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öngyilkos newyorki nőt fogott 
a budapesti rendőrség

Qvimos vagyok - vallotta a fonapimnysagon
Megdöbebntöen érdekes és izgalma, bűn

ügyben indult nyomozás vasárnap a főkapi
tányságon. A nyomozás központjában egy fel
tűnően szép amerikai nő áll, aki

szörnyű bűnnel vádolja magát: azt ál
lítja, hogy meggyilkolta az arát

A nyomozás előzménye a rendőrség ide- 
gfenellenőrző hivatalában indult el. Az ide- 
f;enellenőrző hivatal a minap azt az értesü- 
ést szerezte, hogy egy német nevelőnő él 

Budapesten, akinek nincsen se tartózkodási, 
9e munkavállalási engedélye. Az idegenel
lenőrző detektivjei

keresni kezdték a német nevelőnőt,
•ki értesülésük szerint hamis okmányokkal. 
Álnéven élt Budapesten. A nyomozás során 
• detektívek eljutottak a Lovas-utca 26. 
•zámu házba. Ebben a házban lakott

Mary Lili von Hochstollberg, egy new- 
yorkl születésű huszonötéves nő.

Síikor a detektívek megjelentek a lakáján, 
•zcmmelláthatóan nagy ijedten fogadta őket. 
A detektívek felszólították, hogy kövesse 
f»ket a rendőrségre, igazoltatni akarják. 
Mary Lili von Hochstollberg nagy méltat- 
lapkodva tiltakozott. Németül és angolul haj
togatta, hogy

semmi elszámolnlvalója nincs a rendőr
séggel, ő nem nevelődő, összetévesztik 

valakivel.

A főkapitányságra érve, ismételten felszó 
litotlák, igazolja magát, adja elő hivatalos 
okmányait. Az elegánsan öltözött szép nő 
perceken át vitatkozott a detektivekkel. 
órák óta folyt már a kihallgatás, mikor 

egyszerre csak lehajtotta a fejét, könnyezni 
kezdett és halálsápadt arccal, minden tag
jában rtmegve mondta:

— Ne faggassanak tovább. Mindent 
megmondok. Maguk nem tudják, ki va
gyok én. Nagy bűn terheli a telkemet, 

ha már itt vagyok, vallani akarok!

A detektívek most még fokozottabb figye
lemmel hallgatták Mary Lili von Hochstoll- 
berget, aki a bevezetés után nagy megdöb
benést keltő előadásba fogott.

— Gyilkos vagyok — mondotta —, em
bert öltem, megöltem az uramat . . .

A kihallgatást végző rendőrtisztviselők 
feszült figyelemmel hallgatták a szép ame
rikai nőt, aki most már egészen szabatosan 
és folyamatosan mesélt. Elmondotta, hogy 
nem használ álnevet, valóban Mary Lili von 
fíochstollberq a neve,

New Yorkban élt. Lord WHllnm ke
reskedőnek a felesége volt.

Házaséletük nem volt boldog, gyakran ci- 
vódtak. A családi perpatvarok végül odáig 
fajultak, hogy meggyülölte az urát. Két 
esztendővel ezelőtt, egészen pontosan 1931 
julius 10-én megint civakodtak. Veszekedés 
közben az éjjeli szekrény fiókjából kivette 
férje revolverét és |

kétsze- egymásután az urára lőtt; *

mind a két golyó talált, Lord WUiam holtan 
bukott a szoba padlójára,

— A gyilkosság után elmenekültem — 
folytatta. — Sikerült kijátszanom a new- 
yorki rendőrség éberségét, hajóra szálltam 
és átjöttem Európába. Évekig kóboroltam 
a nagy metropólisokban. Előbb Londonban 
éltem, onnan Párisha kerültem. Később ott
hagytam 1‘árist és Berlinben telepedtem le. 
Négy hónappal ezelőtt jöttem Berlinből 
Budapestre,

azt hiltem, már feledésbe került a régi 
Ugy.

arra gondoltam többé nem kell titkolóznom

és most már a saját nevemet használtam. 
Akkor azután jöttek a detektívek és most 
itt vagyok.. w

A rendőrségen
hitetlenkedve fogadták

a gyilkosságról szóló mesét. Rádión azonnal 
érintkezésbe léptek a berlini bűnügyi nyil
vántartó hivatallal, amely az összes külföldi 
bűneseteket és körözéseket nyilvántartja, 
de itt

Lord William, vagy Mary Lili von 
Hochstollberg neve nem szerepel.

A főkapitányságon ugy döntöttek, hogy a

Amerika a világgazdasági válság 
leggyorsabb megoldását követei!

a Itatom konferenciától 
áttssmtitkár szenzációs nyilatkozataNyíl amerikai külüt

London, junius 11.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Hétfőn nyit

ják meg ünnepélyes külsőségek között a Geo
lógiai Múzeumban a világgazdasági konferen
ciát. A király rádióbeszéde után a konferencia 
elnöke, MacDonald minisztei elnök tart beszé
det, amelyben a konferencia "3 résztvevőjét 
üdvözli. Ezután kerül csak az érdemleges 
tárgyalások megkezdésére.

A delegációk élén, amelyek a tegnapi nap 
folyamán már teljes számban Londonba érkez
tek, nz amerikaiak vezetnek — számban és fel
készültségben. Az amerikaiak a Claridge-IIolel 
két emeletét béreltek ki n konferencia tarta
mára. A küldöttség élén Hull külügyi állam
titkár, Roosevelt elnök legbensőbb munkatársa 
All.

Hull államtitkár szenzációs nyilatkozatban 
fejtette ki a Neue Freie Presse munkatársa 
előtt az amerikai delegáció céljait és reményeit 
a konferenciával kapcsolatban.

— Az amerikai delegáció — mondotta Hull 
- körülbelül

határozott megbízással jött a konferenciára 
és tartózkodni fog egyes Ide nem vágó 

kérdések tárgyalásától,
hogy minél inkább kiküszöbölhesse az npróbh 
nézeteltérések hatásait. Az amerikai delegáció
nak csnk mcgblzásszcrüen szabad eljárnia, ami 
azt jelenti, hogy

tartózkodni fog ■ háborús adósságok kér
désének bármilyen formában való szóba- 

hozatalótól.
annál is Inkább, mert a küldöttség semmiféle 
kérdés megbeszéléré.-e nincsen felhatalmazva, 
ami kiviileslk a konferencia programján.

— Tudom azt. hogy a nemzeti érdekek sok
szor összeütközésbe kerülhetnek a nemzetközi 
érdekekkel, de remélem, hogy a konferenciá
nak sikerülni fog ezeket az akadályokat le- 
kíizdenie. A ml politikánkat a teljes nyíltság 
jellemzi és mi nyíltan megmondtuk, hogy ele
get küzdöttünk és most nem azér*  ölünk le a 
zöldasztalhoz, hogy hosszas tárgyalásokat foly
tassunk, hanem hogy a legrövidebb utón meg
oldhassuk a vllágkrizis problémáit.

Ennek a konferenHának nem szabad ap
róbb nézeteltérések miatt kudarcbafullad-

nla!
— Első és legfontosabb dolgunk

a nemzetközi kereskedelmi helyzet javu
lásának lehetőségeit

megtalálni, amelynek aztán természetes foly
tatása lesz a valutáris és vámproblémák köny- 
nyebb megoldási lehetősége. Mindaddig, míg a 
nemzetközi kereskedelmi helyzet javulását és 
a valutaprobléma teljes megoldását el nem 
értük, a vámkérdés megoldása is nagy nehéz
ségekbe ütközik. Erre a legkézenfekvőbb példa

Megérkezett Londonba
56 állam 464 küldöttje a világ
gazdasági konferenciára

Imrédy pénzügyminiszter is az angol fővárosba érkezett — 
Titokzatos diplomáciai tárgyalások egy irancia fürdőhelyen

London, junius 11.
Vasárnapra Európa és Amerika vezető po

litikusainak és gazdasági szakférfiainak leg
nagyobb része összegyűlt Londonban, hogy 
a hétfőn kezdődő világgazdasági konferen
cián résztvegyenck. Odaérkezett a francia 
küldöttség élén Daladier miniszterelnök is. 
Paul-Boncourt, a francia külügyminiszter 
csak a közeli napokban követi a küldöttsé
get.

A konferenciára való készülődést izgal
massá teszi Sir John Simon angol külügy
miniszternek és társaságának. Le Touquel 
francia fürdőhelyen való rejtélyes megjele
nése. Az a hir terjedt el, hogy

a miniszter a vele lévő hét konzervatív
párti politikussal frontot akar csinálni 
MacDonald miniszterelnök ef'en és 
francia földön beszélik meg az akció 

részleteit. 

szép amerikai nőt őrizetbe vették és holnap 
a rendőrség főorvosi hivatalában meg
vizsgálják, hogy konstatálják, milyen 

az idegállapota.

’A kihallgatás befejezése után a rendőr
ség mindenesetre érintkezésbe lépett az 
Egyesült Államok budapesti követségével 
és közölte a történteket.

Hétfőn minden adatot összegyűjtenek, 
megtörténik a rendőrorvosi vizsgálat Is és 
kiderül: gyilkosságról van-e szó, vagy pedig 
egy fiatal nö fantasztikus és érthetetlen 
meséjéről.

Japánnak legutóbb megkezdett hatalmas dum- 
ping-mozgalma az. alacsony vámmal védett an
gol textiláruk ellen.

— Az ezüstnek pénzfedezettel való fel
használása

mindenesetre növelné egyes keleti államok 
vásárlóerejét és igy bizonyos megmozdulást je
lentene a kereskedelmi életben. Ezt a kérdést 
természetesen alaposan meg fogjuk tárgyalni 
és elbírálásánál keleti, különösen kínai gazda
sági szakértők véleményéi is figyelembe fogjuk 
venni.

Az angol külügyminiszter sietve megcá
folta az összeesküvés hírét. Azt mondta az. 
újságíróknak, hogy teljesen véletlenül került 
össze a többi politikussal és kirándulásának 
Kizárólag pihenés n célja.

A vele lévő politikusok azonban mind je
lentős szerepet játszanak az angol politikai 
és gazdasági életben és szinte hihetetlen, 
hogy a fürdőhelyen véletlenül találkoztak' 
volna.

Szombaton este az angol külügyminisz
ter hétvégi kirándulása még nagyobb 

szenzációvá dagadt.
Le Touquebe érkezett Normann Davis 

amerikai leszerelési fődclegátns is. Norman 
Davist már várták az angol külügyminiszter 
és a konzervativpárti képviselők, tehát két
ségtelen, hogy

előre megbeszélt találkozásról volt gzó.
Az amerikai fődeiegátus megjelenés? ulból 
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tápot adott a legkülönbözőbb találgatások
nak.

A külűgyiuInlaKter éa a fődelegíhis va
sárnap négy óm hosszat tanácskoztak 

egymáMal.
Kétségtelen, hogy ez alatt a hosszú Idő alatt 
a két diplomata megvitatta az összes idő- 
•zeni politikai kérdéseket.

Időközben még egy titokzatos látogatója 
volt nz angol k ül ligy mintatérnek.

A fürdőhelyre érkezett lord Inskibb, az an
gol kereskedelmi tengerészet egyik vezető 
személyisége is és hosszasan tárgyait a kül
ügyminiszterrel.

Vasárnap este nz angol és nz amerikai 
vendégek elhagyták a francia fürdőhelyet. A 
párizsi újságok egy része „Le-touqueti ősz- 
szeesküués" rímmel foglalkozik a titokzatos 
tanácskozásokkal.

Imródy Béla Magyarország 
szerepéről

London, junius 11.
Vasárnap délután érkezett Londonba 

Imrédy Béla magyar pénzügyminiszter a 
világgazdasági értekezleten Magyarországot 
képviselő küldöttség elnöke. A Victoria- 
pólyaudvaron Széchenyi László gróf, ma
gyar királyi követ és Almássy Antal követ- 
ségi titkár, az angol külügyi hivatal kép
viseletében Monck, a diplomáciai kar nl- 
inarsallja üdvözölte. Imrédy az angol sajtó 
képviselői előtt a következőket mondotta:

— Az őszinte éa lojális rgyflttmükMés 
szellemében jöttünk Londonba és nz n 
bccsillctcs szándék vezérel bennünket, 
hogy n magunk részéről mindent el
kövessünk nz értekezlet sikere érdeké
ben, ami csak kitelik egy olyan kis 

országtól, mint Magyarország.
A pénzügyminiszter ezután n magyar 

küldöttség szállására, a Gadogan-szálióba 
hajtatott.

Politikai gyilkosság, éjszakai 
zavargások Münchenben 

a katolikus legénynap betiltása miatt
München, Junius 11.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Véres 
(eseményekbe fulladt bele vasárnap a Mün
chenben rendezett katolikus legénynap. A 
bajor politikai rendőrség betiltotta a kon
gresszust azzal nz indokolással, hogy rend
kívül nagy nz izgalom a lakosság körében.

A gyűlés résztvevőiről n formaingeket és 
jelvényeiket erőszakkal ellávoillutlák,
A betiltás ufón órákon át tartó éjszakai za

vargások törlek ki és a rendőrséget többször 
ki kellett vezényelni. Az Összetűzések külö
nösen akkor váltak súlyossá, mikor hire fu
tott, hogy

München közelében meggyilkoltak egy 
tW.'shelme nevű nemzeti szocialista ro-

Bonyodalmak az egységes párt 
szegedi zászlóbontása körül

Ha megcsonkítják az egyetemet, felbomlik a szegedi párt
Hóman Bálint kultuszminiszter parlamenti | határozták, hogy dr. Széchenyi 

beszéde, melyben az egyetemek racionalizáló- ‘ 
sát tette szóvá, nagy nyugtalanságot keltett 
•Szegeden, mert egyetemi körökben az s hir 
terjedt cl, hogy a racionnllzálós során a sze
gedi egyetem jogi fakultását megszüntetik.

A nyugtalanság dacára a Nemzeti Egység 
Pártja csütörtökre — úgy, mint nz ország más 
hélycin —

zászlóbonló gyűlési hirdetett.
A párt vezetősége azonban aggodalmaskodik a 
gyűlés sikeréért az egyetem állítólag tervbevett 
ínegcsonkitósn miatt és vasárnap délelőtt 
Harangi Tibor főispán Somogyi Szilveszter 
polgármester és dr. Széchenyi István, a pórt 
főtitkára, megbeszélést tartottak, amelyen el-

hétfőn kihallgatásra jelentkezik Sztra- 
nyavszky Sándor pártelnöknél

és felkéri, hogy együttesen tisztázzák 
Bálint kultuszminiszterrel, hogy vnlóban

Hóman

• van-e a szegedi Jogi fakultás megszüntetéséről 
és közölni fogja, hogy ha nem kapunk bizto- 
silékot nz egyelem integritásáról, akkor

lehetetlen a párt szervezkedése.
Dr. Széchenyi István kijelentette, hogy az 

esetben, ha tényleg komoly a jogi fakultás 
megszüntetése, lemond a párt főtitkári tisztsé
géről

Szegeden mos! nagy érdeklődéssel várják az 
egyetem, illetőleg a jogi fakultás sorsának tisz
tázását.

Ingyen! Mindenkinek! 
A jövöbelátás 

csodája.
At élet (Int ma egy nagy próba elé áHitotta. Alkal

mat nyújt Önnek, hogy mcgisinerhefM sajátmagái. ere
jét. tehetségeit. srenvi ‘dc'lyelt, hibáit ét erényeit, leho- 
tótégot Mer. i. hogy balsikerektől mentesen aj utakon, 
uj ítél vagy uj Mentinek feló haladjon. lloizSseglti. 
hogy nyitottabb sieininnl járjon nr emberek kó/ölt es 
mindig csak Un tegyen ír. aki hódit, győz, sikert arat 

másokkal tmnibrn bolcogul.
A*  emberek rsndálkntni fognak és alárendeltjeit# 

sxgódnrk On mellé. Izhet ön gaz<lngsAeh.in. tilndft- 
kóllirt fényben, rangban vagy élhet Mvgénven és egv- 
aacrüen — art n rgyetlrn módot ne hagyja kihs'tnó. 
lattanul mert at elet e^yiier ügyit honánk fogja luvni

A grafológia ári f> p helyett, csupán Sí (Ili. bályrr. 
Hortá kOlftn a'ándíkul kldolíorruk jftvóJH la, 20 e«r- 
tendóre. Omtála’os, m.glenfl dolgokl Minden levelet 
mmp kidoltmrvnki tím Z.ombok l. Irá Bpe-t S!. 
Patfaflók tJ7. iljiká-a: Újpest, Deák u. M)

IfiraioioolaszeMxrZE]

FogtSK meg... 
Foglalt meg...
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1018 Juntái hó 12.

A Victoria-pályaudvar valóságos diplo
máéiul értekezlet képét mutatta. Ugyanazzal 
a vonattal érkezett meg a német és a belga 
küldöttség is. Neurath báró német külügy
miniszter kijelentette, hogy Németország 
jelenlegi helyzete nagyon súlyos és

hfazt, a német nép, valamint az egész 
viliig érdekében, hogy ez az. értekezlet 

sikerrel jár.
Ifymans belga külügyminiszter kifejezte 

azt a reményét, hogy sikerül gazdasági 
fegyverszünetben megállapodni,

a világgazdaság gépezetét újból meg
indítani és a régi jólétet visszahozni.
Dollfuss osztrák kancellár repülőgépen 

érkezett Londonba. Azt hangoztatta, hogy 
Ausztria továbbra is teljesíteni akarja év
százados hivatását, mint a középeurópai 
civilizáció központja.

A világparlament
A világgazdasági értekezleten résztvevő álla

mok közül 66 a Népszövetség tagja. Miután az 
egyes delegációk betűrend szerint helyezik el,

■z első asztalt Afganisztán kapja, amely 
nem tagja u Népszövetségnek.

A teljes ülések és a fontosabb bizottsági 
ülések Is nyilvánosak lesznek.

A tanácskozás hivatalos nyelve a francia 
és az angol.

A más nyelven tartott beszédeket tolmácsok 
közvetítik. Az elnökség esténként közleményt 
ad ki az elvégzett munkáról.

A konferencia rendezésében a Népszövetség 
száz titkára vesz részt.

hamosztagosL
A megújuló utcai zavargások során nagyon 
sokan súlyosan megsebesüllek.

A katolikus szövetség tagjai között az n 
hir terjedt el, hogy

Zliiwl főiskolai tanárt politikai okokból 
meggyilkolták.

Később kiderült, hogy a tanárt szivszélhödés 
ölte meg a vasárnapi istentiszeleten.

A zavargások csak a hajnali órákban értek 
véget, miután

a karhatalom többször rohamot Intézett 
a dulakodó tömegek ellen.

A katolikus legénynap résztvevőinek nagy
része végsőkig elkeseredett hangulatban el
hagyta a bajor fővárost.

POLITIKAI NAPLÓ
Gömbös Gyula miniszterelnök a közel jö

vőben ellátogat Sopronba és Pécsre és mind
két helyen résztvesz a Nemzeti Egység Párt
jának nagygyűlésén.

★

Űrnapján megkezdődnek az egész országban 
n politikai gyűlések, miután n vasárnapi hiva
talos lap közölte a miniszterelnök rendeletét, 
amely a parlamentben képviselettel rendelkező 
pártok számára engedélyt ad zárt helyiségekben 
tartandó gyűlésekre. A Nemzeti Egység Pártja 
az ország minden részében már Űrnapján gyű
lést tart. De erős megmozdulás várható a füg
getlen kisgazdapárt részéről is. A szocialisták

Megszünteti a nők
hónaaljának izzadását a rétik ölben hordható I ernyőn, illata nagyszerű, használata egyszerű, 
elegáns Kis Momcnt cravon. Társaságban, tánc- hatása gyors s megbízható, Ara olcsó. 2 — P. 
hál nélkülözhetetlen a Momcnt izzadna elleni |

Regínypílyazat!
Oá szelvény.
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junius 18-án, vasárnap kezdik meg gyűléseiket 
és pedig a vidéki városok közül Szegeden, Mis
kolcon, Debrecenben, ahol a képviselők beszá
molót mondanak, mig szervező népgyülésekcl 
tartanak Szombathelyen, Hódmezővásárhelyen, 
Békéscsabán, Orosházán és Gyulán. De már 
jövő vaeárnap Budapesten is tartanak b^za- 
mdlógyfllésekel a szocialisták, míg a többi 
pártok valószínűleg csak a parlament nyán szü
nete után tartanak a fővárosban gyűléseket

★

Az approprláció képviselőházi vitája előre
láthatólag véget ér kedden. Amint értesü
lünk, Gömbös Gyula miniszterelnök nagyobb 
beszédet fog mondani és reflektálni fog a 
vita során a legitimisták által előtérbe ho
zott királykérdésre is.

A sátoraljaújhelyi polgármester
helyettest vád alá helyezték, 

meri erőszakot akart elkövetni egy Arvaleány ellen
Sátoraljaujhety, junius 11.

(A Hétfőt Napló tudósítójától.) K sátoraljaúj
helyi királyi ügyészség nagy feltűnést kellő vád
iratot adott ki. Vád alá helyezték dr. Csaplaky 
Lipót polgármesterhelyettest, árvasziki tanács
nokot. aki ellen ax a vád, hogy

egy fiatal órvalány elten erőszakot köve
tett eL

Az ügy előzményei néhány hónapra nyúlnak 
viasza. Egy este a fiatal árvalány, aki a hatvan
nyolc éves árvaszéki tanácsnoknál állott alkal
mazásban, sírva, tépett ruhában és csapzott haj
jal rohant ki a lakásból és a szomszédokhoz me
nekülve, nagy zokogás közben elpanaszolta, 
hogy

dr. Csaplaky Lipót erőszakot akart elkö
vetni ellene.

A bűnügy! és fegyelmi hatóságok azonnal meg-

A tatai őst parkban megelevenedett a régi 
rokokó-világ. Eszterházy Ferenc tüneményes 
angolkertjében, az ezüstszínű víztükör mellett, o 
lombok előterében olyan közönség gyűlt össze, 
amelyet a Király-díjon is hiába kerestünk volna 
(400 autó sorakozott a faluban). A demokrata 
egyformaságu fapadokon tu.dn húiomezer hölgy 
és ur ült szorosan egymás mellett s a három
ezerből legalább kétezer történelmi nevet viselt, 
de hátul, mögöttük, mint a karámban, óriási 
fakerítés mögött a filléres gyors utasat és a 
tatai benszűlőttek sővárgó, vágyódó szeme nézte 
azt a tüneményes álomvilágot, amelyben nem
csak az Operaház szereplői, hanem a nézőtér 
diuatrevűje is főszerepet játszott.

♦
Nézzünk csak körül. Az első sorok a diplo

matáké. Itt van Hans von Schoen német követ, 
lord Chilston angol követ, báró Hennet osztrák 
követ, itt ül a spanyol kővet (akinek a nevét 
senki sem tudja, még a rendezőbizottság hiva
talos listája sem.) Gregersen Tndre norvég kon
zul, Múl holtan Leutellyn angol vendég, a grófok 
és bárók hossza sora, élén herceg Esztcrházy 
László és családja, Károlyi József gró fék, 
Báthory Gyuláék, Andrássy Gézáék, Serényt 
Lászlóék, Bethlen Maralt grófnő, Pallaviclnl Őr
gróf, Vojnich Miklós báró, Festetlch Andorné, 
nem messze tólük Weiss Fülöp, majd Fleissig 
Sándor, a tőzsde elnöke és családja, Welss Al
fonz báró, Pctri Pál, Kertész K. Róbert, Darányi 
államtitkárok, Imrédy Béla pénzügyminiszter 
feelsége, Kornfeld báróék, Hámos Róbert és az 
iparmágnások és a pénzarlsztokraták egész se
rege látcsővel, zsakettben, felkészülve az 
adás utáni garden partyra, amelyet 
látó házigazda, Eszterházy Ferenc 
Ja igaz, valamit az előadásról is.

♦
Szegény Ferenc gróf beteg és a

elő- 
a vendég

gróf adott.

. . . színpaddal
szemben emelkedő kis vadászkastély ablakából 
nézte végig azt a parádét, amelyet már annyi
szor megálmodott és amelynek nyitányaként 
felzendül „Danaidák" című operájának az elő
játéka. Erről illik komolyan beszélni. A lombok 
alatt ehelyezett operai zenekar játszotta a jól 
hangzó, tehetségesen hangszerelt muzsikát. 
Utána a „Csavargó és a királylány" című bájos 
Poldini-opcra következett. Sajnos, nem hallot
tuk jól a magánénkeseket, akik mindegyikének 
szájára egy-egy hangszórót illesztettünk volna. 
Bfejczőül a Süvia balett első felvonását táncol
ták biztosan, rendkívül tehetségesen, kár, hogy 
csak a táncosok fejelt láttuk, mert a színpadot 
kissé mélyre méretezték, holott fel kellett volna 
emelni. Ellenben a reflektor kitűnő, a lebukó 
nap bevérezte a fák lombjait, amelyeken faunok 
mászkáltak és tündérek hintáztak.

A díszleteket.' a Természet cég szólította.
♦

A filléresek a karámban elragadtatással néz
ték a természet és az Opera pompás szinjátékát

Csak ezen a hűteni 

divatos férfiöltönyt 
se- pert Kűszitank. 
„Uorsanyszaitóság"

A klrál'jkérdésben legitimista oldalról roh» 
mot intéznek most a kormány ellen azért, mart 
a Nemzeti Egység Pártja párthatározattal sző- 
gezte te magát a kormány azon álláspontja 
mellett, hogy a királykérdés ezldőszerint nem 
aktuális. Nagy feltűnést keltett politikai körök
ben az egyik legitimista lap vezércikke, mely
ben azt kérdezi a kormánytól: mondja meg, 
hogy kit akarnak királynak. A Hétfői Napló 
munkatársának egyik mértékadó és a mérsé
keltebbek csoportjához tartozó legitimista poli
tikus kijelentette, hogy ók a maguk részéröl 
irányelvül tartják magukat néhai Apponyl Al
bert gróf lojális és korrekt álláspontjához és M 
kirólykérdésnek a mostani időben való agresr- 
sziv felvetését csak ugratásnak tekintik, mert 
sem a világpolitikai, sem a gazdasági és pénz
ügyi helyzet nem alkalmas ennek a kérdésnek 
azonnali elitézésére.

Indították a legszigorúbb vizsgálatot dr. Csap, 
’aky ellen. A sátoraljaújhelyi polgármesterhez 
lyettes erélyesen és határozottan

tagadta az ellene emelt vádat.
A tanúkihallgatások és az orvosi vizagálatok 
eredménye azonban a vádat támasztották alá 
és így a fegyelmi hatóságok felfüggesztettéit 
állásától dr. Csaplaky Lipótot, az ügyészség 
pedig vád alá helyezte.

Érdekes, hogy dr. Csaplaky Lipót azelőtt jáet 
rásbiró volt és

fegyelmi hatósága annakidején állásvesz
tésre Ítélte,

mert több kisebb-nagyobb szabálytalanságot 
követett ek Dr. Csaplaky t a legutóbbi általános 
tisztujilás alkalmával ennek ellenére egyhavi 
guan választotta árvaszéki tanácsnokká a város.

és ebben a 60 filléres pezsgőt adag is segített 
nekik.

(a. «.)

A mlrníztereínök 
beszédet mond az ONGE 

és a szövet
kezete R Kongresszusán
Az OMGE e hó 20 án tartja évi rendes köz

gyűlését, amelyen meg fog jelenni és fel fog 
szólalni Gömbös Gyula miniszterelnök is.

A reákövetkező napon, 21-én, lesz a szövet' 
kezetek kongresszusa, melyen ugyancsak részt
vesz és beszédet mond a miniszterelnök.

A szövetkezetek kongresszusával kapcsolat
ban tartja ez évi közgyűlését az 0. K. H. és 4 
Hangya is. Az 0. K. H. közgyűlésén szóba ke
rül azoknak a részvénytársaságoknak, üze
meknek

állami felügyeletéről szóló törvényterve
zet Is,

amelyeknél a kincstár vagy a törvényhatósá
gok érdekelve vannak. A törvény csupán háronj 
intézetet mentesített az állami felügyelet, illő*  
töleg ellenőrzés alól. Ezek

a Nemzett Bank, a Pénzintézeti Központ 
és nz Országos Központi Hitelszövetkezet.
A közgyűlés — mint értesülünk —, a legtel

jesebb megelégedéssel fogja megállapítani, 
hogy az 0. K. H. eddigi működése során tény
leg rászolgált arra n kivételes elbánásra, 
amelybon rajta kivül csupán még az emlitclk 
két állami intézet részesült.

elbánásra,

Márkus Jenő 
jelentése a HÉV-ről

A BSZKRT igazgatósága annakidején 
megbízta dr Márkus Jenő vezérigazgató
helyettest, hogy amíg a HÉV tényleges át
vétele megtörténik, a BSZKRT részére bizto
sított ellenőrzési jogot a IlÉV-nél gyako
rolja és a két vasútvállalat jövőbeni szórót 
együttműködésére nézve javaslatot dolgoz
zon ki.

Márkus Jenő vezérigazgatóhelyettes most 
készítette cl szakszerű pontossággal terje
delmes tanulmányát. Mindenekelőtt vissza
pillantást vet a HÉV történetére, majd rész
letesen kiterjeszkedik úgy a HÉV, mint ai 
üzemkezelésében lévő haraszti—ráckevei 
vasút jogviszonyaira és szervezetére, vala
mint a két vállalat szerves kapcsolatának 
tárgyalására.

Miután a HÉV deficites, akár a fix összeg, 
akár a bruttóbevételi százalékos részesedés 
a BSZKRT-ra, mint a HÉV űzemvivŐjére 
nézve anyagi megterhelést jelentene. A két 
vasútvállalat együttműködése érdekében az 
első lépéj a HÉV vonalainak közúti jelle
gűvé tétele, a második n HÉV adminisztrá
ciós ágazatainak egyesítése, a befejező lé
pés pedig a teljes beolvasztás.
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Kötőlmaszö betörő dolgozott 
báró Petrtchevlch Horváth Emil 

államtitkár budai lakásán 
FOggOnvDOl csavart köiemagcsűn menekült az artista betörő

Kalandorregénybe Illő betörést fedettek 
|d vasárnap hajnalban báró Petrichevich- 
Horváth Emil nv. népjóléti államtitkár 
Uargit-körut 44. azám alatti lakásán.

A bérpalota a Fő utca és a Margit-körut 
tarkán áll és az első emeletét lakja a volt 
államtitkár. Reggel a házfelügyelő kapunyi
tás után észrevette, hogy

ai erkélyre erősítve függönyökből 
összefont kötél lóg le az utcára.

Felfedezéséről azonnal értesítette a rendőr
őrszemet és azzal együtt sietett fel a lakásba.

Csakhamar megfdlapitották, hogy betörés 
történt A vakmerő betörő nem az előszoba 
ajtaján keresztül jutott be a lakásba, hanem 
a főutcai kapun keresztül felment a máso- 
dikemelerfi lépcsőházba és onnan

a telefonzsinóron leereszkedett az első 
emeletre.

Olt benyomta Petrichevich dolgozószobájá
nak az ablakát és igy jutott be a lakásba, 
mindent felforgatott, majd amikor rájött, 
hogy az értéktárgyak a Wertheim-szekrény- 
ben lehetnek.

hozzáfogott a páncélszekrény megfúrá
sához.

Munkáját azonban nem fejezhette be, csu
pán a zár fedőlapján kezdte meg a fúrást,

Tizenhétéves diáklány 
revolver-balesete 

SrrUZSTw M érettségi előtt 
Werner Magda, dr. Werner Lajos Ügyvéd leánya

Vasárnapra virradó éjszaka tizenkét őre 
után dr. Werner Lajos ügyvéd Mozsár-utca
9. szám alatti lakására hívták a mentőket. A 
mentők a másodikemeletá elegánsán beren
dezett lakás uriszobájában

• aezlonon fekve, eszméletlen állapot
ban találták az ügyvéd tizenhét eszten

dős leányát,
•ki u Andrássy-uti Mária Terézia leány
gimnázium nyolcadik osztályú növendéke. 
A fiatal tóány baUábán

revolvergolyótö!
•xármaző sérülés volt.

Első segélyben részesítették Werner Mag 
dát, azután a szülők kérésére a Fosor-szana 
tóriumra szállították. A fiatal urilány, aki 
•z utóbbi napokat tanulással töltötte és 

hétfőre volt kitűzve az érettségije, 
•zombaton .este szüleivel a közeli Rádius 
moziban volt. Az utolsó előadást nézték vé
gig és éjfél felé járt az idő, amikor haza
térteik. A lépcsöházban a leány fáradtságról 
panaszkodott.

— Fáradt vagyok, plhennt akarok, — só
hajtott hangosan és anyja vállára borult.

így mentek fel a második emeletre. Az 
ügyvéd és felesége bevonultak szobájukba, 
• leány pedig apja dolgozószobájába ment. 
Pár perc múlva

éles revolverdörrenés verte fel a csen
det.

Az ügyvéd és felesége kétségbeesve rohan
tak be a dolgozószobába, ahol leányukat a 
földön, ballábán vérző sebbel találták, 

kezében édesapja Steyr-plsztolyát szo

Róbert bácsi titokban 
visszatért Magyaror szagra, 
de a rendőrség leleplezte

Azért jött, hogv feleségül vegye régi menyasszo
ny At — A rendőrség megengedte. Iiogy megtartsa 
az eskUvőt — Detektívek kísérik az esküvőre, 
azután el kell utaznia

A rendőrség idegenellenőrző hivatala teg
nap bizalmas utón arról értesült, hogy

Róbert bácsi, teljes nevén Feinsilber 
Róbert, az annakidején leleplezett jó
tékonyság! próféta, akit kitiltottak az 
ország területéről, titokban visszajött 

és Rákospnlotán lakik.
Feinsilber Róbert — mint emlékezetes —, 

esztendőkön át jellegzetes figurája volt Bu
dapestnek. Nyilvános „jótékonykodásáról" 
később gyanús hírek kettők szárnyra, lelep
lezték s a vége az lett, hogy előbb a rend
őrség, majd végső fokon a belügyminiszter 
kitiltotta az ország területéről, mert

Idegen állampolgár.
Róbert bácsi elutazott és később az a hír 
érkezett róla, hogy Bécsben telepedett le.

A rendőrségre érkezett bejelentés nagy 
feltűnést keltett. A detektívek azonnal mun
kába léptek a kiderült, hogy, a bejelentés 

tovább nem tudott jutni, mert bizonyára 
zajt hallhatott a házból, mire

leszakította az nrlszoba ablakfüggö
nyeit, azokból kötelet font, azt az er
kély rácsára erősítette és lereszkedett 

az utcára.
A volt államtitkár és családja jelenleg 

vidéken nyaralnak, a betörésről Budapes
ten lakó rokonait értesítette a házfelügyelő, 
akikkel együtt jelentek meg a rendőrség 
emberei a lakásban.

A hozzátartozók szerint a bravúros 
ügyességgel és élete kockáztatásával dol
gozó betörő

öt ezüst cigarettatárcát és egyéb apró
ságokat vihetett magával 

mintegy ezer pengő értékben.
Nagy sietségében a helyszínen hagyott 

több betörőszerszámot.
Három fúrót, két feszitővasat, azon
kívül harapófogót és álkulcsokat talál

tak a detektívek.
A daktiloszkopusok átkutatták a lakást és 
a páncélszekrényen a zár mellett több ujj
lenyomatot találtak, amelyek a betörőtől 
származnak. A főkapitányságon remélik, 
hogy rövidesen kézrekerül a betörő.

rongatta.
Kétségbeesve kérdezték a leányt, hogy mi 
történt, de az a fájdalmak következtében el
vesztette eszméletét.

A szülök kutatni kezdtek a leány holmijai 
közölt, arra számítva, hogy esetleg valami 
följegyzést, levelet találnak, amiből követ
keztetni lehet, hogy tulajdonképpen mi is 
történhetett. A szülök teljesen tanácstalanul 
álltak, hiszen leányuk soha nem emlegetett 
öngyilkosságot és igy

az a feltevés alakult ki, hogy véletlen 
baleset történt.

A szanatóriumban eltávolitották a golyói 
Werner Magda lábából és a fiatal urileány 
állapota a műtét után lényegesen javult. 
Eszméletét Ls visszanyerte és homályosan 
visszaemlékezett a történtekre.

A hozzátartozók szerint úgy adta elő a 
dolgot, hogy

édesapja Íróasztalán keresett valamit, 
közben kezébe akadt az ottlévő revol

ver és az véletlenül elsült.
A tizenhét esztendős szép szőke leány az 
Andrássy-uti leánygimnázium Vili. fí. osz
tályának növendéke. Év közben többször 
hiányzott, de azért tanulmányaiban nem 
volt elmaradása. Szüleivel többször járt tár
saságokban és osztálytársnői nagyon szeret
ték a barátságos, intelligens leányt.

A legnagyobb megdöbbenéssel értesültek 
vasárnap Werne Magda szerencsétlenségéről 
s többen meg is látogatták a szanatórium
ban. Szülei állandóan betegágya mellett tar
tózkodnak és az orvosok bíznak, hogy a 
leány rövidesen felgyógyul.

igaz: Róbert bácsi titokban valóban vissza
tért az országba és

Rákospalotán a Zápolya-utcában szállt 
meg.

A detektívek előállították az Ideger.ellenőrzÖ 
hivatalba. Róbert bácsi itt kijelentette, hogy 
nem azért jött vissza Magyarországba, hogy 
ittmaradjon. Rákospalolán él régi meny
asszonya,

azért jött, hogy feleségül vegye.
Kérte, engedjék meg, hogy megtarthassa 
esküvőjét s akkor elutazik. A hatóságnak is 
van szive,

megengedték, hogy a 75 éves Róbert 
bácsi megesküdjön.

Kihallgatása után etbocsájtották az idegen
ellenőrző hivatalból. Róbert bácsi esküvője 
hétfőn lesz: detektívek kísérik az anya
könyvvezetői hivatalhoz és az esküvő le
zajlása után elhagyja az ország területét.

HA KÜLFÖLDRE ME6Y NYARALNI, CSAK

AUSZTRIÁBA
UTAZZON I

Mert: Az összes sjomszédországok között csak Ausztria kötött 
Magyarországgal előnyös kereskedelmi szerződést,
Ausztria Magyarországon vásárolja élelmiszereinek legna
gyobb részét, amiért a fürdővendégek által Ausztriában el
költött pénz a kliring utján visszakerül Magyarországra,
A penzióárak Ausztriában körülbelül 8-10 százalékkal olcsób
bak, mint a múlt évben voltak,
Osztrák schillinget hivatalos árfolyamon minden felár nél
kül lehet igényelni,
Az osztrák hatóságok nagy szigorral gondoskodnak a rend 
és nyugalom fenntartásáról.
«z osztráti szöuatseg) uasutak ulaüD, a földeimre is 
kiterjedő utazási kedvezményeket ifipte'iek eteiae.

Prospektussal és felvilágosítással szolgálnak:
IBUSZ KÖZFONTI MENETJEGYIRODA, VIGADÓ és annak fiókjai 
ÖSTERREiCHISCHES VERKEHRSBUREAU, VI., Andrássy-ut 28.

Álom — a nyárról

Mialatt ml szinte fásultan olvassuk a szelekről és zivatarokról szóló időjárdsjelentése- 
két, az amerikai strandokon, mint a kép mutatja, vidám élet folyik.

Tazezer borotvapengét 
zsákmányoltak a betörők

Vasárnap reggel a Dévay testvérek ne
mesfém és acéláru részvénytársaság Vörös- 
marty-utca 77. szánni házban lévő helyisé
gében betöröjárást fedeztek fel. Éjszaka is
meretlen tettesek álkulccsal behatoltak a 
részvénytársaság helyiségébe.

A betörők tízezer darab borotvapengét

A Richter-váltó szenzációs bünpöre
a bíróság előtt

A Rlcher-féie huszonnyolcezer pengős hamis 
váltó bűnügye, hosszas hányattatás után, pén
teken végre főlárgyalásra kerül. Horváth Géza 
dr. törvényszéki tanácselnök junius 10-ára, pén
tekre lüzíe ki Szvoboda Pál magántisztviselő 
és társai okirathamisitási bűnügyének főtárya- 
lását. A huszonnyolcezer pengős hamisváltóról 
már közel két esztendő óla beszéllek, mig végül 
egy bűnügyi feljelentés kapcsán a bonyodalmas 
ügy nyilvánosságra került.

Kél évvel ezelőtt ugyanis
bemutatlak egy huszonnyolcezer pengős 
váltót kifizetés végett Rlcbter Gedeonnak, 

az ismert vegyészeti gyárosnak.
A váltón ott szerepelt többek között Richter 
Gedeon neve is, a gyáros azonban kijelentette, 
hogy

az aláírás nem az ő kezétől származik és 
megtagadta a váltó kifizetését.

Ugyanakkor feljelentést is telt Richter Gedeon 
váltóhamisítás miatt a rendőrségen.

A nyomozás során
meglepő vallomások

hangzottak el, amelyek az ügyet egészen bo
nyodalmassá telték. A váltót bemutató pénz
ügynök ugyanis azt vallotta, hogy ő dr. Rich- 
ter Lászlótól, Richter Gedeon fiától kapta a 
váltót,

Galgéczl előkészít polgárt, középiskola 
magán vlrsgára, 
érettségire
VITT., Márts TerézlA-tér három

vittek eL
Érdekes, hogy a tettesek semmi máshol 
nem nyúltak, ugy látszik,

csak a borotvapengékre volt szükségük.
A rendőrség keresi a rejtélyes betörés tet
teseit

Pénteken dől el: 
ki írta alá a váltót

jóhiszeműen járt el, amikor Richter Ge
deonnak azt bemutatta.

Richter László dr.-t is ki akarta hallgatni a 
rendőrség, a gyógyárugyáros fia azonban az 
időben egy külföldi szanatóriumban tartózko
dott. Hónapok múlva jött csak haza Richter 
László, amikor kihallgatták, de az ő vallomása 
sem vitte előbbre az ügyet, mert

nem sikerült kétségtelenül tisztázni, hogy 
ki Irta a váltóra Richter Gedeon nevét.

A királyi ügyészség végül Richter László volt 
jóbarátja és magántitkára, Szvoboda Pál és két 
társa ellen cinéit vádat okirathamisitás címén. 
A pénteki főtárgyaláson valószinüleg tisztá
zódni fog, hogy ki hamisította a huszonnyolc
ezer pengős váltót.

A becsiiieies megíaiaiú
(Kay Francia)

A kék fény
(Leni Rlclcnstbal) 
egy műsorban. Mától

CORSO
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A rákospalotai halálvilla véres 
rejtélyét megoldotta az orvosi tudomány
Ma kerül a vádtanúcs elé a bUnUgy döntő fordulaía — Vízi István nyug
díjas Máv. lakatos ellen emeli az ügyészség a rablógyilkosság vádjál

4z
gyógyvíz,

Legjobb magyar márka,
Május 8-án, Irhát több mint egy hónapja 

gyilkolták meg és rabolták ki Rákospalo*  
tán Sárgául István nyugdíjas Máv. kárpi
tost. A 74 éves, jómódúnak ismert ember 
egyedül éít a Mária-utca 47. számú kis 
kertes villájában, ahol gyakori vendég volt 
régi barátja, VizI István nyugdíjas Máv. 
géplakatos.

Mint emlékezetes, ez a Vízi fedezte fel a 
villa konyhájának köveseién bezúzott fejjel, 
törülközővel megfojtva, vérében heverve a 
bnlolt Sárgavil.

Mindjárt az izgalmas nyomozás kezdetén 

gyanússá tette Vizit, hogy nem rohant 
rögtön a rendőrségre.

Előbb tudvalévőén a feleségét értesítette 
a borzalmas dologról. A házaspár Dobó 
Lajosnénál, leánynevén Roybó Ludmillá
nál, Sárgavi elvált feleségénél lakott albér
letben. Vízi. Dobóné és Novelinka Aranka 
házmesternő n véres villába mentek, elvitték 
onnan Sárgavi ezüstnemüit és

Dobóné n megölt ember takarékköny
veit és pénzének egyrészél Is magáhos 

vette.
Azután tett csak jelentést VizI a rákos

palotai kapitányságon.
A halott kifosztó! vizsgálati fogságba 
kerültek és a nyomozás egy titokzatos 
szőke fiatalember ellen Irányult, akit 
állítólag u villa körül láftnk ólálkodni 

a gyilkosság Idején.
A Vízi Istvánon megejtett orvosi vizsgá

lat és a boncolás adatai azonban egészen 
más irányt adtak a bűnügynek, de

a nyomozás érdekében az adatok ed
dig titokban maradtak.

A Hőtfől Napló értesülése szerint Vízi 
1<Mén nemcsak dulakodásból eredő sérülé
seket találtak, hanem

• géplakatos balkezének mutatóujja 
meg volt harapva.

VizI azt vallotta, hogy hetekkel előbb fái 
aprított és akkor sérült meg az ujja. Ezzel 
szemben az orvosok megállapították, hogy 
sérülése csak pár napos lehet. A géplakatos 
fenntartotta, hogy

Sárgavi nem haraphatta meg őt, mert 
meggyilkolt öreg barátjának már egyet

len foga sem volt
Annál meglepőbb volt a boncolás ered

ménye. Nemcsak az derült ki, hogy Sárga- 
'■inak még 11 erős foga volt, hanem az is, 
hogy

a gyilkos a Jobbkezével hurkolta Sár- 
giivl nyaka köré n törülközőt, Imikéié
vel pedig a száját Igyekesett befogni, 
hogy segélykláltásalt megakadályozza.
Ezt bizonyítják nz áldozat alsó és felső 

ajkán talált sérülések.
A nyomozó hatóságok kétségtelennek 

tartják, hogy
5 lil ujját dulakodás közben a meg
támadott öreg ember harapta meg, te

hát Vízi a gyilkos.

A döntő stádiumba Jutott bűnügy ma. 
hétfőn kerül n vádtanács elé, Dobó Lajosné 
ugyanis óvadék ellenében szabadonbocsá- 
tását kérte a vizsgálóbírótól. A vádtanács 
ina dönt Dobóné kérelme fölött és termé
szetesen átvizsgálja az egész bűnügy ak
táit.

Az ügyészség viszont már készíti és a

közeli napokban kiadja a vádiratot, amely
ben

Vízi Istvánt előre megfontolt szándékos 
emberöléssel vádolja.

Ilyen körülmények közölt Dobónét alig
ha helyezik szabadlábra, hanem Vízivel 
együtt Ö is rövidesen a vádlottak padjára 
kerül.

Ki egyszer használta,
Másnak is ajánlja.

Kiszabadult fegyencek betörése 
a szolnoki rendőrség közelében

Behatoltak a zsidó hitközség irodájába, de nem tudták 
megfúrni a kasszát — Elfogták a gonosztevők vezérét

Szolnok, Junius 11.
fi fit fői Napló tudósítójának telefonM . .

jelentőse.) Vasárnap hajnali három órakor a 
Tiszaparton lévő rendőrkapitányságról tá
vozó rendőrnek feltűnt két gyanús ember, 
akik a kezüket mosták a Tisza vizében. A 
rendőrök igazolásra szólították fel őkel, 
mire azok futásnak eredlek.

Izgalmas hajsza után egyiküket sike
rült elfogni a szolnoki malom közelé
ben, a másik azonban eltűnt a hajnali 

félhomályban.
Az elfogott ember nyomban elmondotta, 

hogy ő Csillag László 41 éves gimnáziumi 
érettségit tett volt magántisztviselő.

Tizenkét ével töltött már betöréses lo
pásokért a különböző fegyhózakban és 
június 4-én szabadult ki ötévi fegyház
büntetés után a sopronkőhidai dolog

házból.
Ezekulán bevallotta, hogy a rendőrök elől 

megszökött fegyenctársával, Harmati József 
könyvkötősegéddel abból a célból utaztak le 
Budapestről Szolnokra, ho>gy a rendőr
kapitányság épülete mellett lévő izraelita 
hitközségi irodába betörjenek. Azt hallották 
ugyanis, hogy állandóan négy-ötezer pengő

van a hitközség páncélszekrényében. 
Szolnokra már pénteken megérkeztek. 
Akkor Harmati, hogy a helyzetet ki
kémlelje, megjelent az irodában és se

gélyt kért, amit adtak is neki.
Szombaton az esti órákban törtek be nz 

irodába és a besütő holdvilágnál hozzálát
tak a páncélszekrény megfúrásához. Órákig 
dolgozlak verejtékezve, de semmiképpen 
sem tutMák a szekrényt megnyitni Közben 
világosodni kezdett. Miután attól féllek, 
hogy a rendőrök észreveszik őket, abbahagy 
Iák a fúrást, feltörték az Íróasztalt és on
nan a titkár 30 pengőjét vették magukhoz.

Azntán mentek a Tiszához mosakodni, 
azzal a szándékkal, hogy visszautaz

nak Budapestre.
A betörőt vallató Vajda és Kovács detek

tívek azt is megállapították, hogy a betö
rőknek harmadik társa is volt. Csillag azon
ban azt állítja, hogy annak nem tudja a 
nevét, mert a megszökött Harmati ismerőse.

A vasárnapra virradó éjszakán Szolno
kon még egy betörés történt.

Ismeretlen tettesek behatoltak a szolgálat
ban lévő Csőke Pál rendőrfőtörzsörmesler 
lakására és azt teljesen kifosztották.

A főkapitány szenzációs döntése
a mosókonyha és padláspénzrői
Szabad-e mosókonyha és padláspénzt szedni a lakóktól

A főkapitány, mint másodfokú 
bilntetőbiró, olyan ügyben hozott 
amely

zokezer háztulajdonost, de még 
lakót érdekel

és Igen közelről érint.
Néhány hónappal ezelőtt egy bálványut- 

cal ház lakója a rendőrséghez fordult és 
panaszt tett, amelyben előadta, hogy

a háztulajdonos a inosókonyba és padlás 
használatáért dijat szed, ami szerinte 

tilos.
I Az V. kerületi kapitányság, mint rendőri 

büntetőbíróság kihágási eljárást indított, 
’ ugy találta, hogy a mosókonyha és a padlás 
pénz szedése jogtalan és ezért

a bálványutcai háztulajdonost és házfel-

rendőri 
döntést,

több

Ügyelőt 200—200 pengő pénzbüntetésre 
Ítélte.

A terheltek felebbeztek az Itéflet eilen és 
az ügy másodfokon a főkapitány elé kerüli!. 
A főkapitány most

megváltoztatta az elsőfoku Ítéletet és a 
háztulajdonost, valamint a házfelügyelőt 

felmentette.
A főkapitány! Ítélet indokolása szerint, ta 
mosókonyha világításának díjazása és a kö
zös padláson fölszerelt száritókötelek hasz
nálatának díjazása

seinhnesctrc sem kihágás, ez inkább 
magánjogi Ijjrny 

és ezért nem tartozik a rendőri büntetőbíró
ságra, hanem vita esetén a polgári bíróság 
elő kell terjeszteni.

ellene. A feljelentés szerint ugyanis 
bovszkyné még a múlt évben

Jelentékeny értékű ékszereket 
vásárolt a feljelentőnél, amelyeknek 
zetéül az akkor még teljes mértékben 
képes uriasszony váltókat adott. Esedékes
ségkor azonban nem fizetett, mire az ék« 
szerész a váltókat peresítette, bírói végzés 
alapján végrehajtást is vezetett Grabovsz- 
kyné Rudolf-tér 4. sz. alatti lakásának luk- 
szuiiózus berendezésére. A lefoglalt ingó
ságokra ez év február 2-ra már az árverés 
is ki volt tűzve. Mikor azonban a felperesi 
ügyvéd a szokott árverési szvit kíséretében 
az árverés színhelyén megjelent, a lakás aj
taján — a legújabb pesti trükk szerint —-

egy vörös clánozó cédulát
talált kitűzve. Eképpen a lakásba behatolni 
nem lehetett és az árverés lehetetlenné vált, 
noha a felperes ügyvédje telefonos felhívás 
sára Grahovszkyné jelentkezett s igy két
ségtelenné vált, hogy a lakásban cianozát 
nem folyik és a cédula csak az árverés meg
hiúsítására van kiragasztva. Ebből kifolyó
lag különben szintén eljárás folyik Gra« 
bovszkyné ellen s az ügyészség már vád
iratot is adott

Az ékszerész most már, hogy a többem 
pengőre becsült ingóságokat biztostisa a 
hogy azokat az árverés alól elvonni többé 
ne lehessen, azzal a kérelemmel fordult a 
bírósághoz, hogy a lefoglalt ingók egy 
budapesti bejegyzett szállítócéghez transt- 
feiáltassanak s ott heraktároztassanak. Dr( 
Volánszky József járásbiró ennek a kére
lemnek helyet is adott; mikor azonban a: 
bírósági végrehajtó kiszállott, hogy at eh 
szállítást foganatosítsa,

a nagyértékü ingóságoknak 
találta.

Grahovszkyné ugyanis — 
állítása szerint — a lakásberendezést a 
leggyorsabb tempóban

elidegenítette,
sőt lakását is feladta és a Vérmező-utcába# 
egy albérleti szobába költözött

Ezen az alapon adta he a megkárosított 
ékszerész zártörés és sikkasztás címén fel
jelentését, amelynek ügyében a kihallgatá
sok a főkapitányságon már megkezdődtek.

Gra<

fede- 
hitel’

hűlt helyét

a feljelentés

Zártörésért és sikkasztásért 
ismét feljelentették 
Grabovszkynét

Alig néhány napja ítélte el a bíróság 
Grabovszky Józsefnél, a ..szép Grabovszky. 
nét", a szórakozó Budapest isméit alakját, 
aki egyebek között arról volt nevezetes, 
hogy Kudolf-térl fényesen berendezett négy-

mert hivatása nyáron is 
Budapesthez köti!

n&n-afií&rCf. ■ •
SJT-GELLÉDT 

SZÁLLÓBA
a legelőkelőbb nemzetközi Krdetzállik minden kényei- 

n‘,'llJ‘ á ,aí’ .?^bad i,iU “ kullámfördöben töltheti « 
? ' ebédelhet is. A Gellérthegy gyönyörűen pár-
’‘Jro.‘o,1,' drn le',6llln rW‘ «<« Mimii sétákat tehet. 
A hntMmfiirdö terraszán délntán is este tánc. As éttermi 
terraszon minden este cigányzene. Heti pensiás rendszer!

nemietköri fördőszállók minden kényeb 
___ I J.Ji. n ... ... ........ ..

szobás lakásában elsőnek rendezett be egy 
úgynevezett magánbárt, hitelezési csalás 
miatt egyheti fogházra. Az egykor nagy
lábon élő, anyagi gondokat nem ismerő úri- 
asszonyt, saját vallomása szerint, kárlya- 
szenvedélye sodorta azokba a súlyos anyagi 
zavarokba, amelyeknek következményekép
pen a hatóságokkal is konfliktusba kevere
dett.

A napokban egy ujnbb érdekes följelen
tés futott be a főkapitánysághoz n szép asz 
szony ellen. A följelentést Spitzer Gyula 
ékszerész adta be ügyvédje utján

zártörés és sikkasztás elmén

Die Traoödle des Menschen
Mohácsi Jenő uj Madách-fordltáse.

Mohácsi Jenő a nyolcadik, aki Madách 
Imre halhatatlan müvet, Az ember tragé’ 
diájá-t németre fordítja. Drámairodalmi 
szempontból azonban talán egyik se fonto
sabb ennél a fordításnál. mert Mohácsi 
Jenő felszabadította Madách müvét a fausti 
hatások alól és drámai stílusban ültette át 
német nyelvre a drámai költeményt. Az uj 
Madách-forditás, ha nem is vetekedhet 
Dóczy Lajos fordításának goethei szépsé
geivel és klasszikus finomságaival, de éppen 
Madáchhoz közelebb álló drámaiságával és 
érdességével, főleg pedig elevenebb kifejező 
erejével egyengeti a nagy magyar tragédia 
uj útját a német színpad felé.

Mohácsi a cikornyás és dagályos 
szavakat egyszerű kifejezésekkel he
lyettesíti. Nem célja, hogy Madáchot stílus
művésznek tüntesse fel, aki nem is volt, 
Mohácsi fordítói elvét már igazolta Az em» 
ber tragődlájá-nak előadása a bécsi és né
hány német rádióban és remélhetőleg iga*  
zolni fogja a Burgszínház előadása is, mely 
szintén Mohácsi Jenő új fordításában kerül 
a nagy költői alkotás reprízére.

KtiiönvonatunK POrischach, 
veiden as Klagenfurtba
Ind. junius 18. Érk. junius 30.

Részvételi díj P138.60
A rísnólrll díjban brnnlofjl.lt.knali a gyv. III. o. Je«yrk, kllllnd dMáltáMlfc J. 

.Mrangn rlKlil., aa HaalM Iwn.Ierek. b.jókbr.éta a WBrlbl Invon, a M-lkl 
tavlünncpélv részvételljrgve, az összes borravalók és gyógydljak.

A szerón előrehaladottsága folytán csak Igen csekély számú szobát sikerült biztosí
tanunk, Igy nagyon ajánlatos a mielőbbi jelentkezés.

JoienfKezesi natípiöö uioisö Rap!s lonius 14.
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DláKtragédia Budán
a tlzennfigyfiuas diák játék közben vetetlenül 
lelölte a barátlát, azután iledtöben elbujdosott

A Diószeghy-ut és Dávid Ferenc-utca ke
reszteződésénél elterülő játszótéren tegnap 
súlyos szerencsétlenség történt.

Prindl Gábot 17 éves gimnazistát, aki a 
fíorthy Miklós-ut 116. szám alatt lakik, kis 
barátjával, T. Miklós 14 éves gimnazistá
val, aki a Lenkey-ut 93. alatt lakik, vasár
nap délelőtt lement a közeli játszótérre. 
T. Miklós valahonnan forgópisztolyt szer
zett és azt magával vitte. Játék közben a 
14 éves gimnazista, aki nem tudta bizo
nyára, hogy a revolver töltye van, barátja 
felé irányította,

a fegyver elsült és a golyó Prindl Gá
bor felső jobb lábszárába fúródott.

A fiatalember a sérülés következtében esz
méletlenül esett össze.

Nagy riadalom keletkezett a játszótéren, 
a kis gyermekek összefutottak és szüleik is 
odasiettek a fiatalember segítségére.

T. Miklós annyira megijedt, hogy re
volverrel a kezében elszaladt

és csak a sétatértől jó pár méter távolságra 
dobta el a fegyvert. Búzás József tűzoltó, 
aki éppen arra haladt, találta meg és adta

Készülő családírtás hőseit 
keresi a rendőrség

Férj és feleség levélben bejelentette, hogy vé
geznek magukkal és most nem találják őket

Vasárnap délelőtt megjelent a főkapitány
ság bűnügyi osztályán Jakab Lajosné 
módi lakos, aki kétségbeesett hangon arra 
kérte a bűnügyi osztály vezetőjét, hogy

akadályozza meg vejének és leányának 
családlrtúsi, Illetve öngyilkossági tervét.

'Az egyszerű asszony egy levelet adott át a 
rendőrtisztviselőnek, amelyet leányától G'u- 
tovszky Ferencné gyári munkásnőtől ka
pott, aki l’estszenterzsébeten,

a Vörösmarty-utca 55. szám alatt, egy 
ház udvarán, a szabad ég alatt lakik. 

'Az asszony drámai hangon írja le levelében 
édesanyjának nyomorukat és bejelenti, hogy

férjével közös elhatározással a halálba 
mennek,

He előzőleg megölik két apró gyermeküket.
— Utolsó rongyunkat is eladtuk már, na

Nyolcéves kártyaadósság miatt 
most tartóztatták le Grünbaum 
Mihály budapesti kereskedőt

Egy játékos, aki vészit, kölcsönkér, megszökik és álnéven jön haza
A főkapitányság detektivjei ma délelőtt 

előállították Grünbaum Mihály 42 éves ke
reskedőt. A büntetőtörvényszék nyolc év óta 
körözi Grünbaumot, akit csak most sikerült 
elfogni.

Érdekes története van annak, hogyan ke
rült idáig az egykor jómódú ember. Nyolc 
esztendővel ezelőtt, 1925-ben,

egyetlen este nyolcvanmillió koronát 
vesztett a kereskedő egyik körúti kár- 

tyaklub bakkasztalánál.
Akkor már hatalmas kártyaveszteségek 
után volt, újabb vesztesége egyet jelentett 
az összeomlással.

Végső kétségbeesésében

Hangulatos 
vacsorák Budán

VaosorAz xunk Budán a

Trombitásban"»
Bdatonlellén a Trombitás-penzióban nyaraljunk.

K«í* “ POZSONY KAVÉHAZKIüí""';:
Kitűnő konyha, elsőrendű italok. Hevesi HORVÁTH GUSZTI 
muzsikál. Tulajdonos: v. BERTHA GYULA

HEnER-enerem
■■ ér Bura Károlv An cli

; I-egtavorizAltabb vacaorázóbely Budán a
Hubertus vendéglő
U, Kap...Utca M. Tulajd«u»; Major Hl 

át az őrszemes rendőrnek a revolvert.
Szendrö József dr. orvos, aki a közelben 

lakik, amikor értesült a balesetről, a játszó
térre sietett és eJ-ö segélyben részesítette a 
súlyosan sérült gimnazistát. A mentők az
után az V] Széni János kórházba szállítot
ták Prindl Gábort.

A főkapitányságon vasárnap kihallgatták 
T. Miklós öreg édesanyját. Elmondotta, 
hogy

fogalma sincs, honnan szerezhette fia 
a forgópisztolyt, náluk a lakásban soha 

nem volt revolver.
Az a gyanúja, hogy valamelyik barátjától 
kaphatta kölcsön. Egyébként arra kérte 
a rendőrséget, hogy

kerítsék elő flát, aki annyira megijedt, 
hogy ismeretlen helyre bujdosott 

és valószínűleg nem mer félelmében haza
jönni.

A rendőrség
megindította a nyomozást a kis diák 

clőkeritésére 
és egyben azt is kutatják, hogy honnan ke
rült hozzá a revolver.

pok óta nem ettünk egy falatot sem, bo
csásson meg édesanyám, hogy erre vetemed
tünk, de más megoldást nem találtunk — 
fejezte be levelét a kétségbeesett asszony.

A főkapitányságon azonnal intézkedtek, 
hogy detektívek menjenek Pesterzsébetre és

a készülő rémdrámát akadályozzák meg.
A detektívek azonban hiába keresték a jel
zett helyen Gutovszkyékat, nem találták ott 
őket, ismeretlen helyre távozlak. Most to
vább folyik a nyomozás hollétük megálla
pítására, mert nincs kizárva, hogy időköz
ben

talán már végre Is hajtották szörnyű ter
vüket,

vágj’ az is lehet, hogy jó emberek megszán 
ták okot és a sorsüldözölt család valahol 
fedél alá került.

a klub zsetonosához fordult kölcsönért.
Ez, ugylátszik, még mindig jó pénznek tar
totta a kereskedőt, mert rövid gondolkodás 
után

átadott neki negyvenötmillió koronát 
zsetonokban.

Grünbaum Mihály rögtön visszaült a bakk- 
asztalhoz és tovább játszott. A szerencse 
azonban végkép elpártolt mellőle, reggelre 
semmi sem maradt a negyvenötmillióból.

Másnap vissza kellett volna fizetnie a 
kölcsönt. Nem tudott fizetni. És amikor tu
domást szerzett arról, hogy

a zsetonos emiatt feljelentette a rend
őrségen,

a legközelebbi vonattal elutazott Budapest
ről. Itt hagyott mindent a rosszul végző
dött kártyacsala miatt.

külföldre szökött
és ismerősei többé nem hallottak felőle, 

Nyolc év telt cl. Ma reggel
névtelen feljelentés

érkezett a főkapitányságra. A levélíró kö
zölte, hogy Grünbaum Mihály, akit azóta 
sikertelenül körözlek mindenfelé, hónapok
kal ezelőtt visszajött Budapestre,

álnéven, mint Vadász József jelentette 
be magát és azóta zavartalanul él 

itthon.
Fél órával a névtelen feljelentés kézhez

vétele után már bent is volt a főkapitány
ságon Vadász József, azaz Grünbaum Mi
hály. Nem tagadott, részletes beismerő val
lomást telt, csak amikor

kihirdették előtte, hogy letartóztatják 
a nyolc év előtt ellene kiadott körözés alap
ján, jegyezte meg méla busán:

— Már azt hittem, hogy mindent elfelej
tettek itthon. Uj életet kezdtem, egy rész
vénytársaság pénzbeszedöként alkalmazott... 
gondoltam, végre nyugodtan élhetek ... Nem 
sikerült.

A letartóztatott kereskedőt átszállították 
az ügyészségre, ■ •_ ; 1 ;

Az 500 mérföldes 
autóverseny győztese

Az amerikai Indhinapollsban minden évben 
megtartják a világ leghosszabb versenyét, az 
503 mérföldcs autóversenyt. Az Idei győztes 

Louls Meyer.

Az ujjlenyomat leleplezte 
az elcsapott rendőrből lett 
veszedelmes kalandort

Fegvházból szökiitt betörőt 
fogott a bátor diák

Három napi nyomozás után, vasárnap délelölt 
kiderült, hogy Fuchs Lipót vezérigazgató tizen
hét esztendős László nevű fia pénteken éjszaka 
tulajdonképpen milyen veszedelmes bűnözöl fo
gott cl.

Péntekre virradó éjszaka, mint ismeretes, a 
Royal mérleggyár vezérigazgat ójának, Ajlósl 
Dürer-sor 27. alatt lévő földszintes lakásába 
egy férfi halolt be és éppen a szalonba akart 
bemenni, amikor a szomszéd szobában alvó 
Fuchs László a gyanus zajra fölriadl, bírókra i 
kell a betörővel és elfogta. A főkapitányságon 
a zsebkésével szívósan védekező elfogott betörő 
Tóth János 35 éves ügynöknek mondta magát. 
Vasárnap délben ujjlenyomat fölvétele céljából 
a bünü.gyi nyilvántartóba kísérték.

Az ujjlenyomat, amely már annyi bűnözöl 
leleplezett, Tóth Jánost is leleplezte. Kiderült, 
hogy az igazi neve Majoros János, 35 eszten
dős, fegyelmi utón elcsapolt rendőr, aki

már többször volt büntetve
és jelenleg is elfogatóparancs van kibocsátva 
ellene, mert

megszökött a sopron kőhidai fegyházból, 
ahol három esztendei dologházbünletését töl
tötte.

Majoros, amikor látta, hogy céltalan további 
hazudozása, beismerő vallomást tett. Elmondta, 
hogy 192.,-bán, különböző szabály lalansagok 
miatt azonnali hatállyal elbocsátottál; a rendőr
ség kötelékéből és attól kezdve többször ke
rült fogházba. Lopások és csalások miatt volt 
büntetve s legutóbb három esztendei dolog
házra Ítélték.

Május 31-én. éjszaka
klfeszlteitc cellájának vasrácsát és a fegy

ház kőfalán keresztül elmenekült.
A közeli falvakban bujdosott, majd Csornára 
ért, ahol betört egy ruhakereskedésbe és igy 
jegy nélkül szállott fel a Budapest felé induló 
vonatra. Amikor a kalauz kérlc tőle a jegyet.

Férfi

«.2B,

Trikó sporting
hotszn ujjal, minden wlnbet- — — — B.BO.

Troolkól sporting
lukactoí neoanyagból ..

Panama apacslng
telyomrényli, fehér ét színét— M M _ 4.48,

Erösszúlu zefiríng
sötét alapokon, t gallérral ———————

Freskó fllvntlng
csodaszép ismékben, t — — 4.2#,

Selyemfényű nuplining
bélolt mellől, • gallérral ..........

Sima fehér puplining
bélel*  mellől, la kivitelben _

Finom színes puplining
a legjobb kivitelben, 2 gallérral — — 8.00,

2.25
4.45
3.45
2.85
3.65
4.35
3.75
6.25

#.95,

FÉRFIDIVATCIKKEK
íenvószon Joppeknhöt g gn

Divat teniszkabát g gn
Indantbren (esteit patuaivésionbél — — — —

Gyapjú kasánkabát
kék. drapp ét barna Minekbea

DIVtfcSXŰMOK
RÁKÓCZI-UT 72-74

BBLBOC

TÁTRAI 
gyermek és 

diáftlidlllő
tar Fiuknak! Í3*  Leányoknak! TSi 

Az egész fürdőhely a gyermekeké! 
Strand! Hízókura! 

Rendkívül mersdKeil oengöáiaiany
Igazgatóság: Gábor nevelőintézet,
Budapest. VI., Munkácsy Mihály utca il.

kiderült, hogy nincs pénze jegyre. Győrnél Irfs 
szállították a vonatról, előállították az ottani 
járásbíróságra, ahol

jegycsalás miatt nyomban három napi fog
házra Ítélték.

Ott Tóth János néven szerepelt, nem kutatták 
múltját. Büntetése után Tóth János néven ka-*  
polt szabaduló levelei. Ezután került Buda- 
peslrc, első kísérletezése a vezérigazgató lakás 
sáli volt, de rajtaveszteit.

A leleplezett betörőt átadták az ügyészségnek,

A vecsési pusíarabló 
holnap isméi a bíróság 
elé áll sikkasztást bűnügyét 

tárgyalta a törvényszék
A pcslvífléki büntctőrvénvszék JIAíríon-tanácsa 

Schailli Sándort, a vecsési véres postarablás 
életben maradt letteséi most Ítélte el négyévi 
fegyházra.

Schailli holnap ismét bíróság elé áll.
Ezúttal a budapesti biinfelőtörvényszék egyik 
bírája tárgyalja ügyet. Schailli ellen sikkaszt 
tás címén emelt vádat az ügyészség.

Schailli Sándor ellen nem sokkal a postai 
rablás után

tömegesen érkeztek feljelentések.
Sc.baillinak, mini ismeretes, ékszer- és zálog- 
c.édulnkercskedése volt a Rákóczi-ut és Eszlcr-t 
házy-utca sarkán. A vecsési postarabló

a zálogjegyekkel követett cl visszaéléseket.
Schailli, szuronvos fegyörök kíséretében fog 
kedden bírái ele állni, hogy régi bűneiért fe
leljen.

Erős silón hólólng
4 féle (azonban, ulnes dírnél — — — — —

Fehér puplln hálöing
színes puplingallérral n. — — — — — — —

Rövid freskónatírág
bélé*  alapon, gombot — — — — — — — ——

Nyiirl alsónadrág
trikószOTŐsfl. (ebéről színéé __ _ _ _ 2.40,

Rövid köpernudrág
kiváló szabás, gombos ———————

Selyemfényli puplinuadróg
la kíTilelben, (ehér és izmes. gombos — — _,

Háló- és strandpllama
elsőrangú mosó treskőból — 7.90.

3.90
4.95
1.65
1.55
1.95
2.55
5.95

Oxford pliomoöltöny
vagy la divat crepp pijama 11.50

Vlllámzáras tréningruha _ nn
női ét férfi model(neonokban. bármely mId X XÍI 
vagy nagyság_____  ..._______... _ _____ UsUU

Kemény- és félkemény gallér _ gn 
a legdivatosabb formákban..._______________

13.80 Nyári divat szalmakalap_ _ _ 1-75
Portai megrendeléseket e héten ezen árakon szállítunk
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tiz évre biztosítva vari. 
Képzelem Hajókéin, mit ke-

Kicsodák?
A biztosilási ügynökök.

Az nj párisi amerikai kővel, Jesse L. 
•zombalon iidla ál megbízólevelét Lebrun-nck. 
Struiis Beeq de Fonqiiiére-el, n jegyzőkönyv 

vezetőjével a Pnluls de l'Elisée-ből távozik.

— Az amerikai világrepülő Chabaroszkban 
leszállt. Mailem, aki világkörüli repülőulján 
legutóbb a szibériai Irkuckból startolt továb 
kelet felé, a vasárnapra virradó éjszakán 
három órakor leszállt Chabaroszkban. Mát 
tern igy rövidesen Vladivosztokon át eljut a 
Csendes Óceán fölé.

— Brldge-verseny Siófokon. Siófokról je
lentik: Vasárnap játszották le a siófoki fiir- 
dőignzgatósóg éttermében az országos bridge- 
versenyt. Nyolc pár és öt csapat: Fészek I, 
Fészek II, Unió Klub, Bécs és Kaposvár csa
patai vetlek részt. A szombati elődöntő ered
ményeképpen a döntőbe kerültek Fészek 1, 
Fészek 11, Unió Klub csapatai. A nagy ér
deklődés mellett le látszott döntőmérkőzések 
végén első lelt a Fészek I. csapata, Bokor 
Jntrc, Bécsi Ica, Colién Rafael és Bécsi 
László-team, a második Fészek II. csapata, 
Klór, Várkonyl, Kovács és Pap-team, har
madik az Unió Klub, a Galgóczy, llctcés Al
fréd, Breincr—//ir-teamje.

— A Válaszloltblráakodásl Központ közli*  
gyének, n „Váluszlollbirúskodás" havi folyó- 
Iratnak első száma megjelent. Évi előfizetési 
díj: 11 P. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal (Gr. Zichy Jcnő-utca 41.

I.épcaőliázi kUlön- ||ri||£ini 
bejáratú, 2 ablakos IJuvQ! I 

szoba itinius elsejére Ki 9 fi A VH- kerület, Király-utca
I U 11 65. II. emelet 1. szám

— Vasul! baleset Csehszlovákiában. Prá
gából jelentik: A csehszlovákiai Turnau va
sútállomáson vasárnap reggel az érkező 
személyvonat nekifutott egy tolatószercl- 
vénynek. A személyvonat mozdonya és több 
kocsi súlyosan megrongálódott, 13 utas 
könnyebben megsebesült.

— Mozgalom n borravaló ellen. A polgár, 
mester leiratára, melyben a borravalós rend 
szer megszüntetésére kér javaslatot, rz összes 
szakmai egyesületek tanácskozásra ültek ősz- 
»/e. Elhatározták, hogy a pincérség minden 
erejével küzdeni fog a h-alázó borravalós 
rendszer nicgszünlcléséerl és célul az cgypin- 
céres, százalékos rendszer bevezetését tűz
ték ki.

Hónaitixxadás
axíllol

Mladen.ltt knphntA! Főraktár: TörUk-l’aiku, KlrAly-u.21

— Kazinczy serleg avatás Sárospatakon .Sd- ; 
rotpalukról jelentik: ünnepélye*  keretek között 
ma délután avatták fel Sárospatakon Kazinczy 
•crlcget. dr. Kazinczy Gábor nyugalmazott kú
riai bíró. Kazinczy Ferenc unokája, adományát. 
Dr. Kácz Lajos, a sárospataki diákszövetség al- 
elnöke mondta az avatóbeszédet. Ugyancsak 
ma tartották Sárospatakon a diáktalálkozókat, 
többek közölt jő és 60 éves érettségi találko
zókat. Szerdán avatják fel a pataki angol In
ternátusbán, //dHKin Bálint kultuszminiszter 
jelenlétében gróf Klebelsbcrg Kunó portréját. 
Ugyanekkor iktatják be urát'Bethlen Páll a fő
iskolai világi gondnoki tisztségbe.

Ha jól és olcsón akar öltözködni, fordul 
Jón a „Divat urisztibóságlinz", Errsébel-körut 1.
1. em. A cég jómlnőségii szövetekből saját mű
helyében készít rendelésre mérték után, több
szöri próbával, elegáns férfiöltönyt 40 és 50 
pengőért. Minden darab a cégfőnök ellenőrzése 
mellet késiül, a legtökéletesebb kiállításban.

A Magyar Vasúti Forgalmi Rt. Bessenyei 
Beöthy I :iszl6 nv, kereskedelemügyi miniszter 
elnöklete alatt megtartott közgyűlésében az 
1032. évre szőlő osztalékot réizvényenkértt 1.25 
pengőben állapította meg.

araaRRmBMaMnBBatnaHM"

í.* 1.""*" 1* MÁRKUS PARK MOZIBAN

a

Ezen a vasárnapon Grün hiányzik a csa
ládi körből, mert a múlt heti strandolás meg
ártott neki. Móricka és papája, az anekdó- 
Iákból közismert Kohn ur unatkozva ülnek 
a kávéházban. Illetőleg csak Kohn ur unat
kozik, Móricka szokás szerint újságot olvas 
és fecseg.

.MÓRICKA: Megkezdődtek az Európa-baj- 
nokságok.

KOHN UR; Tudom, a Gál lett a második. 
MÓRICKA: Miféle Gál?
KONH UR: Nem a Jenő.
MÓRICKA: De papa, most nem Miss Euró

pát választanak. Azt döntik el, hogy ki a 
•egjobb vívó Európában.

KOHN UR: És ki dönti el? A Waleffe? A 
Waleffe?

MÓRICKA: Jé papa, hiszen te placsek- 
hajól játszói...

KOHN UR: Szívesebben játszanék alsóst 
.i Grünnel, de ha nincs itt.

MÓRICKA: Hát akkor játsszunk tovább, 
le leszel a Placsek, én leszek a Hajó. -

KOHN UR: Na jó! De mik a placsekhajó 
szabályai?

MÓRICKA: Az, hogy a Hajó kérdez, a 
nlacsek pedig mentői butábbakat válaszol.

KOHN UR: Hát akkor kezdd el. -
MÓRICKA: De Placsek, maga nem tudja, 

hogy mi az az Európa-bájnokság? A leg
híresebb vivők mérték össze a kardjaikat.

KOHN UR: És akié 
győz?

MÓRICKA: Egyforma 
vívnak!

KOHN UR: Hajókám, 
londnak akar tartani. Az előbb azt mondta, 
hogy összemérik a kardokat.

MÓRICKA: Nem mérik össze. Vívnak.
KOHN UR: A Gál és a AValeffe vívnak.. . 
MÓRICKA: Nem a Gáli
KOHN UR: Tudom már Hajókám, a Tat

dana MaslofT.
MÓRICKA: Ki az a Tatjana MaslofT?
KOHN UR: Miss Európa, ö viv a legjob

ban.
MÓRICKA: SIussz! Ez a téma be van fe

jezve. Mit szól hozzá Placsek, végre aláírták 
négyhatalmi szerződést.
KOHN UR: Ki irta alá?
MÓRICKA: Hál a Mussolini, a MacDonald, 
Daladier és a Hitler.
KOHN UR: A Weisz Fülöp nem irta n!á? 
MÓRICKA: Hogy jön oda a Weisz Fülöp? 
KOHN UR: Vonaton.
MÓRICKA: Mondja Placsek, mit szólna 

hozzá, ha én most egyszerűen megölném 
magát?

a leghosszabb, az

kardokkalhosszú

engem bo-maga

— A lillafüredi Íróhét vasárnapi előadásai. 
\ Palota-szálló nagyméretű hallját teljesen 
betöltő közönség előtt három előadás hang
zott el. Elsőnek Kosztolányi Dezső tartott 
közel egyórás, síirü tapsokkal többször meg
szakított előadást arról a kérdésről, hogy 
érdemes-e írni és főképpen magyar írónak 
lenni. Ezután dr. Balassa József tartott elő
adást a helyes magyar stílusról. Halmi Bó
dog adta elő „Mit olvasson a közönség'*  
cimii tanulmányát.

Jonny puha gumi gallér 
66 lillér, hónapokig larl 

nauoma niiteg szapnoanös vízben mosnatú 
Kapható minden divatáru Üzletben.

— Remek férfiöltöny mérték szerint 40 P- 
A tavaszi idényből raktárunkon felhalmozó
don nagymennyiségű, kitűnő minőségű szövet
maradékokból remek kivitelű férfiöltöny mér
ték szerint rendelhető 40 pengőért. Csak amíg 
a maradékkészleliink larl. Ruhakcreskcdelmi 
Vállalat, Ferenc körút 39 I.

— A közismert „Divat uriszabóság", Erzsé
bet-körút 1. I- cm. Kitűnő minőségű szövetma
radókokból remek férfiöltönyt készít mérték 
utón, kifogástalan kivitelben, kétszeri próbá
val, propagandaárban 40 és 50 pengőért.

Dr. FEHVES SZAKORVOS 
vér-, bőr- éa nemlbeteijek 

bbbmaek reodel egész nap 
KAknczi-ui 55. I. em. I. Rőknual szemben.

— Romlott étel-ital, ha gyomrát elrontja, 
Fél pohár „Igmóndl" gyorsan helyrehozzál

— Minden csoda 3 napig tart, de ha „Hydro- 
■íéncs Fcketefejii Shampoont" használ, haja 
csodás szőkeségét állandóan megtartja.

Kálmán Jenő tréfája
KOHN UR: Repülőgépen? Repülőgépen? 
MÓRICKA: Se vonaton, se repülőgépenI A 

Weisz Fülöp. aláírására nem volt ott szükség.
KOHN UR: Olyan jól áU?
MÓRICKA: Kicsoda?
KOHN UR: A Mussolini.
MÓRICKA: Slusszl Ez a téma is be van 

fejezve. Különben is az a fontos, hogy most 
Európa békéje

KOHN UR; 
reshettek ott.

MÓRICKA:
KOHN UR: ____ _______ ________
MÓRICKA: De Placsek, ott nem volt sem

miféle biztosítási ügynöki
KOHN UR: Értem Hajókám. Maguk az 

igazgatók csinálták meg az üzletet. Betörés 
ellen biztosították Európát?

MÓRICKA: Nem betörés ellen. 
KOHN UR: Baleset ellen?
MÓRICKA: Nem baleset ellen. 
KOHN UR: Akkor halálesetre ...
MÓRICKA: Nézze Placsek! Azt,

mii 
a

. hogy 
Európa békéje tiz évre biztosítva van, csak 
képletesen kell érteni.

KOHN UR: Úgy, mint H.O?
MÓRICKA: Mi az a H>0?
KOHN UR: A viz képletesen.
MÓRICKA: Nézze Placsek, maga nem fog 

engem kiszekirozni ebből a kávéházból...
KOHN UR: H»SO«?
MÓRICKA: És ha én most megölöm ma

gát?
KOHN UR: Akkor H» S. 0. S.-t fogok ki

áltani.
MÓRICKA: SIussz! Látom, hogy reszket, 

hát ez a tréma is be van fejezve. De 
csinál azzal az újsággal? Miért veszi ki 
lámájából?

KOHN UR: Hazaviszem a kutyámnak.
MÓRICKA: Csak nem akarja azt mondani, 

hogy a maga kutyája olvasni tud?
KOHN UR: De mennyire azt akarom 

.mondani Hajókám, de mennyire. A múlt
kor is hazaviszem neki a Lloydot .

MÓRICKA: A kutyának?
KOHN UR: A kutyának. És képzelje Ha

jókéin, mit keres ki belőle elsőnek?
MÓRICKA: Na mit?
KOHN UR: A csirkecsontot, amit 

pakkoltam.
MÓRICKA: Jaj! Jaj! Elég! Elég!
KOHN UR: Miért? Hisz te akartál placsck- 

hajót játszani.
MÓRICKA: De ez nem játék többé. Ez 

borzalom!

lx'léje

— A Lehel-utcai kommunisták az ügyészségen. 
A Lehel-utcai Columbia cipőgyárban történt kom
munista összeesküvés aktáit vasárnap zárták 
le a főkapitányságon. Az előállilott 54 cipész
munkás közül huszonkettőt az állami és társa
dalmi rend erőszakos felforgalására irányuló 
bűncselekmény miatt előzetes letartóztatásba he
lyezlek, a többit elbocsátották. A letartóztatott 
munkásokat vasárnap átszállították a Markó- 
utcai fogházba.

— Egy lapszerkesztő halála. Sátoraljaújhely- 
ről jelentik: Szentgyörgyi Géza, a Zemplén c. 
lap szerkesztője és felelős kiadója 54 éves ko
rában, hosszú szenvedés után elhunyt. A ki
tűnő újságíró halálát általános megdöbbenéssel 
fogadta Sátoraljaújhely társadalma.

Jó sör — jó hangulat!

» lioKb KOLIBRILloyd-palota

— Szlovák kulturest Budapesten. A Szlovák 
Munkások Köre vasárnap este kultureslet ren
dezeti. A szlovák énekkar népdalokat adott 
elő, majd Sarkadu Béla elnök mondott meg
nyitóbeszédet, amelyben ismertette a kör céljait 
és hangsúlyozta, hogy Magyarországon a szlo
vákok teljes kulturális szabadságot élveznek. 
Koezián /András nlelnök is kifejezte ünnepi be
szédében, hogy n magyar kormány mennyire 
támogatja az itt élő szlovákok kulturális tevé
kenységét. Végül tót nyelven elŐodták a Köl
csönkért feleség cimii vígjátékot.

— Nők részére készült a relikülbcn hord
ható Moment izzadás elleni crayon.

Kivételes alkalom mértékutáni 
fértiruha rendelésre!

Csak ezen a 3 napon: Junius 12, 13 ós 14-én!
A tavaszi és nyári idényből felhalmozódott nagymennyiségű ki
tűnő minőségű divatszövetmaradikokból kifogástalan hivitelü di
vatos férfiöltöny rendelhető mérték után, kétszeri próbával, valódi 
o csó propaganda árban 40 pengőért! Ruhakereskedelmi Vállalat, 
Ferenc-körut 39. I. em. Egyszeri rendelés elég, hogy állandó 

| vevőnk maradjon!

A leszerelési konferencia amerikai részt
vevői: Norman Davis (balra) és M. Dullcs 
távoznak a Qual d’Orsay-rőI, a tanácskozá

sok színhelyéről.

— Meghalt Vargha József dr. kir. főügyész. 
Vargha József dr. kir. főügyész, a budapesti 
kir. főügyészség h. vezetője, életének 64-ik 
évében, rövid szenvedés után vasárnapra 
virradó éjszaka meghalt. Az elhunyt kir. fő
ügyész az úgynevezett gyilkossági és ember
ölési bűnügyek állandó referense volt, * 
mint ilyen, az Ítélőtábla Kállay-tanácsa mel
lett látta el a köz vádlói lisztet. Temetése 
iránt még nem történt intézkedés.

<— Olaszellenes tüntetés Zágrábban. Bel
gráditól jelentik: A szombatról vasárnapra 
virradó éjszaka Zágrábban a Jadranska 
Strázsa társaság által rendezett fáklyás fel
vonulás után egy csoport fiatalember tün
tetni akart az olasz konzulátus előtt. A 
rendőrség a tüntetőket szétzavarta, mielőtt 
a konzulátust megközelítették volna.
| r villamos 

hUtőkészUtékek 
■Urklmérő- 

KészUlékek 
fagylaltgépek 
HENNEFELD 

iégszekrénygyér 
VI., O-VTCA «. SZ.

— Gyermekfénykép Rozgonyitól 3. drb. 8 P.
— Halálos husmérgezés. Veszedelmes hús- 

mérgezéssel szállították a kalocsai Szent- 
iereszf-kórházba Kákonyi István gazdálkodói, 
feleségét és tizenhároméves kisfiát. Megállapí
tották, hogy Kákonyi felesége romlott húsból 
készítette az ebedet. Kákonyi István a mérge- 
zésbe belehalt, az asszonyt és gyermeket azon
ban sikerült megmenteni.

— Szöllős Aladár már nem elnöke a TTC-nck. 
Felkérlek bennünket annak közlésére, hogy 
Szöllős Aladár a Terézvárosi Torna Clubnak 
már közel 2 éve nem elnöke és igy a TTC ré
szére annál kevésbé vehetett fel kauciós alkal
mazottakat, mivel amióta a Szegfű-utcai klub
helyiség megszűnt, azóta a klubnak helyisége 
nincsen és mindenkor nyilvános vendéglőben 
tart összejöveteleket. A Terézvárosi Iparosok 
és Kispolgárok Köre teljesen függetlenül a 
TTC-töl, évekkel ezelőtt alakult meg és annak 
semmi összeköttetése a TTC-vcl nincsen.

Erinfinlfnmit ma " rBnlOIIOnyi 40 s
SCHNELLER, Dohány-utca 77. II. cm- «.

— Megnagyobbodik a Fenyves Aruház. A 
Calvin téri Fenyves Áruház újabb meglepe
téssel szolgál vevőinek. Ugyanis hetek óla la
katosok, asztalosok, festők, tapétázók tömege 
munkálkodik az áruház átalakításán. A vezető
ség, hogy az eddigi tolongást kiküszöbölje, 
egy teljes emelettel. 1000 négyzetméterrel bő
víti az áruházát. Új osztályokkal is bővül 
áruház: háztartási, üveg-, porcellán- és játék
áru-, azonkívül a külföldön is jól bevált egy
ségár-csoportokkal, ahol a vevőközönség úgy
szólván fillérekért vásárolhat kedves, hasznos 
apróságokat. Örömmel üdvözöljük a Fenyves 
Áruház ezen újítását.

— Az Irodahelyiségek korszerű világításáról 
Pillilz Dezső mérnök, a Magyar Racionalizálási 
Bizottság korszerű irodaszervezési tanfolyama 
keretében, junius 13-án, kedden, fél 7 órakor « 
Magyar Villamos Művek Országos Szövetsége 
VilAgitóstechnikai Allomásnáak VI., Eölvös-u. 
11. I. alatti előadótermében előadást fog tar
tani.

ANTONIO BAZZANELLA
jnznevüjének vendégjátéka és a

TONBÖKLÖ RSSZOlfVOK
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A Habsburg-ház több tagját, németországi 

hercegeket és néhány brazíliai famíliát kő
idről érintő, világszenzációt jelentő port 
tárgyal e héten a lisszaboni törvényszék 
Miguel portugál királyt 1834-ben elűzték. 
Menekülése előtt a Bourbon-Braganza-ház 
koronaékszereit a Portugál Nemzeti Bank
ban helyezte letétbe. A későbbi királyok bir
tokba vették az ékszereket, de jog szerint 
csak a detronízált ágat illették. Most azután 
Mária Terézia főhercegnő pórt indított az 
ékszerekért. Sokmilliós kincsekről van szó. 
A lisszaboni tárgyalásra eljönnek a világ 
minden tájékáról az újságírók.

II.
A Hungária Automobil Club hétfőn este 

10 órakor vacsorát rendez a felsőmargitszi
geti étteremben. A vacsorán résztvesz József 
Ferenc főherceg, a Hungária fővédnöke is.

III.
A dolgozó nők száma megszaporodott 

tggyd. Ezúttal egy arisztokrata hölgy lépett 
a dolgozó nők sorába. Pálffyné Apponyi Jú
lia grófnő néhai Apponyi Albert leánya ka- 
lapkészitést tanul. Azt mondják, csak a sa
ját passziójára.

IV.
Színházi körökben sokat nevetnek a hét 

legjobb bemondásán. Vajda Pál, a Vígszín
ház kitűnő szimpatikus és tehetséges rende
zője, a többi között jó bemondásairól híres 
és arról, hogy élősúlyban pontosan 106 kiló. 
A kitűnő Vajdát mostanában hetek óta egy 
kedves urilány társaságában látták. A hölgy 
termetben és testsúlyban feltűnően hasonlí
tott lovagjára. Pár nap óta azonban már 
nem látják együtt őket. A Vígszínház társal
gójában megkérdezték Vajda Pált, hová lett 
a szimpatikus hölgy:

— Lefogyott rólam — hangzott a válasz.
F V.

X Százak Társasága kedden este a város
ligeti Zserbóban kokteil partit rendez. A 
meghívókat már szétkiildték a társaság tag
jainak és a vendégeknek,

VI.
As egyik napilap „Állást nyer” rovatában 

'a kővetkező apróhirdetés jelent meg:
— Belvárosi cipőüzletem részére eladót 

Iféreiel^ Pdlyéifha^ 3Q évpp ghjli, Jó megjele
nésű, biztos fellépésű, mosolygós képű, az 
életet derűsen néző, intelligens, érettségit tett 
fiatalember. Megkívánom, hogy a pályázó a 
német nyelven kívül az angolt, vagy franciái 
is beszélje...

Apróhirdetés: 19331
VIL '' - - - -

rA Váci-utcai divatboltokat két nappal ez
előtt sorra járta egy rendkívül elegáns 
hölgy. Angolul beszélt. Több üzletben bevá
sárolt. A csomagokat a (teliért szállóba kül
dette. A hölgy John D. Prince, az Unió bel
grádi követének a felesége volt. Az urával 
együtt csak azért jött Budapestre, hogy be
vásároljon a híres Váci-utcai boltokban, 
amelyek a legszebb párizsi üzletekkel vetél
kednek. Már vissza is utaztak Belgrádba.

Vili.
Verbőczy Ha, a tehetséges fiatal színésznő 

titokban spanyolul tanul. Nagy meglepetést 
készít elő. Verbőczy lla sokat szerepelt a 
budapesti rádióban és most is rövidesen újra 
szerephez jut. Közben azonban „gőzerővel'' 
tanul spanyolul, mert a spanyol rádiótársa
ság fölkérésérc gramofonba énekel spanyo
lul és a lemezeket a barcelonai rádióállomás 
közvetíti szét a világba.

IX.
Piarista garden party lesz a Margitszige

ten. A kerti ünnep fővédnökei Teleki Pál 
gróf, Ugrón Gábor, Degré Miklós a tábla el
nöke, Liber Endre alpolgármester és Pár- 
dány Emil miniszteri tanácsos, Márkus Emí
lia ura, valamennyien volt piarista diákok.

X.
Csak Culbertson mester tankönyveit for

gatják olyan sűrűn a budapesti brldzselők, 
mint egy most megjelent vörösfödelü kis 
könyvet. Kunitzer István dr. budapesti or
vos, az ismert bridzsjátékos remek humor
ral megirt verseskőnyvet adott ki. Minden 
sora a bridzs körül forog. Mulatságos, érde
kes könyv, remekül rajzolja meg a bridzse- 
lök figuráját.

XI.
Gaál Franci fölcsapott halásznak. Kivál

totta a hal ász jegy ét és vasárnap nagy föl
szereléssel sporthorgászásra indult Tihanyba.

— •ági —

Gyárfás EL,.
Az előkelő közönség találkozó helye.
Minden laxneaal éa komforttal felwerelre, kőé- 
▼•Uen a Balaton partján.
Mérsékelt előszezoni Arak.
Kívánatra prospektust kOldflak.
Telefon Balatonlelle 17.
Igaagató-tuiajdonoa; Oláh Gyárfás HJbáijr.

Elfogták a román 
vasutak milliós 

sikkasztóját
Hosszas hajsza után rendőrkézre került 

Schöchter Ferenc bukaresti kereskedő, aki 
húszmillió leit sikkasztott a román ál

lamvasutak pénztárából.
Schfichter ügye az európai fővárosok 

rendőrségeit heteken keresztül foglalkoz
tatta. A bukaresti rendőrség felkérésére 
Budapesten is nyomozást folytattak, mert 
az volt a gyanú, hogy az 54 éves agyafúrt 
szélhámos

Magyarország felé vette útját.
Szombaton a késő éjszakai órákban Bécs- 

ben a Zollergasse 32. számú házban, ahol 
álnéven lakott

felismerték
és bekísérték a rendörigazgatóságra. Schöch- 
tér rövid vallatás után

beismerte, hogy azonos a sikkasztóval, 
előzetes letartóztatásba helyezték. Pár nap 
múlva átadják a román hatóságoknak.

A leszerelés! konferencia 
szíves figyelmébe:

Elkészüli Angliában a világ leg
nagyobb hadirepülőgépe

Londonból jelentik: Az angol légügyi mi
nisztérium szombaton vette át a rochesteri 
Short-féle repülőgépgyárban a világ legna
gyobb hadirepülőgépét.

A hatmőtoros „légi cirkáló**  a szárnyak 
burkolatának kivételével teljesen fémből ké

szüli, súlya összmegterheléssel 32 tonna, szé
lessége, a szárnyak egyik végétől a másikig 
36 és fél méter, hossza orrától a farkáig 27 
és fél méter, 10 főnyi személyzetet vihet. Az 
óriásrepülőgép felszállásához csak 20 másod
perc szükséges.

Felderítő és megfigyelő szolgálatra, légi
bombázásra egyaránt használható. A szom
batra tervezett próbnrepülés a kedvezőtlen 
időjárás miatt elmaradt.

— Lényegtelen hőváltozás. Változóan de
rült idő volt vasárnap. A Meteorológiai Intézet 
prognózisa szerint: északi légáramlás vár
ható. Sok helyütt eső, esetleg zivatar lé
nyegtelen hőváltozással.

— Rejtélyes öngyilkosság a tabáni teme
tőben. A tabáni temetőben a temetőőr egy 
35—40 évesnek látszó, eszméletlen állapot
ban lévő nőt talált az egyik sirhanton. Érte
sítette a mentőket, akik megállapították, 
hogy az egyszerűen öltözött nö veronállal 
mérgezte meg magát. Retiküljében kis cédu
lát találtak, amelyen Loyk Mária Zsigmond
iéra fölirat állott, de házszám nem volt a 
cédulán. Eszméletlen állapotban szállították 
a Rókus kórházba. Megindult a vizsgálat ki
létének és az öngyilkosság okának megáll a- 
pitására.

— Fogorvosok nagygyűlése. A fogorvosok e 
héten tartották meg tudományos nagygyűlésü
ket és ennek keretében Máthé Dénes egy. tanár 
és Major Emil „A modern arliculatorok érté
kesítéséről", Róna Alfréd n gyökérhártyagyul- 
ladások röntgen-kezeléséről tartott előadást. 
Raab Manó a fix hidak lehetővé tételéről, Kiéin 
Jenő a foászati röntgen-technikáról beszélt. 
Kolos és Dalnoky professzorok uj műszereket, 
Görög Adolf újfajta védőlemezt mutattak be.

— Vlsszaklaérték a (egyházba a kofferét 
gyilkost. A Keleti pályaudvaron vasárnap reg
gel nagy feltűnést keltett egy szuronyos fog
házőr, nkl egy darócruhába ltözött, megbilin
cselt fegyencet kisért. A fogházőr a fegvencet a 
soproni személyvonathoz kisérte, ahol egy har
madosztályú kocsi fenntartott fülkéjébe száll
tak be. A fegyenc Schreibcr Tamás József, a 
kofferes gyilkos volt. Schreibert három héttel 
ezelőtt szállították a sopron-kőhidai fegyinté
zetből Budapestre és szombaton tárgyalták egy 
csalási ügyét. A törvényszék nyolc hónapi bör
tönre Ítélte. Schreibert vasárnap reggel vfssía- 
szállították a sopron-kőhidai fegyintézetbe. Ott 
tölti ki a tizennégy évi fegyházbüntetését a 
gyilkosságért. Ehhez jön most a nyolc hónap, 
de nyilván még szaporodni fog büntetése, mert 
néhány folyamatban lévő bűnügyben szerepel 
mint vádlott.

— Letartóztattak egy könyvkiadót. Vasár
nap a főkapitányságon előzetes letartózta
tásba helyezték Koszó Béla 32 éves könyv
kiadót. A jó családból származó fiatalember 
ellen szombaton a gödöllői járásbíróság elő- 
vezetési parancsol bocsátott ki és előállí
tása után derült ki, hogy a budapesti tör
vényszék csalás miatt körözi. Koszó nem 
emlékezeti rá, hogy ellene valami eljárás 
lenne folyamatban a törvényszéken. A fő
kapitányságról az ügyészségre kisérték, ahol 
a \ izsgálóhiró dönt további sorsáról._______
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— Nagy tűz az angyalföldi Tarnal-pusztán. 
Vasárnapra virradó éjszaka báróm óra tájban 
az Angyalföld halárában elterülő Tarnai-pusz- 
táról nagy tüzet jelentettek a központi tűzoltó
ságnak. A központ a VI. és VII. kerületi őrsé
gek vonullak ki. Érkezésükkor több szénaka
zal és a fű nagy területen lángokban állott. A 
tűzoltók órákhosszat dolgozlak, mert a Iflz ro
hamosan terjedt tovább. Reggel nyolc óra lehe
tett, amikor az utolsó őrség bevonult. A tüzet 
eldobott égő clgareUavég idézte elő.

— As osztálysorajáték résztvevői felkéret 
nek, hogy a megújítási betétet és az előirt 30 
fillér költséget a kezdődő 3. osztály húzása 
előtt fizessék meg, különben nyereményigé- 
ny.ük elyész.

— Halottat fogtak ki a Dunából. Csepelen, • 
szikratávíró állomás közelében egy 40—50 éves- 
nek látszó férfi holttestét fogták ki a halászok 
a Dunából. Az ismeretlen dunai halott 163 cm 
magas, barna haja és barna bajusza van .Fe
kete kbát és fekete cipő van rajta. Orvosi meg- 
Alapítás szerint körülbelül egy hétig lehetett a 
vízben. Holttestét a csepeli haloltasházba szál
lították.

— Villamos- és motorkaramholok. Duday 
Imre 3 éves kisgyereket a Kolozsvári utón el-

Sázolla a 2H-ns jelzésű villamos — Domonkos 
lihályné takarítónőt a Krisztina-köruton el

ütötte egy 61-os jelzésű villamos. — A Váci- 
utón Molnár Ferenc nsztalos motorkerékpárja 
összeütközött Iládinger Ferenc tanuló kerék
párjával. Hádlnger, Molnár és a kerékpár utasa, 
Szabados Autaj lakatos megsebesültek.

Strandpizsama 
(a legfelső rajz szerint) 
kitűnő ripszböl, rágom
bolható külön pelerinnel

9.80

Fürdődresz- 
újdonság 
szavatollan tiszta gyapjú 
anyagból, használatban 
nem tágul

11.80

Strandpizsama
(az alsó rajz szerint) 
valódi lenvászonnadrággal, 
csíkos marokén blúzzal

11.80
Pénteki occasio

csak pénteken, június lő-án

RúliadoljlllCIt mind ralődl hernyóielyer",
Nem muselyeni I métere

Női ruhakelmék anyagok, az óewea^diVat-
ernyalatokban . ............................... métere

NŐI és férfinlzsamák modem, M-
vttelben.... ..................................- d*rab|a

2.40

1.80

5.80
Csinos női ruhák egysein# búréiból.. ... .. 5.80
Női divatclpök elaőrendfl, Jó kivitelben, « r «

alacsony és maga*  sarokkal .......  párta D-uU
Bútorhúzat izavatoltan színtartó divatos ne 

anyagok ....... ........................ ........ métere
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SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: Harudl itfn/at C. 
MAGYAR SZIMIAZ; igy r, ni,
>UHAI, OKIT l M; T<«»ék brvAllni <'n 
FI I UÍ.I.N rr.HI SZÍNPAD; L»f. Kohn

Előkelő vendégünk, Mr. Savoir bclcbolon- 
dult Pestbe, Vasárnap délelőtt dezsönét 
adott a Ritzben, ahol .Marton Sándor társa
ságában Ábrahám Pál is megjelent, hogy 

aperitiffel igyák meg áldomásukat — 
megállapodásukul Ezek szerint befejezeti 
tény: Savoir szállítja Abrahám legközelebbi 
szövegkönyvét, amit Alfréd (írünwalddal 
együttesen ir meg (Grünmald ur egyébként 
vasárnap este érkezett Pestre.) A megálla
podás szerint nem Parisban, hanem Lon
donban lesz iiz uj Ábrahám-operctt Urauf- 
fiihrungja, Iliért szeptemberben a párisi 
.Voccador-szinház a Ball im Savoy-l liizi 
műsoróra

♦
Angolltajuszos, őazülőhajii dzacnllmen n ki

tűnő fram-la író. Minden ellenkező híresztelés
nél szemben: először van Budapesten és való
ban európéer módon élvezi l’csf szépségei!. 
Miután tegnap nz éjszakai Dunát (mennyivel 
csúnyább u Szajna! sóhajtott fel) csodálta 
meg, ma délelőtt ó. ml kedve* * véletlen — 
egy liudapestcn Időző francia írónő év Marton 
Sándor társaságában a pesti múzeumokat 
nézte meg.

Végre egy külföldi, aki nemcsak a cigá
nyokra kiváncsi Budapesten.

♦
Kiváló írónk nagy gourmand, annyira, hogy 

most is befőttet eszik. Inkább tavalyi konzerv, 
mint idei gyümölcs — ezt mondja a pincér
nek - , hozzon egy vegyes kampótól, de sok 
meggy legyen benne. A pincér tálal, barátunk 
beleharap a kis piros bogyóba, elflnlorodik 
arca és ezt mondja felháborodottan:

De hisz ez cseresznye, nem meggy!
Mire az irodalmi pincér vállát rándítja

a:

stanábanf . . .

’Joan Bio túléli, közkedvelt nemyorki színésznő, 
mint az amerikaiak leghőbb vágyának, a 

„prospcrity‘‘-nek megszemélyesítője.

Az Operához idei szezonja már tiz nappa’ 
ezelőtt befejeződött, de n tagok még most is 
a legnagyobb bizonytalanságban élnek a jövőt 
ilh tóén. Hadnai igazgatónak ugyanis nz a po
litikája, hogy senkivel sem köt többéves szer 
zö<lésl t’s a/ idén, kel tag kivételével, minden
énekesnek lejárt a szerződése. Ez annál kelle
metlenebből érinti a tagokat, mert újabb fize
téscsökkentés van kilátásban. Az állami tiszt- 
s iselök második flzctéslcszállitásával egyidöben 

iivészszemélyzcl gázsiját is csók
ák. de végül is azt határozták, 

■ciót nem Isajtják végre a szezon 
cm elbnhi.vljók a jövő játék- 
ipcrni tagok joggal reménykedtek 

idén deficit nélkül dolgozó 
iarad a gázsiredukció, mert 

■n. Annál lehangolóbban 
agyonrediikáll opera- 

burásból származó hir, 
7 százalékos arányban 

(•hajtják.
♦

A redukciót még snlahogynn elviselnék a 
nagvobhgázsliu tagok. <lc a legjobban azt sé
relmezik. hogy teljes bizonytalanságban hagy 
jók őket a jövő szerződésüket Illetően és ki- 
Mcdgállalottságukat fokozottabb mértékben 
éreztetik velük h hivatalim körök. Illetékes he
lyen. ahová kérdést Intéztünk, hogy ml ar oka 
ennek a huzavonának, a következő választ 
kaptuk:

A kultuszminisztérium ax Operaházi állni 
felterjesztett költségvetést még nem hagstn 
Jóvá. Ez valószínűen hétfőn érkezik vissza a 
színházhoz és így kedden azonnal megkezdőd
nek a szerződtetést tárgyalások. Meglesz a re
dukció Is, mert bár komoly veszély egyelőre 
nem fenyegeti az Operaház pénzügyi egyen
súlyát, mégis lm kell magát blztosllaniu n 
laeglepetének elől . . .

í gy értesülünk: a ..tárgy-alánok** Igen egy
oldalúak lesznek, a tagoknak megküldik az u| 
sBerzŐdtctés) ajánlatot, amelyet vagy aláírnak, 
▼agy ... 

lt RT III I S -TI K I SZÍ IVPA® 
l>R. KOHNJegyrendelés 41-3-76.

Junius 14 én, szerdán este lél 9 órakor 
MAX NORDAIJ izgalmas cselek mén yll 
•zinJAlékának bemutató-clóadába*

A világ legnagyobb függönye

S Z I N II Á z

I chicagói világkiállításra egy darab vászon bal készítették a hatvannégy láb
hosszú és harmincnyolc láb magas színpadi függönyt, melynek elhelyezéséhez huszon

nyolc emberre volt szükség.DIE KL. BÁLLÁ
Igen: n csöppnyi Bállá...
Két héttel ezelőtt azt se tudtuk, hogy a 

világon van, Bécsben azt hitték, hogy olasz 
és I)i Balla-nak nevezte el a bécsi sleng. 
Jött mint egy kis rakéta és fölforgatolt 
mindent, legfőképpen pedig uj fajsulymér- 
léket vezetett be a pesti színházi élet mér

vűit és régen nem hitelesített mérlc-

Talán az uj mértékegység: a Bállá.
♦

Szerényen jött, talán tulszerényen és csak 
a Barmaik—-Márkus revüjéhez közelálló 
rcklámorgánumok fújták, hogy „uj sztár**  
érkezik. Ugyanolyan szerényén állt meg a 
vonatról jövel, kis bőröndjével az első 
próbán.

— Jelentéktelen kis nő? — mondták a 
kollégák —, a pénzemberek pedig ijedten 
sóhajtottak fel:

—- Rettenetes, rettenetes, ebbe fektettem 
pénzemet ?/
S a próbákon mindig ezt rágták a kis

lány fülébe:
— Vigyázz jó!, te vagy a mi kenye
rünk, ha te megbuksz, akkor mi éhc-

zUnk.
Holtra ijesztenék ezt a szegény kislányt, 

aki összesen 18 éves, szőke és 150-szer ját
szott egy trampll parasztcselédct a Sladt- 
Ihcaterben a „Gliick muss mán habén" 
ciinü darabbal

Most nniva lett, primadonna és tangózik. 
De hogyan!

in.

♦
— Nem kívánok magamnak még egyszer 

olyan pillanatot, mint amikor a főpróbára 
az első jelenetre be kellett mennem! — 
mondja, szepegve a visszaemlékezéstől, kis- 
lányos, kék-fekete pizsamájában kuporogva 
a széken.

— Egyszerűen földbegyökerezett a lá
bam. Ha Harmati) ölébe nem vesz és nem 
visz ki a színpadra, akkor összeestem 
volna. Ezt mind azért, mert annyira meg
ijesztettek, hogy ilyen meg olyan a pesti 
közönség...

— Honnan jött, mit csinált eddig?
— Olyan csodagycrckfclc voltam, — 

mondja kedves akcentussal, mosolyogva a 
múlton. Képzelje: Bachra láncoltam ba
lettet. Nem akarlak operettszinpadra en
gedni, mert nz mondták, hogy

intellektusom van. Stób Zoltán.

„Lehullott a rezgő nyárfa
Eggerth Márta, aki magyar dalbetétet énekel legújabb 
Schubert-tilmen, ki akarja béleltem a magyar közönséget

(A 
brunn. 
illatú 
alatt, bársonykabál 
szonn 
egy r<

Béc.s, junius 11.
Hétfői Napló tudósitójától.) Schön- 

Tizcnkilcnccdik század. Lcvcndulás 
bidermcior milicti. Lanttal a hóna 
Arsonykabálos, csokornyakkendős, pápa 

ics félszeg fiatalember botorkál keresztül 
osszál kövezett udvaron a kis zálogházba. 

Arnnyszökchaju, nevetőszemü szőke lány „be
csüli" a benyújtott tárgyakat.

— Egy lant. 1 forint 80 krajcár.
— - Szabad a nevét? (Akkor még nem voltak 

olyan diszkrétek a zálogházban, mint ma.)
— Schubert. Franz Schubert, — mondja a 

fiú halkan, szégyenkezve.

(Ez baj Bécsben?) Nem vagyok elég köny- 
nvü az operettnek. Azután a Mimi Shorp 
elesett és kitörte a karját. Szegény ...

Talán ennek köszönhetem a karriere
met.

Másodszubrctt voltam a Stadttheaternál és 
beugrottam a Fehér ló-revübe. Pösze lányt 
játszottam s az első sorban ült Lehár és 
„visongott". Ugy-e, jól mondtam?

Lehár fedezte fel először, hogy magyar 
vagyok,

pedig magyar szerzők egyfelvonásosait 
számtalanszor fordítottam le és játszottam 
Bécsben. Mindig hangoztattam, hogy ma
gyar vagyok, de valahogy a bécsi magyarok 
nem ismertek el. Lehár volt az egyetlen, no 
és a Ilcrczeg Géza ...

♦
Aranyos gyerek, boldogan tűri a sikert. 

Hat színigazgató tárgyal vele, három filmre 
hívják, az összes cllensztárok sárgaságba 
estek, teljes ellengőz kapcsolva, de már ké
ső... A kis Bállá beérkezett, ö a legdiva
tosabb, legújabb pesti sztár. És főként: 
nagyon rentábilis . ,,

♦
Egy fájdalma van, nem hisz a tükörnek. 

Azt hiszi és ezt
komolyan hiszi, hogy nem szép.

Pedig ha látná magát a színpadon, a tehet
ség legigazibb kozmetikájában, meg lenne 
elégedve magával. Ha már erről van szó:

— Hogy tetszik a Zilahy uj orra?
— Istenem — mosolyodik el —, milyen 

gyönyörű pisze volt Zilahy. A mostani idők
ben csináltat magának egy hegyes orrot. 
Még csak az kell, hogy a Bársony O-lábat 
csináltasson magának, akkor én leszek a 
legszebb.

*
Legalább őszinte. Megtudom, hogy Rcin- 

bárdinál tanult, azelőtt szólótáncosnő volt, 
két éve színésznő, de mi van a szerelem
mel?

— Jujj! Nem érek rá, vagyis, furcsa, ha 
nincs itt... akkor már nincs szerelem. 
Nagyon tudok lángolni, de amikor eluta
zom, mindennek vége. Nézze meg ezt a 
pizsamakabátot, foltos volt a könnyektől. 
Akkor utaztam.

Dohát azóta már tisztítóban volt a kék 
pizsamakabát.

a

Vígan szól a kiirt. Postakocsi vágtat a zöld 
magyar rónán. Végtelennek látszó pusztaság, 
amiből néha fehéren mosolyognak elő barátsá
gos kis tanyai házak. Gémeskut. Hatalmas ju
hászlegény siitkércz ásitozva a meleg napon. 
Agyában színes, friss melódiák. Az Eszterházy 
grófnők uj zenelanitója utazik a grófi kas
télyba... Ilcrr Schubert aus IVicn.

Kocsmajclenct. A szépséges Eszterházy grófnő 
énekel a szcrelmesszivü Schubérlnek egy ma
gyar dalt. Sir a cigány hegedűje.,, „Lehullott 
a rezgő nyárfa" ...

Ilii ^avasz^ nap°k°n

ni MPFllOTfll&JhtZ.
fél! siker!

Mindez Bécsben. Anno 1933. A sievenngi stú
dióban, ahol dr. Székely Vilmos vezetés# alatt 
a berlini Alliance-fllmgyár készíti legújabb film
jét. Téma: Schubert élete. Cím: a nagy zene
szerző hires dala: „Lelse flchen metne LiedeP, 
Kendőző: WíHy Forst. Schubertét a bécsiek di
vatos, fialni színésze, a kitűnő Hans Járay ala
kítja. Eszterházy grófnőt Eggerth Márta.

Dr Székely junius végén leviszi az egész tár
saságot Mezőkövesdre, ahol pár napig magyar 
motivumu felvételeket készítenek. De nem 
hagyják ki a miskolci Avas borcincéit sem.

Eggerlh Márta végtelenül bánkódik, hogy á 
magyar sajtó barátságtalan hangon irt róla. 
Egy erdélyi lapnak adott nyilatkozatát

elferdítve közölte a cikkíró. .
Sohasem tagadta meg magyar származását. 
Édesanyja magyar nő volt. Viszont az apja 
birodalmi német. Erről igazán nem tehet, ö 
maga egyébként

amerikai állampolgár.
— Olyan szépen fogom énekelni a rezgő nyám 

fát, hogy mindenki megbékíti, aki eddig ne
heztelt rám Magyarországon — mondja Eg- 
gcrlh Márta.

Aki ismeri Eggerth Mártát, az elhiszi, hogy 
beváltja fenyegetéséi és Jényleg olyan szépen 
énekli majd el a magyar dalbetétet — mintha 
sohesem lelt volna amerikai állampolgár.

(a. 1)

Szemere Árpád 
súlyos beteg Felesége 

halála döntötte ágyba
A budapesti művészvilágnak alig néhány 

hete volt súlyos gyásza, amikor az Opera
ház népszerű főrendezőjének, Szemere Ár
pádnak felesége Lafranko Mariska váratla
nul meghalt. A váratlan haláleset, amely 
széles körökben kelteti őszinte részvétet, 
teljesen megtörte Szemére Árpádot. Az Ope
raház még néhány év előtti hóditó Don 
Jüanja és daliás Gróf Almavivája teljesen 
összeroskadva zokogott felesége sírjánál, 
Szemere, akit néhány év óta kínzó pajzs
mirigy bánt alma késztetett az aktív éneklés
től visszavonulni, felesége halála óta nem 
hagyta el lakását. Súlyos lelki depresszió
ján felül egészségi állapotában is aggasztó 
rosszabbodás állott be. Betegágyához csak, 
néhány jóbarátját engedik be az orvosok, 
akik remélik, hogy Szejnere erős 
végül mégis legyőzi a kiűző és 
kórt.

szervezete 
fájdalmas

A Nemzeti Színház szezonzáró 
Korcamáros Nándor vlgjátéka ■ „_____ ,
zat" a pénteki bemutatón őszinte, meleg sikert 
aratott. Nem nagylgénvii, de kedves, hangula
tos a darab cselekménye; színesek és ötlete, 
sek a dialógusok, amelyek gyakran megkacag
tatták a bemutató közönségét. A szereplők: 
a vendég Táray, Aczél Ilona, Vízvári Mariska 
Füzes Anna valamennyien eleven lüktetéssel 
vitték a darabot sikerre.

♦
Vasárnap délelőtt uj színházat gründoltak' 

Budapesten. Feltámasztották a Nyári Ope- 
rettszinházat az Angol Park mellett. A fele
ségem nadrágja cimit revüt viszik át a be
zárt Pesti Színházból. A revüt lényegében 
uj szereposzlással hozzák ki. Uj görlcsopor-*  
lót szerződtettek, az Operaház balletkara 
vendégszerepel majd a ligetben. Premier; 
szombaton.

újdonsága 
,Hazudj Iga-*

*
Alfréd Savoir, a világhírű francia irő, akinek 

több darabja ment már a budapesti színházak
ban — mint ismeretes — a magyar fővárosban 
tartózkodik. Savoir budapesti barátai társasá
gában megnézte a Tessék beszállni! cimii 
Márkus—Harmath-revüt a Royal Orfeumban és 
az első részt követő szünetben lekisértctte ma
gát az öltözőkbe, ahol sorra gratulált a sze
replő művészeknek.

★
Junius 14-én, szerdán este mutatja be a 

Bclhlen-léri Színpad Max Nordau izgalmas 
cselekményü színmüvét, a „Dr. Kohn**-f,  me
lyet európai színpadokon már nagy sikerrel 
mulattak be.

• Vidám nyár! kabaré-est a Fészek Klubban. 
A Fészek Művészek Klubja folyó hó 15-én, 
csütörtökön este 11 órai kezdettel kerthelyisé, 
gében vidám nyári kabarét rendez a legkivá
lóbb fővárosi művészek és művésznők közre
működésével.

• Fiatal tehetségek, akik a Zeneakadémián 
tartandó estén részlvcnni óhajtanak, jelentkez
zenek d. ti. 3—5-ig nz Ambilió Művész Társa
ság irodájában (Munkócsy-u. 37. II. 16).

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

E héten egyetlenegy film volt, amely 
cmlitésrernéltó, az se túlságosan nagyon: 
.4 kék expressz. Sok érdekes látnivaló a 
nagyvilágból. Különben itt a kánikula, leg
alább is a mozikban. Kór!
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—- Annyiban —- felelt a kérdezett, hogy 
ezt a híres kódexet én adtam el Altwein ur
nák, ottartózkodásom alatt.

— Micsoda? ... Mit mond? ...
Ugy meredtek rá kérdő tekintettel, mintha 

kételkedtek volna az épelméjüségébcn.
— Igen, a kódex az én tulajdonom voiH — 

hangoztatta Gálosi. — A lap meg is irja, 
hogy Altweih egy magyar fürdővendégtöl 
vette meg. Ez a fürdővendég én vagyok. Ak
koriban néhány hétig Emdenben tartózkod- 
tani és mivel Altwein ur ügynöke többször 
felkeresett, előszedtem ezt a régi könyvet, 
mely apai örökségemhez tartozott és túlad
tam rajta. Persze, nekem sejtelmem sem volt 
róla, hogy ilyen óriási értéket képvisel, mert 
akkor nem adtam volna el aránylag parányi 
összegért.

— Annál Jobb! — szólt a lány hirtelen 
elhatározással. — Akkor maga is velem fog 
jönni és résztvesz a nyomozásban. Bi
zonyára kitűnő útmutatásokkal szolgálhat a 
hatóságoknak.

— Útmutatással?... Én? — csodálkozott 
Gálost. — De hiszen semmit sem tudok erről 
az ügyről, hacsak azt nem, hogy alaposan 
ráfizettem a felületességemre.

— Apa is ráfizetett — szólt pirulva a 
leány — és bizonyára betege most ennek a 
dolognak. Istenem!... — sóhajtotta — 
ugye, nemrég említettem maguknak, hogy 
mennyi kockázattal jár az apám üzlete. Most 
aztán itt van... Szerencsejáték ez, valóságos 
szerencsejáték ...

— Amely most az egyszer szerencsétlenül 
végződött — tette hozzá Fuchsné. — Aján
lom, Hermine, hogy azonnal menj haza. Ki 
tudja, nincs-e szükség reád?

Péter, aki egész idő alatt nőm avatkozott a 
beszélgetésbe, meglehetősen elkomorodótt a 
dolgok ilyen fordulásán. Most, mikor a sze
rencse végre kissé rá mosolygott ás alkalma 
lenne élni a kedve szerint, hirtelen lecsap az 
istennyila és kihúzza lábai alól az Ígéretek 
földjét. Mert azt el sem tudta képzelni, hogy 
cserbenhagyja barálját, ha ebben a kellemet
len ügyben el kelti utaznia.

És még hozzá vissza Emdcnbel Abba a 
kis fészekbe, ahol minden ház, minden utca, 
minden talpalattnyi hely visszaemlékez teli 
öl a nyomorra és szenvedésre. Meg az „Éj
jeli bagoly**  nevű mulatóra, melynek par
kettjén korai öregséget sikerül! szereznie.

Már épp egy dühös átkot készített elő ma
igában, mikor Gálosi, hirtelen a homlokára 
csapva, felkiáltott:

— 0, én szerencsétlen!... Itt a megoldás 
n kezemben és én el akarok szaladni előle. 
Még jó, hogy eszembe jutott.

Az jutott tigj'anis az eszébe, hogy mikor 
az Adlon forraszán ültek, a mögöttük vitat
kozó két ur közül az egyik arról beszélt, 
hogy a „kódexet azonnal Rómába kell szál- 
Utáni1'. Ugylátszik, a szerencsés véletlennél 
nincs jobb detekliv, mert most is helyükbe 
szállítja nekik a tetteseket.

Elmondta gondolatait a társaságnak, mely
nek tagjai nagy figyelemmel hallgatták.

Fuchs-tata föltólta orráról a szemüvegét.
— Uram, biztos Ön abban, hogy jól hal

Hegyen wi
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lotta azt a mondatot? Hiszen ma mindenki 
erről a kódexről beszél. Nehogy valami kel
lemetlenség legyen belőle.

Gálosi nem vette rossz néven a kioktatást.
— Hogy jól hallottam-e? — szólt. — De 

még mennyire. Megesküszöm rá, hogy a kó
dex elszállításáról volt szó. És most már azt 
is értem, hogy miért vitatkoztak ezek az 
urak olyan izgatottan. Igen, most már ért
hető a viselkedésük, mely úgyis feltűnt, pe
dig oda sem figyeltünk. Még szerencse, hogy 
kifelé menet jól megnéztem az egyiket. 
Egyébként pedig — fordult az ügyvéd felé 
— legyen nyugodt uram, mert nem célom 
sem magamnak, sem másnak kefllemetlen- 
séget okozni, hacsak nem kényszerítenek 
erre. Tervem az, hogy embereink felől meg
tudunk mindent, ami megtudható, aztán

Mskőjdt fi kiüt ötfék a kezéből ■

nyomon követjük őket egészen addig, 
amíg el nem vezetnek bennünket az drabolt 
kódexig. A többi az én dolgom.

— És hogy akarja ezt végrehajtani? — 
kérdezte az ügyvéd és újra idegesen tolo
gatta orrán a szemüvegét.

— Egyszerűen! — felelte Gálosi. —- Pé
ter, te velem tartasz, ugye?

— Természetesen — bólintott a fiatal
ember.

— És ön, kisasszony — fordult most 
Hermine felé. — Nem óhajt résztvenni a 
nyomozásban, ahelyett, hogy hazamenne?

A leány bizonytalan tekintettel nézett a 
társaságra.

— Az ajánlat kecsegtető és azt hiszem, 
helyesebb is volna, ha ilyen körülmények 
között itt maradnék.

— Hermine, ezt nem ajánlom, sipí
totta Fuchsné vékony kappanhangon. — 
Csak te ne avatkozz a férfiak dolgába!

— Köszönöm néni, hogy figyelmeztetett, 
— felelte büszkén a leány. — Most már vég
leg elhatároztam, hogy ittmaradok és részi
veszek a nyomozásban. És ha kóll, — telte 
hozzá nyomatékkai, — elmegyek a világ vé
gére is, csakhogy megtaláljam azokat a nyo
morultakat, akik szegény apámnak ezt a 
kellemetlenséget és botrányt okozták. Remé
lem, hogy az urak velem lesznek mindvégig?

— Természetesen I — bólintott ismét 
Péter.

— Örömmell — szólt Gálosi lelkesen. — 
Az én óhajom szerint cselekszik.

— Ami még nem jelenti azt, hogy hegye
sen — tette hozzá a rókaarcu ügyvéd szigo
rúan.

Felesége, a hathengeres Fuchs-mama, 
pulykavörösen kelt föl a székéről.

— Ebben az esetben kénytelen vagyok 
táviratozni anyádnak és bejelentem, hogy 
tovább semmi felelősséget nem vállalhatunk 
érted.

Hermine nem Ijedt meg.
— Jól van, néni, csak táviratozzon, ha sok 

pénze van, — szólt hidegen, inért tudta, hogy 
a pénz fölemlitése hatással lesz Fuchs-ma- 
mára. — Különben én is táviratozom és fel
világosítom szüléimét a való helyzetről. 
Most pedig, barátaim, —- fordult a két jó
barát felé, — beszéljük meg a teendőket és 
cselekedjünk, mielőtt a jómadarak elre
pülnek.

És mit sem törődve a dühösen mormogó 
és sértődötten távozó rokonokkal, összeült 
tanácskozni a férfiakkal.

VIII.

Elindult a kódex Róma leié..
Ideje már, hogy bemutassuk az olvasónak 

azt a társaságot is, amelyik a nevezetes kéz
iratkötelet körmönfont ravaszsággal elrabolt.)

az emdeni muzeum díszterméből. Ez a tár
saság hat tagból állott és a következő módon 
alakult meg, direkt a kódex megszerzésére.

Azokban a napokban, amikor az emdeni 
szenzációs eseményt, melyet a Corvin-kódex 
megjelenése idézett elő, a lapok oldalakon 
pertnaklálták egész Európában, Róma egyik 
leghíresebb műgyűjtőjének, Benario La 
gonzza dúsgazdag magánzónak előkelő vil
lájában megjelent egy energikus fellépésű 
fiatalember, aki fontos ügyben azonnali be- 
bocsájtatást kért a ház gazdájához.

A fukar és műkincseire roppant féltékeny 
műgyűjtő, aki emberkerülő is volt, nem 
akarta fogadni a magát megnevezni sem 
akaró idegent, aki azonban addig erőszakos
kodott, míg végre bejutott a ház gazdájához.

Benario Lagonzza rosszarcu, sötét tekin
tetű, öregedő ember volt, akiről nem a leg
kedvezőbb hirek keringtek a városban. Bár 
dúsgazdag volt és semmivel sem kellett fog
lalkoznia, minden rosszra képesnek tartották, 
ha kapzsiságát akarta kielégíteni. Ahogy most 
odaállott a belépő fiatalember elé és sötét te
kintetét fürkészve futtatta végig a látogató 
alakján, a róla terjesztett hireket mintha iga
zolni igyekezett volna.

— Mit akar tőlem? — kérdezte, egyáltalán 
nem titkolt barátságtalan hangon.

— Egy jó üzletet jöttem felkínálni önnek 
— felelte a fiatalember, aki egész jól állotta 
az öreg tekintetét. Ugylátszolt, mintha a 
mester került volna szembe a tanítványával.

A műgyűjtő azonban bizalmatlan volt és 
valósággal keresztülfurta pillantásával a lá
togatót.

— ördögbe az üzleteivel! Tudhatná, hogy

engem a „nép” bagafel üzletei nem érde
kelnek.

A látogató még erre a hangra sem vesz
tette el hidegvérét és nyugodt hangon adta 
meg a választ.

— Nem ajánlom, hogy lebecsülje a népet, 
signore Lagonzza, mert ma minden hatalom 
a nép kezében van. Egyébként az az üzlet, 
melyet fölajánlani szándékozom, egyáltalán 
nem nevezhető bagatelnek. Hallgasson meg.

— Mit akar tőlem? — ismételte a ház ura 
kellemetlen hangján.

— Azt szeretném — felelt udvariasan a 
látogató, — ha megbízna engem Corvin Má
tyás király híres kódexének megszerzésével, 
amely kódex tulvalevően most egy emdeni 
könyvkereskedő birtokában van.

A híres és kapzsi műgyűjtő szemei fölcsil
lantak a Corvin-kódex említésére, de tudott 
magán uralkodni.

— Nincs szükségem közvetítőre. Majd ha 
meg akarom venni azt a kódexet, magam fo
gok érintkezésije lépni a tulajdonosával.

A fiatalember fölnevelett, majd — nem tö
rődve a házigazda gyilkos pillantásaival — 
kényelmesen elhelyezkedett egy folöjben.

— Ne legyen olyan naiv, signore La
gonzza. Tudhatná, hogy ez a kódex semmi 
pénzért nem eladó, tehát teljesen hiábavaló 
lenne a fáradsága.

— Hát akkor mit akar? — dühöngött a 
műgyűjtő. — És hogy mert leülni, mikor 
erre egyáltalán nem adtam engedélyt?

— Nem szoktam meg, hogy állva beszéljek 
az üzletfelemmel — felelte ugyanolyan han
gon a fiatalember, aki kezdett már kicsöp
penni flegmájából. — Egyébként, mindezek 
dacára, meg akarom szerezni a kódexet az 
ön részére, természetesen csak abban az eset
ben, ha tisztességes honoráriumot kapok.

Az öreg egy lépést tett látogatója felé és 
rárivalt:

Szóval lopni akar és ezt a vállalkozásál 
velem akarja finanszíroztatni?

— Nevezze, ahogy akarja — felelte a láto
gató mosolyogva, — itt a lényeg a fontos.

Évadnyitó diszbemutató junius 14
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Kell a Corvin-kódex, vagy pedig fölajánljam 
inkább signore Alepponak, aki bizonyára 
örömmel fogja hallani ajánlatomat?

Az Aleppo név hallatára a műgyűjtő isméi 
megrezzent. Egész Olaszországban ketten vol
tak, akik számbajöheltek, mint elismert mű
gyűjtők és ezért állandóan versengtek is egy
mással: Pietro Aleppo és ő. Ez a fiatal ka
landor ugylátszik jól ismerte a viszonyt keltő
jük között és tudatában volt annak, hogy 
célzása nem tévesztette el a kívánt hatást. 
Mosolyogva nézte a műgyűjtő belső vergő
dését.

— Azt hiszem, önnek sem volna kedvére, 
ha ellenfele szerezné meg azt a hatalmas ér
tékű műkincset, mellyel egyszerre fölbecsül*  
hetetlenné tenné a gyűjteményét és termé
szetesen ön elé kerülne.

— Mért nem ment először hozzá ezzel Bt 
ajánlattal? — kérdezte Lagonzza, most már 
kissé barátságosabb hangon.

— Azért — felelt a rejtélyes látogató —■ 
mert signore Aleppo személye nem szimpá- 
tikus előttem és másodszor azért, mert akkor 
önnek már nem lett volna módjában a mii*  
kincset megszerezni. Ellenfele ugyanis habo
zás nélkül elfogadta volna ajánlatomat.

A ház gazdája egy pillanatig újra a láto
gató arcát fürkészte, majd elgondolkozva le
ült. A kalandor ezt már jó jelnek tekintette,

— Mi az ajánlat lényege? — kérdezte Im- 
gonzza tompa hangon.

A fiatalember habozás nélkül felelt.
— Fizet nekem ötszázezer lírát és ennek 

ellenében megszerzem a kódexet. Természete
sen nem magam vagyok ehhez a vállalkozás
hoz, de hogy hogyan és milyen módon vi
szem végbe, az kizárólag az én dolgom.

— Nagyon sok... — felelte alig hallhat 
fóan a műgyűjtő. — Kockázatnak sok egy 
félmillió líra.

— Itt. nincs semmi kockázat — szólt a 
fiatalember. — ön csak akkor fizet, ha már 
a műkincs birtokába jutott. Addig nem kerül 
egy soldojába sem. Jh nem sikerül a vállal
kozásom, akkor a fáradságomért semmit 
sem kérek. Az ön személye is titokban ma
rad. Csak mi kelten érintkezünk. A kódex cl 
fog tűnni az emdeni múzeumból, ahol ki
állítják és az ön tulajdonálxa kerül. Az, hogy 
vigyázzon rá és megőrizze, természetesen 
már az ön dolga lesz.

Pillanatnyi szünet állott be, majd újra « 
látogató szólalt meg.

— Mit szól most az ajánlatomhoz, signorfl 
Lagonzza?

— Hm... Még azt szeretném tudni, hogy 
hol vehetem át a kódexet, ha sikerül cl... 
megszereznie? — kérdezte nagyon halkan a 
műgyűjtő, akinek szemében már kialudt a 
gyanú és bizalmatlanság sugara, hogy helyet 
adjon a kapzsi öröm fényének.

— Nem fogom idehozni — felelt a fiatal
ember, — mert az esetleg gyanút kelt é< 
nyomravozethet, hanem — mondjuk — négy 
nap múlva átadom önnek Olaszország ha
tárán.

— Hol?
— Mondjuk egy közelfekvő fürdőhelyen. 

Nizzában vagy Monfecnrlóban, ahol sok az 
idegen és ahol feltűnés nélkül megfordul
hatunk.

Az öreg műgyűjtő elgondolkozott az aján
laton, aztán felállót!.

— Holnap ilyenkor látogasson meg újra, 
akkor megkapja a választ.

— Remélem, a rendőrség nem lesz jelen?
— Nem.
— Rcndlien van, signore Lagonzza, itt 

leszek, — mosolygott a kalandor és megha
jolt. — Szeretném, ha nem eresztené ki a 
kezéből ezt a fényes üzletet. Arrlvidercil

-— Addio!
Elment. Benario Lagonzza pedig egész éj

szakáját nyugtalanul töltötte, mert a fiatal
ember ajánlatán gondolkozott.

Azt, hogy az üzlet másnap létrejött kettő
jük között, már tudjuk a kódex elrablásá
ból. Lagonzza Nizzában adott találkozót a 
fiatal kalandornak, aki röviden csak Carló-
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Bak iióllttitta magát. Ide izállitotla a kltü- 
■Bit Hőben pontosan a híres műkincset r 
kalandor, aki négy emberével, az éj leple 
alatt, hldroplánon érkezett az emdeoii öbölbe 
da a már ismeretes módon elrabolta Mátyás 
király hirea könyvtárának legértékesebb kö
tetét.

Mikor a nizzai Adlon-hotelben lebonyolí
tották az üzletet, persze nem U gondoltak 
arra, hogy awtalszomszédjuk lesz, a vélet
len rendezése folytán, az a magyar vendég, 
• ki a mesésér’ékíi kódexet Németországba 
hozta és Üt tuladoti rajta nehány ezresért.

Alighogy az üzletet Nizzáiban nyélheütöt- 
lák, Cario eltávozott a félmilliójával és ma- 
gárnhagyta a műgyűjtőt, aki pár perccel ké
sőbb, hogy barátaink a terraszon látták őket, 
bezárkózott szállóbeli szobájába és miután 
egy ideig áhítattal szemlélte a hires kódexet, 
gondosan becaomagoMa bőröndje dupla fe- 
ne kél*  és elhatározta, hogy az esti vonattal 
visszautazik Rómába.

*

Gáiosi megállapodott Péterrel és Hermine 
nefl, hogy minden körülmények között szem
mel tartják nz Adlon-szálló gyanús vendégeit 
és ha kell, egész Rómáig is nyomon köve
tik őket.

Péter ottmaradt Hermlne-nel a Savoy tér- 
rászán, Gá/losl pedig elrohant, hogy kipuha
tolja valami módon az Idegenek kilétét.

Az Adlon főportása egy százasért nagyon 
előzékeny lett és emlékezett a Gáiosi által 
leirt vendégre.

— Igen, igen, monsieur... Az illető ur 
olasz és Benarlo Lagonzza néven lakik ná
lunk két napja. Állandóan egy fiatalemberrel 
tárgyal, aki nemrég hagyta el a szállót. Hogy 
ez az ur kicsoda, nem tudjuk, mert nem la
kott itt, de valószínűleg Lagonzza ur üzlet
fele. Ezt abból következtetem, mert véletle
nül meghallottam, amint valami szállításról 
(vitatkoztak.

Gáiosi meg volt elégedve az eredménnyel.
— Meddig szándékozik Lagonzza ur itt- 

tnaradni?
— ó, monsieur, ma estére már el Is uta

zik. Épp most kérette a számláját és érdeklő
dött az esti vonatok Iránt.

— Köszönöm.
Már éppen távozni akart, mikor a hall

ban feltűnt a keresett ember alakja. Egye
nesen feléjük tartott.

A föportás szemével Intett, hogy Gáiosi 
figyelmét felhívja.

— Ez azl
Miután mindent tudott, Gálos! vlssraro- 

hant barátaihoz a Savoy forraszára.
— Siker! — újságolta örömmel. — Si

került megállapítanom a kilétét és azt, 
hogy a mai esti vonattal elutazik. Benario 
Lagonzzának hívják és minden valószínű
ség mellett Rómába megy. Mint már csak 
hz a kérdés, hogy a kódex nála van-e, vagy 
honnan és mi módon akarja elszállítani?

— És mi van a másikkal? — kérdezte 
Péter. _ Hiszen kelten voltak.

— A másik jómadár már elrepült, de 
■zt hiszem, hogy ez nem sokat ront a hely
zeten. Amelyik iltmaradt, az a fontos ne- 
küuk, mert az beszélt a kódex elszállításá
ról. Ezt most már nem eresztjük el.

— Figyelni kellene — ajánlotta Her
mina.

— Természetesen — felelte Gáiosi. — 
Én magam fogom megfigyelni. Péter addig 
összepakkol, rendezi a számlánkat és át
veszi a maga poggyászát is, hogy együtt le
gyünk, ha menni kell. Táviratozott már az 
édesanyjának?

— Még nem — felelte a lány —, de most 
azonnal elintézem.

__ Rendben van. Aztán maradjanak a 
Szállóban, hogy megtaláljam magukat. De 
ne sokat udvarolj a kisasszonynak — for
dult Péterhez —, mert elverem rajtad a 
port.

— Már megint komolytalankodik! — fe
nyegette meg a lány és búcsút intett Gá- 
losinak, aki elment, hogy szcmineltartsa em
berét, aki szerinte a kódex rejtélyéi fogja 
megoldani.

Este nyolc órakor ment egy vonat az 
olasz határállomás, Venlimiglia felé, ahol 
csatlakozása volt a római gyorssal. Ennek a 
vonalnak egyik elsöoszlályu kocsijába ka-
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paszkodott föl az olasa Lagonzz^, akinek 
persze halvány sejtelme sem volt arról, hogy 
egy kis társaság tartja szemmel és követi. 
Ez a társaság pontosan a mellette lévő fül
két foglalta el a kocsiban.

Az olasz egy egészen sablonos, barna bő
rönddel utazott, melynek külseje semmi fel
tűnőt nem mutatott. A belsejéről persze, a 
tulajdonosán kívül, senkinek sem volt tudo
mása. Azaz ... Node ne vágjunk a dolgok 
elébe.

A halárállomást hamar elérték és átszál
lónak. Az olasz Rómáig szóló jegyet váltott, 
tehát Gáiosi feltevése helyesnek bizonyult.

A római gyorsvonat elsőosztályu kocsijá
ban Gáiosi ismét haditanácsot tartott bará
taival, melynek eredményeként megállapod
tak abban, hogy felváltva fogják figyelni a 
gyanús idegent az utazás tartama alatt. A 
figyelőnek állandóan a kocsi folyosóján kel
lett tartózkodnia és figyelemmel kellett kí
sérnie az olasz fülkéjét, persze feltűnés nél
kül. Addig a másik kettő nyugodtan elszó
rakozhatott a kupéban.

így is történt, azzal a kivétallel, hogy 
nyugodtan szórakozni csak Péter és Hermine 
tudtak egymással, mert Gáiosi rendkívül 
nyugtalan és ideges volt. Ha Péter volt a 
soros, akkor az olasz miatt nyugtalankodott, 
ha f>cdig neki kellett Őrködnie, akkor azért 
dühöngött, hogy ezalatt Péter nyugodtan 
csaphatja a szelet a csodaszöke Hermine- 
nek, aki már meglehetősen közel férkőzött 
az ő szivéhez.

Egyébként nem történt semmi figyelemre
méltó esemény az utazás alatt mindaddig, 
amig a vonat be nem futott a firenzei pálya
udvarra.

Kora reggel volt, amikor ide megérkeztek. 
Mivel az éjszakai utazás és különösen az 
őrködés meglehetősen kimerítette a kis tár
saság tagjainak erejét, Péter indítványozta, 
hogy hozassanak a kupéba egy nagyszerű 
reggelit, amely bizonyára üditöleg fog hatni.

— Az indítvány kitűnői — szólt Gáiosi.
— Azonnal intézkedem, hogy végre is hajt
sák.

Kiment, hogy megkeresse a kalauzt, de mi
vel a vonat Firenzében tizenöt percig veszte
gelt, a személyzet sehol sem volt található. 
Visszatért tehát a kupéba.

— Kénytelen vagyok kimenni az állo
másra, mert senkit sem találok. Majd hozok 
valami ennivalót.

— Helyes — szólt Péter —, de az inni
valóról se feledkezz meg. Keríts néhány üveg 
sört, hadd üdítsen fel bennünket.

— Különösen téged — nevetett Gáiosi. — 
Rendben van, tudom, hogy javíthatatlan 
iszákos vagy.

-— Nekem is volna egy kérésem — for
dult hozzá a leány.

— Parancsoljon velem.
— Nem lenne szives egy táviratot fel

adni a szüleimnek?
— .Örömmel.
Amig Hermine megírta a táviratot, mely

ben jelezte, hogy Róma felé mennek és tel- 
ju> biztonságban van barátaival, Gáiosi ki
nézett a folyosóra és éppen idejében vette 
észre, hogy nz olasz mozgolódik fülkéjében 
és kifelé készül. Csakhamar meg is jelent 
és Gáiosi csodálkozására, magával hozta a 
böröndjét is.

— Az olasz le akar szállni! — szólt izga
tottan a társaihoz.

— Nem csodálom — felelte Péter. — Való
színűleg ö is megszomjazott.

— Igen ám, de magával viszi a bőrönd
jét is. Csak nem akar itthagyni bennünket?

— Ez nem valószinü — szólt Hermine —, 
hisz Rómáig váltott jegyet.

— De az már valószínűbb, hogy oka van 
magával vinni n böröndjét — mondta a po
rosz. — Biztosan sokat ér, ami benne van
— szólt és jelentőségteljesen nézett a barát
jára.

— Gondolod, hogy a kódex a bőröndjé
ben lehet? — kérdezte izgatottan Gáiosi,

— Lehetséges, mert ha nála van, akkor 
máshová nem tehette. De siess utána, mert 
nem tudod majd szemmeltartani.

Gáiosi elrohant a távirat szövegével és 
éppen abban a pillanatban ért az olasz nyo
mába, mikor az hirtelen egy tumultusba ke
veredett. Nem tudta, miről van szó, csak azl 
látta, hogy néhány fiatalember nekirohant a 
tömegnek és zavart idézett elő. Csomagok gu
rultak szerte a földön s mire az olasz észre*  
térhetett volna, már az ő táskáját is kiütöt
ték a kezéből, majd fellökték, hogy a tömeg 
közé esett.

A tumultusban, mely, csak néhány pilla
natig tartott, amig a várótermek közönsége 
megrohanta a vonatot, Gáiosi úgy látta, hogy 
az olasz bőröndjével együtt eltűnik az egy
másra bukó emberek közölt. De aztán, mi
kor megszűnt a zavar, a feltápászkodó és 
őrülten kiabáló olasz mellett ott feküdt a 
bőröndje is.

Gáiosi ösztönösen odasietett hozzá és fel
segítette, majd kezébe adta a bőröndjét, me
lyet nz olasz mogorván és köszönés nélkül 
ragadott ki a kezéből.

— Nem vagy valami udvarias — dőrmögte 
Gáiosi és miután megfigyelte, hogy az olasz 
hová ment, hamar belépett a láviróhivatalba, 
hogy feladja Hermine táviratát.

Mellette állt egy rendkívül szuggesztiv te
kintetű fiatalember, aki éppen egy táviratot 
nyújtott át a tisztviselőnek. Gálosinak úgy 
rémlett, mintha ezt az arcot már látta volna
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Gál György

valahol, de nem tudta elképzelni, hogy hol? 
önkéntelenül is az idegen által feladott táv
iratra cselt a pillantása, mely olt feküdt a 
tisztviselő előli s a következőket olvasta le 
róla:

Sir Burneg — London — Piccadilly 8.
Sikerült. Szállítmányt megbeszélt időre 

hozom.
Cario.

Gáiosi jól megnézte emberét, aki, miután 
végzett, sietve eltűnt a kijáraton.

— Az ördög vigyen el! — mormogta Gá
lost maga elé —, ha már nem láttalak vala
hol! De hol?...

Kisietett az idegen után, de már nem 
látta. Helyette a magából teljesen kikelt és 
ordítozó olasz rohant feléje, maga után 
húzva egy rendőrtisztet.

— Ez az ur a tanul — mutatott Gálosira 
izgatottan. — ö látta, mikor fellöktek. Igaz, 
uram?

— Ez tény! — felelt Gáiosi. — Én segi 
tettem talpraállni ezt az urat. Még a börönd
jét is elejtette.

— Dehogy is ejletteml — ordította ma
gánkívül az olasz. — Kiverték a kezemből 
és elraboltákI Kicserélték egy hasonló bő
rönddel, mely nem az enyém.

— Micsoda? — meredt rá Gáiosi és tel
jesen megfeledkezett az óvatosságról. — Ki
cserélték a bőröndjét? ...

— Hál nem látja? — dühöngött az olasz. 
— Az én bőröndömben óriási értékek voltak, 
azért hoztam ki magammal a kupéból. Eb
ben meg kövek vannak. Idenézzenl

Kinyitotta a bőröndöt és a köréje csopor 
tosuló kiváncsiak bámulatára, kiborította a 
tartalmát a földre. Csupa kődarab hullott ki 
belőle, de köztük egy fehér papírlap is, 
melyet az olasz izgatott mozdulattal kihalá
sion. S abban a pillanatban, nmint rápillan
tott, hirtelen felüvöltött, mint akit orvul 
fejbevernek és utána úgy omlott össze, mint 
cgv üres zsák. Elvesztette az eszméletét.

Gáiosi, aki mellette állt, gyorsan lehajolt 
utána és kivette a papírlapot a kezéből, hogy 
átadja a rendőrtisztnek. De közben egy pil
lantással leolvasta a kurta mondatot, mely 
olaszul volt ráfirkantva s amely előidézte 
Lagonzza tragédiáját. Ez volt • mondat:

„A velem szemben tanúsított tiszteletien 
viselkedése miatt, az árut visszavettem^ 

Cario."
Hirtelen világosság gyűlt Gálos! fejében. 

Megint Carlol De hisz ez az alak mellett® 
állt a táviróhivatalban. És most már emlék
szik, hol látta ezt az embert, ö veit az 
olasz Lagonzza társa az Adlon-hotel terra- 
szán, ahol a kódex elszállításán vitatkoztak. 
Az összefüggés megvan. Ez az alak bizo
nyára készakarva rendezte az előbbi tumul
tust, hogy Lagonzza bőröndjét kicserélhesse, 
melynek tartalmáról tudomása volt. Egysze
rűen visszalopta tőle. De hol van, hol lehet 
most ez a rejtélyes Cario?

Odament a rendőrtiszthez és rossz olasz 
kiejtéssel elmondta, hogy tudja, ki az, aki 
a bőröndöt kicserélte. Leírta a fiatalember 
külsejét és kérte a rendőrtisztet, hogy azon
nal zárasson le minden kijáratot és kutassa 
át úgy a vonatot, mint az épületet, mert az 
elrabolt bőröndben tényleg igen nagy érték 
volt.

— Honnan tudja ön ezt? —- kérdezte a 
rendőrtiszt gyanús pillantással.

— Ez most nem tartozik ide! — felelte 
Gáiosi izgatottan. — Elkésik az intézkedés
sel, ha nem siet.

A jóslat be is vált, mert teljesen hiábavaló 
volt a rendőrség minden igyekezete. A Cario 
nevű fiatalember, aki bizonyára cinkosokkal 
dolgozott, nyomtalanul eltűnt.

Időközben Gáiosi visszament a vonathoz 
és lehívta barátait.

— Nem megyünk tovább, hisz úgyis fe
lesleges.

Elmesélte a történteket s Péter és Hermine 
ámulva hallgatták.

— De hisz itt egy egész bűnszövetkezet 
működik! — csapta össze a kezeit álmél- 
kodva a szőke Hermine. — Mi lesz most 
velünk?

•— Kezdek magam is dühbe jönni — MÖlt 
a flegmatikus Péter és elnyelt egy káromko
dást. — De esküszöm, hogy a végére járunk 
ennek a dolognak és leleplezzük azt a ban
dát, még ha minden vagyonunk is rámegyl

(Folytatjuk)
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Az osztályozó vizsgán hármast kapott 
a Vasas - gólokban

Somogy— Vasas 3:0 (1:0)
Nagy nap virradt a Somogyra és a Vasasra: 

az osztályozó izgalmainak megpróbáltatása el
következett. Az előzetes számítások sem a gó
lokban, sem a bevételben nem igazolták a 
Vasas vezérkarának várakozásait:

győzött ■ Somogy és mindössze ezerötszáz 
fizető uéző volt.

Az érdekesnek ígérkező mérkőzésre még Brüll 
Alfréd is kibolorkáll, kettős bottal jár ugyanis 
erős térdsérülése miatt, amelyet a rossz, nyel
vek szerint Pozsonyban szenvedett, ahol titok
ban hátvédet játszott, örült por és idegesség 
közben indul meg a mérkőzés. Ez a por egyál
talában nem jó az idegesség ellen, aminthogy a 
Vasas hiába is szívja mellre, állandóan döcög
nek a támadásai. A 11. pereljen f'ritz cles lö
vése fut el a kapu mellett s aztán egymásután 
főnnek a veszélyes Somogy-támadások, ame
lyeket végül is a 20. percben

Galambos—Trltz—Kocsis akciójából a bal- 
azélsö éles gólra vált fel. 1:0.

A mérkőzés elég izgalmas, de oly sok a hibá- 
tás, hogy a játék szépsége bizony alig-alig 
csillan fel. A Vasas puha és tehetetlen csatár
sora nem bírja áttörni a Somogy röppent 
masszív, bár helyenként könnyelmű védelmét 
• amikor alkalom kínálkoznék, akkor is a kapu 
fölé emelik a labdát.

Szünet után valamivel élénkebb a Vasas, 
majd azután ellanyhul és csatárai egyik hibát 
a másik után követik el. A közönség haragja 
különösebb indok nélkül is Haar felé zudul, 
de végül is mosolyba oldódik, amikor egy el

keseredett Vasas-drukker egyéb hijján azt böm
bölj be a pályára, hogy

— Móric, olyan csúnya vagy, mint a világ
háborúi

A gomblyukában olt a fronlharcosjelvény, igy 
tehát autentikus a szépségbiráló önzetlen vé
leménye. A 8. pereljen végleg elhalkul minden 
Vasas-reménykedés és tempózás, mert

taccsdobásból Gacsár középre emeli a lab
dát s ott Pesovnylk (Pesovnyik, n három
gyermekes balösszekötő) a két bekk kö
zött kiugrik — az ugrás ugyan messze van 
a rekordtól, a lövés azonban — előíráso

san duzzasztja a hálót. 2:0.
Sok hiba már ezután nem lehet. Ami mégis 
akad, az a Vasas számláját terheli, mint ahogy 
két perc múlva a gól is.

„Forintos44 pasatok után Boros előrekUIdi 
a labdát, s a tizenhatoson álló Kocsis ka

pásból küldi pontosan a felső sarokba. 
8:0.

Gacsár később még nagy igyefkvésében lécre 
vág ja a labdái, általában gólt vélt mindenki, 
a labda azonban kijön a kapuból s az eredmény 
válloztlan marad. Ellenére annak, hogy

a Somogy most szinte korlátlanul dolgozik 
a pályán a még Itt Pesten véglegesen bebiz

tosíthatná a helyét az első ligában.
Ugylátszik azonban, — és joggall — hogy a 
Somogy a jövő vasárnapi revausmeccstöl sem 
fél.

Hja, azok a somogyi legények ,(l

ja, — de ezalatt a pár nap alatt is oly kitűnő 
úszó- és ugróverser.yzőket fedeztem fel, akik
ből intcrnacionális klasszist lehetne csinálni.

Az amerikai Smith kék szeméből egész gye
rekes őszinteség sugárzik, amint hozzáteszi:

— A magyar uszógárdában olyan anyag van 
ugrás szempontjából is, amilyennel kevés nem
zet dicsekedhetik. Fogadni mernék, hogy a mi 
rövid ottlétünk alatt is sokat nyertek a fiuk.

A német Esser, aki masszívabb, tőmöltebb. 
— inkább boxbajnoki figura, mint uszósam- 
pion, — ugy reméli, hogy az augusztusi verse
nyek alkalmával ő is bemutatkozhat Budapest
nek.

A kis Kurz, egy vékony, nyurga, 18% éves 
flu, az olimpiai toronyugrás harmadikja, most 
van először Európában. Különben a francia 
uszósampionokkal Los Angeles és hollywoodi 
emlékeket elevenítenek fel. És folyik a nagy 
„duma", Taris, Schocbel és Cartonnet-val. Cár-
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tonnel igen-igen rossz bőrben van. Talán a tul- 
eröltetés és a sok tréning ártott meg neki, de 
hónapokra el van tiltva az úszástól, ami a 

.francia versenyek | rogrammjában elég bősz- 
I szántó hiányt képez.
1 Mándy Ilona.

Fölényes győzelme után melegen ünnepelték 
a Ferencvárost Bukarestben

Ferencváros—Románia 4:0 (1:0)
Bukarest, jun. 11.

Berkessy és Opata kontra Toldi
Nemzeti - Racing 6:2 (2:1)

Berkessy 
mérkőzésnek a

Páris és Franciaország 
sokszoros bajnokcsapata, 
a jónevü Racing, rendes 
körülmények közt alig
ha csábított volna ki a 
Millennárisra közel tíz
ezer nézőt. Azonban Ber
kessy. a Fradi volt szim
patikus „Jegenyéje", to
vábbá Opata Zoli és nem 
kis mértékben az MTK 
volt világhíres trénere, 
Jimmv Ilogan viszontlá
tása adta meg ennek a 

erőt. A Racingban a két
magyaron kivül olt van a bécsi Javourek, az. 
Angol Kennedy, a néger Diagne s ha jól szem
ügyre vesszük a többiek származását cs náció
ját, talán még francia is akadt közöttük. A 
Nemzetinél azonkívül Bihámi helyén a Ferenc
város Toldija játszik s a védelmet is megerő
sítették az újpesti Kővágóval. Nagy ünneplés, 
udvarias tapsorkán, zászlók és virágcsokor... 
Majd Ilogan kezdő rúgásával indul a játék. A 
párisiak szépen, de kissé öregurasan játszanak. 
A 9. percben

Pásztor óriási offszájdról indul a a kifutó 
-kapus mellett máris bent van a gól. 1:0.
Kitünően kombinál a Racing s Kenned! egy 

biztos gólnak látszó lövése kapufáról, majd 
Opata lövése a beugró Kővágóról pattan visz- 
■za. A 14. percben érdekes kombinációkkal 
nyomulnak fel a franciák s Javourek egy be
adást okosan fejel kapura s

• labda Welnhardt kezel között a sarokba 
röppen. 1:1.

A 21. percben Toldi művésziesen kicselezi az 
egész védelmet s az üres kapuba lövi a máso
dik gólt. '2:1. Szép húzások a vendégek részé
ről, a kétméteres néger emelelniagasságból 
szerzi meg a labdát, Opata nagy lövése udva

rias tapsot kap, de amikor egy rumliba be kel
lene szállnia, visszahúzódik.

— Majd bolond lesz a franciáknak betenni 
a lábát.

Toldi a magyar csapat esze s ragyogó játé
kával nagy elismerést szerez. Szünet után 
Toldi lövése azonnal gólt jelent. 3:1. A 10. 
percben Tunyogi lefutása hozza a következőt. 
i:l. Négy perc múlva Mercier jofybszélsö javít 
a gólarányon. 4:2. .Nyomban utána Tunyogi ro
hamára a kapus kifut, de elveszti a labdát s 
a lövés ismét üres kapura megy. 5.2. Ilogan 
megunja a sok potyagólt, leküldi a kapust s

a néger Diagne áll be.
Mindenki lövést kér a csatároktól:

— Kapura! Kapura!... — szól a kórus. S 
amikor a subickos képű Góliát kivédi az első 
labdát, zugó tapsot kap az udvarias publikum
tól. A franciák sűrűn támadnak s a néger ka
pus, ugylátszik, megbabonázta a magyar csatá
rokat. Szépen játszanak a franciák, elegánsak, 
kissé bohémek, de kétségtelen, hogy tudnak- 
A fekete kapusnak vitája támad Klug bíróval.

— Nem értik meg egymást, mert Klug nem 
tud négerül...

Berkessy okos elgondolásai, nagyszerű tempó, 
érzéke és pontos passzai 
közönség szemében öröm 
ragyog. Az utolsó percben

Toldi váratlanul a 
jobboldalon szökik ki 
a mesteri góljával 
féltucatra emeli n 
győzelmi arányt. 6:2.
Tetszett a játék min

denkinek. Megelégedett 
arcok. A kritika azonban 
megadja a magyarázatot:

Toldi 'nélkül aligha 
győzött volna a Nem
zeti ...

lattan a Fradi-

Toldi

„Remek míiíigró anyagot 
találtunk Budapesten**

— mondják a nálunk járt olimpiai miiutfrók,
akik visszavágódnak Budapestre

Pária, junius 11.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) 

Ellenére annak, hogy nyolc idegen nemzet 
aainpionjai neveztek bo a párisi SCUF által 
rendezett uszóversenyre, melyen Közép-Európát 
ugyan csnk Németország képviselte, az angol, 
svájci hollandi, belga, Ir, amerikai és egyiptomi 
azinck mellett a tourellesi úszómedence körül 
nem érződik se a sporlizgalom, se a komoly 
versenyek feszült atmoszférája. (Hol vagyunk 
a Bárány—Taris-vcrsenyek szivszorongó izgal
mától?...)

Azok, akik a tourelesi úszómedence körüli 
tribünökön izzadnak ezen az első forró júniusi 
időben, nem is versenyeredményre kíváncsian 
jöttek ide, hanem az attrakció élvezésére, amit 
várakozáson felül meg is kaptak, a világ mű
ugróinak mutatványai révén.

Akár hárommélcres trambulinról, avagy tíz
méteres toronyból, olyan elsőrendű látványos*  
aágot nyújtottak elsősorban a Pesten is ismert 
amerikai Harold D’:tch Smith, meg az egyip
tomi Simaika, de nemkevésbé a szintén ame
rikai Kiűz, (az 1932-es olimpiáiz harmadik i

helyezettje), sőt a kissé merevebb, gépszerübb 
mozdulalu német lampion Esser, hogy a kö
zönség inkább egy cirkuszi előadáson, mint 
sporthajakban képzelhette magát.

Főkép Simaika és Smith, akik a trapéz
művészek, a kötélláncosok és n műugrók ösz- 
szcs előnyeit egyesítik magukban, tomboló si
kert arattak mind az egyedül, mind a közösen, 
sőt a hármasban Kurtz-zal bemutatott hármas 
„halálugrásukkal". De a „dugóhugó", vagy a 
kézállásból négyszeres fordulóval végzett tir- 
méteres ugrás is lázba hozta a párisiakat.

Mellettük, a többi normális teljesítményben 
jó klasszi.su francia sampion Prteur, vagy nz 
angol Tomalln és az ir Browner, alig jöttek 
számításba

Mialatt pedig a SCUF és a Tourcolng közöli 
egy meglehetős színtelen is unalmas vjzipóló- 
mérkőzés folyt, alkalmunk volt az idegen ug
rókkal néhány szót váltani.

A barna Simaika egészen délles tempera
mentumával. rajongva beszélt Budapestről és 
kereken kijelentette, hogy legszívesebben hőst- 
szabb. tartózkodásra is vissznmenne.

— Nevekre ugyan nem emlékszem — mond*

Tanczer

(A Hétfői Napló tudó
sítójától.) Négyezer fana
tikus futballrajongó elölt 
játszott a Ferencváros 
csapata a román fővá
rosban. A játékot szép 
összjáték jellemezte, de 
a magyar csapat csak 
igen nehezen lendült a 
átékba. A vezető-gólt a 

15. percben Sárosi lőtte 
Koliut beadásából. Szü
net után hevesen támad

Ferencváros és kitűnő akciói a 12. percben
érlelnek gyümölcsöt, amennyiben Tanczer cente

Az évad első evezősversenyén 
a juniorok lobi) Időt evezlek a 

szeniorokénál
Az idei első cvezősverseny n megszokott képet 

mutatta. A pesti oldalon a nézők, ezrei, a szige
ten pedig csak a nézö<k százai voltak kiváncsiak 
a küzdelmekre, amelyek eredményéit itt adjuk:

Ifjonc négyest ' 1. Műegyetemi EC (Scborherl. 
Hnlfnbcrgnr, Nagy vez. cv., Holló kormányos. 
Idő: 7.30.2. 2. RÁC, 3. Pannónia. A MEG a
starttól kezdve vezet és hosszakkal nyer.

Újonc skiff: 1. Pannónia EC. Haraszty: 7.48.2. 
2. Műegyetemi EC. Pillér. 3. Hungária EC. Kele- 
méry dr. Keleméry a legjobban indult, de Ha
raszty 500 rn. után behozza és biztosan győz.

Újonc nyolcas: 1. Pannónia (Vaics, Gellci, 
Fűlöp, Korompay, GyőríTv, Török, Domonkos. 
Turkovils vez. ev., Kerbsz korrn. idő: 6.41.8. 2. 
Hungária. Kemény küzdelem után együtt indul 
a két csapat és 1500-ig alig van valami előnye 
n Pannóniának. Az utolsó 500 méteren a Hun
gária csapásai erőtlenebbek, a Pannónia még 
tud erősilcni és félhajóhosszal győz.

Szenior négyes: 1. Hungária EE (Gölz. 
Lafrankó, Váli, Szimicek vez. cv., Molnár korm.) 
Idő: 7.03. 2. Pannónia. Kőnnvii győzelem.

Szenior pair-oar: 1. Hungária EE (Győri. 
Vavra vez. ev., Goretzky korín.) Idő: 8.02. 2.
Pannónia. A Hungária végig vezet és minden 
megerőltetés nélkül győz.

Főiskolai négyes: 1. Pannónia F.C (Halmy,

rét Turay góllá értékesíti. A Ferencváros to
vábbra is ostromzár alatt tartja a bukaresti csa- 
pat kapuját és a 20. percben Kovács, a 43, 
percben Tanczer góljaival respektábilis ered
ménnyel zárja a mérkőzést.

DIOKIIVIIULAS í mfilRABRn 
gyönyörű hegyvidéken, erdők, fürdő, ötszöri bőséget 
étkezéssel havi 120 I'. Korrepetálás, javító- és magán*  
vlzsgnl előkészítés, nyelvek. Felnőtteknek elkülöníteti 
nyaralás. Zsoldos tanintézet, Dohány u. 84. T 42-4-47

A csapat tagjai közül Bukóul, Tanczer, Turay, 
Sárosi és Kölnit voltak a legjobbak. A közön
ség lelkes tapssal honorálta a magyar vendég
csapat kitűnő játékát.

MAX RÁÉR,

aki Max Schrncllng értékes örökségét birto
kába vette.

Joubcrt, Horváth, Veér vez. cv., Gillich korm.) 
Idő: 7.03.1. 2. Hungária.

Szenior nyolcas próbaverseny: 1. Pannónia 
EC (Bollyá, Hollósy, Kozma, Gyurkóczy, Baja 
dr.. Szabó, Bariók, Török vez. ev., Gömöry 
korm.) Idő: 6.44.0. 2. Pannónia EC ludovikás 
csapata, komolytalan küzdelemben öl hosszul 
nyerve.

Vasárnap hajnalban sérüléseibe belehalt 
Pawlack, a híres német, kerékpárversenyzö 
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Pawlack, n i hogy sulyo asérüléselbe vasárnap hajnalban 

Budapesten is Ismert kiváló német motorveze- I belehalt.
téscs kerékpárversenyzö szombaton éjjel a tragikus sorsú versenyző iránt Európa-

verseny közben oly szerencsétlenül bukott, | szerte általános a részvét.

Európai vívóbajnokság
— a rádión

Európa most zajló vlvóbajnokságnit az a 
közönség is élvezheti, amely elfoglaltságánál 
fogva nem rándulhát ki a szigetre. Űrnapján 
délután 6 órakor kerül sor a női tőrdöntőrp, 
amelyről 25 percen keresztül helyszíni közve
títést nyújt a rádió.

A speaker tisztét Kalmár István, a jeles vivő- 
újságíró fogja betölteni, ezt megelőzően Dorog 
György dr, a Hétfői Napló hasábjairól jól is
mert és népszerű sporliró tart 20 perces elő
adást „Vivóverseny, mint heroikus nézöélmény'' 
elmen.

CAMPARI NYERTE A FRANCIA AUTÓS 
NAGYDIJAT

A francia nagydijat 500 kilométeres távon az 
olasz Camparl nyerte 3 óra 48 perc 45 mp. 
alatt.

ROMÁNIA NYERTE A BALKÁN-KUPÁT
Bukarestből jelentik: Nagy közönség elölt 

játszották le a Balkán-kupa döntő jellegű mér
kőzését, amelyen Mihály vajda és a kormány 
tagjai is megjelentek. A meccsen Románia és 
Jugoszlávia csapatni állottak szemben. .4 mécs
eset Románia együttese 5:0 ru nyerte meg. Ez

volt a félidő eredménye Is. A Balkán-kupát 
egyébként Románia nyerte Jugoszlávai, Bulgá. 
ria és Görögország élőit.

X Herezeg Ferenc tartotta az ünnepi beszé
det n debreceni tornutinnepélyen. Debrecenből 
jelentik: A debreceni VI. vegyesdandár és n 
Debreceni Torna Egylet közösen rendezte va
sárnap a nagyszabású sporlünnepel, amelyen 
10.000 főnyi közönség jeleni meg.’ Az ünnepi 
megnyitó beszédet Hcrczeg Ferenc tartotta. Az 
ünnepélyen 300 postagalambot engedtek fel, 
amelyek a kormányzóhoz Budára, a királyi 
várba vitték a résztvevők üdvözletét. A fel
vonulás, a diók. <s hölgytornászcsapatok be
mutatói után a MOTESz olimpiai kerete mu
latta be gyakorlatait.

X Az MTE jubllárls nemzetközi sportünne
pélye iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg. A 
junius 17 18-án lebonyolítandó versen vek so
rán döntésér kerül: Magyarország munkúsatléli- 
kai bajnokságai .szombaton az üllői üli, vasár
nap a Millenáris-pályán, .szombaton délután rz 
országos inunkásbírkózó bajnokságok a Tavasz- 
mező-utcai gimnáziumban, szombaton délután 
magyar-osztrák, vasárnap délután Bvdanest- 
Bécs munkás-válogatott futballmérkőzések, 
szombaton délután osztrák magyar kézilabda- 
munkásvólogalott mérkőzés és vasárnap dél
után nemzetközi jubiláris tornaünnepély a

klasszi.su
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Kikapott a Postás az MTK-tól 
A csoportgyőztesek: TLK, CsVIOV (?), MAFC(Í) 
Föv. TKÖr, PMTK, KEAC, Húsos, PTHsC, AutO 

taxi és Fi.K
Az elmúlt forduló h rostás váratlan veresé

gét hozta Az alsóbb osztályokban majdnem vé
gig eldőlt az elsőség kérdése.

L OSZTÁLY.
1. Törekvés 27-46, 100:83. 2. Postái 27—42, 

76:44. 3. Elektromos 27 40. 83:30. 4’ BSzKRT
26— 38, 69:27. 5. I TE 26 34, 72:46. 6. BSE
26 -32, 64:43. 7. MÁVAG 26—27, 56:46. 8.
I MIK 27 24, 63:63. 9. FTC 26 -23, 52:60. 10. 
MTK 27-23, 49:58. 11. BEAC 27—20, 
12. I RAK 27 20. 43:69. 13. „33“ FC 27- 
29:56. 14. FVSK 27—11, 43:114. 15. VI. kér. F
27— 5, 18:101.

Elektromos 
Jövő: Bu/á.ssy 
(11-esből), ill. 
sok fölényesen győzlek.

MIK —Postás 2:1 (0:1). Góllövő: Bacsai, Er
dős (11-esből), ill. Kalmár. A Postások meg
lepően gyengén játsznllak.

BSzKRT—EMTK 2:1 (1:0). Góllövő: Ráder 
és Bcrecz, ill. Matlng (II esböl). A BSzKRT 
■ok helyzetet kihagyott.

BSE BEAC OKI, A BEAC kllünő közvetlen 
védelmének köszönheti a szép eredményt, 

ViistiliiN 3:1 (1:1). Góllövők: Szen
én Major, ill. Szőjük. Sima lefolyású

MÁVAG 3:2 (0:0). Góllövö: Kállai (2), 
küzde-

35:52.
15,
FC

Müvek—URAK 6:1 (4:0). Gól-
(2), Joó (2), Lévny, Kolbabck 
Jency di csből). Az Elcktromo-

RAFC—MSC 5:2 (3:2). Góllövö: Indrlch (2), 
Szobonyai (2), Dobrovics, itt. ..........................
sányi II.

MFTR—UMTE 4:0 (3:0).
Czicgler (2) és Müller.

Compactor—Vérhalom 8:3
Francsics (4), Schmolkó 
Drucker (2).

Törökőr-NTC 1:0 (0:0). Góllövö: Kollár.
IV. OSZTÁLY.
Első csoport.

1.PMTK 15—23, 44:10. 2. Jutagvár 10-22, 
30:18. 3. p. Remény 16—18, 28:22. 4. MÁV
Előre 15—17, 25:20. 5. I rónia 16—16, 27:28. 
6. RÁC 15—10, 34:36. 7. MTC 15—13, 25:25. 8. 
USC 15—7, 22:53.. 0. LTK 15—6, 17:40. 10.
ÜLI törölve.

PMTK—P. Remény 1:1 (1:1). Góllövö: Ma- 
kovényi PMTK és Pánczól I.

Jutagyár—LTK 3:0 (1:0). Góllövő: Szusza
(2) és Pólyák II.

Uránia—USC 4:2 (1:1). Góllövő: Baranyai 
(2) és Müller (2), ill Slrasszcr és Hevesi.

Az MTC—MÁV Előre mérkőzést az MTC le
mondta.

Primula

Góllövö:

és Jaku-

Patek,

(4:3). Góllövö:
(4), ill. Majsa és

BOGÁTHY ERNA
előtt „be mclegit" Elek Margittal.

33 FC- 
czy (2) ( 
küzdek

III. „
Róna II., ill. Elmer (2). Szép, izgalma: 
lem

II. OSZTÁLY. 
Kárpáti-csoport.

MOVE 25—36, 86:46. 2. WSC
BMTE 24—33, 60:40. 4. KFC
BTK 2531, 62:49. 6. Ganz TE
KTC 25—28, 56:45. 8. BRSC 

9. Köb. AC 25—20, 01:50. 11

1. O». 
70:40. 3. 
72:48. 5. 
56:46. 7. 
00:39. ____ ____ _
25—20, 50:65. II. FSC 25—15, 40:03. 12. BTC 
25—15, 35:02. 13. FSE 25—10, 28:03.
Hungária (2 pont levonva) 24—9, 44:93.

Kelenföld—Hungária 5:3 (2:2). Góllövö: 
rög, Katona, Laki (3, egyet 11-esböl), 
Pleszkó és Tomnsov (2).

Köb. AC—BTK 5:2 (1:1). Góllövö: Preckl 
Almádi, Vorzig, ill. Krázcr és Lénárd.

BRSC—BMTE 0:0. Hatalmas meglepetés a 
bajnokjelölt BMTE ponlvcsztesége.

f.anz Felien 3:2 (2:1). Góllövö: Domsitz, 
Criinn. Ambrus, ill. Gudra és Zahnmcnszki.

CsMOVE—KTC 5:0 (2:0). Góllövö: Baranyai 
(2). Uilz (2, egyet 11-esböl) és Faragó.

FSE—BTC 3:1 (2:0). Góllövők: ................
Kiss, ill. Tritzl.

SrFC—WSC 3:0 (1:0). Góllövő: I 
Murát

Király

StreliUky

14.

Gö- 
111.

(8).

(2),

(2).

Stobbe csoport
1. TLK 25—36, 63:47. 2. TTE ____

3. HAC 25- XT, 65:43. 4. Hl. kér. TVE 25—29, 
61:48. 5. Testvériség 25—27, 58—50. 6. BLK
25—26, 62:70. 7. PSC 25-25, 45:49. 8. Vasas 
25-22, 48:53. 9. BVSC 25-21. 551^. 10. RTK 
25 -21, 40:57. 11. ZSE 25 —21, 30:49. 12. OTFi 
25-20, 36:48. 13. TSC 25—18, 36:56. 14. Ny TE 
25—16, 41:60.

PSC-RTK 0:0. A PSC végig jobban ját
szott.

Turul-TLK 2:2 (1:0). Góllövő; Farkas, Tau- 
rln II., ill. Markó és Slahl. A TLK szerencsével 
•gyenlilcll. A Turul jobb volt .

ZSE—TSC 1:0 (0:0). Góllövő: Tólh. Izgalmas 
küzdelem.

BVSC—Testvériség 6:2 (4:0). Góllövök: Zuhály 
(2i. Papp, Tarró, Keresztes (2), ill Tamás és 
Ollávl.

Vasas—OTE 3:0 (0:0). Góllövö: Klancsán 
(2) és Balogh.

BI,K III. kér. TVE 3:2 (1:0). Góllövő: Lu 
káén J. (3), j|j. Mosehciin (2, 11-esből).

Nyomdász—HAC 3:2 (1:1). Hatalmas meg
lepetés. Góllövö: Brizsinszky Kiéin és Lőb, ill. 
Jakab és Tóth.

III. OSZTÁLY.
Első csoport

1. MAFC 29-44. 89:36. 2. CsTK 29—43,
82:36. 3. KSC 29-43, 73:38. 4. SzAC 29—42,
105:56. 5. SzRTC 30- 37, 61:52. 6. Hálókocsi
30 35, 60:41. 7. BRIT, 30—34, 74:55. 8. KTK 
29 30, 57:54. 9. KAOE 30—20, 64:69. 10. I.
kér SC 28-25, 48:01, 11. KSSE 30-20, 64:69. 
12. NJTC 30—22, 52:71. 13. MKE 30—21, 43:66. 
14. I.MOSz 29—16, 35:57. 15. LTE 39—IX
31:85. 16. KIK 30—13, 41:125.

BBFC- Menekültek 5:0 (4:0). Góllövők: Pin- 
taties (3), Bachinnnn és Kondora.

CsTK EMOSz 2:1 (1:0). Góllövők: Fril» II. 
(2l. ill. Kincses.

SzRTC -KSSE 1:0 (0:0). Góllövő: Horavetz 
(11-esböl).

MAFC.-KTK 4:0 (1:0). Góllövők: Vlty, Rub- 
arán. Szűcs és Schmidt (11-esből).

KSC—SzAC 4:3 (2:2). (.óllövök; Vnllcsek (2). 
Tarsoly. I tircdi, ill Kovács (2) és Kiss (öngól).

I. kér. SC—Hálókocsi 3:1 (2:1). Góllövö: Ga 
Linczingcr.

Góllövö: Király,

25-35, 59:36-

I. ZSE

Második csoport.
1. KASC 22—35, 64:24. 2. KEAC 21—33, 

06:20. 3. Kalapos 22—31, 71:32. 4. Valéria
21—26, 63:45. 5. Cukrász 21—26, 47:36. 6. NSC 
21—23, 51:31. 7. X. kér. FC 21—21, 52:36. 8. 
MÖSzTK 21—17, 36:48. 0. VII. kér. Amatőr
21—14, 34:64. 10. VÁC 21—13. 42:53. 11. PATE 
21 — 12, 30:70. 12. Siketnéma 21—3, 10:113.

KEAC—MÖSzTK 3:1 (6:0). Góllövö: Blazo-
1 novics, Janicska, Hajdú, ill. Ledényi I.

Valéria—Siketek 8:0 (3:0). Góllövö: Mészá
ros (3), Herlner (2), Varga, Ranfll és Kiss II.

KASC—Kalapos 2:1 (1:0). Góllövö: Schneck, 
Leitgeb, ill. Tóth.

VÁC—X. kér. FC 2:1 (0:0). Góllövő: Brucken- 
slein (2), ill. Szántó 111.

Cukrász—NSC 2:1 (0:1). Góllövő: Vastag (2), 
III. VVeinberger.

AH kér. SC—BSC-meccsct utóbbi lemondta.
Harmadik csoport

1. Húsos 21—33, 42:24. 2. DSE 21—30, 54:34. 
3. Gránit 21—29, 38:27. 4. Klap. AC 21—24,
45:40. 5. SzNSE 21—20, 43:35. 6. K. Húsos
20—19, 27:30. 7. SAC 21—19, 25:33. 8. ETC 21— 
18, 34:41. 9. Köb. FC 21—17, 41:34. 10. K. Tö
rekvés 21—16, 37:41. 11. ETSC 21—13, 29:45. 
12. Szondy 20—12, 20:50.

Gránit Köb. FC 2:0 (1:0). Góllövők: Ilussés, 
Jánosi.

KAC—ETC 4:0 (2:0). Góllövök: Almási (2, 
egyel 11-esből), Madarassy és Friedvalszki. 
Horváth bíró a meccsen összeesett, de utóbb 
folytatta a meccsvezetést.

K. Törekvés—K. Húsos 4il (1:0). Góllövők: 
Hancsics (2), Kalocsai, Varga, ill. Olajkár.

SzNSE—Szondy 7:1 (2:0). Góllövő: Králik, 
Kovács, Benkő, Kiss (2), Szabó, Szcbehelyi, ill 
Zsurnik.

Drasche—ETSC 5:4 (1:4). Góllövö: Gubányi 
(2), Szenlncr, Sztopka (11-esböl), ill. Tompó 
(2), Schuck és Leinwnndcr. A bírót közópor 
kísérte a villamoshoz, öt játékos kiállítva.

Negyedik csoport
1. PTBSC 15-27, 51:18. 2. B.-Tétény 15—23, 

65:22. 3. B. Testvériség 15—21, 45:23. 4. Spárta 
16—19, 52:34. 5. UFC 15—19, 23:24. 6. OMsC
15— 11, 31:52. 7. KSC 15—7, 31:32. 8. Tabán
16— 9, 21:45. 9. Lapterj. SC 16—2, 8:77. 10. 
OFK törölve.

PTBSC—Lapterjesztők 6:1 (4:1). 
Rajna (2), Lukács (3) és Schuber, 
(11-esből). <

V. OSZTÁLY
1. FLK 17—29, 61:14. 2. GSE 16—26, 75:17. 

3. Sz. Juventus 18—21, 42:36. 4. B. Magyarság
17— 19, 28:33. 5. N1SC 16—17, 38:23. 6. M- 
Textil 17—13, 23:39. 7. BKSC 15—12, 22:31. 8. 
RMTE17—11, 21:43. 9, RESC 18—11, 19:51. 10. 
11. Felsőváros 17—7, 15:54. 11. Bö. MTE tö
rölve.

Magyar Textil—Budafok Felváros 3:0 (2:0). 
Góllövő: Horváth (2) és Sáry.

NISE—RMTE 1:0 (0:0). Góllövő: Kludák,

Góllövők: 
ill. Imre

bir. Klugtr II , Szilágyi, ill.
KAOE LTE 2:1 (2:1).

Lassinglcltner. ill. Masok.
Az NJTC—HIK meccsre utóbbi nem 

meg. jeleni

Második csoport
1. Föv. TKÖr 30—50, 74:82. 2. M.

89—45, 89:37. 3. UTSE 30—43, 73:35. 4. ........
" 40, <62:45. 5. ZAC 36-36, 49:43. 6. P. Tör.

Pamut 
MFrn

30
30 - 35, 65:50. 7. UMTE 30 
puctor 30-28, 40:46. f 
46:54. 10. NTC 30 27. 
24. 40:56. 12. VI. kér. 
BSC 30—23, 36:50. 14. 
RAFC 30-19. 40:70. 
16:39. (*  vlsaralépett.)

Paniutlpnr -UTSE 
Mersva (21, Lulz III. 
Tömpék (II csböll. Slefkó 
gőnv legjobbja volt.

löt. TKÖr-ZAL 1:0 (1:0). Góllövö; Juhász.

29. 37:54. 8. C.om-
9. Vérhniom 39—28, 

40:58. II. TürükAr 30- 
SC 86- 23, 
MSC
IX

41:52. 13.
30 - 20. 43:71, 15.
Schmnll*  30 10,

3:2 
III

(2:1). Góllövö:
Szandnlsrky 1. és 

i Pannit ipar) n mc-

Európa hölgytőrvivó csapatbajnoka
Guaragna a férfi egyéni tőrbajnok — A tőrben a magyarok 

erősen lemaradtak
Ragyogó tavaszi napsütés fogadja a Mar

gitsziget vasárnap délutáni vendégeit. A he
venyészett európabajnoki vivósladion néző 
tere még üresen áll. amikor a tőr hőseinek 
hófehér plaszlronjaitól egyre jobban élén 
kül a szigeti pálya belső eíipszise.

A vívók frisseségének az a magyarázata, 
hogy megváltozott a vasárnapi programm 
időbeosztása. Mire az előkelő publikum 
megérkezett, teljes üzemben találta az euró 
pabajnoki versenyadminisztrációt.

Pompás tavaszi toalettek, fényes katonai 
egyenruhák élénkítették a provizórikus né
zőkéi. Hangos tereferétől zsongott a plans 
környéke az izgalomtól kipirult internacio- 
nalis hölgyvivők táborában. Itt van min
denki, aki számit; a fiús angol vivómisszek. 
az elegáns dán hölgyvivók, a csinos osztrá
kok és a többiek mind, a legváltozatosabb 
rikító, de ízléses dresszben.

A mega fonón keresztül pattogva hangzik 
Lichlenckert ezredes harsány szava. Tisztek, 
civilek ugranak a parancs nyomában. Nem

lehet itt hiba: katonai pontossággal gördül 
a versenyadminisztráció kereke. Különféle 
szinü karszalaggal ellátott rendezők intéz
kednek. A sajtóról Boros György dr., ai 
európabajnoki sajtófőnök gondoskodik 
alyailag. A versenyek befejezését követő per
cekben a fővárosi és a külföldi sajtó már 
készen kapja a legépelt versenyeredményt.

A férfi egyéni tőrverseny a sok holtver
seny után csak a késő éjszakai órákban 
ért véget. A tőrbajnok Guaragna (Olasz
ország) 8 győzelemmel. Második Gaudint 
(Olaszország) 7 győzelemmel, 23 kapott tus-*  
sál, harmadik Lloyd (Anglia) 7 győzelem
mel, 26 kapott tussal. 4-ik Di Rosa (Olasz
ország) 7 győzelemmel, 29 kapott tussal*  
5-ik Pocchino (Olaszország) 7 győzelem
mel. 6-ik Dr. Hajdú János (Magyarország)1 
4 győzelemmel). 7-ik Mostini (Olaszország)! 
2 győzelemmel, 32 kapott tussal. 8-ik Mázé
ra ta (Olaszország) 2 győzelemmel, 39 kapott 
tussal. 9-ik Maszlay (Magyarország) 2 győ
zelemmel, 40 kapott tussal. 10-ik Hátszegi 
Ottó (Magyarország) 1 győzelemmel.

Magyarország megnyerte
a hölgycsapatbajnokságot

Vasárnap kora délutántól kezdve szakadat
lanul folytak a hölgybajnokság küzdelmei a MAC 
margitszigeti pályáján. A hölgyversenyek dön
tőire inár hatalmas közönség gyűlt össze. Meg 
kell állapítani, hogy a magyar női törvivók 
életük legkiválóbb teljesítményét nyújtották és 
az Európai-bajnokságok legkellemesebb megle
petését szerezték. Magyarország hölgycsapata

Angliát 19:4 arányban, Ausztriát 12:4 arány
ban, végül Dániát 11:5 arányban győzte le s 
három győzelmével megnyerte az Európa-baj- 
nokságot. A második helyen Anglia végzett, 
amely Ausztria és Dánia ellen szerzett győzel
mével megérdemelten jutott a második hely
hez. A harmadik helyezésért még a késő éjeit 
órákban is hihetetlen viaskodás folyt.

A Hungária döntetlenül játszott 
Teplitzben

Teplitz, junius 11.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Hungária 

túrázó csapata vasárnap háromezer főnyi 
közönség elölt szép és izgalmas küzdelmet 
vívott az" SK Teplitz együttesével.

A félidőben a teplitziek 2:1 arányban 
vezettek még,

de szünet után a Hungária alaposan rákap
csolt, úgyhogy

végeredményben 3:3 volt az eredmény.
Csak a szerencse mentette meg a teplitzie- 

ket ezután már a vereségtől. A kék-fehérek
nek különösen a csatársora játszott jól. A 
gólok közül kellőt Kalmár, egyet Cseh 
lőtt.

Évadnyitó a Nemzeti 
Sportuszodában 

Az első bajnoki pontokat az MTK 
nyerte a, vizipólóbajnokságban

A BBTE uszóversenyének kimagaslóan leg
jobb eredménye Csik Ferenc BEAC 100 m-es 
gyorsuszásban elért ideje 10.16 mp., a hölgyek: 
közül Bethlen Margit FTC .200 m-es mellúszás
ban 3 p. 29.4 mp. ideje a szezon elején igen jó 
eredmény.

A legizgalmasabb szám volt az 5Xő6’/» gyors- 
uszóslaféla, melyben az FTC az UTE csapatával 
vívott nagy küzdelmet az elsőségért. Mindakél 
csapat ideje 3.20 mp.

Az. elsöoszlúlyu bajnoki vizlpólómeccsek so
rán az MTK a BBTE csapatát győzte le 0:0 
arányban. Góldobók: Ilomonnay,
Brandy, Hódy.

A BEAC. —BSE mérkőzés, mely 2:2 
döntetlent hozott.

arányú

♦
A BBTE országos uszóversenyének 

csütörtökön, Űrnapján este 7 órai 
(vdetlusaodában lesz. .* " * / 
-ületi pontverseny további számai közül kiilö. 
‘"•sen n 4X200 m-es staféta emelkedik ki, 
smrlyhcn ar UTE, az FTC és nz MTK fognak 
küzdeni. Az elsőosztúlyu vizipólóbajnokság 
•''főzései közül n MAC—FTC, az UTE— 
i Hl I. < s az MTK—MUE meccsek szerepelnek 
« programon.

folylu- 
.ikor a 

A Balatoni serleg egye-

KISPEST DÖNTETLENÜL JÁTSZOTT 
ATHÉNBEN

Athénből jelentik: A Görögországban túrázó 
Kispest együttese vasárnap Athén válogatott 
csapata ellen 1:1 (IX)) arányú döntetlent ért el.

OLASZ IFJÚSÁGI CSAPAT BECSBEN
Bécsböl jelentik: Pulcinl olasz ifjúsági fut 

ballcsapat vasárnap Becsben vendégszerepelt s 
a Wacker ifjúsági együttesével 1:1 arányban 
döntetlenül végzett.

A CSEHSZLOVÁK ATLÉTÁK 
LEGYŐZTÉK AZ OSZTRÁKOKAT

Rácsból jelentik: Az Ausztria—Csehszlovákia 
atlétikai mérkőzést a csehszlovák atléták nyer
ték meg 65:58 arányban.
GYENGE VOLT A WUNDERMANNSCHAFT, 

MÉGIS FÖLÉNYESEN BÁNT EL A 
BELGÁKKAL

Bécs, junius 11.
f.i Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Az Ausztria—Öe/jium-inérközés iránt 
•óriási érdeklődés nyilvánult meg az osztrák 
fővárosban. A mérkőzésnek negyvenezer főnyi 
közönsége volt. Az első félórában a belgák 
remekül játszottak és nagy fölényben voltak, 
a 25. percben Brichcad jobbösszekötő révén a 
vezető gólt is sikerült megszerezni. Három 
perc múlva Eptl egyenlített, majd a 40. perc
ben Binder, a 41-l»en pedig Sindelar háromra 
szaporította az osztrák gólok számát. A máso- 
dik félidő 7. perecben Binder újabb gólt szer
zett. Az osztrákok mezőnyben némi fölényben 
voltak, de kapu elölt egyformán sokat csellóit- 
bolioll mindkét csatársor. A Wundermann- 
schaftnak sok gyenge pontja volt ezúttal, kü
lönösen a fedezetsor mutatkozott tehetetlennek. 
A betegségéből nemrég felépült Gsckweidl 
rendkívül óvatosan játszott. A csapat leg
jobbja Broscnbaucr jobbszélső volt. A belgák a 
második félidő közepén egy tizenegyest kapu 
mellé lőttek.

UJ AMERIKAI 800-AS REKORD
Cansas-Cityböl jelentik: Egy illeni atlétika! 

versenyen Cumingham a 800 méteres síkfutás, 
bán 1 p. 51 mp. alatt uj amerikai rekorddal 
győzött. A világrekordot Hampson tartja 1 p. 
49.8 mp.-cel.

X A BSE győzött a 100 km.-es Járőrverae- 
nyen. A Jóbarál KK a gödöllői országúton 
rendezte meg 100 km-es járőrversenyét, mely
ben a BSE 2 óra 52 p. 57 mp. alatt győzött a 
Postás és nz UTE elírni.

X Gabrovitz a tcnnlszbajnok. Az UTE ren
dezésében vasárnap folytatták a nemzeti ten- 
niszbajnokságok küzdelmeit. A férfi egyes baj
nokságot Gabrovitz nyerte, 2. Kiss Kálmán 
UTE, 3. Friedrich és Slraub MAC. A döntőben 
Gabrovitz 6:3. 6:3, 7:5 arányban győzőit. A 
férílpáros bajnokságot a Kehrling, Drjelomszky 
pár nyerte, 2. Aschner, Gabrovitz UTE pár. A 
döntő eredménye: 6:1, 6:2, 6:2.

X Nyugat nagy győzelme Kelet ellen. Győr
ből jelentik: A Nyugat—Kelet válogatott mér
kőzési a nyugatiak 4:0 (3:0) arányban nagy fö
lénnyel nyerték lényegesem jobb csatársoruk 
révén. Góllövők: Keleti. Kulcsár, Erlinger és 
Keleti lölték. Nyugati MILL—Győri KISÓK 3:1 
(1:0).

X A néger „gorilla'*  erősen készül Buda
pesten a Csiszár ......................“ *
Laroche, a néger 
lepelésscl szolgál., 
szorgalmasan készül a nagy napra.

A Csiszár—Laroche mérkőzésnek méltó kere
tet ad az az elsőragu amatőr párosítás, amely 
ezen a versenyen lesz. Énekes világbajnok, Kö
rösi európnbajnok, Szabó, Kublnyl, Lovas, Ha
rangi. Jeles magyar bajnokok stb. mérkőznek 
egymás ellen

A nagyszabású boxinérközést a világvárost 
szokásokhoz híven pénteken este fél 9 órák* ”* 
rendezik meg a Millenáris-sporttelepen.

Kid
_____ - ----------- meg- 
mult héten mcgérkczefl és

elleni mérkőzésre, 
ökölvívó kellemes
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Kép az angol—német atlétikai találkozásról. A versenyzők parádés felvonulását a néme
tek csapata nyitja meg.

Villanyfényes ,, weekend-meccsekkel" 
akarják visszacsábítani a zöldből 
a hűtlen bécsi futballnézőket
25.000 schlll/nget kerestek Bécsben a fösvény skótok — 
A Glasgow Rangers Játékosai nyilatkoznak 
a Hétfői Naplónak — Adalbrecht gólrekordja

Bécs, Junius 11.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségitől.) 

Harmincötezer főnyi lelkes sportbarát öröm
ujjongása közben, — mint ismeretes —, pün
kösd vasárnapján 4:3 arányú győzelmet ara
tott a Rapid kitűnő csapata a skót bajnok 
Glasgow Rangers felett. A nap hőse a zöld
fehérek fiatal öszekötöje Binder volt, aki egy
maga három gólt rúgott Dawson kapujába. Az 
alig húsz esztendős Binderröl megírtuk annak 
Idején, hogy aZ osztrák futball legnagyobb re
ménysége, ma pedig már csak nagyon kis ut 
választja el attól, hogy neve világmárka le
gyen. Nincs ugyan még olyan kifinomodott 
játéktechnikája, mint Sindelarnak, vagy 
Gschweidlnek, sőt valőszinüleg nem is lesz 
soha, a villámgyors ,és robosztus termetű Bin- 
dér, kimondott áttörő csatár, az „Uridil tank" 
típusa, akinek klasszisát azonban már régen 
meghaladta.

Huszonöt—harminc méterről a kapura kül
dött irtózatos bombáihoz hasonlókat 
osztrák pályán eddig még nem igen láttak.
A Hétfői Napló munkatársának alkalma volt 

beszélgetést folytatni a Glasgow Rangers já
tékosaival, akiknek érdekes nyilatkozatait 
alább adjuk:

A skót futballisták' kitűnő fizikai kondíció
jára és nyilván példásan sportszerű*  életmód
jukra rendkívül jellemző, hogy a glasgowiak 
Bécsben egyik legjobban szereplő embere, 
Archibald a jobbszélső, nem kevesebb mint 
38 éves.

— Binder ... „terriflc schoot" ... (félelme
tes lövés) mondja Archibald. Játéka valósággal 
bámulatba ejtett. Az a mód, ahogyan ez a 
fiatal csatár minden távolságról halálos biz-' 
tonsággal lő kapura, megfelel a mi futballista 
ideálunknak. Sajnos, ilyen csatárt ma nem ta
lálunk egész Skóciában.

Meichlajahn csapatkapitány szerint, — akit 
térdsérülése miatt Bécsben egyébként Kennedy 
a jobbfedezet helyettesitelt —, a mérkőzést 
Binder játéka döntötte el. A bécsi meccset fon
tos tanulságnak tartja, mert a skótok most 
már tisztában vannak az osztrákok játékmo
dorával és tudják, mihez kell tartani magu
kat a legközelebbi skót-osztrák válogatott 
mérkőzésen. (A Wundemiannschaft november 
29-én játszik Giasgowban.)

Englisch középfedezet elmondja, hogy ezút
tal a „W" formációt próbálták ki a Rapid el
len, ugyanolyan mérsékelt szerencsével, mint 
a glasgowi eldöntetlen mérkőzésen kultivált 
kombinációs játékmodorral. Englisch azt hi
szi, hogy az osztrákok ellen nem lehet előre 
megbeszélt harcmodorral kiállni a pályára, 
hanem mindig a pillanatnyi szituációnak meg

Nyitott sportuszodát 
Budapestnek!

És növesztik el azt Komjádi Béta-uszodának
Ifj. Horthy Miklós, a MUSz elnöke, egy a 

minap a sajtó részére tartott tanulságos elő
adásában fölfedezte, hogy a magyar uszósport- 
nak a fővárosban nincs nyáron uszodája. Mert 
a Császárfürdö nem az uszósporté. A Császár
fürdő igazgatósága — elismerjük, hogy üzleti 
érdekből —, nem adhatja oda 50-méteres uszo
dáját a MUSz használatára. Mindenki tudja, 
hogy csak néhány nyári verseny megtartására 
adott engedélyt, hogy a tribünülések számát 
korlátozta. De azt a legtöbben nem tudják, 
hogy az esti tréningeket is redukálták, hogy az 
ugróállvány rossz és használhatatlan. És álta
lában minden a Császárfürdő uszodájában 
résztvett világjárt uszónagyság az uszoda meleg 
termálvizére panaszkodott, amely — magunk 
között ezt Is beválthatjuk —, nem jártil ahhoz, 
hagy az uszoda sportszerű voltát emelje Amed
dig azonban g Császárfürdö szabadon és aka

felelően kell alkalmazkodni. Ennek tudatában 
reméli, hogy

novemberben sikerül megverni az osztrák 
válogatottat

Dawson keserű .humorral megállapítja, hogy 
a négy gól kissé sok volt az idegeinek, de nem 
szégyenli, mert Binder Skóciában is kétségte
lenül réme lenne a kapusoknak.

Megemlítendő még, hogy
a Glasgow. Rangers 25.000 schllllnget ka

pott a bécsi mérkőzésért
ami a takarékos skótoknak elég szép vigasz 
az egy gól diílerenciás vereségért.

♦
Multhetl Jóslatunk, hogy a párisi Ractng 

Clubra nem nagy jövő vár a Hohe Wartén, 
beteljesedett. A Vienna csatárai valóságos 
macska-egér harcot játszottak a francia véde
lemmel, amely szédülten támolyogva követni | 
sem tudta a bécsi iskola ravasz cselfogásait. 
13 gólt lőttek a kék-sárgák a francia kapuba, 
azután felhagytak a bombázással, mert nyilván 
maguk is megsokalták a dolgot.

Adalbrecht hét gólja az osztrák klubcsa
patok nemzetközi mérkőzéseinek történe
tében eddig példátlan rekordot jelent, 
amit valószínűleg sokáig nem fognak meg

javítani.
* .

UJ fejezet kezdődik az osztrák labdarugó 
sport históriájában. A Vienna hires sporttele
pén

a Hohe Wartén, bevezetik a fényszórók 
melletti esti mérkőzések divatját

A technikai munkálatok már a legközeflebbi 
napokban megkezdődnek. A premier valósuzinü- 
leg júliusban lesz, amikor a kék-sárgák vala
milyen külföldi csapatot látnak vendégül. A 
Vienna vezetősége nemcsak szerencsés, de 
szükséges ötletnek is tartja az esti mérkőzé
sek bevezetését, amelyeket nem vasárnapra, 
hanem hétköznapokra terveznek. Ugyanis a kö
zönség egyre szélesebb rétegeit vonja el a 
szombat-vasárnapi weekend a mérkőzések 
látogatásától, viszont igy

minden remény megvan arra, hogy a hűt
len sportbaráíokat hétköznapi szép ni(;Ieg 
estéken vissza lehet csalogatni a futball- 

pályákra.
Sportkörökben természetesen érthető érdek

lődéssel várják a Vienna kísérleteinek ered
ményét, ami ha kielégítőnek bizonyul, úgy 
számos követőre talál.

Andor León.

dályok nélkül a magyar uszósport rendelkezé
sére állott, ameddig bölcsője volt a gyermek
cipőkben járó magyar úszásnak és később, 
amikor annak virágzását segítette elő, addig 
örült az egész magyar sport annak, hogy — 
Császárfündőnk van

Most hogy ez év egynéhány uszóeseményél 
sikerült biztosítania a MUSz vezetőségének, a 
pillanatnyi nehézségeken túl fel kell vetődnie 
a kérdésnek:

Mi leaz jövőre? És mi lesz ezután?
A sporttársadalomnak az a része, amely az 

úszás és vizipóló jövőjét félti, joggal helyesel 
a MUSz kitűnő elnökének, aki nyilván arra 
gondol, hogy az uszósport Jövendő fejlődését 
úgy kell biztosítani, hogy hasonló nehézségek 
többé fel ne‘merülhessenek. Igaza van ifj. 
Horthy Miklósnak, ha azl mondja, hogy nun 

tehetjük ki a fővárosi uszósportot annak, hogy 
egy szép napon uszoda nélkül maradjon.

Vannak egyébként egyéb, az uszodával ősz- 
szefüggö kérdések, amelyekre már boldogult 
emlékű Komjádi Béla mutatott rá. így minde
nekelőtt az ifjúság uszóoktatása és tréningje. A 
Császárban csak a késő esti órákban jutott idő 
és hely a gyerekuszóknak. A leányoknak soha.

Ezekben a késői tréningidőkben természete
sen a serdültebbek jöttek elsősorban számítás
ba. A messze kerületekből sokszor gyalog el
jövő fiatalok igen gyakran csak fürdőhöz ju
tottak, de éppen a túlzsúfoltság folytán szak
szerű tréninghez nem. Azldn a fiatalságnak ké
sői hazavándorlása sem kívánatos. Drága is a 
fiataloknak az uszoda. Komjádi tehát egy vagy 
több olyan —"ha mingyárt olcsó pénzen meg
épített — uszodát akart, amelyek — a város 
több pontján szétszórva —, a tanulóifjúságnak 
egész napon át, olcsó pénzen rendelkezésére 
álljon.

Ifj: Horthy Miklós és Komjádi Béla eszme
menetét össze is lehet kapcsolni.

Induljon el az a mozgalom, amely a majdani 
stadion kiegészítő részeként építse meg mielőbb 
Budapest székesfőváros sportszerű és taodern 
uszodáját. A magyar sport egyik legdlcsősége- 
sebb ágának azt a menhelyét, ahol napközben 
a tanulóifjúság, este az egyesületek olcsón és 
jól trenírozhatnak. A mostoha gazdasági viszo
nyoknak megfelelően legyen az uszoda helye 
olyan, hogy később körülvehető lesz annyi tri
bünnel, hogy a Horthy elnök által említett 
10.000 néző elférjen. Egyelőre azonban uszodát 
és csak uszodát, mert arra égetően sürgős szük
ség van.

Ne felejtsük el, hogy a Dunában megépitelt 
MUE, Nemzeti és Újpesti uszodák áldásos szol
gálatokat tettek és fognak tenni a magyar uszó- 
sportnak. Ezek az uszodák azonban annyira 
alá vannak vetve az időjárás szeszélyeinek és 
annyira künt vannak, hogy nem helyettesíthe
tik a mindig nagyobb tömegű uszósport által 
mielőbbre kívánt nyári sportuszodát

Különvonatot indit a Stade Francais 
a Tour de Hongrie-ra

Nagy versengés a párisi amatör 
kerékpárosok között a részvételért

Pár!-’, Junius 11.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) 

Mint ahogy hajdon a környékbeli legények 
megbeszélésre jöttek össze valamelyik faluvégen 
és lóháton érkezve, sorban kikötötték mén
jeiket, olyképpen hatott a Stade Francois ud
varának egy sarkába odatáinasztolt 50—60 ke
rékpár, melyen a párisi „Faubourgok" ifjú bi
ciklistái futottak be a Stade-ba hogy részt- 
vegyenek azon a gyűlésen, melynek legfonto
sabb pontja a „Tour de Hongrie‘‘-n való részt
vevőknek a kiválasztása volt.

A Stade agilis titkára, aki a múlt évben az 
első „Tour de Hongrie" francia résztvevőit le- 
kisérle, nem csinált titkot ‘abból, hogy a Sta- 
dislák amatőr csapatának körében, enyhe ver
sengés, — hogy ne mondjuk intrika — folyt a 
jelölés érdekében.

A gyűlést vezető Monsieur Liber elnök örül, 
hogy a Hétfői Napló tudósítója utján adhat örö
mének kifejezést, hogy a kerékpársportban egy 
újabb alkalom kínálkozik a két nemzet közti 
sportbarátság kifejlesztésére. Azután meg arra- 
nézve is, hogy ily módon úgy a verseny részt
vevőinek, mint a kiséröiknek alkalmuk lesz a 
távoli, sokat emlegetett és oly kevéssé ismert 
Magyarországhoz közelebb férkőzni.

Hogy ennek az utóbbi óhajnak gyakorlati 
bizonyítékot is adjanak,

a Stade egy társasutazást szervezett meg 
a Tour de Hongrie alkalmából.

Az érdeklődés oly nagy, hogy már eddig több 
mint száz Jelentkező iratkozott fel a junius 
24-én induló különvonntra. Ezek között egye
dül a „Stade Francais" klubjából kb. húszán 
vannak, akik valószínűleg magát a „Tourl" is 
követik a Pestről induló autocarokon.

A gyűlés eredményeként a „Tour de Hon

Motoroson Becstől Budapestig
a Duna kék szalagjáért

A vizi-motorsporlnek Magyarországon igen 
nagy jövője van, mert a Duna magyarországi 
része Európában úgyszólván egyedülálló lehető
ségeket nyújt a vízi-motorsport gyakorlására. 
Mindenképpen indokolt tehát a dunai motor
sport idegenforgalmának fellendítése.

Ez a gondolat indította meg a Királyi Ma
gyar Automobil Club sportbizottságában a mun
kát, amely egy Bécs—Budapest közötti turaver- 
seny és ezzel kapcsolatos budapesti sebességi 
verseny kiírását célozza és ezzel a dunai sport
életet megteremtse.

A világon ma két ismert nagytávolságú mo
torcsónak-verseny ismeretes. Az egyik Ameriká
ban van, Albany és Ncwyork között, 150 mér- 
földes távon, a másik Olaszországban, Pavia és 
Venezia között, 414 km. távolságon. Ez utóbbi 
azonban nem hasonlítható össze a dunai terve
zett versennyel, mert legnagyobbrészt csatorná
kon vezet végig és nem szabad-élő vizeken.

A bécs—budapesti verseny, mely most junius 
13-án kerül először lefutásra, ilyenformán a 
világ egyik legnagyobbszabásu motorcsónak
verseny kiírása és ezzel magvarázható az a nagy 
érdeklődés, melyet a külföld a versennyel 
szemben tanúsít.

Természetesen az első megmozdulás még neun 
eredményezheti azt, hogy a versenyen feltűnő 
nagy számmal vegyenek részt a versenyzők és 
ez nz első próba tulajdonképpen kísérlet, hogy 
a jövőben ez a verseny minél nagyobb arány
ban legyen megrendezhető.

Junius 13-án reggeli starttal Indulnak a Bécs— 
Budapest turaverseny résztvevői Bécsből és 
Pozsony, Göjiyu, J-sztcrgow aUsaőciQ és dac

Vannak különben az ifj. Horthy Miklós által 
felsorolt észszerű argumentumok mellett még 
seregnyi más okok Is, amelyek az uj uszodát 
parancsolóan követelik.

Itt van mingyárt a 25-yardos azélemég 
kérdése Is.

Ha végignézzük akár a világrekordok, akár ai 
európai legjobb teljesítmények listáját, azt 
találjuk, hogy

a vüágrekordüstán egyáltalában nem szere
pel már az oly aok dicsőséget szerző ma- 

, gya» úszás.
Az európai rekordtáblázatban Bárány és a sta
féta idei még olt vannak, de meddig’ Nincs « 
világnak olyan sportcentruma, amelynek n«t 
lenne egy 25-yardos vagy méteres medencéjét 
Ezekben a rövidtávú, de rekordhitelesitésra 
mégis alkalmas uszodákban állítják fel a kül
földiek mind a maguk idöteljesitményeit, ame
lyek aztán belekerülnek a világrekordok vagy, 
európai legjobb teljesítmények közé. Hasonlta 
hatatlanul nehezebb a helyzetük a magyarok*)  
nak, akik nyáron — amikor a legjobb formá
ban vannak az úszók —, csak 50 méterei 
hosszú, tehát nehéz uszodákban usszák ki a 
maguk ideit. Télen is, amikor a formák gyen
gébbek, legfeljebb 23 egyharmad méteres uszoda 
a hajlékuk. Igaz, hogy ez sportszerűbb, da 
miért adjon a magyar úszás ilyen előnyöket * 
külfödieknek?

Az utóbbi időkben sokat olvasunk arról, hogy 
Komjádi szobrát valami hallatlan rosszindulat 
nem engedi felállítani. Ha nem is hiszünk 
benne, vessük fel itt a gondolatot, hogy

nem-e örökítené meg méltóbban a magyar 
sport egyik héroszának nevét az az uj 
medence, amelyet Komjádi Béla-uszodának 

neveznénk el?
Azok, akik Komjádi Bélát ismerték, tudjAlt, 

hogy ez a gondolat az ő nagyszerű eszmemen«» 
lének is jobban megfelelt volna.

Vermes Magda.

grie" résztvevőit a következő sprinterekből ál
lították össze:

Róbert Germont és Simandre, akik a tavalyi 
versenyen is résztvettek, a harmadik Surrault, 
a negyedik futót pedig még nem jelölték. EfelŐl 
csak jövő héten döntenek.

Az élénkszemü, barna Germont, aki a Stade 
egyik ifjú reménysége, nem leplezi örömét, hogy, 
megint részivehet a versenyen.

— Igaz, hogy mifelénk viszonyítva, rettene
tes a magyarországi meleg —■ mondja —, és 
bizony a jni jó utaink után, ott kínosabb a 
pedálozás. Mégis boldog vagyok, hogy megint 
futhatok Magyarországon — mondja nekeni 
Germont nagy lelkesedéssel.

— Csak egyfelől szerelnék biztosítva lenni! 
vájjon megjavitották-e az utat, főként Kecske*  
méj körül. Mert oly komisz volt az ut, hogy 
arra a részre úgy gondolok, mint egy rossa 
álomra. Annál kinosabb étappon még nem fu
tottam.

— És magyarázza Surraultnnk, aki Germont- 
tál ellentétben magas, szőke flu, — hogy még 
egy „specialitás" van a magyaiországl Tour-on, 
Tudniillik a „veder vízzel való öntözés'. De ezt 
is meg lehet szokni — mondja — és végül az a 
hideg 'zuhany még jól is esik...

A „Tour de Hongrie" rendezőinek' — ismé
teljük —, nemcsak sportérdeke, hogy igyekez
zenek a versenypályák és utak feljavítására! 
nagy gondot fordítani. De egy ily verseny si
kere, sokban hozzájárul az idegenforgalom 
fejlesztésére. Ezt pedig nem szabad szem elől 
téveszteni. Magyarországot megismerni — még 
ha turisztikai vagy sportalapon is —, nemcsak 
gazdasági, de politikai hasznot is hozhat. Ezt 
innen Párisból láva, nagyon határozottan állít
hatjuk.

M. L

állomások érintésével érkeznek be Budapestre, 
a Római-parton elhelyezett célba. A célhely a 
Fodor-féle csónakház. A beérkezett versenyzők 
itt gyülekeznek és délután 5 óra után, amikor á 
verseny lezárul, vezetőhajók indulásával felvo
nulnak a budapesti Dunán végig. A felvonulás 
után a résztvevők a kijelölt garázshelyeikri 
vonulriak.

Junius 15-én reggel 7 órakor indulnak a ver
senyzők a Szentendrei sziget körüli 100 kilomé
teres túra verseny re, a Margitsziget pesti oldalán 
elhelyezett starthelyről és a verseny végén 
ugyanide érkeznek be. Közben a váci és leány
falui depóállomásoknt érintik.

Junius 15-én délelőtt 9 órakor zajlik le aW 
oldatmotoros hajók versenye a Margitsziget kö
rüli pályán és délután 2 órakor kezdődnek a 
Margitsziget melletti pesti Dunaágban kijelölt 
3 kilométeres pályán a sebességi versenyek. A 
pálya úgy van kijelölve, hogy a közönség a 
versenyzők helyezését állandóan figyelheti és a 
fordulómunkál zavartalanul élvezheti.

A délutáni versenyek több számból állnak, 
kűlön-külön indulnak a különböző kategóriák 
benevezett versenyzői és hajói.

A Bécs—Budapest-verseny többek között a 
Duna kékszalagjaáijért, melyet az óceáni dij 
mintájára alapított a Királyi Magyar Automobil 
Club. Ezt a dijat az nyeri, aki a Bécs—Budapest 
távolságot a legrövidebb idő alatt tette meg.

zsoldosig
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Ügyészi és rendőri 
nyomozás a Bleyer- 
Zsilinszky párbaj körül 
Az ügyészség utasítására a 
rendőrség nyomozást indított 
a politikai párbaj ügyében

A budapesti királyi ügyészség vasárnap 
Átiratot intézett a főkapitánysághoz, amely
ben utasítást átlóit arra, hogy a rendőrség 
indítson nyomozást Hleyer Jakab és vitéz 
Bajcsy-Zsilinszl.y Endre országgyűlési kép
viselők párbajának ügyében.

Emlékezetes, hogy Hleyer Jakab parla
menti felszólalása körül viharók keletkez
tek és ennek során Bnjcsy-Zsilinszky Endre 
Ülésen kritizálta Hleyer Jakab magatartá
sát Ebből kifolyóan lovagias ügy kclctke 
Beit köztük. A tiszti kaszinóban

kardpárbajt vívtak
Is Blcyer Jakab megsebesült. Ezzel a pár
baj jal részletesen foglalkoztak a napilapok 
fa így

értesült a párviadalról a lapok utján az 
ügyészség h.

fÁz ügyészség erre kötelességszerüen 
párviadal vétsége miatt eljárást Indított 

Eh a rendőrséget kérte fel az ügy kivizsgá- 
Isára.

A főkapitányság detektlvjel azonnal uta
sítási kaptak, hogy folytassák le a nyomo- 
Bást. Mivel országgyűlési képviselőkről van 
|zó, akik
| a mentelmi jog védelme alatt állnak
|s nem hallgathatók ki, Hleyer Jakab és 
íiléz Bajcsl-Zsllinszky Endre egyelőre nem 
tuint gyanúsítottak szerepelnek, hanem csak 
p tényállás tisztázására folyik a nyomozás. 
U vizsgálat eredményéről a rendőrség je
lentést tesz az ügyészségnek és a főügyész
ség az adatok alapján az országgyűléstől

Blcyer és Zsilinszky mentelmi jogá- 
) nak felfüggesztését kéri,
fogy kihalgathassák őket és megindithas- 
|ák ellenük az eljárást.

V — Eltűnt egy mérnök felesége. Bejelen
tették a főkapitányság központi ügyeletén, 
hogy Slamár Ottóné, á csepeli ipartelepek 
Mérnökének felesége, a csepeli gyártelepen 
levő lakásukról eltűnt. Valószínűnek tart
ják, hogy öngyilkos lett.

— öngyilkosság a főkapitányságon. Va
sárnap este 10 óra tájban a Népszínház- 
Ítca 19. számú ház ötödik emeletéről egy 

atvanőt év körüli, jól öltözött fcrll az ud
varra vetette magát. A második emelet vas 
Tócsán ruhája fennakadt és Kicin Samuéi 
kereskedő, a ház egyik lakója kimentette 
szorult helyzetébői nz Öngyilkosjelöllet. 
Rendőrt hívott, aki a főkapitányságra ki
térte. Nem volt hajlandó nevét megmondani 
s egy óvatlan pillanatban mérgett vett be. 
Eszméletét azonnal elvesztette. A mentők a 
Rókus kórházba szállították.

— Vasárnapi öngyilkosságok. Idősebb Rőscli 
Mihály ötvennyolceves kispesti szobafestő fel
akasztotta magát. Mire rálnlállnk, már ha
jolt volt, llösch közbecsült ipnros volt, nz 
Utóbbi időkben erősen inni kezdett. Felesége a 
kikérő beszélt és ennek tintása alatt öngyilkos 
kit. - özvegy Fingerhut Fülöpné gyömröi la
kásán élcsrefcnt konyhakéssel hasbaszurta má
nál. Azért nkart meghalni, mert egy régebbi 
Öngyilkossági kísérlete következtében lábát 
amputálni kellett. >'h l veszélye, állapotban a 
Rókus kórházba szállították. — A népligeti 
mutatványos téren nicllbelőlle magát Sándor 
Imre 34 éves motorszerelő. Életveszélyes álla
potban szállították a Rókus-kórházba. — Va
sárnap este n Császár fürdőben Nagy István 
miskolci mérnök 32 éves felesége, n szállóban 
Jévő szobájában morfiummal megmérgezte ma
fát Életveszélyes állapotban n Charité polikli- 
Jjikára szállították.

— A Telein Egyesület kérése a társadalomhoz. 
'A nemibetegségek ellen küzdő Telein Egyesü
let anyagink hiányában kénytelen volt ingye
nes rendelőintézetét beszüntetni. A belügymi
niszter nz egész országra kiterjedő gyűjtési en
gedélyt adott most az egyesületnek, amely ez
úton kéri a társadalom tehetősebb tagjait, hogy 
fényképes igazolvánnyal ellátott mcghizotlai- 
tink adják át a Telein Egyesületnek szánt ado- 
fenányniknt.

— Eljegyzés. Vlrágh Zsuzsannát, B. Vlrágh 
Róza. a „Független Budapest" szerkesztőjének 
leányát eljegyezte Schőchter Miklós.

— VJnbb őrizctbevételek n dunántúli 
kommunista szervezkedésekkel kapcsolat
ban. Kiesről jelentik: A Hétfői Napló kél 
héttel ezelőtt ix’számolt arról, hogy a szom
bathelyi és a pécsi rendőrség nyomozó al
osztálya nagy dunántúli kommunista szer
vezkedés nyomára jött. Ma a kommunista 
Ügyben újabb őrizet bevételek történtek. Kü
lönösen nagy feltűnést kellett, hogy nyolc 
társával együtt őrizetbe vették dr. lleimcr 
Ö0ön Idényei orvost, aki n dunántúli 
kommunisták egyik vezére volt. A szabad
lábon lévő gyanúsítottak közöli szerepel 
dr. lleimcr Öljön felesége is, aki élénk részt 
vett a Idényei kommunista sejt megszerve
zésében.

Ufires szerelmi dráma Debrecenben
Leszúrta a szerelmesét, azuten marúlugot luoti

Debrecen, junius 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele/onje- 

lentése.) Véres szerelmi dráma történt teg
nap délután Debrecenben a Péceli-utca 6. sz. 
ház kapujában. Szombathelyi István 18 éves 
kereskedő hosszabb idő óta udvarolt komoly 
szánrdékkal Vargha Júlia 16 éves lánynak. 
A leány visszautasitotta közeledését, mert 
mindkettőjüket fiatalnak tartotta. Szombat
helyi ezért ismételten megfenyegette a lányt, 
aki csak nevetett rajta.

Vasárnap délután a flu utolsó kísérletet

A Líndbergh-bébí egyik elrablóját 
Cannesben letartóztatták

Amerikai gangszterek garázdálkodnak Európában
Pária, junius 11.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az ameri
kai, valamint a francia és angol rendőrható
ságok az utóbbi időben megállapították, hogy 
Amerikából veszélyes, közismert gangsterek 
jöttek Európába és a kontinensre helyezték 
át működési területüket. A gangsterek Euró
pába jövetelének az az oka, hogy az alko
holtilalom részleges felfüggesztésével elvesz
tették legfőbb működési alkalmukat.

Az egyik ilyen veszedelmes gangstert 
ma este (ainnestben sikerült elfogni

Tréning közben agyonszurf a vítőr 
egy ismert tornásznőt

Regensburg, junius 11.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A regens- 

burgi Jahn-féle tornateremben tegnap este 
megdöbbentő szerencsétlenség történt. The- 
rese Gráf 23 éves magántisztviselőnő, az is- 
mertnevü tornásznő tőrvívást gyakorolt a 
tornateremben a 25 éves Mand Józseffel. 
Néhány percig vívtak, azután egyszerre a 
tornásznő

hirtelcnül elsápadt és összeesett.
A jelenlevők azt hitték, hogy múló rósz-

— Kállny miniszter beszélt a földbérlők 
gyUléflén. A Magyar Földbérlők Szövetségének 
tiazántuli körzete vasárnap délelőtt országos 
nagygyűlést tartott Nyíregyházán. Eszenyi i 
János elnöki megnyitója után Szomjas Gusz
táv és Serényi Gusztáv szólaltak fel, majd 
Kállay .Miklós főldmivelésügyi miniszter 
hosszú beszédben válaszolt a felszólalásokra. 
Kifejtette, hogy a kormány minden lehetőt 
meglelt és meg fog tenni a gazdák érdekében. 
Bejelentette végül, hogy a gazdák a tiszántúli 
viszonylatban harmincszázalékos fuvarkedvez
ményi kapnak. A termés értékesítésére vonat
kozóing pedig kijelentette, bogy a kormány 
gondoskodni fog arról, hogy az árrombolás el
kerülhető legyen. A nagygyűlés nagyszámú és 
előkelő közönsége nagy tetszéssel hallgatta a 
miniszter beszédét.

— Meskó Zoltán zászlót bontott Székes
fehérváron — kilenc horogkeresztes előtt. 
Székesfehérvárról jelentik: Meskó Zoltán or
szággyűlési képviselő, a horogkeresztesek 
országos vezére vasárnap pártalakiló, zászló
bontó vacsorára érkezeit Székesfehérvárra. 
A móri borozóban tartották meg n vacsorát. 
A hatósági személyeken és az érdeklődő új
ságírókon kívül olt volt a vacsorán Pompár 
Géza biztosítási ügynök, a székesfehérvári 
horogkeresztesek vezetője és rajta kívül 
még nyolc székesfehérvári horogkercsztes. 
Meskó Zoltán kilenc székesfehérvári híve 
előtt tartotta meg beszédét.

— Letartóztattak egy leánygyllkos anyát. 
Vasárnap délután Debrecenben. letartóztat
ták Varga Andrásnét, aki hirtelen haragjá
ban baltával többször fejbevágta, majd pe
dig konyhakéssel összeszurkálta Ilonka leá
nyót, A szerencsétlen leány három hétig 
kínlódott szörnyű sebeivel, mig végül tegnap 
meghalt.

— Az OMIKE sakkammcrgutl autóturája. 
Az OMIKE junius 13-i indulással Ausztria 
legszebb vidékén keresztül tizenegynapos autó
tarát rendez Salzkammcrgutba. Részvételi dij 
91 pengő. Junius 20-án kilencnapos bécsi ki
rándulást rendez. Részvételi dij 28 és 35 pengő. 

‘Érdeklődni lehet az OMIKE utazási irodájá
ban, Üllöi-ul 11—13.

— Levegőbe repült egy kínai lőszerraktár. 
Pekingitől jelentik: Dolorior Csaknz mongollal 
tartomány közelében levegőbe repült egy kínai 
lőszerraktár és a robbanás alkalmával a rak
tár 22 főnyi személyzete életét vesztette.

Szabad orvosválasztási
BETEGSÉG ELLEM

biztosítson u
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Budapest, V„ llold-otoa 11.

tett és mikor újból visszautasító választ 
kapott,

dlsinófllökÍMel Varga Júliát mellbe- 
szúrta.

Mikor a leány összeesett, a kést mellében 
hagyva, mintegy 15 lépésnyire elszaladt és 

félliter marólúgot ivott
Késő éjjel eszméletlenül találta meg őket 
egy arra haladó csendőrjárőr és mindket
tőjüket kórházba szállította. Kihallgatni 
eddig egyiket sem lehetett.

a francia detektiveknek. Megállapították, 
hogy ezt a banditát Eatonnak hívják és tár
saival együtt főleg Európában utazó amerikai 
milliomosokat fosztogatott. Legutóbb egy 
holland milliomost fosztott ki és 1 millió 
600.000 frankot csalt >1 tőle.

Eaton letartóztatása azért kelt szenzációt, 
mert az amerikai detektívek nyomozásának 
megállapítása szerint ennek a banditának 
nagy szerepe volt a szerencsétlenvég. Lind- 
bergh-bébl elhurcolásában.

szullétről van szó, odarohantak Thercse 
Gráfhoz és megpróbálták eszméletre ébresz
teni. Amikor azonban eltávolították a tor
násznő plasztronját, észrvették, hogy az 
eszméletlen nő

jobb válla alatt, tréning közben sebet 
ejtett Mand! József tőre, 

Rémülten állapították meg, hogy a tőr 
gömbszerű végződése észrevétlenül letört és 
a tőr a leány mellébe hatolt. Azohnal orvost 
hívtak, aki azonban már csak a szerencsét
len leány halálát konstatálhatta.

— Hóman Bálintot Székesfehérvárra várják. 
Székesfehérvárról jelentik: Űrnapján, csütörtö
kön országszerte gyűléseket tart a nemzeti egy
ségkódja. A többi között két ellenzéki kerü
letben, Adonyban és Móron is gyűlést tart. Szé
kesfehérvárott azonban nem lesz egységespárti 
gyűlés. Ennek az a magyarázata, hogy Hóman 
Bálint kultuszminisztert Székesfehérvár képvi
selőjét szombaton a városba várják és igy 
szombaton lesz a gyűlés.

— Beefejeződött a pécsi ünnepi bét. Pécsről 
jelentik: A nagysikerű pécsi ünnepi hét ma este 
befejeződött. Az utolsó számot a Domtéren elő
adott szabadtéri játék képezte, amelynek Gyer
mekek keresztes-hadjárata volt r címe. A fő
szerepeket az utolsó estén Szedő Miklós, Slezák 
Guszti és Biró Malvin énekelték. Az oratórium 
előadását zsúfolt tribünökön óriási hallgatóság 
nézte végig. A soproni és szegedi filléres gyors
vonatok rengeteg utast hoztak erre az alka
lomra Pécsre. Az ünnepi hétnek nagy sikerében 
a főérdem dr. Sc.hmidt Lajos főjegyzőé és Wéi- 
gcle Oszkár karnagy zenei vezetőé. A nagy si
kerre való tekintettel elhatározták, hogy az 
ünnepi hetet rendszeresíteni fogják.

— Állatbemutató ■ Hortobágyon. Vasárnap 
délelőtt tízezer ember előtt tartották meg a Hor
tobágyon az országos állatbemutatót. Mintegy 
harmincezer állatot, köztük a híres Szűz gulyát, 
hajtották ki a Hortobágy-folyócska mellett levő 
hortobágyi csárdához, ahol csikósversenyt és 
szamárversenyt rendeztek. Később a híres deb
receni ölösfugat is megérkezett, amelyen báró 
Vay László és Vásári István debreceni polgár
mester jött ki a bemutatót megtekinteni.

— A kultuszminiszter mondott ünnep) beszé
det a bencésrend jubllárls ünnepségén. A pan
nonhalmi Szent Benedek-rend Budapestre való 
letelepedésének tizedik évfordulója alkalmából 
a bencésrendi reálgimnázium a Zeneakadémia 
nagytermében jubileumi ünnepélyt rendezett. A 
Himnusz cléneklése után Radványl Kálmán 
Szent Benedek apát cimü dialógját adták elő. 
Ezután Fricsay Richárd zeneügyi főigazgató 
vezénylete mellett az 1. honvédgvalogezrcd ze
nekara játszott. A szülők nevében Hóman Bá
lint kultuszminiszter mondott ünnepi beszé
det. Weixelgártner Egon zongorajátéka után dr. 
Kcmenes Illés címzetes tankerületi főigazgató, 
a bencés reálgimnázium igazgatója mondott 
beszédet.

— Országos Iparos szövetség alakuló ülése. 
Vasárnap délelőtt Debrecenben az Aranybika 
dísztermében mintegy négyezer résztvevő jelen
létében tartotta nlakuló gyűlését az Iparosok 
Országos Szövetsége. A gyűlésen husztagu bu
dapesti küldöttség vett részt. A közgyűlést 
Végi István debreceni ipartestületi elnök nyi
totta meg. Megnyitó beszédében vázolta az 
egyesület célját és kifejtette, hogy politikámén 
les gazdasági szövetségről van szó. Felolvas!: 
a határozati javaslatot, amelyben az iparosol 
közterheinek arányosítását, az elszegényedett 
iparosok OTI-lartozásáhak eltörlését sürgette. 
A közgyűlés a határozati javaslatot egyhan
gúan elfogadta.

Diáktüntetés 
egy soproni újság 

szerkesztősége előtt
Sopron, junius 11.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az erdészeti főiskola növendékei
nek legutóbbi „ballagása'1 alkalmával az if
júság egyrésze állítólag antiszemita jelsza
vakat kiabált. Az esetet szóvátette a Sopron- 
vármegye cimü újság.

Szombaton este nagyobb diákcsoport 
gyülekezett össze a Sopronvármegye 
szerkesztősége előtt és hangos tünte

tésbe kezdett a lap ellen.
A fiatalemberek most is antiszemita izü ki
áltozásokba törtek ki és abcugolták a Sop
ronvármegye szerkesztőségét. A nagy lár
mára meglehetős tömeg gyülekezett össze a 
szerkesztőségi épület elölt és

az ott őrködő rendőrök hiába szólították 
fel távozásra a diákokat.

A soproni kapitányságról aztán
nagyobb rendőrcsapatot vezényelte ki a 

tüntetés helyére.
Á rendőrök közeledésének láttára a tüntető 
diákok hangos kiabálással szétoszoltak, ugy, 
hogy komolyabb rendzavarásra nem került 
sor. _____________________________

— Hőst emlékmű leleplezés. Szegedről jelen
tik. Szatmázon vasárnap leplezték le a Hősök 
emlékművét, melyen József királyi herceg tar
totta az avatóbeszédet, mig Szeged városát 
Pálffy József helyettes polgármester képviselte.

Budapesti lóversenyek
Pompás keretek közölt kezdte meg a Magyar 

LovaregQlet derbymilingjét. Népes és jó mező
nyök startoltak, a favoritok azonban sorra cső
döt mondtak. A nap sporliából Bakézcr és 
Árosa győzelme emelkedett ki. Bakézer impo
náló stílusban verte a pálya igen jó flyereit, 
Árosa pedig nagyszerű harc után győzött a 
sokáig nyerőnek látszó Jogar és a késön tá
madó Tilinkó ellen. A meglepetéseket Arató, 
Balzac, Maris és Pervesztes szolgáltatták. Rész
letes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1: Kengyel: ménes Admirális (í 
és fél) Szokolai. 2. Livius (4) Tuss. F. m.: Kis- 
zombor, Süsü, Alvincz. Tót.: 10:31, 18, 22. —< 
II. FUTAM. 1. Miss Madden Arntó (10) Rózsa.
2. Csicsóné (12) Balog. 3. Szép Angyal (12) Va
sas. F. ni.: Máramaros, Monopol, Vcrity, Vág
jad, Legyez. Tol.: 10:134, 35, 24, 27. — 1IL Fu- 
TAM. 1. gr. Pejacsevich J. Bakézcr (3) Klimscha 
2. Do it now! (5) Szokolai. 3. Benvenuto (12) 
Rózsa. F. m.: Vindobona, Kapitány, Tramp, 
Casanova, Paladin. Tiro. Tót.: 10:68, 19, 20,
28. — IV. FUTAM. 1. Mr. Corncr Árosa (2), 
Csapiár. 2. Jogar (1 és fél) Rózsa. F. m.: Ti- 
linko, Salvator, Consul. Tót.: 10:34, 18, 16. —- 
V. FUTAM. 1. Györffy L.-né Balzac (6) Gál. 
2. Napkelet. F. m.: Dofnsello. Tót.: ,10:53. Be
futó 10:96. — VI. FUTAM. 1. Tompái ménes 

-Maris (10) Szcnlgyörgyi 2. Mint a madár 
(6) Hatsclier. 3. Urfi (6) Balog. F. nr.t Módos. 
Napfelkelte, Arme Gredl, Bellevuet, Robinson, 
Papucshős, Bogárzó, Vadvirág. Tót.: 10:97, 36,
29, 27. — VII. FUTAM. 1. Csernovits A.-né 
Pervesztes (6) Woolbert. 2. Suhancz (2 és fél) 
Simics. 3. Csetepaté (1G) Hála. F. m.: Tücsök, 
Leonóra, Keszkenő, Bona, Feldherr, Marty, 
Marmont, Kolibri. Tót.: 10:115, 32, 17, 27. — Az 
Arató—Bakézcr double 5:309.50.

Bécsi lóversenyek
Suntune nyerte az osztrák 
Derbyt, Fokos helyezetten

Vasárnap délután futották a Freudcnauban 
az Osztrák Derbyt. A kék szalag favoritja a 
mi lovaink, Fokos és Adcrno voltak, de közü
lök csak Adernonak volt köze a finishez, Fokos 
helyezetlcnül végzett. A versenyt Botschild báró 
lova, Suntune nyerte Reichslicrold és Aderno 

1 ellen. Lovaink közül egyedül Komilfo győzött 
Papp főhadnaggyal nyergében. Részletes ered
mény a következő:

I. FUTAM. 1. Béllé Poule (1 és háromnegyed) 
Gutái. 2. Happ go lucky (4) Bosko. 3. Faun It 
és fél) Szabó L. II. F. m.: Edith, Donna El
vira, Günslling, Ilope, Gcorgsritter. Tol.: 10:20, 
11, 12, 11. — II. FUTAM. 1. Slar (3) Gulyás B.
2. Lightening (2) Szilágyi. F. in.: Pascal, Hon
véd, Ibikus. Tót.: 10:56, 32, 26. — III. FUTAM.
1. Grey hopc (4) Tóth B. 2. Feircflz (8) Valen
tin. 3. Timur Lénk (6) Bosko). F. in.: Csak előre, 
Daggcr, Garuda, Barcs, Balboa, Kinoprinz, 
Kopo, Vilja, Hárem. Tol.: 10:53, 25, 49, 40.
IV. OSZTRÁK DERBY. 1. Stnll Oberwciden 
Suntune (4) Szabó L. 2. Reichsherold (8) Esch.
3. Aderno (2) Gutái. F. m.: Fokos, Carcvic, Ma
rabu, Famos. Tolx 10:45, 15, 17, 14 — V. FU
TAM. 1. Rumba (16) Roller. 2. Happy horse 
(16) Svoboda. 3. Bellalor (6) Tóth B. F. m.: 
Szittyavér, Deritő, Szigetvár, Michele, Mágnás, 
Sovrana, Bandita, Hcrba, Chcstnut, Dictator, 
Sámson, Mariéit, Abwechslung. Tót.: 10:97, 39, 
31, 31. — VI. FUTAM. 1. Komilfo (4) Papp fh.
2. Orcsles (2) Jcney fh. F. m.: Tam diu, Prctly 
Mollv, Campana, Vcrmuth. Tol.: 10:47, 26, 18. 
— VII. FUTAM. 1. Romanow (41 Szabó L. 2. 
Vaterland (2 és fél) Sejbal. 3. Biiccola (5) Tóth 
\. F. m.: Hclinne, Apollónia, Monté, Cascade, 
Vidor, Eiswind. Tol.: 10:55, 15, 13, 19.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
DR. ELEK HUGÓ
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