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Gömbfis vasárnap este 
visszajött Berlinből

A miniszterelnök szenzációs nyilatkozata berlini tárgyalásairól
- Vasárnap reggel a miniszterelnök vendeg volt Erfurtban 

hatvanezer rohamosztagos díszszemléién
A Hétfői Napló eredeti berlini riportja

Berlin, Jun. 18.
(A Hétfői Napló tu

dósítójának telefonjelen
tése.) Gömbös Gyula 
miniszterelnök berlini 
tartózkodásáról és Hit
ler kancellárral folyta
tott tárgyalásairól az 

összes berlini lapok a 
legmelegebb hangon 
számolnak be s ugyan
ekkor

igen nagy szimpá
tiával írnak Ma
gyarország sorsáról 

is.
[A Völkischer Beobachter. a nemzeti szocalisla 
párt hivatalos lapja első oldalán közli Göm
bös Gyula fényképét is.

Érdekes, hogy szombaton este, amikor 
Inindenki azt hitte, hogy Gömbös Gyula mi
niszterelnök dr. Rosenberg vacsorájára megy, 
nem ide vitte az útja, hanem

Postdamba utazott.
Pontban hét órakor indult el ide, megtekin
tette Postdamot, majd visszatért Berlinbe. 
!Az Adlon Hotelbe hajtatott, rövid ideig tar
tózkodott itt, azután

a birodalmi kancellári hivatalban felke
reste Hitler kancellárt s vele együtt 
autón a Stadionba ment ki, ahol a 
Reichswehr zenekari hangversenyén vett 

részt.
A hangversenyen olt volt Papén , helyettes 
kancellár, von Blomberg hadügyminiszter, a 
tábornoki kar csaknem valamennyi vezető 
tagja, az egész nemzeti szocialista párt veze
tősége és a kormány lapjai, Göbbels és Göring 
minisztereket kivéve. Gőbbe/s miniszter ugyanis 
is propagandaköruton van, Göring pedig 
Svédországban tartózkodik egyik sógornőjé
nek menyegzőjén. Este félkilenc óráig tar
tózkodott Gömbös miniszterelnök a Stadion
ban, ahol

Blomberg hadügyminiszterrel, a német 
tábornoki kar vezetőivel, valamint Papén 
alkaneellárrnl és a nemzeti szocialista 

párt vezető tagjaival beszélgetett.
A Stadionból este félkilenc óra tájban tá

vozott el és ezután ment Rosenberg dr. va
csorájára,. ahol ott voltak mindazok az urak, 
akik Budapesten jártak a magyar-német gaz 
idasági tárgyalások lefolytatása céljából. így 
ott volt a vacsorán Dietz, Haiti, akikkel gaz
daságpolitikai kérdésekről beszélgetett a ma
gyar miniszterelnök. Ennek a tárgyalásnak, 
valamint a Stadionbeli koncerten folytatott 
beszélgetéseknek azonban már nem volt hi
vatalos jellegük. Vacsora után azonban

beható élénk eszmecsere folyt gazdaság
politikai kérdésekről.

'A vacsora egyik érdekességéhez tartozik az 
hogy.

valamennyi résztvevője negyven éven 
aluli volt.

Gömbös miniszterelnök volt a legidősebb a 
vacsora résztvevői közt. Éjféltájban tért visz- 
sza a miniszterelnök Adlon hotelbeli szállá
sára.

Vasárnap reggel félkilenc órakor talpon 
volt Gömbös Gyula, 9 óra tájban Hitler 
kancellár meghívására repülőgépen Er

furtba utazott.
Az Adlon hotelből autón hajtatott ki a tem- 
pelhofl repülőtérre, ahol már olt várta a Hit
ler kancellár személyes használatára szolgáló 
hárommotoros Junkers repülőgép, amelybe a 
kancellár társaságában szállt be. A repülő
gépbe a nemzeti szocialista párt több vezető 
tagja is beszállt és összesen kilencen utaztak 
Erfurt felé, ahová rövidesen megérkeztek.

Hitler kancellár azért hivta meg a ma
gyar miniszterelnököt Erfurtba, mert 
vasárnap tartották ott a rohamcsapatok 
nagy szemléjét és az ünnepélyes szemle 
megtekintésére szólott a kancellár meg- 

meghivása Gömbös Gyula számára.
Az erfurti nagy S.4- 

szemlén egész Közép- 
N'émetország nemzeti 
szocialista rohamosz
tagai gyűltek össze. 
Amikor Gömbös és Hit
ler repülőgépe leszállt 
uz erfurti repülőtéren, 

már mintegy 60.0 00 
rohinosziagos gyűlt 

össze, 
akiknek jelentékeny ré
sze a hajnali órák óta 

állt a számára kijelölt helyen a hűvös, esős 
időben.

A rohamosztagosokon kívül óriási nézőkö
zönség gyűlt egybe, s a hatalmas tömeg

nagy lelkesedéssel üdvözölte Hitler 
kancellárt és Gömbig miniszterelnököt.

Tichier főpolgármester ünnepi beszéde után , 
Hitler és Gömbös beírták nevüket a város 
aranykönyvébe.

A szemle után Hitler, Gömbös és kísére
tük az erfurti Stadionba vonultak, ahol már 
hatalmas köznsóg várta őket.

Az államférfiakat Sauckcl birodalmi 
helytartó üdvözölte és Gömbös felé 

fordulva

a következőket mondotta:
— Magas vendégünk azt a meggyőződést 

szerezheti, hogy a német nép szent lelkese
dése azért olyan hatalmas, mert Hitler áll az 
élén.

[ Köszönjük vendégünknek a nagy fegy-
[ verbarátságot,

amely Németország és Magyarország között 
volt a világháború küzdelmeinek során és

azt szeretnők, ha Magyarország a jövő
ben is büszke lehetne Németország 
barátságára és ha a világ népei elismer

nék az uj Németországot.
A helytartó beszéde után Hitler intézett 

buzdító beszédet a rohamcsapatokhoz.

Érkezés: hétfőn
Erfurtból repülőgép vitte Münchenbe Göm

bös Gyula miniszterelnököt s Münchenből 
Bécsen keresztül utazott vissza Budapestre 
Valószínűleg

hétfőn érkezik vissza Budapestre.
Antal István dr. miniszteri tanácsos, a mi

niszterelnökség sajtóosztályának vezetője és 
Mengcle Ferenc követség! tanácsos, a külügy
minisztérium sajtóosztályának vezetője ma 
az éjszakai vonattal Becsbe utaztak, ahol 
megvárják a hazatérő Gömbös Gyula mi
niszterelnököt.

Erfurtban és Münchenben ugyancsak nem 
voltak más hivatalos tárgyalások, de Gömbös 
Gyula miniszterelnök m.dol tailált arra, hogy 
itt is gazdaságpolitikai megbeszéléseket foly
tasson. Berlini politikai körök információi 
szerint.

Gömbös Gyula szenzációs vasárnapi 
nyilatkozata

Berlin, junius 18.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) A Vossische Zeitung beszélgetést 
közöl Gömbös Gyula miniszterelnökkel.

A miniszterelnök a beszélgetés során hang
súlyozta, hogy

látogatásának egyszerűbb oka van, mint 
azt néhány angol lap szenzációs jelen

tése beállítani akarja.
Ezek a lapok berlini látogatását a monar
chikus államformának állítólag már a közel
jövőben történő visszaállításával hozták kap
csolatba. Magyurországon junius 29-én meg
kezdődik az aratás s ezért ő kötelességének 
tartotta, hogy a német birodalmi kancellár
ral személyesen Is megbeszélje azokat a gaz
dasági kérdéseket, amelyeknek tárgyalását a 
német birodalmi kormány kiküldötteivel rö
vid Idő előtt megkezdte Magyarország. Ezen
felül mint Németország egyik szomszéd ál
lamának miniszterelnöke, szükségét érezte 
annak, hogy

a német viszonyok újjáalakulását köze
lebbről tanulmányozza.

Ugyanezt a célt szolgálta a német nemzeti 
szocialista párt vezető embereivel történt ja*

Gömbös Gyula miniszterelnök berlini 
tárgyalása pontos Irányt szabott már 
azoknak a nagyfontosságu gazdasági tár
gyalásoknak. amelyeket a magyar kor
mány megbízásából dr. Winchkler Ist
ván, a magyar királyi külkereskedelmi 
hivatal vezetője fog Berlinben folytatni 
a magyar-német árucscrcforgulom ügyé

ben.
Winchkler István dr. jelenleg a londoni vl- 
lággazdasági konferencián tartózkodik, de úgy 
tudják itt, hogy nemsokára Berlinben lesz és 
megkezdi a tárgyalásokat.

Hugenberg min’sztcr vasárnap Londonból 
visszaérkezett Berlinbe. Hugenberg lapja, a 
Morgen, igen érdekes cikket közolt Gömbös 
berlini tárgyalásáról. A cikk szerint Gömbös 
tárgyalásai

Németország és az osztrák köztársaság 
között fennálló kínos szituáció megvál
toztatása érdekében Is eredménnyel járt.

A gazdasági józanság győzelmének mondja 
a lap a Gömbös Hitler találkozást.

Gömbös Gyula miniszterelnök berlini tar
tózkodása alkalmával tegnap fogadta dr. 
Vásárhelyi Gyulát a Magyar Idegenforgalmi 
Tanács berlini delegátusát, aki «W percig 
referált a miniszterelnöknek a Németország
ból Magyarország felé igyekvő idegenforga
lomról. A miniszterelnök nagy érdeklődéssel 
hallgatta Vásárhelyi jelentését.

lálkozása Is. Gömbös Gyula miniszterelnök 
hangsúlyozta ezután, hogy a legjobb benyo
másokat viszi magával Németországból.

Vasárnapra igen érdekes epizódjai derül
tek ki Gömbös Gyula miniszterelnök berlini 
utazásának. Gömbös miniszterelnök, amikor 
szombaton Münchenben beszállóit Hitler 
kancellár repülőgépébe, nem az utasfüJkében 
foglalt helyet, hanem

a pilóta mellé ült és a pilóta mellett lévő 
ülésen tette meg a repülőutat Berlinig.

Az is kiderült, hogy Gömbös miniszterelnök 
berlini útját nem a berlini magyar követség 
utján készítette elő s

maga n berlini magyar követ is csak 
Gömbös megérkezése után szerzett tu

domást
arról, hogy a magyar ministzerelnök a né
met fővárosban tartózkodik.

Mit tud Bécs
Gömbös berlini útjáról

Bécs, jun. 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonja 

leütése.) Gömbös Gyula miniszterelnök bér-
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llnl utazása, amely az összes magyar politi
kai köröket megmozgatta, Becsben is a leg
nagyobb szenzáció erejével hatott.

A bécsi lapok mind első helyen foglal
koznak Gömbös utazásával

A .Neues Wiener Journal azt az Infor
mációt közli, hogy Gömbös at osztrák
német konfliktus miatt utazott Berlinbe.

A Isp értesülése szerint (tömbös miniszterel
nök cilazása előtt

többször hosszas eszmecserét folytatott 
telefonon keresztül Londonban tartóz
kodó Dolli üss osztrák szövetségi kancel

lárral.
Beavatott helyen ugy' tudják, hogy Gömbös 
őzért választotta a Münchenen át vezető 
kerülő utat, hogy

u hazaérkező Dollfuss kancellárral 
ujubh megbeszéléseket folytathasson.

Mm s Jűzárva, <— Írja u bécsi lap, — hogy a 
magyar miniszterelnök hazaérkezése után 

még a hét folyamán Rómába utazik, 
nhol Mussolinlvel és más politikusokkal fon
tos megbeszéléseket fog tartani.

(tazlrák politikai körökben rendkívül nagy 
érdeklődéssel beszéltek vasárnap Gömbös 
miniszterelnök berlini Htjáról. Rinlelen tar
tományi főnök lapja, a „Grazer Tagespost**

Meghiúsult a valuta-fegyverszünet
Txindon, junius 18.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjálcn- 
’tésc.) Az angol közvélemény nagy nyugtalan- 
eúggal szerzett tudomást arról, hogy Rooseuelt 
elnök visszautasította a jegybankkor Hiányzók 
állal előterjesztett valuta-fegyverszüneti meg
állapodást. Ezek szvlint tehát

a dollár és font harcában a fegyverszünet 
egyelőre nem jött létre.

—w.........i. in in.......................

A „takarékkönyves11 Kell Jakab 
monstre csalási bűnügyét 
ma tárgyalja a törvényszék

Az óvadékcsalástól a csekkhamisitásig
I)r. Messlk Lajos bünlelőlörvényszéki egyes 

bíró monstre csalási bűnügyei tárgyal ma, hét-. 
fŐn:

Kell Jakab társai lesznek a vádlottjai a 
monstre-bűnügynek,

amelynek vádiratában egész sereg bűncselek
mény szerepel. Szinte alig van olyan intellek
tuális, bűncselekmény a bünletőtürvéuyköuyv- 
l>in, amely ne kapott volna helyet ebben a 
vádiratban, óvadék csalás, sikkasztás, okirat-’ 
luunisilás legkülönbözőbb fajtáival vádolják 
Kell Jakabot és társait, akik legérdekesebben 
egy szállítmányozási vállalat volt igazgatóját 
károsították meg. Popper Gyula igazgatónak

egy nagyértékü csekket adlak el Kell Ja
kabéit.

Tízezer dollárba kerül percenként
a londoni világgazdasági konferencia

A vendéglátó angolok mind a hatvanhat dele
gáció nemzeti ételeiről és italáról gondoskodtak

London, junius 18.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Ha az újságok 

tudósításait olvassuk, önkéntelenül is eszünkbe 
jut. micsoda hihetetlen Összeget emészthet föl 
m most lezajló londoni konferencia.

Szorgalmas statisztikusok kiszámitotlákmár, 
hogyha mindazt, amit a résztvevők Londonban 
elköltenek.,és nini! az angolok a konferenciára 
fordítanak, összeadnák, a konferencia munka 
Idejének minden percére tízezer dollár költség 
jutna. Az alkalmazottak serege, amely

ölvén íivrés Inasból, tíz Inknrllónőből, tizen
öt gyors- és gépírónkból és egy tucat kü

lönböző tisztviselőből áll, 
természetesen a legcsekélyebb részét teszi ki a 
költségeknek. Annál nagyobb összeg jut a tele
fonbeszélgetésekre. Egyedül

a, arneiilkal delegáció ezer dollárt költ na
ponta telefonra és táviratra.

A legjobban a bécsi, prágai, római és budapesti 
Vonplak vannak elfoglalva. A konferencia meg
kezdése óta London naponta száz órával töb
bet beszél nz. európai metmpólisokkal, mint 
máskor. A konferencia postahivatalában

BLOCKHER J.
HIRDETÖIRODA
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vasárnap azt az értesülését közölte, nincsen 
kizárva, hogy

Gömbös és Dollfuss még a jövő hét fo
lyamán találkoznak s ez a találkozó Ró

mában lesz.
A „Politlsclies Korrespodenz", a kormány 

hivatalos kőnyomatosa megcáfolta azt a 
hirt, miutha Dollfuss kancellár Londonból 
telefonon beszélt volna Gömbös Gyula mi
niszterelnökkel és a határon személyesen 
találkozott volna vele.

Interpelláció a berlini útról
Gömbös Gyula miniszterelnök hazaérke

zése után ülést tart a képviselőház külügyi 
bizottsága és ez alkalommal számol be a 
miniszterelnök berlini tárgyalásairól.

Előreláthatólag interpellációk is lesznek a 
miniszterelnök berlini Htjával kapcsolatban 
és azokra a miniszterelnök válaszolni is fog.

Reménykednek abban, hogy az elnök uj utasí
tásai alapján újból megindulnak a tárgyalások.

Párisi jelentés szerint Daladier miniszterelnök 
egyik beszédében kijelentette, hogy

a válságot csak a pénzrögzltés és az arany
alapra való visszatérés után lehet megoldani.

Enélkiil bármiféle gazdasági rendszabály meg
valósíthatatlan.

Az igazgató külföldi üzleti tranzakcióra akarta 
felhasználni a esek ke L A csekk felhasználása 
miatt

a valntarendőrség Is eljárást Indított,
de később azzal az érdekes indokolással szün
tette meg az eljárást Poppor ellen. hogy hamis 
csekkel nem lehet valutabüncsclekményt elkö 
vetni. A nyomozás során kiderült, hogy

Kell Jakab és társai hamkitották a csek
ket.

Valamennyi csekkhamisilót letartóztatták, 
összes többi bűncselekményeit egyesítve, ma 

vonják felelősségre a „takarékkönyves" Kell 
Jakabot, — ahogy a pesti argó elnevezte a ré
gebbi takarékkönyv hamisítási bünpernek azt 
az ismert szereplőjét.

naponta kürülbelül ötezer levelet adnak 
föl,

de a delegációk saját postájukat többnyire ab
ban a hotelben adják föl, ahol megszálltak.

A delegátusok részére felállított büffé valósá
gos attrakciószámba megy. A konferencia étter
mének bérlője semmiről sem feledkezett meg, 
hogy a delegátusok Ízlését kielégíthesse. Egy 
órán belül többfogásos menüt tud előállítani a 
konferencia ezer résztvevője számára és amel
lett olyan étlappal, hogy

mindenki megtalálhatja a maga kedvenc 
nemzeti életéi.

A borraklár egész kis látványosság. A tulajdo
nos pár héttel ezelőtt valamennyi londoni dip
lomáciai képviseletnél érdeklődött a konferen
cián résztvevő államok nemzeti italai felöl és a 
kapott felvilágosítások alapján

a világ mluden részéből összehordotta a leg
jobb borokat.

De hogy mennyire körültekintően állították 
össze az ilalkárlyát, mulatja az. hogy még az 
amerikaiak most készült egész gyönge rossz sö
rét is megkaphatja akárki, ha éppen megszom- 
jaiott rá,

a magyar tokajitól kezdve a kínai égetett 
rizsborig mindent Ihatnak

a konferencia résztvevői.
Érdekes látványt nyújt még a konferencia 

ruhatára is, ahol
a sokszáz csillogó cilinder

mellett a világ mindenféle nemzeti kalap- és 
sapka viseletét megtalálhatjuk.

Ilyen keretek közt zajlik le a mostani idők leg
nagyobb konferenciája, amely hivatva vau az 
egész világ gazdasági kérdéseinek megoldására. 

Jonny puha gumi gallér 
96 Iiüöp. hónapokig larl 

nwrns hisey szwppmos vízben mossaie 
Mapható minden dtvutAru Üzletbe*.

ReBflnypsiyazat!
6. szelvény.
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Öngyilkos lett Buda
pesten egy moszkvai 

kom munista vezér 
felesége

Vasárnap n Székely Bertalan-utca 47. számú 
házban ismeretlen méreggel inegniérgezle ma
gát Szántó Gyuláné 30 éves esernyökészitönő. 
Az asszonyt a mentők súlyos állapotban szál
lították a Rókus-kórházba.

Szántóné férje,
a kommunizmus alatt Magyarországon je

lentékeny szerepet játszott,
a proletárdiktatúra bukása után emigrált és 
1922-ben Moszkvába utazott, ahol azóta Kun 
Béla oldalán dolgozik és az európai kommu
nista propaganda irányításában fejt ki mun
kát. Szántó Gyula moszkvai lapokba Hidas An- 
tál néven irt cikkeket, verseket és novellákat.

Szántó Budapesten súlyos anyagi viszonyok 
között élő és esernjökészitéssel foglalkozó fele
ségét egy ideig támogatta anyagilag, időnként 
küldött pénzt neki, de

az utóbbi Időben teljesen elmaradtak ezek

Óvadékszélhámosság miatt 
letartóztattak két testvért

Az Oppenheím és Oppenheím cég
a főkapitányság cellájában

Vasárnap a főkapitányságon csalás miatt 
két testvért tartóztattak le.

Oppenheím Gyula és Oppenheím Jenő ügy
nökök a lapokban hirdetéseket tettek közzé 
és

fiatal nők számára állást Ígértek.
A hirdetésekben a cég Dohány-utca 77. számú 
házban lévő irodájába invitálták a jelentke
zőket. Az ügyfeleknek előadták, hogy össze
köttetéseik révén

óvadék ellenében
állásba tudják .helyezni őket.. A jelentkezők 
közül legutóbb Kertész Mária magán tisztvi
selőnőtől kétszáz pengőt véltél fel óvadék fe
jében, azzal az ígérettel, hogy a Vajda-féle

Mulatós közben hirtelen meghalt 
egy nő a kávéházban Chaszer Józan 

rejtélyes halála
Szombaton éjszaka Kispesten, az üllői-ul 

152. sz. alatt levő ká’éházban ismerősei kö
rében szórakozott

Chaszer Józsa 36 éves kaszlrnŐ, 
aki az egyik fővárosi kávéházban állott al
kalmazásban.

A társaság a legjobb hangulatban töltötte 
az estét. Vacsora után italokat fogyasztot
tak és hat óra jelé járt már az idő, amikor 
el akartak távozni a helyiségből. A leány, 
aki egész éjszaka a legjobb hangulatban volt,

A főoltár előtt sújtotta le 
a villám a rózsát tárté oltár
egyesületi elnöknőt

SzitrnyU riadalom a kis zala- 
megyei község templomában

Nagykanizsa, junius 19.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Döbbene

tes részleteit közlik a szerencsétlenségnek, 
amely a vallásos és hazafias népéről ismere
tes zalamegyei Szentandurján községet érte. 
Az oltáregyesület tagjai, élükön Sárváry Jó- 
zsefné elnöknővel, a főoltárt díszítették, 
amikor

borzalmas vihar tört ki.
Egyik villámcsapás a másikat követte és a 
villám a községben több helyen lecsapolt. A 
templomban Sárváryné éppen az oltár előtt 
fűlött és rózsát tartott a keiében, mikor

a templomtornyot villámcsapás érte.
A villám a toronyból befutót: a templom bel
sejébe és vakiló fényt árasztva

lesújtotta főoltár előtt álló elnöknőt.
Sárváryné velőtrázó sikoltással esett össze 

a főoltár lépcsőjén és
a templomban tartózkodó, nagyrészben 
női közönség tagjai valósággal ídegroha- 

mot kaplak a rémülettől.
Percek teltek cl, míg néhány férfi magá

hoz tért és Sárváryné segítségére sietett. Az 
ehiöknőnek

MAJDNEM OLYAN SZENT
a muzulmánnak a babkávé, mint 
a mecset Egyik csészét a másik 
után issza, amellett pedig nyu
godt és megelégedett. A III. pör
költ kávéke verők únk zacskóján 
látható a mecset

14 kg úra P 3.—>
Ezenkívül tartunk finomabb, 
avagy olcsóbb fajtákat is.

Meinl Gyula r. f.
a segélyek.

Az asszony Budapestről megállapította, hogy a 
pénzküldemények azért maradtak el, mert 
Szántó Gyula időközben Moszkvában másod*  
szór is megnősült, anélkül, hogy tőle elvált volna 
és második házasságából már gyermeke is szüle*  
tett. Szántóné az öngyilkosságot nagy nyomora 
miatt követte el.

gőzmosógyárban állást szereznek neki. Meg
ígérték, hogy

majd levélben értesítik, mikor foglal*  
hatja el az állást.

Teltek-múltak a napok, de Kertész Mária 
nem kapott értesítést. Ekkor közvetlenül a 
Vajda-gyárhoz fordult, de itt kijelentették, 
semmit sem tudnak a dologról, 

szélhámosok áldozata lett.
A tisztviselőnő erre följelentést tett a főkapi
tányságon.

A rendőrségen utánanéztek a dolognak éuí 
kiderült, hogy Oppenheimék ellen már több 
ügyben folyik az eljárás. A két Oppenheimet 
erre előállították és letartóztatták.

hirtelen rosszullétről panaszkodott, Rövi
desen annyira rosszul lett, hogy

elvesztette eszméletét.
A mentőket hívták, akik rövidesen meg lg 
érkeztek, de már nem akadt dolguk:

■ kaszlrnŐ időközben meghalt.
A mentőorvos szerint, halálát szitrszélhűdés 
okozhatta. A rendőrség a holttestet a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállította és 
a boncolás fogja pontosan megállapitani, 
hogy mi idézte elő a halált.

két lábafejét a villám szinte leégette és 
a cipőit szétroncsolta.

Azonkívül egész testén súlyos égé?’ sebeket 
szenvedett. A nagykanizsai mentők szállítot
ták be a kórházba, ahol állapota vasárnap 
válságosra fordult, úgyhogy életbemnaradá- 
sához kevés e remény.

Molnár Ferenc vasárnap Buda
pestre érkezett

Molnár Ferenc, a kitűnő iró, akinek tud
valevőleg Berlin az állandó lakóhelye,

vasárnap barátainak meglátogatása cél
jából a bécsi gyorsvonattal Budapestre 

érkezett
Molnár néhány hetei szándékozik a fővá
rosban tölteni. Egyik előkelő dunaparti 
szállóban vett lakást.

Lépcsőházi külön- |lft||fi|*|  
bejáratú, 2 ablakos IHIVO I 

szoba junius eiseiere Is I fi ff A VII. korfllct, Király-utca H I (1 U Us 65. li.oniolet 1. szám.



Bcüapest, 1983 Junius 19. HÉTFŐI NAPLÓ 3

Kéttűs halálos csónak
Vasárnap Ulpestnfti felborult egy 
Kiranduiocsúnak, bt utasa közül katasztrófa a Dunán
barom msumanekUH. da kelten, egy szép Halat leány es egy fiatalember a uizbetuitak

Borzalmas, kettős halálesettel végződő 
csóhakkatasztrófa történt vasárnap reggel a 
Dunán. A kora hajnali szép idő az evező
bök és1 weekcndezők tömegeit csábította ki 
a Dunára. Reggel hét órakor fölült a villa- 
tnosra és kiment

a Szuny ogsz.igeten levő Reislch-féle csó
nakházba egy öttagú társaság Is,

hogy azután a vizen töltse a napot.
A társaság tagjai voltak: Steinberger 

György 24 éves magántisztviselő, a Phönix 
biztositó társaság alkalmazottja és 19 éves 
húga, Edit, a Magyarországi Rokkantak 
Biztositó Intézetének alkalmazottja, akik 
édesapjuknak, Steinberger Fülöpnek, a Tö
rekvés Takarékpénztár ügyvezető igazga
tójának Rákóczi-ut 42. számú lakásában 
Iáknak, velük volt Steinberger unokabátyja, 
Neubauer Miklós 26 éves magántisztviselő, 
egyik barátjuk, Konrád László 24 éves 
konzervgyári tisztviselő, ismert fővárosi 
kereskedőcsalád fia, aki a Vörösmarty-utca 
17. szám alatt lakott és régi ismerősük, 
Nemes Lidia, 20 éves háztartásbeli leány, 
aki szüleivel lakott az István-ut 26. számú 
házban.

A Reislch-féle csónakházban volt Stein- 
bergerék kétpárevezős csónakja, amelynek 
azonban kormánya nem volt. Reggel há
romnegyednyolc óra lehetett, még szépen 
sütött a nap és

az Időjárás teljesen kifogástalan volt, 
amikor az egész társaság jókedvűen, nevet
gélve beszállt a csónakba. Az első evezőhöz 
Neubauer ült, mögötte helyezkedett el Stein
berger Edit, a második evezőnél Steinberger 
György foglalt helyet, és ő mögötte ült Ne- 
mes Lidia. Konrád László a csónak köze
pén helyezkedett el.
* A kis társaság leevezett a Lánchidig, az
után megfordultak és ismét

felhajókáztak az újpest! hídhoz.
Tiz óra volt, amikor másodszor is átevez
tek az újpesti hid alatt és az úgynevezett 
Schusfcr-malomhoz értek. Ekkor hirtelen 
beborult,- erős szél keletkezett,

a Duna hullámzanl kezdett
és Stclnbcrgerék látva a hirtelen jött vi
hart, úgy mint a többi dunai csónakázók, 
ki akartak menni a partra.

A váratlanul keletkezett heves zivatar 
azonban megakadályozta ezt,

a hatalmas hullámok percenként át
csaptak a csónakon, amely félig meg

telt vízzel.
Valamennyien megrémültek, különösen 
Steinberger Edit, aki egyébként is ideges 
természetű. A fiatal leány, aki mindig jó 
tisíó volt,

ijedtében a Dunába ugrott és úszni 
kezdett a part felé.

Steinberger György látva, hogy húga a hul
lámokkal küzd,

utána ugrott, átnyalábolta a leányt 

aki jó úszó volt és igy Konrád és Nemes 
Lidia belékapaszkodtak. Neubauer Miklós 
mindent megpróbált, hogy a szerencsétle
neket megmentse, de istenkisértés lett volna 
elengedni a csónakot. A hídról mindenki 
jól látta, hogy

a csónak a három emberrel együtt há
romszor a víz alá került,

de mind a háromszor sikerült újra a viz 
színére vergődniük.

Negyedóra múlva újabb hatalmas hullám 
jött,

Nemes Lidia és Konrád elvesztették 
erejüket és lemerültek a viz alá.

Neubauer Miklós is fuldoklott már, amikor 
a legutolsó pillanatban sikerült a dunai 
mentőőrségnek megközelíteni a csónakot és 
a félájult embert a mentöcsónakba emelni. 
Azonnal megindult az izgatott, lázas kuta
tás a másik két utas után, azonban

Nemes Lídiának és Konrád Lászlónak 
még holttestét sem vetette ki a viz.

és igy együttesen nagynehezen partot értek
Az újpesti hídon és a parton már ekkor 

többezer ember állt és tehetetlenül nézték, 
hogy Neubauer, Konrád és Nemes Lidia 
milyén kétségbeesetten vergődnek a csó
nakban. Alig értek partot Steinbergerék,

a csónak felborult, a három utas ré
mülten belekapaszkodott és segítségért 

kiabált.
Nemes Lidia különösen kétségbeesett, mert 
nem tudott úszni. A hidon és a parton jól 
hallották kiállásait:

■— Jaj Istenem, segítsenek, meghalok!
A partról az ott állomásozó cserkészek, 

a dunai mentöőrség és két vitorlás csónak 
megpróbált a felfordult csónak és az abba 
kapaszkodó három ember segítségére sietni. 
A hídon állóknak

Idegfeszitő látvány
volt, amint tisztán kivehették, hogy segitő- 
csapatok nem tudnak a felfordult csónak 
közelébe férkőzni.

A vihar nöttön nőtt, a hullámok olyan 
hatalmasak voltak, hogy a mentöőrség csó
nakja sem tudott megbirkózni velük, és igy 

mindenki tehetetlenül volt kénytelen 
nézni a csónakba kapaszkodók vergő

dését.
Hármuk közül Neubauer volt az egyetlen,

• nagy sláger

RACHEL
TÁBORI EMIL zenée, bohőiatoi HlmiikecoM a

* TIVOLI filmszínházban
Nagymező-utca l> T»U 2LO-48.

A megdöbbentő katasztrófa mindenütt 
óriási részvétet keltett. Az egyik halálos ál
dozat, Konrád László szülei jelenleg Cseh
szlovákiában nyaralnak s igy még nem is 
tudják fiuk tragikus sorsát. Nemes Lidia 
szüleivel sem merték még közölni a szeren
csétlenséget.

Steinberger György néhány évvel ezelőtt 
a Phönix biztositó társaság győri fiókjánál 
volt alkalmazásban és itt ismerkedett meg 
a Nemes-családdal és jóbarátságba került 
a feltűnően szép Nemes Lídiával. Rövid 
idővel azután, hogy Steinbergert áthelyez
ték Budapestre, a fővárosba költöztek Ne
mesék is és itt

elmélyült a barátság a szép leány és 
Steinberger György között.

A jó állású tisztviselőnek komoly szándéka 
volt, hogy rövid időn belül eljegyzi Nemes 
Lídiát.

A katasztrófának ezek a mellékkörülmé
nyei még fokozzák a szerencsétlenség tra
gikus voltát.

+ 30° C — Párisban

Párlsba megérkezett az első hőhullám. A meleg elől menekülő párlsiak zsúfolásig meg
töltötték az előkelő Molitor strandfürdőt

Rejtélyes betörők kifosztották 
Saárné Haíay Adrienné lakását

A Szögeden elvesztett kulccsal
hatoltak be a budapesti lakásba

Ma éjszaka dr. Saárné Ilatay Adrienné, a 
szegedi színház volt tagja, bejelentette a fő
kapitányságon, hogy Nagymező-utca 38. 
szánni házban lévő lakását ismeretlen tette
sek kifosztották.

Saárné elmondotta, hogy 35.000 pengőt 
fektetett be a szegedi színházba, a pénz el
veszett, mire otthagyta Szegedet és Buda
pestre jött. Most leányával a Nagymező-\ü- 
cában lakik. Szombaton vacsorázni mentek 
és mikor hazaérkeztek,

a lakást kifosztva találták.
A betörök elvitték Saárné összes ruháját és 
fehérneműjét és egy vaskazetlát, amelyben 
tízezer pengő értékű ékszereket őrzött.

Saárné szerint a tettes a helyi viszonyok 
kai ismerős ember lehetett.

Az ajtón feszegetés nyomai nem látszot
tak.

Elmondotta azt is, hogy pár hónappal ez
előtt, mikor Szegeden járt, a színház mellék
helyiségében

elvesztette budapesti lakása kulcsának 
a másodpéldányát, 

lehet, hogy valaki megtalálta, megtudta, 
hogy miféle ajtót nyit a kulcs, most Buda
pestre jött és a talált kulcsokkal hatolt be 
a nagymezőutcai lakásba.

A rendőrségen megindult a nyomozás a 
tettes kézrekeritésére.

A rőnautcai haSaiházban 
vasárnap újabb szemlét 

tartott a rendőrség
A vizsgálat megállapítása s senki sem 
felelős a kettős áramgyilkosságért

Mindenütt nagy megdöbbenést keltett az 
a szörnyű rádiószerencséllenség, amely 
szombaton este történt a Zuglóban, s amely
nek két áldozata van, két kisgyerek.

A Róna-utca 17/b. számú házban Holz- 
berger Józsefné külön vállán élő gyári mun
kásnő kél leánya, a 9 éves Gizi és az 5 éves

Royal Orfeum 
minden eete %9-kor és 

vasárnap délutAn 4-kor ■ szenzációs slkerO

TESSEK BESZALLHII
ŐMrdta rfebókfeveUtéa, CsötfrtAWa M-lk előadás

Mariska, megfogták a házbeli kert drót
kerítését és a következő pillanatban holtan 
buktak a földre: a kerítés melletti talaj és 
maga a kerítés drótja

kóbor villanyárammal volt telítve
és az áram halálra sújtotta a kislányokat.

A rendőrség emberei és az Elektromos
müvek szakértői még szombat este hozzá
fogtak a vizsgálathoz, hogy megállapítsák 
mi történt. Késő éjszakáig tartott a munka 
és kiderítették, hogy mi idézte elő ■ ka
tasztrófát.

A szakértők megállapítása szerint a ház 
tulajdonosának, Donáth Aladár vaikwö*kc-

2/7 LWfP/ÍS 7016™

dőnek lakásában négylámpás rádiókészülék 
áll. A rádió földvezetéke a padlásról a 
kertbe húzódott és a kerítés közelében volt 
leföldelve. A földvezeték szigetelése le
kopott, érintkezett a 220 voltos világítási 
áram vezetékével,

az árama z esős Időben megtöltötte a 
kerítés alatti talajt és a kerítés drótját

és igy következett be a katasztrófa.
A rendőrség vasárnap reggel újabb szem- 

lét tartott a Róna-utcai házban. A bizott
ság arra a megállapításra jutott, hogy

a katasztrófát véletlen baleset Idézte elő 
és senkit se terhel érte felelősség.

A vizsgálat mindenesetre tovább folyik.
Holzbergerné, aki súlyos szívbajos, teg

nap este, mikor holtan látta gyermekeit, 
rohamot kapott, összeesett s a mentők esz
méletlenül vitték be a Rókus-kórházba.

A szerencsétlen asszony
életveszélyes állapotban fekszik a kór

házban,
az orvosok mindent elkövetnek, hogy meg
mentsék az életnek és harmadik leánya, < 
1,3 esztendős Lenke, ne maradjon árván.

Gombamérgezés 
két halálos 
áldozattal

Nagykanizsa, junius 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Nagykanizsa közelében levő 
Berzence községben Gulyás János gazda 
szombaton este feleségével együtt az erdő
ben gombát szedett. A módos gazdaembet 
felesége niég az este elkészítette a gombát, 
amit vacsorára elfogyasztott a házaspár, 
valamint férjezett leányuk, a ?1 érés Rács 
Józsefné.

Éjszaka mind a hármon rosszul lettek, 
gyorsan orvost hívtak, aki megállapította, 
hogy mindhárman súlyos gombamérgezést 
szenvedlek.

Gulyásné még az éjszaka, Rácz Jó
zsefné reggel meghalt,

Gulyás József állapota azonban javult és 
lemélik, hogy sikerül megmenteni az élet*  
nek. A községi elöljáróságok és a szolgabiró*  
ság szigorú intézkedéseket foganatosított 
hogy hasonló szerencsétlenség ne fordul
hasson elő.

Újabb emberrablás 
Amerikában

Ncw York, junius 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.} 

Az amerikai gangszterek újabb ember*  
szöktetése nagy felháborodást keltett. Aj 
Minnesota állambeli St. Paul városában 
Hamm milliomos sörgyáros fiát

e banditák világos nappal az utcáa 
megtámadták és egy autóra dobták, 

majd ismeretlen helyre hurcolták. A ban
diták százezer dollár váltságdíjat követek 
nek a flu szabadonbocsátásáért. A rendőr*  
ség

nagy apparátussal nyomozza a bandi
tákat,

eddig azonban nem akadt nyomukra.

nnntö bizonultéH, lw nincs honszezGü
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Tolván foglak a szent istván-Hűrltózban
A beiaro natea azzal „szórakozott" 
ti'»g» kifosztotta a wdm natogoKot

Ar utóbbi időhau több lopás fordult eF> a 
isluún kórház egyik rendelő helyisé- 

gében. A kórház igazgatósága följelentést 
telt a rendőrségen és

meglódult a nyomozás q titokzatos tol
vaj után,

aki az előjelekből ítélve, mint Ingyenes be
teg jelent meg n/ osztályon és közben u 
|übbi baleg zsebéből pénztárcákat, órákat és 
C£yéb tárgyakat lopott el,

A detektívek figyelték napokon kérésziül 
a Szent /sluún-kórház.nak azt a kórtermét 
<hol a lopások történtek. Nyomozásuk teg- 
pap délelőtt 
tollák, hogy

Ebrenf<ld

sikerre is vezetett, megállapi- 
a sorozatos lopásokat
Géza 36 esztendős volt ma

gántisztviselő
követte eh

Ehrenjeld maga is kezelésre járt a kór-

Gyilkosság a válóper
Me^ne .. tárgyalása után

feleségét pedig halálra sebesitette a férj
Buja, junius 18.

(A Hétfőt Napló tudósitójától.) Szörnyű 
családi dráma történt u Bajáról Bácsmonoa- 
torra vezető országúton, a vodicai bog
nárnál,

A bajai törvényszék szombaton tárgyalást 
tartott Szabó József 28 éves bácsmonostori 
lílkos válópörében, de elhalasztotta a tárgya
lást, amelyen Szabó válófélben levő felesége, 
a 23 éves Pál Ilona és ennek édesapja, a 00 
éves Pál István is megjelentek.

A férj már a válópörl tárgyalás során 
feltűnő Izgatottan viselkedett és fenye- 

getődzött.
Déltájban elindult Pálmonostor felé, de a 
vodicai kocsmában inni kezdett, majd rá- 
lesott az országúton közeledő feleségére és 
apósára. Alig haladtak el azok a kocsma 
•lőtt. I

Szabó élesre fent dlsznóUlő kési rántott |

elő a kabátja alól és azzal apósát ob 
dalba szúrta.

Pál István véresen vánszorgott 15 lépés
nyire, de aztán összeesett és

néhány pillanat alatt meghalt
Szabó aztán a véres késsel felesége ellen for
dult, as azonban szembeszállt vele. A dula
kodás során a felbőszült ember mellbeazurta 
az asszonyt, mikor pedig az összeroskadt, 

levágta az orrát, aztán a kést markolatig 
az oldalába szura.

A közelben dolgozó szőllőmunkfisok el 
akarták fogni a gyilkos férjet, de elfutott. 
órák múlva jelentkezett Szabó József a 
csendörségen, amely

azonnal letartóztatta.
Pál István holttestét Bácsmonostorra vit

ték, Pál Ilonát pedig haldokolva a bajai 
kórházba szállították.

Xlszakállas zsebmetszöt lógtak 
a Szív-utcában

Rendőrkézre került a főkapitányságról megszökött rab
Szombaton este n 10-es villamoson utazott 

egy kereskedő. A Lövölde-térnél észrevette, 
hogy valaki belenyul a zsebébe. Lármát csa
polt, n kalauz lecsöngelte a villamost. Ebben 

percben n kereskedő szomszédja,
•W Jól öltözött, pápaszemes, szőke Rzakál- 

|hs férfi leugrutt a perronról
é» futásnak eredt.

Nyuiubai: látták, hogv ez lehet a zsebtolvaj 
és üldözötté vették. A Szív-utcában a .. 
acgilségévcl elfogták és előállították a főkapi
tányságra.

A szakállas ember
föl háborodva tiltakozott

M gyanúsítás ellen. Azt mondotta, Wolff István 
n navc, peslkörnyéki gazdálkodó. Miközben 
tiltakozott és védekezett, n nagy hnndabnndá 
iáiban nagy meglepetésre

egyszerre csak leesett a azjikálln: álsrakáll 
volt.

'Á detektívek most már levették a pápaszemét

rendőr

A bécsi opera példátlan 
inzultusa Lehár Ferenc ellen

Csak ,,kiMts£ghozzájárulás“ ellenében akarta 
szlnrehozni a nagy szerző uj operúJAt

Béca, junius 18.
(4 Hét fái Napló tudósítójától.) Érdekes 

bírt hozott vasárnap n telefondrót BécsbÖl, 
JÉrdekcs, de egyben elszomorító hirt.

Lehár Ferencről, az idegenbe szakadt 
Fagy magyar zeneszerzőről szól a bécsi 
pllami operával kapcsolatban.

MEGJELENT A

KALLÓS JÁNOS ti.
„GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI 
tS TŐZSDEI KOMPA8Z"

n»qv hotel ara ttqvull go p
Mrgrrndeltertő t a Pr*tl  Va<14-
hivataliban Eludnpr-ft, VI., Ankcr- 
köz Z. | *.  leírton: H-u ue «a ai.x.Ka 

házba és mig sorra 
:otr\ hogy a többi 
tárgyakat kiemelt.

A főkapilápyságon 
nek is és a bűnügyi 
állapították, hogy a 

került, azzal „szórako- 
ixiteg zsebéből értékes

utánanéztek előéleté- 
nyilvántartóból meg 

- törvényszék sikkasztás 
elmén körözi. A magáutisztvi&elő a Palladis 
Hl. alkalmazásában állott, különböző pén 
zek fölvételével volt megbízva és

az Inkasszálások körül nagyobb hiányok 
mutatk óztak.

Ehrenfeld tagadja, hogy sikkasztásokat kö
vetett vodna el és azt hangoztatja, hogy csu
pán elszámolási differenciái vannak a vál
lalattal,

A főkapitányságon előzetes letartóztatásba 
helyezték és álkisérlék az ügyészség foghá
zába.

is. Szakáll és pápaszem nélkül már egészen 
máj volt a külseje és nyomban

fölismerték benne Szalay Gáspárt, 
akinek nemrégiben érdekes kalandja volt a 
rendőrségen.

üzalayl husvélkor ugyancsak rsehmetszér 
gyanúja miatt előállították a főkapitányságra 
és mig a kihallgatására várakozott, közös cél 
lába zárták Tóth István kocsissal, akit botrá
nyom részegség miatt AlHUnuk elő.

Tóthot később el akarták bocsátani és a fog 
lár bekiabált a cellába, hogy Tóth jöjjön ki. 
A kocsis melyen aludt. Szalay fölhasználta az 
alkalmat,

Tóth helyett fl jelentkezett és Igy történt, 
hogy elbocsátották.

Másnap kiderült a tévedés, de addigra már 
árkon.bokron túl volt. Szalayt később elfog
ták, a szökés miatt a toloncházba csukták, de 
azóta kiszabadult és most az álszakállas zseb- 
metszési kaland miatt újra a rendőrségre ke
rült.

Még a múlt év októberében történt, hogy 
Lehár Ferenc tárgyalásokba bocsátkozott nz 
opera igazgatóságával egy operettjének elő
adásáról. Eredetileg Qpcretlszinház részére 
készült a szindargb „Glulietta" címen, de 
aztán, természetesen

az operai kivánalmaknak megfelelően 
átdolgozva, a „Gludltta" nevet kapta.

Lehár be is mutatta a zeneszámokat, ame
lyeket Ifubert Marischka énekelt el nz opera 
igazgatói ejőll Mindenki el volt ragadtatua 
és természetesnek találták, hogy az anyagi 
gondokkal küzdő opera kapni fog a biztos 
jövedelmet jelentő Lchár-operetten. Ezt az 
akkori kultuszminiszter, dr. Rintelen is be
látta ás minden igyekezetével azon volt, 
hogy a színdarabot uz operában minél alöhh 
előadássá.

És ekkor
megkezdődtek az Intrikák,

amelyek — nem tudni kitől és honnan 
eredtek —, de mégis hatalmasabbak voltak, 
mint az operett előadásának Összes pártfo
gói, küstük a kulluwmúiiuter, A darabul

gálna, hogyha a mutatkozó, hiányt mástól, 
a C ' ' ..............................

Hubert Marischka rendezte volna « hogy 
minél tökéletesebben láthassa el feladatát, 

TripoHszba te elutazott,
hogy a darab helyszínét megismerhesse.

Május elején tartották az első megbeszé
lést s ezen aztán szóhakeriiltek az előállítási 
költségek kérdései is. Ezzel aztán megindult 
a lavina. Kiderült, hogy ag előállítási költ
ségekhez, amelyek

40.000 ochilllnget teltek volna ki,
a pénzügyminisztérium csak 22.000 schil- 
ünget túl felajánlani. Ekkor jött a legérde
kesebb fordulat: a minisztérium illetékes 
osztálya még egész szolid hangon a követ
kező leiratot küldte az operához:

—- Nagyon nagy megküu.ny«!>l.>ülésre *szpl-  

dologban érdekelt részről pótolni tudnánk. 
Az operaház pedig egyszerűen 
közölte Lehárral, hogyha azt akarja, 
hogy a darabja az operában valaha te 
szinrekerülhessen, tizennyolcezer schil- 

linnget azonnal fizessen le.
Ezzel kellett volna hozzájárulnia a darab 
előállítási költségeihez.

Lehár Ferenc, mikor ezt a kedves és. köz
vetlen üzenetet megkapta, természetesen 

megdöbbenve utasította vissza 
a különös ajánlatot.

Mégis csak különös lett volna, hogy mint 
egy kezdő, maga fizesse a rendezői költsége
ket. A tény az, hogy Lehár Ferencet nyolc 
hónapig váratták az operaigazgatóság végle
ges válaszára és hogy ez az idő művészi 
szempontbál teljesen elveszettnek tekinthető.

Ez a története annak az érdekes szín
játéknak*  amely Lehár Ferenc és a bécsi 
aperaház közölt lezajlott. (Nem nagy dicső
ségére a bécsi operának.)

Házasságkötés
— házasságszédelgés

4*  evytfv/ börtönnel végződött hásassig 
ügyében uj bizonyítást folytatott lo a Tábla

Az utóbbi esztendők legérdekesebb házasság 
szédelgés^ bűnügyben igen érdekes fordulat 
történt. Sussmann Béla lisztkereskedö a szen
vedő hőse ennek a furcsa bűnügynek, mig a 
panaszosa feichmann Samu munkácsi keres
kedő és leánya: Sarolta. Sussmann annak ide. 
jén rövid udvarlás és hosszabb közvetítői tár
gyalások után feleségül vett® Jeichmann Sa
roltát,

A polgári házasság 120 ezer esehkorona 
hozomány reményében történt,

de Sussmann csak 90 e:..r c.sehkoronát kapott 
a hozományból, mire kijelentette Telchman- 
néknak, hogy egyházi esküvőt mindadig nem 
hajlandó kötni, amíg apósa a hiányzó 30 ezer 
csehkoronát nem fizeti meg neki. Telchmannék 
ezek után

házasságszédclgésért feljelentették
Sussmann Bélát, akit a büntetőtörvényszéken 
dr. Gambcrsiku Guidó egyes biró eay évi bör
tönre ítélt és az ügyész indítványára nyomban 
letartóztatott.

Autóbaleset, amiről sem a rendőr, 
sem a soffőr nem tett jelentést
Különös hátterű kártérítési per a bíróság előtt

Érdekes pert tárgyalt a központi járásbíró
ságon Benedek biró- Az ügy előzménye; egy 
félévvel ezelőtt lejátszódott aulólaxihaleset.

Ez év januárjában egy este tiz óra tájban a 
Podmaniczky-Utcában elegáns, őszes ur, jólöl
tözött, feltűnően csinos, fiatal hölgy társaságá
ban szürketaxiba szállt be. A hölgy, B. I. kis
asszony. mint iársalkadónő,

egy történelmi nevű grflfl essládnál állott 
alkalmazásban,

az őszes ur pedig egy magasrangu katonatiszt 
volt. Utasítást adlak a sofőrnek, hogy menjen 
a Parlament felé. Amikor a kocsi az Alkot
mány-utca és Kossuth Lajos-utca sarkára ért, 
a kocsiban ülő ur hirtelen kihajolt a sofőrhöz 
és izgatottan mondta, — mintha uqlaki, vagy 
valami elöl menekülni akarna:

— Gyorsan, nagyon gyorsan forduljon és 
menjen a Lipót-körut felél

A taxi hirtelen fordult és a síkos úttesten 
megcsúszva, a Kúria épülete előtt

felszaladt a járdám és felfordult.
As ablakok csörömpölve összetörlek, az uta

sok egymásra estek, a sofőr is kizuhant, de 
látszólag ffnktnek sem történt komoly baja. A 
sofőr és az utasok kiugrottak és az őszes ur és 
az elegáns hölgy hirtelen futni kezdtek. A sofőr 
azonban utánuk kiabált, hogy fizessék meg a 
viteldijat. Az őszei ur továbbsietett, a hölgy 
azonban sántítva visszajött és azt mondta, 
bogy retikiilje kiesett a kocsiból és ott van a 
pénze. Valóban, megtalálták a retikült, a fiatal 
hölgy

átnyújtott huss pengőt a sofőrnek 
és ismét el akart sietni Közben azonban 
rendőr érkezett a helyszínére és fel akarta 
írni a szereplők nevét, hogy jelentést lehessen 
a balesetről. A hölgy ekkor könyörögni kez
dett. hogy ne Írja fel a rendőr a nevét, hiszen

IM&k részére
Ua<Mt ■ rslikilbBM hordhat*  Momcnt liaadte ollmtl I as Illat'. cgytoerQ a ■ «*«•  •
cVaroS. A> 'légin*,  ki*  bakelit tozhan forgalomba te-I Moinjnt crjyon Ara,
rWó sroot aonnal uwrtntaU m IsuMabj

80 éves múltam,
Mert

Xgmándi t ittam,

Minden héten egyszgr, 
Fél pohárral reggel.

Ilyenek lesznek a modern 
lakóházak ?

u.

Amerikai mérnökök a chicagói kiállíttat 
felépítették a LogideálisaVh winta-lákóhájat. 
Mo.tta: minél több levegő és napfény. 
Nagyon érdekesek a háromemeletnyi kör- 
alakú épület óriási üvegfalai.

Fellehbezés folytán a tábla elé került X 
bűnügy s itt

uj bizonyítási eljárást folytattak le a külö
nös házassagszédeígési btinperi/en.

Az uj bizonyítás során meg kellett állapítani, 
hogy Sussmann a polgári esküvő után valóban 
magához hívta feleségét, vagy pedig eiker« 
gette magától. Bizonyítás folyt akörül is, ho<y

milyen körülmények között történi a ho
zomány átadás:

hogyan és meunyi csehkoronát kapott Süss, 
mann Teichmannéktól.

Legutóbb még egy érdekes eseménye volt 4 
bűnügynek: Sussmann Bélát — dr. Tarján Ml- 
hály védő előterjesztésére —•

szabadlábra helyezték.
Az uj bizonyítási eljárás eredményeit a csü< 

törtökön tartandó táblai tárgyalás fogja elbí
rálni éa ekkor hirdet Ítéletet is a tábla SutM- 
mann Béla felett, aki törvényesen megháwo*  
dott, — mégis elítélték házasságszédelgéíétl.

nem történt komoly baj, 
az utasok nem sérültek meg 

és a kocsinak is csak az ablakai törtek be.
A rendőr abban a hiszemben, hagy velóbaá 

nem történt baj, az aulólaxi talpra, jllolVO kí’ 
rókre állítása után, eltávozott és a sofőr, .ki 
a kapott huszpengővcl megcsináltatta a törött 
ablakokat, szintén nem tett jelentést vállalóid 
nak.

B. I. kisasszony most, fél évvel a bal"'t 
után, dr. Verebéig Hugó Ügyvéd utján 800 
pengő

orvosi költség éa kártérítésért pert Indí
tott az aulótazi vállalat ellen,

A kereset szerint B. 1. kisasszony azért köf 
nyörgötl anngk idején a rendőrnek, hogy na 
írja fel nevét, mert félt, hogy kipattan a< 
ügy és

vőlegénye megtudja, hogy egy másik férfi
vel autózott,

A főlárgya|ásqn Benedek járáshiró előtt • 
felperes fí. 1. kisasszony nem jelent meg- k 
taiivállalat jogi képviselője tagadta, hogu való*  
bán megtörtént a baleset, amelyről sem rendőr, 
sem sofőr nem telt jelentést. B. I. kisasszony 
azonban emlékezett a rendőr számjára és igy 
kihallgatták a rendőrt it, aki elmondotta, hogy 
emlékszik a balesetre, valóban

agy történt minden, amint azt a kereket 
előadja.

A biró azonban
a keresetet elutasította 

azzal as indokolással, hogy felperes a balesel 
idején azt mondotta a rendőrnek, hogy semmi 
baja sem történt és most, félév múltán hfin 
lehet megállapítani, hogy g sérüléseket, n/na*  
lyeket az orvosok bizonyítanának, valóban a 
Kossuth Lajos térj balesetnél jzentaffe-g,
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raduai Szent Antal napján Madridban régi szokás szerint nienvasszony-vásárt tartottak. A 
„menyasszony-jelöltek" egy csoportja Szent Antal szobrához vonul imára

Csokoládé-banditák 
fantasztikus merénylete 
Vasdarabokat csempésztek a Boon-gyár 
csokoládéjába — A gyár feljelentésére 
a rendőrség nyomozást indított

IV, Kristóf tér 3. sz. alatti üvegpalotában, a Belváros szivében 
az augusztus 1-én nyíló és minden szakmát felölelő

hatemeletes Kristóf Áruház
néhány osztálya bérbeadói

István-utca 9. sz. II. emelet 3. (Vaci-utca sarok) Telefon bS-u-oo

Egészen különös ügyben indított nyomo
zást vasárnap a rendőrség. A Boon J. IV. 
és társa rt. csokoládégyár feljelentést tett 
ismeretlen tettesek ellen, akik titokzatos 
módon

szegeket, vasdarabokat csempésztek a
4 gyár csokoládéiba,

Kétségtelenül szándékos rosszakarattal s 
nyilván azzal a célzattal, hogy a csokoládé
gyár készítményeit diszkreditálja a közön
ség előtt.

A rendőrség nyomozása megállapította, 
J?°.gy gyanullap fogyasztók az elmúlt 
pókban

többiben találtak éles fémtárgyakat a 
Boon-gyár csokoládéjában.

Véletlenen múlt, hogy egyik esetben sem 
okoztak balesetet, csak egy polgári iskolai 
tanárnő foga esett áldozatul, kettétört a

na

Énekelnek a siketnéma gyermekek
Siketnéma és vak gyermekek bemutató előadása

Meghaló ünnepély volt vasárnap délelőtt az 
Izraelita Siketnémák Intézete és a lovag 
Wechselmann-féle Vakok Tanintézete díszter
mében; előkelő hallgatóság előli mutálták be 
a kél teslvérinlézet növendékei tanulmányaik 
eredményét. Dr. Deutsch Ernő igazgatófőorvos 
elnöki megnyitója és Kanizsai Dezső igazgató 
beszámolója után megkezdődött a vizsga.

ünnepélyes arcú fekeleruhás siketnéma, 
gyermekek állnak a pódiumon. A tanár int és 
— mintha csoda történi volna:

a slketnéma gyermekek énekelni kezdenek, 
tisztán, értelmesen éneklik a magyar Hiszek
egyet. Ezután felelnek ’ * • - • •
korlatból, földrajzból, 
szájáról leolvassák a 
hangon válaszolnak.

Lcszlaucr Gyulának, 
nőkének felszólalása után 
vizsgáznak. Ezek különösen

értékes zenei produkciókkal aratnak nagy

beszéd, és értelemgya- 
számtanból. A tanár 

kérdéseket és értelmes

a Vakok Tanintézete cl- 
a vak gyermekek

Tízezer pengőt követel a grófné 
az amerikai hölgytől,

mert 18 állatjával tönkretette a grófi villát
Piroska-utcai villában folyt le — rendkívül 
érdekes előzményei vannak.

Gróf Csáky Armandné bérbeadta Pl- 
roska'utca 6. szánni villáját egy elő
kelő amerikai hölgynek: Rogers Nalhá- 

liának, 
akinek annyira megtetszett Budapest, hogy 
rövid itt tartózkodás után végleg a magyar 
fővárosban telepedett le, Mrs. Rogers lakás 
után nézett és igy került Csáky grófné vil-

Előkelő pesti villában szakértői szemlét 
tartottak az elmúlt napokban. A szakértők 
végigjárták a villa drága antikvitásokkal, 
finom bútorokkal, ritka értékű keleti sző
nyegekkel berendezett szobáit és amikor el
távoztak. azt állapították meg, hogy

a villa bérlője több mint hatezer pengő 
kárt okozott a villa tulajdonosának.

Ennek a szakértői szemlének — amely’ egy

Zsíros, pattanásos arc
bőrhöz púder Helyett

SULFAIYIVL 
gyógyhatású 

kénpuder
Megbünteti az arc mitesszereit. 

Ssaküzletekbcn kapható.

SulfáMYl 
Gi/árlás BEL

csokoládéba csempészett, helyesebben be
olvasztott vasszegen.

A Boon-gyár megbízottja hangsúlyozta a 
főkapitányságon, hogy modern üzemberen
dezése s üzemmenete lehetetlenné teszi, 
hogy idegen tárgyak kerüljenek a csoko
ládémasszába.

Csak szervezett manőverről lehet szó, 
még pedig vagy valamelyik alkalmazott 
bosszújáról, vagy olyan kezek munkájáról, 
amelyek messzemenő célzattal keverik a 
fémtárgyakat a Boon-gyár áruiba.

A rendőrség erélyesen folytatja a nyomo
zást, tekintettel arra is, hogy

a csokoládé-banditák garázdálkodása 
súlyos természetű baleseteket, esetleg 

szerencsétlenséget is okozhat.
Az ügynek, amely példa nélkül áll a bu

dapesti rendőrség gyakorlatában, előrelát
hatóan érdekes fejleményei lesznek.

felelnek inlel-

intézetekct el.

tanltőmeAte-

ünnc-

sikert.
majd különböző tantárgyakból 
ligensen, értelmesen.

A vizsga befejezte után az 
hagyni készülő növendékek.

& flu és 3 leány búcsúztak el 
relktől.

A Himnusz éléneklésével ért végei az 
pély.

Ugyancsak vasárnap nyílt meg az intézel 
Mexikói-uti helyiségeiben a siketnéma és vak 
gyermekek rajz., kézmunka-, slöjd. és ipar
művészeti kiállítása. Itt láttuk, hogy a vakok
nál milyen sok mindent pótol hallatlanul fej
lett tapintóérzékük, többek közt jólsikerült 

ember- és dllatfejckct mintáztak agyagból 
a vak gyerekek.

A siketnéma növendékek munkái közölt is ko. 
moly iparművészeti értékű alkotásokat láttunk.

Az előkelő közönség találkozó helye.
Minden luxussal és komforttal leszerelve, köz
vetlen a Balaton partján.
Mérnökeit előszezoni Arak.
Kívánatra proapekturt küldünk. 
Telefon Balatonle'le 17.
Igazgató-tulajdonon: Olá h Gyáriái Mihály.

Iájába, amelyet nagyértékü berendezésével 
együtt hosszabb időre kibérelt.

Az amerikai hölgy beköltözött a grófi vil
lába s magával hozta valamennyi kedven- 

t is;
öt kutyát, hat macskát és két majmot.

Rogers kedvencei nagyszerűen érezték 
ahol 

ebből

rs.
magukat a villa pompás termeiben, 
olyan otthonosan mozogtak, hogy 
aztán

éles differenciák támadtak
gróf Csákyné és az amerikai hölgy között. 
A nézeteltérések odáig fejlődtek, hogy Ro
gers Nathália kiköltözött kutyáival, macs
káival és majmaival együtt a villából, gróf 
Csáky Armandné pedig a bírósághoz fordult

Tízezer pengőt követelt a grófné az ame
rikai hölgytől.

A szocialisták viharos népgyülésen 
támadták a kormányt és Hitlert

Vad verekedés a gyűlés rendezői 
és a kommunista hallgatóság között

vasárnap délelőtt a 
Vigadóban. A gyű- 
szakilotlák meg a

;y

Viharos gyűlést tartott 
szociáldemokrata párt a 
les szónokait percenként 
kommunista közbekiáltozások pergőtüzei. -A 
gyűlést zavaró közbeszólások végül Propper 
Sándor beszéde alatt

percekig tartó verekedéssé fajultak.
.4 gyűlés bőrsapkás rendezői vad pofozkodás 
közben szorították ki a teremből a kommu
nistákat, akiknek eltávolítása után a népgyü- 
lés aránylag nyugodtan folyt le.

Riesz István dr. megnyitója után

Buchingcr Manó
mondott beszédet. A Bet/i/cn-rezsim mulasz
tásairól beszélt, majd azt hangoztatta, hogy 
a Hitler-rendszer a legnagyobb ellensége a 
dolgozó rétegeknek.

Farkas István
megállapította, hogy a magyar politika a 
megváltozott viszonyok közölt is a régi uta
kon halad s mikor az országban a legna
gyobb a nyomor, akkor a királykérdésről 
tárgyalnak. Adjanak titkos szavazati jogot 
és az ország népe akkor meg fogja magának 
szerezni a munkát és a kenyeret.

Kabók Lajos
a súlyos szociális viszonyokról beszélt. Az 
országban 1,700.000 lélek közellátásra t szo
rul. A költségvetés végösszegének csökkené
sét a beruházási terhek nagy részének tör
lése idézte elő, ezen a téren sem várható te
hát javulás, semmi biztatót sem lát a jövő-

Vigyázat^ Vigyázat!
Figyelmeztetjük olvasóinkat, hogy

regeny-
pályázatunkon

csak az vehet részt,
aki a regényfolytatásokkal egyidejűleg közölt

összes 
regénypálgázaíi 

szelvényt
a megfejtéssel együtt

beküldi!
Gyűjtsük szorgalmasan 

a szelvényeket!

Azt állítja, hogy a villa házmestere ponto
san megszámolta Mrs. Rogers kedvenceit s 
megállapította, hogy összesen tizennyolcon 
nnllak, meri időközben a kutyák és macs
kák — kölykcztek is.

A tizennyolc állat — a grófné keresete 
szerint — olyan pusztítást végzett a lakás
ban, hogy ebből hatezer pengő kár támadt 
s a szakértői szemle, valamint a restaurá
lási költség összegével együtt közel tízezer
pengős kára támadt a grófnénak, amiért 
Rogers Nathália felelős.

Az amerikai hölgy viszont tagadta, hogy 
állatai megrongálták volna a villa búto

rait
s a kereset elutasítását kérte.

Dr. Zayzon Ernő törvényszéki biró hot*  
nap dönt a különös perben.

ben.
Kertész Miklós

rétegek helyzetéről és sorsáról bes

Kéthly Anna
az országszerte meginduló egységespárti 
propagandát kritizálta és többek közölt meg
jegyezte, hogy a szép szavakból nem lesz 
munka és kenyér.

l’ropper Sándor
Gömbös Gyulát támadta és politikájának 
visszásságaira mutatott rá.

Csali ezen a
Mérték szerint finom szOvetmaradékokból, 

mindenféle színekben, remek szabással 

divatos teriimtonyt 
30 - p ér! készítünk. 
„Uepsenyszaliösag"’g’"”™:

les— Csak nálunk lehetséges — mondotta 
többek közölt — a csökkenő jövedelmekből 
a közterheket fokozni.

Wcltner Jakab
arra mutatott rá, hogy a nemzeti szocializ
mus keretein belül nincsen egység. A Nem
zeti Egység Pártja pedig nem fogja meg
hozni a beígéri boldogságot.

Esztergályos János
a közelmúlt rendszer hibáit sorolta fel, ame< 
Iveket (tömbös is átvett.

Gyü/tsük szorgalmasan 
a szelvényeket!
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Vakmerő zsarolóbanda had
járata nagyvállalatok vezetői 
ellen Vida Jen8 ta|saMz| tagtól Is pénzt
kBveteltek s megfenyegették, ha nem fizet, kiirtják 
■ családfát — Névtelen levelekkel operálnak a bandi
ták, akiket nagy apparátussal hajszol a rendőrség

ÍA főkapitányság bűnügyi osztályán nagy 
feltűnést kellő ügyben Indult nyomozói, 
amelynek az a célja, hogy leleplezzen egy 
vakmerő zsarolóbandát.

Az elmúlt napokban több budapesti nagy- 
vállnlat vezetője, gyárignzgaló, bankigazgató 
kéziéi Írott névtelen levelet kapott.

— Megbízottunk pór nap múlva jelentke
zik Annál, — hangzott a levél — felszólítjuk, 
hogy

adjon át neki ötezer pengőt, ellenkező 
esetben megöljük önt éa a családját is 

kiirtjuk.
A levélben figyelmeztetik az áldozatot, 
nehogy a rendőrséghez forduljon, mert 

ezzel nem használ, 
sőt hn a hatóság tudomására hozza a levelet, 
akkor — akár elküldi a pénzt, akár nem, — 
legyilkolják a csalódjál.

Ilyen fenyegető levelet kapott a löbbek kö
zölt

Vida Jenő felsőházi tag, a MÁK elnöke, 
Drticker Géza, a Győri Textflgyár vezér
igazgatója és még néhány nagy buda
pesti kereskedelmi, Ipari és pénzügyi 

vállalat vezetője.
(A címzettek közül sokan nem hagyták meg
félemlíteni magukat, nem törődlek a zsaroló 
banda figyelmeztetésével, hanem a rendőrség 
tudomására hozták a dolgot és

bűnvádi feljelentést tettek.
Eleinte úgy látszott, hogy komolytalan az 
egész dolog, közben azonban olyasvalami tör

Gyermektartásdijért elárvereznek 
egy mulatót 

A Bohém-kávéhdzban ma délutánra árverést tűztek ki
K mulatóhelyekre rossz idők járnak..Ezen 

n héten árverezték el Gábor Sándor Papa- 
^/-mulatójának berendezését 1800 pengő
ért. Ma délután félhároni órakor dr. Isse- 
kutz Viktor királyi bírósági végrehajtó 

újabb mulatóhely-árverezést fart 
a fővárosban. Ezúttal a Hákóczi-ut 36. szá
nul ház félemeletén lévő úgynevezett Bo
hém-kávéház berendezését árverezik el.

A Bohém-kávéház a szerényebb anyagi 
eszközökkel rendelkező lokál-publikum mu
latóhelye volt. A súlyos gazdasági helyzet 
ezt a mulatóhelyet is tönkretette és a hite
lezők képviseletében

hét fővárosi ügyvéd kérte az árverés 
megtartását.

A lokál biróilng már régóta lefoglalt bú
toraira, csillárjaira, zongorájára, kávéházi 
cikkeire, a raktáron levő italokra és egyéb 
ingóságokra már több Ízben tűztek ki ár
verést. de a tulajdonosnak különböző címe
ken minden alkalommal sikerült haladékot I

Haltenberger és Káldí idegen
forgalmi ellenpropagandája 
Fordékat eltanácsolták

A Fővárosi Hírlap, amelynek a 
sziirkctaxival foglalkozó cikkét két hét 
tel ezelőtt közöltük, c heti számában 
is folytatja éleshangu bírálatát a szűr- 
ketaxi vállalat gesliói felett. A közér
dekű tudósításból, amelyhez a magunk 
értesülését is hozzáfűzzük, a követ
kező érdekes részeket továbbítjuk ol
vasóinknak:

A taxivúllalnt minden elképzelhető eszközt 
megragad ahhoz, hogy n maga lialahnát és for
galmát növelje, n többi iparosok és érdekeltek 
fölényes frlrelolósaval Legutóbbi zsíros üzlete 
az aulócarok megszervezése révén történt, amely 
eddig kizárólag az llH'Sz birtokában volt X 
taxhálliilnt nemrégiben engedélyt kért a fővá
rostól úgynevezett idegenforgalmi társnskocsik 
járatására. Ezt nz engedélyt megkapták, be
szereztek nyolc külföldi gyártmányú kocsit és 
igy elérték, hogy

a Budapesten megforduló Idegenek Halten- 
berger Samunak és Káldí Jenőnek rójják 

Ir városnézést adójnkat.
Ebből az akcióból természetesen a fentmegne- 
vezeti két laximágnásnnk zsíros haszon jut,

Tánc 
a boldogságéri 
budai színkör
Minden e«te s órakor

Olvassa el sí lapok kritikáit

tént, ami arra mutat, hogy valóban elszánt 
bűnszövetkezet áll a névtelen levelek hátte
rében.

Egy bankigazgató lakására a minap 
beállított egy férfi,

azzal, hogy igen fontos és bizalmas ügyben 
akur tárgyalni.

— Azért jöttem, hogy elintézzem a tevéi 
ügyét, — mondotta.

— Miféle levélről van szóf — kérdenie a 
bankigazgató.

Az ismeretlen látogató erre zavarba jött, 
kusza és értelmetlen feleletet adott 

és végül köszönés nélkül, sietve eltávozott.
Ez a bankigazgató másnap ugyanolyan 

fenyegető levelet kapott, mint Vida Jenő és 
társai. Kétségtelen, hogy

az Ismeretlen látogató a banda tagja volt 
és Inkasszálni jött, de előbb érkezett, 

mint maga a fenyegető levél.
A főkapitányságra eddig öt följelentés ér

kezett a névtelen levelek ügyében. Nem tart
ják lehelotlennek, hogy félelmükben a kilá
tásba helyezett fenyegetésből

akadtak megijedt emberek, akik fogad
ták a névtelen levélíró küldötjét és 

pénzt adtak neki, 
éppen ezért jónak látná a rendőrség, ha 
mindenki jelentkezne, akinek fenyegetölevelet 
küldtek vagy akit a banda tagjai esetleg sze
mélyesen fölkereslek.

A rendőrség nagy apparátussal hajszolja 
a vakmerő zsarolókat és reméli, hogy rövi
desen kézrekerili őket.

nyernie. A Hétfői Napló munkatársának 
értesülése szerint

ma délután bizonyosan dobra kerül
a lokál egész berendezése.

Érdekes, hogy a Bohém-kávéház tulajdo
nosa, Strommcr Nándor ingóságaira nem
csak adóhátralék, házbér, hitelbe vásárolt 
áruk és más megszokott címeken kértek n 
hitelezők árverést.

Az egyik ügyvéd
gyermektartás elmen követel egy ki

sebb összeget
ügyfele nevében. Nem újkeletű ügyről van 
szó. Strommer Nándornak a gyermek 10 
esztendős koráig kellett volna tartásdijat 
fizetnie, a Bohém-kávéház tulajdonosa 
azonban egy félreértés következtében csak 
a gyermek H éves karáig fizetett. A mu
latóhely berendezésének elárverezésekor 
befolyt összegből kell kifizetni ezt a két 
esztendei tartásdijat is.

mert a tarifák oly magasan vannak megúlla 
pitva, amelynek párját seholsem találni a vi
lág nagy metropolisaiban. A szürketaxi mohó- 
srtga mindenesetre a legrosszabb idegenforgalmi 
cllcnpropaganda, mert nem kétséges, hogy

az autócnr révén megsarcolt külföldiek él
ményeiknek és tapasztalataiknak ezt a 
részletét kellő megvilágításban fogják to

vábbadni.
Az idegenforgalmi nutocarok tarifája nappal 

lő pengő, éjszaka pedig 20 pengő. Ezek a szá
mok mindennél többet mondanak és elég arra 
rámutatni, hogy a budapcst—bécsi autóbusz 
vitc'dija 10 pengő, vagy hogy az aulócarok éj
szakai tarifájáért gyorsvonat! első osztályon 
Budapestről Szegedre utazni.

Érdekes és pikáns része az ügynek, hogy a 
sziirkelaxi vállalat, amely engedélyokiratának 
szigorú kikötése érlelmélzcn

kizárólag haz.nl gyártmányú kocsikat já
rathat, Gracf és Sllft-féle autóbuszokkal bo

nyolítja le körutazási üzletelt.
De Haltcnbergcr—Káldiék nemcsak az autó- 

cárok réven gazdagodnak a Budapesten meg
forduló idegeneken. Mint ismeretes, a csoportos 
utazások divatját éljük és az Ibusz elismerésre*  
méltó tevékenységet fejt ki, hogy ilyen módon 
minél több idegent hozzon Rudnpeslrc. Halten- 
bergerék ezt a konjunktúrát is kihasználták a

DIAKnVRRRLAS I MITMltlI 
gvónvörO hegyvidéken erdők, főidő Ötszöri bőséges

• I h <v. U.i 1'. tv: i i pctíl.o. javító. >'• nuiUu- 
vizsgái előkészítés, nyelvek. Felnőtteknek elkülöníteti 
nyaraiul. Ztohloi tanintézet, Dohány-u. M. T. 41-4-47.

maguk javára. Oly természetű megállapodást 
kötöttek az Ibusz-szal, — beavatottak szerint 
ezt a megállapodási a legnagyobb terrorral erő
szakolták ki — hogy

a csoportosan érkező idegenek a városban 
való közlekedésre csakis azürketaxikat hasz

nálhatnak.
Nem egyszer láthatjuk tehát, hogy az utcá

kon hosszú sorban vonulnak fel a szürkelaxik, 
amelyeknek utasai az Ibusz csoportos utazásá
nak tagjaiból állanak. Ilyen alkalmaknál kék
taxit még véletlenül sem találunk.

A kéktaxik csüggedten és reménytelenül 
álldogálnak az utcasarkokon és napról- 
napra érzik Káldí Jenő és társának fojtogató 
kezét. Legutóbb már kétségbeesett lépésre halú- 
rozták el magukat és arra gondoltak, hogy

eladják magukat szőröatől-bőröatől a Ford- 
gyár budapesti képviseletének.

Az azöta meghiúsult tárgyalásokon arról volt 
szó, hogy a Ford-müvek hárommillió pengővel 
részvénytársulatot alapítanak, átveszik a kék
taxik kocsiparkját és

minden egyes kék kocsiért vadonatúj ame
rikai Ford-kocalt állítanak be a forgalomba.
Fordék az ócska Renault-kocsikat a Balká

non értékesítették volna. Ez a szépen elgondolt 
terv azonban megbukott, mert Fordék csak úgy 
találták volna meg számításukat, ha a kincstár 
az uj amerikai kocsik 1800 pengős behozatali 
vámját elengedi. Ehhez azonban a pénzügymi
nisztérium nem járult hozzá. Beavatottak sze
rint a sikeres ellenakciót a Kerepesi-ut egyik 
homályos clsöemeleti szobájából irányították. 
Tulajdonképpen pedig a magyar ipar semmiféle 
rövidséget nem szenvedett volna. Hisz a kék
taxik eredetileg is francia gyártmányú Renault- 
kocsik voltak és ezeket cserélték volna ki Font
kocsikra. Viszont a Ford-gyár arra is kötelezte 
magát, hogy tervének megvalósítása esetén nagy 
gyártelepet létesít Budapesten, ahol sok száz 
magyar munkás nyert volna állandó foglal
kozást.

Szabómesterek mesterkedése Védelem — 1933
1.

A fiatal ügyvéd véletlenül otthon ült az iro
dájában és várta a klienseket. Ez a véletlen 
— már tudniillik az ügyfélre való otthoni 
várakozás — hősünknél hosszantartó és na
ponta megismétlődő esemény volt, reggeltől es
tig leste íróasztalánál, hátha mégis bebollik 
valaki.

2.
A csoda megtörtént, a becsöngető kliens he- 

lyetfoglall és előadta a tényállást. Az ügyfél 
szabómester volt az egyik közeli utcában s bi
zonyos. gondjaira bízott ruhákkal nem tudott 
elszámolni. Sikkasztásért lettek ellene feljelen
tést, ezért volt védőre szüksége.

3.
— A honorárium pedig száz pengő lesz — 

mondta n tanácskozás végén a fiskális. Fize
tendő mielőbb, legkésőbb a tárgyalás élőit.

A szabó nem alkudott egy percig sem.
— Én meg tudom a szellemi munkát be

csülni — jelentette ki.
— A paragrafus az ön tűje — tette hozzá 

elismerő mosollyal.
4.

Két héttel a tárgyalás előtt a szabó feljött 
panaszkodni, hogy neki sem űzet senki. Majd 
átadja perlésre a doktor urnák. De azért a tár
gyalásig minden rendben lesz.

A következő látogatás alkalmával azután 
őszintén megvallotta, hogy csak ötven pengőt 
tud fizetni. De azt is csak a tárgyalás után.

5.
A védelem remek eredménnyel végződött. 

Nagy erkölcsi siker volt. A szabó legalább há
rom hetet várt, de csak két napot kapott.

Az ügyvéd semmit sem.

6.
Idő: jelenkor, két héttel később. A helyzetet 

rut anyagiak továbbiakban sem zavarták. Vál
tozás csak annyiban történt, hogy a szabó ki
jelentette, nem tud egy fillért sem összehozni. 
Inkább majd ledolgozza a honoráriumot.

7.
Ax ügyvédnek volt otthon egy ruhára való 

kék szövete.
— Remek öltöny lesz belőle, doktor ur — 

mondta a hálás kliens. — Jövő héten jöhet 
próbálni.

— Úgy sincs pénzen*,  megcsináltatni — mo- 
nologizált a fiskális. Ez Is valami, mondjuk a 
veszett fejsze nyele.

8.
— Újabb két hét. A szabó nem jelentkezett. 

Többszörös sürgetés, biztató kijelentések.
Végre próba a szabó lakásán.
Újabb szünet. Ismételt jegyzékváltás. Meg

nyugtató ígéret.
— Holnap készen lesz, doktor ur

Ü.
Mánap látogatás a kliens műhelyében. A fo

gason a kék ruha. Izgatott párbeszéd:
— Snjnos. még nem értem rá átvnsalni.
— Jó az nekem igy Is, nem hagyom már ma

gamat az orromnál fogva vezetni.
Erélyesebb mozdulat és az öltöny már a fis

kális karján lóg. Csak úgy. csomagolatlanul 
viszi haza.

Szabad orvosválasztásI 
BETEGSÉG ELLEN 

biztosítson az

ANGLO-DANUBIAN LLOYD
Általános BIstosllA Resvvénytársas ágnál

Budapest, V., Hold-utca ti.

Max Bear „jövendőbelije"

Bear megirigyelte legyőzött ellenfelétől, Schme- 
llngtől a nősülés örömeit és szintén házasodni 
készül. Ez azonban nem megy olyan gyorsan, 
mert előbb meg kell várnia válóperének be
fejezését. Menyasszonya, June Knlght, addig Is 

napfürdővel javítja kondícióját

Ez a meghiúsult nagyszabású tranzakció Is 
intelemül szolgál arra, hogy a sziirkelaxi veze
tőinek hallatlan befolyása és hatalma ellen 
össze kell fogni a társadalomnak, az érdekel
teknek és a halóságoknak. Súlyos nemzetgaz
dasági érdekekről van sző, amelyeket nem lehet 
odadobni két, a gazdagodási vágynak aláren
delt egyéniség martalékául, még akkor sem, ha

a vállalat jogtanácsosa olyan hatalmas po
tentát,

akinek döntő szava van a főváros mindenféle 
ügyeinek elintézésében.

SCHNELLER, Dohány-utca 77. II. em. 18.

tetRzésuzertn-
11 szövetekből

káaxllünk.

10.
Első dolga volt, hogy otthon felvegye. Egy 

kis baj van, a nadrág a bokán felül ér. A mel
lény szűk, fel sem lehet huzni. A kabát ujja 
a szőrös csuklókon széles dekoltázst hagy.

Bele kell őrülni.
11.

Most jön a happy end 1933. Az ajtón csen
getnek és belép a szabó felesége.

— Doktor ur, őszintén megváltok mindent — 
kezdi a szónoklatot. — A ruha nem az ön szá
mára készült, nem is az ön anyagából való. Az 
ön szövete megvan érintetlenül. Erre a cédulára, 

■Csekély áldozat ellenéhen mindig megkaphatja. 
Huszonkét pengőért ki lehet váltani s akkor az 
uram sürgősen meg fogj-i csinálni. Mi ffz a 
pár pengő a doktor urnák, de nekünk nincs egy 
fillérünk sem.

12.
A szakításnál véglegesebbet Justinianus sem 

tudott volna elképzelni. Az asszony elment, a 
cédula ott maradi. Az ügyvéd pedig leült és 
meggépelte a feljelentést. Aztán kissé gondol
kozni kezdett és az iv papírt összelépte. Miért?

Kollégialitásból.
13.

Talán ő is szabó volt valaha? Szó sincs fóla.
De a vádlottnak védőre van szüksége és a 

védő csak ügyvéd lehet.
Miért fizessen rá egy másik kartárs is erre 

a kliensre?
14.

Kinyitotta a szekrényt és a szövet régi he
lyére szépen odatette a zálogcédulát.

Talán majd ki tudja váltani.
15.

Honorárium, 1933.

— Kivételes alkalom mérték utáni férfiruha- 
rendelésret A tavaszi és nyári idényről felhal
mozott nagymennyiségű szövetmaradékokból di
vatos öltöny rendelhető mérték után, kétszeri 
próbával olcsó propaganda úrban 40 pengőért, 
Ruhakereskedelmi Vállalat, Fcrenc-körut 39. I. 
Egyszeri rendelés elég, hogy állandó vevőnk 
maradjon.

— öregedő egyéneknél, ha az erek meszesednek, 
Igmándlval segíthetnek n évekkel tovább élhetnek.
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HÍREK
ftötfőif^nG^íö

I.
A römiszalónos világban a jó vidéki úri 

'kúriák és kaszinók békés hangulatát idézi 
föl az a verseny, amelyre most készülnek 
Szolnokon. A híres Tisza-szállóban aisós- 
csapatverseny lesz. Szolnok és Törökszent- 
jniklós urj publikumának legjobb alsósjáté
kosai mérik össze erejüket. Alsósverseny a 
bridge és romi korszakában ... Akárcsak, 
mint mikor a jazzt fölváltja egy órára az 
édesbus cigány muzsika. Igazán ízes dolog.

n.
Csütörtökön megperdül a dob Gerliczy 

Félix báró hegyfalui kastélyában. Gerliczy 
bárót egy örökösödési ügyből kifolyólag be
perelte két nővére. Félmillió pengőt követel
tek rajta. Meg is nyerték a porukét, a pénzt 
azonban nem tudják behajtani, mire foglal
tattak. Csütörtökre már ki is tűzték az árve
rést: dobrai/erik a kastély berendezését. Ger
liczy Félix nem lesz ott az árverésen. A báró, 
mióta emlékezetes valutahistóriájába beleke
veredett, külföldön van és ismerősei most 
■nem tudják ebben a percben Vaduzban v"gy 
Párisban él-e.

III.
'Az idegenforgalmas Budapest most megint 

/olyasvalamire készül, hogyha az sikerül, 
'tzeme-Szája látva marad a külföldi vendégek
nek. A Gellért-szálló szép pálmakertjét téli 
luxususzodának akarják átalakítani. A világ 
legszebb és legfényüzőbb uszodája lenne ez. 
Jléllumlámpákat szerelnének fel, ami pótolja 
a napfürdőzés elmaradhatatlan kellékét — 
a napsugarat. így azután a pálmauszoda ven
dégei csikorgó decemberben is vígan stran
dolhatnak és napfürdőzhetnek. Már a költsé
geket is számolják. Körülbelül másfélszázezer 
pengőbe kerülne ez az újítás.

. IV-
Ifjabb Horthy Miklós, a kormányzó fia so

nkáig dolgozott szorgalmasan mint aligazgató 
Vz Angol-Magyar Bankban. Tavalyi egyip
tomi utazásán szerzett tapasztalatait és tanul
mányait most arra használta fel, hogy avan
zsált: önálló vállalati vezérigazgató lett. Ifjabb 
Hlorthy Miklós, mint vezérigazgató a Magyar- 

'EütitytöttuKülketeikedeltni Táriaság élére 
du.
l
' ’A bármixerek koronázatlan királya, Andeck 
ifíichárd könyvet irt a mixelés művészeiéről. 
ÍA könyv most jelent meg Münchenben. Bár
viszonylatokban szenzációs recepteket közöl. 
!Az egyik különösebben érdekli a magyar 
Ipaprika-külkereskedelmct. Andeck mester 
'közli a „prairic-oustern'*  hiteles receptjét: 
Erről a hires bár-italról, amely erősségben a 
Vitriollal vetélkedik, — az a tévhit volt-e 
elterjedve — és komoly, öreg bárrókák is igy 
mondották — hogy alkatrészei között petró
leum, tubák, porráőrlött üvegcserép és kilenc- 
Venfokos spiritusz is szerepel. Hcrr Andeck 
'azonban leleplezi a prairie-oustem keverésé
nek titkát és igy írja elő a receptet: tojás
habarcsra öntsünk pár csöpp ecetet, kis oltva- 
piáját, sót, egy csipet erős paprikát, pár csöpp 
porcseszter-szószt, végül konyakot. Ez a hite
les recept. Tessék megkóstolni!

’ VI.
1 Dacára a rossz időnek, mégse olyan rossz 
» világ itt errefelé Budapesten. Sírunk, pa
naszkodunk, hogy csökken az autóforgalom, 
de azért néha-néha mégis feltűnik egy uj 
autó. A legfrissebb autótulajdonos Harsányi 
'Jla, n temperamentumos fiatal, fekete szí
nésznő. Egy jóállásu kis Balillát vásárolt,

VII.
Kitűnő fiatal arisztokratánk és szép fiatal 

felesége — igy suttogta a pletykasarok — az 
utóbbi időben kissé elidegenedett egymástól. 
A férj nevét sokszor emlegették együtt egy 
fiatal színésznő nevével. Most azután beütött 
a nagy meglepetés. A színésznő kis csomagot 
kapott. A feladó a feleség volt. A csomagban 
friss rózsacsokor volt és két szivrepesztően 
gyönyörű szerelmeslevél. Egy hét leforgása 
alatt küldte a férj a rózsacsokrot és a két 
levelet a feleségének. Szent Is lett köztük a 
béke. A feleség ezt úgy adta tudtára a szí
nésznőnek, hogy egyszerűen elküldte neki a 
csokrot és a leveleket. Édes a bosszú f

-Ugi-

— Szeles, hűvös idő. Zivataros borult idő 
volt vasárnap. A Meteorológiai Intézet prog
nózisa szerint továbbra is hűvös, szeles idő 
.várható, sok helyütt esővel.

— A debreceni kaszinó százéves jubileu*  
ma. Debrecenből jelentik: Az Úri Kaszinó, 
amelyet 1833-ban Széchenyi István gróf 
alapított, vasárnap díszközgyűléssel ülte 
meg százéves jubileumát, Olchváry Zoltán 
dr. táblai tanácselnök, Kölcsey Sándor dr., 
az Ügyvédi Kamara elnöke és Vásárg István 
dr. polgármester tartottak beszédeket. Per- 
tzel Mór nyugalmazott tábornok a tagok 
nevében ezüstkelyhet adott át a kaszinó ve 
íetoségének, 1' '-"'f

Néger zenészek Londonban

Duke Ellington (Jack Ilylton) husztagu néger zenekarával megérkezik a londoni pálya
udvarra

Leleplezték és elfogták a város
ligeti és kispesti áidetektiveket

Hurokra kerüllek a magános nők ás szerelmes 
párok rémei — Kilenc banditái tartóztattak le

A főkapitányság detektivjei napokig tartó 
nyomozás után vasárnap. Áí/enc veszedelmes 
banditát kerítettek kézre: egytöl-egyig min
denre elszánt gonosztevőket, akik az uton- 
állasok sorozatát követték el.

Az utóbbi időben több panasz érkezett ar
ról, hogy

a Városligetben magános nőket és sze
relmes párokat áideiektivek megzsarol

tak és bántalmaznak.
Legutóbb egy vidéki földbirtokos Budapes
ten vendégeskedő leányát állította meg négy 
férfi a Vajdahunyad-vár mögött, erkölcsren
dészeti detektiveknek adták ki magukat, meg 
fenyegették azután megtámadták és

mind a négyen brutálisan és bestiálisán 
erőszakoskodtak vele.

Mire a leány sikoltására rendőr érkezett, a 
merénylők elmeneküllek.

De nemcsak a Városligetben, hanem
a Népligetben és a kispesti határerdő

ben is utonállók garázdálkodtak.
Bokrokban, fák tetején (anyáztak, onnan 
rontottak elő és kifosztották áldozataikat, 
rendszerint védtelen, magányos nőket. Nem 
volt elég, hogy kirabolták őket, hanem min
den esetben

erőszakoskodtak is velük.
Ez történt pénteken hajnalban K. Irma ti
zennyolcéves háztartásbeli leánnyal is. Ezt a 
szerencsétlen leányt

hat fiatalember
támadta meg. A többi közölt K. Irma is pa
naszt tett a rendőrségen.

A főkapitányságon megdöbbenve hallgat
ták a panaszokat s elhatározták, hogy ha 
lörik-szakad, kézrekerilik az utonállókat, 

— Egy mosonmegye! asszony titokzatos 
halála. Győrből jelentik: Ebiders Jánosné 
36 éves mosonmegyei asszony vasárnap 
szörnyű kinok között meghalt a győri köz
kórházban. Az eddigi nyomozás azt állapí
totta meg, hogy az asszony, aki Magyar- 
kimle községbeii lakus, néhány nappal ez
előtt fogfájásban szenvedett, férje fogcsep- 
peket hozott neki a gyógyszertárból, azok
tól rosszul lett s most a kórházban meghalt. 
A nyomozás az irányban folyik, hogy nem 
történt-e gyógyszercsere, vagy nem rom
lott, rossz orvosságot vett-e be az asszony.

— Hatmillió zsák kávét megsemmisítenek. 
Sao-Paoloból jelentik: A saopaolói állami 
kávéközpont a brazíliai kormnáylioz azzal a 
sürgői kérelemmel fordult, hoRy engedje meg 
6 millió zsák kávé megsemmisítését. Erre azért 
van szükség, hogy az uj kávétermésnek raktár
helyet biztosítsanak. Az uj kávétermést 20 millió 
zsákra becsülik.

— Balaton mentén ismét megnyíltak a Meinl
éig idényüzletei és pedig: Balatonalmádin, Bn- 
latonlellén, Balatonszemescn, Keszthelyen és 
Siófokon.

— Szekulesz József bűnügye a Kúria 
előtt. A királyi Kúria junius 26-ra tűzte ki 
a koffere*  valutabiinügy szereplőjének: Sze
kulesz Józsefnek bünperében a főtárgya' 
lást. Szekuleszt a törvényszék zsarolás bűn
tettéért két évi és két hónapi börtönre 
ítélte, a tábla másfél évi börtönre mérsé
kelte a büntetést s most a Kúria fog végső 
fokon ítélkezni az érdekes bűnügyben.

— Megölte csecsemőjét egy 35 éves leány
anya. Győrből jelentik: A győrmegyel GyÖmőrc 
községben letartóztatta a csendőrség Bandoli 
Anna 35 éves leányt, aki néhány nap elölt meg
ölte, majd elásta újszülött csecsemőjét. A csend
őrség megtalálta a csecsemő holttestét.

— Franciaország a Berliner Tageblatt pün
kösdi sajtóankétjáról. A Berliner Tageblatt, 
amint a Hétfői Napló megírta pünkösdi számá
ban, érdekes cikksorozatot hozott nyilvános
ságra. A zsidóüldözés ellen tiltakozó cikksoro
zat cime és tárgya „A zsidókérdés Németország
ban" volt. A francia sajtó nagy rokonszenvvel 
vette tudomásul ezt a megmozdulást és több 
nagy francia lap hatalmas cikkekben kommen
tálta annnk jelentőségét.

Kivételes alkalom mértékutáni 
férfiruha rendelésre /

A tavaszi és nyári idényből felhalmozódott nagymennyiségű 
szövetmaradékokból divatos férfiöltöny rendelhető mérték után, 
kétszeri próbával, olcsó propaganda árban 40 pengőért! Ruha
kereskedelmi Vállalat, Ferenc-hörut 39. I. em. Egyszeri rendelés 

elég, hogy állandó vevőnk maradjon!

akik a gangstervilágot akarták Budapestre 
áttelepíteni. Róna Ernő detektivfelügyelö 
csoportját bízták meg a nyomozással. A de- 
teklivfelügyelö csoportjának tagjaival, más 
dclcktivckkel és rendőrökkel

gyalogszerrel, motorkerékpáron és autón 
járta napokon át a Városligetet, a Népligetet 
és a kispesti erdő környékét.

A fáradhatatlan bravúros munka ered
ménnyel is járt. Két nap leforgása azlatt,

szombaton és vasárnap kézrekeritették 
az összes utonállókat.

A detektívek elfogták Wohl Sándor huszon- 
ötvévcs kárpitost, Kardos Arpáu hannincegy- 
éves szabót és Kiss József huszonnyolcéves 
cipészt, akik a Városligetben a földbirtokos 
leányát megtámadták. A fiatal lány a szembe
sítésnél

felismerte
bennük az utonállókat. A rendőrség megálla
pítása szerint ehhez a társasághoz tartozott 
még Székely Gyula harmincéves géplakatos, 
akit azonban nem tudlak elfogni, mert vidé
ken van.

Kézrekerültek a népligeti és kispesti bandi
ták is: Grobe Zoltán huszonhatéves vasesz
tergályos, Tóműnek Jenő huszonkétéves hen
tes, Stocker Ferenc tizenkilencéves munkás 
és a bátyja, Stocker Nándor huszonnégy éves 
munkás, valamint két tizenhétéves suhanó 
személyében.

Ezt a kilenc embert Szrubián Dezső dr. 
rendőrtanácsos

vasárnap letartóztatta.
A bravúros fogással és az utonállók leleple
zésével remélhetőleg egyszer és mindenkorra 
vége szakad az áideiektivek korszakának.

Hónaliixxadás
köz- és lábizzadáH Z1 Jf J f J O f 
biztos ellenszerei

Mindenütt kaphatót Főraktár: Törők-Paika, Király-u .21

— A földmivclésügyi miniszter felavatta 
a nyíregyházai rádióállomást. Nyíregyházá
ról jelentik: Ma délelőtt avatták fel ünne*  
pélyes külsőségek közölt Kállay Miklós 
földmi velésügyi miniszter és több más 
notabiiitás jelenlétében a nyíregyházai köz
vetítő rádióállomást. Az ünnepségen, amely 
a nyíregyházai színházban zajlott le, az 
első beszédet báró Szalag Gábor, a posta 
vezérigazgatója mondotta. Rámutatott arra, 
hogy rövid idő alatt már a harmadik rádió- 
közvetilö állomást adják át rendeltetésé
nek. Ismertette az uj állomás technikai be
rendezését és hangsúlyozta, hogy az uj áh 
lomások felállítása azt a célt szolgálja, hogy, 
az ország területén jobb körülmények kő- 
zött tegyék lehetővé a budapesti adást. Ez
után Kállay Miklós földmivclésügyi minisz
ter mondott beszédet és ünnepélyesen át
adta rendeltetésének a nyíregyházai rádió
állomást. A nagy tetszéssel fogatott avató
beszéd után dr. Hűvel Béla, a Magyar Tele
fonhírmondó és Rádió Rt. vezető igazgatója 
beszélt.

— Ki lesz a budapesti főügyészség he
lyettes vezetője? Megírtuk múlt héten, hogy 
dr. Vargha József királyi főügyész, a buda
pesti főügyészség helyettes vezetője várat*  
lanul elhunyt. Jogászkörökben különböző 
kombinációk merültek fel ennek a jelentős 
és fontos pozíciónak a betöltéséről. Értesü
lésünk szerint két posszibilis ielölt van erre 
a pozícióra: dr. Miskolczy Ágost és dr. 
Barcza-Rotter Béla helyettes főügyészek. 
Közülük fogják a főügyészség helyettes ve
zetőjét rövidesen kinevezni.

— A Zsófla-Egyesület közgyűlése. Vasárnap 
tartotta dr. Rótt Nándor veszprémi püspök el
nökletével idei közgyűlését a Zsófia Országos 
Gyermekszanatórium Egyesület. Nagy és elő
kelő közönség vett részt a közgyűlésen, ame
lyen többek között elhatározták, hogy külön 
ülésen áldoznak Pakots József emlékének és 
inárványlapot helyeznek el a nevével a szabadi 
szanatórium falába. A közgyűlés nz évi jelen
tések tudomásulvétele után üdvözlő táviratot 
intézett Rolhermere lordhoz, az egyesület véd
nökéhez, majd dr. Fodor Oszkár főigazgató 
emlékbeszédct tartott dr. Lichtenberg Kornél
ról, az egyesület elhunyt ügyvezetőjéről. Végül 
az idei gyermeknyaraltatási akció részleteit be- 
szélték meg,_________________________________

Kerti utakhoz
va, mindenféle színben kisebb tételben házhoz szállítva, 
vidékre vagontétolhen a le«Jutányosabban és a legjobb 
minőségben szállít DELTA kéretik. vállalat V., Nádor- 

utca fl. Tetetni, ; M-3-96.

— Egy gazdátlan kislány nz utcán... Vasár
nap hajnalban a I’odmaniczky-utcában szolgá
latot teljesítő rendőr a villamosmegálló melletti 
pádon, fekve talált egy tiz-tizenkét év körüli 
kislányt. A leányka nem válaszolt a hozzá in
tézett kérdésekre. Lehet, hogy néma, lehet, hogy 
idegbajos. Először arra gondoltak, hogy a hó
napokkal ezelőtt eltűnt csepeli kislánnyal, 
Szarka Rózsival azonos, de később kiderült, 
hogy tévedtek. Az ismeretlen kislány egyelőre 
a rendőrség életvédelmi osztálya vette gondo
zásba.

— Fejes Béla nem honvédtLszt. A m. kin 
hpesli állomásparancsnokság felkérésére közöl
jük, hogy a mull számunkban ,,Rablásért letar
tóztatták a vendéglőst stb." című cikkünkben 
szereplő dr. Fejes Béla nem tagja a honvédség 
tisztikarának.

— Megalakult a Nagykanizsai Iparos Kör. 
Nagykanizsáról jelentik: Ma délután a nagy
kanizsai és környéki iparoság részvétele mellett 
Krátky István polgármester és dr. Hegyi Lajos 
főjegyző jelenlétében megalakult a Nagykani
zsai Iparos Kör. A kör elnökévé Márkus László 
nagyiparost választották.

— A Brcmeu tlzmllllomodik utasa. Brémából 
jelentik: Nagy ünnepséget rendeztek a B rémén 
óceánjáró fedélzetén abból az alkalomból, hogy 
akkor lépett a hajó fedélzetére a Norddeutscher 
Lloyd lizmllliomodik utasa. A társaság 75 éves 
fennállásának ideje alat összesen tízmillió utast 
szállított. A szerencsés utast a társaság értékes 
ajándékkal lepte meg.

Hangulatos vacsorák 
Budán

V a o * o r z zunk Budán a jronimtásban":.^ 
Balatonlellén a TrombitáH-penzióban nyaraljunk.

Kellemes estók Budán, Síposnál
a halászkertben, ///., lajos-utca <•

POZSONY KAVÉH AZKJT
Kitűnő konyha, elsőrendű Italok. Hevesi HORVÁTH Ot'SZTI 
muzsikál. Tulajdonos: v. BERTHA GYULA

lludu kellemes vacsorázó helye

KIS RABLÚ ÉTTERMEK

vacRorázőlwlyea Déli pályaudvar kerthelyisége
(Ind. oldal) nj vezetés, Rzolid Arak, esténklnt cigányzene. 

Fövárvei és vidéki úrtkőzönaég találkozóhelye.
Tulajdonos KJ. ANDORÉI J1N0B
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SZÍNHÁZI NAPLÓ
A Bethleniért Színpadon szombaton este a 

belügyminiszteri bizottság előtt eljátszották 
az átfésült I)r. Kohn cimü darabot. A bízott*  
Ságban résztvett Blaha Sándor államtitkár 
és Kalmár Béla f/íkapltányhelyettes la. A 
Rzinházban bizakodó a hangulat, ugy látják, 
hogy n belügyminiszter engedélyezni fogja 
az átdolgozott darab előadását. A bizottság 
hétfőn reggel hozza meg döntését. Valaki 
megj egyezte:

— Ha már átdolgozták a darabot, jó lenne 
n elmét Ir megváltoztatni, I)r. Kohn-ról Dr. 
Kováes-rn ...

♦
A Nemzeti Színház hfitfő esti előadása éppen 

ugy a fiatal tehetségek bemutat kozát/fra szolgál, 
mint a Kzotríhaf esti. Ma is a Nagymama kerül 
színre Ólig Magda. Kom'ír Júlia és Peéry Piri 
fellépésével Olty Magda már pénteken a Nagy
mama Piroska szerepében olyan komoly sikert 
aratott, hogy a Nemzeti Színházhoz való szer 
Zödlctése bizonyosnak tekinthető.

*
A Nyári Opercttszinházbnn nz idén a Pesti 

Színház kísérletezik, hogy hátha oda tudná 
édesgetni a közönséget, amely eddig ezt a nyári 
színházat meglehetősen elkerülte. Sajnos, az idei 
vállalkozásnak sem lehet nagy jövőt jósolni. A 
Feleségein nadrágja cimü reviinek. amit a Pesti 
Színházból telepítetlek ki n Nyári Operettszin- 
házba, meglehetősen gyengécske az előadása és 
még gyengébb iránta nz érdeklődés.

♦
Hiába mondják n kishilüek, mikor a bo- 

rongos égre tekintenek, hogy nz idén nem is 
lesz talán nyár — igenis megérkezett Buda
pestre a nyár, mert hiszen a Budai Színkört 
megnyitották. A Horváth kert virágba bo
rult vadgesztenyefái alatt csak ugy andalog- 
nak a szerelmes fiatal párok, mint akár a 
legszebb békeidőben és a régi, kedves szin-

Kun Magda és Gyergyay

kör meghitt nézőteréről kihullatsziK a nyári 
operett kedves zenéje. Az idei operettel 
Hőnyi Adorján, Szenes Andor és Lajtai La
jos írták, cimc „Tánc a boldogságért" és az 
első előadások viharos sikerei azt mulatják, 
hogy egész nyárra való slágerdarabhoz ju
tott a színkör. A kitűnő operett főszereplői 
Jierky Lili, Fejes Teri, Kun Magda, Nagy- 
kovácsy Ilona, továbbá C.sortos, Gázon, Bé- 
kássy, Gycrgyai és Peii Sándor.

★
Legújabb jelentés Titkos Unna állapotáról: A 

művésznő h második operáció után Is kitünően 
érzi magát, Vasárnap délután sok látogató 
akarta felkeresni a szanatóriumba:!, de mivel 
mélyen és hosszasan aludt, senkit sem bocsátot
tak be hozzá.

♦
Kun Magda és Kőnyi Lujza mint alpere

sek szerepeltek a járásbíróságon. Illetve 
csak szerepeltek volna, ha ... de hőt kezdjük 
íiz elején. .4 Király Színház ezer-ezer pen
gőre perelte be a két színésznőt azon a cí
men, hogy nem akarták eljátszani szerepü
ket. amelyet az Amit a lányok akarnak cimü 
operettben juttatott nekik az igazgatóság. 
'Arra hivatkoztak, hogy a szerep nem elégíti 
ki őket, nem nekik való. ,4 pénteki tárgya
lásra eljöttek az ügyvédek, eljöttek a tanuk, 
szóval mindenki ot volt, csak a Király Szín
ház és a kél színésznő nem jelent meg. Erre 
aztán a tárgyalást elnapolták.

♦
Ábrahám Pál, a kitűnő zeneszerző Am

sterdamba utazott, önálló koncertet dirigál 
a holland fővárosban. Saját szerzeményű 
számokból állították össze :i műsort. Akiket 
érdekel, annak megsúghatjuk: az est hono
ráriuma ezer dollár.

♦
Szegény kis Gál Júlia, szegény Miss Ma

gyarország. aki körül most dörög az ég és 
vitlámlik. ezt üzente vasárnap a Színházi 
Naplónak:

— Jaj Istenem, nem igdz ... Semmi se 
igaz .. Nem igaz, bogy sikkasztott, nem 
igaz, hogy körözik, csak adóssága van. .4: 
se igaz, hogy felesége van. Neki nincs fele
lége, csak a fivérének van. összetévesztik 
vele. Rémes. De majd csak rendbejön min
den ...

★

Kisszakasron jár n babám f: a elme Féld 
Mátyás idei darabjának, amelynek zenéjét FŐI- 
des Ferenc irta. Az uj Féld darab juniui 29-én 
Bérül először stinre á Budapesti bzinházbon.

rózsahegyi Kálmán növendékei szombaton és 
vasárnap vizsgaelöadásokal tartottak. A sok te
hetsége*  fiatal közül kitűnt Gordon Zita, Berciid 
Erzsébet, Sülv Annié, Erdős Ily. Köri László, 
Kovács Károly, Tassy Béla és Békési .Magda, a 
legújabb és legfiatalabb remek szubrett, akinek 
a nevét hamar megtanulj.! majd a közönség. A 
vizsgaelöadás publikuma melegen ünnepelte 
Rózsahegyit és kitűnő tanártársát, Gaál De
zsőt is.

♦

A Royal Orfeumban szinrekerülő Tessék 
beszállni cimü nagysikerű operettnek kettős 
ünnepe lesz, a héten. Szerdán, 21-én a rádió 
közvetíti (ez az előadás pontosan negyed- 
kilenckor kezdődik), csütörtökön, 22-én pe
dig 26-ik előadását ünnepli.

Sziklai Jenő győri színtársulata igen nagy 
sikerrel szerepel Győrött. Csaknem minden 
este zsúfolt ház előtt játszik a nívós szín
társulat a győri Apolló-moziban.

♦
A nagysikerű Halász—Eisemann-darab, az 

„Egy csók és más semmi“-ben remek kabi- 
nelfigurát alakftolt Gó/on Gyula. A szere
pet most Z. Molnár László vette át.

Vasárnap délelőtt tartották a Magyar Szín
házban Pallay Anna táncnövendékei évzáró 
vizsgaelőadásukat. A pöttömnyi apróságoktól 
kezdve, akik alig lálszódnnk ki a földből, de 
spiccelni máris kitünően tudnak, a felnőtt mű
vésznövendékekig komoly tehetségek kiforrott 
tudása jellemezte az előadást, amely a nagy
számú közönségnél zajos sikert aratott.

(Tekintettel a lezajlott sporteseményekre 
Móricka ráuette a papáját, az anekdotákból 
közismert Kohn urat, hogy menjenek ki a 
Margitszigetre. Természetesen az egyik kávé
ház terraszán kötöttek ki. Kohn ur kávézik, 
Móricka a pályáról idehallcdszó megafont 

figyeli, újságot olvas és fecseg.)
MÓRICKA: Papa, nézzük meg a vivóver- 

senytl
KOHN UR: Mit lehet olt látni?
MÓRICKA: A versenyzők újabban villanyi 

vezetlek a kardokba.
KOIIN UR: Eddig talán petróleum-kardok

kal vivLik?
MÓRICKA: ... de a védőmaszk nem vál

tozott.
KOHN UR: Mi... gázmaszkkal védekez

nek a villanykard ellen ... Gászmaszkkal. ..
MÓRICKA: Nem gázmaszkkal. A vívókba 

villanydrótot vezetnek és aki tusst kap, az 
csönget.

KOHN UR: A fedett uszodában? 
MÓRICKA: Nem.
KOHN UR: A strandon?
MÓRICKA: Nem.
KOHN UR: Akkor hol kapnak Jusst?
MÓRICKA: A vivóplanson. Éppen most 

hirdettek eredményt. Epében a francia a leg
jobb.

KOHN UR: Miben?
MÓRICKA: Epében.
KOHN UR: És májban hányadik lelt? 
MÓRICKA: Tuss!
KOHN UR: Mi az, hogy tuss?
MÓRICKA: Föladtam a pariit. (Egy dara

big csöndesen olvas.) Láltod a százasokat?
KOHN UR: Miféle százasokat?
SíÓRICKA: Amikor bejöttünk a MAC-pá- 

lyánál. Éppen mellettünk repültek el.
KOHN UR: Te szerencsétlen! Nem tudtál 

volna egyet elkapni?
MÓRICKA: A, rosszak a magyar százasok. 

Még a svájci is veri őket.
KOHN UR: Na ja, a svájci frank!

— A Hitelbank megvette az elárverezett 
győri csipkegyárat. Győrből jelentik: Vala
mikor európai Ilire volt az itteni csipke
gyárnak, amely pár év előtt válságba került 
s most elárverezték. Az árverést a győri 
városházán tartották meg. .4 csipkegyárat 
a Magyar Általános Hitelbank vette meg 
120.000 pengőért. A Hitelbank a gyár egyik 
nagyobb hitelezője volt.
- Menyasszonyt fénykép Rozgonyitól 3 drb 8 P.
— Párisi, londoni és olaszországi tanulmány

utak. Az OMIKE július 2-án indítja legközelebbi 
olcsó kirándulását Párisba. Kellő számú jelent
kező esetén külön kirándulás Londonba. Vissza-1 
utazásra a jegy 45 napig érvényes, többszöri 
útmegszakítás lehetőségével, minden ráfizetés 
nélkül. — Július 5-i indulással 18 napos kirán
dulás Délolaszországba, melyet 4 napos tengeri 
ul fejez be. Felvilágosítást és prospektust <1. u. 
5 és 8 óra közölt nyújt az egyesület. (IX., Üllői- 
ut II., 1. cm. — Telet. 86-7*12.)

előkészít polgári, középiskola 
magán vizsgára, 
érettségire
Vili., Mária Terézla-tér háromGalgíczl

A púder kiválasztása. A púder az arcbőr 
ápolásának igen fontos kelléke. ítészben az arc
bőr sédelmére szolgál, részben pedig hamvas, 
egységesen ható külszínt kölcsönöz az arcbőr
nek. Szabály az, hogy a zsíros arcbőr ápolásá
nál púder helyeit használjon Sulfamyl kén- 
puderl, mely a zsíros arcbőr szuverén szerének 
tekinthető.

— Megszünteti a nők hónaljizzadását a réti- 
kiilben hordható elegáns kis Moment crayon ...

DÉCSI

zsoldos előkézzlt polgári és 
középiskolai magán 
vizsgákra, érettségi
re. VU, l)obány-u. h

— Zsolt Béla elveszítette a kutyáját. Zsolt 
Béla az ismert író és publicista, elveszítette egy
éves Zsuzsu nevű dobermannját. A kutya lába 
és melle barna, a háta fekele. A becsületes 
megtaláló húsz pengő jutalmat kap az írótól. 
Cim: Király-utca 85. V. emelet.

— Felfedezték a lepra bacillusáf. Washing
tonból jelentik: Két amerikai egyetemi tanár
nak sikerült a lepra-bacillust kimutatni. Mac 
Kdlcy, washingtoni és Sotive micigani profesz- 
szorok hosszas együttes kutatás után izolál
ták a lepra kórokozó bacillusál.

— Ismeretlen hatottat fogtak ki a Dunából. 
Vasárnap az óbudai hajógyári sziget közelében 
egy 40—45 évesnek látszó, egyszerűen öltözött 
férfi holttestét fogiák ki a Dunából. Zsebeiben 
semmiféle személyazonossági iratot nem talál
tak. öltözéke után ítélve, a muskásoszlálvhoz 
tartozott. Az ismeretlen öngyilkos holttestét a 
törvényszéki orvostani intézetbe szállították.

— A tavaszi és nyárt Idényről férflszabó-tcr- 
memben felhalmozódott maradékokból készítek 
mérték után divatos férfiöltönyt 40 és 50 pen
gőért Divat uriszabójág, Erzsébet-körut 1. I. 
Egyszeri rendelés elég, hogy állandó vevőnk 
maradjon.

Mától kezdve ismét nálunk masíroz a diadalmas DÉCSI
LÁTHATATLAN GÁRDA
Élükön: BRIGITTE HELM és KARL LUDWIG DIEHL (4.0,8 é. 10)

Kálmán Jenő tréfája
MÓRICKA: Nem a frank. A Vogel.
KOHN UR: Olyan pénzegységet nem is

merek.
MÓRICKA: Értsd meg papa. Vogel, a 

svájci százméteres futó megverte a magyar 
százméleres futókat. A stafétáit is megverték, 
mert rosszul váltott.

KOHN UR: Feri, a főpincér?
MÓRICKA: Hogy kerül oda a mi főpincé

rünk?
KOHN UR: Mert őt is mindig megverik, 

ha rosszul vált.
MÓRICKA: Elég! Világos feladta. (Olvassa 

az újságot.) Papa, le nem pályázol oz Otirq?
KOHN UR: Sajnos, amint tudod, elkéstem. 

Már nős vagyok.
MÓRICKA: Te nem tudod, ml az az Oti?
KOHN UR: Hogyne tudnám. Női becenév 

három betűből, vízszintesen.
MÓRICKA: Nem becenév! Az Oti annyit 

lesz, hogy Országos Társadalombiztosító In
tézet, amely most vezérigazgatót keres.

KOHN UR: És ki lesz a vezérigazgató? A 
WolíT fia? .

MÓRICKA: Hideg! Hideg!
KOHN UR: A Ripka veje?
MÓRICKA: Hév! Hév!
KOHN UR: Mi az, hogy „hév, hév?“
MÓRICKA: Meleg, de nem tűz.
KOHN UR: Hát akkor hagyj engem békén. 

Különben is kiváncsi vagyok, mit fáj az em
bereknek a Ripka veje?

MÓRICKA (visszabujik az újságjába): Mii 
szólsz a Gál Juliskához?

KOHN UR: Mit szóljak?
MÓRICKA: Megint második lett.
KOHN UR: Ilogy-hogy második lett?
MÓRICKA: Mert o vőlegényének, a Kiéin- 

nak már van egy felesége.
KOHN UR: Ki az a Kiéin?
MÓRICKA: Vajgyáros Buenos Airesban.
KOHN UR; És olt gyártja a vajat?
MÓRICKA: Ott gyártja, de a saját fején 

hordja.

— Szerencsétlenség a kerékpárversenyen. 
Debrecenből jelentik: Vasárnap délután ke
rékpárverseny volt a vasúti sportpályán. A 
verseny során Nagy István tizenkilcncéves 
ifjú lezuhant kerékpárjáról és csonttörést, 
továbbá koponyatörést szenvedett. Haldo
kolva vitték a mentők a klinikára.

Halálos autószerencsét
lenség Balatoníüreúen

Nagykanizsa, junius 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonié- 

leütése.) özv. Kovács Józsefné kecskeméti 
gyümölcskereskedő, mn délben -tizenhárom*  
lagu kiránduló társasággal teherautón Hévíz
ről Balatonfiiredre ment. A balatonfüredi 
fürdőtelepi kápolna mellett hirtelen defek- 
let kapott az autó és a lejtős utón visszafelé 
csúszott. A sofőr felismerve a helyzetet,

a járdára kormányozta az autót, ame
lyet így sikerüli is megállítani.

Egy perccel a teherautó megállása előtt 
az autó egyik utasa, az orosz származású 
Milejuk Pál ijedtében leugrott a teherautó
ról, a kerekek alá került és a teherautó 
olyan szerencsétlenül ment keresztül rajta, 
hogy feje teljesen szélroncsolódott és

Milejuk Pál azonnal meghalt.
Milejuk a világhábom alatt mint hadifo

goly került Magyarországra, azóta nem is 
hagyta el az országot és Kovácsné szolgála
tában állt. A szerencsétlenség helyszínére 
csendőri bizottság szállt ki, amely megálla
pítana, hogy Milejuk Pál haláláért senkit 
sem terhel felelősség, a szerencsétlen ember 
katasztrófáját saját vigyázatlansága idézte 
elő.

— Pestvldék! Ügyvédek Apponyl-emlékUnne- 
pélye, Az újpesti városhza közgyűlési termében 
ma délután díszközgyűlés keretében Apponyi- 
emlékünnepélyt tartott a Pestvidéki ügyvédi Ka
mara. Dr. Aradi Béla ügyvéd elnöki megnyitója-

Preszly Elemér főispán beszél

bán Apponyi nemzetközi jogászi működését 
méltatta. Dr. Preszly Elemér főispán magas
röptű ünnepi beszédében végigvezette a hallga
tóságot gróf Apponyi Albert egész életén és pá
lyáján. A nagyhatású beszéd után a Himnusz 
eléneklésével ért véget a díszközgyűlés.

Az előrehaladott idény miatt! 
Férfiszabótermemben felhalmozott szö
vetmaradékokból készítek mérték után, 

remek szabással divatos 

férfiöltönyt 40 és 50 pengőért, 
Divaturiszabóság, Erzsébet-körut 1,
I. em. Egyszeri rendelés elég, hogy 

állandó vevőnk maradjon.

— Uj üzletház a Krlstóf-téren. Mint értesü
lünk, a főváros szivében, a Kristóf-tér 3. szám 
alatti gyönyörű 6 emeletsoros üvegpalotában 
uj áruház nyílik. Egy külföldi tőkecsoport vette 
bérbe ezt az épületet, hogy ott külföldi min
tára és külföldi szellemben üzletházat létesít
sen. E tőkecsoport megbízottai Skuts Béla bu
dapesti bankár, ki nz áruház pénzügyeit; Seress 
Jenő, ki a sajtó- és propaganda-ügyeket, dr. 
Pcrczcl Pál, aki az áruház egyéb adminisztrá
ciós ügyeit intézi. Ez az áruház nagy előrehala
dást jelent fővárosunk üzle’i életében, mert a 
Belváros már rég hiányát érezte egy olyan áru
háznak, mely kényes igényű közönségét kielé
gítse és ahol a külföldiek is megtalálnak min
dent nívóban és minőségben, mint a világ többi 
metropolisaiban.

— Egy leány a vonat elé vetette magát és 
meghall. Horváth Teréz 19 éves nemesapáti 
leány ma reggel a nemesapáli vasútállomásról 
Nagykanizsa felé haladó személyvonat mozdo
nya elé vétellé magát. A kerekek az öngyilkos 
leány fejet és két lábát levágták, úgyhogy Hor
váth Teréz azonnal szörnyethalt. Búcsúlevelet 
nem hagyott hátra. A csendőrség megindította 
a nyomózást, hogy Horváth Teréz miért köve
tett cl öngyilkosságot.

Zálogcédulát
aranyat, ezüstöt, brilllAnaot hihetetlen macán áron 
veszek. Iváncslcs ékszerüzlet, Ráköczl-ut 0

0 A Kispesti Textllgyár Rt. közgyűlése el
határozta, hogy az 1932-cs üzletévre 1 pengő 
osztalékot .tizei. A vállalat működési körét 300 
uj munkaerő alkalmazásával kibővítette.
0 A Magyar Ruggyantaárugyár Rt. igazga

tóság legutóbbi ülésén elhatározta, hogy n junius 
hó 28-án megtartandó közgyűlésnek az 1932. 

•üzletévre egy pengő osztalék kifizetését fogja 
javasolni.

nn EtNUCC SZAKORVOS
III _ ■ vér-, hftr-és nemibetegekXLiüülü nrk rendel Cíté" oap
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— Igazad van, Péter — dühöngött Gá
losi. — Ami sok, az sok! Már-már azt hit
tem, hogy a kezünkben tartjuk az emberün
ket s erre mindent fölborít Carlo ur egy ra
vasz támadással.

— De ki ez a Carlo?
— Ha én azt tudnám! — felelte Gálosi. 

•— Azt azonban tudom, hogy kinek távira
tozott és egyelőre ez is valami.

Elővette a jegyzőkönyvét és beírta a táv
iratról leolvasott nevet és címet; Burney, 
London, Piccadilly 8.
—hiszen>. bogy rövidesen át kell 

tennünk a nyomozás színhelyét Londonba, 
hacsak itt valahol utói nem érjük Carlo 
barátunkat.

Hermine bámulva nézett Gálosira.
— Csak nem akarják az egész világot be

utazni a kalandorok után?
— Miért ne! — felelt Péter. — Különö

sen, ha maga is velünk lesz.
— De én nem mehetek magukkal min

denhová. Máris megbántam, hogy erre az 
útra vállalkoztam s bizonyára nagyon ki fo
gok kapni miatta, ha hazamegyek. Utóvégre 
egy leány mégsem tölthet napokat két férfi 
társaságában, felügyelet nélkül.

•— Igaza van — szólt búsan Gálosi —, de 
•ajnos, most rögtön nem vehetem el felesé
gül. Pedig szívesen megtennem, ha lehetne.

— Menjen, maga bolondos! — fordult el 
® lány tőle. — Örökké tréfákon jár az esze.

— Most komolyan beszéltem.
— Akkor annál inkább menjen! Kezdek 

félni magától.
— Hát gyerünk! — intett Gálosi. — Ko

moly dolgok várnak reánk. Meg kelt beszél
nünk a további teendőket. Hermine kisasz- 
ezony sorsSFörázüfá’n fogiíhk határolni.

Hermine idegesen fölpillantott
— Az én sorsomról akar határozni! Hogy 

érti ezt?
— Majd elmondom azt is.
Komoly pillantást 

gyorsan lesütötte
Péter mindent látott és diplomatikusan 

elmosolyodott.

vetett a leányra, aki 
a tekintetét.

IX.
A szerelem nyomravezet

Sem Gálosi, sem a szőke Hermine nem 
gondolták, mikor a pályaudvari eset után 
kiszálltak Firenzében, hogy nemcsak kalan
dos utazásuk, hanem egyben éietiik egyik 
legjelentősebb állomásához érkeztek el. 
Egyedül Péter, aki hűséges árnyként kísérte 
Őket, tudta előre a bekövetkezendő esemé
nyeket és magában befelé mosolyogva várL 
Porosz szögletessége és látszólagos hideg
sége jó külszín volt a való érzések takarga- 
tására s társai meg voltak győződve, hogy 
Péter édeskeveset törődik az ő ügyükkel.

Pedig Péter már nagyon megszerette uj 
barátját, akinek felemelkedését és uj életéi 
köszönhette s szereidében — mely a poro
szoknál igen lassan jön és sokáig tart — 
minden áldozatra hajlandó lett volna.

Barátja állandó közelségében persze nem 
kerüllek el figyelmét azok az érzelmi kap
csok, melyek (iálosit és Hermine-t mind
jobban egymáshoz fűzték s bár a szőke em
deni szépség jelenléte az ő viharvert, kérges 
szivét sem hagyta hatás nélkül, mégis öröm
mel vette tudomásul, hogy a kódex kalan
dos kergetése közben egy uj regény témája 
szövődik körülöttük, amely azonban telje
sen szerelmi tárgyú.

Péter nemcsak hűséges, hanem jószivii 
barát is volt s hamar belátta, hogy jelenléte 
nem minden esetben szükséges, ha alkalmat 
akar szolgáltatni a két fiatalnak a szoro
sabb közeledésre.

A firenzei kiszállás és a nyomozás fona
lának elvesztése jó ürügyet szolgáltattak 
arra, hogy egy kissé háttérbe vonulhasson 
és „páholyból nézhesse" az eseményeket. 
Emlékezett a lapokból, hogy Firenze és 
Bologna közölt nemrég nyill meg egy ha
talmas, közei huszkiloinéteres alagút, mely 
az Apenninek alatt könnyítette meg az 
olasz vonatközlekcdést. EÍhafároeia, hogy 
álnyomozási körútra indul és megnézi az 
alagút bejáratát, hogy ezalatt barátja egye
dül maradhasson szive hölgyével.

Gálosi, miután a pályaudvaron megtudta, 
hogy délután négy óra előtt nincs vonat 
visszafelé, elhelyezte a poggyászokat a vív 
•úti étteremben, ahol reggelit is rendelt, 
majd megbeszélést tartott a további leen
dőkről.

Az elsőosztályu étterem egyik kevéssé fel
tűnő sarokasztalánál foglaltak helyet s a 

nagyszerü villásreggeli hamar jókedvre han
golta a kis társaságot. Egy-két pohár ki
tűnő Cinzano-vermuth után már Ilermme-l 
is sikerült kedvező hangulatba hozniok. Pe- 

(dig a Lány nagyon fáradt volt és látszott 
rajta, hogy szívesen felcserélné az egész ka
landot néhány órai pihenéssel.

— Most pétiig térjünk a tárgyra — jelen
tette ki Gálosi, mikor befejezték az üdítő 
reggelit. — Aljg hihető, hogy Carlo bará
tunk huzamosabb ideig óhajtana Firenzé
ben maradni, ha ugyan már el nem inait a 
zsákmánnyal. Tehát rövidesen határoznunk 
kell, hogy mitévők legyünk? Egyetlen 
vábbinduíási pontunk van eddig és ez a 
landor sürgönyének londoni címzettje, 
azonban most nem segít rajtunk, mert 
renzében vagyunk.

— Azt hiszem, más se segíti— szólt közbe 
Péter — mert hiszen idegen városban, tám
pont nélkül megtalálni egy ügyes kalandort, 
aki lopott holmival menekül, határos a le
hetetlenséggel. Hacsak a véletlen szerencse 
ismét a kezünkre nem játszik.

— Engedjék meg az urak, — szólt Her 
mine fáradtan hogy én ezt ne várjam

to- 
ka-
Ez 
Fi

azon nal megkezdem
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sz íi-
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A kihallgatást

és a legközelebbi vonattal hazautaz
hassak.

— Ezt helyeslem — felelte Gálosi. — 
Magam is azon a nézeten vagyok, hogy 
maga mielőbb visszautazzék és a 
lei mellett maradjon. Csakhogy ez ___
olyan egyszerű, mint látszik és ahogy inx**a  
gondolja, mert ha már elhoztuk magunk
kal, rokonai tiltakozása ellenére, akkor 
vissza is kell egyikünknek kisérnie, hogy 
szülei minden aggodalmát eloszlathassuk.

— Egyedül is haza tudok menni, ha arról 
van szól — jelentette ki a lány határozóit 
hangon.

■— Elhiszem, — bóiintott Gálosi — de 
nem arról van szó, hanem az ellenkezőjéről. 
Kettőnk közül valakinek magával kell men
nie. Csak az a kérdés, hogy éu, vagy Péter 
barátom legyen-e a kísérője?

Enné>! a kérdésnél Gálosi erősen figyelte 
Hermine arcát, abban a reményben, hogy 
a lány vonásai egy pillanatra őszintén vissza 
fogják tükrözni a kérdésre adandó választ. 
Hermine azonban egyáltalán nem mutatott 
érdeklődést.

— Ezt talán döntsék el az urak egymás 
közi, — felelte mosolyogva, miközben el
nyomott egy ásítást. — Nekem teljesen 
mindegy.

Púder észrevette, hogy barátját bosszantja 
a lány látszólagos, flegmatikus kijelentéi, 
de nem vette komolyan a dolgot és ő is se
gített ugratni Gálosit.

— Hermine kisasszonynak igaza van, 
mert az egyáltalán nem lehet probléma, 
hogy ki fogja őt hazakisérni. Ez már csak 
attól függ, hogy ki tud magának több időt 
szakiiani. És mivel te a nyomozással túl
ságosan el vagy foglalva . ..

Gálosi a barátjára nézett. Nem tudta, 
hogy tréfál-e, vagy komolyan beszéL De 
azért Péter hűséges pillantásai minden te
kintetben megnyugtatták. Mosolyogva for
dult barátjához:

— Iagazad van. Ilivel a kisasszonynak 
úgyis mindegy és mert látom, hogy te sem 
irtózol ettől a feladattól, megbízlak a gar- 
dirozással. De a telkedre kötöm ...

Fenyegelőleg emelte fel az ujját, de Her
mine közbevágott:

— A részleteket majd egymás közt meg
beszélhetik. Most szeretnék valahol egy szo
bát kapni, amelyben kipihenhetem magam 
ebédidőig.

— Okos gondolat — szólt Gálosi. —- Ma
gam is azt hiszem, hogy szüksége van a pt 

volna

nem

it

henésre. Péter, keríts egy autót éo mindjárt 
tudd meg, hogy melyik a legjobb szálló a 
városban.

Péter felállt és szolgálatkészen indult, 
hogy a kapott megbízást teljesitse. Gálosi 
fizetett s utána néhány percre egyedül ma
radt a leánnyal

— Nagyon fáradt? — kérdezte.
— Eléggé — felelt Hermine. — Miért?
— Csak kérdem.
— Ne csak kérdezzen, hanem feleljen is! 
Gálosi halálosan komoly pillantást vetett

Hennine-re, aki csaknem elmosolyodott.
— Szerettem volna magával néhány szól 

váltani, mielőtt még pihenni tér, mert lehet, 
hogy erre később már nem lesz alkalmim.

A lány felkapta szőke fejét és rámosoly- 
gólt a beszélőre.

— Gondolja? ... Akkor miért nem vál
lalkozott maga a kísérő szerepére? Firenzé
től Emdenig alaposan kibeszélhette 
magát.

Gálosi megtartotta a komolyságát.
— Maga kategórikusan kijelentette, 

mindegy, ki fogja elkísérni. Ezért 
ajánlkoztam. Egyébként az előbbi hangot, 
azt hiszem, nem érdemeltem meg magától.

— Borzasztó! —kacagott a lány. — Csak 
nem sértettem meg?

— Nem. De azt hittem, hogy komoJyab- 
ban veszi a mondanivalóimat.

— De mikor maga folyton szamúrságokal 
beszél! Mondjon már valami komolyat is.

— Éppen arra készülök, — felelte Gá
lost és fürkészve leste a lány arcát — mos! 
azonban nem lehet. Péter minden pillanat
ban jöhet s én négyszemközt akarok be
szélni magával,

— Akar?
— Szeretnék ...
— Szóvar rendez-vous?
— Nem. Csak kihallgatás.
Hermine élénken fefkacagott.
— Rendben van, mein Herrl Mielőtt visz- 

zavonulnék, engedélyezek tiz perc kihall 

gat ást a szobámban. Meg van elégedve?
Gálosi kezet csókolt.
— Tökéletesen.
Ebben a percben Péter visszarobogott.
— Vár az autó... mehetünkl 
Felpakkolták bőröndjeiket és elrobogtak 
város szive felé. Néhány perc múlva a a _ ___ ______

Hotel di Roma elé érkeztek. Péter kifizette 
az autót, aztán előre ment, hogy intézked
jen a szobák ügyében. Két szép utcai sao 
bái rendelt, egyiket lierinine, másikai kettő
jük részére. Ezután, mint aki jól végezte a 
dolgát, elbúcsúzott a társaitól.

—- .16 atvást kívánok!
— Hát te hová indulsz? — kérdezte GA- 

1 >s>i meglepődve.
— Szétnézek kissé a városban. Először 

nem vagyok fáradt, hisz tudod, hogy bí
rom nz éjjeiezést, másodszor szeretnék Fi
renzével egy kissé megismerkedni, ha már 
itt vagyunk. Ez az ismeretség megér nekem 
annyit, mint néhány órai alvás. És mit le
hel tudni, hátha megtalálom valahol Carlo 
barátunkat, aki szerintem még nem igen 
mehetett tovább.

Gálosi, bár szeretett volna még néliánv 
dolgot megbeszélni barátjával, nem tartóz
tatta, sőt örült, hogy ilyen könnyen meg
szabadult tőle. így legalább nem kell ma
gyarázkodnia, hogy miről tárgyalt négy
szemközt Herminc-nel. Persze sejtelme sem 
volt arról, hogy Péter tisztában van az ő 
szívügyeivel és készakarva rendezte ezt a 
városbeli kirándulást, hogy őt egyedül 
hagyja a leánnyal.

— De ebédre okvetlenül visszagyerel __
figyelmeztette Gálosi — mert indulás előtt 
még beszédem van veled.

— Rendben vanl — szélét Péter. — Leg
később félketlőre visszajövök. Itt ebédelünk 
a hotelben?

— Igen.
— Jó. A viszontlátásra.
Elment Gálosi mosolyogva nézett utána, 

majd felkisérte Hermine-t a szobájába.
■— No, most Ítészéi heti — szólt a leány, 

miután kényelmesen elhelyezkedtek a gyö 
nyörü fekvésű szoba plüsszékein. A kihall
gatást azonnal megkezdem, mert még aludni 
is szerelnék.

Mosolygott ehhez a hivatalos hanghoz és 
Gálosi látta, sőt érezte, hogy pz az ö&zintv 
mosoly neki szól. Felbátorodott.

— Kedves Hermine, — kezdte kissé re 
megő hangon — második találkozásunk

Reggelijéhez fogyassza az enghn 

béiszabáivozattaiiaiKiü 
hatású soványig 

„MIRA“ kőiszersoiiet 
Kapható gyógyszertárakban, drogé
riákban, cstmegekereskedé&ekben, 
vagy a főelárusitáhelyeii: Budapest, 
VL, Teréz-körut 6. Telefon: 164—34.

óta, azt hiszem, maga is észrevette^ hogy 
kissé megváltozott a viselkedésem magával 
szemben.

— Igen — felelt a leány — észrevettem, 
hogy még vakmerőbb lett, miot volt

— Igaz. És minek tulajdonítja ezt?
— Hogy minek? — nevetett a kérdezett.

— Valószínűleg, a maga hazájában, ez a szo
kás járja.

— Ne sértegessen! — mosolygott Gálosi.
— Modorom megváltozása egyszerűen azért 
történt, mert rájöttem, hogy szerelem ma
gát... Mit szól ehhez?

— Nem ro$sz!
— És arra is rájöttem, hogy az én sze

mélyem sem autipálikus magának.
— Ez még sikerültebb! — kacagott a 

szőke szépség. — Ma, úgy látom, jó formá
ban van. Szóval formálisan szerelmet akar 
vallani?

—- Igen.
— Hálás vagyok. Azt hiszem, hogy clSől 

nagyon jó) fogok aludni!
Gálosi komoly pillantást vetett a lányra.
— Én ugyan az ellenkezőjét hiszem, de 

efölött nem vitatkozom. Legyen magának 
igaza.

— Tehát mit akar tőlem, Herr Gálosi?
— Szerelném, ha felelne arra a kérdé

semre: akar-e a feleségem lenni?
— Most rögtön feleljek?
— Lehetőleg.
A leány hátrasimitotta hullámos hajtfürt- 

jcit, aztán szembenézett a férfivel.
— Nézze, Gálosi, én nem szeretnék az Ön 

érzéseiből gúnyt űzni, de ne haragudjon, ha 
megmondom, hogy most nagyon viccesnek 
találom a vallomását és kacagni szeretnék 
rajta. Nem lenne talán jobb, ha haladékok 
adna nekem a válaszra?

— Haladékot! Meddig?
— Nóbápv esztendeig... — mosolygott 

a lány. — . Amennyi éppen elegendő arra. 
hogy elfelejtsük egymást.

Gálosi felállóit. Látta, hogy ezzel az aka- 
mlos teremtéssel nem fog boldogulni, hl 
ebben a modorban viszi a társalgást. Oda
lépett a leány mellé.

— Ne akarjon felhúzni, kedves Hermine, 
mert ez nem fog sikerülni. Legalább most 
nem, amíg én komoly akarok maradni. 
Igaz, hogy az a néhány nap, amióta ismer
jük egymást, nem nagyon elégséges ahhoa, 
hogy két ember egy életre való szövetséghez 
véleményt alkothasson a másikról, de 
mégis remélem, hogy némileg tisztában van 
már velem s tudja, hogy komolytalan ter
mészetem mögött mi lakik, önmagát pedig 
ismeri. Feleljen tehát arra, hogy akar-e egy 
olyan független ember felesége lenni, akt 
éppen a magával való találkozása előtt ha
tározta el, hogy kivándorol Californiába 
csendesebb életet kezdeni, mert unja már a 
nagyvilági élet zsibongását és nyugodt, Jé- 
kés otthonra vágyik?...

A leány lassan hátrahajfotfa fejét a szék 
alacsony támlájára és úgy nézett fel a férfi 
szemébe.

— És ha nem akarnék? ...
— Kérdéssel felelt, de a feltételes mód

ban mindig benne van a kérdés ellenkezője 
is. Tehát igen? ...

— Még nem mondtam.
— Mép nem. Hát mikor?..Azt hiszi, 

az élet olyan hosszú, hogy évekig lehet töp
rengeni egy kérdésen? Vagy azt hiszi, hogy 
a maga fiatalsága töprengésekre van ala
pítva és azt reméli, hogy ezek a bizonytalan 
töprengések valamikor révbesegitik?

A leány mosolygó tekintete beteszala.lt ■ 
férfi szemébe.

— Szóval kényszeríteni akar, hogy igeid 
mondjak? ...

Ahogy ezt kérdezte és ahogy elnyúlt a szé
ken, szőke amorettfejét kívánatosán a férfi

a
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felé hajtva, Gálost megérezte, hogy nem kell 
többé felelnie. Lehajolt a leányhoz és hűtő
ién csőkot lopott a szájáról, hosszút, forrót, 
szerelmesei.

— Szeretlek!...
Hermine-ben is felszabadultak a vissza

fojtott érzéshullámok és hirtelen döntötték 
egész lényét. Átkarolta a férfi nyakát és ugv 
viszonozta a csókokat, melyek záporesö 
módjára boritolták el az egész arcát.

— Szeretlek!. ..
— Hermine, egyetlenem!
— Bélám!
Negyedóra múlva Altwein Hermine, az 

erndeni szőke csoda, már mint menyasszony 
bujt az ágyba, hogy lázas fejét belelemesse 
a hüs párnák fodraiba. Ugyanakkor Gálos 
Béla, mint boldog vőlegény sétált a szobája 
felé és azon gondolkozott, hogy mégsem cn 
gedi Hermine-t Péterrel hazamenni, hanem 
ö fogja elkísérni s egyben mindjárt a szü
lőkkel is rendbehozza a leánykérés dolgát.

Mikor idáig ért gondolatmenetében, éppen 
« kilincsen volt a keze s a következő pilla
natban már be is lépett a szobába. De 
mindjárt az ajtóban ijedten hőkölt vissza, 
mert abban a szobában két idegen férfi üli 
s belépésével heves tárgyalásukat szakitól' i 
félbe.

— Pardon, bocsánat!... — dadogta Gá- 
losi zavartan. — Azt hiszem, eltévesztettem 
a szobaszámot.

A feje még annyira tele volt az előbbi J?- 
lenét részleteivel, hogy nem is figyelte meg, 
hová lép be. Egy ajtót tévedett. Ismét bo
csánatot kért és visszalépett, de amint, moU 
már tisztultabb fejjel, behúzta az ajtót, még 
egy pillantást vetett a megzavart urakra, 
akik közül az egyik hirtelen elfordult. De 
már későn. Gáiosi megismerte, jóllehet, 
nagyszerűen cl volt kendőzve az. arca.

Cario volt, az olasz kalandor, aki La
gonzza bőröndjét kicserélte a pályaudvaron.

Tehát még itt van! Nem volt ideje elme
nekülni, vagy más tervei vannak? Ki 
tudja... Most mindenesetre itt az alkab >, 
melynél jobbat kívánni sem lehetett. Mit te
gyen? Péter a városban kószál, Hermine »e- 
feküdt s ő egyedül maradt itt, belepottyanva 
egy uj esemény közepébe.

Egyszerre elfelejtette Hermine-nel való 
szereim! jelenlétét s már minden idegével 
belekapcsolódott újra n nyomozásba, mely 
nek fonala csaknem kicsúszott egyszer a 
kezéből. Gyorsan belépett a szobájába, 
mely szomszédos ’ 
szorítva fülét, figyelt, 
meglehetősen álengedte a hangokat « 
percnyi hallgatózás után, elégedetten 
tott rá egy cigarettára.

Hermine nkkor már mélyen aludt

X.
Cario munkában

A szerelmes Gáiosi kétségek között 
rengett szobájában s egyik cigarettát szívta 
a másik után. Ideges volt. I^elki szein?i előtt 
váltakozva két kép lebegett, amelyektől nem 
birt megszabadulni. Az egyik azl a jelenetet 
mulatta, amint Emdenben megkéri ilermipe 
kezét a morózus antikváriustól, a másik ké 
ptn pedig Carlót látta ’ondoni barátai kö
zölt, amikor éppen a lopott kódex eladásán 
tanakodtak.

Nem tudta hamarjában elhatározni, hogy 
mitévő legyen. A kihallgatott beszélgetésből 
azt vette ki, hogy Cario és társa azonnal to
vább akarnak indulni s Gáiosi érezte, hogy 
ennek az elutazásnak kellene valamilyen 
módon gátat vetnie. De határozatlan vili 
és nem tudta, hogy milyen eszközzel, mi
lyen módon akadályozhatja meg a kalandor 
és társa szökését. A rendőrséghez nem for
dulhatott, mert semmi bizonyítékot nem tu
dott produkálni s aligha adlak volna hitelt 
a szavainak. Csak legalább Péter volna mos! 
mellette, hogy megbeszélhetné vele a teen- 
dőkel.

Tehetetlennek érezte magát s közben 
egyre a leányra és az iránta táplált szerel
mére gondolt. Vájjon rábizhntja-e nyugodt 
lélekkel Péterre a menyasszonyát, amig ö 
kalandok után fut, hogy megszerezze az cl 
lopott műkincset? Péter bizonyára nagyon 
tisztességes és jóravaló ember, nagyszerű és 
melegszívű barát, dohát egy szép, fiatal

kicsúszott
belépett a 

volt Carloéval és a falhoz 
A vékony rabitzfal 

s pár 
gyuj

löp-

leány közelsége könnyen eltántoríthatja az 
embert, azután meg az idők múlásával az 
érzések is veszítenek nz erősségükből ... ,

Mégis csak nz lenne a legjobb, ha ö ki
sérhetné vissza Hermine-t a szüleihez és Pé
ter venné üldözőbe a kalandorokat.

Ingadozó volt és töprengéséből sehogyan 
sem akart kialakulni az egységes elhatáro 
lás. Fáradtan dűlt hídra székében és egy 
pillanatra behunyta a szemeit. Erezte az al
vás hiányát, de ezzel nem sokat törődött, 
mert gondolatai amúgy sem hagyták volna 
pihenni

Felállt, kitárta az ablakot és nagyokat lé
legzett. Lenézett a szállóelötli térre, melyen 
minduntalan összetorlódott a város fór 
galmn. aztán csöngetett a pincérnek, hogy 
valami italt rendeljen, mert égető szomjúsá
got érzett.

Mikor visszament nz ablakhoz, örömében 
csaknem felkiáltott, mert néhány száz mé 
ternyi távolságban Pétert látta a szálló feli 
közeledni, aki nyilván megelégelte a sétál 
és idő elölt tért vissza.

FI ben a pillanatban felnyílt n szobája aj I 
faja és valaki belépett. Gáiosi meg volt gyó I

lődve, hogy a pincér jött és szigorú arccal 
fordult vissza, mert kopogtatást nem hal
lott.

—- Nem tud kopogni?
Alighogy kimondta, máris meglepődve lé

pett hátra. Cario, az olasz kalandor állott 
előtte.

— Bocsásson meg, — szólt gúnyosan a 
fiatalember — ha háborgatom, de szeret
ném valamire figyelmeztetni. Ne avatkozzon 
mások dolgaiba és hagyjon fel azzal a cél
talan üldözéssel, amely csak kellemetlensé
get okozhat önnek. Mivel fogalma sincs, 
hogy kikkel áll szemben, nyomatékosan 
figyelmeztetem, hogy veszélyes játékot üz s 
ez a kaland esetleg az életébe is kerülhet.

Gálosit elfutotta a düh és legszívesebben 
rárohant volna a kalandorra, hogy lete- 
perje. De uralkodott magán, mert tud’a. 
hogy a pincérnek minden pillanatban jön
nie kelL Ugyanolyan gúnyos hangon vála
szolt.

— Azt hiszem, hogy rossz helyen jár, 
uram, mert egyáltalán nem vagyok ijedős 
és nem is fogok meghátrálni a fenyegetései
től. Amint szavaiból kiveszem, tudja, hogy 
mi járatban vagyok s ez csak megerősít ab
ban a hitemben, hogy maga egy csirkefogó, 
aki ártalmára van a társadalomnak.

Az utolsó szavaknál ismét felnyílott az 
ajtó és egy másik ember lépett be. Cario 
társa volt, akire Gáiosi emlékezett, mert a 
szomszéd szobában együtt látta őt a kalan
dorral.

A lielépő nyugodtan a barátjához fordult, 
anélkül, hogy Gálosit figyelemre méltatta 
volna.

— A pincért elküldtem, Cario, de talán 
jó lenne gyorsan végezni. Szép szóval úgy 
sem megyünk semmire és nincs sok időnk.

Gáiosi magához tért a meglepetéséből és 
egy pillanat alatt átlátta, hogy veszélyes 
helyzetbe került. Zsebéhez kapott, melyben 
revolverét tartotta, de a kalandor egy gon
dolattal gyorsabb volt nála. Villámgyorsan 
Gáiosi felé ugrott és öklével homlokon snj- 
totta. A társa ezalatt egy kis üvegből kloro
formot öntött a zsebkendőjére és a káb:tó 
szert az ütéstől támolygó Gáiosi arcára 
nyomta.

Nemsokára egy lest zuhanása hallatszott 
és a két kalandor gyors léptekkel elhagyta 
a szobát.

♦
Péter éppen akkor ért a szálló kapuja elé, 

amikor két gyanuskinézésü alak autóba ug 
rótt, ahová gyorsan bedobálták a poggyá
szaikat is. Az egyik alak arca ismerősnek 
tetszett Péter előtt, aki egy pár pillanatig 
elgondolkozott, majd hirtelen felcsillanó 
szemmel figyelte az indulókat. Eszélse ju 
tott, hogy ezt az alakot látta már Nizzában, 
mikor az AdJon-hotel terraszán, a mellettük 
lévő asztalnál vitatkozott Lagonzzával. Há
lát adott a véletlennek és feltűnés nélkül az 
autó mellé sodródott.

Abban a pillanatban az utasok már elhe
lyezkedtek s egyikük bemondta az útirányt 
a solTőrnek, amit Péternek nem sikerült el
lesnie. De annál inkább hallotta az ismerős 
arcú férfi szavát, amint idegesen 
vezetőre:

— Gyorsan, gyorsan!...
Az autó elrobogott. Péter egy 

vetett az órájára, mely tizenkettőt 
majd intett egy bérautónak és beugrott az 
ülésre.

— Kövesse gyorsan azt a kocsit előttünk 
és ne veszítse szem elől. Ha nyomában tu
dunk maradni, dupla borravalót kap.

A solTőr a jelzett autó után pillantott, az
tán hátrafordult.

— Nyugodt lehel, signore, nem fogom 
elengedni.

Beletaposotl a gázpedálba, ráhajolt a vo
lánra és csakhamar száguldva követték a 
kalandorok autóját, mely elhagyva a város', 
a firenzei repülőtér irányába tartott.

Mindkét autó meg nem engedeti sebesség
gel száguldott és Péternek sikerült az üldö
zött kocsi nyomában maradnia.

Amig solTörje elszántan folytatta a haj
szál, Péter agyában mindjobban kialakult 
az a feltevés, hogy az üldözött, ismerösareu 
idegen Carloval azonos, a rejtélyes olasszal, 
aki a véletlen folytán ugyanabban a szálló
ban lakott, ahol ők vettek szobát s most 
valószínűleg tovább akar menekülni a zsák
mányával, melyet olyan ravasz trükkel szer
zett meg a firenzei pályaudvaron.

Az első pillanatban az jutott Péter eszébe, 
hogy amint megállnak és a kalandorok kö
zelébe jut. igénybeveszi a rendőrség segítsé
gét. de aztán rájött, hogy ez teljesen hiába
való lenne, meri semmi bizonyítéka nincsen 
és csak fölöslegesen keltene feltűnést a ka
landorok előtt, akik őt nem ismerték. Leg
jobb lesz, ha megelégszik azzal, hogy meg 
tudja utazásuk célját. Ezen n nyomon majd 
mégis tovább indulhatnak.

Az autó lassított és Péter, amint hirtelen 
felrezzent, észrevette, hogy célnál vannak. 
A kalandorok kocsija abban a pillanatban 
fordult be a firenzei repülőtérre.

Péter utasította a sofTőrt, hogy a bejárét 
elölt álljon meg. Ili kiszállt, kifizette a vl- 
leidijat és feltűnés nélkül, mint egy lézengő 
kiváncsi, besétált a repülőtérre és a váró
terein felé tartott. Innen nyugodtan meg
figyelhette a két kalandor minden mozdu
latát.

Csakhamar látta, hogy emberei egy in

rá szólt a

pillantást 
mutatott,

dulásra készen álló gép felé tartanak s pog
gyászukat is maguk után vitetik.

Péter egy alkalmazotthoz fordult és né
metül megszólította:

— Nem tudja, kérem, hogy mikor Indul 
a legközelebbi gép?

— Félóra múlva indul egy Rómába, dél 
után öt órakor pedig egy másik Konstanli- 
nápolyba, ahol csatlakozása van a párisi 
járattal — felelt az alkalmazott udvariasan.

Péter a készenlétben álló gép felé mtila-

BflnOgyl keraszirejluényjerseny Hajsza hat heten 01 a gyilkos után.
A verseny győztese másodmagával két hétig tel
jesen ingyen a Héttői Napló költségén nyaralhat 
Copyright by Hétfői Napló. A verseny ötletének akár kivonatos formában történő átvétele is szigorúan tilos.

Pályázati feltételek:
7926 december 1S-ára virradó reggelen, char- 

lottenburgi villájának dolgozószobájóban, Theo- 
dór Lachmann dúsgazdag bankárt meggyilkolva 
találták.

Ki ne emlékeznék még a nagy port felvert 
bűntényre, amelynek világszenzációja az volt, 
hogy miután hosszú heteken át a vizsgálat tel
jesen meddő maradt és a tettest nem lehetetett 
megállapítani, akkor a nyomozás vezetője, dr. 
Kurt Stahlberg detektivfelügyelő az eredmény
telen munka feletti végső elkeseredésében vak
merő cselekedetre szánta el magát. Elővette a 
gyilkosság elkövetésével gyanúsított hat sze
mély fényképét, maga elé rakta és egyenként 
összetépte közülük azokat, akiket saját emberi 
megérzésénél fogva ártatlannak gondolt. Mi
után a hat kép közül ötöt megsemmisített, a 
hatodikra minden további gondolkozás nélkül 
rávágta:

ez a gyilkos!
Nem tudni, a véletlen, vagy pedig az ember- 

feletti gondolatkoncentrálásnak volt köszön
hető, de ez az elmélete helyesnek bizonyult. 
Maga elé idézte a fénykép tulajdonosát és köz
ismert, nyugodt fölényével az illető szemébe 
mondta:

Ön a gyilkos!
Hirtelen meglepetésében a „tettes'*  elszólta 

magát és kénytelen volt bevallani, hogy való
ban ő ölte meg Theodor Lachmannt,

• * ................................
Ezt a bűnügyi esetet pergettük le hat héten 

át a Hétfői Napló olvasói előtt.
A gyilkoság elkövetésével gyanúsított hat 

szereplő fényképét minden egyes alkalommal 
leközöltük. A hat hét alatt összesen öt sze
mélyről adtunk leírást keresztrejtvényeinkben. 
Akiről pedig nem adtunk és most a verseny be
fejezése után is ismertetés nélkül maradt

az a gyilkos!
Fogják meg!... Fogják meg!... a gálád gyil

kosság elkövetőjét, fényképét vágják ki a

Vízszintes Utolsó forduló!

1. Karrtconj tadiíi
11. HomlokrAne
12. Kér ml (ildM
13. Rési magyar dó
14. A pórik Mélel
15. Elhasaló
14. Idegrn rövidítés 
17. Állat
19. Maayarul — bírái
20. Bérlfl a birtokot
22. Felkiáltás
23. Dr. Kurt Sfnhlberg ál

tal Ártatlannak talált 
ötödik gynnualtott Mf- 
mily (folytatása ai 5. 
fíifgíilcgcs sorban)

20. Igckötd
27. Színéit alakítja 
2R. Római Mám; 151 
.10. Frizura
31. Angol kflnyvek címlap- 

Ján áll
32. Fülével fölfogja 
34. Szcmélyeanévmái
30. Férjes asMonynak van 
34. Nagyon hírét kelta dal

nok
34. Nem elfld
39. A srobalány egriekül a 

füstös lakással

Függőleges
1. As ókor egyik legna

gyobb grammatikusa
2. l usta
3. Bácskai köt’ég
4. A lérfl sorsa
í. A 23. sor folytatása 
4. l atin kötösxó
7. A II.. 1*.  és «. sorok 

kerdőbctl'l
8. Kékssln JeltSje
9. Ausztrállal stlge 

port, (ireenwlchtől 
messse

10. Képviselő
14. Természetesen
17. Ilyen urat a jó vidéken 

találni
15. Hibásan Jegyiek fel
24. Brill. fonetikusan
21. Helyeslés
24. Felelet
25. Zenei rövidítés
29. Idegen nflf név
31. Kenyér — németül
33. Filmstinásinö kérésit- 

neve
33. As Hlpest elődje
37. Ranvjelső
sr. Ebből legjobb as egye

nes

GAl György

— És az a gép hová megy?
— Az, kérem, rendelt gép és menetrtíu 

den kívül indul. Végcélja London, de ugjj 
tudom, Párisban is megáll.

— Nem tudja, ki rendelte?
— Nem, uram. De az irodában ezt íj 

megmondhatják.
— Mikor indul?
— Tizenöt perc múlva.
— Idegen utast nem vesz fel?, 

(Folytatjuk.)

mai keresztrejtvény felett közölt hat kép közöl 
és ezt a második oldalon található pályázati 
szelvények (összesen hat darab) egyidejű mel
léklésével küldjék be szerkesztőségünkbe leg
később junius 24-én, szombaton este 8 óráig.

A gyilkos fényképének beküldése igazolja az 
összes keresztrejtvények helyes megfejtését, 
mert hiszen csak azok találhatták meg a hat 
gyanúsított közül az igazi tettest, akik a rejt*  
vények megfejtése alapján hétről-hétre kihúz
ták és megsemmisítették az ártatlanoknak bizo
nyuló személyek fényképeit.

A versenyben győztes, az üldözés fáradal*  
mait majd nagyszerűen kipihenheti, mert q 
Hétfői Napló

két személy két heti teljes 
nyaralási költségével 

jutalmazza azt, akit a helyes megfejtők közül 
elsőnek húz ki a m. kir. közjegyző az urnából.

II. dij: 1OO pengő készpénz
III.—V. dij: 1—1 táskagramolon

TOVÁBBÁ EBÉDLÖCSILI.ÁROK, ASZTALI 
LÁMPÁK, KOMPLETT ZSURGARNITURÁK, 

EZt'ST TOALETTKESZLETEK SZEREPELNEK 
FŐNYEREMÉNYEINK JEGYZÉKEKEN.

Mindezeken kívül lakberendezést. .tárgyak, 
éleimIszéfcsomagok, tokaji borok, dlszkötésü 
könyvek kerülnek majd nagyszámban kisor
solásra. Egy-egy értékes és hasznos Jutalom 
fogja megörvendeztetni azokat, akik kitartó 
munkájukkal » charlottenburgl gyilkosság el
követőjét kézrekerlllk.

Most tehát, Hölgyeim és Uraim, vigyázat! A 
hajsza véget érti

Eredményes munkát, sok szerencsét, no és 
ami a legfontosabb, jó mulatóst kíván Önöknek

a HÉTFŐI NAPLÓ 
szerkesztősége



Budapest, 1933 junius 19. HÉTFŐI NAPLÓ 11

Izgalmas jelenetek közben ma 
estére halasztották a karddöntőt

'Aggódó szemek tekintgettek fel vasárnap 
kora reggel az égboltozatra. A játékos sötét 
fellegek bizony a Margitsziget felé húzód
tak, nem törődve azzal, hogy az európai 
vivóbajnokság rendezősége a vasárnapi 
egyéni kardbajnokság bevételére építette fel 
a világesemény anyagi mérlegét.

A társaságot, a pesti haute-volée-t haszta
lan keressük itt most a szigeti pálya e bo- 
rongós délelőttjén. A ragyogó tavaszi toa
lettek nem élénkítik a hevenyészett B-tribün 
széksorait. De a sport,

általában a vivósport gourmandjait itt 
találjuk teljes számban.

Hányán és hányán várták nehezen ezt a 
napot, hogy végre a kardvívás egy világver- 
Kbnyét végigélvezhessék. De az átkos sötét 
fellegek nem hagynak nyugtot és fenyeget
nek ... Jöjjön, aminek jönnie kell. Lichte- 
neckert ezredesnek a Directoire Technique 
ezerkezü főintézőjének harsány hangja 
Úgyszólván percenként hangzik a megafo- 
non keresztül. Egymásután szólítja a rende
zőség tagjait, a zsűrihez beosztott katonákat 
és rendelkezik,

Nincs pardon. Reggel 
kilenc órakor megélén
kül a három plans. És 
mialatt a nézőtér boldo
gan vitatja meg a szom
bati kardcsapatbajnok
ság küzdelmeit, amely
nek hőse Jekelfalussy- 
Piller György volt, meg
kezdődtek az Európa
bajnoki egyéni kard
verseny előmérkőzé- 
sei.Pillér

Izgalmas előmérkőzések
KABOS, A KÖZÉPDÖNTŐ F.LSÖ JOGOSULT 

RÉSZTVEVŐJE
. Az első mérkőzések 

résztvevőit hat csoportra 
osztották. És már indult 
la a verseny.

Első csoport: A zsűri 
(elnöke: Anspach, tagjai: 
íjai: Jungmann, Széchy, 
Baky és Dénes. A csoport 
tagjai: Kabos (Magyaror
szág), Mózes (Románia), 
Montfoort (Hollandia), 
Freese (Svédország), Tű- 
brow (Anglia) és Verő 
(Csehszlovákia).

Az egyes asszók részletes ...»........ ____
foort—Freese 5:2, Verő—Pilbrow 5:3, Mózes— 
(Verő 5:1, Kabos—Montfoort ' " 
Freese 5:0, Montfoort—'Mózes 
brow 5:1, Mózes—Freese 5:2, 
foort 5:3, Kabos—Verő 5:1, 
6:4, Freese—Verő 5:3, Kabós-—Mózes
(Verő—Montfoort 5:2, Kabos—Freese 5:4.

:A csoport körmérkőzésének eredménye; 1. 
Kabos 5 győzelemmel. 2. Mózes 3 győzelemmel, 
e 3. helyért Montfoort, Pilbrow és Verő 2—2 
győzelemmel holtversenyt vívnak, melynek 
eredményeként Montfoort kerül a középdön
tőbe.

Továbbmegy tehát a középdöntőbe: Kabos, 
Mózes és Montfoort, kiesett Verő, Pilbrow és 
Freese.

GEREVICH

Kabos 
eredménye: Mont-

5:2, Pilbrow—
5:2, Kabos—Pil- 
Pilbrow—Mont- 
Mózes—Pilbrow 

5:1,

és

IS TOVÁBBMEGY
Második csoport: A 

zsűri elnöke: Garay, tag
jai: kosért, Tímár, Stoin 
és Ragno. A csoport tag
jai: Kicin (Csehszlovákia), 
Hóiban, De Beaumont 
(Anglia), Kaschka (Ausz
tria), Turchi (Olaszor
szág), Gerevich (Magyar
ország).

Az asszók eredménye: 
Kiéin—Hóiban 5:4, Ka- 
schaka—.Beaumont : ,

Gerevich—Truchi 5:3, Ka- 
Turchi—Kiéin 5:4, Gere- 

5:3,

Gerevich 
hchka—Hóiban 5:3, 
vich—Beaumont ' ..
Kaschka—Gerevich 5:0, 
Gerevich—Hóiban 5:1, Turchi—Beaumont 5:4, 
Kaschka—Kicin 5:2, Beaumont—Hóiban 5:4,
Gerevich—Kiéin 5:2.

A középdöntőbe ment tehát: Gerevich 4 győ
zelemmel, Kaschka 4 győzelemmel és Turchi 3 
győzelemmel, kieseit Kiéin 2 győzelemmel, Baeu. 
mont 1 győzelemmel és Hóiban 0 győzelemmel.

Harmadik csoport: A zsűri elnöke Carlo

Turchi—Hóiban 
Kicin—Bcaumont

’Anaefmf, tagjai: Kovács Andor, Pápay, Ragno (valamint Rajcsányi és Kovács.
és Nosiini. A csoportban viv: Vghi (Olaszor
szág), Lőmenthal (Jugoszlávia), Wassiliew (Bul
gária) és Resch (Ausztria).

Az asszók eredménye: Wassiliew—Löwenlhal 
5:3 Resch—Ughi 5:2, Kovács—Wassiliew 5:1. 
Kovács—Resch 5:0, Ughl—Löwenlhal 5:1, Ko
vács—Löwenlhal 5:0, Ughi-Wassiliew 5:3, 
Resch—Löwenlhal 5:1, Wassiliew—Resch 5:1, 
Ughi—Kovács 5:3.

Továbbment a középdöntőbe: Kovács 3 gyözc- 
fcecmicl, Ughi 3 győzelemmel! .

Az asszók során újból megismétlődik az előző 
csoport bravúros szenzációja s nz olaszokon és 
magyarokon kívül az összes többiek egymás 
után elvéreznek.

A döntőbe jut Gaudinl és Rajcsányi 4 győ
zelemmel, Kováéi éa Salafla 3—3 győzelem

mel.
A harmadik csoport elnöke Jungmnnn, tagjai 

De Beamumont, Riccardi, Doros és Kiéin. Viv- 
naki VaizUlev. bolgár, Trinder. aogol, HjiUH.

BS

Tíz nemzet lehangolt, komor vívói a közönség soraiból szemlélik 
a döntőt, amely magyar-olasz válogatott mérkőzéssé módosult

Wassiliew és Resch 2—2 győzelemmel holt
versenyt vívlak a továbbjutásért. Győz Wassi- 
lietv 5:i arányban Resch ellen és igy a csoport
ból, mint harmadik Wassiliew megy tovább.

Kiesett: Resch és Löwenlhal
MARZI LEGYŐZI ZIRCZYT, AKI AZONBAN 

SZINTÉN TOVÁBBJUT
Negyedik csoport: A zsűri elnöke: dr. Kovács, 

tagok: Segda, Nostini, Tímár, Hóiban. A csoport 
résztvevői: Breemoir (Hollandia), Podhraski 
(Jugoszlávia), Kakucs, Franz (Lengyelország), 
Marzi (Olaszország) és Zirczy (Magyarország).

Az asszók: Brenner—Podharski 5:4, Franz— 
Kaucsuk 5:1, Marzi—Zirczy 5:3, Franz—Podh
raski 5:2, Mrazi—Brenner 5:1, Zirczy—Kakucs 
5:3, Marzi—Podhraski 5:1, Zirczy—Franz 5:3, 
Brenner—Kakucs 5:3 Zirczy—Podharski 5:1,
Marzi—Kakucs 5:3, Brenner—Franz 5:1, *'  
—Franz 5:2.

Továbbmentek tehát: Marzi 5, Zirczy 
Brenner 3 győzelemmel. Kieseti: Franz 2, 
raski 0, Kaukucs 0 győzelemmel.

RAJCSÁNYI VERETLEN MÁRAD
Ötödik csoport: A zsűri elnöke: Carlo An- 

selmi, tagjai: dr. Kovács, dr. Pápay, Ragno és 
Nostini. A csoport tagjai: Trinder (Anglia), 
Hintz, Duvivier (Belgium), Salafia (Olaszország) 
és Rajcsányi (Magyarország).

Az asszók sorrendje: Trinder—Duvivier 5:3, 
Salyafia—Hintz 5:1, Rajcsányi—Trinder 5:3, 
Duvivier—Hintz 5:4, Trinder—Hintz 5:1, Sala
fia—Duvivier 5:0, Rajcsányi—Hintz 5:3, Sala
fia—Trinder 5:0, Rajcsányi—Duvivier 5:1.

Marzi

3 és 
Podh-

Megnyílnak az ég csatornái, taxikba pakkolják a mezőnyt 
és start — a Műegyetemre

’A déli órákban az égiek beváltották fe- i 
nyegetésüket: megeredt a zápor, amelyhez 
hasonló a tíznapos európabajnoki verseny 
tartama alatt nem adódott. A Directoire 
Technique tagjai összeültek tanácskozásra 
és ugy határoztak, hogy miután csak egy fe
dett plans áll rendelkezésre,

a középdöntőt a Műegyetemen bonyo
lítják le.

A gondolatot tett követte. Az európabajnoki 
mezőnyt taxikba pakkolták és testületileg 
átvonultak a Műegyetemre.

A nap első szenzációja: mindenki elvérzik, csak 
a magyarok és olaszok kerülnek döntőbe

A pompás zászlódiszbe öltözött MAC-pálya 
várja a világeseményt, a kardbajnokság egyéni 
döntőjét. Hat órára tűzték ki a döntőket, az 
cső azonban vigasztalanul zuhog s alig van re
mény arra, hogy ismét kiderüljön. Anselmi nem 
szereti a vizet, legalább is azt, ami az égből 
csöpög s mert nem akar megázni, kabátot kér. 
De senki sem akar levetkőzni s bizony csak 
hosszú huzavona után kerül köpönyeg Ansel- 
mire, amit vastaps üdvözöl. A taxikból egymás
után ugrálnak ki a versenyzők, akik bevégez
ték munkájukat a Műegyetemen s jönnek meg
nézni a nagy látványosságot.

Komorak é» lehangoltak valamennyien.
Erre minden okuk megvan, mert rövidesen 

kiderül, hogy
az összes nemzetek képviselői elvéreztek 
a Műegyetemen, csupán hat magyar és hat 
olasz jutott a tizenkettes döntőbe. Ezzel te
hát ez s nagy világverseny magyar olasz 
válogatott mérkőzéssé zsugorodott, vagy tán 

helyesebben: emelkedett.
Még hat órakor is vigasztalanul zuhog az cső. 

A tribünök roskadásig tömve. Gramofonzene 
bömböl a hangszórókból s a közönség a vidám 
valcereket halkan dúdolja. A dudolás hirtelen 
megszakad: hirdetik az eredményeket. Huszon
egy versenyző három csoportban mérkőzött a 
döntő jogáért a Műegyetemen s a három cso
portból 4—4, illetve a legjobb ötödik versenyző 
kerülhetett a döntőbe. Az első csoport zsűri
elnöke: Jekelfalussy-Piller György, tagjai Segda, 
Di Rosa, Pillbrown és Cristian Ebben a cső 
poriban Monfoort holland. Brook angol, Dehe
leanu román, Turchi és Pinton olasz, valamint 
Zirczy és Kabos a résztvevők. Izgalmas és erő
teljes asszók után kialakul az eredmény, amely 
szerint

a döntőbe jut Kabos 5 győzelemmel, Pin
ton 4 gy., Turchi 4 gy-, míg Zirczy és De,- 
heleanu 2—2 győzelmes holtversenye ujabh 
asszót követel s végül is győz 5:2-re a ruti
nosabb Zirczy a ezzel szintén a döntőben 

való részvételre kvalifikálja magát.
A második csoport elnöke Anselmi, tagjai 

Maszlag, Frledfich. Guvivier és Zabllesky. A 
csoport vivői: Brcemotier holland, Kaschka 

| osztrák, Sobik lengyel, Salafla és Gaudini olasz,

Végeredményben a középdöntőbe jutott: Raj
csányi 3 győzelemmel, Salafia 3 győzelemmel és 
Trinder 3 győzelemmel. Kiesett: Duvivier 1 győ
zelemmel és Hintz 0 győzelemmel.

Hatodik csoport: A zsűri elnöke: Papee, ta
gok: Pintér, Di Rosa, Riccardi, Stein. A csoporl 
vívói: Hohler (Anglia), Vagyon (Csehszlovákia), 
Csipler, Szobik (Lengyelország), Pinton (Ang
lia), Nagy Ernő (Magyarország).

Az asszók: Vagyon—llohlcr 5:1, Csipler—So
bik 5:3, Pinton—Nagy 5:4, Csipler—Vagyon 5:0, 
Pinton—Hohler 5:0, Nagy—Csipler 5:1, Pin
ton—Vagyon 5:2, Nagy Sobik 5:0, Hohler— 
Csipler 5:4, Nagy—Vagyon 5:2, Pinton—Csipler 
5:2, Sobik—Hohler 5:0, Sobik—Vagyon 5:3, 
Nagy—Hohler 5:1, Pinton—Sobik 5:4.

A csoportból továbbment: Pinton 5, Nagy 4, 
továbbá a 2—2 győzelmet elért Csipler és So
bik között levivott holtversenyből győztesen ki
került Sobik. Kiestek: Holhev, Vagyon és Csip
ler.

Hetedik csoport: A zsűri elnöke: Garay, tag
jai: Tímár, Hajós, dr. Zöld és Fiala. Vívnak: 
Brook ("Anglia), Stein (Jugoszlávia), Deheleanu 
(Románia), Losert (Ausztria) és Gaudini (Olasz
ország).

Asszók: Brook—Losert 5:3, Gaudini—Dehe
leanu 5:3, Gaudini—Brook 5:1. Deheleanu— 
Stein 5:4, Stein—Losert 5:4, Gaudini—Losert 
5:1, Deheleanu—Brook 5:4, Gaudini—Stein 5:2, 
Brook—Stein 5:3.

Középdöntőbe jutottak: Gaudini 3 győzelem
mel, Deheleanu 2, Brook 2 győzelemmel.

Kiestek: Stein és Losert.

Kabos Endre (balról) és Friese (svéd) 
mérkőzése

A 7 csoportból összesen 21 vívó ment to
vább az elődöntőbe és pedig: Kabos, Mózes, 
Montfoort, Gerevich, Kaschka, Turchi, Ko
vács, Vghi, Vasilieff, Marzi, Zirczy, Bren
ner, Gaudini, Deheleanu, Brook, Rajcsányi, 
Sala fia, Trinder, Pinton, Nagy, Sobik.

Ez a 21 vívó három hetes csoportban 
vívta az elődöntőt. Mindegyik csoportból 
4—4 vívó jutott a középdöntőbe. A közép
döntő két hatos csoportból állt, amelyből 
4—4 vívó, illetve a jobbik ötödik ment 
tovább a döntőbe.

fiáik sorsára

mán, Vghi és Marzi olasz, valamint Nagy és Ge
revich. A külföldiek az előző csoportbeli kollé- 
„I". ___ jutnak s a döntőbe jutás jogát
meglehetős fölénnyel ismét a magyarok és az 
olaszok csikarják ki a maguk számára.

A harmadik csoportból döntőbe kerülő ví
vók: Marzi 5 gy., Nagy 4 gy., Gerevlch és 

Ughl 3—3 győzelem.
Hat óra után eláll az eső. Az irodában és a 

tribünök környékén bábeli a nyelvzavar. Tudj- 
isten hány nemzet nyelve hangzik ebben a nem
zetközi hangkáoszban. A kabinetirodától befut 
a jelzés: hogy

a kormányzó háromnegyedhét órakor érke
zik a döntő mérkőzések megtekintésére.

Addig a magyarok és az olaszok egymás kö
zött intézik el a döntő mérkőzésben való rész
vételük sorrendi kérdését, minthogy a szabá
lyok igy írják elő. Hja, vigyáznak, hogy lefek
vés ne lehessen! A magyar diplomácia egyik 
fegyverténye az, hogy ezt a sorrendi kérdést a

A nap másik szenzációja:

A közönség élénk figyelemmel kiséri az ola
szok egymás közötti viaskodását. A magyar ver
senyzők pedig technikájukat és támadó módju
kat tanulmányozzák. Anselmi az elnök, Éried- 
rich, Guvivier, Zubielsky és Ragno a zsűritagok. 
Salafla 5:i-re győz Pinton ellen. Ughi 5:2-re Túr- 
chival szemben, Marzi ugyancsak 5:2-re intézi cl 
Salaflát, Turchi 3:1-re Pinlont, mig Marzi 5:2 
arányban győz Ughi ellen. Az ötödik asszó levi- 
vása után az egész délután süvítő szél orkán
szerűvé válik. Az olaszok dermedten tiltakoznak:

— Tovább nem vívunk!
Tényleg a szél rendkívül zavarta az olaszokat. 

A világítás is gyatra, s az egészségi szempontok 
mindenképpen amellett szólnak, hogy a versenyt 
nem lehet folytatni. De a hatalmas, sötéten ka
vargó vihart jelző felhők is a verseny elhalasz
tását javasolják. Az olaszok levonulnak a pláné
ról s összeült az irodában a Technique Dircc- 
tőire. Mintegy busz percig folyik a tanácskozás. 
Az olasz vezetők hangos magyarázkodása szűrő
dik ki a folyosóra. Közben

■ közönség elégedetlenkedik, fütyül, pfujol 
s a verseny folytatását követeli.

Végül megérkezik a hírnök s a mikrofónhoz lép 
és máris bömbölik a hangtöicsérek:

— Miután az olaszok elfogadták a magyar ve
zetők javaslatát, a legfelsőbb versenybíróság ugy 
döntött, hogy a mérkőzést félbeszakítják és hol
nap, hétfőn délután hat órakor a Labriola-szin- 
házban folytatja. A megváltott jegyek érvé
nyesek ...

A közönség egy része folytatja az elégedetlen-
Jwdín, jömeg !•»« íiwdul t w-,

magyarok a Műegyetemen, zárt és meleg helyen 
intézik el, mig a: olaszoknak a közönség előtt 
kellene a Margitsziget hűvös légkörében ugyani 
ezt megcselekedniük. Igen ám!

Az olaszok azonban nem hajlandók ki- 
állani

— s ahogy mondják, nem bolondok a hideg-i 
ben teljesen összefűzni a döntőre. Negyedhéi 
van s a hatalmas közönség tombol, dübörög, 
általában roppant ideges hangulatban követeli 
a verseny megkezdését. Az olaszok azonban 
vonakodnak s bár félhétre kiderül nz idő, a 
versenyrendezőség alku-kisérlele egyelőre tel
jesen eredménytelen. A lombolás egyre nő s már 
nemcsak az olaszok fáznak a hűvös levegőtől 
és éles széltől, hanem Anspach is, a belgák köz- 
ismert elnöke, aki a döntő mérkőzéseken zsü- 
riskedni fog. Kabátot kér ö is, ami nagy derült- 
séget kelt.

— Hihetetlen! Eljön Belgiumból és kabátot 
nem hoz magával! — állapítja meg a közönség. 
Aztán még egyet megállapít s ez roppant érde
kes és jellemző a közönségünk lojalitására:

Igazat ad az olaszoknak, mondván, hogy a 
Műegyetem egy másik termében ők Is le- 
vívhatták volna a sorrendi mérkőzések 

asszóit.
Közpen kisüt a nap, a szél azonban alaposan 

vág továbbra is s az olaszok vonakodása köz
ben érkezik meg a magyar sorrendi asszók 
eredménye. Az asszók elnöke Jekelfalussy-Piller 
György. A jelentésből kiderül, hogy Gerevich 
veretlenül végezte asszóit. Egyúttal azt is jelzik, 
hogy

Kabos több esetben súlyos sérelmet vélt 
felfedezni az asszók elbírálásánál s ezért 
már-már azon gondolkozott, hogy abba

hagyja a versenyt és visszalép.
Végül is győzött a sportszerűség mindennél 

erősebb fegyelme s bár kedvetlenül és lehan
goltam de végigvívta a sorrendi asszót. Ennek 
eredménye azután: Gerevich 5 gy,. Kabos és Ko
vács 3—3 gy., Nagy és Rajcsányi 2—2 gy., mig 
Zirczy az utolsó, győzelem nélkül.

Ar. eredményhirdetés közben érkezik meg 
József főherceg s a nagy tumultusban és 
ideges hangulatban azt hiszik, hogy a kor

mányzó érkezett.
mire a zenekar a Himnusz eljátszásába kezd. 
Néhány ütem után azonban kiderül a tévedés s 
a Himnusz abbamarad. Jláromnegyedhétkor, 
mint ahogy 'azt elöro jelezték,

a kormányzó nufója másodpercnyi pontos
sággal gurul a pólya elé

és a Himnusz hangjai mellett a háromezer fő
nyire szaporodott közönség feszes vigyázz-állás- 
hun fogadja a kormányzói. Az olaszok is észbe- 
kapnak s most már minden gondolkodás nél
kül —, elég későn —, megkezdik sorrendi 
asszóik levivását.

megállapodás és elmarad 
a döntő

meg

Jekel- 
nyerteye.

járat felé A versenyintézőség irodájába hango# 
idegeskedéssel nyit be egy ur:

— Kérem, szíveskedjenek visszaváltani a je
gyemet, mert én hivatali elfoglaltságom miatt 
holnap nem mehetek cl a versenyre.

— Sajnáljuk, senkinek sem váltjuk vissza, —* 
hangzik a válasz.

— Akkor perelni fogom a szövetséget s azt 
hiszem, ez nem lesz kellemes önöknek...

Kevéssel utána újabbak jönnek:
— Kérem, mi Egerből jöttünk a filléres gyots*  

vonattal, vagyunk vagy néhányon ...
Még he sem fejezhette, mert azonnal 

kapta rá a választ és dühösen távozott.
A közönség soraiban fel-felhangzik 

sfalussy-Piller világbajnokunk neve, ö 
meg Magyarország részére a csapatbajnokságot. 
Mindenki sajnálja, hogy hiányozni fog, mert az 
ő nagyszerű tudása, az ő furfangos, csavaros 
esze feltétlenül kivívta volna a magyar győzel
met. De igy? Ki tudja...

Az olaszok közel sem olyan félelmetesek, 
mint előzőleg hittük.

Mindenesetre a helyzet az, hogy Gerevichnck, 
Koboznak, Kovácsnak, Nagynak, Rajcsányinak 
és Zirczynck a legjobb tudásukra van szükség, 
hogy megakadályozzák Gaudini vagy Marzi győ
zelmét.

A hétfő esti mérkőzések az olaszok egymás 
elleni asszóinak eldöntésével veszik kezdetüket 
s csak ezután kerül sor a hal magyar-hat olasz 
egymás elleni idegfeszitő küzdelmére. A döntőket 
ismét megtiszteli a kormányzó személyes meg- 
it/tatówA.
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A gyengébbek kedvéért magyaráz az internatlonal Board:

a 11 -esnél nem a logika, hanem a fair 
piay a fontos Teljesen mellékes, hogy hol a labda, 

a lényeg: hol történt a szabálytalanság
A JA tőkok királyának, a fulballnak legfelsői 

bírósága? az Internatlonal Board összeült n 
közelmúltban. Ez a „futbail-kuria", amely dönt
vényeivel törvényt alkot, magyaráz, vagy pó
tol. egyúttal ismét az örök témához:

■ 11-es büntefőrugáa kényes kérdéséhez 
nyúlt,

hogy srabálymagyarázatával Irányt mutasson 
n kétkedőknek. A tizenegyes büntetőrugás a 
futball egyik legérdekesebb jogi kérdése s nr 
ősi angol iutbaíl még napjainkban is kedvvel 
bányássza mélységeit. Hogy azután a bányá- 
szás terméke néha meghökkenti a futball tár
sadalmát, az nem annyira az Internatlonal 
Board szenzációhajhászással aligha gyanúsít 
ható testületén múlik, mint inkább azon, hogy 
egyesek minden áron logikát keresnek a sza
bályokban, holott ott

Igen sokszor a logika helyéi a lovagiasság 
tölti ki.

Az Internatlonal Board legutóbbi magya- 
rázó döntvénye tipikus csele ennek.

Kimondották ugyanis, hogy a 16-os bün
tető területen belül elkövetett szabályta
lanságért akkor Is 11-es büntetőrugáo ítél
hető, ha a szabálytalanság elkövetésének 
pillanatában a Játék egészen máshol 

folyik!
Nosza, lett nagy riadalom. A Kávéházi Kon 

rádok Káré Európaszerle vésziilésl hirdetett s 
ezeken az üléseken epés gúnnyal fröcsköllek nz 
International Hoard döntését — minden ok 
nélkül.

Ezt a döntést ugyanis a tiszteletreméltó s 
a futballjáték szellemét legjobban Ismerő 
testület éppen a gyengébbek kedvéért és 

okulására hozta meg.
Hogy ez mennyire igy van, azt élénken illusz
trálja

KLUG FRIGYES
érdekes nyilatkoznia, amelyet a Hétfői 
Napló sz&márn adott. Klug Frigyes Ingja 
volt annak a szükebbkörü szakértő bizott
ságnak, amely 4—5 évvel előbb Reichard 
Oltó. Benedek Aladár és Vámos Soma rész
vételével a vitaihaló szabálymagyarázatok 
dzsungelében rendet teremtett. Ugyancsak 
tagja volt annak a delegációnak is, amely 
1919-ben Prágába utazott a l'IFA birókon- 
ferenciájára.

Mind Itt, mind ott, élénk vita után 
megszületett n döntés s eszerint igenis 
joga, de kötelessége is a bírónak tizen
egyest Ítélni a 16-oson belül elkövetett 
szubálylnlanságérl tekintet nélkül arra, 

hogy a Játék melyik térfélen folyik.
E parciális döntéseknek az volt a szépség

hibája, hogy azokban
angol bíró nem működött közre.

Most ezt a szépséghibát mnga az Internáltá
nál Board „kozmetikai1* beavatkozása tün
tette el, igazat adva a világos fejű, a játék 
szellemét jól ismerő magvar bíráknak, akik 
eleve a helyes álláspontot képviselték.

Mert mi n helyzet? ...
— A szóbanforgó döntés — mondja Klug

„Majd találkozunk még Bécsbenl...
— igy búcsúzott a női tőrbajnokság osztrák vert mezőnye 
amely Ellen Preissel, a tőrvívás női világbajnoknőjével meg 
erősödve, revánsra hívja ki a budapesti Európabajnokság 
öt első helyezettjét

Ma este már pakkolnnk nz Európa-vivó- 
bnjnoksAg hősei, akik több, mint egy héten 
keresztül magukrn vonták az egész vlvóvilág 
figyelmét. Elsőknek az osztrák vlvónők csoma
goltak, nkikr.ck egy nngyobb csoportja a vesz
tett csaták sorozata után már pénteken el
hagyta a magyar fővárost. Keserű csalódások 
után ők már nem is voltak kiváncsiak a hátra
lévő eseményekre.

Az osztrák hőlgyexpedició tagjai közül
GraMer asszonyt

fogtuk el még a búcsú előtt. Megkíséreltük 
vigasztalni öt. elmondottuk: egy Ilyen erős 
nemzetközi társaságban nem szégyen az oszt
rák kudarc

Grasser kesernyés hangon vág vissza. Meg
jegyzésében némi él is van. amikor azt mondja, 
hogy a magyar kudarc sem szégyen.

Ilyeténképpen összemérve pengénket, végül 
mégis csak sikerül barátságos diskurzusba me
rülnünk. Tolmácsoljuk neki a „maestro'' véle
ményét. Amikor elmondjuk neki, hogy Santelli 
öt találja a legtehetségesebbnek és szerinte 
csak azért nem volt sikere, mert 6 volt az 
egész mezőnyben az egyetlen kiforratlan tehet
ség, felderül az arca és azt mondja, hogy igaza 
van a maestrőnak. Most azután már megindul 
közöttünk a beszélgetés:

weekend-sátrak
speciális készítője

LÖWY OSZKÁR
hátizsák és ponyvagyártó. Szab, sportágyak árusítója. 
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— nem uj, törvény, hanem csak magyará
zat. A szabály maga eddig is érvényben volt, 
hiszen nem is leheteti másként azok szá
mára, akik

ismerik az eredeti angol szabályszöve- 
K«t.

Világosan és félreértheteJlcnül kitűnik ebből 
az, hogy

a 11-es szempontjából teljesen mellékes 
az a körülmény, hogy a labda hol van. 
A lényeget az elkövetett szabálytalanság 
minősége és az képezi, hogy hol történt 

a szabálysértés.
— Készséggel elismerem, hagy a szabály 

ilyetén alkalmazásakor előállhat olyan esel, 
amiben kevés logikát fedezhetünk fel, de

az angoloknak nem a logika, hanem a 
fair play: a lovagiasság Íratlan szabályai 

a mérvadók!
Ez az angol sportbeli felfogás gyökerében 
leledző fair play azt diktálja, hogy

százezerszer Inkább adok 11-est, ha sú
lyos a szabálysértés, semhogy a szabá
lyok holt bettllhöz ragaszkodva a lova

giasságon essék csorba.
Ha az egyik térfélen folyik a játék s a mú 
síkon durva sértés éri a játékost, akkor

pláne 11-est adok!
Hiszen ez esetben játékon kivül álló valakit 
ért bántódás, ami angol felfogás szerint sok 
szorosan nagyobb bűn.

— De nem értem a hirtelen felzengctl 
vitadühöt már csak azért sem, mert — 
amint mondottam — a szabályok ilyetén ér 
lelmezése nem újdonság.

Egy BEAC—SC mérkőzésen már évek
kel előbb alkalmaztam a szabályt s a 
BEAC-ot Jogos 11-essel sújtottam olyan 
durvaságért, ami a kapuja előtt történt, 

holott a játék a félpályán túl folyt.
Ugyanígy járt el Ivancsics is egy ízben, ami
kor Amsei durvasága miatt Ítélt 11-est. De 
tovább megyek!

Egy külföldi bíró a Budapest—Berlin 
mérkőzésen Kertész Vili durvaságáért 
sújtotta a magyar csapatot 11-essel, pe
dig a labda a pálya másik oldalán volt 

játékban.
— Szóval az Internatlonal Board döntése 

nem uj szabályalkotás, hanem magyarázata 
a réginek s hozzá kell tennem, hogy nagyon 
is helyes magyarázat. Talán a logika ellen, 
de — ismétlem — a lovagiasság mellett van 
a döntés.

Klug Frigyes nyilatkozata remélhetően 
pontot tesz az oktalanul megindult vita vé
gére s a magyar bírói kar egyöntetűen a 
lovagiasság szellemében kezeli majd a sza
bályokat. Aminek vérbeli sportember csak 
örülhet. Az angoloktól játékot és lovagias 
ságol tanulni sohasem volt szégyen.

Horváth Zoltán.

— Kalonacsaládból származom — mondja 
—, de aránylag rövid ideje vívok. Csak ebben 
az évben hintem fel Becsben, ahol a bajnok
ság küzdelmei során Ellen Preiss, a világ 
bajnoknő csak holtversenyben tudott legyőzni 
Akkor lett Bécsbcn általánossá az. a vélemény, 
hogy Ellennel és velem meg fogjuk nyerni az 
Európa-csapatbajnokságot. Mindenki bízott 
bennünk, odahaza egyedül csak Ellen volt 
óvatos. Az igaz, hogy egyedül ö volt kinn Los 
Angelesben és igy ismerte az ellenfeleket 
Amikor az osztrák lapok biztos győzelmünkről 
írlak, Ellen a női vivótréningeken azt hangoz
tatta. hogy a bécsi sajtó elfelejti azt, hogy ma
gyar leányok is vannak a világon. Pedig Prciss 
egész, télen keresztül dolgozóit nagynénjénck 
vlvóiskolójábnn, mostanában szabadtéri trénin
get is folvtatott és mondhatom, hogy husvél- 
kor még óriási formában volt. Az osztrák 
világbajnoknő akkor nem volt elbizakodott és 
állandóan leste a híreket Elek Ilonáról és fio 
yen Ernáról.

— Es mert a hírek túlságosan jók voltak, 
hirtelen kézrándulásl kapott — vetjük közbe

A feketehnju asszony nem ugrik be, hanem 
védi társnőjét.

— Nem... nem, Ellen tényleg kezelés alall
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áll Schwarcznál, a „csodadoklomál", de nem 
is volt oka félni. Most utólag is merem állí
tani, hogy a kemény és kötélidegzetü Ellen bljf- 
ins Európebajnok lett volna. Mert — igaz — 
Neligan kitűnő, Olsen, Bogén, With is pompás, 
de a mi Ellenünk a maga nagyszerű támadó- 
stílusával és biztos kezével végigverte volna a 
társaságot.

Nem tudjuk tovább folytatni a mind érde
kesebbé váló beszélgetést, mert a kis Roth, a 
hosszú Gregurich is Grete Friedmann már a 
nyakunkon vannak és sürgetik az indulást, de 
hirtelen az egyik hangra felfigyelünk:

Megjavítottuk a szentendrei sziget 
megkerülésének rekordját 

.Terta" — a rekordmotor — Csatangolás a week-end tanyákon
Egy kitűnő angol politikus állapította meg, 

’iogy a mai kor három maradandó dolgot pro
dukált. Ezek: a rádió, a hangosfilm és a 
weekend.

A weekend!
Az angolok és amerikaiak már művészetté 

'ejlesztették a hétvégi kirándulásokat. Igenis 
művészetté, hiába csóválják a merész meglia- 
ározáson sokan a fejüket. Sok ember nehéz 
tapasztalatok árán tanulja meg, hol és hogyan 
töltheti cl legjobban azt a kevés időt, amely
nél a hét vegén rendelkezik. Nem szabad cél
talanul járni a környéket. Mindenki gondolja 
meg, milyen környezetbe akar kerülni, mit sze
relne megnézni, hol érzi legjobban magát.

Uj rovatunk a: Weekend, azt a célt szolgálja, 

íogy minden kísérletezés nélkül, mindenki 
negtalálja azt a helyet, ahol leginkább érezheti 
ól magát. Ezért hétről-hétrc beszámolunk a 
•esti embert érdeklő környékbeli helységek 
leiéről.

A szabadevezősök ügyét eddig is szivünkön 
viseltük, harcoltunk az érdekeikért és most, 
hogy a nyár beköszöntésével a közel 12.000 
csónak a vizre kerül, niég fokozottabban tesz- 
szük.

A Szányogszlget került e héten az érdeklődés 
központjába.

Illetékes helyen szóba került a sziget csa
tornázása, útépítése és vízzel való ellátása,
A probléma megoldása a legjobb utón halad 

és rövidesen döntés történik az ügyben. Körsé
tánk alkalmával betekintettünk a Börzsöny 
csónakházba, ahol 60 férőhely van. Feljebb 
van a Duna és az Olympla csónakgarázs és nya
ralótelep, ahol kb. 300 csónakféröhely van. Az 
('vszázados fák között a legideálisabb weekend- 
élet folyik. Meglátogattuk az Indián és Niagara 
csónakház-nyarRlőkal is. A szigeti csónakház
ban Kaiser János a legrégibb csónaképitök 
egyike, kalauzolt bennünket és mutatta meg az 
egyik klubunk részére épített cédrus doublóját. 
Pctyeritg meleg, otthonos kis szökökutas nya
ralója után a műhelyét néztük meg, ahol a 
legmodernebb tipusu hajók, kielboót-ok készül
nek. Utunkba ejtettük a jóhirü Fonyó-félo ven
déglőt is, ahol a sportemberek szine-java talál
kozik. Itt találkoztunk Bolin dr.-ral is a MAC, 
távrekord bajnokával. Elpanaszolta, hogy ba
rátjának Obláth Imrének a kis weekend házé 
hói eltűnt a csónakja.

A panaszra felhívjuk az Illetékesek figyel
mét és kérjük, hogy a 10.000 szigeti nyaraló 
érdekében végre létesítsenek őmzobát, mert 
sokszor órákig nem lehet rendőrt találni 

a szigeten.
Végignéztük az öbölben levő virágdíszben 

■ompázó viziházakat és az Illik csárdóba veze
tett az utunk.

scsúnah
PETYERlTY LAJOS csónaképltö
V., Népsziget ieieion: 935—H2

— Majd találkozunk még Bécsbenl...
És mint hétpecsétes titkot megtudjuk', hogy 

az osztrákok nagy nemzetközi vivóversenyt 
rendeznek, amelyre meg akarják hívni at 
Eur apa-bajnokság öt első helyezettjét. Ezt az 
előkelő mezőnyt kiegészítik Ellen Preissel és 
a három legjobb formában lévő osztrák vivő
hölggyel.

Európa női vivóbajnoksága kétségtelenül az 
angol Neligáné. Az a kérdés azonban, hogy ki 
Európa legjobb vivónöje — az osztrákok sze
rint — úgy látszik, még nincs eldöntve.

V. M.

A szigeten, érdeklődésünk szerint, napi 2—4 
pengőért még mindig lehet teljes ellátást 
kapni.

♦
Délutáni programmunk a Szentendrei sziget 

megkerülése volt.
A kb. 100 km-es utat a kis „Terta" motor

csónakkal, kétszeri kikötéssel (egyszer a Pokol 
csárdánál, egyszer Leányfalun), 7 óra alatt tet
tük meg. Átlag 16 km-es sebességgel haladtunk 
el az evezősök mellett. Érdekes ez a kis gép. 
Egy könnyed rántás, máris gyújt. Barátom, aki 
a Bécs—Budapest motorcsónakverseny egyik 
győztese volt, magyaráz:

— Látod, szenzációs ez a kis motor. Szinte 
sajnálom, hogy nem ezzel indultam a bécsi 
versenyen. Ezek nz Ignis gyertyák pedig úgy 
gyújtanak, úgy szikráznak, mintha csillagszó
rók volnának. Csillámszigetelése van és ezáltal 
minden hőfokot kibír. Széjjel is szedhető és 
sohasem reped. Én autóban is ezeket haszná
lom. Egyébként ezzel a fajtájú 100 cm*  Terta 
motorral a csütörtöki szigetkörüli versenyen 
öten indullak és — négy versenyt nyertek. A 
megbízhatósági versenyek 1—2—3-1k a gyorsa
ságinak pedig az 1—2—4- és 5-ik diját a 19 in
duló közül!...

Az egész szigetkörüli túránkon öt liter keve
rék fogyott el. Ennél olcsóbban sem kerültem 
még körül a szigetet.

Leányfalun érdekes történetet hallottam. A 
híres nagy művésznőnk nagy társasággal mo
torcsónakkal indult egyik este Pestről, hogy a 
szigeti villájában töltsék az éjszakát, de a Luppa 
sziget fölött zátonyra futottak. A csónakot egész 
éjszaka hiába próbálták visszacsuszlalni a zá
tonyról — nem sikerült. Segítség pedig sehol- 
sem mutatkozott a borús éjszakában. A nagy 
társaság öt hölgy és öt ur, kénytelenek voltak’ 
a moto,osban szenderegve. egymáshoz bújva 
bevárni a reggelt, mig végre a szentendrei ha
lászok segítségével lekerültek a zátonyról. A 
parton a közelben két hatalmas fa áll. Amint 
a motorost kikötötték, a hölgyek Is, az urak is 
külön csoportokba váltak és egyik csoport a 
jobboldali, a másik pedig a baloldali duslombu 
fa felé rohant. Szégyenlősen, de most már Sok
kal derűsebb hangulatban találkoztak újból a 
motoros utasai és három napig tarló mulatság
gal fejezték be a dunai kalandot.

Füleky József.

ILLIK VIKTOR Koszorút 
haiaszfiiösieríídi

az alsó Szunyogsztgeten találkozik mindenki, aki szereti 
a halat és jó bort. Mindennap cigányzene.

X 15 ents gyertyafényben startol gróf Zichy 
Ede boxmectingje junius 24-én este 8 órakor 
a Millenáris pályán. A nagyszabású nemzetközi 
hoxviadal kiötlő csemegéje Tluet, n jelenlegi 
francia weltersulyu bajnok és Csiszár 10 mene
tes meccse. A kísérő program is bombaszenzá- 
ciókal jelez: Takács és az osztrák Woehrer, a 
francia Kessler és az olasz Culiat, ezenkívül 
Lepesant és Steinbach tiz-tiz menetes küzdel
mei valóban kiemelkedő eseményei a nagysza
bású sportstének. Az olcsó helyárak már eleve 
biztosítják a zsúfolt nézőterét. A vezelősegéd 
tisztét Rózsa Jenő, a bemondóét pedig 
Petschauer Attila látja cl.
Nagyobb 
mennyl-

■ -n uffrös salak
felet .>nérdeklOdés; 813 CO. V., Nád<r-utca8,

viszont
eladók 
részére 
Átadd,
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A szezontól és az első ligától végleg 
elbúcsúzott a Vasas

Somogy—Vasas 5:2 (2:0)
Kaposvár, junius 18.

( (A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
’tést.) A Somogy—Vasas osztályozó mérkőzéstől 
rekord bevételt várt a Somogy vezetősége, azon
ban

• hatalmas zivatar a nézők ezreit elriasz
totta az érdekes mérkőzés megnézésétől.
Gombos bíró az alaposan átázott pályát al

kalmasnak találta és a csapatok a pályára vo
nultak. Pesovnik hatalmas fekelekávés üveggel 
jelent meg és gyakran vette igénybe a „brazíliai 
doppingot". A Somogy közönsége az első perc
től kezdve bízott a hazai legénységben és a 
várakozásban nem is csalódott.

Egrit nagy szeretettel veszik körül, ez az 
utolsó játéka Kaposvárott, jövő héten már 

bevonul a Hungáriához.
A mérkőzést a Vasas kezdi, de a 3. perctől 

kezdve végig a Somogy irányit. Kocsis hatalmas 
bombája után Boros—Györfl—Egri tömik lab
dákkal a csatárokat és a 25. percben

Trltz pompás gólt lő. 1:0.

A „ Vienna-istálló ” 40.000 
shillinget keresett játékos 

nevelésen, a Slovan 
ugyanannyit vesztett 

Pikáns adatok a bécsi futball-nagyUiem 
pénztártitkaiból - 34 év után feloszlik a Slovan

Az idei osztrák bajnokcsapatról, a Viennáról 
érdemes megemlíteni, hogy egyike azoknak a 
ritka egyesületeknek, akik maguk nevelik já
tékosaikat. Az exclusiv kék-sárga színeket csak 
ritka esetben viseli szippantott futballista. 
Példa erre a Vienna utolsó két évi mérlege, 
mely szerint az elmúlt két esztendőben 

mindössze 8000 schillinget adtak ki Játékos
vásárlásra, ezzel szemben 40.000 schillinget 

vettek be eladott futballistákért.
Olyan számok ezek, amivel ma egyetlen buda
pesti klub pénztárosa sem dicsekedhetik.

Félelmetes atlétikai eredmények 
az USA főiskoláiban

Az egyetemi háziversenyek eredményei 
a magyar rekordlistát döngetik

Harward, junius.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Amerika ugy- 

látszik örökre megmarad a könnyű atlétika pa
radicsomának. Mig nálunk csak egyes tehetsé
geket termel ki magából a könnyű atlétika, 
addig az Unióban évente tucatjával jelentkez
nek újabb versenyző talentumok, mind fényes 
eredményekkel. A közelmúltban lezajlott har
vardi egyetemi bajnokságok eredményeinek 
jegyzékéből kiderül, hogy

a tavalyi bajnokok csak Igen kevés számban 
tudtak ellenállni a feltörő uj generációnak.

Gödöllő,
a vílágíáborozás 
előkészületeinek lázában 

Helyszíni
riport a még csendes Szent Jakab-puszfáról, ahol néhány 
hét múlva a modern Bábel hangzavara fog uralkodni

Gödöllő, junius 18.
Aki Gödöllőn az Erzsébet-parkon át sétálva 

eljut a Szent Jakab-puszlára vezető úthoz, cso
dálkozva néz széjjel azon a hét négyzetkilomé
teren, ahol a munkások százai lázas munkával 
teszik alkalmassá a talajt a táborozásra.

Itt rendezi meg Magyarország augusztus 
elsejétől tizenötödikéig a cserkész-vllághad- 

gyakorlatot: a zsemborit.
Nézzünk csak bele abba a kohóba, amelyben 

a magyar zsombori körvonalai kiformálódnak.
A nagy tábor gyepes tisztását csodás erdő

koszorú veszi körül, amelynek ózondus levegőt 
lehelő zöld lombos fái alatt néhány hét múlva 
menetelni, versenyezni fog a világ ifjúsága. Egy 
hatalmas dombtetőn, hatalmas zászlót lobogtat 
a szél és már messziről jelzi a tábor beláthatat
lan területét. Minden nemzet táborozási helyét 
az illető nemzet nyelvén Írott, számmal ellátott 
színes fatábla jelzi.

Negyvenhét nemzet negyvenezer Ifja adta 
le eddig nevezését a zsomborira.

GöJöllö község a tábor vízellátását hét artézl- 
kutjával fogja ellátni. A csővezeték 28 km. A 
villanyvilágításhoz tiz transzformátor van fel
állítva, amelyek húsz km.-nyi utat világítanak 
majd meg.

A magyar cserkészek körülbelül ezerőtszáz ■ 
kétezer sátorban fognak táborozni, előre meg
állapított rend szerint.

A nagy tábor tiz cserkész altáborra oszlik és 
*gy-egy delegálusláborra, vcndégláborra, VÍZI- 
táborra és külön repülötáborra.

Slkctnéma altábor Is lesz, nhol a siket
néma cserkészek nyernek elhelyezési.

ifi. Dohamátyás 1H, Lajoa-«- 1*1.  I

■
 finlt verseny- és turacsónskot, összes mMrar ■■ 

és számos iílllöldl egyesület állandó szálUtójA, ■■ 

A második gól se várat magára. Két perc 
múlva Borostól Mészároshoz kerül a labda, ez 
bead és

Pesovnik ■ hálóba zúgatja a labdát. 2:0.
A Vasas erőre kap, de a Somogy védelme bizto
san áll a lábán.

Szünet után már a 2. percben Mészáros—Pe
sovnik—Kocsis a labda útja, utóbbitól Tritz 
kapja, aki bombalövéssel 3.0-ra növeli a gól
arányt. Feljön a Vasas is: Haár szökteti Erdőst, 
aki Váli mellett gólt szerez. 3:1. Kis idő múlva 
Haár ügyesen lemegy, cselezi a bekkel és szép 
gólt lő. 3:2.

A Somogy feleszmél, támad és Joós szabad
rúgásából Tritz pompás gólt lő 4:2. A 37. perc
ben Egri szerel, magasan előre ad és

Gacsár lövése gólba suhan. 5:2.
Egy 11-es adódik még. Haárt felvágják a 
16-oson belül, de Jeckl a büntetőt mellé lövi.

A közönig a mérkőzés végén hatalmas „Huj, 
huj, hajrái1* kiállásokkal ünnepelte a Somo- 
gyot, hogy továbbra is az első osztályban ma
radt.

34 évi működés után feloszlik a bécsi Slouán, 
az osztrák főváros egyik legrégibb egyesülete. 
A Slován évtizedekig az első osztályban ját
szott, két esztendővel ezelőtt szorult le a má
sodik ligába, ahol állandóan üldözte a balsze
rencse és egy vállalkozása sem sikerült

40.000 schilllng adósságot és egy esomó Jó- 
képességű Játékost hagy maga után.

Az olcsón kapható játékosokért nagy hajszát in
dítanak a kisebb egyesületek.

L. A.

Az említésre méltó eredményeik a következők: 
800 méter: Bonthron 1 p. 63.5 mp. — 100 mé
ter: Luvallis 4ű.9 mp. — 110 méteres gátfutás: 
Hardy 14.8 mp. — Diszkosz: Lyon 49.64 m. — 
Távolugrás: Liltle 7 m 42 cm. — Magasugrás: 
Spitz 1.98 m. — Rúdugrásban nem kevesebben 
mint négyen voltak, akik kcresztülvilték a 4.11 
métert. Ha tekintetbe vesszük, hogy ezeket a 
fényes eredményeket nem a legjobb atléták, ha
nem csak egy főiskola színeinek képviselői ér
ték el, bátran megcsodálhatjuk az Unió nagy
szerű atlétagárdáját.

A rendőri és egészségügyi szolgálatot nyolc
száz—ezer főnyi kiképzett tábori rendőrség 
fogja ellátni. A tábori rendőrség tudakozódó 
irodát, talált tárgyak osztályát, gyermekfelügye
leti helyiségeket fog üzemben tartani. Postahi
vatalok, autópark, színház, mozi és különféle 
kiállítás teszi majd szinessé a táborozást. Min
den nemzet, minden felekezet részére istentiszte
leti helyiség és papság áll rendelkezésre. Színes 
és mozgalmas látványossága lesz a zsomboré
nak az „üzletváros", amely jóval nagyobb lesz 
a városligeti nemzetközi vásárnál. Cserkész
kézműipar, festészet, rajz, könyv nagy mennyi
ségben sorakozik fel. Hatszáz cég részére van 
felállítva kényelmes árusitópavillon. Borbély, 
cipész, fényképészüzem, élelmiszerüzletek, cuk
rászdák, tejivók, magyar csárda sorakozik egy
más mellett.

Nagyszerű lesz a hangoshlradó-hálózat, 
amelynek segítségével a fontos tudnivalókat 
közük majd a megafonok a tábor csapataival 
és a közönséggel. Zeneközvetités Is lesz a sok 
ezer nézőközönség szórakoztatására.

A zsombori uszodái és strandfürdője hüs vi
zével minden kényelemmel berendezve várja a 
nemzetek Ifjúságát.

A táborban minden reggel hat órakor zene
kari ébresztő lesz, felváltva az egyes nemzetek 
zenekarának előadásában.

Egyik nap magyar pattogó illemekre ébred 
a tábor, máskor a különböző nemzetek 
különböző Jazz hangjára, hindu sípszóra, 
skót dudára, néger tányérütésre és ki tudja 

még hányféle zenére.
A magyar rserkészifjuság jó kedvvel menetel 

a Szent Jakabpuszta területén elfekvő táborhoz, 
felcsendül a nóta, megfeszülnek az izmok annak 
a reményében, hogy a dicsőség pálmája a ma
gyar nemzeté lesz.

Tizenegy világágyu marad ki 
a Wundermannschafíból

Teljes a káosz a frankfurti német-osztrák elöl
Bécs, jun. 18.

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) A 
junius 25-ére Frankfurtba tervezeti német
osztrák válogatott mérkőzés ügye, eltekintve 
az ismert politikai okoktól, egyébként is egyre 
bonyolódik és ma beállott az a furcsa eset, 
amire még alig volt példa az osztrák labda
rugó sport történetében.

a vezető egyesületek: a Vienna, Rapid és
Austria vonakodnak Játékosaikat a szövet

ség rendelkezésére bocsátani.
Maga a Wundermannschaft igen furcsán fog 

festeni a legjobb osztrák játékosok, mint

Tóth Ilonka két rekordot döntött meg 
a vasárnapi uszóversenyen 

Budapest bajnokai: Székely András, Tóth Ilonka 
és Bethlen Margit

biztosította a szezon 
nek színvonalát.

Igazi szezoncsata színhelye volt vasárnap a 
Nemzeti Sportuszoda, amely kényszerűségből a 
Császáruszoda szerepét vette át. Csaknem min
den számban meglehetősen nagy izgalom adó
dott, ami nem is. csodálatos, hiszen eltekintve 
attól, hogy két Budapest-bajnokság került a 
szigeti vizen eldöntésre, úszóink kitűnő formája 

e bevezető nagy versenyé

in van mindjárt a Bu
dapest bajnokságáért le
úszott százméleres gyors
úszó verseny, amely ele
jétől végig az izgalom je
gyében zajlott le.

A bajnokságot Szé
kely András FTC ra
gadta magához, aki n 
bajnoki távot 1 p. 
01.2 nip. alatt úszta 
meg Kánássy Gyula 

előli, 
akinek 1 p. 04 mp.-et

Síékely András ?lírU'k-.,A„’'“™“dik
lyen Csik BEAC kötött ki. 

Igen szép verseny volt a 100 méteres első
osztályú hát úszás, amelyet Herendi dr. UTE 
nyert meg 1 p. 16.2 mp. alatt 2. Hazay MTK 
1 p. 16.2 mp 3. Nagy Károly UTE. A célbirás- 
kodás körül a publikum egy része némi zavart 
látott, mert a nézőtér, természetesen pártállás 
szerint, fütty- és tapsorkánnal kisérte az ered
mény kihirdetését.

A 4X200-as stafétaversenyt az UTE nagy fö
lénnyel nyerte 9 p. 54 mp. alatt, a 10 p. 8.4 
mp.-et úszó FTC-veF szemben. A műugrásban 
sokat fejlődött az UTE Kovácsa, aki a versenyt 
71.13 ponttal abszolválta.

Izgalmakban bővelkedő remek verseny volt

A III. kerületi profik súlyos veresége 
Bécsben

Rapid—III. kér. FC 8:0 (4:0)
Bécs, jun. 18

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) A 
hütteldorfi pályán vasárnap a III. kerület ván
dorcsapata a bécsi Rapid-dal mérkőzött.

A Rapid 8:0 (4:0) arányban valósággal le
hengerelte a budapestieket.

Az első gólt Ostermann lőtte a 6. percben, 1 
perc múlva Bican, a 15. percben Wesselik és a

A magyar hőlgytenniszezök 
4:2-re vezetnek az osztrákok 

ellen
A BLKE Horthy Miklós-uti dlszpályáján va

sárnap délelőtt először nz osztrák-magyar hölgy- 
tennisz.mérközés szombatról elmaradt két női 
párosmérkőzését bonyolították le. A Srédcrné—| 
Paksiné pár 6:1, 6:1 arányban győzött az Eisen- 
menger—Wolf együttes ellen; a Baumgarten— 
Tsukné együttes pedig 2:6, 6:3, 6:2 arányban 
verte a Krausz—Grünberger-párl. Magyaroszág 
ekkor már 3:1 arápybqn vezetett. Délután két 
egyes mérkőzést bonyolítottak le. Sróderné 6:4, | 
7:5 arányban győzött Wolf elein, az osztrák i 

, Liseomengw 4><:dig ö;3» -arányban cverlc l

Gschiveidl, Ralner, Hoffmann, Adalbrecht^ 
Smistik, Wesselik, Lueff, Platzer (FC Wien)*  
Sindelar, Nausch (Austria) nélkül. A bécsi 
sportsajtó most egyhangúlag arra az állás*  
pontra helyezkedik, hogy tekintettel a fenti 
bonyodalmakra ,

helyesebb lemondani a mérkőzést,
mint a fáradt Admira, valamint a IV.4C éí 
Wacker kombináP.jait küldeni Frankfurtba 
„Wundermannschaft" álnév alatt. Az égés*  
osztrák sportközvé'emény érdeklődéssel várjag 
hogy oldja míg a szövetség ezt a nehéz kér*  
désl. Andor León | 

az 500 méteres hölgygyorsuszó verseng, am« 
lyet szintén Budapest bajnokságáért úsztak, 

Tóth Ilonka MUE 
nemcsak hogy megja
vította 8 p. 0.7 nip.-re 
a fennálló országos 
rekordot, de közben 
rekordot úszott 300 

méteren Is.
Az uj háromszázas re
kord 4 p. 45 mp. 2. Csá- 
nyi Boriska FTC 8 p. 28 
mp. 3. Csukay Lívia BSE 
8 p. 35.4 mp. A 200 mé
teres hölgy melluszó Bu-
dapest-bajnokságot Beth- Tóth Ilonka 
len Margit FTC nyerte
3 p. 37.8 mp. alatt, klubtársai: Bárány Magdái 
és Dankay Dezsöné elöl. Ugyancsak szép ver*  
seny volt a 200 m-es férfi mellúszás, amelyet 
Mezcy Ferenc MTK nyert meg 2 p. 59.2 mpl 
alatt, Lcngváry Ákos BEAC és Lantos FT(J 
előtt. •

A 
vlzlpólómérkőzések 

sorát a III. kér.—FTC mérkőzés vezette l>fl< 
Feltűnően jól játszott az FTC tehetséges flataa 
tokból álló csapata, amely a második félidőbeit 
kiegyensúlyozta a kitűnő Hl. kerület kétgólos 
előnyét. A III. kér. TVE ugyanis az első félidő*  
ben 2:0-ra vezetett Czele és Dezső góljaival, 
majd a második félidőben felnyomult FTQ' 
Háry és Székely góljaival egyenlített.

UTE—MESE 7:1 (6:0). Góldobók: Németh (3), 
Halasy (2), Vágó (2). A MESE gólját Szigrit*  
dobta.

MTK—MAC 4:2 (3:2). Góldobók: Brandy (2^ 
Rajky (1), Homonnay (1). A MAC mindkét góü 
ját Vértesy dobta.

38. percben Ismét Bican szerzett gólt.
A második félidő 16. percében Binder, a 21< 

percben Wesselik, a 29. percben Smistik és a 34. 
percben újból Bican volt a gólszerző. A HL 
kér. csapatában egyedül Lutz középfedezet 
játszott megfelelően. Gallina kapus a gólok elle*  
nére is jól védett.

A mérkőzési Skalka vezette kétezer főnyi kő*  
zönség előtt.

Baumgarten Magdát. Az esőzés miatt a hátra*  
lévő kél páros mérkőzést hétfőn délelőtt fél 10 
órakor Játsszák le. Magyarország eddig 4:2 
arányban vezet Ausztriával szemben. Ugyancsak 
a BLKE-pályán lesz hétfőn délután a Sárkányt 
—Baumgarten és a Gabrovitx, Kis—Friedrichú, 
Ferenczy Budapest bajnoki mérkőzés is.

X AlMlllud r».p.tbajnok«í«. A BBTE-UT8 
klubközi csapatbajnoki atlétikai versenyt vasár*  
nap bonyolították le a BBTE-pályán. Az esi) 
csak a rúdugrást mosta el és ezt a számot vala» 
melyik hétköznapon bonyolítják le. A klubközi 
bajnoki versenyt a BBTE nyerte 74:53 pont*  

Iar&AOyaU
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Vaskos meglepetésekkel 
indullak az amatör futballdöntök

A tegnap megindult amntörbajnokl döntő- 
mérközóvk vaskos meglepetést hoztak: ■ Cse
peli MOVE váratlanul alaposan helybenhagyta 
a terézvárosiakat. A többi döntő a favoritok 
győzelmét hozta.

Az elmaradt bajnoki mérkőzések során hatal
mas meglepetés a PMTK súlyos veresége a RÁC
IÓ], A vereséggel is az élen végzett. A másik kél 
mérkőzés nem liozolt lényeges változást a ta
bellán. Ili említjük meg, hogy n IV. osztály 
harmadik csoportjában a BLASz Intézőbizott
ságának határoznia folytán a Drasche SE lelt 
nz első: megkapta a KMTE ellen elvesztett, de 
\Végh játékos jogosulatlan szerepeltetése miatt 
mcgseinmisilefl mérkőzésnek két pontját és igy 
megelőzte a Husoií.

DÖNTŐ MÉRKŐZÉSEK
n II. osztály bajnoki elméért!

Csepeli MOVE—Terézvárosi EK 4:0 (0:0).
Góliövők: Martin (11-esböl), Faragó, Polláko- 
vits és Uilz. A TLK szerencsétlen küzdelmet 
vivőit. Szünetig fölényben játszott, azután a 
11-os é-s egy lesállósgyanus gól megtörte ellen
állását. A csepeliek lelkesen játszottak.

A IV. osztály bajnoki elméért:
PTBSC—KEAC 2:1 (2:0). Góllövők: Schuber 

és Kircz, ill. Kovács I. A KEAC balszerencsével 
játszott, emellett kél 11-cst elnézett a biró a 
PfB.SC kapu előtt.

Az V. osztály bajnoki elméért: 
'Autofnxi—Frangepún EK 5:0 (4:0). Góllövők: 

Sefcslk (2), Juhász, Római II. és Kukán. Szirá- 
kot (FLK) és Scfcsiket a biró kiállította.

Az V. osztály 3. helyéért: 
Goldberger SE—MFOE 5:0 (3:0). Góllövők: 

Mészáros (3), Láng és Forgács. Az MFOE csak
nem teljes második csapatát játszatta.

BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK
III. osztály, első csoport:

I. kér. SC—KTK 7:2 (3:0). Góllövők: Dvora- 
fcsek (4), Gahlr (2, egyel 11-esböl), III. Melsler 
'(11-esliől) és Nonn. A KTK teljes ifjúsági csa
patát állította ki.

IV. osztály, első csoport:
RAG—PMTK 4:1. Góllövök: Eckcr '(4)’, ill. 

JEhrlich.
IV. osztály, harmadik csoport

K. Húsos—Szondy 0:1 (0:1). Góllövök: Vizi 
1(2), Olajkár III., Staircza, Mnjdányi és Gólya,

KIKAPOTT A FERENCVÁROS MÜNCHENBEN. 
BAYERN—FERENCVÁROS 3:2 (2:1).

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen- 
féxr.) A zöld-fehérek fáradt csapát benyomd. 
hát keltették. Sárosi kitűnő egyéni játék után 
lőtte a Ferencváros vezető gólját, melyet a 
müncheniek 11-esböl egyenlítettek, majd a 37. 
percben a második góljához jutott a nagyszerű 
formában levő Bayern. A második félidőben 
Kovácsnak sikerült kiegyenlítenie, de a 18. 
percben Hymon révén a müncheniek győztes 
góljukhoz jutottak. A mérkőzés esős, rossz 
időben folyt le s kilencezer főnyi közönség 
frolt Jeleni.

GYŐZÖTT A BOCSKAY ZWICKAUBAN.
Zudckauból jelentik: A Bocskay túrázó csa

pata vasárnap Zwickauban a Planitz FC csa
patával mérkőzött és 2:1 arányban megérde
melt bizlos győzelmet aratott. A félidő ered
ményű 1:1 volt. A Bocskay mindkét gólját Te
leki szerezte.
JA HUNGÁRIA REVÁNSOT VETT BRÜNNBEN 
| Hungária— Zidenlce 4:2 (1:2)
, Briinn, jun. 18.
f /A Hétfői Napló telefonjelentése.) A Hungária 
M könnyen vett szombati mérkőzése után a kék
fehérek lényegesen jobb játékot produkáltak, 
mint szombaton, úgyhogy győzelmük minden 
Szempontból megérdemelt volt. A rossz időjárás 
következtében alig másfélezer főnyi közönség 
folt jelen a mérkőzésen. A nehéz talajon a Hun
pária otthonosan mozgott és Hirzer, Dudás, Ba- 
fát kg és Webet (11-esböl) góljaival bizlos győ
zelmet aratott.

X Ma este válogatnak n Tour de Hongrle-ra. 
Ncuman Andor szövetségi kapitány felkéri ez- 
Utón is a főversenyz.őkcl, hogy hétfőn 8 órakor 
h Tour de Hongroie-ben résztvevő 2 magyar csa- 
tat összállilása céljából a Millenáris-pályán lévő 

SE-bcn jelenjenek meg.
) X Repülő futballisták, repülő vívók Buda 
jieatcn. A repülés nemcsak mini sport, de 
jninl közlekedési eszköz is bevonult nálunk 
n sport történetébe. A Racing Club de 
'J'rance játékosai a Cinda remek repülőgé
pein utaztak vissza I’árisba hármasával né
gyesével. Berkessy Elemér még Budapesten 
[Van. A Racing színeiben játszó kitűnő ma
gyar center valószínűen holnap indul Pa
risba. ö is repülőgépen megy. Magával viszi 
Hz édesanyját is. I)o nemcsak a Racing já
tékosai utaztak repülőgépen, hanem légi 
liton jött az európai vivóbajnokságra sok 
francia és olasz vívó Is. Valamennyien azt 
mondják, a versenyzők számára felbecsülhe*  
Jelien értékel jelent a repülőút: gyors, biz
tos, kényelmes és nem viseli meg a sportolók 
'fizikumát és idegéi ugy, mint a hosszadal- 
pias vonatutazás.

X A „Grand-Prlx" kiegészítő programja. Az 
I’rnapjára kitűzött és nz cső állal elmosott 
'llrnnd-Prir, kedden este fél 9 órakor az ere
deti programmal fog lezajlani a Millenárison. 
'A Grand-Prixben a haliéi Neustedttel szemben 
'Szekeres, Istenes, Nagy Béla és Vida veszi fel a 
bárról — 40 km-cn át. A „Csikó Dcrhy"-hen. 
Btncly 15 km. lesz, Nemes, Gondy, C.atsa, Hu
szár, Hoday, Mirkovils és Német közül a lég- 
jobb öl indul. A molnrvezetéscs számokon ki- 
viil felelte izgalmas lesz a ,.Karsialag-verseny“ 
|s. amelynek védője Németh Miklós BSE, az or
szág leggyorsabb repülő kerékpárosa.

HÍREINK ELEJE a 7. ÉS 8. OLDALON

— EL AKARTÁK RABOLNIROOSEVELT 
ELNÖK UNOKÁJÁT. New Yorkból jelentik: 
Rooaevelt elnök unokáját Saruk Deleno 
Rooseveltet atyjának Little Boars's llcad*  
ben lévő kastélyából Ismeretlen tettesek el 
iikartúk rabolni. A gyermeket azóta titkos
rendőrök őrzik.

— A kultuszminiszter Esztergomban. Eszter
gomból jelentik: Hóman Bálint vallás- és köz
oktatásügyi miniszter a vasárnap délutánt Esz
tergomban töltötte. Meglátogatta a hercegprí
mást és Lingauer Sándor dr. főispánt. Az esti 
órákban visszautazott Budapestre.

— A Nemzeti Egység Pártjának szervező 
gyűlései. Vasárnap az ország sok helyén 
folytatták n Nemzeti Egység Pártjának szer
vezkedő gyűléseit. Győrben, Debrecenben, 
Sopronban, Makón, Kispesten, Hatvanban, 
Kunszentmiklóson, Magyaróváron voltak na
gyobb gyűlések. Gyulán részt vett a zászló
bontó gyűlésen Szlranyavszky Sándor orszá
gos elnök is, aki hosszabb beszédben fog
lalkozott Gömbös miniszterelnök berlini uta
zásával és azt hangsúlyozta, hogy a minisz
terelnök nem misztikumért ment Berlinbe, 
hanem realitásokért és legkevésbé azért, 
hogy lemásoljon olyan dolgokat, amelyek a 
magyar nemzet lelkűidével ellentétesek.

— Rendőri betiltás után a belügyminisz
ter engedélyezte a kaposvári cserkészek 
felvonulását. Kaposvárról jelentik: Kelle
metlen incidens zavarta meg vasárnap a 
kaposvári cserkészek vasárnapi kivonulá
sát. A cserkészek az országos riadóparancs 
értelmében a város főterére akartak felvo
nulni, a rendőrség azonban egy belügymi
niszteri rendeletre hivatkozva, nem adott 
erre engedélyt. A cserkészvezetők telefonon 
hívták fel a véletlenül Kaposvárott tartóz
kodó Keresztes-Fischer belügyminisztert, 
aki azonnal utasította a rendőrséget, hogy 
a felvonulást engedélyezze. A cserkészek 
igy csak a késő esti órákban vonulhattak 
fel. A belügyminiszter vizsgálatot indított 
annak megállapítására, hogy kit terhel a 
felelősség azért, mert a kaposvári rendőr
ség nem kapta meg a felvonulást engedé
lyező rendeletet.

-— Megindult a harc a monorl mandátu
mért. A Pakots József váratlan halálával 
megüresedclt monori mandátumért megin
dult a választási küzdelem. A Nemzeti Egy
séges Pártjának jelöltje Máriássy Mihály 
földbirtokos. Vele szemben pártonkivüli 
programmal Kégl János neve került elő
térbe. Vasárnap megjelent a kerületben 
Neugebauer Béla, a Friedrich-párt igazga
tója, nkit Friedrich István is elkísért a ke
rület minden községébe. Friedrich megbe
szélést folytatott Kégl Jánossal is és ennek 
a beszélgetésnek a nyomán az a hir terjedt 
cl, hogy Kégl János nem vesz részt a vá
lasztási harcban és igy csupán Máriássy és 
Neugebauer küzdenek a mandátumért.

— Vakbélgyulladást kapott a cellában az el
fogott betörő. Szombaton este teltenérték Grúsz 
Ferencet, mikor be akart törni Földváry Elemér 
felsőházi tag havasulcai lakásába. Grúzt a fő
kapitányság egyik cellájában helyezték el. Éj
szaka rosszul lett, mire orvost hívtak hozzá. 
Kiderült, hogy vakbélgyulladása van. A rabkór
házba vidék.

— öngyilkosok. Szántó Gyula esernyőkészitő 
felesége, a Székely Bertalan-utca 26. számú ház
ban lévő lakásán mérget ved be. A Rókus-kór- 
házba vitték. — Horváth Rezső rézműves fele
sége hipermangánnal niegmérgezte magát. A 
Rókus-kórházban ápolják.

— Eltűnt diáklány. Fiiak Margit 14 éves pol
gárista eltűnt szüleinek Telep-utca 66. számú 
házban lévő lakásáról. A rendőrség keresi,

— Az Országos ügyvéd Nyugdíjintézet köz
gyűlése. Vasárnap tartotta az Országos Ügyvédi 
Gyám- és Nyugdíjintézet évi rendes közgyűlését. 
Papp József dr. elnöki megnyitójában bejelen
tette, hogy törvényjavaslat készül, amely szerint 
kimélcti időt biztosítanak a tagdíjhátralékosok 
számára. Nemfizetés miatt nem törölnek majd 
senkit, csak a nyugdíjjogosultságát veszíti el a 
nemfizető ügyvéd. Uppler Emil, Medvigy Gábor, 
Forgács Dezső, Rejtő Alfréd és még sokmás fel
szólalása után a gyűlés véget ért.

— A bajul szerelmi dráma áldozatainak teme
tése. Bajáról jelentik: Vasárnap délelőtt kétezer 
ember jelenlétében temették el a közkórház 
halodashúzából Auer Edithet, a kettős szerelmi 
dráma 17 éves áldozatát. Weindrich Helmuth 
főhadnagyot ma, hétfőn temetik katonai pom
pával.

— Felhőszakadás Sátoraljaújhelyen. Vasár
nap délben hosszú ideig tartó óriási felhősza
kadás zudult Sátoraljaújhelyre és környékére. 
Négy-ötszáz ház pincéjét öntötte cl a vizáradat, 
amely a Kazinczy-utcán a közlekedést is el
zárta. Egész nap megfeszített erővel dolgozod 
a tűzoltóság, a hatóságok pedig megtették az 
óvintézkedéseket, nehogy a hegyek felől ömlő 
víztömegek még nagyobb kárt okozzanak.

— Az OMGE szegedi vándorgyűlése. Szeged
ről jelentik: Gróf Somssich László elnöklete 
alatt a szegedi Városháza közgyűlési termében 
Vándorgyűlést tartott ma az OMGE. A gyűlé
sen gazdasági vonatkozású előadásokat tartot
tak. Délután nz alföldi mezőgazdasági kiállítást 
és a szalymazi tanyán a gyümölcs és szöllőter- 
inelést tanulmányozták a gyűlés résztvevői. At 
OMGE tagjainak egy része kirándult Mezőhe
gyesre és megtekintette nz ottani állami ménest.

— Nógerlázadás Kongóban. Brüsszelből jelen
tik: A lclga Kongó Kassai tartományában ben- 
szülött lázadás tört ki. Sok lázitót letartóztattak.

— A volt soproni ezred emlékszobra. Augusz
tus 6-án leplezik le Sopronban, a 18-as honvé
dek, elesett hőseik emlékszobrát, melyre Sopron 
városa nagy ünnepséget rendez. A szobor 17.460 
elesett honvéd emlékét örökíti A képen
(balról jobbja) Siklódy Lőrinc szobrászművész, 

a szobor alkotója, dr. Thurner Mihály soproni 
polgármester, vitéz Takách Jenő alezredes, a 
bajtársi kör elnöke, vitéz Csizmadia titkár és 
Molnár ezredes, szobrászművész a dombormű
vek tervezője látható. Sopron városa az ünnep
ségekre az ország különböző részeiből külön- 
vonatokat fog indíttatni olcsó menettérti jegyek
kel, hogy az ünnepélyen a fővárosban és a Du
nántúlon lakó volt 18-asok részlvehessenek. A 
szoborlelcplezésre a legelőkelőbb méltóságok is 
kilátásba helyezték részvételüket.

— Matternnek nyomaveszelt. Moszkvából 
jelentik: Ugy látszik, hogy Matternnek, a 
vakmerő amerikai pilótának teljesen nyoma
veszett. A chabarovszki rádióközpont érint
kezésbe lépett valamennyi rádióállomással s 
minden orosz tengerjáró gőzössel, amely 
rádióállomással van felszerelve, tapogatód- 
zásai azonban eddig teljesen eredménytele
nek maradtak.

— Hajóösszeütközés a Dunán. Belgrádból 
jelentik: A Jugoszláv Hajózási Társaság tulajdo
nában lévő Bistrlca gőzös, mely dunai helyi for
galmat bonyolít le, útközben összeütközött egy 
vitorlással, amely elsüllyedt. Személyzetét meg
mentették.

— Megtámadta a rendőrt. Á Soroksári-ut 
57. számú házban levő vendéglőben Prada 
György kovácssegéd ittas állapotban ga
rázdálkodni kezdett. A vendéglős . Szőke 
András rendőrőrmestert hivta segítségül. 
Prada késsel támadt a rendőrre, aki erre 
kardot rántott és a garázdálkodó embert a 
lején megsebesítette. Pradát a mentők a 
Szent István-kórházba vitték. A rendőr jo
gosan használta fegyverét a garázdálkodó 
munkással szemben.

— Gázolt, azután elmenekült a soffőr. A 
Szent László-uton Hajdú Szilveszter 49 éves 
gyári munkást egy ismeretlen személyautó 
elütötte. Az autó a gázolás után tovább ha
ladt. Hajdú a balbokáján szenvedett zúzott 
sérüléseket. A mentők a Rókus-kórházba 
szállították. A soflört keresi a rendőrség.

Canada nyerte a magyar Derbyt
Avanti második, Livius harmadik — Az osztrák Derby 

győztese, Suntime helyezetten
Novemberi időben futották le az idei Magyar 

Derbyt. Esett, fújt s a közönség sajnálattal gon
dolt az otthonhagyott télikabátra. Közönség 
ugyan volt bőven, de a Király-dij külső pompá
ját teljesen elmosta a folyton szakadó eső. A 
csúf időért nagyszerű program kárpótolta a 
megjelenteket, melyből jelentőségén felül is ki
vált tizenkettes mezőnyével a Magyar Derby. A 
magyar kékszalagért starthoz állt a magyar és 
osztrák istállók minden elsöklasszisu három
évese, közöltük az Osztrák Derbyt nyerő Sun- 
time. Az osztrák derby dicsősége azonban nem 
erősítette meg Suntime pozícióját s a közönség 
rendületlenül bízott Festetics herceg nagyszerű 
kondíciójában Canadában. Canada, erős harc 
után ugyan, de valóra váltotta a bizalmat, 
s a Széchenyi, a Kanca dij trófeája mellé meg
szerezte a derby kékszalagját is. A start jól si
került. csak Suntime vezető lova Marabu ma
radt állva az indításnál. A start utón Roxane 
és Végrehajtó vették át a vezetést, de azt csak 
az egyenesre fordulóig tudták megtartani. A táv
nál már feltiinlek Canada színei, majd Livius, 
Kiszombor és Avanli váltak ki a csomóból. A 
táv után Avanli erős küzdelemre kényszeritctlc 
Canadát, de az fejhosszal megvédte győzelmét. 
Livius kél hosszal harmadik, Kiszombor nyak
hosszal negyedik. Canadán kívül csak Suhanc 
nyeri a favoritok közül. Nagy meglepetést oko
zott Rabló és C.hecky győzelme. Mind a kettő a 
starttól a célig könnyű nyerő volt s ellenfelei 
meg sem tudták közelileni. Ugyancsak könnyen 
nyert Dorna és Suhanc. Eleikének előbb Nem 
nem soha, majd Tammusz, Africanusnak Száz
szorszép és Annus melegítették meg a győzel
met. Részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Horthy J. Dorna (4) Teltschik,
2. Paladin (10) Tóth B., 3. Búzavirág (6) Vra- 
bel. Fm.: Már enyém, Arató, Csak előre. Pa
rancs, Vlndobona. Tol.: 10:40, 15, 29, 20. — 
II. FUTAM: 1. ifj. Petanovits J. Életke (5)

— Álhlr Papén elleni merényletről. Ber
linből jelentik: Londoni lapok azt jelenteti 
lék, hogy Papén alkancellár ellen meréyletet 
követtek el. Illetékes helyen a külföldi rága- 
lomhadjárat egy újabb kitalálásának minő
sítik ezt a hírt. Papén alkancellár vasárnap 
egyébként egy hannoveri hazafias ünnepélyen 
vett részt.

— Egyelőre nem startol az olasz repülő
raj. Rómából jelenük: Az olasz oceánrepü- 
löraj addig nem indulhat útjára, mig a 
Zabradorban fekvő Carlwright öböl annyira 
föl nem szabadul jégpáncélja alól, hogy a 
repülőgépek veszély nélkül leszállhatnak, 
Az „Alice" hajó, mely a repülőgép után
pótlásokkal junius 5-én indult útnak, a ha
talmas jégtömegek miatt nem tud ájtutni a 
Béllé Isié szoroson, úgyhogy jégtörő hajót 
kellett segítségére küldeni. A repülöraj 
startra készen áll, csak az idő jobbra for
dulását várják.

— Egy főiskolai tanuló és egy gimnazista 
leány motorkerékpár-balesete. Vasárnap éj
jel a Margit-rakpart irányából a Szilágyi 
Dezső-tér felé robogott motorkerékpárjával 
Zsarnóczay Pál 19 éves főiskolai hallgató. A 
motorkerékpáron mögötte ült Sárközi Irén 
16 éves gimnazista leány, egy fővárosi hentes 
leánya. A Szilágyi Dezsö-téren Zsarnóczay 
megakarta előzni a Bp. 16-747. rendszámú 
autótaxii. Az előzés nem sikerült, a motor 
felfordult. Sárközi Irén jobb lábát eltörte, a 
főiskolai hallgató könnyebben sérült meg. A 
mentők a leányt az Újszentjános-kórházba 
vitték, a fiatalembert a helyszínen kötözték 
be. Tekintve, hogy Zsarnóczay sérülése jelen
téktelen és a balesetnek ö az oka, még az 
éjjel előállították a főkapitányságon, kihall
gatták és megindították ellene az eljárást.

— Újabb politikai gyilkosságok Szófiá
ban. Szófiából jelentik: Kamberov mace« 
dón kommunista nyomdászt meggyilkolták^ 
Plovdivban a Mihailov-féle macedón cso
porthoz tartozó Athanasov szintén gyilkos
ságnak eset áldozatul. A politikai gyilkossá
gokkal kapcsolatosan Pasztuhov szocialista 
és Mermey macedón képviselő interpellál 
cióban fordult a kormányhoz.

— Felborult a német rnhamosztagosokat 
szállító teherautó. Senjtenbergből jelentik: 
Senftenbcrg és Calau között az országúton 
súlyos szerencsétlenség történt. Egy pót
kocsis teherautomobilról a pótkocsi hirtelen 
levált, felborult és utasait maga alá temette. 
Egy rohamosztagos szörnyethalt, tiz társát 
pedig súlyos sérülésekkel kórházba kellett 
szállítani.

— A kisántánt elhidegült Franciaországtól 
a négyhu.aimi paktum miatt? Beigrádbói je
lentik: Nagy feltűnést keltett a berlini jugo
szláv követ egyik cikke, amelyben azt irja, 
hogy a kisántánt Franciaországtól észrevehe
tően elhidegült, mert Franciaország aláírta a 
négyhatalmi szerződést. A cikk szerint Pá- 
risban közeledést igyekeznek létrehozni 
Franciaország és Olaszország között.

Balog, 2. Tammusz (20) Woolb’ert, 3. Nem nem 
soha (6) Scjbal. Fm.: Szomjas, Dénes, Bravó, 
Josibert. Miss Cigány, Macska, Napi gond, 
Reelle. Tót.: 10:89, 23, 26, 22. — III. FUTAM: 
1. Kurz H. Rabló (10) Tóth E., 2. Csicsóné (3), 
Klimscha, 3. Pertinax (3) Schmidt O. Fm.: Ni- 
mólé, Consul, Puszta, Csatlós, Reménység, 
Szillyavér. Tót.; 10:156, 35. 25, 16. — IV. FU
TAM: Magyar Derby. 1. hg. Festetics Canada 
(l’/i) Esch, 2. Avanti (6) Sejbal, 3. Livius (14) 
Tuss. Fm.: Kiszombor, Midinetle, Little Paty. 
Aderno, Végrehajtó, Reichsherold, Marabu, Sun
time, Roxane. Tót.: 10:25. 18, 24, 40. — V. FU
TAM: 1. Hulme Gy. Checky (10) Tcltschlk, 2. 
Vonzó (pari) Gutái. Fm.: Kurkud Khan, Tou- 
pcl. Tol.: 10:82, Befutó: 10:260. —■ VL FUTAM: 
1. Lukács S.-né Africanus (5) Félix, 2. Százszor
szép (10) Szabó L., 3. Annus (12) Tamási. Fm.: 
Mirjam, Annubis, Rattrape, Napfény, Zsivány. 
Arme Gredel. Rcpris, Mint a madár, Gyöngyház, 
Madár, Blue Cyprus, Papucshős. Tót.: 10:45, 19, 
25, 48. — VII. FUTAM: 1. Mélik A. Suhanc (2) 
Kollár, 2. Vágjad (10) Szentgyörgyi, 3. Sylva 
(3) Kupái. Fm.: Legycs, Monda, Martinsberg, 
Vakmerő, Marty. Tót.: 10:28. 14, 24, 18. — Az 
Életke—Rabló-double 5:515.

Befejeződtek a lovasmérkőzések. 'Á Nem
zeti Lovardában rendezett országos lovasmér
kőzéseknek vasárnap volt a befejező napja, me
lyen az esős időjárás ellenére is nagyszámú 
közönség jelent meg. Nagy izgalmat váltott ki 
az-olimpiai díjugratás, melyet az olimpai mére
tek szerint készült akadályokon hibapont nél
kül Réznek Jenő százados nyert meg. A női ne
héz díjugratásban Paulay-Hartmanné győzött, 
mig a vadászugratás győztese Platthy József 
lelt.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
DR. ELEK RUGÓ
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