s)

Film, amelyet érdemes 
megnézni,,.

Rendkívül jó film a Décsl, Omnla, Corso- 
lom „Ha egy millióm volna" és tetszett az 
L’fa szkeccse „Vica, a vadevezős."

vegyen lemet 
vmai

FürdőIgavízatÓRág: Siófok. Tel. 1 
Budapest, Károly-körut 3 a. Tel. 452-02

S Z I V II ÍZ -J1OZI
Kényes helyzetbe kerül az Operaház 
Bartók mellőzése miatt

.Nem beszélek arról, hogy miért nem 
szerepelek itthon**  — mondja Bartók Bóla

Ma, kedden reggel Indul Bécsbe négy külön 
n utóbuszon a Hilda pesti Hangverseny zene kar, 
hogy a bécsi „Ünnepi Hetek" rendezőségének 
meghívására nagyszabású hangversenyt adjon 
Bécsben. A Hangversenyzenekar bécsi koncert
jét Klemperer Olló fogja vezényelni és

legnagyobb attrakciója Bartók Béla sze- 
rcpelése lesz,

aki legújabb müvét, a 2. zongoraversenyét fogja 
eljátszani. Mint ismeretes, a bécsi hangverseny 
műsorából az elmúlt napokban nyilvános fő
próba tartottak Pesten, de a laikus közönség 
nagy meglepetésére ezen a hangversenyen nem 
Hartók Béla, hanem Kentner Lajos zongoTázta 
Bartók uj müvét

Zenei körök előtt ugyanis nem titok, hogy 
Hartók Béla, akit az egész világon mint a kor 
legnagyobb zenei zsenijét tisztelik és ünnepük.

Itthoni sorozatos mellőzése miatt súlyosan 
megbántva érzi magát.

Évek óla nem ad Budapesten hangversenyt és 
a rádión kiviil, ahol főleg a külföld számára 
játszik, minden nyilvános szerepléstől tartóz
kodik. A Hétfői Napló jelentette a múltkor is 
elsőnek, hogy Hartók a Liszt-verseny zsiirilag- 
ságát is visszautasította.

A mellőzések sora néhány év előtt Bartók 
50. születésnapja alkalmából kezdődött.

Érdekes véletlen folytán az elmúlt években egy
másután jubiláltak a hires magyar zeneszerzők. 
Dolmány! 60. (1927), Hubay 70. (1928), Lehár 
(W). (1930). Kodály 50. (1932), Kálmán Imre 50. 
(1932) születésnapjának ünnepléséből kivette 
részét nemcsak a magyar zenei és színházi, ha 
nem a hivatalos világ is. Egyedül Bariók Bélé

Magyar földön én vagyok 
a legboldogabb színigazgató

— mondja Fedák Sári
Beszél a negyedmilliós filmvállalkozásáról

A Ilunnia-műterem pünkösd hétfőjén sem 
pihent. Az a lázas tempó, amellyel Fedák 
Sári „Ica néni" című filmjét forgatták, pün
kösd hétfőjén kulminált. Ma készítették el 
ugyanis Fedák Sári összes premier plán
jait. Ez a legnehezebb. Az a hatvanöt szí
nész, aki szerepel és kenyeret kapott ennél 
a leginagyarabb magyar film gyártásánál, 
ma ünnepelhetett, de Fedák Sári kora haj
naltól késő estig szakadatlanul dolgozott a 
Jupiter-lánipák forró fényében. A munka né
hány pillanatnyi szünetében, minden fárad
sága ellenére fiatalos lelkesedéssel és hévvel 
beszélt arról, amit most csinál:

a negyedmillió*  filmjéről.
— Kimondhatatlan örömmel tölt el a 

munkám. Életemben először vagyok vállal
kozó, mondhatnám igazgató. Most látom 
csak, amit ezidcig nem is sejtettem, hogy a 
magyar színigazgatóknak mégis sok és nagy

GIRL... M. DIETRICH

szerény kis „extra" kiizködölt a szürke 
névtelenség keserveivel.

A Dietrich... Mariéne akkor még túlzás 
lett volna, a „Broadway" cimü darabban lé
pett fel Bécsben utoljára n Kamnierspielé- 
ben. Valahol a színházi archívum poros 
mélyén talán még megtalálható az a régi 
plakát, rajta n szereplők között utolsó sor
ban apró belükkel... Girl... M. Diet
rich ... M. Dietrichet később felfedezték ... 
„Blaue Enger*...  Amerika... Stcrnberg... 
Botrányok ... Sex nppcal... Egy karrier 
története táviratslihisban. Most teán látja 
vendégül a Hétfői Napló tudósítóját.

♦
Az elegáns Ambassadorban lakik Willy 

Forst, Annabella, Róbert Stolz, Eggerth 
Márta és dr. Székely Vilmos, a berlini 
„Alliance Film" vezérkari főnöke.

Marlene fogad. Egyszerű fekete „Tcekleid" 
van rajta. A haja éppen olyan szőke, mint 
a filmen. Ékszert nem visel. Csak egy plati
nába foglalt brilliánsgyürü van az ujján. A 
körmei haragosvörösek.

— Pihenni jöttem Európába. Pár napig 
maradok Bécsben — mondja, úgy, mintha 
olvasná a nyilatkozatot. — Szeptember 
húszadikán lejár n szabadságom. Utolsó 
filmem ősszel jön ki Amerikában, A címe:

Bécs, 1933 pünkösd. | „Song of songs". Nevet. Nem.
(A Hétfői Napló bécsi tudósítójától.) A i Nadrágot nem hordok.

bécsi Hotel Krantz-Ambassador előtt reg-1 Csak a strandon viselem. Eszem ágában 
géltől estig kitartóan őrködik a filmrajon-1 sincs uj divatot kreálni. Nem vagyok olyan 
gók tömege, hogy egy pillanatra szembe ke-' 
riiljenck a „szőke Vénusszal". A blnndc 
Vcnus egy gyönyörű Rolls-Royc-kocsival, 
huszonnégy hatalmas bőrönddel és két cse
léddel érkezett az egykori császárvárosba, 
ahol valamikor még mint

50. születésnapja múlt el két évvel ezelőtt anél
kül, hogy a nagy magyar zeneszerzőt, akinek 
tiszteletére ebből az alkalomból külföldön min
denütt nagy díszhangversenyeket rendeztek, itt
hon is megtisztelték volna.

Akik Bartókot ismerik, tudják, hogy sem 
külső díszre, sem kitüntetésre,

hanem egyedül művészetének elismerésére 
vágyik.

Annál fájdalmasabb volt számira, hogy az Ope
raház, amely az utóbbi években a sekélyes és 
kétes értékű darabok egész sorát tűzte műso
rára (eredménytelenül), az ő müveit még ebből 
az alkalomból sem hozta színre, annak kijelen
tésével, hogy jó magyar opera nincs.

Az Operaház most Bariók mellőzésével ké
nyes helyzetbe kerül. Mint ismeretes, a színház 
háromhetes londoni vendégszereplésére való 
meghívását nem kis részben annak köszönheti, 
hogy

az angolok, akiknek Bartók évtizedek óta 
a legkedveltebb zeneszerzőjük, kiváncsiak a 
nagy magyar szerző müveinek hiteles elő

adására.
Fursca lesz tehát, ha a Magyar Királyi Opera
ház megjelenik a Covenl-Garden színpadán Bar- 
lók-mü néhkiil . . .

Bécsi utazása előtt megkértük Bartókot, nyi
latkozzék a magyar nyilvánosságnak, de Bartók 
egy kategorikus „kérem, én nem beszélek" mon
dattal tért ki a nyilatkozat elől. Arra a kér
désre, hogy uj müvét miért nem játszotta itthon 
is, ezt mondta: „erről meg éppenséggel nem 
beszélek!"

Bartók tiszteletreméltó hallgatásából tanulja
nak az illetékesek . . ,

szerű örömük léhetétt az életben, hogy ennyi 
hasonlíthatatlanul tehetséges magyar szí
nészt vezethettek. Akinek olyan gárdája van, 
mint Törzs Jenő, Beregi Oszkár, Rátkai Már 
Ion, Jávor Pál, Gombaszögi Ella, Ágai Irén 
és annyian, akiket most külön nem is em
líthetek meg, nem beszélve dr. Szilágyi Im
iéről, az Otszázéves magyar dal mesterhege- 
düséröl, az a színigazgató csak örülhet a 
munkájának. Az igaz, hogy

rajtam kívül nincs színigazgató, akinek 
ilyen gárdája lenne,

tehát kijelenthetem, hogy a magyar földön 
én vagyok a legboldogabb színigazgató.

Az „Iza néni” felvételei junius 15-én feje
ződnek be. Azután sor kerül a külső felvéte
lekre, de julius elsejére már elkészül a leg
nagyobb költségvetésű magyar film. Az „Iza 
néni" ugyanis negyedmillió pengőbe kerül.

excentrikus, ahogy azt beszélik rólam.
— V’oltak-e különösebb élményei?
— Nincsenek élményeim — mondja 

Marlene hűvösen.
Szolgálatkészen, udvariasan válaszol n 

kérdésekre. Mintha valami közgazdasági 
kapacitás adná. A hangulat valahogy nem 
melegszik fel. Dacára a hires bársonyos 
Marlenc-pillantásoknak.

Titokban mindenki csalódottnak érzi 
magát egy kissé.

A fagyos hangulatnak ö az oka. Csak a 
színpadon vámpír. Privátim nem.

*
Az elegáns ur a bálján, nem a titkár, 

hanem Mönsieur Sieber, a művésznő férje, 
ő is filmember. Párisban dolgozik. Fél
évenként áttátogat Amerikába, hogy kö
szöntse feleségét és kislányát. A lány az 
anyjánál van, ahol szigorú nevelésben ré
szesül. Marlene ugyanis példás hitves és 
nagyszerű anya.

♦
Akarsz egy coctailt? — kérdi és belekarol 

a férjébe.
— Inkább egy Vermouthot — mondja 

unottan Sieber ur. Tízéves házasok. Meg
szokta a sex-appcalt.

._____ (■- 1)

X Elkészül As alagút hangos filmen. Bernhard 
Kellcmtann annak Idején világszenzációt keltett 
regénye, Az alagút, amelyet annak idején némán 
megfilmesítettek, most hangos filmre kerül. A 
filmet Kűri Bernhard rendezi és főszerepét Paul 
Harliuaon játssza,

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: Kölcsönkért kastély Gi8).
MAGYAR SZÍNHÁZ Eg.v csók és semmi más (8).
PESTI SZÍNHÁZ: Feleségem nadrágja (8).
ROYAL ORFEUM: Tessék beszállni (Mi6, Vj9).
UETHLEN-TÉRI SZÍNPAD; Timosa tVs6 és V49).

A Nemzeti Színház Igazgatója, Márkus 
László, miután a képviselőház letárgyalta a 
kultusztárca költségvetését, kedden értekezik 
llóman Bálint kultuszminiszterrel végleges 
igazgatói megbízatásáról, ami kétségtelenül 
a legrövidebb idő alatt megtörténik és Már
kus László már a múlt szezónban tett ígére
tei, amely a Nemzeti Színház felfrissítésére 
vonatkozik, még e héten be is váltja. Három 
magánszínház! fiatal színésznőt hívott meg 
próbafellépésre a Nemzeti Színházba. Ilyen 
próbafellépések már régen nem történtek, 
mert uj erők szerződtetésére nem igen volt 
pénze eddig a színháznak. A három szeren
csés fiatal hölgy, akik a megtisztelő felszólí
tást kapták: Ignácz Rózsi, Peéry Piri, a Ka
maraszínház volt tagjai és Komúr Juliska, a 
Belvárosi Színház fiatal naivája, Páger Antal 
ifjú felesége. A fiatal színésznők megkapták 
már szerepeiket, amelyekre titokban és bol
dogan készülnek. Az ő fellépésüket még több 
színésznő és színész próbafellépésc követi.

*
Ila már a színigazgatókról beszélünk, a 

legfurcsább és legérthetetlenebb az a játék, 
amely a Kamaraszínház bérlete körül folyik. 
Kiírták a Kamaraszínház bérletét olyan ma
gas áron, hogy senki a bérletre nem vállal
kozhatott. A pályázati hirdetmény meddőnek 
bizonyult és most úgy halljuk, hogy ismét 
Alapy Nándor kapja meg a Kamaraszínhá
zat, bár ő a múlt szezónban sem tudott telje*  
sen eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, 
Milyen garanciájuk lesz jövőre a színészek
nek, hogy megkapják a Kamaraszínháztól a 
gázsijukat?,

★
Pünkösd hétfőjére Titkos Ilona állapota 

véglegesen jóra fordult. Túl van a krízisen és 
ma már látogatókat is fogadott. Most mutat
ták meg csak neki azt a hieroglif szerű sür
gönyt, amely akkor érkezett címére a Pajor
szanatóriumba, amikor még valóban élet-ha
lál között lebegett. Most kiderült, hogy a sür
göny hébernyelvü és a tartalmát csak a leg
nagyobb nehézséggel fejtették meg. A sürgöny 
ben a belzi csodarabbi küldött áldást Titkos 
Honának. A világhírű csodarabbit egy ungvári 
uriasszony kérte fel a modernizált áldás elkül
désére.

*'
A Hétfői Napló közkedvelt Mórickája kiugrik 

a lap hasábjai közül és színpadról Ls szórakoz
tatni fogja a közönséget. Móricka figuráját a leg
kedvesebb és leghíresebb gyermekszinész-konfe- 
ranszié, Walter Bobby alakítja. Ez a nyolcéves 

zseniális kisfiú kétéves kora óta állandóan szín
padon működik, játszott a Vígszínházban, Fővá
rosi Opercttszlnházban, a Magyar Színházban, 
Terézköruti Színpadon és eddig tiz filmen Is 
aratott sikert. Különösen híres konfcránszairól 
és színész-utánzatairól. Ezentúl, mint a Hétfői 
Napló Mórickája mulattatja a közönséget. Part
nere Berky Jóska, az Ismert és nagynevű ko
mikus.

★

óriási sikerrel mutatkozott be szombaton 
este Londonban a Németországban indexre 
tett nagy drámai színésznő, Elisabcth Bergner. 
Ibsen Vadkacsájának rádióelőadásában lépett 
föl először s mindenkit meglepett, milyen hi
bátlan angolsággal beszelt. A siker olyan 
nagy volt, hogy másnap az előadást meg kel
lett ismételni. Cochran, a hires londoni szín
házi vezér lázasan keresi a megfelelő dara
bot, amellyel Bergner angol karrierjét el
indítsa.

Feleségem 
nadrágja.

PESTI SZIHHÁZ
szenzációs uj revüje.

| Minden este 8 órakor.
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Nehogy fejtörésükbe kerüljön olvasóink
nak, azonnal eláruljuk, hogy a szerencsés já
tékos Steinman Péter volt. Gálosi barátja és 
titkára, aki ugylátszik igazat mondott mégis, 
mikor azt állította, hogy „holtbiztos" lippje 
van arra, hogyan lehet Montecarlóban tízezer 
márkával meggazdagodni.

őszintén szólva, mikor megérkeztek és be
vonultak a játéktermekbe, Gálosinak egy 
csöpp reménye sem volt arra, hogy barátja 
tényleg beváltja szavát és nyerni fog. Péter 
azonban vakon bízott a szisztémájában és 
váltig hangoztatta, hogy igazat mond s végül 
a bohém természetű Gálosi végleg beadta a 
derekát és rendelkezésére bocsátotta a pénz
tárcáját is.

Péter két játékban vesztett s azután kez
dett nyerni. Először kis összegekben játszóit 
és mindig legutolsónak tett. Nyert és ahogy 
szaporodott a nyeresége, ugy emelte lassan, 
de biztosan a téteket.

Az első nap százezer frank nyereséggel zá
rult és Péter, mikor beváltotta a zsetonokat, 
csaknem sári örömében.

— Ugye, megmondtam, hogy be fog válni? 
rohanta meg Gálosit szóáradatával. Ez a szisz
téma holtbiztos, mert egy játékmestertől kap
tam, aki szegényen halt meg és akinek bele- 
geskedése idején sok szívességet tettem.

Gálosi meg volt ugyan lepve, de még min
dig csak a véletlennek tudta be a nyeresé
get. Nem vitatkozott azonban, hanem hagyta 
a dolgokat a maguk útján menni.

— Jól van, Péter — mondta. — Hiszek 
benned, mint a kősziklában, csak arra va
gyok kíváncsi, hogy meddig birja a sziszté
mád?

— Ameddig lehet — felelte büszke ön
érzettel Péter. — Légy nyugodt, mindent el
hozok a banktól, amit csak bírok.

El is hozott. Másnap, mikor a játékterem 
közönségének teljes érdeklődése mellett el
foglalták a helyüket a roulctte-asztalnál, Pé
ter olyan vakmerő játékot produkált, hogy 
a legöregebb játékosok is égnek meredt haj
jal figyelték. S mikor két óra leforgása alatt 
robbantotta a bankot és zsebrevágta horri
bilis nyereségét, az ámulat moraja futott 
végig a termen.

— Bravó!... Bravó!... — hangzott jobb
ról és balról a lelkesült felkiáltás s csak
hamar olyan kiváncsi érdeklődés vette őket 
körül, hogy alig tudtak szabadulni az ember- 
gyürüböl.

Az asztalnál egyelőre szünetelt a játék, 
amig az uj bank megalakult s ezalatt egyik
másik játékos feltűnően szorongatta Pétert, 
hogy adja el szisztémáját. Szép összegeket 
kínáltak föl és azzal érveltek, hogy Pétert 
már úgysem engedik tovább játszani.

Az ajánlatokat visszautasították, de a játé
kosoknak igazuk volt, mert mikor beváltották 
a négyszázezer frank értékű zsetont, hozzá
juk lépett az igazgatóság egyik tisztviselője 
és felkérte őket, hogy fáradjanak az irodába.

Fölmentek. Itt aztán az egyik igazgató na
gyon udvarias tormában értésükre adta, hogy 
bár végtelenül örüllek a szerencsének, felké
rik őket, hogy ne folytassák a játékot és lehe
tőleg még ma hagyják el a várost.

— Ha kívánják az urak, — szólt leköte
lező mosollyal — szívesen rendelkezésükre 
bocsátók egy autót és a poggyászukat is ki
vitetem a határra, hogy ne kelljen fáradniok.

Gálosi, akinek semmi része sem volt a já
tékban, dühöngött és tiltakozott.

— Szép dologi — dohogta. — Ezt n ven
déglátást meg fogjuk jegyezni magunknak.

Az igazgató bocsánatot kért és sajnálkozá
sát fejezte ki, hogy kénytelen volt a köteles
ségét teljesíteni.

Gálosiék, mivel nem tehettek mást, azonnal 
pakkoltak s mert nem vették igénybe az 
igazgatóság „szívességét**,  autót Ikreitek és 
a direkció embereinek assziszlálása mellett 
elhagyták dicső tettük színhelyét, Montecar- 
lót, ahová, mint szegény emberek jöttek és 
ahonnan a vagyonos osztály tagjaiként kel
lett lávozniok.

Monaco határán Gálosi fenyegető mozdu
lattal fordult a határőrök felé, de barátja le
intette.

— Hagyd, öregem! Fő, hogy a nyereség a 
zsebünkben van. így még mindig kelleme
sebb innen távozni, mint leégve, az igazgató
ság útiköltségén.

— De mikor mégegyszer annyit is nyerhet
tünk volna! — dühöngött Gálosi békétlen- 
kedve. — Mégis csak disznóság, hogy meg
akadályoznak valakit a játékban csak azért, 
mert véletlenül nyerni is tud.

Péter hangosan fölnevetett.
L r- Ejnye, de megváltoztál! Eddig azt hit

lem, hogy csak szerencsének tarlód a dolgot 
s most már „tudásról" beszélsz. A végén majd 
kisül, hogy mégis csak ér valamit az a szisz
téma és a jó „Szentpétemek" igaza volt, ami
kor erősítette, hogy nyerni fogunk vele.

— Jó, jót — nevetett Gálosi. — Tiéd az 
érdem és a térdszalagrend. Lefőztél, tehát be
adom a derekamat és ezennel fölszabaditlak 
az alkalmaztatás terhe alól. Mától kezdve a 
magad ura vagy, a barátom és nem a titká
rom, hisz a vagyonunk teljesen egyforma. 
Azt tehetsz, amit akarsz. De azért, remélem, 
kitartasz velem még egy kis iáéig?

— Ez természetes — mosolygott Péter és 
sovány arca szinte hízni látszott az örömtől.
— Ugy fogunk most élni néhány napig, ka
merád, mint az igazán nagy urak, akiknek 
csak kéjutazás és élvezet ez a ronda élet.

— Remek! — helyeselt Gálosi. — Ebben 
maradunk. — De azért csínján bánjunk a 
vagyonnal, mert rövidesen nem igen mehe
tünk vissza Montecarlóba.

— Magam is azt hiszem — felelte Péter,
— hogy egy esztendeig nem léphetjük át 
Monaco határát. Node reméljük, hogy a 
pénzünk ennél tovább fog tartani.

— Igen, reméljük... — nevetett Gálosi.
— bár az én szokásaim ennek az ellenkező
jére vezetnek. Meglátjuk ...

Nizza legelőkelőbb szállójában szálltak 
meg. Sürgősen kiegészítették ruhatárukat és 
minden szükséges kelléket beszereztek, ami 
a fél világi élethez tartozik. Ugy akartak 
megjelenni a társaságban, mint világfiak és Máskülönben félek, hogy ez

telkesült felkiáltásBravó!.,. Bravó!... — hangzott 
nem mint fezőrök, akikről már messziről 
leri a szélhámosság és ninc.stcknség.

Tavasz közepén legszebb a francia Riviéra 
és talán legelőkelőbb is. Ilyenkor, a fő
szezon megindulásának kezdetén mindenki 
jókedvű, mindenki teli reménnyel és leli er
szénnyel indul neki a jövőnek. A vendégek 
frissek, élénkek, jókedvnek s a szállodások 
és vendéglősök bizakodók. Még senki sem 
unja a strapaszezon túlzsúfoltságát s n kö
zönség előkelő rétege nem annyira tartóz
kodó, mint a főszezonban.

Barátaink ,,maganzók"-nak Írták be ma
gukat a vendégkönyvbe, ezzel is jelezni 
óhajtván anyagi és erkölcsi tekintetben való 
függetlenségüket. Mingyárt a megérkezésük 
estélyén pompás pezsgősvacsorát rendeltek, 
mely az. éjszakába nyulott s miután így ele
get teltek az „entrée d*  elegance“-nak, főúri 
lakosztályukban nyugodni tértek, hogy ki
pihenjék a hirtelen meggazdagodással járó 
izgalmakat és fáradalmakat.

Másnap, miután egy fényes reggelin is túl
estek, gondosan mcgborotválkozva s vado
natúj ruhába öltözve, megjelentek a tenger
parton, hogy megkezdjék bemutatkozó s egy
ben fölfedező íétájukat.

Ragyogóan sütött a nap, n tengerparti 
korzó előkelő közönsége jókedvűen, egymást 
flxirozva és kritizálva hullámzott föl a alá és 
barátaink most, mikor édes gondtalanság- 
l>an és a vagyon megnyugtató érzésével el
vegyültek a pompás selyemtoalctlck forga
tagában, most érezték igazán, hogy mit je
lent ez a két szó: urnák lenni.

Gálosi visszanyerte régi fölényét, melyet 
az elúszott földbirtokkal együtt otthagyott 
Magyarországon s ismét az a régi gálosi Gá- 
lossy volt, aki a nemesség patinája mellett, 
maga mögött érzi a vagyon kézzelfogható, 
szilárd bázisát is. Arisztokratikus külsejével, 
gyönyörű tavaszi ruhájában valóban kelle
mes és feltűnő jelenség volt, akire szívesen 
pazaroltak a Riviéra hölgyei cgy-cgy pil
lantást

Herr Steinman, a nagyszerű Péter is ki
tett magáért. Mintha a hosszú évek bőséges 
nyomora sohasem lett volna jó viszonyban 
vele, sovány, de máris hizni készülő arcáról

izQleteK Wdalmal, izmok ernyedUöge, 
zslbüadások megszűnnöm

Dagadt Irak Ali, elfonlfllt és kínosan járó lábak teljesen 
lerontják ml a kedvező véleményt, amelyet egy kedves 
nrc és jó termet pvaknrolnak. A tél fiák irtóznak a rossz 
lábaktól, ugy vélik és joggal, hogy ha egy nő nebi 
törődik lábaival és bokájával, ugy egyéb tekintetben is 
elhanyagolja magát. Minden nő kivétel nélkül szert 
lehet szép bokákra és lábakra és kényelmesen járhat ; 
lábainak megfelelő egy számmal kisebb cipőben is.

leritt a jólét és boldog megelégedettség. S 
bár a szokatlan fény ás pompa az első pilla
natokban meglepte s ugy érez.te magát, mint 
akit orvul fejbekót'.inlanak egy zsák pénzzel, 
ahelyett, hogy odaszórnák az ölébe, mégis 
hamar föltalálta magát s fajának szívóssá
gával egy-kettőre asszimilálódott, ugy, hogy 
észre sem lehetett venni rajta a régi nincs- 
teJenséget.

A lokálalkalmazotlból böpénzü ur lett s 
mivel ezt alapjában véve Gólosinak köszön
hette, állandóan olyan tisztelettel nézett új
donsült barátjára, mint egy bálványra, aki 
előtt nem elég napjában egyszer leborulni. 
És annyi bizonyos, hogy Gálosi ebben a fiú
ban nagyszerű és igazán hűséges barátot 
szerzett.

Ragyogott a nap, ragyogtak a nők, ragyogó 
hangulat uralkodott, egyszóval ragyogott 
minden. A két barát arca is ragyogott az 
örömtől és boldogságtól.

— Mégis csak szép az életi — sóhajtotta 
megelégedetten Gálosi.

— Szép — helyeselt Péter, — de, hogy 
ennyire szép, azt nem hittem volna.

— Most már
— Kaland?
— No, igen.

csak egy kis kaland hiányzik.

jobbról és balról a
az élet is hamar unalmassá válik, mint min
den más, amit már megszokott az ember.

Kétségtelen, hogy Gálosi a kalandot nem 
komoly formában, csak ugy „nőies**  vonatko
zásban értette és sejtelme sem volt arról, 
hogy ez az óhaja később milyen komolyan 
fog beteljesülni.

A Hotel Savoy terraszán jazzband játszott 
édeskés melódiákat s az ezüst szak.szofón 
bendzsó és fuvola duruzsoló zenéje fölpisz 
kálta egy kissé a szunnyadó érzékiségüket.

Hiányzott társaságukból a nő. Ez esetben 
teljesen mindegy volt, hogy milyen: fehér, 
fekete, szőke, vagy barna, csak nő legyen. 
.4 nő, aki előtt bemutatkozhatnának ugy is. 
mint gentlemanek és ugy is, mint partiképes, 
gazdag fótiak.

Péter enyhíteni akart barálju kínján és fo
gadást ajánlott, hogy félórán beiül ismeret
séget köt a korzó legszebb hölgyével.

— Nono, fiatalember! — intette le Gálosi 
a hencegőt, — csak ne rohanjunk fejjel a 
falnak. Ez nem lokál, ahol kockázat nélkül 
lehet megismerkedni. Itt egy vakmerő kísér
letnek könnyen következményei is lehetnek 
pofonok formájában;

A nyurga német megsértődött erre a léc- 
kéztetésre.

— Azt hiszed, nem tudom, hogy mit lehet 
és mit nem? Tévedsz. És hogy lásd, meny
nyire igazain van és hogy igaztalan vagy ve
lem szemben, azonnal bebizonyítom, amit 
mondtam. Odanézz! Látod azt a gyönyörű 
szőke nőt, azzal az elhízott, idős asszonnyal? 
Látod?... Nos, nem is félóra múlva, hanem 
negyedórán belüt be foglak mulatni neki, ha 
arra sétálsz. Szervusz!...

El akart rohanni, de Gálosi, aki még min
dig meredten bámult a mutatott irányira, 
hirtelen megragadta a kabátjánál és vissza
húzta.

— Megállj, te őrüld... Hisz ez a nő... 
hisz ez ől Persze, hogy Ő!...

Eleresztette Péter kabátját és most már Ö 
sietett a jelzett szőke hölgy felé, nem tö
rődve barátja rosszaié tekintetével, melyből 
pedig annyit megállapíthatott volna, hogy az 
előbb nz őrült jelzőt rossz helyre adresszálla.

Péter tényleg azt hitle az első pHlanatbaD,

Elegendő, hogy egy lavór meleg vizbén néhány dek#- 
gtainm Szent KAkus-IAbaAt íelohliutik. miáltal oxigénnel 
diisiin telített, teiszinszerü víz keletkezik. Az igy elké- 
sliletl balzsamot lábvizbeu Áztatja lábait vagy tíz pereg, 
mely Idő alatt dagtrlttágok. fájdalmuk mintegy varázs
ülésre elmúlnak. Az oxigénnel telített víz behatol a 
pólusokba, mcgpahltja a Mrkcményenéscket és lyuk- 
szemekéi, annyira, hogy azok könnyen, gyökereikkel 
ctvütt, kés vagv borotva nélkül eltávolilhalók. A leg- 
ejlinnsagoltabb lábak is tökéletesen rendbejönnek. Egy 
kiadás csomag Bákui-sA már 70 fillérért beszerezhető.

hogy barátja megbolondult és mivel tiem 
akart botrányt, utána rohant, hogy idejében 
kéznél legyen, ha ez a „futóbolond* 1 dühön- 
geni kezd. Mert a barátság mindenre kötelez. 

Az a hölgy, aki felé barátaink megindul
lak, éppen elbúcsúzott ismerősétől és a ten
gerpart felé tartott. Mit sem sejtve lépegetett, 
elegáns, japánmintás napernyőjét hanyagul 
a vállán pergetve, mikor hirtelen előtte ter
mett két férfi.

— Kisztihandl — repüli el az üdvözlés 
Gálosi ajkáról pesti dialektusban. — Ezt ne
vezem aztán szerencsének!

A hölgy, bámuló arcáról ítélve, nem volt 
ezen a véleményen s erősön tanakodott, hogy 
mitévő legyen. Majd, látva, hogy tévedésnek 
lett áldozata, bólintott és szó nélkül tovább 
akart menni.

Gálosi kissé meghökkent, de aztán gyorsan 
a hölgy elé állott.

— Pardon, kisasszony, néhány nappal ez
előtt Emden város utcáján engedélyt kaptam 
öntől arra, hogy találkozásunk esetén föl- 
ujítsam az ismeretségünket. Van szerencsém 
a legkomolyabban élni evvel az engedéllyel.

A szőke hölgy arcát most már elfutotta a 
mosoly pírja s gyönyörű kék szemeivel is
merősen pillantott a tolakodóra.

— Ó, maga az? Pompás!... — Majd gyor
san kijavítva hozzátette: — Pompás, hogy 
néha miket produkál a véletlen.

— Ugy van — mosolygott Gálosi — és ez 
esetben pontosan azt produkálta, amit a 
legjobban óhajtottunk. Egyébként — mula
tott a mellette feszengő Péterre — engedje 
meg, hogy bemutassam Steinman barátomat, 
aki velem együtt éppen azon áhítozott, hogy 
milyen jó lenne most egy szép hölggyel talál- 
kozni.

VII.

Lecsap a hír, mint a villám
Abban a találkozásban, mely a kél jőbará- 

tot összehozta a Riviérán Altwein leányával, 
legnagyobb szerepe tényleg a véletlennek 
volt. A szőke Altwein Hermina ugyanis szü
lői beleegyezéssel Hamburgba utazott ottani 
rokonaihoz, akiket ez a hirtelen látogatás 
kissé készületlenül talált, mert éppen Niz
zába készültek.

Herminet nem sújtotta le a terv, ellenkező
leg, örült neki. Azonnal táviratozott szülei
nek, hogy Euchs bácsiékkal elutazik Niz
zába, mivel semmi értelme sincs annak, hogy 
most visszatérjen. Úgysem nélkülözik otthon.

Ami az utóbbi megjegyzést illeti, Alt- 
welnné asszony nem igen találta helyesnek, 
mert ép akkor zuhant rá a kódex elrablásá
nak szörnyűsége és a betegápolás gondja, 
mikor leánya táviratát megkapta. De nem te
hetett semmit, hisz a távirat föladása napján 
Hermine már elindult Nizzába, hogy rokoni 
támogatás mellett, néhány hetet töltsön a 
francia tengerparton.

Fuchs bácsi, vagy ahogy felesége nevezte: 
Fuchs-pupn, nyugalomba vonult ügyvéd volt 
és neve mindenképpen illett rá. Nemcsak 
azért, mert harmincesztendős ügyvédi prak- 
szisa alatt a róka ravaszságával és ügyessé
gével harácsolta össze vagyonát a kliensek 
zsebéből, liánom azért is, mert valódi róka
arca volt, melyre lemoshalalianul rá volt 
írva az emberi ra ágok szuperlativusza.

Vékony, kis, < szetöpörödött emberke 
volt Fuchs-papa, e>! ntéll>en jólmegtermelt 
feleségével, aki súlyban és tekintélyben leg
alább triplán túlszárnyalta az ügyvédet. 
Azon az alapon azonban, hogy az ellentétek 
vonzzák egymást, ők kelten is megférlek egy
más mellett az életben és mintaházaséletct 
éltek. Ugyanis Fuchs néni ép olyan kapzsi 
és fukar volt, mint férje, jóllehet külsőleg 
teljesen elütött tőle.

Nos, ennek a házaspárnak léleküditö fede
zete mellett és társaságában indult el Alt
wein Hermine a Riviérára és magával villa 
húszéves, hamvas szépségét, ábrándos kék 
szemeit és csodálatos szőkeségét, melynél 
szebbel és eredetibbet még a mai fejlett
technikás „kozmetikai intézetek**  sem tud
nak produkálni. Mivel öntudatos és intelli
gens lény volt, remélte is, hogy ilyen rekvizi- 
I uniókkal sikert fog olénü a nizzai elősze
zonban és talán sikerül fognia valakit, akit 
szőkeségével elcsábíthat egészen az emdeni 
könyvesboltig.

Arra nem is gondolt, hogy amint Fuchf

Budapc.it
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- fenyegette meg Őket ujjávnl a 
hiszem, hogy magukat a játék 
Nem voltak még Monlecarló-

— legyintett Gálos! nagy non- 
—- de miután elvesztettük a

néni egy pár percre magára hagyja, azonnal 
ismerőssel fog találkozni és igy érthető, hogy 
ni. első pillanatban föl sem ismerte emdeni 
lovagját, aki olyan „udvariasan" nekiment 
ni ékszerüzlet kirakata előtt. De a következő 
peróbén mér örült, mert ezt a találkozást Jó 
jelnek vette. Csak tegnap érkeztek meg és 
már akadt érdekesség a számára. Pedig azt 
hitte, hogy a Fuchs házaspár társaságában 
meglehetősen unatkozni fog, hacsak nem si
kerül olykor megszöknie elölök.

Gólogtt Is nagyon meglepte a lány jelenléte 
és Sietett örömének kifejezést adni.

— KI sem mondhatom, mennyire örülök 
annak, hogy a sora ilyen hamar összehozott 
bennünket — mondotta boldogan a rámo- 
solygó leánynak.

Hermine kacagott
— Azt hiszem, hogy ezt a találkozást nem 

is a sorsnak köszönhetem. Magukat, vagyis 
inkább magát, valami más vagy valaki más 
hozta i/ic.

— Igaz, —- mosolygott Gálosi. — Steln- 
mán barátom hozott ide. az ő érdeme tehát, 
hogy magával ilyen hamar találkoztam.

— A ii magyar?
— Nem. ö honfitársa önnek és ugyanott... 
Már csaknem elszólta magát, de Péter ol

dalba lökte és erre észretért. Hamar kijaví
totta:

— ö is ugyanott járt abban az időben és 
mivel régi cimborák vagyunk még a háború 
idejéből, elhatároztuk, hogy néhány jó napot 
fogunk eltölteni a Riviérán.

— NunOl —— XtrnS „IIAvnl n
leány, — azt 
vonzotta ide. 
bán?

— De igen 
ehulance-szal, _ _____
kőtelező összeget, azonnal el is jöttünk. (’). ne 
higyje, hogy bennünket a játék érdekel. Sza
vamra mondom, hogy egy esztendeig nem is 
fogjuk Montecarlót viszontlátni. Ugye, Pé
ter? — nézett a barátjára jelentőségteljesen.

— Bizony nem — mondta a kérdezett in
kább szomorúan, mint örömmel.

— Ez tetszik nck«n — szólt a leány. — 
Nem szeretem a játékosokat. Szegény papa 
üzlete is csak azért ellenszenves előttem, 
mert annyi kockázattal jár. Valóságos sze
rencsejáték.

Gálosi érezte, hogy most majd szóba kell 
hoznia, hogy ismeri az öreg Altweint, de még 
nem tudta, hogy milyen formában tegye. Nem 
akarta a lány előtt elárulni, hogy „pillanat
nyi" pénzzavarban kellett az apjához for
dulnia. Megpróbált előbb kissé puhatolódzni.

—- A kedves papával vagy a mamával’jött 
Ide?

— Egyikkel sem — feledte Hermine ne
vetve. — Rokonaimmal vagyok itt éspedig 
egészen véletlenül, mert nekem nem volt 
szándékomban idejönni, mikor Emdenből el
indultam. De ők éppen ide készültek, amikor 
megérkeztem hozzájuk és én egyszerűen 
csatlakoztam, utólagos szülői beleegyezéssel.

— Hisz ez nagyszerül — kiáltott fel Gálosi 
leplezetlen örömmel, mert arra gondolt, hogy 
nnm kell a pocakos anliquáriust viszontlátnia.

— Mi ebben a nagyszerű? — csodáJkozott 
■ lány és gyönyörű kék szemeit a beszélőre 
meresztette.

— Csak az, — mosolygott Gálosi, — hogy 
ilyen körülmények között talán többet lehe
tünk együtt magával, mintha szülői fedezel 
alatt lenne.

— Ez nem olyan biztos — felelte Hermine, 
— mert Fuchs bácsiék nagyon vigyáznak 
rám, talán még jobban, mint a szüleim. Hi
szen ők felelősek érettem.

— ó, ez talán mégsem olyan veszélyes. 
Majd igyekszünk kedvébe járni annak a 
Fuchs bácsinak, hogy ne legyen olyan szi
gorú. Ennek a célnak Péter barátom kitünően 
meg fog felelni és amig ő szórakoztatja a 
rokonait, addig mi kiUön is találunk valami 
szórakozást.

A lány torkából föksIlingeH a kacagás.
— A terv nem rossz! De mit szól ehhez n 

broitláshoi a barátja, aki még nem is látta 
aohn az én tiszteletreméltó rokonaimat?

— Péter? ... Ö nagyon előzékeny enjber 
és bizonyos tekintetben önfeláldozó.

— Különösen, ha muszáj... — nevetett a 
lány és megmutatta gyönyörű fogait.

— Sajnos, nincs más választásom, — feleli 
Péter udvariasan, — bár, őszintén megvallva, 
én is szívesen lennék a barátom helyében.

— Csak árián össze ne vesszenek miattam, 
hisz van elég hölgy h Riviérán.

— De ilyen nincsl — mondta a két férfi 
csaknem egyszerre.

Altwein Hermine nem volt valami túlsá
gosan szabadjára eresztett hölgy, aki nagyon 
örül a flörttel kevert kalandoknak, de ez u 
két férfi nagyon megtetszett neki. Teriit ró
luk a Imiiéin könnyelműség és jókedv s kül
sejük már messziről elárulta, hogy nem unal
masak. Ez pedig a mai világban sokat jelent.

Különösen Gálosi. Hermine meg volt győ
ződve róla, hogy ö a legszebb férfi Nizzában. 
És milyen kellemes, ötletes csevegői Valósá
gos élvezet vele beszélgetni. A szőke, kis 
Hermine-nek nemcsak szép, hanem jó szeme 
is volt s már Emdcnl>cn megállapította, hogv 
érdemes megismerkednie az idegennel.

A nap erősen tűzött és könnyű, tavaszi ru
hájuk dacára is nagyon melegük volt. Péter 
proponálta, hogy jó lenne valami hűsítőt fo

átveszem B javallatot, —

szólt Gájoii élénken, — de kérdés, hogy 
únagysága mennyi szabadságot kapott?

— Nem az a kérdés — nevetett a leány,
— hanem az, hogy leülhetek-e kél Idegért 
férfi társaságában, nyilvános helyen?

— ó, tehát mi idegenek vagyunk magá
nak? — adta a megsértődöttet Gálost. — 
Bocsásson meg, én azt hittem, hogy jogosan 
uiilom meg az ismeretséget, mert hiszen erre 
fölhatalmazást kaptam magától.

— Nem úgy értem — felelt a leány. — De 
Itt, ahol a rokonaimmal vagyok, maguk még 
idegenek a társaságom előtt. Erről van szó. 
képzeljék csak el, mit szólna Fuchs bácsi, 
vagy éppen Fuchs néni, ha meglátna a ma
guk társaságában egy terraszon, alig hogy 
ideérkeztünk? Szép kis botrány lenne belőle!

— Azt hiszem, hamar kibékítenénk Őket — 
felelt Gálosi. — Péter barátom nagy művész 
ebben. Egyébként szabad érdeklődnöm, hogy 
ho| tartózkodnak most a rokonai?

A leány megállóit és visszapillantott.
— A nagybácsiék, akik egyébként a világ 

legfukarabb emberei, most a Savoy-terrasz- 
szón hüsölnek. En engedélyt kértem, hogy 
egy kis sétát tehessek a tengerparton.

— Remek! Akkor tehát legjobb lesz, ha a 
Ritzbe vagy az Adlonba megyünk. így ki 
van zárva a találkozás veszélye. Elfogadja 
az indítványt? — kérdezte Gálosi kedvesen.

Hermine egy pillanatig habozott, de aztán 
vidáman bólintott.

— El, de csak egészen rövid ideig, amig 
egy limonádét megiszom.

-— Helyes. Ezalatt mi is megiszunk néhány 
pohárral. Éersze nem limonádét, ugye Péter?

Péter nevetve bólintott és a kis társaság 
vidám hangulatban ért be az Adlon terra- 
szára. Még az előkelő közönség körében is 
feltűnést keltettek nagyszerű megjelenésük
kel s különösen Herminef és Gálosit ílxiroz- 
lák erősén a hotel vendégei. A lány nemcsak 
szépségével, hanem gyönyörű borsózöld se
lyemruhájával is hódított s Gálosi elragadta
tással nézte. A jószemü Péternek nem kelleti 
sok ahhoz a megállapításhoz, hogy ezek ket- 
tén csakhamar egymásba fognak bolondulni.

Kedélyesen beszélgettek, csevegtek, tracs- 
csollak és a vidám hangulat nem akart meg
szűnni közöttük. Az sem igen zavarta őket, 
hogy a mögöttük lévő asztalnál két mogorva
képű, sötéttekintetü ur tárgyalt és dühösen 
vitatkozott. Néha letompitották hangjukat és 
gyanús pillantásokkal méregették a vidám 
kis társaságot, de a mi embereink figyelemre 
sem méltatták őket és elnyomták a vHát ka
cagásukkal.

Egyetlen mondatot fogott el Gálosi füle a 
szomszéd, asíteltól és ez a Következő v<?ltt 
„A kódeiet azonnal Rómába szállítjuk..." 

Félóra múlva, mikor kifelé igyekeztek, a 
két vitatkozó még mindig élénk beszélgetésbe 
merülve fiit az asztalnál. Gálosi véletlenül 
megérintette az egyiket s mikor bocsánatot 
kért, jól belenézett az illető arcába.

A korzón Péter berlini lapokat vásárolt 
egy újságárusnál, majd visszakisérték a le
ányt a Savoy-szálló terraszához.

— No, de most már menjenek! — szólt 
Hermine a kísérőihez, — mert még kikapok 
maguk miatt.

El akart búcsúzni, de ebben a pillanatban . 
észrevette: hogy Fuchs-papa rémülten integet : 
feléje és hívja magához.

— Késő!... Látják, már észre is vettek 
bennünket— szólt a lány és hangjában némi 
csalódás érzett.' — Most hogyan fogom „be- 
adni**  magukat a bácsiéknak?

— Remek ötletem van! — kiáltott Gálosi. 
— Engedje meg, hogy egészen a rokonaihoz 
kisérjük és mingyárt bemutatkozhassunk 
nekik. így nem lesz gyanús a dolog és nem 
is kell magyarázkodnia.

— Nem bánom, jöjjenek — felelte elszán
tan a lány — de maguké a felelősség. Néz
zék, milyen rémülten integet már a bácsi!

A rókaarcu Fuchs bácsin tényleg meglát
szott az ijedtség és egyáltalán nem vette szí
vesen. hogy Hermine odahozta az Ismerőseit.

— Engedje meg nagybácsi, hogy bemutas
sam Gálosi és Steiman urakat, régi emdeni 
ismerőseimet, — ilyen szavakkal csempészte
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be Hermine a férfiakat Fuchsék társaságába. 
— Örülök, végtelenül örülök ... — mór 

mogta Fuchs-papa és hatalmas szemüvegét 
idegesén föltolta a homlokára. — Foglalja
nak helyet az urak és foglalkozzanak a fele
ségemmel, mert nékem egy pár fontos sza
vam van Hermine-hez.

Elhelyezkedtek az asztalnál s Fuchs-papa 
azonnal egy berlini lapot mutatott a csodál
kozó leánynak.

Csak nem akarja nagybácsi, hogy ujsá 
got olvassak? — kérdezte nevetve.

— De igen! — felelt komolyan az ügyvéd 
és vörös rókaárcára kiült a legnagyobb ér 
dcxlodés. — Csak olvasd el ezt a cikket, mert 
nagyon fog érdekelni a tartalma. És kiváncsi 
vagyok, hogy mi a véleményed róla?

Hermine kíváncsian vette kezébe a Bérli-

Hajsza hat hiten át a gyilkos útin.

47. Siámjegy
49. VIsazaÁd

SÍ. Azonos betűk

Gál György

ner Tageblatt odanyujtott szárnál s miután 
belenézett, néhány perc múlva sápadtan ej
tette az asztalra.

-- De hisz ez szörnyül — szólt rémülten. 
— És minderről mi semmit sem tudtunk 
eddig? ...

— Nem, fiam, — szólt az ügyvéd, — mert 
nem néztük meg az újságokat és anyád, ugy- 
lálszik, nem tartotta szükségesnek, hogy ér
tesítsen bennünket. De lehet, hogy talán már 
ideje sem volt hozzá, mert mi közben el
utaztunk.

— Borzasztói — lihegte a lány. — Ezek- 
szerint azonnal haza keii mennem. Nem 
hagyhatom egyedül őket ezekben a na
pokban.

— Nagyon helyes — szólt Fuchsné, 
ilyenkor otthon van a helyed.

Fuchs bácsi elgondolkozva bólogatott.
— Én nem tartom szükségesnek, hogy 

Hermine most azonnal haza rohanjon, hisz 
a helyzeten amúgy sem segíthetne. De köte
lességem volt közölni vele az eseményt, hogy 
szabadon választhasson.

— Hazamegyek 1 — szólt határozottan
Hermine. — Éspedig a legközelebbi vonattal.

Gálosi, aki nem tudta elképzelni, hogy váj
jon mi történt, udvariasan közbeszólt:

— Talán valami baj van otthon?
Hermine elébetólta az újságot.
— Olvassa el. Utóvégre nem titok és már 

bizonyára mindenki tudja, rajtunk kívül.
A cikk, melyben elég részletesen meg volt 

:rva a Corvin-kódex megszerzésének és el
rablásának történele, mindent megmagyará
zott GáJosinak, aki olvasás közben egyszerre 
csak érezte, hogy hirtelen nagyon melege 
lett. A cikkben ugyanis róla is szó volt olyan 
formában, hogy Altwein, amint később ki
derült, az értékes műkincset potom pénzért 
vásárolta egy magyar fürdővendégtől.

— De hisz ez engem is nagyon érdekel! —, 
kiáltotta Gálosi, a társaság legnagyobb megle
petésére.

— önt? — kérdezte Fuchs bácsi és szigo
rúan orrára tőlta a pápaszemét. — Meny
nyiben?

{Folj Utjai .j
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A futball és a kerékpár 
boldog érdekházasságot 
kötött a Millenárison
Örömapák: „Totyó bácsi*  és Posszert — Hatvanezer főnyi nász
nép és a Beogradski győzelme után ugyanannyi gyásznép

Érdekes nász színhelye volt vasárnap a Mille
náris: a futball és a kerékpár kötött pajtás 
házasságot. A .boldog frigyhez szükséges hozo
mányt a násznépnek kellett összeadni. Reichard 
Oltó, a népszerű Totyó bácsi, az egyik öröm
apa. (Vájjon mindig öröm apának lenni a 
Mdmzelibéh?) Ezúttal, úgy látszik, igen.. Hig
gadtan magyarázza:

— Hatezer pengő bruttó bevétel szükséges ah
hoz, hogy ne fizessünk rá!

Ez a bruttó bőven megvan, amikor a kék
fekete Beogradski kiüget. Nemsokára a Nemzeti

csoda! Nincs formában Odry, vagy rossz napja 
van — annyi az egész. A 17. percben

Marjanovlcs I. szépen szökteti Vujadtnovl- 
csot, aki közelről simán bevágja az egyen

lítő gólt. 1:1.
Még néhány nagy Nemzeti-helyzet fenyegeti 

a jugoszlávokat góllal, annál is inkább, mert 
a kapusuknak halvány fogalma sincs a védés
ről. De elmúlik a veszély A 40. percben Odry 
ki — Hossó beáll. Elég későn. A félprémium 
odavan. Weinhardt előrelátóan még ezt a felet

piászt haláraikon belül rendezzék és 
eltekintve az ország mai belső viszonyai
tól, kivétel nélkül minden vendéget szíve

sen látnak!
Az olimpiász védnökségét egyébként Hinden
burg elnök és Hitler kancellár vállalták. A né
metek tehát az olimpiász érdekében visszavo
nultak az egé$z vonalon és most már, hacsak 
valami váratlan bomba nem robban, a bécsi 
komité ülései mégis békés mederben fognak 
lefolyni.
SZÉP JÖVÖ VÁR A BELGÁK VÖRÖS ÖRDÖ

GEIRE BÉCSBEN.
Még a frankfurti mérkőzés előtt, junius tizen

egyedikén a belga válogatott legénységet, a „vö
rös ördögöket"’ látja vendégül Bécsben az oszt
rák szövetség. Ha tekintetbe vesszük, hogy a 
belgák az elmúlt lélen, a londoni mérkőzésről 
visszatérő „Wundermannschaft“-tól — amelj- 
nek játékosai még nyilván ki sem pihenték a 
Stammfort Bridge fáradalmait — csak úgy út
közben nyolc gólt kaptak, ma sem jósolhatunk 
nekik nagyobb esélyeket. A belgák legfeljebb 
csak abban bizhatnak, hogy a bécsi csatárók

Finom oridiuatcikkeK
üzletáthelyezés miatt

Berczeller.. SzloulL
V., Dorottyauccaö.sz.

melyen leszállítón erahon!
respektálva a vendégjogot, nem terhelik meg 
túlsók góllal a brüsszeli kapus hálóját. Abban, 
az esetben, ha a frankfurti mérkőzést mégis 
megtartják, Melsl nem állít fei komplett garni
túrát a belgák ellen, hanoin keveri azt a fiata
lokkal.

León Andor.

*

is „megspórolja" a Nemzetinek. A 44. percben 
ugyanis.

Marjanovlcs II. a balszélre kanyarodva, át
vágja a labdát. Weinhardt kisasszézlk, nyúl

Mégis a Somogy esett ki!
Soroksár— Vasas osztályozó lesz

TOSÍCS £<

BíhXmí • ■JTbihmii

SUCSU

majtány labdástól együtt a hálóba 
NYEKKENT! SAJÁT KAPUSÁT. L FÉLIDŐ, 

33. PERC: 0:í.

Is a porondon szkippel, aztán már játszanak is. 
A (belgrádi csatársor lendületes és finom tech
nikájú támadásai keltetlek feltűnést. (Látszik a 
magyar tréner keze rajtuk.) A védelmük is jó s 
a Nemzeti puha csatársora sehogy sem tud 
megbirkózni velük. Hiába irányit jól Bihámi, 
a jobbszárny bépa: Odry, de főként Pásztor alig
hanem jobb kerékpáros mint futballista. Szó, 
api> szó: ma sehogysem megy a játék a jobbol
dalon. Bihámi bombái magasra vannak tempi- 
rozva s igy három nagy helyzet is kárbavész. 
Egy csomó korner jelzi a Nemzeti meddő fölé
nyét, mig végül a 33. percben

Szecad és Bihámi összjítékíbrtl Blháml a 
kapu előtt terem — durr! Száll a lövés, Glá- 
zer kapna fogná Is, a berobogó Wajtány 
azonban labddstó! a kapuba nyekkenu. 

öngóL 0:1.
A 42. percben Marjanovlcs 11. lövése csattan 

a Nemzeti kapufáján, aztán vége a félidőnek.
Szünet után nagy flotta-tüntetést rendez n 

Nemzeti. A flotta puskapora azonban valószí
nűen kifogyott: a lövésekkel baj van. Odry el
len a nép haragja egyre jobban tüzel. Amikor a 
kerékpárversenyre kiérkező hordágyas mentők 
különítményét megpillantja a közönség, kórus
ban zugnak:

—■ Vigyék el Odryt!
Totyó bácsi leinti a rajongókat és megfeddi 

Odryt. A feddés azonban

Bár teljesen megbízható helyről kaptuk ér
tesülésünket, mégis, éppen az ügy nagy fontos
ságára való tekintettel fenntartással közöljük, 
hogy

a Somogy—Soroksár kiesési harcban a So
roksár javára döntött a belügyminiszter és 
Így a Somogy mond búcsút az első ligá
nak, a Soroksár pedig osztályozó! játszik 
a II. liga második helyezettjével: a Vasas 

csapatával.
Mint ismeretes, ősszel Soroksáron kikapott a 
Somogy 4:0 arányban s ez ellen a mérkőzés el
len élt óvással. A profiszövetség a Soroksár ja
vára döntött, mig az MLSz fellebbezési tanácsa 
Somogynak adott igazat. Harmadik fokon a fő
város, mint a labdarugószöVetség felügyeleti fó

ruma a profiszövetség döntését tette magáévá s 
igy került az ügy végső fokon a belügyminisz
ter, elé, aiki többhetes tanulmányozás után szin
tén az elsőfokú ítéletet látta igazságosnak, amely 
a Somogy kiesését jelenti.

Maga az ügy annyira közismert, hogy a 
végső döntés igazságos, vagy igazságtalan vol
tát nem bíráljuk, de feltétlenül megnyugtató 
abból a szempontból, hogy labdarugó körökben 
már eleve eldönlöttnek vélték a nagy zöldasz- 
tal-küzdelmet a Somogy javára, amit a belügy
miniszternek szülővárosa iránt érzett szimpátiá
jával magyaráztak.

Amint értesülünk, a belügyminiszteri határo
zatot kedden kézbesítik ki az MLSz-pek s igy 
semmi akadálya nem lehet az eredetileg mégha-, 
tározott junius 11-iki és 18-iki osztályozóknak.

a labdáért, de Güsovlca feje fürgébb, a labda 
léc mellett becsúszik- 2:1.

A nászból gvász lesz és 
érdeklődve várja a kö
zönség Dederichs, Szeke
res és Istenes első nagy 
csatáját. Nem hiába. A 
csata remek s a magyar 
taktika olyan egérfogóba 
küldi a németet, hogy 
áőbbí!, .W 'hyMvb, májc 
amikor verve van, az 
orra lóg. Szekeres bravu 
ros győzelmét mámero 
san ünnepli a közön 
ség.

(öt induló): 1. Szekeres ve
zette, Nagy 52 p. 14 mp., 2. Dederichs vezette 
Bartos 530 méterrel hátrább, 3. Istenes vezette 
Gacsa 770 méterrel hátrább, 4. Nagy vezette 
Pelrovics 1100 méterrel hátrább, 5 Huszár ve 
zette Mazák 3200 méterrel hátrább.

20 perces motorvezetéses előnyverseny: I. Is 
lenes 400 méterrel előnnyel 24.500 méter, 2 
Nagy’ 600 m. előnnyel 24.O1Ó m., 3. Huszár 140f 
in. előnnyel 23.400 m., 4. Szekeres előny nélkül 
22.840., 5. Dederichs 200 m. előnnyel 22.770 m.

H. Z.

km-es futam

A hagyományos ünnepi keretek 
között folytak le az országos 
őiskolai bajnokságok versenyei
Pünkösd kettős ünnepe már évek hosszú sora 

ila a főiskolai sporté. A hagyományos ünnepi 
külsőségek között bonyolították le az idén is 
vasárnap és hétfőin a főiskolai bajnokságokat, 
melyeket nagyszámú és előkelő közönség Ickin- 
e|t meg. A főiskolai bajnokságok rendezését fá- 
adalmas munkával készítette elő Garam Jenő dr. 

i magvar főiskolai sport lelke és irányítója, aki 
nár tekintélyes számú agilis munkatársat gyiij- 
'ött már maga köré. A bajnoki eredményekről az 
lábbiakban számolunk be:

A FŐISKOLAI USZÓBAJNOKOK

22.7 mp. Gerelydobás: bajnok; Várszegi József, 
TFSC 63.80 m. 400 m-es gátfutás; bajnok: Sár
vári Ottó BEAC 59.2 mp. 500 m-es síkfutás:. baj. 
nők: Govrik Elemér BEAC 16 p. 10 mp. Hármas
ugrás: bajnpk: Bessenyey TFSC 13.94 m. 80 
m-es női gátfutás: bajnok: Pertich Rózsi TFSC 
13.2 mn. Női távolugrás: bajnok: Genersich Gab
riella TFSC 505 cm. Női diszkoszvetés: bajnok: 
Bogyó Györgyi TFSC 31.93 m. ■

(Folytatjuk a 14. oldalon.)

hatástalan. Nagy

Válaszúton az osztrák-német 
futballbarátság

Ebersthaler a bécsi futball „meghatalmazott minisztere'
Nehéz dilemma elölt áll az osztrák labdarugó 

•zövetség. Junius huszonötödikén kellene 
ugyanis a „Wundermannschaftnak" Frankfurt
ban megütköznie a német válogatott legénység
gel és egyelőre nyílt kérdés marad, hogy nem 
Jenne-e helyesebb lemondani a mérkőzést, mi
után annak zavartalan lefolyása tekintettel a 
ma Németországban uralkodó osztrákellenes 
hangulatra, egyáltalán nem látszik biztosított
nak. Ismeretes, hogy a két ország között az el
múlt hélen rendkívül kiéleződött a politikai 
helyzet és az egymás ellen hozott kiutazási ti
lalmuk teljesen megbénítják a békés forgalmat.

Az osztrák sportsajté egy része erélyesen 
követeli a frankfurti mérkőzés lemondását, 

hivatkozva arra, hogy éppen a németek voltak 
azok, akik a fennálló politikai feszültségre való 
utalással két ízben is lemondták az osztrák ver
senyeken való részvételüket éspedig az Alpok 
köriiH repülést és a katonai akadály versenye
ket. Ilyen körülmények között Írják a fent idé
zel sportlapok:

az osztrák szövetség sem tehet mást, mint
hogy nem engedélyezi a frankfurti mérkő

zést.
Az osztrák szövetség még nem döntött. Szóba 
került az, hogy az osztrák szövetség a kancellári 
hivatal véleményezését kéri, értesüléseink sze
rint azonban ezt a tervet elejtették, mert eny- 
nylre nyíltan nem akarják dokumentálni, hogy 
a sport ma teljesen alá van rendelve a politiká
nak!

Mindenesetre kérdést Intézlek a külügymi
nisztériumhoz, hogy a fennálló kiutazási tilalom 
•llenére kaphat-e kiutazási vízumot a válogatott 
legénység. Megtörténhetik az is, hogy a rendőr
hatóság a frankfurti mérkőzést nem találja ok
vetlen szükségesnek és nem ad vízumot a játé
kosoknak. Az osztrák szövetségnek tulajdon
képpen- ez a megoldás lenne a legkellemesebb. 
»trt igy a felelősséget teljesen elháríthatnák

magukról. Ennek ellenére jónak tartották, hogs 
a múlt hét végén Ebersthaler dr. a szövetség el 
nöke kiutazzon Berlinbe. Amennyiben Berlin 
ben biztosítani tudják Ebersthalert arról, hog> 
a játék nyugodt lefolyása garantálva von i» 
német szövetség ellenére a fennálló helyzetnek 
elvi alapon ragaszkodik ahhoz, akkor valószínű
leg útra kelnek a bécsi fiuk. A dolog pikantériá
jához tartozik leszögezni azt a tényt, hogy ez 
úttal, hosszú évek óta talán először

nem Melsl Hugó kapta íz" a diplomáéiul 
megbízást,

aminek oka valószínűleg az, hogy az osztrák 
szövetség tekintettel volt a harmadik birodalom 
speciális viszonyaira. Meisl Ugyanis . .,

AZ ÁRJA-KOMPLEXUMRA VALÓ TEKINTET 
NÉLKÜL MINDENKIT SZÍVESEN LÁTNAK A 

NÉMETEK AZ — OLIMPIA SZÓN.
A németek ugylátszik minden körülmények 

között meg akarják tartani a berlini olimpiászl 
és még a nemzetközi olimpiai komité bécsi 
ülése előtt beadták a derekukat Óriási megle
petésre a multheti erélyesen visszautasító han
gok után a német sportlapok most hivatalosan 
közük, hogy a német testnevelésügy legfelsőbb 
fóruma teljesíti az 1OC elnökének kérését, a 
berlini olimpiász rendezésének ügyét megvonja 
Von Tschammer Osten „Sport kommissarlöl" és 
azzal újra a nemzetközi olimpiai komité álla 
kijelölt háromtagú bizottságot bízza meg. Ami 
annyit jelent, hogy a berlini olimpiász mégsen 
lesz „glcichschaltolva". A bécsi ülésen már a 
három akkreditált megbízott képviseli Német
országot. Dr. Ewald volt miniszter, Frigyes 
Adolf mecklenburgl herceg az Inlernacionalisan 
jól Ismert kitűnő sportember és dr. Ritter voh 
Holt, aki valamikor egyike volt Németország 
legjobb atlétáinak. A bécsi ülésen Ernáid dr. a 
német kormány egy hivatalos nyilatkozatát 
fogja felolvasni, mély szerint a németek nagy 
súlyt helyeznek arra, hogy a tizenegyedik olim-.

A szombaton megkezdett úszóba inoki verse
seket pünkösd vasárnapján folytatták a Ném
eti Sportuszodában. A nagyszámú és előkelő 

közönség soraiban megjelent Kelemen Kornél 
Ír,, az OTT elnöke, a főiskolai sport legrégibb 
harcosa és elvárhatatlan barátja. Ott volt töb
bek között vitéz Csik László dr., a törvényható
ági sportügyi bizottság tagja is. A főiskolai 
ajnokok a .következők:
100 m Csik Ferenc BEAC 1:03-4 mp. — 100 

m háluszás: Bicskey HL MESE 1:14.8 mp. — 
200 m mellúszás: Lengváry BEAC 3:03.4 mp. 
- 4X200 m gyorsslaféta: BEAC 10:42.6 mp. 

Két uszóhujnoki számot még szombaton lebo- 
yolitottak. 400 méteren az egri Kis Zoltán 

■yőzött és a 3X100 méteres vegyesstafétát ugyan 
csak az egriek nyerték.

Vasárnap az egri vizipólócsapat 4:1 arányban 
győzőit a MAFC ellen.

KULITZY UJ FŐISKOLAI REKORDJA NYI
TOTTA MEG AZ ATLÉTIKA FŐISKOLAI 

BAJNOKSÁGAINAK KÜZDELMEIT
Az atlétika mind a két ünnepnapon át foglal-; 

koztatla a főiskolai atlétákat. Minden számban 
nagy (tűzdelem volt és a gyakori favorilverés 

/jellemezte a küzdelmek méreteit.
Az első nap legszebb eredményét Kulitzy 
produkálta a diszkosz vetésben, amelynek 
főiskolai rekordját 4723 cm-re javította.

Meglepetés a szegedi Lázár veresége 400 méte
ren. A bajnokok a következők:

VASÁRNAP. Diszkoszvetés: Kulitzy TESC' 
1723 cm. Főiskolai rekord. — 100 m: Paku
TFSC 11.1 mp. — 400 m: Titze TFSC 51.6 mp. 
— 1500 m: Govrik BEAC 4:11.4 mp. — 10.000 
m: Csapiár BEAC 35133 !mp. — 220 m gátfutás: 
Boros KEAC 26 mp. — Rúdugrás: Friedrich 
MAFC 370 cm. — Távolugrás: Megyeri PEAC 
690 cm. — Sulylökés: Csányi TFSC 1440 cm.

A vasárnap eldöntésre került három 'női baj
ioki számban a standardot csak a magasugrás
ban tudták elérni és igy pünkösd első napján 
csak egy női bajnokot avattak: Pertich Rózsit 
(TFS), aki magasba 744 cm-t ugrott. Nem lett 
igy bajnok Egresi Judit TFSC 100 méteren és 
Generslch Gabriella TFSÉ a sulylökésben.

Hétfő: 100 m-es gátfutás: bajnok: Boros Jó
zsef KEAC 15.7 mp. 800 m-es síkfutás: bajnok: 
Govrik Elemér. BEAC, 2 p. 01.6 mp. Magasug
rás: bajnok: Bódossy Mihály PEAC, 190 cm. 
200 m-es síkfutás: bajnok' Ernő JFgC

L. Facelll, a híres olasz gátfutő, akit Londonban 
ünnepelnek a 410 yardes gátfutásban elért 

győzelméért

VÉGE A CORINTHIÁNŐK ELŐJOGAINAK
Akik nz angol futballbnjnokság hagyomány

hűségét ismerik, bizonyára csodálkozni fog az 
alábbiakon: A FA megszüntette a Corinlhiánok- 
nak azt nz előjogát, amelynek értelmében a 
Corinthiánoknak jogában állott a harmadik 
kupafordulóban startolni. A FA határozata ér-» 
(elmében tehát a Corinthiánoknak is le kell a 
jövőben játszani a kupascIejlezö-inérközésekeU

Szabad orvosválasztást
BETEGSÉG ELLEN

blztusit^oo HZ

top
ANGLO-DANUBIAN LLOYD 

Általános Biztosító Reá*vénytAriazáynai
Budapest, V., Hold-utca 21.
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Ragyogó csatárjáték, Kalmár csatasorba 
állása és a Stefanik-serleg: 
ez a Hungária pünkösdje

A Ferencváros megnyerte a belgrádi 
futballtornát

FERENCVÁROS—BÁCSKA 8«1 (2:0)

A Beát lilává nemzetközi futballlomája ma
gyar szempontból rendkívül nagy sikert jelent. 
A prágai Spúrlát semleges pályán legyőzni, a 
legfényesebb haditettek kőzó tartozik. A Stofa- 
nlk-scrlcg végső állása tehát a következő:

1. Hungária 0:4 gólarány 5 pont 
3. Rrafislaoa 9:4 „ 4 „
3. Sparla 7 7 „ 2 „
4. Racing Club 4 4 „ 1 „

HUNGÁRIA—BRATMLAVA 3i0 (»t0)
Pozsony, junius 4. 

Nagy érdeklődés mellett 
folyt le a pozsonyi Bra- 
tlslava pünkösdi labda
rugó tornája, amelynek 
résztvevői: a rendező
Bratislava mellett a Hun
gária, a prágai Sparla és 
a párisi Racing Club 
voltak. Miután a torna 
pünkösdvasárnapi elő- 

mérkőzésén a Sparta 6:1 
(2:1 Arányban győzött a 
Racing ellen, került sor 

a Hungária—Bratlslava mérkőzésre, amelyen a 
magyar csapat 3:0-ra győzött. A vezető-gólt 
Cseh II. lőtte a meccs első percében. A második 
gól Cseh lövéséből Suchy lábán irányt változ
tatva jutott öngólként a csehszlovák kapuba. A 
harmadik magyar gólt Dudás lőtte a második 
félidő 6. percében. A félidő eredménye 2:0 volt 
H Hungária javára.

Hungária— Spárta 4:2 (2:2)
A Hungária a Sparla el

leni mérkőzést nyolcezer 
főnyi közönség előtt, 
Cserny bíró játékvezetése 
mellett játszotta le. A 
kék-fehérek rendkívül 
erős támadásokkal vezet
ték he a mérkőzést és a 
Sparta védelme alig-alig 
tudta elhárítani a meg- 
incgujuló támadás soro
zatot.. A 14. percben 

Titkos remek lövése 
jelentette a vezető gólt.
1:0. A 22. percben Cseh szabadrúgásból érte el 
a Hungária második gólját. 2:0. A Hungária to
vábbra is fölényben marad, mégis a 80. percben 
Silnynek sikerült áttörni a védelmet s labdája 
védhctetlcn volt. 2:1. A Hungária ezután erő
sít s több korner és kapufa lövésen kivül azon
ban nem sikerült eredményt elérnie.

Annál nagyobb szerencséje van n Spártának, 
amely Silny révén a 42. percben kiegyenlít. 2:2. 

Szünet után
a Hungária szóhoz sem engedi Jutni a prá
gaiakat és a 18. percben Tl!knar • ?« pere

ben pedig Kalmár révén újabb két gólt 
ért el. 4:2.

Ezután a Spárta védelemre rendezkedik be és 
a nagyszerű csatárjátékot produkáló Hungáriát 
csak ilyen módon képes meggátolni a további 
góllővésbcn. A Stephanik-kupát Brűll Emil dr. 
adta át nagy ünneplés közepette.

Bratislava —Racing Club 7:1 (4:0).
BOCSKAI—XERXES 6:2 (4:2)

Pozsony, Jun. 5.

Kalmár

Vincié
hollandus csapat nyerte meg.

Rotterdam, junius 4. 
A rotterdami Xerxes 
nemzetközi futballlorná- 
jának első napján a Bocs
kai kitűnő játékkal 6.2 
irányban győzött a ven
déglátó Xerxes ellen. A 
Bocskai góljait Vincze 
(2), Teleki (2), Markos 
és Eöry lőtték.

A futballtorna előmé.r- 
kőzését az Ajax játszotta 
a Beerschot belga csa
pat ellen. A mérkőzést a

Bclgrád, Junius 4. Nagy
számú közönség érdeklő
dése mellett játszotta le 
a Ferencváros pünkösd 
vasárnapján mérkőzését 
a Bácska ellen. A játék 
a Ferencváros nagy fö
lényének jegyében zaj
lott le. Góljait Sárosl, 
Toldi és Székely lőtték.

Toldi 
Belgrád, junius 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Ferencváros hétfőn a sokszoros jugo
szláv bajnok Jugoszláviát kapta ellenfeléül, me
lyet heves és fölényes játék után 4:2 (2:1) 
arányban biztosan legyőzött. A Fradi győzelme 
annál imponálóbb, mivel Sárosi, miután vasár

nap az orrán megsérült, ezúttal nem játszhatott 
De más egyéb zavaró momentum is akadt 
Ugyanis a játék közben Bukóul és Kohut Össze
fejelt, úgyhogy

Kohut kisebbfoka agyrázkódást szenvedett 
és kénytelen volt kiállni.

Csak félórás pihenés után tért vissza a csa- 
Íatba, de ekkor is statisztált. Az ö. percben 

oldi 'évén szerezte meg a Ferencváros a ve
zető góli, majd a 20. percben Székely gólja 
2:0-és vezetést jelentett. A 44. percben Keszics 
révén a belgrádiak első góljukhoz jutottak. A 
második félidőben a Ferencváros nagy fölénybe 
került s a kitűnő formában lévő Táncos remek 
beadásai után all. és a 21. percben Kovács fe- 
jelte a Ferencváros további két gólját. A 37. 
Percben Háda labdahordozásáért a biró szabad
rúgással büntette a zöld-fehéreket s ismét Ke- 
szicsnek sikerült gólt elérnie.

Gradianski—Bácska 1:0 (1.O).
Tehát a belgrádi nemzetközi futballtornát a 

Ferencváros csapata nyerte ineg.

BOCSKAI—FC Ajax 2:1 (0:0).
Rotterdam, junius 5. A debreceni csapat az 

előzőnapi fáradalmaktól sujtoltan kissé lány- 
hány kezdett. A csatársor nem tudott boldogulni 
a játék elején, annál keményebben dolgozott. 
Gól nélkül végződött félidő után az Ajax sze
rezte meg a vezetést, majd miután Palotás he
lyét Kovács Hl. foglalta el. a magyar csapat fö
lénybe került és Teleki a 30. percben kiegyenlí
tett. A győztes gólt Hevesi szerezte meg a 40. 
percben.

Előzőén a Beerschot 4:l-re győzött a Xerxes 
ellen.

KISPEST—OLYMPIAKOS 3:0
Athén, junius 4. A Kispest Athénben túrázó 

csapata pünkösd vasárnapján az athéni Olym- 
piakos ellen játszott és győzött igen jó játék 
után 3:0 arányban.

BUDAI „11°—SPALATÓI VÁLOGATOTT 1:0 (1:0)
Spalato, Junius 4. A Budai „11” vándorcsa- 

pata a kettős ünnepet Spalatóban töltötte. Pün
kösd vasárnapján a pesti csapat spalatói vá
logatott csapattal mérkőzött, amelyet 1:0 (1:0) 
rányban győzött le. A meccs egyetlen gólját 
Kárpáti lőtte.

A MILL SZLOVENSZKÓI 
TURAEREDMÉNYEI

A Magyar Ifjúsági Labdarugó Liga válogatott 
csapata a pünkösdi ünnepeket Sjlovenszkóban 
töltötte. A csapat szombaton Beregszászon ját
szott és 3:1 arányban győzött.

Pünkösd vasárnapján Munkács került sorra és 
ex ifjúsági válogatottak Víg VI. góljával l:0-ra 
győzték le a Munkácsi SE csapatát.

Az ünnepi amatőrmérközések
A SzAC a ba(nok jelöltek sorába lépett

A pünkösdi ünnep csonka bajnoki fordulójá
nak eseménye, hogy a régiekhez uj bajnok
aspiráns lépett elő n SzAC csapatában. Az ered
mények a következők: •

ni. OSZTÁLY
Első csoport

1. MAFC 28-42. 84:36. 2. CsTK 29—42, 80:35. 
3. KSC 29—42, 69:35. 4. SzAC 28—42, 102:52. 
5. Hálókocsi 29—85, 59:38. 6. SxRTC 29—35, 
«0:S2. 7. BBFC 29—32. 69:55. 8. KTK 29—30, 
57:56. 9. KAOE 29—27, 62:68. 10. KSSE 29—25, 
4.1:54. 11. I. kér. SC 28—25. 45:60. 12. Menekül
tek 29—21, 43:61. 13. TJTC 29—20, 52:71. 14. 
EMOSZ 28—16, 34:55. 15. LTE 29-13, 30:83. 
16. BIK 29-13. 41:25.

SzAC—EMOSZ 6:0 (2:0). Góllövők: Llnczln- 
for (3) és Kovács (3).

1 Második csoport
íl. BSC 29-23, 86:50. 12. Törökőr 29-22, 

39:56. 13. VI. kér. SC 29—21, 41:52. 14. MSC 
90—?e. <5. RAFC i»—17. 35:68. 16.
Sehtnoli (visszalépett) 30—10, 16:89. (A tabella 
feljebb nem változott.)

Törllkőr—RAFC 3:2 (1:1). Góllövők: Kollár
(2) , Vincze (11-esből), ill. Bognár és Szobrovits 
(11-esből).

PÜNKÖSDI KÖRMÉRKŐZÉSEK 
Zuglóban:

HAC—Spárta 10:4 (7:2). Góllövök: Tóth II. 
(41. Tóth I Csutorán (31. Jakab (2), ill. Braun
(3) és Berdó. — ZSE-ÉMOSa 5:0 (1:0). Gól
lövők. Hodusz (3), Fckecs 1. és Fézler 111

É.MOS* —Spárta 4:4 (2:1). Góllövök: Kruno- 
vics (2) ,Gúlái és Kincses, ill. Braun Cservik, 
Berger és Szmolrnstkl. — HAC—ZAC 3:2 (1:1). 
Góllövők; Tóth I. (2), Csutorái, ill. Fekccs 1. 
(2).

Óbudán
OTE—Magyar Textil 3:0 (1:0). Góllövők: Pe

leiek, Sas . s Alex (öngól). — 1H. kér. TVE— 
Pilist; 1:0 (0:0). Góllövö: Lakner.

OTE—III. kér. TVE 2:2 (2:1, 2:2, 2:2). Gól
lövők: Sas, Göncről ill Hefkó és Dinnyés. A 
sötétség miatt a hn^rnbhitásból csak 10 percet 
játszhattak 1c. PTBSC-M. Textil 10:1 (5:1). 
Góllövők: Rcinhardt (4). Szekeres (3), Klrcz (2) 
és Androvica, ill Sági.

Kőbányán
KF.AC-OMSC 2:1 (0:0) Góllövök: Bl árono

dé*.  Krclsz, ill. Nemes — K88E—KFC 3:0 (0:0). 
Góllövők: Tomaiuk (2' és Vasi.

Hétfőn. KEAC—KSSE 3:0 (1:0). Góllövök:
Kovács 1. (2) és Dalima (öngólt. — KFC— 
OMSC 2:2 (2:2). Góllftvök: Szurdok, Fabók II. 
(ll-esből), ül. Tas (8b

Zágrábi-utón
NJTC—FSE 4:3 (3:1). Góllövők: Balogh,

Kernmüllcr I., II. és Tréger, ill. Bozsar (2) és 
Gilice. — KTC—ETSC 1:1 (1:0). Góllövők: So
mogyi, III. Szakács III.

Hétfőn. KTC—NJTC 1:0 (0:0). Góllövö: Túli. 
— ETSC—FSE 3:0 (0H>). Góllövők: Szakács III., 
Tompa III. és Pardovszki.

Budafok—UI. osztály b) 3:0 (2:0). Gödöllő: 
Poszmik, Borhi és Angyalos!.

A Ferrowatt nyerte az 
újpesti kézilabda-tornát

A Ferrotvatt és a Hakoah részvételével rende
zett kézilabdatornán kézilabdásaink újabb nagy 
fejlődésről teltek tanúságot. A Ferrowattot 
ugyan nem tudták legyőzni, de a II. osztály baj
nokát a VÁC maga alá gyűrte, az UTE nedis 
dfintclleni játszott vele.

Vasárnap:
VÁC—Hakoah 4:3 (2:2). A lelkes VÁC meg

lepte elbizakodott ellenfelét. Végig fölényben 
játszott.

Ferrowatt—UTE 11:5 (4:5). Az UTE 4 1-re 
vezetett már, de — különösen szünet után — 
nem birln az iramot.

Hétfőn:
H.koah-VTE 717 (4l2). Az UTE eleinte fő- 

Iénycskedett, szünet után már nem bírt a bé
csiekkel Visszatetszést keltett Földes II. durva 
játéka: Blnut oly szerencsétlenül találta torkon, 
hogy nt gégegörcsöt kapott.

Ferrowatt—VÁC 1:5 (5:2). A VÁC hősiesen 
küzdött, de gólhelyzeteit nem tudta kihasználni.

Végeredmény: I Ferrowatt 4 pont. 2. VÁC 2 
pont. 3. Hakoah 1 | ont. 4. UTE t pont.

JÖN A LADOU.MÉGUE CIRKUSZ1
Parisból jelentik: Jules Ladoumégue-l — 

mint ismeretes — a francia atlétikai szövetség 
diszkvalilikálta. Lndoumégue azonban kemény 
legény: a diszkvnliílkáló határozatra dacosan 
felvetette a fejét és elhatározta, hogy elknszö- 
vetségcl alakit, egy olyan ellensjövetségct, 
amelyben az atlétika „extraklasszisa" talál ott
honra.

Ladoumégue most merész vállalkozásra adta 
fi f<*jét  A sport int emocionális európai felesei
ből turacsapatot ké ízül szervezni. Tagjai lenné
nek pedig n truppnak Ladouméguen kivül 
Jurmf. Parfé, Loithoda, Marftelin, Zabola és 
El Qtiaft a luraciapatnak eddig Franciaország
ban. Hollandiában és Belgiumban vannak biz
tosnak vélt állomásai.

A magyar atléták nagy sikere a prágai 
Masaryk-viadalon

Nagy Géza

Prága, jun. 5.

100

(A H. N. tud. tel.-jel.) 
Ünnepi köntösben zajlot
tak le Prágában a 
Massaryk-játékok pün
kösd két ünnepén. A ha
talmas nemzetközi kon
kurenciában a magyar 
atléták remekül megáll
tak helyüket s több ki
tűnő eredménnyel öreg
bítették a magyar atlé
tika külföldön is elismert 
jó hírnevét. Vasárnap a

m-es síkfutás jelentett nem várt sikert szá
munkra. amennyiben Nagy Géza 10.8 kitűnő idő
alatt győzött a svájci Vogel előtt. A hétfői ered

mények a következők: diszkoszvetés: 1. Mada
rász 47.51 m. 2. Janausch (Ausztria) 46.66 m. 
3. Douda (Csehszlovákia) 45.56 m. 4. Darányi 
43.27 m.

Rúdugrás: 1. Zsuffka 380 cm.
10.000 m-es síkfutás: 1. Kelen 32 p. 19 mp., 

magyar rekord l 2. Kaila (Finnország) 32 p. 20.8 
mp.

800 m-es síkfutás: 1. Carl&son (Norvégia) 1 p. 
56.8 mp. 2. KosicZky (Csehszlovákia) 1 p. 57 
mp. 3. Szabó 1 p. 57.2 mp.

A 400 m-es gátfutást a görög Manticas nyerte 
55.6 mp. alatt, a 200 m-es síkfutást a szintén 
görög Frangudis 21.8 mp. alatt, a 4X400 m-es 
staféta pedig a prágai Slavia zsákmánya lett, 3 
p. 24.6 mp.-es idővel.

Ökölvivó-sampionokat avattak a Nyári 
Operettszinházban

Pünkösdhétfőjén este telt ház mellett fejez
ték be Magyarország ökölvívó bajnokságát, 
melyeknek végeredménye a következő:

Légsuly: bajnok: Kubdnyi NSC, 2. Benácsi 
BTK, 3. Szántó FTC.

Bantamsulu: bajnok: Lovas BTK, 2. Marácsi 
HAC, 3. Sztfkáll FTC.

Pehelysúly: bajnok: Szabó BTK, 2. Marton 
BSE, 3. Módla HAC.

KönnuOsuly: bajnok- Harangi MÁV, 2. Né
meth F7C, 3. Fog’as BTK.

Weltersuly: bajnok: Varga HAC, 2. Tokaji 
BSE, 3. Kerekes BTC.

Középsulg: bajnok: Jeles BTC, 2. Orsolyák 
BTK, 8. Katona Törekvés.

Klsnehézsuly: bajnok: Körösi NSC, 2. Farkas 
B. Vasutas, 3. Janicsek HAC.

Nehézsúly: bajnok: Győrffy MÁV, 2. Kárpáthy 
NSC, 3. Rózsa BTK.

Különösen nagy örömet keltett Jelesnek a kő- 
zépsulyban kivívott győzelme. A kiváló bokszoló 
már 9 év óta készül a bajnokságzra, ed minden 
alkalommal valamilyen szerencsétlen körülmény 
következtében elütötték tőle. Most végre sike
rült mindenkit legyőznie, de győzelmét most is 
megóvták, mivel pár percet késett a mérlegelés
sel, amit azonban akkor elfogadlak.

A VÁLOGATOTT VIZIPÓLÓCSAPAT GYŐ
ZELME MISKOLCON ÉS EGERBEN

Miskolc, junius 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A vizipóló utánpótlás csapata vasárnap 
délelőtt a gyorsvonattal Miskolcra érkezett, ahol 
az állomáson dr. Halmay Béla helyettes polgár
mester üdvözölte a vendégeket.

A délutáni mérkőzésen mintegy háromszáz 
főnyi közönség jelent meg és a vizipóló utánpót
lás 4:2 (2:0) arányú győzelmet aratott az északi 
válogatott vizipólózók ellen

Eger, junius 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 

fésc.) A magyar vizipóló válogatott csapat pün
kösd hétfőjén Egerbe látogatott, Nemecsek 
Aurél tanácsnok üdvözölte a babéros csapatot, 
majd ezután uszóversenyt vívott Eger és Deb- 
recon csapata, amit az egriek nagy fölénnyel 
nyertek. Az országos válogatott Eger csapatát 
szép küzdelem után 7:2 (3:1) arányban legyőzte.

A TÖREKVÉS ELSÖNAPI VERESÉGÉÉRT 
HATALMAS REVÁNSOT VI™ ARADON

Arad, junius 5. (A Hétfői Napló tudósítójának 
telefonjelentése.) A Törekvés Aradon az AMTE 
elleni első napi játékát könnyedén vette s igy 
1:0 (0:0) arányú vereséget szenvedett. Az aradiak 
egyetlen gólját a II. félidő 22. percében Tóih 
lőtte.

Hétfőn a Törekvés a rendkívül erős AMTE— 
NAC—Ripensla kombinált csapatot kapta ellen
felül, amelyet remek játékkal 8:3. (4:1) arányú 
hatalmas vereséggel hagyott helyben. A Törek
vés góljai közül Dummcr hármat, Barát, és Ké
széi kettőt-kettőt és Nemes egyet szerzett.

EGY GYŐZELEM ÉS EGY DÖNTETLEN 
A BSZKRT KOLOZSVÁRI MÉRLEGE

Kolozsvár, junius 5 (A Hétfői Napló tudósító
jának telfonjelentése.) A BSzKRT csapata va
sárnap a Kolozsvári AC együttesével 1:1 (1:1) 
eredményt ért el. A pesti csapat gólját Berecz 
lőtte a 3. percben

Hétfőn a BSzKRT a kolozsvári bajnokcsapa
tot, az Vniversitateat 3:1 (2:0) arányban le
győzte, Borszéki és Gergely góljaival.

X A Szombathelyi Vasutas lett Nyugat baj
noka. Tatabányáról jelentik: a TSC—Szombat
helyi VSE bajnoki mérkőzés 2:1 (2:0) arányban 
a tatbányaiak javára végződött. A Szambathelyi 
Vasutas ennek ellenére gölaránnval a kerület 
bajnoka lett. Veszprém: GyETO—VTC 3:3 (1:1). 
Győr: DAC—GyAC 5:1 (1:1). Pápa: Kinizsi- 
Debreceni KACE 1:0 (0:0).

X A BSE balntonkeaesel kardvlvóversenyét 
Tabafdy nyerte. 2. Jeney. 3. Péchy. A törvén 
senyhen szintén Tabajdy győzött. 2. Péchv. 3. 
Jeney,

X Súlyemelő-gladiátor a Néparénában. Welss 
Richárd világbajnok, a városligeti Néparéna 
agilis uj igazgatója alkalmat akar nyújtani a 
magyar súlyemelőknek a súlyemelés techniká
júnak megfigyelésére és elsajátítására. EvéghŐl 
junius havi miisorába lcszerződlette Hans Haas 
súlyemelőt, mint gladiátort, aki két ízben nyert 
nz olimpiászon világrekord-teljesítménnyel világ
bajnokságot. Minden egyes fellépése alkalmával 
más-más gyakorlatot mulat be.

X A ludovikások modern pentatlonversenyét 
Orbán Nándor nyerte Kalándy Tasziló elölt- A 
budapesti vegycsdandártiszti modern pentatlon 
győztese Pclneházy Imre lett, Jósa Miklós és 
Szabó Jenő követte sorrendben.

X Postagalambok visznek levelet a kormány
zónak a debreceni tornászvcrsenyről. Debrecen*  
bő/ jelentik: Debrecen város e hónap 11-én ren
dezi a nagyerdői sportpályán háromezer tornász 
részvételével nagyszabású sportünnepélyét, ame
lyen összemérik erejüket a dijakért a katonaság 
és a polgári társadalom tornászai. A versenyek 
előtt hat fehér postagalamnot eresztenek fel, 
amelyek üdvözlő leveleket visznek a budai kirá
lyi Várba Magyarország kormányzójának. Budá
ról egy postagalamb válaszlevelet fog hozni a 
debreceni sportversenyre. A verreny befejezése
kor nagy közönség előtt fogják felolvasni n kor
mányzó válaszlevelét. A sporinapon egyébként 
Herczeg Ferenc mond ünnepi beszédet a sport 
munkanevelő hatásáról.

X A BEAC a főiskolai futballbajnok. A sze
gedi KEAC nem Indult a küzdelemben, mert 
játékosai nem főiskolai hallgatók. így a BEAC 
lépésben nyert. — DEAC—Közg. EAC 4:1 (2.7). 
Góllövö: Gál (2), v. Makádi és Kapros, ill. Vizy. 
— BEAC—DEAC 4.7 (2:0). Góllövő: Koncicki 
(2), Ivány és Zudla, ill. v. Makádi.

X A rendőrtiszti céllővő-verseny eredményei. 
Az fi. országos rendőrtiszti céllövő-vesrenyt 
pünkösdhétfőjén bonyolították le. Az egyéni ver
seny eredményei: 1. vitéz Szeredül József 180 
eygség, 2. Dombay Dezső 179 e. 3. Gaál Dániel 
179 e. 4. dr. Pintér Arnold 179 e. 5. Sallér Ignác 
177 e. Garay Károly 177 e. 7. Wind Gyula 174 
e. 8. Zborai Gyula 174 e. 9. l’ölöskey Károly 173 
o. Az egyéni verseny győztesei közül egyedül dr. 
Pintér, a budapesti főkapitányság tisztikarához 
tartozó, a többi győztesek valamennyien a vi
déki kapitányságok tagjai. A csapatversenyt is 
a vidéki főkapitányság csapata nyerte 1053 egy
séggel, második lelt a budapesti főkapitányság- 
csapatn 1011 egységgel.

X Magyar győzelemmel ért véget a magyar
osztrák motorkerékveraeny. Sopronból je
lentik: Vasárnap tartották meg a magyar
osztrák motorkerékpárversenyt, amelyet a ma- 
gyaok 137:64 arányban nyerlek meg Ausztriá
val szemben. Az egyes kategóriák győztesei: 
Kozma Endre BSE, Slcinfellner Ottó Ausztria, 
Schusler Vilmos MTK, Lukavecx Ferenc KMACy
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A Rapid legyőzte a skót 
ligabajnokot

_ A Glasgow
Rangers minimális gölkülönbségü 
varoségot ssonvodott Bécsbon
Béca, junius 5.

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségének 
tekjonjelentése.) Az osztrák főváros pün
kösdvasárnapi futballeseménye a skót liga
bajnokcsapatnak: a Glasgow Rangers-nek 
vendégjátéka volt. A Prater-stadionban le
játszott mérkőzésre az eseménynek meg
felelő hatalmas nézősereg váltotta meg je
gyét. A tribün díszpáholyában helyet foglalt 
több előkelőség társaságában Miklas szövet

SPORTFÓRUM Irta: Doros György 

A vlvóeurópabajnokságok „sikere"
Egyik Ismerősöm azzal a kérdéssel lepett 

meg: mondjam meg őszintén, lesz-e az európa- 
bajnokságnak sikerei

Kérdésére behatóan kezdtem magyarázni, 
hogy kb. 140 külföldi vívó vesz részt a verse
nyen 16 nemzet fial, akik nagyszerű propagan- 
dót fognak csinálni nemcsak a magyar sport- 
kultúrának, hanem Budapestnek, mint a világ 
legszebb városának is stb.

ismerősöm erre azt válaszolta, hogy minderre 
ő nem gondolt, a siker alatt ő nem azt érti, 
hanem azt, hogy győzni fognak-e a magyarok, 
vagy sem. Sajnos, ez a felfogás mindinkább 
tért hódit nálunk. A közönséget csak akkor 
érdekli a sport, ha győzünk; ha vesztettünk, 
még az esetben sem mutat érdeklődést, ha 
egyébként igazi vérbeli sportot volna alkalma 
látni. A pálya kezd kiürülni, mihelyt vesztésre 
állanak a magyarok!

A sport igazi barátai ezt a felfogást nem 
oszthatják. Az igazi sport lényegéhez hozzátar
tozik az egyenlő erők küzdelme. Ha az egyik
fél „hengerel" és a másik csupán szenvedő 
alak, valódi sportról beszélni nem lehet, mert 
a sport igazi lényege, mélyebb értelme, maga 
a küzdelem.

A vivőeurópiabajnokságok junius! küzdel
meiben ezúttal először fognak az olaszok a 
kardban, mint egyenlő ellenfelek, szemben
állói egymással. Az elmúlt években a magyar 
csapat nyomasztó fölényt gyakorolt kardban 
nemcsak az egész világ kardvivólra, hanem az 
olaszokra is, akik pedig a világ első vívó- 
nádöi közé tartoznak. Szinte azt mondhatnám, 
hogy már nem is használt a kardvtvósportnak 
ez a nyomasztó fölény, mert a küzdelem nem 
volt nyílt: a magyarok mindig biztosra győz
tek.

Ezúttal a nagy különbség a két csapat kö
tött bizonyos mértékben ki van egyenlítve,

A birodalom két leggyorsabb 
úszója elhagyta Németországot

Derichs és Deíters a tehete listára került — A két híres úszó 
elhagyta Németországot és Hollandiában telepedett le

'A német sportszövetségek — mint ismere- 
tes — a horogkercszt jegyében lázasan szer-

Delters 

vetik át alkotmányukat. Az összes sportágak
ban szigorúan életbeléptették az úgynevezett 
árjaparagrafust. így került fekete listára a

Kétszáz schilling — egy osztrák csapat 
vendégjátékáért

Visszavonul a labdarúgástól Blum Pepi, a legendáshírű 
osztrák hátvéd — 460 gól a bécsi első liga mérlegében

Bécs, junius 4.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) A 

most vasárnap befejeződött első bajnoki liga 
gólrekordere ezúttal Binder, a Rapid fiatal ösz- 
szekötője, 25 góllal. A második helyen követi 
Schall (Admira), aki huszonháromszor és bar 
madik helyen pedig holtversenyben Hittl (WAC) 
és Walzhofer (Wacker). Ezek tizenkilencszer ta
lálták el az ellenfél hálóját. A gólrekorder 
büszke címét Schall tartotta 1927 óta állandóan 
és hat esztendei királyság után most kénytelen 
átadni helyét a Rapid félelmetesen lövő csald- 
fának, akire még nagy szerep vár az osztrák 
labdarúgásban. Az első liga bajnoki küzdelmei
ben összesen 480 gólt lőttek. Gschuieidl a legna
gyobb technikájú osztrák csatár mindössze hár
mat. ‘

Hátizsák. sátor
„ apeciállR készítőié _ 

löwyoszkAr 
hátizsák és ponyva gyártó. Szab, sportágyak árusítója. 
8«»m: Su utca 29 T. I2S 83

»l«l > Wakerla 8*ndor-ulo«  24

ségi elnök is.
A skót ligabajnok ellenfele a Rapid csa

pata volt, amely
4:3 (3:2) arányban győzedelmeskedett 

nagy ellenfelével szemben.
A Rapid csapatának legjobb tagja Binder 

volt, aki hat trickjével segitette elő a bécsiek 
győzelmét. A skótok góljait sorrendben Ken
nedy (14. p.), Marshal (23. p.) és McDonald 
(II. félidő 23. p.) lőtték.

részben azáltal, hogy az olaszok újabban erő
sen ráfeküdtek a kardra és jelentékeny hala
dást tettek, részint azáltal, hogy a magyar 
csapatból hiányozni fog egy-két kiválóság. 
Mindez a versenyt még érdekesebbé teszi és 
az izzó levegő, a pattanásig feszülő érdeklő
dés fogja jellemezni ezeket a küzdelmeket.

Az egyéni karddöntőben egyforma eséllyel 
favoritjal az olasz Gaudini és Marst, továbbá 
a magyar Gerevich, habos és Zircy.

A nőt törbajnokság csapatversenyén négy 
csapat indul egyforma eséllyel: a magyar, az 
osztrák, az angol és a dán.

A női egyéni tőrbajnokságban a magyar 
Bogén, az osztrák Preis és az angol Gutness a 
favoritok.

A férfi tőrcsapatbajnokság egyetlen favoritja 
Olaszország, mert a franciák ebben a verseny
számban nem Indulnak.

A férfi egyéni tőrben a francia Lemolne és 
az olasz Guaragna fognak az elsőségért küz
deni.

A párbajtőr csapatbajnokság nyílt a fran
ciák és olaszok között.

A párbajtőr egyéni bajnokság legesélyesebb 
indulóit a francia Buchard és Schmetz, az 
olasz Ricardi, Minoli és Ragno, végül a svéd 
Lindman és Thofelt.

A mezőnyben egyébként, amint a fenti ne
vekből is Iáiható, szerepelni fognak a világ 
legjobb vivői, mind a három fegyvernemben 
és még eddig nem volt olyan európabajnokság, 
amelyen ilyen tömegesen jelentek volna meg a 
különböző nemzetek és amely iránt világszerte 
ilyen nagy érdeklődés mutatkozott volna.

A szigeti európabajnokság gyönyörű küzdel
mek és igazi sportteljesítmények szintere lesz; 
ohbőj a szemszögből nézve, sikere biztosítva 
van.'

németbirodalmi sport számos olyan kitűnő
sége, mint például Prenn, Neppuchné, Pelt- 
zer dr. stb. Értesülésünk szerint

a napokban elhagyta a birodalom terü
letét Derichs és Dclters, a két legjobb 

német kraulozó, 
mind a kettő a válogatott staféta legerősebb 
tagja.

A két kiváló német úszó búcsút mondott 
Kölnnek és Hollandiában telepedett le ál
landó tartózkodásra.

A német olimpiai staféta a két úszó kivá
lása folytán teljesen meggyengül. Bizonyos 
azonban, hogy a magyar-német uszómérkő- 
zésen is hiányozni fognak a németeknek 
100, 200, 400 és 1500 méteren Köln úszó- 
sportjának büszkeségei.

Említettük mér annak idején, hogy tekintet
tel az általános krízisre, Bécsben is egyre gyé
rebben látogatja r közönség a mérkőzéseket. 
Ez arra kényszeritette a bécsi egyesületeket, 
hogy minden alkalmat megragadjanak a kül
földi túrázásra, ami kissé gyengítette a bécsi 
csapatok kurzusát, nem beszélve arról, hogy 
természetesen külföldön sem minden fenékig 
tejfel. így például a WAC pár héttel ezelőtt a 
németországi FC Mannheimmel tárgyalt egy 
pünkösdi mérkőzésre. Az üzlet nem jött létre, 
mert n mannhelmiek mindössze 500 márkát, te
hát alig 800 schillinget voltak hajlandók fizetni 
azért, hogy védeni lássák Hident. Érdekesebb a 
Slouán esete, amelynek olyan kis összeget kínál 
lak fel Csehszlovákiából, amire még alig volt 
példa. A Slován egy vidéki csehszlovák egyesü
lettel tárgyalt, amely

mindössze 1000 koronát kínált fel ■ jó- 
képességű bécsi csapatnak.

Az ajánlatot természetesen nem fogadták el.
♦

Furcsa dolog nekrológot Imi Blum Pepiről, a 
legendás hirü osztrák hátvédről, aki még a 
múlt vasárnap teljes formában rúgta a labdát a 
Vienna csapatában, hogy aztán most örökre le

vesse a kék-sárga trikót.
Blum mindenki meglepetésére beszünteti 
a játékot és trénernek Menödlk as Auatrfa 

caapatáhox.
Ezzel egy gyönyörűen Ívelő futballkarrier 

után tehetünk pontot. A magyar közönségnek 
nem kell külön bemutatni Blumot, akit „világ
bajnoknak" neveztek sportkörökben, mert nem 
kevesebb, mint 74 alkalommal viselte az osztrák 
válogatott fehér ingét, amivel tényleg világre
kordot tart. Régi vágású játékos volt, az osztrák 
Fogl, aki a lazsálást nem ismerte és minden 
mérkőzésen tudásának legjavát adta, akárhogy 
állt az eredmény, a játék elejétől a bírónak vég
szót jelző sípjáig. Félelmetesen gyors, erélyes, 
nagylechnlkáju hátvéd volt, aki nem egy ma
gyar támadást hiúsított már meg életében. 
Blum az utolsó években sokszor megsérült. Leg
utóbbi sérülése után az elmúlt vasárnap játszott 
újra először, amikor általában a régi megbíz
ható jó hátvéd volt, csak a gyorsasága hagyott 
kicsit alább, amit azonban a tréninghiánynak 
tulajdonítottak. Annál nagyobb volt a meglepe
tés, mikor a játék végén közölte a Vienna ve
zetőségével, hogy felbontja a szerződést és visz- 
szavonul az aktív szerepléstől. Blum saját kije
lentése szerint, már régen elérkezett abba a

A PHÖBUS az

Mindenki szenzációt várt a második for
duló utolsó fordulójától. A várt szenzáció 
azonban elmaradt:

a Phöbus almán győzött é« ezzel bevo
nul az első profiligába az első cégcsapat: 

a Phöbus.
A bajnokság végeredménye a kővetkező:

1. Phöbus 28—47, 84:15. 2. Vasas 28—46, 
85:19. 8. Szürketaxi 28—39, 62:17. 4. Bak TK 
26—34, 61:41. 5. ETC FC 26—32, 47:41. 8. 
SxNFC 28—29, 75:38. 7. VÁC FC 28—27, 44:59.
8. Csepel 28—26, 40:64. 9. Budafok 28—24, 46— 
69. 10. Drasche 28—23, 36:54. 11. Droguisták 

Manci férjhezmegy
Egy készülő sportházasság érdekességei — Sipos Manci Is az u 
uszógeneráció nevelésének szolgálatába szegődik. — Tornaszoba 
uszoda és teniszpálya lesz az uj családi fészekben

Sípos Manci

Az alábbiakban nem 
az ismert és népszerű 
regényalakról lesz 
szó, hanem a sport
társadalom nem ke
vésbé népszerű Mán- 
cijáról, Sipos Manci
ről, akit az utóbbi 
időben csak ritkán le
hetett látni az uszo
dákban. Az elmúlt té
len a sisporlban ara
tott sikereket. Ugyan
akkor olyan hírek ke

ringlek, hogy Manci, ez a közismerten nagy 
energiájú bajnoklcány, végkép búcsút mond a 
sportéletnek. Az uszóévad elején mindenki 
munkához látott, Manci azonban sehol sem 
volt.

— Mi van Manclvalf — hallatszott minden 
irányból. Mi van Mancivalf — kérdeztük mi is 
önmagunktól. Én azonban nem sokáig töp
rengtem és rövidesen be is kopogtattam Sípos
mama portájára. A kedves, meleg otthonban 
Manci ugrik a nyakamba. Még mielőtt szóhoz 
engedtem volna jutni, előadtam jövetelem cél
ját.

— Azt beszélik rólad, hogy visszavonulni ké
szülsz, nosza, gyerünk, szint vallani.

— Hát ez igy, ebben a formájában, nem igaz, 
de... — és most beszól a szomszéd szobába 
— Feri, gyere csak kil

A következő pillanatban egy snájdig sport
fiú áll előttem.

— Rácz Ferenc a nevem — mutatkozik be 
és Manci nyomban hozzáfűzi;

— A vőlegényem ...
Most már hármasban folyik tovább a be

szélgetés. Manci vőlegény© építész, aki nem
régen került fel Marosvásárhelyről, ahol fut
ballozott. síelt. A fővárosban hozta össze a 
sors Manóival, akiről nem kell elmondani, 
hogy a magyar sportlédik egyik legkiválóbbja: 
többszörös rekorder és bajnok ugy a gyors
úszásban, mint a hátuszáshan, jól v|v, tenni- 
szezik, tomászik, síel, törvényszéki tisztviselő
nő és számos gyorsiróverseny győztese. Most 
jön még mindennek a tetejébe a házasélet. Er
ről azonban beszéljen ő maga:

— Szó sincsen róla, hogy a jövőben abba
hagyjuk a sportot, amelyet most már Ferivel 
együtt fogok gyakorolni. Egyéni számokban 
tényleg nem veszek részt többé, de klubom 
stafétájában továbbra is úszni fogok. Nem ha
gyom cserben az FTC-tl És ha válogatott for
mában leszek, amire törekszem, akkor az 
uszókapitAnynnk is rendelkezésére állok.

A következőkben már sűrűn helyesel a 
leendő férj is:

— Általában a női sportmozgalom lelkes 
munkásává szeretnék válni. Nagy megértéssel 
figyelem az „Olympia" Dolgozó Nők Klubjá
nak mozgalmát. Szívesen állanák ennek az 
egészséges eszmének a szolgálatába, hiszen 
akad ott munka az én részemre is. De csábit 
Mailász Gitta példája is, mert szépnek látom 
azt, hogy mi, akik végigcsináltuk a magyar 
nőustds fejlődését és akik aktív harcosai vol
tunk a kraul forradalmának, most amit tanul
tunk, adjunk vissza mindent az utánunk kő
vetkező ifjúságnak. At utánpótlás fejlesztésé

CIDNA NEMZETKÖZI LÍOIFORGALMI RT.
Napi légljAratok Paris—Wien-Budapest - BelprAd—Szalonlki feló.

Repülőgép indul BelgrAd—Bukarest toló 13.50 
Wlen-PArfs felé .... 12.15

Csatlakozások as összes európai vona’akhor.
CIDNA, Budapest, Vtirtfamart^tér S. Te'cfon 827-16

Tavaszi kúrákra.
epekő, 
epehólyaghurut, 

esetében a mAjbetegSégek 

MIRAfllaubersós gyógyvizet
orvosok JavalljáK

korba, amikor a gyorsaság... a múlté és ea 
intő figyelmeztetés a játék felhagyására. Nem 
akarja bevárni, amig tanítványai és hívei as 
egykori világbujnok kínos vergődésén mulatnuk, 
inkább visszavonul most, amikor a mindig 
nagyformáju klasszis játékos emlékét hagyja 
maga után. Igaza van Eluntnak. Futballistának 
akkor kell visszavonulni, amikor még birtokán 
bán van tudásn maradékának, mert nincs kinoá 
sabb látvány annál, mikor az egykor kényeztet 
tett bálvány, izzadt kínlódásán mulat a közön
ség. Sok déresfejii futballprimadonna tanulhat 
tőle.

(a. 1.)

első profiliga uj tagja
28—18, 81:76, 12. Shell (visszalépett) 26—10, 
13:37. 13. Rákospalota (visszalépett) 26—9, l:89k 
14. Bőrösök (visszalépett) 26—0, 2:8.

Phöbus—-Bak TK 3:0 (1:0). Góllövök: StofHán 
(2) és Csere. Rendkívül izgalmas küzdelem, 
melyet a jobb csatársor nyert meg. Komáromi, 
a Phöbus balfedezete a mezőny legjobbja volt. 
Jók: Stoffián, Juhász és Csere, ill. Knyazovitzkt 
és Kulik.

Szürketaxi—Vae FC 2:0 (1:0). Góliövők: Sz® 
benyl és Dán. Könnyű győzelmet arattak o taxi
sok. Szebenyl a mezőny legjobbja volt.

Drognlstáic—Drasche 2:1 (1:0). Góllövőkt
Molnár, Dénes, fii. Urbán. Csapkodó játék, sze
rencsés győzelemmel.

ben szeretnék magam Is közreműködni.
Manci vőlegénye a Jövőre tereli a szót. Ea 

szintén érdekelni fogjn a nyilvánosságot: „Épí
tész vagyok és Pest környékén akarok egy kis 
házikót felépíteni, amelynek „Sport Otthon'*  
lesz a neve. Tornaszoba, tenniszpálya, sőt még 
egy kis uszoda is lesz benne".

Elmenőben a boldog Sípos-mama kisér ki és 
közben még megsúgja, hogy van még egy ked
ves eseménye: a Sári (Manci húga) is meny*  
asszony.

A magyar sportvilág, amely oly sokszor 
tapsolt a Manci sikereinek, bizonyára azzal a 
szeretettel vesz tudomást a Sípos-család örö*  
mérői, amelyet Manci ki is érdemelt.

De szegény Komi bá’ már nem válthatja be 
Ígéretét. Nem lehel tanú a Manci esküvőjén, 
amint azt ő megígérte,..

Lefutották az országúti 
összetett kerékpáros

bajnokság első futamát
Az Összetett országúti kerékpárosbajnokság 

első futamát vasárnap bonyolította le a kerék
páros szövetség a Budapest—Hatvan—Gyön
gyös—Párád—Verpelét— Kápolna—Budapest kö
zött elterülő mintegy 250 km-es útvonalon. A 
versenyen 49 versenyző állt starthoz.

Az eredmény a következő: 1. Orcán (Törek
vés) 8 óra 59 p. 2. Német (MKSz) félkerékkel. 
3. Makai (UTE) félgéphosszal. 4. Bacsilla 
(MOVE) Szent István SE rajta. 5. Erős (BSE) 
rajta. 6. Vitéz (MOVE Szent István SE) rajta. 
8. Rilz (Postás SE). 9. Adorján (Székesfehérvári 
TC). 10. Madl (UTE), valamennyi az élcsoport
ban. Tizenkilenc versenyző érkezett értékszinten 
belül a célba.

A MŰUGRÁS UJ SZABÁLYAIT LÉPTETTE 
ÉLETBE A FINA PÜNKÖSDKOR

Pártiból jelentik: A nemzetközi uszószövet- 
ség (FINA) elnökségének ülése a nemzetközi 
ugróbizottság ülésével kezdődött, amelyen a 
női és férfi műugrások számát szaporították. A 
toronyugrásnál hat uj ugrószámot iktattak pro*  
gramba. A 3 méteres deszkánál a víz mélységé
nek legalább három méternek, a medence szé
lességének pedig tiz méternek kell lenni. Az öt 
és tizméteres ugrásnál a viz mélységének öt, a 
medence szélességének tizenhat méternek kell 
lenni.

X Eckl Viktor pestkürnyékl detektív a leg
jobb magyar kardvivó-rendőrtlazl. A rendőr
tisztek országos vlvóversenyét a Rendőrtiszti 
Athlétikai Club rendezte nz újlaki rakparton 
lévő sporttelepén. Pünkösd vasárnap tartották 
a kard egyéni versenyt. Ebben 30-an indultak 
az ország minden részéből. Győzött Eckl Vik
tor detektív, Pestvidék. 2. Dingfelder Imre szám
tiszt, Pestvldék. 3. Duha Jenő számtanácsos, 
Pestvldék. 4. dr. Dakó Sándor fogalmazó, Buda
pest. 5. vitéz Vállai felügyelő. Szoinbnthrlv. rt. 
Bertáig fogalmazó, Miskolc. 7. Meindl detektív 
Győr. 8. Komáromi felügyelő, Budapest. 9. Sál
iét felügyelő, Szombathely. 10. Boros felügyelő, 
Békéscsaba. A verseny Eckl és Dingfelder kö
zölt holtverseny után dőlt el.
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f KISPEST—APOLLÓN 8:8 (2:2).
Athén, junius 6.

'A Kispest Görögországban túrázó együttese 
pünkösdhétfőjén nz athéni Ápolton ellen 2:2 
Arányú félidő után 3:3 arányban döntetlenül 
végzett. A kispestiek igen szépen játszottak, de 
Védelmük túl könnyedén vette az ellenfél csa
társorát, amely már 2:0-ra vezetett.

GYORSABB, MINT A Vn.ÁGREKORD!...
Amszterdamból jelentik: Den Ouden, a csodá

latos hollandus iiszóhölgv n napokban egy 
JOXlOO méteres gyorsuszőstaféta tagjaként 1 
perc 06.4 mp. alatt úszta meg a 100 métert, ami 
annyit jelent, hogy Den Ouden kisasszony ideje 
kéttized másodperccel gyorsabb, mint a Hclene 
Mariisón által tartott világrekord.
A BUDAIAK MÁSODIK NAPON IS GYŐZTEK 

SPALATOBAN
Spaiato, Jun. 5.

A Budai „11“ csapata hétfőn még a vasár
napinál is nehezebb küzdelem után 1:0 (1:0) 
• rányu értékes győzelmei aratott a többszörös 
jugoszláv bajnok, Hajdúkkal szemben. A bu
daiak győztes gólját Bachmann szerezte. A bu
daiak teljesitménye igen értékes, amennyiben 
•z utóbbi tiz év akit külföldi csapatnak nem si
került az Igen erős és gólratörő palatóiakat le
győzni.

X A „régi BEAC törzs" junius 14-én este 8 
érakor a BEAC-pálya területén garden-partyt 
rendez.

X Ezer résztvevője lesz nz MTE jubilárls 
•portünnepélyének, amelyet a Milenárison ren
deznek. A külföldi vendégek nagyrésze Ausztriá
ból jön, igy Bécsböl különvonat hozza a részt
vevőket, de sokan jönnek Prágából, Kassáról és 
■ romániai városokból is.

X Klehelsbcrg-emlékllnnep n Testnevelési Fő
iskolán. A m. kir. Testnevelési főiskola junius 
10-én, déli 12 órakor nvatjn fel a főiskola alapí
tójának, gróf Klebelsbcrg Kunó kultuszminisz
ter emlékművét.

HÍREINK ELEJE a ». OLDALON.
— Osztrák-magyar ezredtnlálkozó Bécsben. 

Bécsböl jelentik: Az annakidején Budapesten 
állomásozott cs. és kir. 12. tábori Agyusczred 
tisztikara havonkénti rzredlalálkozóját pünkösd
vasárnapján az osztrák bajlársak tiszteletére 
Bécsben tartotta meg. A cshönbrunni Park-szál
lodában rendező!! ezredvnesorán többek közt 
megjelentek: Petrini Gusztáv nyugalmazott tá
bornok és dr. Glückllch Moritz udvari tanácsos, 
az osztrák dohányjövedék vezérigazgatója. Dr. 
Goszlonyl László volt tartalékos főhadnagy ren
dezte a jólsikerüli ezrednapol.

—■ A lillafüredi iróhéf. A magyar Írók ezévi 
kongresszusa iránt óriási országos érdeklődés 
nyilvánul meg a közönség körében. E hónap 
JO-én reggel 7 óra 20 perckor n Keleti-pálya
udvarról indulnak el az írók Miskolcra, ahol 
Borsod vármegye és Miskolc városa nagy ün
nepséggel fogadják nz írókat. Az ünnepi meg
nyitás ugyanaznap este 6 órakor lesz a lilla
füredi Palola-száilóbnn és a kongreszusi ün
nepségek és tanácskozások egész héten foly
nak. A tömeges jelentkezésre való tekintettel 
• MÁV két kulturvonatot indít 66%-os kedvez
ménnyel, amelyek vasárnap, junius 11-én és a 
kongresszus bezárása idején, június 18-án In
dulnak n kora reggeli órákban a Keleti-pálya
udvarról Miskolcra, illetve Lillafüredre. Jelent
kezéseket a kultiirvonatokra felvesz nz írók 
Gazdasági Egyesülete (Rákóczi-ut 90, Imperiál- 
szálló.) és n Menetjegyiroda (Vigadó-tér 2.). A 
menettérti jegyek felmutatása ellenében a szál
lodák ez alkalomból nagymérvű kedvezményt 
nyújtanak. Az Íróból idlje alatt a Palota-szálló 
JÓ pengőért ellátást és lakást nyújt.

— A Talmiidtudományl Társaság dLszgyUléSc. 
'A Blau Lajos dr. Talmudt adományt Társaság 
pünkösd másnapján tartotta ünnepi díszközgyű
lését örökös diszelnöke, Blau Lajos dr. tisztele
tére. Az ünnepelt volt az első felszólaló, aki 
után Hevesi Simon dr. főrabbi és Krámer Móric 
dr., n társaság elnöke mondottak beszédet. Vé
gül Jakab Jenő dr. tartott felolvasást a talmudi 
tanítók hivatásáról.

— A közismert „Divat uriszabóság*',  Erzsébet- 
körút 1. I em. Kitűnő minőségű szövetmhradé- 
kokból remek férfiöltönyt készít mérték után, 
kifogáslalnn kivitelben, kétszeri próbával, pro- 
pagandaárban 40 és 50 pengőért.

Magyar Légiforgalmi Rt
IV. Várt orra I ♦ TelrHa M-S-U

NYÁRI MENETREND
7.15 13.40 ind. BUDAPESTérk. 13.20 18.55
8.50 15.00 érk. WIEN ind. 12.05 17.30 

Naponként, vasárnap kivételével.
Az autóbusz Váci-utca 1. szám alól 40 perc

cel a repülőgép indulása előtt Indul.
Kombinált repülő-autóbusz és hajójegyek 
a Budapest Wien vonalon 52.— pengős 

Árban óda-viasza.
Levetett és csomagjait küldje légipostán / 
Menetrendéi vagy díjszabást kívánatra 

bórinentvo küldünk.

HÉTFŐI NAPLÓ 
A francia klrandulövonat 

katasztrófáidnak borzalmas röszletel
A francia kirándulóvonat katasztrófájáról, 

melyről lapunk elején beszámolunk, késő 
éjjel érkezett nantesi távirat a következő 
borzalmas részleteket jelenti:

A szerencsétlenül járt gyorsvonat moz
donyvezetője azzal védekezik, hogy a pálya- 
fclugyelöségtöl nem kapott utasítást és

nem volt tudomása arról, hogy a sín
párra nem szabad vezetnie a vonatot.

Amikor észrevette, hogy hibás vágányra 
futott, fékezett, a fékezés ereje következté
ben történt azután a kocsik kisiklása. Meg
állapitották, hogy a kritikus helyen tény
leg nem működött az automatikus váltó
állító.

A mozdonyvezetőt és a fűtőt a vizsgá
lat befejezéséig őrizetben tartják.

Négy harmadikosztályu kocsi valamennyi 
utasa vagy meghalt, vagy megsebesült. Ezek
ben a kocsikban valamennyi szerencsétle
nül járt.

A négy kocsi a szó szoros értelmében 
egymásbz fúródott és pozdorjává zúzó
dott. Két másik személykocsit a hirte
len fékezés ereje annyira kivetett a sín
párból, hogy a kocsik kerekeikkel fel

felé hevernek a töltés mellett.

— Bezárult a szegedi Ipari vásár. Pünkösd
hétfőjén véget, ért a tíznapos Szegedi Ipari Vá
sár, amely országszerte példátlan sikert aratott. 
A vásár u régi békeidők forgalmára emlékeztető 
mozgalmas életet teremtett néhány napon ke
resztül Szegeden. Mindenki megállapította, hogy 
a vásárra került áru árban és minőségben ver
senyképes. A kedvezményes vasúti jegyek junius 
7-éig érvényesek a visszautazásra.

— Hat naranccsal ■ világ körül repülőgépen. 
O sióból jelelik: Jaimes Mailem bátor oceánrepü- 
lése sikerült és a kiváló pilóta igen kedvező vi
szonyok mellett folytathatja világkörüli repülé
sét. Mailem szombaton reggel Kanadából star
tolt. A pilóta, aki mindössze hat darab narancsot 
vitt magával élelmiszerülutjára, erősen kimerült 
állapotban érkezett meg s az éjszakát Oslóban 
töltötte. Hétfőn rcecel hét órakor újból startolt 
és délután 4 óra 5 perckor megérkezett Moszkvá
ba. Matlern az újságíróknak elmondotta, hogy 
az óceáni ut alatt csa knéhány korty vizet ivott 
és a narancsokat megette. Egyéb táplálékot nem 
vett magához.

— Leitncr Nándor dr. Ügyvéd különös ka
landja a Népszínház-utcába. Leitncr Nándor dr. 
ügyvéd vasárnap panaszt tett a főknpitányság< \ 
Elmondotta, hogy éjszaka a Népszinház-utca és 
Kontl-utca sarkán egy férfi megtámadta őt, fej
bevágta és elrabolta aktatáskáját. A panasz föl
vétele után megkérték, monjen a rendőrorvos
hoz, aki majd megvizsgálja és látleletet vesz fel 
szüléséről. Leitncr dr. elment a rendőrorvos
hoz, de a panaszt felevő irodáb amár nem tért 
vissza. A följelentés különben is hézagos volt és 
hogy n szükséges adatokat megszerezzék, detek
tívet küldtek az ügyvéd lakásába. Leitner dr. a 
rendőrségen azt mondotta, hogy az Andrássy-ut 
52. számú házban lakik, ott azonban megtudták, 
hogy elköltözött és állítólag a Kálvária-tér 18. 
szám alatt lakik. A detektívek ide is elmentek, 
de nem találták. Két nap óta hiába keresik és 
ügyelőre nem tudják tisztázni a népszinházutcai 
kaland ügyét.

— Egy táblablrő hirtelen háláin. Nagykani
zsáról jelentik: Gombár Gyula táblabiró, a ka
nizsai járásbíróság volt elnöke, nki egy hónap
pal ezelőtt vonult nyugalomba, pünkösd estéjén 
vacsora közben hirtelen rosszul lett és néhány 
pillanat alatt kiszenvedett

— Izraelita egyházi nagygyűlés. Tapolcáról 
jelentik: Zala- és Somogymegye izraelita egyhá
zai vasárnap tartották nagygyűlésüket Welsz 
Tivadar elnöklésével. A gyűlés alkalmával Her- 
zog Manó dr. kaposvári főrabbi az ifjúságról, 
Ellenbogcn Ignác sümegi főrabbi a világ zsidó
ságának Időszerű kérdéseiről, Kotányi Gábor dr. 
kaposvári főrabbi pedig a zsidó irodalomról 
tartotta kelőadásokat.

— Horogkeresztes német vendégek Buda
pesten. A berlini magyar idegenforgalmi 
iroda vezetője, dr. Vásárhelyi Gyula, aki 
husvétkor is 800 németet hozott Buda
pestre, ezúttal ismét különvonatot szerve
zett és ipcséből is Boroszlőból négynapos 
tartózkodásra 400 vendéget hozott a fővá
rosba. A német vendégek hétfőn délelőtt 
megkoszorúzták a Hősök Emlékművét. A 
koszorú fekete-fehér-piros szalagjának fehér 
mezőjébe fekete horogkeresztet hímeztek és 
a következő feliratot: „Euch Schlesier".

— Olcsó párisi és londoni kirándulást rendez 
nz OMIKE Junius 11-iki indulással. Ennél a 
kirándulásnál a visszautazás 45 napon belül 
bármikor egyénileg történhet meg többszöri út
megszakítás lehetőségével, úgyhogy a résztve
vőknek módjuk nyílik arra, hogy Svájc hegy
vidékeinek csodálatos szépségében is gyönyör
ködjenek. — Junius 20-án igen olcsó salzkam- 
merguti autókirándulást erndez az egyesület. 
Részletes felviálgosilást és prospektust d. u. 5 
és 8 óra között nyújt az egyesület: IX., üllői-ut 
11—13. I. Tel.: 86-7-12.

— Megalakult a debreceni Credo-SzSvetség. 
Pünkösd vasárnapján Debrecenbe érkezett Zad- 
rávet: tábori püspök és megalakította a debre
ceni Crcdo-Szövetsfget, amelynek elnökévé Húsz 
Ödön tanárt választották.

— A győri katolikus legényegylet Jubileuma. 
A győri katolikus legényegylet ma ünnepelte 
fennállásának hetvenedik évfordulóját. Az ün
nepségen résztvett Hász István tábori püspök is.

A segélyvonatok gyorsan a írerencséllcn 
ség színhelyére érkeztek I megkezdték a 
mentőmunkálatokat.

Az egyik kocsiban egy anyát gyerme
kévei a karján a szó szoros értelmében 

agyonlapltott az összeütközés ereje.
A holttestek borzalmas állapotban vannak. 
A sebesültek közül hatvanat szállítottak sú
lyos állapotban a kórházba.

A nantesi kórházban hétfőn este meghalt a 
katasztrófa tizenötödik áldozata is.

Újabb megállapítás szerint a sebesültek 
száznál többen vannak.

Hetvenöt sebesült fekszik a nantesi 
kórházban.

Nagyon sokan a könnyebb sebesültek kö
zül magánlakásokban ápoltatják magukat.

A súlyosan sebesültek egyrésze halálán 
van.

A pünkösdi forgalom az egész vasúti vo
nalon megakadt. A vonatok egymás mögött 
vesztegelnek az eltorlaszolt pályán.

Franciaországban nagyon jő hatást keltett, 
hogy a berlini rádió részvéte jeléül két perces 
szünetet tartott.

— Felavatták Nagyknaizsa országzászlaját. 
Nagykanizsáról jelentik: Tizezrnyi ünneplő 
közönség jelenlétében pünkösd hétfőjén 
avatta kfel a város országzászlaját. Az ün
nepségen a kormány képviseletében Gyű- 
mörey György főispán jelent meg. Simon 
György prelátus tábori misét mondott, majd 
az összes hitfelekezetek papjai fölszentelték 
a zászlót, amelyet Urmánczy Nándor ünnepi 
beszéde után Krátky István dr. polgármes
ter vett át. A Revíziós Liga nevében Drózdy 
Győző beszélt. Az ünnepségen résztvett a 
budapesti filléres gyorssal érkezett ezerhá
romszáz vendég is.

— Pünkösdi öngyilkosok. Pünkösd hétfő
jén Kispesten, Kossuth Lajos-utca 51. számú 
ház padlásán fölakasztotta magát és meghalt 
Antal János 59 esztendős ismert kispesti fa
kereskedő. Búcsúlevelet nem hagyott hátra, 
de családja előtt többször hangoztatta, hogy 
megunta az életet s öngyilkosságot követ el. 
— Kozma Júlia 24 éves háztartási alkalma
zott a Rákóczi-ut 71. számú ház harmadik 
emeletéről az udvarra ugrott és belehalt sé
rüléseibe. — Flegár Kálmán 58 esztendős 
szabómester Muzeum-körut 10. számú laká
sán a konyhába fölakasztotta magát és hol
tan akadtak rá. — Bak Mária 24 éves háztar 
tási alkalmazott a Baross-utca 59. számú ház 
első emeletéről az udvarra vetette magát. — 
Ambró Istvánné 27 esztendős napszámosnö 
Pesterzsébeten, a Csokonai-utca 7. szám alatt 
ismeretlen méreggel megmérgezte magát. — 
Pacsai István 19 éves szerelösegéd Pesterzsé
beten, Vágőhid-utca 15. alatt hipermangánnal 
megmérgezte magát. — Rajkó Aurél 42 esz
tendős kereskedő, akinek Újpesten van fü- 
szeriizletc, a József-körut 9. számú házban 
családi okok miatt hasbaszurta magát. A 
Rókus-kórházban ápolják őket.

— A Mentők kérik, támogassuk pótgyüjtésll- 
keL A Mentők kérik a közönséget, hogy támo
gassa pótgyüjtésiiket. A házfelügyelőket pedig 
kérik, hogy junius hó első napjaiban gyűjtse
nek, mert a gyüjtöivek összcszedését a hó kö
zepén elkezdik.

O Fabank Részvénytársaság mai közgyűlése 
elhatározta, hogy P 29.461.09 nyereség uj szám
lára vitessék át.

Q A Magyar Asphalt Részvénytársaság köz
gyűlése az osztalékot P 0.60, azaz hatvan fillér
ben állapította meg.

O A „Nagybátyon-Ujlakl" Egyesült Iparmű
vek Rt. folyó hó 2-án tartott rendes közgyűlése 
elhatározta, hogy az 1932. évre 1 P, azaz egy 
pengő osztalékot fizet. Az osztalék folyó hó 
8-ától kezdődőleg az Angol-Magyar Bank köz
ponti értékpapirpénztáránál (V., Vilmos császár
ul 32.) kerül kifizetésre.

— A nemzeti távlovaglás résztvevői ■ Sár
körben. A Csepelről múlt hét elején indult táv
lovaglás résztvevői, akik között igen sok kül
földi előkelőség és katonatiszt van, pünkösd 
hétfőjén érkeztek Sárközbe, ahol igen meleg és 
ünnepélyes fogadtatásban részesítették őket, 
öcsényben Szilágyi Béla, Decscn Balogh János 
magyarnyelvű, dr. Pilisy Elemér pedig német
nyelvű beszéddel üdvözölte a vendégeket. Vitéz 
Horthy István nyug, lovassági tábornok válaszá
ban a magyar lótenyésztés jelentőségéről és a 
népviselet hagyományainak megőrzéséről be
szélt.

A HIAGVAR LOUAREGVLET
június bó 10, 11, 15, 10, 24, 25, 29-én

UERSEHVT TART.
Versenyek kezdete d, u. 8 ó. 30 p. Helyárak:
I. úri 4 P (Derby napján 6 P), hölgy 3 P. 
(Derby napján 4 P), II. hely 2 P, III. hely 80 
fillér. Páholvülés 6 P, (Derby napján 10 P). 
Ring 10 P. Közlekedés villamoson 24. 29, 38-as ko- 
csíkkal és a HÉV-én. Autóbusz Apponyi térről 
2.10—3.10, Oktogon térről 2.15—3.15. Átszálló

jegy 1 P.

Káposztásmegyeri versenyek 
Szikra nyerte a Jankovich- 

emlékversenyt
Elsőrangú sporttal folytak le az UrlovasoH 

Szövetkezete pünkösdi versenyei. Különösen a 
hétfői program keltett nagy érdeklődést, mely, 
nek keretében került dűlőre a Jankovicli emlék
verseny és a nap a másik eseménye, a Sorsolást 
hendicap. A Jankovich emlékversenyt nagyszerű 
küzdelem után a favorit Szikra nyerte meg a 
starttól a távoszlopig öldöklő iramot diktáló 
Tékozló és őszirózsa ellen. Tékozlót az erős 
iram annyira kifárasztotta, hogy a finisben őszi*  
rózsa támadását sem tudta kivédeni. A Sorsolási 
handicap győztesét a megejtett sorsoláson Bo- 
zsóki József féinöntö nyerte meg az 5509 számú 
sorsjeggyel s mivel az általa kért áron nem volt 
vevő, a győztes Madárt hazavitte. Részletes ered
mény a következő:

VASÁRNAP. L FUTAM. 1. Klapka tüzérek Ál- 
legra (10) Mindszcnthy hd. 2. Szelim Pasa (pari) 
Benárd fh. F. m.: Brassó, Nagyravágyó, Bon- 
netable. Tót.: 10:119, 32, 15. Befutó 5:112. —
II. FUTAM. 1. Esterházy M. grófnő Hetre (2 és 
fél) Rojik. 2. Sergeant (4) Dalwigk báró. 3. 
Fityke-(3) Kovács G. F. m.: Kolompos II., Bábé, 
Magduska, Senewall (elbukott), Mecies. Tót.: 
10:37, 18. 37, 20. — III. FUTAM. 1. Keresztes 
A-né Goodluck (1 és fél) Frosch. 2. Emlék (2 
és fél) Fetting és Rab Ráby (12) Karaszek holt
versenyben. F. m.: Szélhámos, Mimi, Pervesz*  
les. Tót.: 10:25, 15, 15, 16. — IV. FUTAM. 1. 
Pauly H. Márnmaros (1 és fél) Papp fh. 2. 
Vakmerő (5) gr. Herberstein. 3. Sweetheart (2) 
Pfeiffer. F. m.: Alvinc, Pimpóka, Ahogy akar, 
Aida. Ignác. Tót.: 10:30. 14, 17, 14. — V. FU- 
TAM. 1. Reeves H.-né Habart (1 és egynegyed) 
gr. Herberstein. 2. Barátnő (2) Félix. F. m.: 
Rabló, Sillv Sally, Násfa, Missio. Tót.: 10:25, 
14, 15. — VI. FUTAM. 1. Muth J. Madár (3) 
Simics. 2. Fuvolás (6) Woolbert. 3. Horniss (1 
és fél) Vasas. F. m.: Keszkenő, Algir, Pártve
zér, Kolibri, Atropos. Tót.: 10:55, 14, 16, 13. — 
VIL FUTAM. 1. Bem tüzérek Gyöngyike (1 és 
fél) Hatscher. 2. Galiba (2) Woolbert. 3. Splen- 
did (3) Simics. F. m.: Pompeo, Annus, Szilaj, 
Torstenson, Promise. Tót.: 10:26, 12, 12, 15.

HÉTFŐN. I. FUTAM. 1. Árpád huszárok Tar- 
kana (1 és fél) Koltay hd. 2. Mimi (2) Benárd 
fh, F. m.: Szélhámos, Bokros, Helga. Tót. 10:21, 
33, 29. Befutó 5:79. — II. FUTAM. 1. Györffy 
M.-né Birl (4) Gál. 2. Berril (2) Dósai. F. m.j 
Baklcr, Grenzwall, Bona. Tót.: 10:71, 32, 22. 
Befutó 5:226.50. — III. FUTAM. 1. Szondy tü- 
zérek Szikra (1 és egynegyed) Fetling. 2. őszi*  
rózsa (10) Hauser. 3. Tékozló (2 és fél) Hujber. 
F. m.: Maros, Nebuló, Monté Godello, Labanc, 
Rondino. Tót.: 10:26, 13, 18, 17. — IV. FUTAM. 
1. Hűlnie Gy.-né Sóskifli (12) Radakovic.h. 2. 
Rúna (pari) Papp fh. F. m.: Csicsóné, Tisza- 
kincse, Severina. Tót.: 10:80, 21, 14. Befutó
5:160,50. — V. FUTAM. 1. Muth J. Madár (5) 
Simics. 2. Csengőd (10) Woolbert. 3. Vallomás 
(2) Hatscher. F. m.: Tally hó, Add oda, Re- 
becca, Pervesztes, Galiba, Borbolya, Nap hőse, 
Atropas. Tót.: 10:70, 20, 37, 18. — VI. FUTAM.
1. Szilassy L. Induló (1 és fél) Rózsa. 2. No
most (6:10) Horváth K. 3. Csillagom (3) Szent- 
györgyi. F. m.: Pestilány, Bonifác, Torlasz, Le
genda, Retyerát, Quesimodo. Tót.: 10:29, 12,
13, 16. — VII. FUTAM. 1. Dorn J. Búzavirág 
(2) Vrabel. 2. Kitáblázás (3) Szabó J. F. m.t 
Mirjam, Parancs, Bazsa Mári. Tót.: 10:31, 17. 
25.

Bécsi lóversenyek
A pünkösdi bécsi versenyekre több lovunk' 

ment fel s közülök Tempó .megnyerte a kettői 
program főszámát. Vasárnap még Partagas, hét
főn Süsü győztek lovaink közül. Részletes ered
mény a következő:

VASÁRNAP. I. FUTAM. 1. Faun (5:10) Balog.
2. Günstling (2 és fél) Szilágyi. F. m.: Bengali, 
Favoritin, Orickelter. Tót.: 10:15, 11, 12. — II. 
FUTAM. 1. Michele (4) Gutái. 2. Vateriand (10) 
Holler. 3. Fatálist (5) Szilágyi. F. m.: Coloncl, 
Happy liorse, Apollónia, Maximum II., Sans 
coeur, Ballkönig, Eiswind. Tót.: 10:53, 21, 38, 
19. — III, FUTAM. 1. Partagas (2) Szokolai. 2. 
Barcs (1 és fél) Sejbal. F. m.: Grey hope, Keire- 
fiz, Timur Lénk, Kamerád. Tót.: 10:24, 15, 14. 
— IV. FUTAM. 1. Tempó (3:10) Gutái. 2. Sun- 
time (5) Kollár és Phönix (5) Szilágyi holtver
senyben. F. m.: Díva, Rkc. Tót.: 10:13, 11. 11,
II. — V. FUTAM. 1. Mágnás (2) Kollár. 2. Pas
cal (1 ésháromnegyed) Balog. 3. Derítő (10) 
Mihalovics. F. m.: Szigetvár, Ralo. Tót.: 10:23, 
13, 16. — VI. FUTAM. 1. Sovrana (4) Valentin,
2. Türelem (1 és fél) Sejbal. F. m.: Vidor, Buc- 
cola, Germaine. Tót.: 10:34, 17. 13.

HÉTFŐN. I. FUTAM. 1. Dulclnea (1 és egy
negyed) Szabó L. F. m.: Happv go lucky, Met
ropolis. Tót.: 10:18. — II. FUTAM. 1. Szeles
III. .(pari) Gcde. 2. Belleator (1 és háromne
gyed) Poilitzer. F. m.: Waldfee, Isobelle. Tót.: 
10:22, 12, 11. — III. FUTAM. 1. Süsü (6 reá) 
Esch. F. m.: Fírst Start. Tol.: 10:11. — IV. 
FUTAM. 1. Slar (6) Gulyás B. 2. Kops (2 és fél) 
Bnsko. 3. Honvéd (2 és fél) Tóth A. F. m.: Bal
boa, Tizian, Marabu, Primus. Tót.: 10:76, 33, 
17, 19. — V. FUTAM. 1. Talon (3) Houra. 2. 
Orestes (8:10) Blazsek. 3. Moravan (8) Esch 
L. F. m.: Pretty Molly, Karla. Annabel, Cyp- 
rienne, Tót.: 10:30, 11, 11, 12. — VI. FUTAM. 
1. Dagger (4) Reinwald. 2. Cascade (2) Bosko, 
F. m.: Salombo, Sylva. Tót.: 10:39, 16, 13.

— Ismét kitört a Vezúv. Rómából jelen*  
tik: Néhánynapos belső forrongás után új
ból kitört a Vezúv. A főkráter déli sarkún 
uj kráter nyitott meg és a kiömlő láva el
borította már a főkráternek nemcsak a 
déli, hanem keleti negyedét is.

A szerkesztésért és kiadásért felel;
DR ELEK HUGÓ
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