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SZERKESZTIK!

OPELEK HUGÓ t« MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

VI. kar., Aradi-utca 8, sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: József 308—96.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut. 245-81. 100-43’

Elfogták a kommunisták vezérkarát

Bombamerénylet ltoméban, 
a szent Péter bazilikában

Róma, Junius 2!>.
’ (A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 
’jelentése.) Vasárnap délben percek alatt 
riasztó hir futott szét az örök városban:

— Bombamerénylet történt a Szent 
Péter-templomban! Súlyos sebesültjei 

vannak a merényletnek!
Azok, akik elsőnek értesültek a döbbene

tes hírről, a Szent Péter-bazilikához ro
hantak, ahol már ekkor ott voltak a men
tők, akik sebesülteket hoztak ki a bazilika 
kijáratán. Ott volt már a rendőrség, foly-

tak a kihallgatások. Halottsápadt arccal 
állottak a Szent Péter-bazilika őrei a ruha
tárban és

óriási izgalommal mutogatták, hol 
rabbant a bomba.

A vizsgálat gyors tempóban folyt. Az őrö
ket egymásután kihallgatták s az izgatott 
emberek rapszódikus előadásából tisztázó
dott, mi történt vasárnap délelőtt a Szent 
Pétcr-bazilikában.

A déli órákban egy fiatal, jólöltözött 
férfi akart bemenni a templomba.

Kezében kis kézibőrönd volt. Az örök oda 
léptek hozzá és figyelmeztették a belépés 
szabályzatára:

— Kézitáskát, fényképezőgépet, botot s 
ehhez hasonló holmit nem szabad a temp
lomba bevinni! Fáradjon a ruhatárhoz s 
ott helyezze el a csomagot.

A kézitáskás férfi ezután a bejárat mel
lett lévő ruhatárhoz ment, ott leadta a kézi
táskáját és besietett a templomba. Hogy 
mikor távozott el, azt már nem figyelték 
meg az őrök. Nem sokkal azután, hogy az 
ismeretlen férfi csomagját elhelyezte a ru 
határban.

hangos detonáció reszketteffe meg a 
levegőt, a ruhatárban robbanás történt.

Pontban 12 óra 12 perckor, mikor a hivek 
az utolsó szentmiséről már távozni kezd
tek, történt a robbanás. Az első pillanatban 
senkisem tudta, mi történt.

óriási riadalom, nagy pánik támadt
■ ruhatárban tartózkodók között. Közvet
lenül a ruhatár egyik sarkában álló néhány 
férfi és egy fiatal leány

sebesülten, véresen ’ ’cott le a földre.
'Á ruhatárban tartózkodók kirohanlak az 
utcára, A templomban még folyt a ízefit- 

mise, 3e pár pillanat múlva híre ment a 
robbanásnak és csakhamar kiderült az is, 
hogy

a kézitáskás férfi pokolgépet akart be
hozni a templomba, de miután az őrök 
nem engedték be, otthagyta a kézitás
kát a ruhatárban s a kézitáskában lévő 

pokolgép robbant fel.
Az ájultan fekvő sebesülteket percek alatt 

első segítségben részesítették a mentők. 
Elsőnek a legsúlyosabb sebesültet vették 
ápolás alá:

Andreis pisai mérnököt, aki eszméletét 
veszítve, fekUdt a földön.

Azután két másik férfit részesítettek első 
segélyben és vittek kórházba. A negyedik 
sebesült egy fiatal leány volt, akit ugyan
csak kórházba vittek a mentők, itt bekötöz
ték, aztán eltávozott.

Andreis mérnök és a másik két sebesül’ 
állapota súlyos ugyan, de minden re
mény megvan arra, hogy felépülnek. 
Érdekes, hogy olyan villámgyorsan tör-

Szófiában kihirdették
az ostromállapotot

4 bolgár főváros felé megszűnt a vonatközlekedés, n táviró- és 
telefonösszeköttetés megszakadt — Katonaság szállta meg Szófiát

Szófia, junius 25.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A bolgár parlament vasárnapra 
virradó éjszaka elfogadta a politikai merény
letek leküzdését célzó törvényjavaslatot. A 
törvény azonnali végrehajtása céljából még 
az éjszaka folyamán Szófiában kihirdették az 
ostromállapotot.

Érdekes személyi változá
sok a bírói és ügyészi
karban Rövidesen befejeződnek
az áthelyezések és megtörténnek a kinevezések

Jogászkörökben nagy érdeklődéssel tárgyal
ják azokat

a kinevezéseket és személyi átcsoporto
sításokat. amelyeket a bírói és ügyészi 

karban határoztak el

ileltékes helyen legutóbb. A jogászközönség 
jól ismeri azokat a bírákat és ügyészeket, 
akiknek munkásságát felsőbb helyen most 
úgy kívánják honorálni, hogy magasabb po
zícióba emelik őket.

A Hétfői Napló pontos információkat szer
zett ezekről az érdekes személyi változások
ról. Értesülésünk szerint

a budapesti büntető törvényszéken mű

i tént a pokolgépes merénylet és olyan gyor
san és fegyelmezetten intézkedtek a ható
ságok, hogy amikor a szentmise utolsó hí
vői távoztak a templomból, már csak a 
riadt, izgatott templomi őrök elbeszéléséből 
tudták meg a történteket,

Szerencsére
a bombamerénylet magában a templom 
belsejében semmiféle kárt neri okozott, 
de a ruhatári padok megrongálódtak.
A vizsgálat hamarosan megállapította, 

hogy a pokolgép karkötőórával volt össze
köttetésben és

villamos zseblámpaelemekből és fekete 
lőporral töltött dobozokból állott.

A pokolgép órájának számlapját megt.dál
iák és pontosan 12 óra 12 percet mutatott. 
A pokolgép tehát kifogástalanul működött 
mert a robbanás is pontosan 12 óra 12 
perckor következett be.

A hatóságok nagv eréllyel indították meg 
a nyomozást a pokolgépes merénylő fel
kutatására.

ITajnali 3 órakor rendőrség és katonaság 
megszállta Szófia összes utcáit. A távíró és 
telefonösszeköttetés úgy a belföldön, mint a 
külföld felé megszűnt. A főváros összes laká
sait átkutatták, a talált fegyvereket elkoboz
ták és a gyanús embereket letartóztatták. 
Vasárnapra a fővárosban megtiltottak min
den közlekedést. Szófia felé teljesen meg

ködő egyesbirák számának szaporítá
sára gondolnak,

elsősorban s részben a járásbirák, részben a 
törvényszéki jegyzők köréből fognak tör
ténni kinevezések. Az egyesbirói karban mű
ködő dr. Szabolcsba Mihály törvényszéki bíró 
helyét is be kell tölteni, mert

Szabolcsból a debreceni járásbíróság el
nökévé nevezik ki.

Szabolcska Mihály egyik legszimpatikusabb, 
legtehetségesebb bírája a budapesti törvény
széknek s leggyakrabban a házasságszédelgési 
perekben Ítélkezett. Töreky Géza dr büntető
törvényszéki elnök tanácsában működő

Ligeu Kálmán dr. törvényszéki bíró R

Az őrök meglehetősen pontos személy
leírást tudtak adni a rejtélyes merény
lőről és Így remélik, hogy rövidesen 

kézrekerüi.
Vasárnap délutánra már elült az elsí 

nagy riadalom a Szent Péter-bazilika körül, 
A kapuban a megszokott őr tartózkodik, £ 
ruhatárban is rendes folyt a munka, de 4 
templom látogatói félénken néztek arra*  
felél, ahol délben a bomba robbant,

Rövid időn belül
ez már a második merénylet a Szent 
Péter-bazilika ellen. Legutóbb 1931-ben 
követtek el merényletet, amikor az 
egyik gyóntatószékben helyeztek el 

bombát.
Ezt a merényletet azonban idejébe fölfedez*  
ték s a bombát a vatikáni kertben helyez*  
ték el. Itt hajnalban irtózatos detonációval 
fel is robbant. A szakértői vizsgálat azt ál
lapította meg, hogy ez a bomba erősebi] 
volt, mint a mostani. Ekraziltal töltöttéle 
meg, most pedig lőporral volt megtöltve 1 
pokolgép.

szűnt a vonatközlekedés Is. A katonaság aa 
akciót teljes tábori felszerelésben hajtotta 
végre.

Az uj törvény alapján a jövőben minden 
politikai gyilkosságot vagy gyilkosság! kísér
letet halállal büntetnek. A kormány tervét 
teljesen titokban tartotta, úgyhogy energikus 
fellépése meglepetésszerűen jött.

Kúriához kerül fel tanácsjegyzői be
osztásban

s ezzel ugyancsak egy népszerű, komoly ktL 
pességckkel rendelkező biró kerül el a töri 
vényszékről.

Az ügyészségen történő érdekesebb személyi 
változások:

dr. Auer György kir. ügyész főügyész
helyettesi címmel a főügyészségen fog 

szolgálatot teljesíteni.
Dr. Tyápay József kir. ügyész, aki már rA- 

gébben a főügyészségen működik, ugyancsuli 
megkapja a főügyészhelyettesi címet. A íőa 
ügyészség helyettes vezetésével Vargha Jó*  
zsef dr. halála után — minden valószínű*  
ség szerint

dr. Fabó Zoltán kir. főügyészt bízzák 
meg.

A főügyészségen még egy érdekes személyt 
változás történt: dr. Miskolczy Ágoston táblás 
birót, akit nemrég főügyészhelyettessé nevez*  
tek ki és a budapesti főügyészségre osztottál*  
be, ezentúl az igazságügyminisztériumban fog 
szolgálatot teljesíteni,
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Gömbös miniszterelnök Szombathelyen
és Kőszegen

Szombathely, junius 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának t ele főnjeién*-  

l/se.) Nagy politikai szenzációja volt szombaton 
és vaaárnap Szombathelynek.

(iAmblh Gyula miniszterelnök szombaton 
n*  esti gyorsvonattal váratlanul Szombat

helyre érkezett,
Hz Állomásról azonnal <i*lfjy  Lajos Vas várme
gye főispónj.íiak lakására hajtatott. A főispán 
vacsorára látta vend gül a miniszterelnököt, 
B melyen

Mit hoz a vasárnap szabaddá tett buza- 
hivitel? Érdekes nyilatkozatok a nagyjelentőségű

kormányrendelet várható eredményeiről
Vasárnap élénken pertraktáliúk az egész 

gazdasógi éleiben, különösen a terménykeres
kedők és agrárius társadalom körében, a hi
vatalos Inpbnn közölt kormányrendeletet, 
p mely 

a buzaklvlfclt szabaddá teszi.
'A Ó67O—1933. száipu kormányrendelet szerint 
a búza, a tönköly ét a kétszeres kivitelét sza
baddá teszik s megszűntetik nz eddigi kötött 
exportforgalmat.

Most, a terményértékesítési kampány elölt 
érthető érdeklődéssel várja mindenki, milyen 
gyakorlati haszna lesz ennek a nagyjelentő
ségű kormányrendeletnek.

Sikerűié több búzát, jobb áron eladni 
r> szabaddá tilt kivitel mellett, mint a kötött 
rendszer mellett? A Hétfői Napló munkatársa 
kérdést intézett erről

NAGY ANDOR
tőzsdclanácsoshoz, aki a következőket mon
dotta:

— A kötött forgalom mellett a Futurn, két 
pngy bank áruosztálya és nyolc nagykereskedő

Revolveres rablótámadást 
követett egy szökött fegyerac 

Egy cigAnyos külselU mő késsel kezében 
segített a rábEőtúmadönak
Szolnok, junius 25. '

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
'jelentése.) Deli Balázs jászapáti gazdálkodó 
nz elmult éjsznkn zajt hallott lakásának 
konyhájából. Lámpával kezében kiment a 
konyhába. Ebben a pillanatban az egyik 
párokból

egy fiatalember ugrott elő, revolvert fo
gott rá 

és aH kiáltotta:
— Pénzt, vagy életeti
.Ugyanekkor kést szegezett feléje egy cl- 

tpínyos külsejű nő, aki a rablótámadó tár- 
Kafúgában volt. Deli védekezni akart, mire

Halálos csónakszerencséSlenség 
Győr melleH a Dunán

A megfulladt fiatalember nevét parfnernöje nem akarja 
megmondani

Győr, junius 25.
fA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tété.) Halálos csónak szerencsétlenség történt ma 
délután Győr melleit a Dunán. szerencsétlen
ség megmentett szereplője, özv. Bogdán l’élerné, 
akinek leánya rövid idővel ezelőtt egy győri 
fbitaleinbei i el együtt szerelmi öngyilkosságot 
követeli el egy budapesti szállodában. Bogdánná 
m*  délután gyásaruháhan csónakázni ment egy 
fiatalemberrel, akinek kilétét eddig nem sikerüli 
kideríteni. Amikor a csónak n györszlgetl hídhoz 
ért,

erős szél támadt, a csónak felborult.
a fiatalember, sem az özvegyasszony nem 

Voltak jó úszók, tehát a csónnklra kapaszkodva

Furcsa fegyverszünet Újpest városa 
és a Phöbus között

A hatóság helyett a fogyasztóközönség veszi kezében döntést
A Hétfői Napid többizben foglalkozott a helyi 

kereteiből messzire kiemelkedő, elkeseredett 
bánról, melyet Újpest város lakossága folytai 
n villanyáramot szolgáltató Phöbus árpolitíká- 
jával szemben.

A fogyasztók vrfltoznllannl állják a villam- 
vllágitási bojkottot

■ ex a körfilmény rákénvszorllette, végre n vá
ros vezetőségéi, hogy n közgyűlés Sline elé vi
gye in áramszolgáltatás ügyében kiküldött al
bizottság

■ulyoa megállapításokat tartalmazó jelen
tését.

Szerdán zajlott le ex a közgyűlés. Anélkül 
azonban, hogy komolyabb eredményt tudott
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Mérték elán P 70 00

E N D R ö ÍJ Y ' "‘j. “• ENDRŐjJY

réaztvett Mikes János gró! megyóspöspök 
la.

A Vacsora késő éjszakóig tartott
Vacsora utón Gömböt Gyula Ostffg Lajos fő- 

ispón társaságában a közeli Ostff yasszonyfára 
ment, a főispán birtokára, ahol az éjszakát töl
tötte. Kora reggel tovább utazott a miniszter
elnök Kőszegre, ahol két fia a katonai iskolá
nak növendéke. A miniszterelnök résztvett a kő 
szegi katonaiskola évzáró ünnepségén, amely
nek befejeztével visszautazott Budapestre.

tartotta kezében a gabonakivitelt. A kormány
rendelet következtében

módjuk lesz Ismét résztvcnnl a magyar 
gabona értékesítésében a régi nagy ga

bonakereskedő-cégeknek,
amelyek évtizedekkel ezelőtt nagyszerű össze
köttetésekre leltek szert egész Európában. Ez 
nemcsak a gabonakereskedők szempontjából 
előnyös, hanem érdekében van a gazdatársa- 
dalomnak Is.

— Ami az uj magyar búzatermés értékesíté
sét iiieü,

elsősorban Ausztriára, Németországra és 
Svájcra kell gondolnunk 

a ezekben az országokban kell kedvező piacot 
teremteni a magyar búzának és gabonanemii- 
eknek. Természetesen sok függ attól, hogy 
Kanada és Argentína milyen árakkal lép a vi
lágpiacra.

— Én bízom abban, hogy a régi nagy ma- 
gyár gabonakereskedő-cégek a maguk évtize
des üzleti összekötctlései felhasználásával biz
tosítani fogják a magyar búza kedvező érté- 
keiltétét.

a fiatalember elsütötte revolverét, 

de a golyó szerencsére célt tévesztett. Deli 
ekkor kivitte szekrényéből megtakarított 
pénzét, 1070 pengőt és átnyújtotta támadói
nak, akik az éjszaka sötétjében eltűntek.

A csendőrség a Deii által adott személy
leírásból és a besugások alapján megállapí
totta, hogy a revolveres rablótámadó nem 
más, mint Bakos György volt fegyenc, aki 

három héttel ezelőtt szökött meg a szol
noki fogházból.

Ugyanez a Bakos György rabolta ki néhány 
héttel ezelőtt a pusziapói postahivatalt. 

Arablólámadót keresi a csendőrség.

segítségért kiabáltak, A hídról nagy tömeg nézte 
vergődésüket, de nem tudtak segíteni rajtuk. A 
fiatalember hamarosan elmerült a vízben és többé 
nem került elő. Holttestét sem találták meg.

Néhány perccel később Siptcy József Ács 
csónakjával kimentette nz asszonyt, Bogdánnét 
eszméletlen állapotban vitték egy közeli házba. 
Amikor élelrokeltették,

nem akarta megnevezni vlzhefulladt csóna
kázótársának nevét, 

csak annyit Árult el n fiatalemberről, hogy az vi
déki fin. Megindult a nyomozás a győri csónak
szerencsétlenség rejtélyes áldoznia kilétének kide
rítésére.

volna felmutatni. Harminc napig kísérletezik 
újból a város, hogy a Phöbus t békés utón meg
felelő árengedményre bírja. Ennyi az egész.

A halasztást kénytelen-kelletlen magáévá tette 
a közgyűlés, mert kiderült, hogy n város és a 
vállalat között sznbályrendclctlícg jóváhagyott 
szerződés példátlan könnyelmű

’ n város árnmfogyasztólnnk érdekeivel 
szügcR ellentétben álló, felületes munka 

eredménye.
A szerződésnek per utján való megtámadásá

hoz ma már egyedül a gazdasági lehetetlenülés 
jogcímén lehelne nyúlni. Ennek előfeltételéül 
azonban megfelelő szakértőket kellene a város
nak igénybe vennie. Senki se meri a százezreket 
jelentő előzetes kiadások kockázatát vállalni.

m MOHOM. ESE
mérték után elsőrangn kldolgnzAszal.

Fodor angol url szabóság
Upót-MUrut 21, 11. 8. Telelőn U-ö-w.

HBaanupamazat!
"7- szelvény.
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A vállalat mutat némi hajlandóságot ugyan 
az egység-árak leszállítására, de mereven elzár
kózik attól, hogy betekintést engedjen az üzleti 
könyveibe olyan mértékben, mely fényt tudna 
deríteni a helyzetre. Holott a városnak annál 
is inkább jogában áll a vállalat könyveinek 
ellenőrzése,

— elsősorban az üzemköltségek megállapí
tása — miután százalékos részesedés illeti 
n Phöbus egyéb vállalkozásának üzleti 

hasznából is.
Az újpesti közgyűlés levegőjében lógott a 

kérdés:
kik, miért kötötték meg a szabályrendclet-

Imrédy pénzügyminiszter 
megérkezett Londonból 

Bizakodó nyilatkozatot tett a Hétfői Naplónak
Imriil; Ilélu pénzügyminiszter vasár

nap este az Őrien! Expresszit megérkezett 
a londoni világgazdasági koalerenciáról 
Budapestre.

A nyugati pályaudvaron csak a felesége 
várta á pénzügyminisztert, aki megérkezése 
után fogadta a HéUÍÍI Napló munkatársát.

Első kérdésünk volt a fontos konferen
ciáról hazaérkező pénzügyminiszterhez, 
lingy Igaz-e az. hogy a londoni konferencia 
csődbe jutott?

— Nem! — felelte határozottan a pénz
ügyminiszter. — Azért jöttem vissza, mert a 
knnferencln általános vitája végétért és a plé- 
nnm előtt letárgyalt anyag a bizottságok elé 
kerül.

__  Magyarország szempontja! hogy érvé
nyesültek a konferencián? — kérdezte 
munkatársunk.

— A ml Indítványunk célja az volt, hogy 
a konferencia olyan mechanizmust létesít
sen, amely alkalmas mindazon kérdések 
rendezésére, amelyek a hitelező és adós ál
lamok között szükségesek és olyan koordi
náció létesittessék, amely praktikus módon 
okija meg a függő kérdéseket.

A független, kisgazdapárt a hatalom 
átadását kéri Gömböstől

Ulaín dicsőíti Mussolinit és Hitlert — Nagy kis^azdaparti 
felvonulás Erdélyi Aladár ceglédi beszámolóján

ULAIN FERENCCzegléd, julius 25. 
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Vasárnap délelőtt Erdélyi Aladár, a kerü
let országgyűlési képviselőja beszámolót tartod, 
melyen megjelentek kíséretében Eckhard Tibor, 
Hunyady Ferenc gróf, Ulain Ferenc, Kun Béla, 
Sándor Islván, Némcthy Vilmos, Kiéin Antal és 
Dinich Ödön független kisgazdapárti képviselők.

Dr. DOBOS SÁNDOR 
városi tiszti-főügyész nyitotta meg a beszámolő- 
gyülést, majd

ERDÉLYI ALADAR 
arról beszélt, hogy miért lépett ki az egységes 
pártból.

Nem a régi programjót hagyta ott, 
csak a pártot, mert ugy látta, hogy az eltért 8 
programjától.

Utána felszólalt
ECKHARD TIBOR,

aki elsősorban üdvözölte Erdélyi Aladárt, mint 
akiben a független kisgazdapárt jó harcost nyert. 
Erdélyi és ő is azért hagyták el Gömböst mert ő 
nemcsak örökölte Bethlen és Károlyi hagyatékát, 
de tovább folytatja azok helytelen pénzügyi és 
gazdasági politikáját is. — Nem abban van a 
hiba — mondotta — hogy adói kell fizetni, ha
nem az adózási rendszer moráljában.

GRÓF HUNYADY FERENC
üzenetet küldött n miniszterelnöknek.

— Azt üzenem Gömbös Gyulának — mondotta 
— hogy

óvakodjék olyan csnlaflntn titkos választó
jogot alkotni,

amelynek hátsó ajtaján olyanok furakodjanak 
az országgyűlésre .akiket a nép nem akar. Mert 
látott képviselőket, akik

rongyosan érkeztek be a képviselőhárba a 
mandátummal és most csak autón járnak 

és nagy birtokokul szereitek.
— Gömbös azt mondotta, hogy hálbalámadták. 

Ez csak azért történhetik meg, mert hátat for
dított elvének és igy csak hátba tudják támadni.

SCHNELLER, l>ohány-titca 77. 11. em. 18.

be foglalt áramszolgáltatási tarthatatlan, a 
a város közöuségének érdekelt mélyen sértő 

szerződést?
Feleletet csak a Phöbus könyvei adhatnak 

erre a kérdésre. A szerződésben megkötözött 
kezű város érzi és tudja, hogy a közgyűlés 
állásfoglalásának újabb harminc napra való 
iulólása nem változtat a helyzeten. Az elintézést 
kiemeli tehát a városi közigazgatás kezéből.

Jövő vasárnap nyilvános népgyülés fogja 
demonstrálni a fogyasztók sérelmeit és 

óhajtásait.
Belekapcsolódik ebbe a mozgalomba a pest

környéki áramfogyasztók minden szervezete ii. 
A világítási bojkott ezrekre menő tömege fog 
világosságot deríteni az újpesti közvilágítás 
misztikumába. M. H.

— Magyarország részéről — folytatta —• 
hangoztattam, hogy olyan nehéz helyzetben 
lévő agrárország, mint a mienk és amely a 
többi agrárországokkal együtt cl van adó
sodva, rászorul arra a segítségre, hogy el 
tudja helyezni megfelelő úron a külföldön 
terményeit és pedig megfelelő külföldi szer
ződésekkel. Legfontosabb tehát az értékesí
tés szervezése. De rámutattam arra is, hogy 
az adósságok rendezése kérdésének kap
csolatban kell lenni az eladó államok ré
szére megfelelő kereskedelmi szerződések 
biztosításával.

— Magyarország szempontjából, remé
lem, hogy eredményes lesz ez a konferen
cia, bár, mint minden konferencia, ugy a 
londoni konferencián is hullámvonalban 
halad a kérdések megoldása, oly módon, 
hogy néha több, néha kevesebb optimiz
musra van jogunk fejezte be nyilatko
zatát.

A pénzügyminiszter már holnap délelőtt 
referál Gömbös Gyula miniszterelnöknek, 
akivel különben már Londonból volt hl*  
kalma telefónon érintkezni.

Mussolinit és Hitlert dicsőítette. Azt hangoztatva, 
hogy ezek szegény sorsból küzdölték fel magukat, 
de sohasem tagadták meg elveiket.

Kun Béla, Némcthy Vilmos, Sándor István be*  
szódéi után Dinich Ödön kijelentette, hogy köves 
telik:

Gömbös adja át a kisgazdapártnak a ha
talmat,

mert az őket illeti meg.
A gyűlés az elnök zárószavaival véget éri.

Újabb Híller-ellenes röpcédulá
kat szórlak le Németország 

felett a rejtélyes repülőgépek
Berlin, junius 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen*  
lése) A rendőrigazgatósághoz vasárnap jelene 
lóg érkezett, amely szerint

Türingia felett is nagyobb mennyiségű röp
cédulákat dobáltak le a rejtélyes repülő

gépek, 
amelyek azután eltűntek. Beszolgáltatták ® 
rendőrségre a röpcédulákat, amelyek Hitler*  
ellenes támadásokat tartalmaznak.

Ugj’ancsak vasárnap
tűz volt a porosz birodalmi minisztérium 

épületében,
ahol jelenleg a birodalmi véderő egyes osztá
lyait helyezték cl. A kár jelentéktelen, a viza*  
gálát folyik a tűz okának megállapítására, 

A politikai életben
vasárnap is tartotta magát az a hír, hogy 

Hugcnbcrg lemondott, 
de a kancollár nem fogadta cl lemondását. Az 
esti órákig a híreket ncin cáfolták meg, do 
nem is erősítették meg.

Majnafrankfurti jelentés szerint ott vasár*  
nap letartóztatták a szociáldemokrata párt*  
szervezet összes vezetőit.

— Ezerkétszáz vendéget hozott a miskolci 
gyors Debrecenbe. Debrecenből jelentik: Va- 
sárnap Miskolcról Filléres Gyorsvonat érke*  
zett a fővárosba. Hodobay, miskolci polgár
mester vezetésével czerkélszáz. miskolci ven
dég érkezeit a filléres gyorssal. A miskolciak' 
megtekintették a várost, majd este visszautaz
lak.

— A nyári meleg a faggyuimrigyek műkö
dését fokozza, miáltal az arezsirosság és aa 
ezzel járó arctisztáfalanság gyakori. A Sulfa- 
myl kénpuder rövid használat után megszüli*  

.leii az arc zsírosságát, mitesszereit és patta
násait. Éjjeli használatra a Sulfamyl krém al
kalmas,
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Elfogták a Kommunista niumunkások
UCZ8PK31*31  Közelharc a Bajza-utcáhan a deiektluek ás a tétlenért

s

már kommunista ügyek- 
ugynevezett Schwerdloff- 
később kerületi biztos 

pedig területi biztossá

sóit ts Fecsko-kopuiot titkán
A főkapitányság politikai nyomozó fő

csoportja, amely Uetényi Imre dr., fökapi- 
tányhelyettes irányításával éber figyelem
mel kiséri a kommunisták földalatti moz
galmait, újabb nagyszabású és messze- 
ágazó kommunista szervezkedést leplezett 
le és izgalmas nyomozás után kézrekeri- 
t^tte a mozgalom vezérkarát.

A politikai osztály detektivjei rájöttek, 
hogy a Kommunista Ifjúmunkások Magyar- 
országi Szövetsége

■ kommunisták nyelvén Kimsz, 

nagyarányú szervezkedést indított a buda
pesti gyárakban. A kommunisták Budapest 
számára úgynevezett területi bizottságot 
szerveztek, amely

■ fővárost és környékét kerületekre 
osztotta,

északi, déli, újpesti és keleti kerületre, 
mig Ferencváros, Csepel, Kispest és Erzsé- 
betfftlva a kezdőbetűk rövidítéséből a 
Fecske-kerület nevet kapta. A területi bi
zottság főnöke Csermanek János müsze- 
részsegéd volt, ö alája tartoztak a kerületi 
bizottságok vezetői.

Cscrmaneket jól ismeri a rendőrség, 

többször szerepelt 
ben. Régebben az 
sejtben működött, 
lett, mostanában 
léptették elő és Barna álnéven dolgozott. 
Mellette működött Sebess György magán
tisztviselő, Rudas Ervin vésnök és Molnár 
László szobrászsegéd.

Megtudta a rendőrség, hogy a társaság 
tagjai időnként
* titkos gyűléseket szoktak tartani, 

mindig más és más helyein gyülekeztek 
.vezetők, nehogy a rendőrség elfogja őket. 
rA detektívek napokig tartó megfigyelés 
után azonban mégis leleplezték őket.

A politikai osztály három detektivje teg
nap figyelőköruton járt a Bojza-utcában. 
Egyszerre csak nagy meglepetésre észre
vették Csermaneket, amint Sebessel, Ru
dassal és Molnárral egy ház előtt föl és alá 
járva, nagyban tanácskozott:

itt a szabad ég alatt tartották megbe
szélésüket,

Hit hitték, ez a legbiztosabb.
A detektívek azonnal odasiettek', hogy 

elfogják őket. A négy kommunista vezér 
azembefordult velük,

Izgalmas dulakodás kezdődött, 

amelynek a végén a detektívek Csermane
ket, Rudast és Molnárt legyűrték, Sebess 
^Györgynek azonban sikerült elmenekülnie. 
!A három fiatalembert a detektívek előállí
tották a főkapitányságra és megkezdték a 
kihallgatásukat.

Rövidesen kiderült, milyen jó fogási 
Csinált a rendőrség. Rudas, Ervin Székely 
fóerta/an-utcai lakásán házkutatást tartot
tak és

megtalálták a Klmsz területi bizottsá
gának a pénztárát

íls megállapították, hogy Rudas előterjesz
tésére szokott a központi bizottság kom
munista célokra pénzt kiutalni.

Csermanek János Dob-utcai lakásán pe- 
aig

előkerült a kommunisták titkos levél
tára,

142 titkos akta került a rendőrség kezébe: 
sillabuszok, kérdőivek, kimutatások a gyári 
üzemeknél dolgozó munkások létszámáról,

I

Buda legszebb vacsor Azóhelye a

DOiipaivauduarftertnsiylsfioe 
fin-', oldal) uj vezetés, szolid árak, esténklnt cigányzene, 
fővárosi t>s vidéki óriközönség találkozóhelye.

Tulajdonos: Ifj. Andorba János

B3K*5  POZSONYKAVÉHAZEm.
Kitűnő konyha, elsőrendű italok. Hevesi HORVÁTH OUSZTI 
KOMikAl. Tulajdonát: v. BERTHA GYULA

Buda kellemes vacaorAzó helye

KIS RABLÓ ÉTTERMEK
Magyar ételkülőnlegosségek. I., Zenta-utca S. 
(gróf Hadik laktanyánál.) 8ZÜT8 LAJOS vendéglős.

ttEIlEI
■B«r Bura M

kellemes keriheiyMgben,
1, Horthy MiklÓH-ut 48 

Kitűnő konyha. Dreher-iörök 
Oy Bura Károly óo olflányaonokar muzsikál “W>

SCHRAPLER halászlé
fogalom! a ziíígmoud-térnéL T. 67-6-41.

munkaviszonyaikról, azonkívül vázlatok, 
rajzok, valamint

Ifjú Proletár és a Kommunista elmü 
bolsevikl lapok kéziratai,

Molnár László lakásán is különféle kézira
tokat talállak.

A nyomozás most már ujult erővel folyt 
tovább és egymásután állították elő a fő
kapitányságra Éried Sándor magántisztvi
selőt, Ungár Imre ötvössegédet, Székely 
Károly kereskedősegédet. Schivartz Andor 
főiskolai hallgatót és még három fiatalom 
bért, akik többé-kevésbé

résztvettek ebben a mozgalomban.
Megtudta a rendőrség, hogy összekötte

tésben állt velük Éried Sándor magántiszt
viselő is, aki bolsevista üzelmek gyanúja 
miatt egyszer már le volt tartóztatva.

Revideálták" Németországban 
a meztelen kultuszt

Kánya külügyminiszter 
hivatalos lépéseket tett 
Lóránt István érdekében
Közönséges bűncselekménnyel is vádolják 

a letartóztatott magyar újságírót

Németországban az utóbbi időben hihetetlenül elterjedt a meztelen test kultusza. Az uj rezsim 
a meztelen társaság vetkőzésl szabályain apróbb „változtatásokat" eszközölt.

A képviselőházban a napokban szóba- 
került Lóránt István magyar újságíró ügye, 
akit a német nácirendőrség három hónap
pal ezelőtt letartóztatott, azóta ki se hallga
tott s

senklsem tudja, hogy miért került fog
ságba.

Kánya Kálmán külügyminiszter — mint 
értesülünk — berlini követségünk utján 
müncheni konzulátusunkkal

interveniáUafott
a letartóztatott Lóránt István érdekében.

Budapesten nyomoznak 
a Tutánkámen-expedició 
eltűnt orvosa után

Misztikus legenda, keleti titok, babona és rejtély 
i eltűnése körUla fiatal egyiptomi orvos

Vasárnap délben nagy érdeklődést kelteit a 
főkapitányság eltűnési osztályán egy átirat, 
amelyet a kairól rendőrség intézett a buda
pesti főkapitánysághoz.

A pársoros átirat egy pár év előtti világ
szenzációt kellő expedícióval van összefüggés
ben. A kairói rendőrség arra kéri a főkapi
tányságot, hogy állapítsa meg, 1928 óla

járt-e Budapesten dr. Mastlklan Vcglila 
30 éves, egyiptomi születésű orvos.

Maslikian családos ember. Fiatal kora dacára 
is szép tudományos munkát fejlett ki és an
nakidején, amikor lord Carnarvon megindí
totta expedícióját Tutánkliámen fáráó sírjának 
feltárására, a kiválóan képzelt orvost is magá
val vitte, mint az expedíció orvosát.

A fáráó sírjának felkutatását nagy örömmel 
fogadta a tudomány, de rövidesen utána

rejtélyes halálesetek sorozataSzületni nem véletlen!
Ezt Igazolja a

mikor igen, mikor nem? 
című könyvecske, h „Pontos**  hónapszámItősl tabel
lával. El ai egyetlen eszköz, ame’y a szlIletOs- 
szahályozás kérdését az egészség és a törvény 
követelménye szerint oldja meg.

Ara P 1.00 — Kapható minden könyvkereskedésben.
BMthmAryné BAnó Vilma kiadóvállalata,

Budapest, IV., Egyetem-tér 5. szám.

Molnár Lászlót, valamint Stei- 
Schivartz Andort, Ungár Imrét 
Károlyt a politikai nyomozó

Stcincr Andor, aki az Olasz fasor 3. sz. 
házban lakik, szintén ismerős a politikai 
osztály előtt. Mint most kiderült,

A Vörös Segély számára dolgozott, 
nagymennyiségű Vörös Segély-bélyeget ta
láltak nála.

A leleplezett kommunista vezérkar elő
állított tagjai közül Csermanek Jánosi, Ru
das Ervint, 
ner Andort, 
és Székely 
főcsoport

vasárnap
amely holnap dönt sorsukról.

A politikai osztályon most tovább folyik 
a nyomozás, egyrészt az elmenekült Sebess 
György kézrekeritésére, másrészt a leleple
zett mozgalom titkainak teljes föltárására.

átadta a bűnügyi osztálynak,

Az intervenció — hir szerint — azért nem 
járt mindeddig sikerrel, mert a letartózta
tott magyar újságíró ellen közönséges bűn
cselekményért is feljelentést teltek és an
nak tisztázása, vájjon

komoly vádaskodásról van-e szó, 
hosszabb időt vesz igénybe.

A külügyminisztérium mindenesetre min
den lehetőt elkövet, hogy Lóránt István 
ügye mielőbb tisztázlassék és amennyiben 
az ellene emelt vádnak nincs alapja, minél 
előbb szabadlábra kerüljön.

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

hatemeletes Kristóf Aruház 
néhány osztályé hárbeadól f/tekezé. »z Aruuxiro«- 

jában egész nap IV., Türr
István-utca 9. az. H. emelet 3. (Vaci-utca sarok) Telelőn 68-0-00

Most már egy utón nőm halad. 
Ha bánt kiadód rogy kritikád, 
egyM cnk ..FRUTTI- cukorkát "

Tehát:

„Tudóé mit?
Együnk FRUTTl-tl-
A FRI'TTI cukorka pom
pás Iztl, Üdítő hatású és olcsó. 
Gyártja: Stűhmer Frigyes Rt. 
Budapest.

La A. kőttó it a oortharag
. .. . “ Moot már eav utón nőm

el.

boly

halál-

hogy 
visz*  

egyéb helyeken kezdtek

követte egymást és ezek a tragédiák különö
sen misztikussá tették n nagy fáráó sírjának 
megbolygatását.

Lord Carnarvon, aki egy vagyont áldozott 
a tudományos kutatásra, váratlanul meghalt^ 
A hírek szerint mérges légy csípésétől szár*  
mazó vérmérgezés ölte meg.

Felesége és az expedíció több tagja Is rej
télyes körülmények közölt hunyt

A keleti legenda szerint
a halolt fáráó bosszút állt sírjának 

gatól fölült, 
mig a riporterek, akik nyomozlak a 
esetek ügyében, az arabok bosszúját sejtik a 
lord és a többi elhalt tudósok tragikus halála, 
körül.

A fiatal egyiptomi orvos abban ax Időben 
tűnt el, amikor a sorozatos halálesetek történ
tek. Először Egyiptomban, a Kelet többi nagy 
városaiban kutattak utána, azt hitték, ' 
valamelyik orvosi laboratóriumba vonult 
sza, azután 
nyomozni utána.

Most évek múltán 
rói rendőrség, hogy 
értesítse és felkérje,

nyomozzanak az orvos után, 
hátha valamelyik európai nagyvárosban nyo
mára bukkannak.

A budapesti főkapitányság ilyen előzmények 
után kapcsolódott bele az egyiptomi orvos el
tűnésének ügyébe és bár nem tartja valószínű
nek hogy a Tutánkhámen-expcdició orvosi 
Budapestre került volna, mégis

nyomozást Indítottak
annak a megállapítására, hogy az utóbbi évek
ben a fővárosi szállodák és penziók vendégei
nek névsorában nem szerepel-e az orvos neve.

Ezzel egyidejűleg
orvoM körökben Is érdeklődik ■ rend

őrség
és a kutatásának eredményéről rövidesen rá- 
diogram utján értesíti a kairói rendőrséget.

szükségesnek látta « kai*  
az európai hatóságokat iá 
hogy

Női referens a német 
belügyminisztériumban

Dr. Frick, birodalmi miniszter, a belügyminisz
térium nőkre vonatkozó kérdéseinek referen
séül Paula Silbert, a düsseldorfi járás női 
nemzeti szocialista szervezeteinek vezetőjét 

bízta meg.

Bizony ilványoszíás: 
eltűnt hét diák

Vasárnap délelőtt hét diák eltűnését jelen
tették be a főkapitányságon. Valamennyi el
tűnés

a blzonyltványoszlással van kapcsolatban.
Stiglitz Alajos 18 éves gimnáziumi tanuló, 
Rákospalota, Károlyi-utca 4, alól tűnt cl. Szli- 
mák István 12 éves polgárisla ugyancsak RA- 
kospaloláról tűnt cl, szüleinek MÁV-telep 29. 
ajlószám alatti lakásáról.

Az eltűntek listáján
két kispesti diák

is szerepelt, akik valószínűleg együttesen ha
tározták el, hogy elhagyják a szülői otthont, 
mert mind a kelten jóbarátok, Balog Dénes 
15 éves gimnázista Baross-utca 75, Szabó La
jos 14 éves gimnáziumi tanuló, Árpád-utca 
129. szám alól távozott cl két nappal ezelőtt 
a reggeli órákban.

Bérezi István 18 éves gimnáziumi tanuló 
három nappal ezelőtt távozott el szüleinek Rá
koscsaba, Eperjesi-ut 10. alatt lévő lakásáról.
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Szélhámosság aranyuásárlás meséjével
a Gellérthegy-utcában ,___ ___ ,_____ ....

és kitoezlott egy tőzsdéét — dutútaxls hajsza az Erzséhet-KOruton
Minden momentumában érdekes bűnügy fog- 

Inlkoztiilju népük óta a budapesti rcudörfőka- 
Kiilányságot. A meglep.) éj humoros jelenetek
ben bővelkedő história lettesei ismert és jó- 
módú családok gyermekei: Glancz Vilmos és 
1’rybill István, akik legutóbb a Mnnovlll-féle 
csalási ügyben szerepeltek eredményeién: egyi
ket 15, másikat 8 hónapi börtönre Ítélte el a 
bíróság.

Az „aranyos” nagynéni
Mintegy három nappal ezelőtt Tibor György, 

a Magyar-Olasz Bank volt tisztviselője fölke
reste Friedlfíndcr Lajos tőzsdehizományosL 
Közölte vele, hogy van neki Budapesten egy 
barátja, akinek nagynénje közel

300 Nopoleon-nranynt akar árnba bocsá
tani.

'Az érdekelteket Tibor összehozta, FricdlSnder, 
Glanct és Prybill között megindultak n tárgya
lások az „aranyos" nagynéni Napóleonjai fö
lött. A nemlélező és titokzatos matróna mint 
olaszországi lakói és Prybill nagynénje gya
nánt szerepelt.

n htiuös foiuasö
Az alkalmi üzleti társaság mindenben meg

egyezett. Friedlflndgr nz arany árfolyamát el
fogadhatónak tartotta éj elmentek taxin Bu
dára, n Geliérlhegy-ulcába, ahol a „nagynéni" 
lakott és ahol a nemes francia aranyakat kel- ; 
ii tt volna átvenni. A tőzsdés bekísérte PrybiUt 
és Glanczot a bérházba, sőt

a második emeletre h együtt mentek fel.
Itt Prybill közölte n tözsdéasel, hogy adja át 
n GH0Ó pengőt, mert „nénikéje" ideges és bi
zalmatlan természetű asszony, aki hármasban 
jicm tárgyal.

Frledlünder átadta Pryblllnek nz összeget.
'A fiatalember fölment a harmadik emeletre, 
Glanct is eltávozott, csak n tőzsdés maradt a 
lépcsőházban. Friedlfinder eleinte nyugodtan 
'járkált fel-le, de Prybill egyre késett nz ara
nyakkal. Később nyugtalankodni kezdett és 
fölment a harmadik emeleti folyosóra és ott 
érdeklődni kezdett a fiatalember titán. Amint 
végigment n hosszú folyosón, kissé megdöb
benve tapasztalta, hogy

a folyosó egy Krlsztlna-körutl házba 
lorkoL

Prybill ezen a hűvös folyosón távozott a jelen- 
tás összeggel is nem jóit- vissza.

Halsza
A Jéprecsnll tőzsdéi, akinek társa Is volt nz 

üzlethez, kétségbeesett hajszát indított pénze 
s isszaszerzése érdekében. Dauer nevű társával 
vették űzőbe Glanczot és Prybilll, akikről meg
tudták, hogy Grosz Andorral, n Népopera-ká- 
véház volt tulajdonosával szoktak összejönni. 
Fölkeresték Groszt és megkérték, beszéljen u 
két szélhámossal,.

Wc?kenrte»íík, evezősük kedvenc 
találkozóhelye a N/.IM OGSZIGETI

Fonyá vendéglő
Kttllnő ételek. Italok, olcsó Arak. SCHRAMMEL-ZRNR

adják vissza n pénzt és akkor nem tesznek 
följelentést ellenük.

Grosz vállalta a megbízást és éppen Glnncz 
fölkeresésére indult, amikor találkozott velük 
és a csalók Is ót kérték meg a bikeközveh- 
lésre a károsultakkal szemben.

üuieueiemes
Grosz a társaságot összehozta, de az egyes

sé# nem jött létre. A tettesek ugyanis időköz
ben kissé költekező életet folytatlak és a káro
sultak áttol

kívánt föltételeknek nem tudtak eleget 
tenni.

Glancz is Prybill ekkor merész lépésre hatá
rozták cl magukat: elmentek a valutarendőr- 
légre, ahol

följelentést tettek önmaguk, valamint 
FrledlUndcr és Dauer ellen, 

mint akik tiltott és üldözendő cselekedetre 
bírták őket. A vnhifarendőrség ebben nz ügy
ben hozzá is kezdett n nyomozáshoz, de ha
marosan kitűnt, hogy itt közönséges csalásról 
Van szó is áttette az ügyet a főkapitányságra.

n titokzatos taxik
Most már nz intellektuális csoport két tagja: 

rayer és .Szósz detektívek vették át a nyomo- 
zást, kik felszólították Grosz Andort, vegye fel 
lijból a lettesekkel az egycsségl tárgyalás fona
lát. Glnncz. egész szokatlan módját eszelte ki a 
tárgyalások levezetésének.

Taxira un
és nz Erzsébet kfirut és a Barcsay-ulcn sarkán

ittég ^agig
BUDAI SZÍNKÖR

Ax idei nyAr elAgeroperettJe: 

lánc a boldogságért
«• « ■'n>»or. JíTOSiultr leleten: Aul.M-.liO

várta a békedelegátus Grosz érkezését, A ká
rosullak a detekiivckkel együtt 

ugyancsak taxiba liltelu
Ők az Erzsébet-körut és a Dob-utca sarkán 
állomásoztak. Grosz a két tábor között tel
jesített futárszolgálatot.

Lemgua
Glnncz — természetesen — nem tudta, hogy 

ellenfelei társaságában detektívek vannak.

Rendkívül érdekes gyermektartási per in
dult a budapesti központi járásbíróságon. 
Szakács Ilona nevelőnő indított pert gyer
mektartásért Peri Ödön dr. ismert budapesti 
ügyvéd ellen.

Szakács Ilona ügyvédje Latkőczy Imre dr. 
utján azt Állította keresetében, hogy még a 
világháború kitörése előtt

gyermeke született az ügyvédtől.

Egy szabadszállási vendéglősnél neveltette 
fel gyermekét és most — 17 esztendővel a 
gyermek megszületése után tartásdijat kö
vetel az ügyvédtől, aki eddig nem gondos
kodott a gyermekéről.

Peri Ödön dr. a leghatározottabban ta
gadta a nevelőnő keresetének jogosultságát 
a bíróság elölt. Kijelentette, hogy

Gyermektartási pert indított 
dr. Peri Ödön ismert pesti 
ügyvéd ellen egy nevelőnő 
Elmebetegségben szenved Szakács Ilona, semmi 
kiiziím a gyermekéhez — állítja az ügyvéd

Szakács Ilona elmebetegségben szenved

Megmérgezte magát az angyal
csináló, akit halálos ágyán leplezett 
ie az áldozata A Déri-ulcai ház titka

Pár nappal ezelőtt az utcán összeesett Sehol 
Györgyné 23 éves háztartásbeli asszony. A 
mentők az első segítségnyújtásnál olyan jele
ket tapasztallak .hogy az asszonyt a Bakács- 
léri szülészeti klinikára vitték. Itt megállapí
tották, hogy

tiltott műtétet hajtottak végre rajta.
Állapota igen súlyos volt, elhívták az ágyához 
urát is. egy elyeki gazdálkodót. Sehol György
né halálos ágyán egy nevet emlegetett,

Kárász Ferencné szülésznő nevét

és pár perccel utóbb, hogy ezt a nevet ki
mondta, meghalt.

A halálesetről értesült a rendőrség és nyo
mozást indított. Pár nap alatt megállapítot
ták, hogy a Déri-utca 16. számú házban la
kik egy Kárász Ferencné nevű asszony, aki 
régebben szülésznő volt, de már abbahagyta a 
foglalkozását. A detektívek megállapították azt 
is, hogy

Kárászáét gyakran szokták Ismeretlen 
nők fölkeresni.

Moszkvából érkezett kommunista 
agitátort leplezett le a debreceni 

rendőrség
A pécsi kommunista szervezkedésnek harmincnégy 

gyanúsítottja van eddig
Debrecen, junius 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
A debreceni rendőrkapitányság politikai 
csoportja nagyobb arányú kommunista 
szervezkedést leplezett le. Hosszas figyelés 
után sikerült mcgállapitaniok a nyomozó 
detektiveknek, hogy

Moszkvából érkezett az országba a szer
vezkedés Irányítója, Tóth Mihály ro- 

votlinulfii kommunista agitátor, 
aki nemcsak Debrecenben, hanem Nyíregy
házán, Miskolcon és a környező falvakban 
is agitációhoz kezdett, de a hatóságok még 
idejében, csirájában fojtották el n szervez
kedést. Tóth Mihály már évekkel ezelőtt 
kommunista bűncselekményekben vett részt, 
majd külföldre szökött. Tóth ellen

elfogatóparancsot adtak ki,

Grosz hozta és vitte a 'Jelentéseket, de a tár
gyalások végül niégjem vezettek eredményre. 
Glancz már menni akart, amikor Grosz kérte, 
várjon még néhány percig. Az utolsó feltételt 
akarta hozni. Hozta is. Taxival jött vissza, de 
vele jöttek a deteklivck, akik átültek Glancz 
kocsijába és a rendőrségre hajtattak vele, ahol 
letartóztatásba helyezték.

Most Prybill után kutatnak a detektívek. A 
pénzt — állítólag — Prybill elásta.

s neki semmi köze a nevelőnő gyerme
kéhez.

Szakács Ilona viszont hat tanú kihallgatását 
kérte annak bizonyítására, hogy Peri Ödön 
olyan kijelentéseket tett annakidején, hogy 
gondoskodni fog gyermeke eltartásáról. Peri 
ellenbizonyitékokat ajánlott fel s végül is 
Tarlós dr. biró

elrendelte mindkét fél tanulnak kihall
gatását s egyéb bizonyítékainak Ismer

tetését.

A bizonyítási eljárás lefolytatása után dönt 
majd a bíróság: tartozik-e tartásdijat fizetni 
az ügyvéd a 17 év előtt született gyermekért 
vagy pedig a nevelönö merő fantáziája csu
pán a gyermek tartási követelés.

Kiderült az is, hogy már régebben Is tiltott 
műtétek végrehajtásával gyanúsították. A de- 
íeklivek ki akarták hallgatni, de megtudták, 
hogy

a Sehol Györgyné halálát követő napon 
elment hazulról és azóta nem látták.

Tovább folyt a nyomozás, amely azután érde
kes fordulathoz vezetett. Szombaton délután a 
Ferenc-körut és Üllől-ut sarkán

Kárász Ferencné morfiummal megmér
gezte magát

és a mentők a Rókus-kórházba vitték.
Mikor a főkapitányság ezt megtudta, intéz

kedett, hogy állítsák elő. Vasárnap detektiv 
ment a Rókus-kórházba és mivel Kárászáé ál
lapota nem volt súlyos, magával akarta vinni. 
Alighogy kijöttek a kórházból, Kárászáé ősz- 
szeeselt. Lehet, hogy egy óvatlan pillanatban 

újra megmérgezte magát.
Erre visszavitték a Rókusba s most várják, 
hogy javuljon az állapota s akkor előállít
ják.

de nem sikerült kézrekeritenl. rÁ kommu
nista agitátor, ugy látszik, kijutott Mosz
kvába s most innen tért vissza, hogy újabb 
kommunista szervezkedést készítsen elő.

Érdekes körülmények közölt került a 
debreceni detektívek kezére a veszedelmes 
kommunista agitátor. A rendőrség ugyanis 
gyanúba vette Tóth Mihály fivérét, Tóth 
Ambrus szerelőmunkást és amikor Tóth 
elutazott Debrecenből,

a detektívek nyomon követték egészen 
Budapestig és itt Tóth Mihállyal együtt 

elfogták, 
majd visszaszállították Debrecenbe. Köz
tien Tóthék lakásán házkutatást tartottuk, 
néhány nyomtatványt megtaláltak nála, de 
inegállapiotlák, • hogy több propaganda- 
nyomtatványt és bizalmas iratot elégetlek.

Tóthékat a debreceni rendőrség letar-

CORSO 
CSÓK-ATTASÉ 

(EGRERTH MÁRTA) 

ÁRKÁDIA HERCEGE 
(UANE HAIIf WIU.Y I ÖRST) 

Mától kérd ve.

Ha betegség gyötrf, 
Arra legyen gondja,

Igmándi
emésztését

Mindig rendben tartsa.

tóztatta,

majd tegnap dr. Preineszberger Jenő deb
receni vizsgálóbíró elé vezették őket és ki*  
hallgatásuk után a vizsgálóbíró letartóztatta 
mindkettőjüket,

Pécs, junius 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) A Pécsett leleplezett kommunista 
szervezkedésről vasárnapra újabb érdekes 
esemény derült ki. Megállapította a nyo
mozás, hogy a szervezkedést Mohácsi La*  
jós drávacschi kisbiró irányította, mig a 
pécsi bányavidék kommunista mozgalmá
nak vezetője Haraszti István orvostanhall
gató volt.

Vasárnapig összesen 34 embert vettek 
őrizetbe

és megkezdték részletes kihallgatásukat a 
pécsi ügyészségen. Haraszti elmondotta, 
hogy a budapesti kommunista földalatti 
mozgalomban vett részt, majd Pécsre jött, 
ahol

a bányamunkások kommunista meg-' 
szervezésére kapott megbízást,

ő azonban közben kiábrándult a kommu
nista mozgalomból. Haraszti ellen azonban 
terhelő adatokat szerzett a nyomozó ha
tóság.

A pécsi ügyészségen ma, hétfőn folytára 
ják az őrizetbe vett kommunisták kihall*  
gatását és azután döntenek, hogy hányat 
tartóztatnak le közülük.

— Csehszlovák Fürdők Irodája: Trencsén*  
teplic hivatalos képviselete, Marienbad htvata- 
los fürdőkezetőségének képviselete, Luhacovice 
hivatalos képviselete, Pöstyén Spéciid Sanato- 
rium képviselete. Legelsörangu karlsbadi éj 
inarienbadi szállodák és gyógyházak képvise*  
lete. Franzensbadi átalány kúrák. Budapest, 
VL, Andrássy-ut 19- Tel.: 281—48 és 265—25,

— Ha ön gyorsan akar, jól megköny-
nyebbülnl 

Használjon „Igmándi" b be fog teljesülni.

Hogyann 
nizzank ne s 
gytMM > 
és fOzetókete

rÁ Budapest Székesfőváros Gáz*  
müvei — a Katolikus Háziasszo*  
nyok Országos Szövetségével 
karöltve az idény-gyümől-*  
csők és főzelékek befőzésére és 
konzerválására díjtalan gyakorlati 
bemutatókat rendez. Egy-egy elő*  
adás keretén belül bemutatásra 
kerül az egyes idény-gyümölcsök 
és főzelékek télire való eltevésé*  
nek a legegyszerűbb és leggazda*  
ságosabb eljárása.

fA gyakorlati bemutatók' Idő
pontjai 'junius 27-től minden 
kedden és pénteken délután 5 
órakor a Gázművek VI., Vilmos 
császár-ut 3. sz. I. emeleti bemu
tató termében. Belépés díjtalan.

Minden háziasszonyt szívesen lát a

Budapest 
Székesfőváros 

Gázmüvei
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Háromszázezer pengős vám- 
hitel-szabalytalanság miatt 
elfogatóparancsot adtak ki 
Balas Aurél bankár ellen 
Hitelsértés elmén eljárást indított az Ügyészség 
a Hungária Mezőgazdasági rt. vámhiteiei miatt

A budapesti királyi büntelötörvényszék 
vasárnap reggel elfogatóparancsot adott ki 
Balás Aurél budapesti bankár ellen. Az el
fogatóparancs hátterében egy évek óta hú
zódó

bonyolult közgazdasági regény áll, 
amelynek részletei eddig nem kerültek 

a nyilvánosság elé
és amelyben közismert budapesti emberek 
nevei is szerepelnek.

Balás Aurél ellen hitelsértés bűntettének 
gyanúja a vád. Azzal vádolják, hogy a részt
vett a kincstár közel háromszázezer pengős 
megkárosításában. A bűnügy a Dunavölgyi 
Kereskedelmi R. T. egyik alvállalatának 
vámhitelügyéből kerekedett. A Dunavölgyi 
alvállalata,

a Hungária Mezőgazdasági R. T. 320.000 
pengőnyi váinhitelt vett igénybe 

és ennek fedezetéül egy további alvállalata, 
az Építő- és Anyaggyár R. T. nógrádverőcei 
és váci ingatlanait jelölte meg. Mire azonban 
a kincstár érvényesíthette volna jogait, ki
tűnt, hogy

rendkívül bonyolult módon mások bir
tokába kerültek a fedezetül szolgáló 

ingatlanok.
rÁ szövevényes tranzakciót Kalmár Jenő ve 
rérigazgató, valamint Szilágyi Gyula és Va
dász Sándor igazgatók bonyolították le. Ba

Ruzsmérgezésben súlyosan 
megbetegedett egy budapesti 
urilány Agárdy Eugénia titkárnő kelle

metlen kalandja a ruzspálcikával
A' főkapitányság sérülési osztályán 

'Agárdy Eugénia huszonnyolc éves válla
lati titkárnő följelentésére rendkívül érde
kes ügyben indult nyomozás.

Agárdy Eugénia megjelent a főkapitány
ságon és

súlyos testisértéj
miatt följelentést tett ismeretlen tettes el
len Följelentésében elmondotta, hogy né
hány héttel ezelőtt egy- drogériában

ruzspálcikát vásárolt.
Pár nap múlva kinos és kellemetlen ta
pasztalatra jutott: az ajkán apró sebek ke
letkeztek. A sebek továbbterjedtek, elcsú
fították az ajk tájékát és egyre komolyabb
nak látszó komplikációk következtek. 
Agárdy Eugénia

súlyosan megbetegedett, magas lázt
kapott

Figyelmeztetjük olvasóinkat, hogy 

regény- 
Dályázalunkon 

csak az vehet részt, 
aki a regénytolytatásokkal egyidejűleg közölt

összes 
regénypályázati 

szeluényt
a megfejtéssel együtt

beküldi!
Gyűjtsük szorgalmasan 

a szelvényeket l 

lás Aurél, akinek nagy forgalmú bankja volt 
a Lipótvárosban, nagyösszegü kölcsönt adott 
és ennek ellenében bekebelezési engedélyt 
kapott a szóbanforgó ingatlanokra.

A vád szerint kiderült, hogy Balás Aurél 
magától Kalmár Jenőtől kapta nz összeget, 
amelyet mint kölcsönt visszaadott a válla
latnak,

a vállalat tehát egyik zsebéből a má
sikba tette a pénzt, 

viszont a vámhitel fedezetéül szolgáló ingat
lanok fölött a kincstárt megelőzve Balás 
Aurél nyert jogokat.

Ezzel azonban nem értek véget a bonyo
lult üzleti műveletek, amelynek során fél
tucat szór cseréltek gazdát a zálog jogok és 
bekebelezési engedélyek, amelyek körutat 
végezve, visszajutottak eredeti származási 
helyükre.

A közbeeső állomásokon
ügyvédek, kereskedők és más üzletem

berek szerepeltek, 
akik ellen, számszerint kilenc személy ellen 
hosszú ideig tartó nyomozás s vizsgálat után 
most vádat emelt az ügyészség.

A büniigy az ügészségről a vádtanács elé 
került. Kitűzték a tárgyalást, de

Balás Aurél nem jelent meg
és ilyen előzmények után történt, hogy va
sárnap kiadták ellene az elfogatóparancsot.

és kénytelen volt orvoshoz menni.
Az orvosi vizsgálatnál csak annyit tud

tak megállapítani, hogy valamilyen uton- 
inódon vérmérgezést kapott. A titkárnő 
most már ijedten orvostanárhoz ment, aki 
hosszas vizsgálat után megállapította, hogy 
tulajdonképpen mi történt:

a súlyos mérgezést a rúzs okozta, 
melyben mérges, fertőző anvag volt.

Agárdy Eugénia fölgyógyulása után most 
tette följelentését. Csatolta hozzá az or
vosi látleletet és átadta a ruzspálcika ma- 
raványát is. Kijelentette, hogy a bűnvádi 
eljáráson felül

t súlyos összeget követel kártérítés fejé
ben

a kezelési költségekért.
A főkapitányságon átvették a följelen

tést. A titkárnő
megnevezte az üzletet,

Vigyázat^

Gyűjtsük szorgalmasan 
a szelvényeket!

ahol a külföldi gyártmányú ruzspálcikát 
vásárolta és a rendőrség most megteszi a 
szükséges intézkedéseket. A főkapitányság 
lefoglalja ebben üzletben az ott található 
hasonló gyártmányú ruzspálcikákat, ezeket

Éljen a japán-kínai béke!

Érdekes felvétel a japán-kinai fegyverszünet aláírásakor rendezett bankettről. Japán*  
nak és Kínának, a két ősi ellenségnek kiküldöttei poharat ürítenek a békére.

Piatnik Rudolf kártyagyárost
A Csalódott Férjek meg akarták zsarolni
Központi Ligája kudarcbafulladf komikus akciója

A furfangos zsarolási kísérlet egyedül 
álló példája az, amelynek ügyében Piatnik 
Rudolf kárfyagyáros följelentésére nyomoz 
a rendőrség.

Piatnik Rudolf néhány nappal ezelőtt 
gépírásos levelet kapott. A levél küldője azt 
irta,

hajlandó volna közölni egyes adatokat 
Piatnik Rudolf egyik közeli hozzátar

tozójáról,
olyan adatokat, amelyekre egész biztosan 
szüksége van és az ö számára fontos. Meg
írta azt is, hogy ezeknek az adatoknak a 
megszerzése neki pénzébe került, százhúsz 
pengőre rúg a költség összege. Ezt a pénzt

csukott borítékban küldje vasárnap 
reggel a milleniumi oszlophoz.

Ott várakozik egy esőköpenyeges fiatalem
ber, annak adja át a pénzt és a pénz fejé
ben megkapja írásba foglalva a szükséges 
információt. A levélen ez az aláírás szele

Kovács Anna, az öngyilkosság
VÍIágt*ekordei*6.  huszonegyedik születésnapján

' huszonegyedszer akart meghalni
Tegnap hajnalban a Dunaparlon szolgálatot 

teljesítő rendőr figyelmes lett egv egyszerűen 
öltözött fiatal leányra, aki feltűnő izgatottan 
járkált a rakparton, majd hirtelen futásnak 
eredt és egyenesen

nekiszaladt a Dunának.
A rendőr addigra már ott termett mellette és 
nz utolsó percben elkapta. A fiatal lány sírt, 
jajgatott:

— Biztos ur, ne bántson, hagyjon meghalni*  
A rendőr a főkapitányságra kisérte. Itt ki

derült, hogy Kovács Anna a neve, 21 éves ház
tartási alkalmazott. Megkérdezték tőle, miért 
akart meghalni, de folyton csak azt hajto
gatta:

— Minek ax élet, nem akarok élni.
Reggel átadták a főkapitányság életvédelmi 

osztályának, ahol azután régi pácienst ismer
tek fel benne: Kovács Annával sokszor volt 
már dolga az életvédelmi osztálynak. A fiatal 
lány egy esztendő leforgása alatt húszszor kö
vetett el öngyilkossági kísérletet. Megmérgezte 
magát, de életben maradt, a Dunába ugrott, 
ekkor kimentették, leugrott az emeletről, de 
esak könnyebben sehesiilt meg mikor pedig 
fölakasztotta magát, idejében levágták a kötél
ről.

akárhogyan la erőlködött, hiábavaló volt

A WIENI AUTÓBUSZ
juntái J4-Í61 naponta háromszor Indul
u Oktogon-térről.... 7.10 1S.I0 1(1.06
• Vöröimarty-térrfll.. 740 1J.30 16.16 énkor

Menetdíj: P 17.*O ____________ Menettartam 6U én
Jegyek ai oktogontért álloméaon (Telefon: 10 ■ 6--64) 

éa a menetjegylroduban

hites vegyi szakértőknek adja ki vizsgá*  
latra és

szigorú nyomozással tisztázza,
ki a felelős a történtekért.

pei:
A Csalódott Férjek Központi Ligája.

Piatnik Rudolf érthető felháborodással 
fogadta a fantasztikus ajánlatot, nagyon jól 
tudta, hogy

semmi szüksége sincs a hóbortos ciuiü 
iroda információira.

El is határozta, hogy leleplezi a zsarolót 
és följelentést telt a rendőrségen. A rend
őrség tanácsára Piatnik Rudolf megbízottja 
a megjelölt időben kezében a borítékkal 

elment a milleniumi oszlophoz, mely
nek környékén időközben már észre

vétlenül detektívek helyezkedtek cl
és várták a Csalódott Férjek Központjának 
kiküldöttjét, ügy látszik azonban, a zsaroló 
társaság megneszelte a dolgot és senki sem. 
jött el.

A rendőrség most keresi őket, mert lehet, 
hogy másokat sikerült beugratniok a fur
fangos trükkel.

minden kísérlete, mindig megmentették
Most sírva mondotta:

— Éppen ma van 2/ ik születésnapom, a 
21-ik kísérlet sem sikerült.

Kovács Anna most is azt mondotta: nem 
hajlandó lemondani öngyilkossági tervéről, 
amint teheti, elpusztítja magát. Erre azután 
nem maradt más hátra.

saját érdekében a főkapitányságon tartot
ták

és intézkedtek, hogy a rendőrorvos vizsgálj! 
meg idegállapotát.

uegyen Telket 
Villát

UJ

SIOFOK«
i

FürdöigazgatósAg: Siófok. Tel. 1 
Budapest, KAroly-körut 3/a. TeL 45-2-02.
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A világ legnagyobb bibliája

Kft évig tartó fáradságos munkával készítette el a losangelcsi Louis Waynal a világ 
legnagyobb bibliáját. A nyolcezer negyvennyolc oldalas és czerkilencvenöl font súlyú 

biblia minden sorát kézinyomdával nyomták.

A Belvárosban világos nappal elgazolt 
egy biciklistát ás tovább- 

SűS rabatton egy luxusautó 
Kifutóflu telítetlen eigázoiöiansk kezrekeriteserB

Rendkívül súlyos n ti lógó zolá s miatt tett 
ina feljelentést a budapesti rendőrségen is
meretlen tettes ellen Kaiser István 18 éves 
kifutóflu nevében dr. Verebéig Hugó ügy
véd.

Néhány nappal ezelőtt Kaiser István, aki 
egy Andrássy-uti penziónak alkalmazottja, 
kerékpárján két étellel telt ételhordóval 
megrakodva fordult be a főpostánál a Pe
tőfi Sándor-utcába, hogy nz ebédeket ren
deltetési helyükre vigye. Világos dél volt, a 
belvárosi utcán nagy volt a forgalom, ami
kor nz Erzsébet tér irányából

egy hatalmas, feltűnően szép, barna 
luxusautó fordult be,

Ugyancsak a Petőfi Sándor-utcába és 
magával sodorta a fiút a biciklijével 

együtt.
A kerékpár felborult, a gyermek elterült a 
földön,

az autó joblmldnll kilincse karján sú
lyosan megsebesítene.

'A bicikli megrongálódott, az ételhordók 
összetörtek, a levesek, húsok és tészták 
kiömlöttek az aszfaltra, az összeütközés 
oly erős volt, hogy -

letört a luxusautó rézklllncsc is.
Egy perc múlva már hatalmas emberid*  

meg vette körül a félájullan fekvő kifuló- 
flut, aki, amikor kissé magához tért, épen 
maradt balkezével, a fájdalomtól sírva mu
tatott a barna gépkocsi felé, amely azonban 

akkor már az Apponyl-tér felé robogott. 
Az emberek utánakiáltottak:

— Álljon mcgl Tartóztassák fel!
A barna autó azonban közben eltűnt a 

legközelebbi utcakereszteződésnél és csodá
latosképpen senkinek sem jutott eszébe 
megnézni rendszámtábláját és feljegyezni 
Számát. A kocsi külsejéről és utasairól 
azonban meglehetősen pontos szcmélyleirás

Hősi halott diákok, akiknek a neve 
lemaradt a vasutcai kereskedelmi 

emléktáblájáról
Babérral övezett dombormű hirdeti szom

bat óta a vasutcai Széchenyi István gróf ne
vét viselő felsőkereskedelmi iskola előcsar
nokában az intézet hősi halott növendékeinek 
a halhatatlanságát.

Gyönyörű volt az ünnepség, amellyel az 
emlékművet — Lux Elek iparművészeti isko
lai tanár alkotását —- felavatták, de

az ünnepséggel kapcsolatosan olyan hl*  
rck terjedtek cl. amelyek alkalmasak 
arra, hogy bámulatos árnyékot vessenek 
a hősi halott diákok emléktáblájára.
Hir szerint a felavató ünnepség során meg 

Jelent szülök és hozzátartozók nevében kínos 
megütközést keltett, hogy 

áll a rendőrség rendelkezésére: a hatalmas, 
csukott luxusautót kék sofőrsapkás, 30—35 
év körüli sofőr vezette, a kocsiban

egy rendkívül elegáns, 35—40 éves, szép 
nő ült.

sölétruhás, őszes, idősebb ur társaságában.
Kaiser István, az elütött kifutófiu, köz

ben nagy fájdalmai ellenére hatalmas erő
feszítéssel feltápászkodott a földről és fel
kapaszkodott kerékpárjára és elindult szol
gálati helyére. A biciklizést azonban nem 
bírta sokáig: a Kamermayer Károly-utca 
sarkán kerékpározás közben elájult, a bi
cikli felfordult és a kifutóflu

eszméletlenül feküdt, addig, amíg a te
lefonon értesített mentők nem térítették 

eszméletre.
A mentőorvos megállapította, hogy az autó 
rézkilincse nemcsak hogy súlyosan megse
besítette, de

tübb helyen el Is törte Kaiser István 
jobbkarját.

A kifutófiu karját sínbe telték és, bár a se
besülés igen komoly, Kaiser Istvánt saját 
kérésére szüleinek a Hunyadi-tér 10. számú 
ház földszintjén lévő lakásába szállították

Az ismeretlen gázoló és továbbrobogó 
autó kézrekeritésére természetesen dr. Vrrc- 
bély Hugó ügyvéd feljelentésére azonnal 
megindult az erélyes nyomozás. A rendőr
ség munkáját nagymértékben megnehezíti 
az a körülmény, hogy

a gázoló autó letört rézklllncsc eltűnt.
A nyomozás során most végigjárják a de 
tektivek a budapesti garázsokat, hogy meg
állapítsák, hogy a legutóbbi napokban

melyik barna, csukott luxusautónak 
kellett uj kilincset csináltatni.

Remélik, hogy ilyen módon sikerül megál
lapítani, hogy kinek az autója gázolta el a 
biciklis fiút.

egyes hősi halott diákok neve nincs rá
vésve az emlékműre.

összesen huszonegy név olvasható a dom
borművűn, holott sokkal többen estek el a 
harctéren a kis kereskedelmisták közül, azo
kat nem is említve, akik a háborús években 
érettségiztek az intézetben és röviddel utóbb 
a frontra kerültök. Kétségtelen, hogy

az Intézet 40 hősi halott diók nevét ter
jesztette fel a honvédelmi minisztérium
hoz ellenőrzés céljából, de a nevek kö
zül tizenkilencet törültek a miniszté

riumban.
A különös esetre vonatkozóan a Hétfői Napló 
munkaláisa kérdést intézett a vasutcai felső

kereskedelmi iskola vezetőségéhez.
Miután Krisch Jenő igazgató Késmárkra 

utazott iskolatársi találkozóra, Barborik Kál
mán tanár, az igazgató helyettese adta meg a 
kért felvilágosítást és a következőket mon
dotta:

— öt-hat évvel ezelőtt keletkezett a kegye
letei gondolat, hogy emlékművel örökítsük 
meg hősi halott növendékeink nevét. Az adat
gyűjtést részint az intézet vezetősége, részint 
pedig a Végzett Tanulók Szövetsége kezelte 
és fejezte be. A végleges névsort Posch Rezső 
alezredes és Révay Zoltán egyetemi hallgató 
állították össze. Teraátzctes, hogy

a munkában résztvevőket semmiféle fe
lekezeti szempont nem befolyásolta és 
ilyesmire még csak nem is gondolt 

senki.
— Emlékezetem szerint — folytatta Barbo

rik tanár — negyven nevet sikerült összegyűj
teni tudakozódás és egyéb érdeklődés utján, 
így könnyen megtörténhetett, hogy

több hősi halott diákunk sorsáról nem 
értesülhettünk.

— Az intézetből körülbelül százan vonultak

Szenzációs eseményeket igér 
a kofferes valutarablás mai 

kúriai tárgyalása
Szekulesz József Izgatott vasárnapi tanácskozása 

a Markó-uteai fogházban
Kevés tárgyalást várt olyan érdeklődéssel a 

publikum, mint amelyik ma, hétfőn délelőtt tiz 
órakor kezdődik a királyi Kúrián, ahol

mára tUzték ki a kolTeros valutaügy főtár
gyalását.

Szekulesz József bünperében ma mondja ki az 
utolsó, döntő szót a Kúria.. Annak idején Sze- 
kuleszt, mint a kofleros bőröndrablás tettesét

kétévi és kéthónapl fegyházra
Ítélte a büntetötörvényszék //orudí/i-tanácsa. 
A Tábla

másfélévi börtönre
változtatta át Szekulesz József büntetését és 
Szekulesz semmiségi panasszal élt a táblai íté
let ellen. így került a szenzációs per a legfel
sőbb bírói fórum elé.

Néhány nappal ezelőtt
meglepő bírói ítélet

hangzott el egy sajtóper kapcsán a koíTeres va- 
lularablás ügyében. A törvényszék Ítéletében 
megállapította, hogy

a kofleros valutaügy egyik tettese Zala 
Andor

és a sajtóperben, amelyet Zala Indított, felmen
tették az újságírót a rágalmazás vádja alól. Dr.

Hétszáz főnyi rendőrsége 
és külön detektivjei lesznek

Dr. Borsfczky a SÖdöllöi Jamboreenak
Sándor rendőrkapitány lesz a rendőrség vezetője

Fontos tanácskozások folynak a rendőrség és 
a Cserkész Szövetség között a gödöllői jambo- 
rceval kapcsolatban. Arról van szó, hogy a cser
kész nagylaborban

külön rendőrséget állítanak fel,
amely a hatalmas sátorváros rendjét és nyu
galmát fogja biztosítani. A tervek szerint kíi’ön 
őrségek lesznek nappal és megerősilett őrsze
mek cirkálnak majd éjszaka. A cserkészrendvr- 
ség felállításánál nagy súlyt helyeznek arra, 
hogy lehetőleg olyan fiukból álljon az őrség, 
akik a magyar nyelven kivül más nyelvet is be
szélnek. A rendőrség mellé külön detektív- 
csoportot osztanak be.

A tervek szerint
700 tagból fog állani a cserkész nagytábor

Most olcsón utazhat

TIROLBA (s 
UORARLBERGBE
mert az Osztrák Szövetségi Vasutak mindenkinek, aki Tirol 
vagy Vorarlborg tartomány fürdő, illetve nyaralóhelyein 
legalább tiz napig tartózkodik, BO’I. kedvezményt nyújtanak 
a visszautazásnál. Tirolban és Vorarlbergben legolcsóbbak 
a penzióárak. Schillinglgénylés orvosi bizonyítvány alapján 
felár nálkUI.

Felvilágosítással, prospektussal és menetjeggyel szolgálnak:
IBUSZ HÍV. MENET JEGYIRODA, Budapest, Vigadó és annak fiókjai 
OSZTRÁK FORGALMI IRODA, VI., Andrássy-út 28
H ivalkoxzék mindenütt lapunkra, kedvemzinyt kap)

Szabad orvosválasztás! 
BETEGSÉG ELLEN 

biztoiitsoo

ANGLO-DANUBIAN LLOYD 
Általános Blxloaltó RAaxvAnytAraaa*sa*l  

Budapest, V., Hold-utca ti.

be annakidején katonának. Valószínű, hogy a 
minisztériumban azért törültek a fölterjesztett 
nevekből, mert nem találtak rájuk vonatkozó 
adatokat.

Az emléktáblára különben Is utólag rá 
lehet még vésetnl azoknak a nevét, akiké 
valamilyen ok miatt lemaradt onnan.
A helyettes igazgató végül ismételten han- 

goztatta, hogy a felekezeti szempontok a vas
utcai felsőkereskedelmiben soha, semilyen for
mában sem kerültek felszínre.

Mindenesetre helyénvaló volna, ha a külö
nös szóbeszéd elnémitása végett a hősi halott 
diákok hozzátartozóinak bevonásával kiegé
szítenék a hős diákok emlékművét.

Goitcin Sándor, Szekulesz védője kérte a tör
vényszéket, hogy az Ítélet másodpéldányát ter
jessze fel a Kúriához. A ma kezdődő kúriai tár
gyaláson a védelemnek már

módjában lesz a törvényszéki Ítéletet ismer*  
telni,

de valószínűleg a törvényszék Sc/iodf-tanácsa 
mára felterjeszti a maga Ítéletét. Ilyenformán

szenzációs eseményeket Ígér Szekulesz Jó
zsef bűnügyének mai kurtát főtárgyalása.

Szekulesz egyébként letartóztatása óla a Mar- 
kó-utcai fogházban van vizsgálati fogságban- 
Itt kereste fel öt vasárnap dr. Goitein védőt 
akitől

Szekulesz Izgatottan érdeklődött a legfelsőbb 
bíróság mai tárgyalásán kilátásai felől.

Szekulesz és védője körülbelül félóra hosszat 
beszélgettek n fogház beszélőjében, aztán a kof- 
.fccros valutarablás vádlottját visszakisérték cel
lájába.
A mai tárgyalásra Szekuleszt nem vezetik elő, 
mivel a Kúria előtt már a vádlott megjelenéséra 
nincs szükség, csak a vád és védelem képviselőt 
vesznek részt a kúriai tárgyaláson.

rendőrsége.
Ez a létszám nem lesz természetesen állandóak 
szolgálatban, felváltva különböző csoportokba 
beosztva teljesili majd fontos megbízatását.

A cserkészrendörség élén aktív rendőrtiszt áll,
dr. Borsiczky Sándor rendőrkapitányt,

aki jelenleg a dunai kapitányságon működik, 
szemelték ki erre a pozicióra. A rendőrkapitány 
maga is cserkésztiszt és már hosszú ideje részt 
vesz a cserkészmozgalomban. A deteklivszolgá*  
lat ‘

l öl tagból áll,
ennek a vezetője Gálszécsi Frigyes detektív les*  
aki ugyancsak cserkésztiszt.

A gödöllői jnmboree rendőrsége a jővő hónap 
elején megalakul és megkezdi működését.

s válóok
r • m / • r/
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IgyrAI, nkf nagyon meirvAloRntta. kivel járjon randevúra. — Főaxereplők:

KERT MOZI
Aréna-ut és Vilma kirAl.vnO-ut a.

SZŐKE SZAKÁLL 
ELSE EI.STER ♦. 
Petrovich Szveíiszláv
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HÍREK Élszakal gyiikosüidSzís
a Haicsír-nton

Z.
rA bécsi kapucinusok császárkriptája körűi 

baj van. A kripta alatt elhúzódó egyik csa
tornacső megrepedt és a viz elárasztotta azt a 
részt, ahol Ferenc József szarkofágja állott. 
Egyszerű, nyers faoszlopokból összetákolt 
emelvényen állt az öreg császár-király ko
porsója. Ezt is szét kellett bontani, de még 
mindig pusztulás fenyegette. A kapucinusok 
elhatározták, hogy gyűjtést indítanak uj sír
emlék építésére. Heinrich Kautsch szobrász
művész már elkészítette az emlékmű tervét. 
Lépcsős, magas márványtalpon állna Ferenc 
József koporsója, mellette két oldalon Erzsé
bet királyné és Rudolf trónörökös koporsóját 
helyeznék el. A kapucinusok már kibocsátot
tá.: a gyűjtési felhívást és várják, hogyan 
reagál rá a köztársasági Bécs, amelynek ka
tonasága éppen most öltötte föl a régi csá
szári egyenruhát.

II.
A Hungária Automobil Club julius 3-án 

rendezi harmadik csillagturáját. A túrát Jó
zsef Ferenc főherceg, a klub fővédnöke ve
zeti, Jelentkezni lehet a titkárságnál: 837-95.

III.
A Kisnapló egyik jóbarátja telefonálta va

sárnap Párisból azt a szenzációs hirt, ame
lyet alább mint csemegét átnyújtunk a közön
ségnek. A párisi telefonjelentés arról szól, 
hogy Chaplin, a nagy nősülő újra megnősült 
— ezúttal titokban és romantikus körülmé
nyek között. Chaplin még junius elsején a 
tenger kellős közepén egy óceán járó fedélzetén 
feleségűi vette Paulette Goddardot, egy ameri
kai társaságbeli urileányt. Paulette Goddard 
fllm8zinésznő lesz, együtt lép fel az urával. A 
szenzációs házassági hirt nincs jogunk kétség
bevonni, a párisi telefonáló azt is közölte, 
hogy az Intransigeant holnapi száma részle
tes nagy riportot közöl a Chaplin-házasság- 
ról.

IV.
A nagypénteki Fehér Hollók Társasága teg

nap este bankettet rendezett abból az alka
lomból, hogy egy holló, Kabos Endre, meg
nyerte az európai kardbajnokságot. A társa
ság a Fehér Holló-rend nagykeresztjével tün
tette ki Kabost. Ezt a kitüntetést eddig egye
dül Pártos Gusztáv kapta meg. Maga a rend
jel kék, zománcozott nagykereszt, középen a 
hollóval. Kabos Endre keresztjén alapszabály
tól eltérő újítást vezettek be: a holló három 
szem cseresznyét tart a csőrében. Kedves cél
zás arra, hogy Kabos Endre a civil életben, 
kard nélkül, gyümölcskereskcdéssel foglalko
zik. A Kabos-bankett különben is egészen ki
vételes alkalom volt a Fehér Hollók történeté
ben. A hollók ugyanis eddig szigorúan betar
tották azt a szabályt, hogy összejöveteleken 
hölgyek nem vehetnek részt. Most kivételt 
tettek; egész sereg szépasszony volt a banket
ten.

V.
Óbudán, a Mókus-utcában van a jó borá

ról híres Kéhli-féle vendéglő. Krúdy Gyula 
estéről-estére beállított a Kéhlibe. Az itt ven
dégeskedő írók, újságírók között ő volt a leg
hűségesebb törzsvendég. Sok-sok mese szüle
tett meg a fantáziájában, miközben csöndesen 
üldögélt a zöld szilváni, vagy a bíbortüzű ka
darka mellett. Kéhli mama, a vendéglő gaz
dája és a törzsvendégek meg akarják örökí
teni a nagy magyar mesemondó emlékét. 
Krúdy Gyula törzsasztala fölött művészi 
plakettet építenek a falba, hogy hosszú- 
hosszú ideig hirdesse majd „Gyula ur" cm- 
lékét ebben a romantikus környezetben,

VI.
Két érdekes esküvő lesz júliusban Budapes

ten. Apponyi Albert leánya, Apponyi Mária 
grófnő julius 26-án esküszik Rohan Antal her
ceggel, Márffy-Mantuano Rezső meghatalma
zott miniszter Judith leányát pedig 24-én ve
zeti oltárhoz lord Listovcl, a fiatal angol fő- 
ur, akivel az angol gazdasági egyetemen is
merkedett meg.

VII.
Mr. Osborne, ar Unió budapesti főkonzulja 

távozik. Tegnap este budapesti barátai és tisz
telői bucsuvacsorát rendeztek tiszteletére a i 
Margitszigeten. |

— sági -1

M6a némításai Biztosítsa helyet es vegyen reszt üsduoz- 
menyes luxusautocar-tersasutazesunMon i

A legcsodálatosabb útvonalon: Cortlna d'Ampezzo—Rohanón At a francia Riviérára 
és onnan vlraza Budapestre. Luxusautocarokon MILANO—Vr.NEZlA Jugoszláviánál 
filhenöxkel a közbresö városokban hosszabb-rövldebb ideig való tartózkodásokkal, a 
randa Riviérát beutazzuk luxusautocarokon. Elszállásolások elsőrangú ős luxnsszállo 

dákban elsőrangú érkezésekkel. - Indulás: Julim hö 2-*n,  reggel «-kor Budapestről

napszem ursasutazasunx veiance-Ftrenze-Romaija.
Hihetetlen olcsó áron. Tartózkodások: Velenco 1 nap- Firenze t nap, 
Róma 5 nap. —• Indul: Julius hó 1-én.

utazási es meneiíeöyiroöa fludapssi, flíidrássy-iii 19. Telefon:

Szombaton éjszaka Szűcs Károly kárpitos 
a Hajcsár-uton hazafelé tartott. Mikor a 
201-es szánni telken lévő homokbányához 
ért, látta, hogy egy asszony surran be a te
lekre és

egy kis csomagot elás a homokba.
Az asszony nem vette észre Szűcsöt. A kárpi
tos azután a nyomába szegődött és észrevét
lenül utána ment. A Zuglón és Városligeten 
keresztül

elérkeztek az Elemér-utcába.
A nő a 36. szánni kapun becsöngetelt és be
ment. Szűcs figyelmeztette a közelben szolgá
latot teljesítő rendőrt és elmondotta neki, mi 
történt.

A rendőr bement a házba és megtudta, hogy 
a nő, akit az előbb beengedtek,

Somogyi Teréz takarítónő volt.
A rendőr bement a lakásba és faggatni kezdte,

az óriás kiállítás fölött

A Macon, az amerikaiak legnagyobb és legujabb léghajója első próbarepülését végzi a 
chicagói világkiállítás fölött.

— Eső és zivataros idő. Borús, esős időre 
ébredt vasárnap Budapest, az ég csak a 
déli órákban derült ki, délután azonban 
ismét beborult. A Meteorológiai Intézet je
lentése szerint változékony idő várható 
nyugati légáramlással, sok helyen eső és 
zivatar.

— Sixtus pármai herceg utazásai. Bek 
grádból jelentik: Sixtus Burbon herceg 
repülőgépen Belgrádba érkezett, ahol üd
vözlésére megjelent Pál herceg és Olya her
cegasszony, valamint a francia ügyvivő. 
Sixtus herceg azonnal tovább repült Buka
restbe.

FOXTERRIERT
csak tenyésztőtől vegyen ! Címekkel A szívesen szolgál n Magyar Foxterrler

“ Club, V., Zoltán-utc*  0. Telefon 14-7-72-

— Hajnali rablótámadás Pesterzsébeten. 
Nagy Ferenc pcstszenterzsébeti szabósegéd 
vasárnap hajnalban az Angyohutcán át ha
zafelé igyekezett. Kél fiatalember megtá
madta, késsel mcgszurkálta, azután elvette 
a tárcáját, amelyben pár pengő volt. Végül 
zsebkendővel betömték a száját, hogy se
gítségért ne kiáltozhasson, majd lehúzták 
róla a ruháját, azután elmenekültek. A 
szerencsétlen emberre később akadtak rá a 
járókelők. A mentők súlyos állapotban vit
ték a Szent István-kórházba. Az útonálló- 
kát keresi a rendőrég.

— Iskolai találkozó. Felkérjük osztálytársain
kat, kikkel az 1912—13 tanévben a Barcsay-utcal 
főgimnázium Vili. B. osztályát együtt végeztük, 
hogy a húszéves érettségi találkozóra junius 
29-én, Péter és Pál napján délelőtt 11 árakor volt 
tantermükben jelenjenek meg. Nobel István dr., 
Rückldnder Jenő dr.

WteaffiMe a spermákét es elásta 
a ftgittesiet esy leányanya

mit ásott el a hajcsáruli homokbányában. So
mogyi Teréz sírva fakadt és

bevallotta, hogy gyilkolt, csecsemőholt- 
testet ásott cl.

A rendőr a főkapitányságra kisérte. Itt el
mondotta, hogy szombaton este fiúgyermeknek 
adott életei. A szégyentől félve, elhatározta, 
hogy megöli gyermekét.

Megfojtotta az újszülöttet,
azután a holttestet papírba burkolta és mert 
tudta, hogy a Hajcsár-uton van egy elhagya
tott homokbánya, odavitte és elásta.

A rendőr Somogyi Terézt a főkapitány
ságra kisérte. A rendőrorvos megvizsgálta és 
megállapította, hogy kórházi ápolásra szorul. 
A gyilkos leányanyát

a rabkórházba vitték.
Felgyógyulása után előállítják a főkapitány
ságra és megindítják ellene az eljárást.

— Benyújtották az ajánlásokat a monori 
képviselőjelöltek. Monorról jelentik telefo
non: A monori képviselőjelöltek: Máriássy 
Mihály (Nemzeti Egység), Neubcrger Béta 
(Friedrich-párt) és Böszörményi Zoltán 
(horogkercszles) benyújtották ajánlásaikat. 
Máriássy 4000, Neuberger 3500, Böször
ményi 1200 ajánlást adott át. A választási 
biztos szerdán délben adja meg a választ 
az ajánlások elfogadásáról. A pártok embe
rei nagyban járják a kerületet. Friedrich 
szombaton Monoron, vasárnap Vasadon 
beszélt, Fabinyi Tihamér, Désy Zoltán és 
a Nemzeti Egység más tagjai vasárnap Mo
noron tartottak beszédet. A választási 
kampány aránylag csöndben folyik. A ren 
det csak egy incidens zavarta meg. Állító
lagos horogkcresztcsek gyalázkodó és trá
gár mondatokat mázoltak a monori zsidó
templom falára. A zsidó hitközség bűnvádi 
följelentést tett ellenük.

— A földmlvclésllgyl miniszter megjelenik a 
Felsődunántnl Mezőgazdasági Kamara közgyű
lésén. Holnap, kedden délelőtt 10 órakor tartja 
Szombathelyen a Vármegyeháza dísztermében 
huszonegyedig évi rendes közgyűlését a Felső- 
dunántúli Mezőgazdasági Kamara. A közgyű
lésen gróf Khucn-Héderváru Károly kamarai 
elnök ineghivására megjelenik és beszédet tart 
az aktuális gszdaprohlémákról Kállay Miklós 
föidmivelésügyi minszter is.

— A bécsi homhamerénylők nyomában- 
a Meidllnger Ifiiinpt- 
strassén lévő Fut ter
meit ékszerüzlet ellen 
elkövetett bomba
merénylet tetteseinek 
nyomozása során a 
bécsi rendőrség ki
derítette, hogy a 
bombamerényletet a 
nemzeti szociallMa 
párt S. S. emberei 
követték el. A gyanu 
leginkább Max Grill- 
mayer S. S. őrsvezető 

ellen irányul, aki annak idején a Gerngross el
leni könnygáztámadásban is résztvell és a né
metországi nemzeti szocialisták kiküldöttével 
szoros összeköttetésben állt. Azt, hogy Grill- 
mayer Ausztria területén van-e, vagy kiszökött 
az országból, még nem sikerült megállapítani.

Jonny puha gumi gallér 
93 finer, nőnapokig lart 

na;wn’a nideg szappanos vízben mosnaiö 
Kapható minden divatáru Üzletben.

BEFŰZÉSHEZ

1 Kisméretű gyümcicspasszlrozö... 08 m.
i nagyosn mereiU tavortanassziroze görgős tm.

rámsa üsv
ARUHáz

— Mattcrn végleg eltűnt. Az amerikai vi 
lá^körfíli repülőt, Ja- 
mes Matternf, aki töbti 
mint nyolc nappal ez- 
<lőtt eltűnt, most mán 
végleg elveszettnek te
kintik. Mattcrnről, akt 
egész földkörüli útját a 
legnagyobb sikerrel haji 
tolta végre, repülése 
utolsó szakának meg
kezdése óta semmi hit 
nem érkezett. Feltevét 

szerint Amerika és Ázsia között, a Bering- 
szoros fölött történhetett a katasztrófa.

— Éjszakai autokarambol n Városliget- 
ben. Vasárnap éjszaka a városligeti körúton! 
haladt Varga István soíTőr szürketaxija*  
Az autóban Kuliner Gyula dohányutcai ék
szerkereskedő ült a feleségével és Ilajda 
Sándor társaságában. Velük szembe jött 
Nagy Pál sofTőr kéktaxija. Ebben Szabó 
Lajos balatonkenesei vendéglős ült, aki ro*  
konlátoga tóban van Budapesten. A Geri 
beaud-pavillon előtt a két kocsi összeütkö
zött. Kuliner Gyuláné és Szabó Lajos a bo*  
zúzott ablakok üvegcserepeitől megsebesül*  
lek, Kulinernek és Hajdúnak nem történt 
baja, a két sofTőr pedig jelentéktelen hor
zsolások árán tiszták meg a balesetet. A1 
mentők Kulincrnét és Szabót n Bókus-kór*  
házba vitték. A vendéglőst most is ott ápol*  
ják, Kuliner Gyulát azonban elbocsátották*  
mert az állapota nem súlyos. A soíTőrök a 
rendőrségen egymásra igyekeztek hárítani 
a felelősséget a balesetért. A rendőrségen 
folyik a vizsgálat, hogy tisztázzák, ki a fe
lelős a balesetért.

H iO?í előkészít polgári éa
Mr MTm iC jwTW Hi'^ü , '■ ■■i"' mniíAn-C.h3BHLBbEUISJIwS v./Aráőin. érettségi- IBlWtflFIEÍiKS WW ra. vii. Potiáoy-u. M

— A kilakoltatott aggastyán balesete. A Rét- 
tér Ferenc-ulcn 101. szánni ház udvarán lakik 
már ötödik hete családjával Herk Mihály 71 
esztendős kőműves, aki hosszait) ideje néni 
bírt házbért fizetni s ezért kilakoltatták lakán 
sából, A kilakoltatott család pár szegényes bú
tordarabja is az udvarban van és szabad ég 
alatt töltik az éjszakát. Az udvarban van Tí
már Gyula fuvaros istállója. A fuvaros az éj
szakai órákban jött haza és h sötétben véleta 
lenül nekiment kocsijával az egyik szekrény*  
nek. A szekrény a földön fekvő llcrk Mihályra 
esett, jobbkarját eltörte, azonkívül súlyon 
belső sérüléseket is szenvedett, A mentők ■ 
Rókus-kórházba szállították.

— Göllner Kornél emlékezete. A drogista óim 
dekképviseletck Göllner Kornél, a Székesfővárosi 
Drogista Szakiskola tanárának elhunyta alkalmá
ból gyászünnepélyt tartottak.

Hónaliixxadás
kés- és táblzrsdás 
biztos ellenszere AXILLOL
Mindenütt kapható 1 Főraktár: TJrüU-I’alka, Király-uJá
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SZÍNHÁZI NAPLÓ
Móricka a Hétfői Napló hasábjairól el

indult országon kőrútjára, hogy a színpa
don megelevenedve Is mulattassa és elra- 
f'ndtnssa a közönséget. A társulatot, amely 
Mórickát vidéki könitrn vitte, Berky József, 
a TerézkHrutl Színpad kitűnő tagja és Déri 
Sándor vezeti. A Hétfői Napló népszerű kis 
figurája szombaton és vasárnap Cegléden 
bukkant föl és óriási sikert aratott. A hét 
következő napjain Szolnokon, Keeskemé- 
ten, Klskunfélcgyhá/án és Szegeden fogja 
megkaeagtatnl a közönséget. A pompás ka- 
barétársulat tagjai Berky Józsefen kívül: 
Porti Mihály, Malter Hobby (Móricka ur- 
mélyesitője). Vermes Ica, Nagy Klári, Papp 
Eta és Győző Viktor.

★

Érdekes müvésztársaságot láttak vendé
gül a múlt héten a jezsuiták. .4 budapesti 
művészvilág 31 neves tagja vonult be a je
zsuiták Labanc-úti rendházába háromnapos 
lelkigyakorlatra. A művészek mindegyike 
külön szobát és kitűnő ellátást kapott. 
A három napot teljes szótlanságban, csen
des magábazárkózottsághan töltötték, csu
pán este rendezett a lelkigyakorlatokat ve
zető Páter Révai Tibor számukra vitaestét, 
amelyen az aktuális problémákat vitatták 
meg. A résztvevők közül említsünk meg né
hányat: fíeretvás Dezső, fíeretvás Hugó ze
neszerzők, Székelyhídit Ferenc, Laurisin 
Lajos, Malecky Oszkár. Rösler Endre, 
Szende Ferenc, Szűcs László, Szügyi h ál
mán, To főnyi Gyula operai tagok, Rékai 
András, Oláh Gusztáv rendezők, Zsámboky 
Miklós, Bárdos Lajos. Harmat Artúr, Rieg- 
ler Ernő zeneakadémiai tanárok és még so
kan. F'gyclemrcméllő, hogy a jezsuiták leg
közelebb olyan lelkigyakorlatokat fognak 
tartani, amelyre protestáns és zsidó vallásu 
művészeket is meghívnak.

■k
Vasárnap érkezett haza Prágából Kálmán 

Oszkár, aki két estén nagy sikerrel vendégsze
ri pclt nz ottani Nemet Operában.

★

Paramount Kurír címmel művésziesen kiállí
tott, tartalmas propngandafiizetet indított Pász
tor Béla. A propaganda!űzet célja, hogy időn- 
kint tanácsokkal és tájékoztatással lássa cl a 
magyar mozisokat.

♦
A színházi világ legújabb azcnzáclóju 

Caortoa Gyula a jövő szezonban színház
igazgató lesz. Bródy István leszerződtelte a 
Pesti Színházhoz művészeti igazgatónak. 
Az Igazgatós mellett - ónban a színpadon 
ts lesz szerepe, a Pesti Színház egyik da
rabjában főszerepet játszik.

♦
Érdekes bemutatót fog tartani az uj sze

zonban a Belvárosi Színház. Bárdos Artúr 
igazgató lekötötte „Az oroszlán" cimii drá
mát. amelyet Ligeti Erzsi, Ligeti Jenő sze
gedi lapkiadó leánya irt, aki előreláthatóan 
saját darabjának a főszerepét is el fogja 
játszani. Ligeti Erzsi Szegeden orvostan
hallgató volt, azután Németországban elvé
gezte a sziniiskolál és nagy sikerrel lépett 
fel a különböző színpadokon. „Az orosz
lán" cimü dráma a német könyvpiacon is 
megjelent és szép sikert aratott.

Sziklai Jenő kitűnő társulata vasárnap dél
után Győrött Szilágyi és Eisemann „Zsákba 
macska'' cimii operettjét játszotta és az előadás 
keretében egy fiatal színésznő debütált: Faragó 
Panni játszotta Manci szerepét. AXir kedves és 
szép megjelenésével nagy hatást gyakorolt a 
zsúfolt ház közönségére: jó színpadi figurája és 
pompás toalettjei kitünően érvényesültek. Orgá
numa érces, játéka ötletes, tánca magával ra
gadó.

♦

Az Opernház eddig Ismert uj tagjain kívül 
még a kővetkezőket kötötte le Radnay Miklós: 
Welser Tibort, n Városi Színház volt baaszhari- 
lonját és (iraff Kálmán rendezőt. Radnay ki
jelentése szerint n régi tagok szerződése egy ket 
napon belül eldőL

♦
A külföldön Is óriási sikert aratott magyar 

árlisták, a 2 llugos, július hónapban a Beké- 
tow-clrkuszban lépnek fel, mint a műsor ko
moly attrakciói.

Kálmán Imre beteg. A kitűnő zeneszerzőnek 
szombaton Pesten kellett volna dirigálnia a 
„Csórdásklrálynő**  szabadtéri előadását az 
Allatkerthen. de helyette rsak egy sürgöny ér
kezett Ischlbőt Kálmán Imre napok óta nem 
tud megmozdulni, kínzó „Hexenschuss**  gyűtrl.

A Budapesti Színházban a kitűnő Féld Má
tyás vezetése alatt Péter és Pál-napján kezdik 
meg a mindennapi előadások sorozatát. Első 
opercltujdonságul „Kisszakaszon jár a babám" 
eimü eredeti magyar operett elsőrendű szerep
osztással és teljesen uj kiálllásban kerül színre

*
A Klrály-Srlnhdz uj nagy operettel szerzett. 

Békeffy látván és Gyöngy Pál operettet írtak. 
Egyelőre a elme: ..Montecarlól kaland'*.  A 
Király Színház megvásárolta az operettet és már 
íí*jr rr.p.6.kr‘ 19 *,rr,rtdlet: Horthy Hannát, 
Bállá Licit és Habos Gyulát,

Solti Hermin neve a színes színházi kró
nikák után a legközelebbi napokban sze
repelni fog a telekkönyvi kivonatok rideg, 
de annál sokatmondóbb sorai közölt. Mi 
már most elárulhatjuk, hogy a népszerű 
Solti házat vett. Megvásárolta az ó-utca Iá. 
számú, egyemeletes kis bérházat. Csütörtö
kön már megtörtént a telekkönyvi álruha*  
zás, azóta a kitűnő művésznő a budapesti 
háztulajdonosok névsorában is szerepel. 
Soltinak az a szándéka, hogy átépíti a k's 
ingatlant és királyutcai lakását feladva, a 
maga kis házában fog lakni, családjának 
tagjaival együtt.

♦
A jövendő Greta Garbók és Marlene Dietrichek 

vizsgáztak vasárnap délelőtt az Ufa-szinházban. 
Vándorú Gusztáv és Gaál Béla fllmszinésznöven- 
dékci között egész sereg tehetség van. Közülük 
is kitűnt Szegfi Zsuzsa.

(Móricka ezen a héten meghozta a bizonyít- 
ványt, vagy amint ő mondja: ,,a számlát" és 
miután egyből sem bukott, papája, az anekdo
tákból közismert Kohn ur elvitte őt az olasz 

fagylaltoshoz.)
MÓRICKA (már az 5-ik stanicli fagylaltot 

eszi): Látod papa, én mindig mondtam, hogy 
Olaszország felé kell orientálódni.

KOHN UR: Miért?
MÓRICKA: Meri az olaszoknál csak tiz fil

lér a fagylalt. A Mussolini most megcsinálja 
az uniót is.

KOHN UR: Mit? 
MÓRICKA: Az uniót
KOHN UR: És ki lesz a csődtömeggond

nok? A Csal hó?
MÓRICKA: Papa, le nem tudod, miféle 

unióról van szó.
KOHN UR: Az Unió színház részvénytársa

ságról.
MÓRICKA: Nem. Az osztrák-magyar unió

ról.
KOIIN UR: Ausztriában is csődbementek a 

színházak?
MÓRICKA: Nem mentek csődbe. Ez egy 

egész más dolog. A Mussolini fölvetette az 
unió gondolatát a restaurációval.

KOHN UR: Bűdével... bűdével.., 
MÓRICKA. Miért bűdével?
KOHN UR: Meri a színházaknál a restau

rációt bűdének hívják.
MÓRICKA: Juszt se fogod elvenni a kedve

met a hatodik slaniclitöl. Inkább beszéljünk 
másról. A Mussolini...

KOHN UR: Már megint kezded? 
MÓRICKA: Hát miről beszéljen az ember 

egy zselalériában?
KOHN UR: Bánom is én, beszélj, legalább 

addig nem eszel.
MÓRICKA: A Mussolini a fejébe vette, hogy 

elintézi végre ezt a középeurópai dolgot.
KOHN UR: Tudom. Mi játszunk a Spartá- 

vnl és az Újpest a Juventussal.
MÓRICKA: Hogyhogy mi játszunk?

— A pécsi ügyvédkongresszua szerdán 
kezdődik. Az Országos ügyvédszövetség ju
nius 28-tól julius 1-ig tartja Pécsett Lázár 
Andor igazságügyminiszter védnöksége 
alatt országos ügyvédkongresszusát, ame
lyen képviselteti magát valamennyi ügyvédi 
kamara és az ügyvédtársadalmi intézmé
nyek. Mér eddig több mint ötszáz ügyvéd 
jelentkezett, hogy résztvesz a vándorgyűlé
sen. A Budapesti ügyvédi Kamara küldött
ségét Pap József felsőházi tag, kamarai 
elnök, a vidékiek küldöttségét Kölcsey 
Sándor felsőházi tag, debreceni kamarai 
elnök vezeti.

— Merénylet a bécsi villamos ellen. Bécs- 
ből jelentik: Különös merényletet követtek 
el vasárnapra virradó éjjel a villamos ellen. 
Az esslinggassei sínpárra ismeretlen tette
sek cementet öntöttek, amely hamarosan 
megszilárdult. Szerencsére a pályaőr még 
nz első villamos elindítása előtt észrevette 
a merényletet, amely beláthatatlan veszé
lyeket rejlett magában. Az a gyanú merült 
fel. hogy a tetteseket az utóbbi időben 
Bécsben elkövetett merénylők soraiban kell 
keresni.

— Négy embert agyonsujtott ■ villám. Kő-
nigsbcrghől jelentik: Kclclporoszországban
nagy vihar vonult végig, amely óriási károkat 
n!;ozolt. Az Angcrburg kerületben levő 
Sobiechenbcn n villám a mezőn dolgozó mun
kások közé sújtott és kettőt közülük megölt, 
két asszonyt pedig oly súlyosan megsebesiíell, 
hogy rövidesen belehaltak sérüléseikbe.

— Gyermekek paradicsoma dr. Bnál főorvos 
Hűvösvölgy Gycrmckszanatórluma. Egész éven 
át nyitva Klimatikus gvógvhely. Viz- és ho
mokfürdők. Hidcgkuti-ut 47. Telefon: 645—19. 

OltmillSTMIItWM
asSnxArfl hegyvidéken erdők. fürdő ÜKíftrt M-é«e*  
élke»H*e|  havi 120 P. Korrepetál**.  Javító. masán- 
virscsi elftkésiilés, nvelvek. Felndlleknek elkülönített 
njarilas. Iisldsi lauinttael, Dohsoj-u. 84. T. 41-4 47

Julius 4-én éjjel 12 órakor az Alpesi-Faluban 
a Magyarországi Artista Egyesület artistavizs- 
gát tart. A jelentkezők vizsgadijat nem fizetnek. 
Jelentkezés naponta az egyesület központi iro
dájában. 9—12-ig. Andrátsy-ut 61.

★

A Budán tragikus eredménytelenséggel 
vendégszerepelt pécsi színtársulat most 
Nagykanizsán játszik. Ami szinte példanel- 
leüli a magyar színtársulatok nyári műkö
désének történetében — « nagykanizsai
színkört kivétel nélkül minden este zsúfo
lásig meglölti a közönség. Fodor Oszkár
nak, a derék színigazgatónak már nemcsak 
az életkedve tért vissza, de társulatának 
anyagi helyzete is teljesen följavult. Szén- 
czv Máriát, a társulat fiatal primadonnáját, 
mint modani szokás: dédelgeti a kanizsai 
közönség. 

Kálmán Jenő tréfája
KOHN UR: Hát a Hungária.
MÓRICKA: Nem a Hungária! A Mussolini 

meghívta Rómába a Hitleri, a Daladiert és a 
MacDonaldot. Olt fognak dönteni Középeuró- 
páről.

KOHN UR: Rómában lesz a döntő? És mit 
játszik Hitler? Fedezetet?

MÓRICKA: Nem fedezetet.
KOHN UR: Akkor jobbszélsöt, teljesen le

csendesedve — horog nélkül.
MÓRICKA: Slussz! Világos föladtai (Ol

vassa az újságot.) Papa, nem is tudtam, hogy 
te egv komoly mozgalom előfutárja voltál.

KOHN UR: Hogy érted?
MÓRICKA: Itt olvasom, hogy úgy’ a kávé

háztulajdonosok, mint a pincérek a borravaló
rendszer eltörlése mellett nyilatkoztak.

KOHN UR: No és?
MÓRICKA: Te már öt évvel ezelőtt be

szüntetted a borravalót.
KOHN UR: Móricka, most már eleget et

tél. Menjünk valahová.
MÓRICKA: Gyerünk ki a Gellérthegyre.
KOHN UR: Mit csináljunk a Gellérthegyen? 
MÓRICKA: Nézzük, hogyan robbantanak.
KOHN UR: Te jó Isten! Pestre menekültek 

az osztrák nácik?
MÓRICKA: Nem. a Pálosok robbantanak.
KOHN UR: Kicsodák... kicsodák... Ta

lán a Sándor Pál...?
MÓRICKA: A Pálos szerzetesek.
KOHN UR: A ... a ... Sándor Pál szerzett 

robbantót... Fagyasszanak meg az olaszok, 
ha értem.

MÓRICKA: A Grün bácsi az biztosan meg
értené.

KOHN UR: Akkor gyerünk és keressük 
meg a Griint.

MÓRICKA: A Grün bácsi beteg.
KOHN UR: Mi baja van?
MÓRICKA: Tériszonyban szenved. Nem 

mer átmenni az Oktogon-téren, mert mind a 
három kávéházban tartozik.

— Élet és halál között lebeg az öreg Zeiss 
Jánosné. A Windsor-panzió öngyilkosa, 
Zeiss Jánosné, vasárnap változatlanul esz
méletlenül feküdt a Zsidó-kórházban. A 
reggeli órákban megérkezett a férje is Bu
dapestre, aki előtt szintén megmagyarázha
tatlan rejtély az asszony öngyilkossága. A 
szerencsétlen nő állapota változatlanul sú
lyos és mesterségesen táplálják a kórház
ban. A rendőrség még nem tudta kihall
gatni.

— Megdobálták egy földbirtokos autóját. 
Zalaegerszegről jelentik: Ncmestóti Szabó 
György károlyházi földbirtokos autójával 
vasárnap Hévíz felé, utón volt. Zalaszc’nfó 
község határában ismeretlen tettesek kö 
záport zúdítottak a sebes iramban haitidó 
autóra. A kődobások az autó összes abla
kát betörték. A földbirtokos hároméves kis
fia és a sofőr súlyosan megsebesült. Mind
kettőjüket a keszthelyi kórházba szállítót 
ták. A nyomozás megindult.

— A Pesti Izraelita Hitközség közgyűlése. 
Vasárnap délelőtt tartotta évi rendes közgyű
lését a Pesti Izraelita Hitközség képviselőtes
tülete. Stern Samu hitközségi elnök megnyitó
beszédében elparenlálta a felckezet halottjait, 
majd üdvözölte dr. Glückstha! Samu elnök
helyettest és Nagy Andor elöljárót elöljárói 
működésűk tizedik évfordulója alkalmából. 
Elmondotta, hogy sikerült deflcilmentesen le
zárni ez évet, noha 1,340.000 pengőt fordítot
tak jótékony célokra. Dr. Glűcksthal Samu és 
Nagu Andor felszólalása után Sándor Pál 
méltatta Stern Samu érdemeit. Ezután még 
több felszólalás hangzott el.

— Harmincnyolc beteg bennégeti a kórház
ban. Pckingből táviratozzak: Urumsa turkesz- 
táni város kínai kórházában ismeretlen okból 
tűz ütutl ki. 38 beteg bennégclt, 200-nál több 
ember megsebesült.

előkészít polgári, középiskola 
magán vizsgára, 
érettségire
Vili., Mária Terézia-tér háromGalgúczi

Szenzációs olcsón ruhózkodhíit!

divatos térti öltönyt
30- Pert Heszítunk. 
,.versenwszaisösárS»±

Egy pesti tanitó 
súlyos szerencsét

lensége a Balatonon
Zalaegerszeg, junius 25.

(.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Súlyos 
szerencsétlenség érte Tavasz Ferenc buda
pesti tanítót Balatonalmádiban. A tanító 
családjával három nap óta nyaralt a Bala^ 
tón pariján. Vasárnap délután családtag
jaival kirándulni ment Balatonalmádi kör
nyékére, ahol

a meredek hegyoldalon lezuhant.
Létrák segítségével kiemelték a mélység
ből és gyorsan előhívott orvosi segélyben 
részesítették. Megállapitották, hogy borda-, 
láb- és

gerinctörést szenvedett.
Beszállították a veszprémi kórházba. Álla
pota életveszélyes.

— Elfogták a feleséggé-tikos cipész
legényt. Gyöngyösről jelentik: Hovanyecz 
Gábor gyöngyösi cipészsegéd, aki felesége 
meggyilkolása után megszökött, a csendőr
ség letartóztatta. A gyilkos azzal védekezik, 
hogy a gyilkosságot heves szóváltás előzte 
meg és a fegyvert öntudatlanul használta*  
Hovanyeczet az egri ügyészségnek adták; 
át.

Láng m.

Julius 2-án

végleg megszűnik 
norceimn- eS 
iivegűzlete 
IV., Szervita-tér sarok

Szükségletét rendkívül olcsó ára
kon szerezheti be most!________________

— Német vállalkozó halálos autógázolása a 
balatoni országúton. Nagykanizsáról jelentik: 
Bormánn Alfréd ‘ német vállalkozó nütója há
rom nappal ezelőtt a balatoni országúton ha
lálra gázolta Táncos István kovácsmesterL 
Bormannt letartóztatlak és a nagykanizsai tör
vényszék szombaton ítélkezett fölötte. Három 
napi fogházat és 150 pengő pénzbüntetést ka
pott. A büntetést a vizsgálati fogsággal kitöl
töttnek vették és Bormannt szabadon bocsá
tották.

— A nyomorék gyermekek othonának Jubi
leuma. Harmincadik rendes évi közgyűlését 
tartotta vasárnap d. e. mexikóiuti helyiségében 
a Nyomorék Gyermekek Országos Otthona. A 
közgyűlés elején elhatározták, hogy az otthon 
fennállásának harmincéves jubileumát csak ősz
szel ünnepük meg. Ezután Morvay Izsó ügyve
zető elnök beszámolt az otthon mull évi működé
séről és rámutatott arra, hogy a súlyos gazdasági 
viszonyok ellenére is százezer pengő gyűlt össze 
a nyomorék gyermekek számára és igy csupán 
tízezer pengő az otthon deficitje.

— Évzáró a Gyógypedagógiai Intézetben. 
A Gyógypcdagóiai Intézet vasárnap tartotta év
záró ünnepélyét. Az intézetben ápolt növendékek 
rendkívül érdekes müsorszámokat mutattak be a 
nagyszámú közönségnek. A műsor végén a há
rom legidősebb növendék sima búcsúzott el az 
intézettől. Szabó Károly igazgató szavaival azután 
befejezeződölt a megható ünnepély.

Zálogcédlulát
aranyat, ezüstöt, brilliánsot hihetetlen magaa áron 
veszek. Iváncstcs ékszerüzlet, KAkóczi-ut r

— Felavatták nz uj szegedi templomot. Sze
gedről jelentik: Vasárnap délelőtt felavatták a 
szeged-móravárosi uj templomot. A szertartást 
ülöttfeldér Gyula inegyéspüspök végezte.

— t'nneplőruhában felakasztotta magát. 
Dombóvárról jelentik: Buff Mária paksi ház
tartásbeli leány szobájába bezárkózott, majd 
kikészítve ünncplöruhájól, felakasztotta magát 
és meghalt. Tettél szerelmi bánatában kö
vette el.

— Zilahy Lajos Belgrádban. Belgrádból táv- 
iratozzák: Zilahy Lajos magyar iró Belgrádba 
éikczctt, hogy résztvegyen darabjának holnap
utón a Nemzeti Színházban történő bemuta
tóján.

— Vasárnapi öngyilkosok. Vasárnap délutáni
a Margilhid közepéről egy 40—45 év körüli, 
fekelcruhás nő a Dunába vetette magút. A du
nai mentöőrség n segítségére sietett, azonban 
mar nem tudták megmenteni. A hullámok el
nyelték. Az Árok-utca 43. számú házban
Drechsler Ferenc 59 éves szerelő felakasztotta 
magát. Mire levágták a kötélről, halott volt. —• 
Az rakpart 1462. hrsz. alatt lévő, elha
gyott, üres malomban, ahol éjszakánként a 
hajléktalanok szokták magukat meghúzni, egy 
szögre felakasztva, holtan találták Genyo Gá
bor 40 éves dunavecsei lakatost. Zsebében egy 
cédulát találtak, amelyen azt irta, hogy három 
napja nem evett egy falatot sem

HÍREINK FOLYTATÁSA 14-IK oldalon.

Rn FtNUEQ szakorvosU| - rLlllLU vér-, bőr As netnlbeteffek 
rendel naP

Rákóczi-ut SS, i. em. 1. Rókuiaal szemben.
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hacsak az-— Nem tartom valószínűnek, 
ptasok bele nem egyeznek.

Péter idegesen nézett körül.
— Van itt telefonállomás?
— Hogyne, kéreml — felelt ai alknlma- 

lo|t mosolyogva és a váróterein egyik ineb 
iékajlója felé mutatott. — Szíveskedjék 
azon az ajlón belépni, olt rögtön megtalálja.

•— Köszönöm.
A porosz elrohant a mutatott irányban és 

nem törődött azzal, hogy az alkalmazottnak 
feltűnik az izgatottsága. Gyorsan kellett cse
lekednie, ha sikert akart. Az volt a terve, 
hogy mindenáron elmegy a kalandorok gé
pével, akármilyen eszközhöz is kell folya
modnia. De erről okvetlen értesíteni akarta 
barátját, nehogy hiába keressék őt, ha nem 
megy vissza a szállóba.

Ugy elfogta az izgalom és a cselekvés 
láza, hogy szinte feltűnést keltett a viselke
désével. De sietnie kellett. Belépett a tele
fonfülkébe és szerencsére azonnal kapotl 
összeköttetést a szállóval.

— Hallói.,, Hotel di Roma?
— Igen, itt a portás.
— Kérem Gálosi urat sürgősen a telefon

hoz küldeni!
— Egy pillanat, signore, felkapcsolom az 

emeleti állomásra. Azonnal...
Rengeteg időbe telt, amig valaki jelentke

zett. Péter legalább is azt hitte, hogy órák 
múlnak el. Végre egy hang megszólalt;

— Hallói...
— Ki beszél ott? — ordította Péter türel

metlenül.
, — A második emeleti szobalány.

— Kérem, küldje azonnal signore Gálo
st a telefonhoz. Mondja, hogy sürgős.

— Rögtön- idehivom, — hallatszott a szó 
talány hangja — tessék várni.

Néhány perc telt el ismét ideges várako
zásban. Péter majd szétrobbant a türelmet
lenségtől. Végre az előbb; hang jelentkezett 
rémülten.

— Halló,., halló!...
Péter dühöngött.
*— Hallói Hát ml van?
IÁ szobalány izgatott hangja lihegte:
— A tizes szobában a vendég eszméletle

nül fekszik a padlón ... Valami borzasztó 
dolog történt... Azonnal jelentenem kell 
Hz igazgatóságnál,,,

. — Micsoda?.,, Hallói Hallói,,.
A kagylót letették. Péter nem akart hinni 

B fülének. Barátja eszméletlenül fekszik a 
szobában? Mit jeleni ez? Mi történhetett, 
Bmig ő távol volt a szállótól? ...

Először teljesen megzavarodott, aztán 
lassan kialakullak a gondolatai. Gálosi esz
méletlenül fekszik, a kalandorok pedig szök
nek. Itt valami összefüggés van! Borzasztó 
dolgot sejtett. Csak nciu ölték meg a barát
ját, amig nem volt mellette?... A titokza
tos Carlótól minden kitelik. Gálost biztosan 
felifedezte őket és ekkor megtámadták, hogy 
megszabaduljanak tőle. De akkor nem fe
küdne a saját szobájában ... Nem értette.

Gyorsan kilépett a fülkéből s kirohant a? 
épületből a térségre. Abban a pillanatban 
emelkedőit fel a pályáról a kalandorok gépe 
és csakhamar a magasba lendült. A porosz 
lesújtva nézett utána.

Megmenekültekt...
A következő percben már nem Is bánta, 

hogy lemaradt. Gyorsan autót kerített és be
mond la a szálló címét.

— Hajtson, ahogy csak tud!
Szédülő, zakatoló fejjel ölt a kocsiban és 

alig tudta rendezni a gondolatait. Ennyi iz
galom rövid Idő alatt sok volt neki. És u 
bekövetkező eseményektől még jobban féli, 
mint az eddigiektől. Mi van a barátjává:? 
Mi van Hermjne-nel? Hátha megsebesültek. 
Talán már nem Is élnek?... Nem tudta 
magának megbocsátani azt a könnyelműsé
get, hogy egyedül hagyta őket.

Az autó közben a szálló elé ért. Péter fel
rohant az emeletre és azonnal berontott ba
rátja szobájába. Néhány ural talált ott, akik 
Gálosi ágya körül forgolódtak.

— Mi történ! itt?
A főpincér adta meg a felvilágosítást.
— Egyelőre mi sem tudjuk. A vendégel 

kloroformmal elkábilolták, de a tettesek :s- 
merellenek.

— Nem sebesült meg?
— Nem, Semmi baja sincs.
Péter megkönnyebbülten fellélegzett:
— Hála. IstennekI
Utasítást adott, hogy hívjanak orvost 

lehetőleg ne csináljanak feltűnést, majd 
rohant, hogy Hermine után érdeklődjön. (

A leány szobájánál megállóit és idegesen 
bekopogott, i

én 
el-

Kisvártatva megjött a válasz. Hermine 
híingja volt.

— Ki az?
— En vagyok, Péter. Hogy érzi magát?
—- Köszönöm, jól. Nagyszerűen aludtam, 

de maga felébresztett. Be akar jönni?
— Nem, csak érdeklődöm, hogy nincs-e 

valami kívánsága?
— Köszönöm, nincs.
— Akkor arra kérem, hogy jöjjön be 

hozzánk, ha felöltözött. Nemsokára ebédel
nünk kell.

— Rendben van — felelt a Jeány. — Leg
később egy félóra múlva jelentkezem.

Péter megnyugodva távozott. Hermine te
hát semmit sem tud az esetről s így csak 
barátja kerüli összeütközésbe a kalandorok
kal. Ha majd az orvos magához téríti, min
denre meg fogják kapni a magyarázatot.

Visszament a szobájukba, ahol az orvos

fía ön nem huzatja ki ezt a rossz fogai

már ott állt Gálos! ágya mellett Péter be
mutatkozott

— Sikerülni fog az élesztős?
— Hogyne! — mosolygott az orvos.

Tiz perc múlva már semmi baja sem lesz.
— Ennek örülök — felelte Péter és c'ga- 

rettára gyújtva, belesüppedt egy kau»»- 
székbe.

Sűrű füstfelhőt fújt maga elé és Igyeke
zett összeszedni a gondolatait. Kétségtelen, 
hogy a kódexért folytatott harc nem ve
szélytelen és ugylátszik, most kezd izgalom 
lenni. Csak már magához térne Gálosi...

Maga elé pillantott a padlóra és egy pa
pírlapot fedezett fel, amelynek egyik szé
lébe gombostű volt beleszurva. Néhány sor 
állott rajta kusza vonásokkal. Elolvasta.

„Egyelőre csak igy figyelmeztetjük, de 
ha szereti az életét, akkor hagyjon fel 
minden tovdbbi beavatkozással, mert má
sodszor már nem leszünk Ilyen kimélete- 
sek,“
Az üzenet nem volt aláírva, de Péter tisz

tában volt azzal, hogy Carlótól eredt, ügy
látszik, hogy a papírlapot Gálosi ruhájára 
tűzték és onnan eshetett le, mikor a beteget 
felemelték és az ágyra tették.

Most halk sóhajtás hallatszott, majd Gá
los! felnyitotta a szemeit és csodálkozva 
zett az előtte álló orvosra.

XI.

Altwein ur viszontlátja 
üzletfelét

— Jobban érzi magát? —- kérdezte 
orvos a betegtől, aki tétova pillantásokkal 
szemlélte az ágya melleit állókat.

— Köszönöm, már nincs baj... Leütöt
tek a gazemberek, aztán clkábitottak vula- 
mlvel. Még most is fáj a fejem.

— A kloroform utóhatása •— mondta az 
orvos és Veramon-pirulút nyújtott Gálosi- 
nak. — Vegye be ezt a csillapítót és feküd
jön ti« percig nyugodtan. Nemsokára semmi 
baja sem lesz.

Mikor az orvos eltávozott, Péter kiküldte 
a szállodai alkalmazottakat is a szobából, 
de előbb még az üzletvezetőt megkérte, 
hogy az esetről ne értesítsék a rendőrséget. 
A szálló vezetője a lognngyohb örömmel 
vette ezt a kívánságot, mórt az ő érdekük 
Is az volt, hogy ez a támadáa, melynek előz
ményeit nem is kutatták, titokban maiad 
jón.

Mivel Gáloslnak semmije sem hiányzott 
és anyagi kártérítést nem követelt, az Irgal
mak felsőbb utasításra azonnal elcsendend- 
tek és nemsokára már <?snk a szobi asszo
nyok suttogó szócsövén terjedt tovább a» 
eset híre, emcletröl-emeletre.

ne-

az

Mikor egyedül maradtak, Péter pdaült 
barátja mellé, az ágy szélére.

•— Mondd el, hogy történt?
Gálosi elmesélte a támadás részleteit, 

majd a dühöngő és szitkozódó Péterhez for
dult:

•— Neked találkoznod kellett a kél csirke
fogóval, hisz a támadás előtt, mikor kinéz
tem az ablakon, láttalak jönni a szálló felé. 
Bizonyára nem ismerted meg Carlőt.

— Ellenkezőleg, — felelte Péter némi 
büszkeséggel — azonnal felismertem az 
olaszt, sőt követtem is őket.

.— Hogyan? ... Kővetted? ,,, — csodál
kozott Gálosi. — Hát mióta vagy te itt?

— Nemrég jöttem vissza a repülőtérről, 
és a

Hisz 
beid

ered-

— Honnan? — ámuldozott Gálosi 
homlokát dörzsölhette.

— A firenzei repülőtérről.
—- Dehát beszélj már, az Istenért! 

ugy kell harapófogóval kiszedni a szót 
led. Mondj el mindent sorjában.

Péter hűségesen referált nyomozása 
ménvéfől s jólesett neki barátja elismerő 
bólintása.

— Derekasan viselkedtél, Péter. Most már 
látom, hogy nagyszerűen használható segítő
társat kaptam benned. De van-e kedved 
ezekután a további küzdelemhez?

A porosz hűséges szemei fölragyogtak.
— Annyira van, hogy legszívesebben azon

nal utánuk indulnék egy külön repülőgéppel.
Gálosi mosolyogva bólintott.
—• Ráérsz a délutánival is elmenni. A nyo

mukat már úgyis elvesztetted s egyetlen tám
pontunk, ami még megmaradt, a londoni 
citn. Ezt pedig később is megtalálod. Egyéb
ként is nyugodtan akarok elbúcsúzni tőled 

ős volna még egy-két utasításom Is a szá
modra, mielőtt elindulsz.

A fiatal porosz nagyon meglepődött arcot 
vágott ehhez a beszédhez.

— Hogyan!... Hát azt akarod, hogy én 
menjek utánuk? Hisz ugy beszéltük meg, 
hogy hazaviszem Hermine-t szüleihez.

— Igen, — felelt Gálosi, aki időközben 
teljesen magához tért és már egészen jól 
érezte magút, — de a közbejött esemény 
megváltoztatta szándékomat. Mivel pedig te 
amúgy sem mégy nagyon szívesen Emdenbe 
s mint az előbb kijelentetted, hajlandó vol
nál azonnal Carlo után indulni, jobbnak vé
lem, ha én viszem haza Hermine-t és 
mingyárt elintézem szüleivel a házasság kér
dését is. Mit szólsz ehhez?

— Gratulálok! — felelte Péter és melegen 
megszorította barátja kezét, őszintén kívá
nom, hogy boldog légy. De mi lesz hát ve
lem?

— Te a délutáni repülővel Konstanti
nápolyija utazol és ott átszállsz a londoni 
járatra. Amint Londonba érsz, megtávirato
zod nekem a lakásod címét. Ezt még Emden- 
ben bevárom. Azután haladéktalanul utánad 
megyek.

—■ És ml lesz e feladatom?
— Azt hiszem, ezt nem Is kell bővebben 

magyaráznom. Kinyomozod, hogy ki az u 
Burney nevű egyén Londonban a Piccadilly 
8. szám alatt és megtudod, hogy milyen 
összeköttetésben áll Carlovnl? Ha az olasz 
nyomára akadsz, lehetőleg ne téveszd szem 
elől, de semmi esetre se vedd igényije a 
rendőrség segítségét. Nem óhajtóin munkánk 
eredményét a Scotland Yard embereinek jut
tatni.

— De ha szükségem lesz rájuk? — kér
dezte Péter kissé bizonytalan érzésekkel.

— Akkor fájdalommal fogom ezt tudomá
sul venni. Mindenesetre igyekezz lehetőleg 
egyedül dolgozni.

— Igyekezni fogok, bár még soha életem
ben nem jártam Londonban.

— Nem féltelek, — mosolygott Gálosi. —- 
Annál érdekesebb lesz részedre a munka. 
Végy magadhoz elegendő pénzt, nehogy za
varba jöjj. De vagyonunk nagy részét, szives 
engedelmeddel, majd én elhelyezem a bank
ban, nehogy tulkönnyelmüek legyünk. A jö
vőre is gondolni kell.

Péter fanyarul mosolygott.
— Neked könnyű már a jövőről beszélni, 

mert találtál valakit, aki melletted lesz. De 
nekem ...

Gálosi meleg, baráti tekintettel simogatta 
a porosz fiú arcát.

— Légy nyugodt, Pélerkém, a te szeren ‘ 
cséd sem fog sokáig késni. Csak találjuk meg 
a kódexei, akkor én fogom ütni a nagy
dobot neked. hogy fölhívjam rád az emdeni 
lányok figyelmét. Hacsak ki nem játszol és

Reggelijéhez fogyassza az enyhe I

Mlszabfilyozűes állandó 
naiasu sovanyiio

„FAIRA" keiszarsUlíei
Kapható gyógyszertárakban, drogé
riákban, csemegekereskedésekben, 
vagy a főelárusitóhelijen: Budapest, 
VJ., Teréz-körut 6, Telefont 164—54.

Londonban nem szerzel magadnak egy 
hosszú, száraz angol ladyt, akit egyébként 
nem is tudok melletted elképzelni.

-— Jó, jó, csak gúnyolódj, — felelt Pétét 
mosolyogva. — Még azért előfordulhat, hogy 
megelőzlek q nősüléssel.

— De ha ezt megteszed, — nézett rá Gá- 
losi szigorúan, — akkor soha többé nem 
állok veled szóba.

Nevetlek és kézfogással pecsételték meg a 
barátságot. Ekkor kopogtak az ajtón. Gálosi 
felugrott és odasugta a barátjának.

— Egy szót se q támadásról!
— Értein, — felelte Péter.
Hermine frissen, kipihenten lépett be hon 

zájuk.
— Két óra fe!é jár az idő! Azt hiszem, 

uraim, hogy mehetünk ebédelni, hacsak nem 
akarunk lemaradni a délutáni vonatról. Én 
semmi esetre sem akarok.

— Én sem, — felelte Gálosi és lopva a 
lányra pillantott.

— Maga sem? — csodálkozott a szőke 
szépség. — Hisz maga nem jön velünk! 
Legalább is eddig ugy volt...

— Igen, de Péter barátom átengedte né
kem ezt a kellemes feladatot, mivel neki mást 
felé kell utaznia.

— Megváltoztatták a tervet?
— Igen. És azt hiszem, megnyerhetjük! 

ehhez a maga beleegyezését is.
A lány Gálosira nevetett s ebből a porosa 

megállapította, hogy már minden rendben 
van a szerelmesek között, akik, ugv látszik, 
nagyszerűen felhasználták azt az. időt, anüg 
ő a városban sétált.

Nagyszerű hangulatban fogyasztották el a 
kitűnő ebédet, melyhez édes olasz, bort ittak. 
Ebéd után Gálosi még néhány tanácsol adott 
barátjának, azután összeszedték a poggyászai
kat és kimentek a pályaudvarra, ahová Péter 
is elkísérte őket, mivel az ö repülőgépe egy 
órával későbbörí tódult.

Mikor a vonat herobogott az állomásra, 
érzékeny bucsut vettek egymástól.

— Szerencsés utat! — szólt utánuk Péter 
és könnyek csilloglak a szemében.

— Viseld jól magad, vén fiúi — kiáltotta 
Gálosi és bucsut intett a kupé ablakából az 
egyre integető porosznak. — Azonnal távira*  
torz, amint megérkeztél.

A fölszállók ellepték a kocsikat, a mos*  
dony sípolt, majd lassan kigördült a vonat 
kigvója a pályaudvar tetőzete alól, ahol Pé
ter még mindig elérzékenvüllen lobogtatta 
zsebkendőjét. De a távolság csakhamar tel
jesen elválasztotta őket egymástól.

Gálosi és Hermine ugv utazlak, mint a hol*  
dog szerelmesek, akiket a legkönnyebb 
összetéveszteni a nászú tusok kai. Firenzéit? 
Emdenig csaknem két napig tartott az uta
zás, de ez a két hosszú nap olyan gyorsan 
telt el a szerelmesek turbékolása alatt, mint 
egy röpke pillanat, melynek édességét nem 
lehet eléggé kiaknázni.

Szombaton délután érkeztek meg Emdenbe, 
ahol még mindenki a kódex elrablásának has 
fása alatt Állott. Gálosi és Hermine nem so
kat tudtak a részletekről, mert hiszen csak 
az újságok hiányos tudósításaiból szereztek 
eddig imformációt. Gálosi azon a nézeten 
volt, hogy lehetőleg ne keltsenek feltűnést, 
mert nem szeretett volna ő is az érdeklő*  
dés kereszttüzébe kerülni. A nyomozás én 
dekében jobb, hogy ha nem tudja senki*  
ő volt a híres Corvin-kódex eredeti tulajdo*  
nosa,

Altwein Jeromos még mindig az ágyat 
nyomta, melybe a kegyetlen izgalmak kerget
ték. Felesége ápolta, akinek korholó szavai 
még jobban fájtak a könyvkereskedőnek, 
mint az a hideglelés, mely már napok óla 
rázta őt szünet nélkül.

Altweinnó asszony csaknem összeesett őrö
mében, amikor meglátta a leányát. Percekig 
sirdogálva ölelgette s alig vett tudomást a 
mellette álló Gálosiról, aki nem igen tudott 
beilleszkedni ebbe a családi jelenetbe.

Hermine végre szóhoz juthatott s miután 
kibontakozott az ölelő karokból, bemutatta 
GAlosit.

•— Engedd meg, anvuskám, hogy bemu*  
lassam neked Gálosi Béla urat, aki volt szí*  
vés Olaszországból idáig elkísérni és időköz*  
ben a vőlegényem lelt.

— Mit beszélsz? — ámuldozott Altweinní, 
— Csak nein!...

Gálosi udvariasan meghajolt.
— De igen, asszonyom. Azért Jöttem idd 

tulajdonképpen, hogy megkérjem Hermina 
kezét, melyet, remélem, nem fognak meg*  
tagadni tőlem.

Hermine édesanyja nem tudott magáhog 
térni.

— Dohát mióta Ismeritek ti egymást?
—• ó, már nagyon régen! — nevetett K 

leány, —■. Napok óta. Tulajdonképpen itt i>



10 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1038 Junius 18.

tttrkcdtönk meg, elutazásom előtt, árián 
Nizzában újra találkoztunk a a többit, azt 
hiszem. már tudod Fuchs bácsitól.

— No hiszen! — felelte Altwelnné, — 
Mmlt Fuchséktól tudok, azt nem lehet a ja- 
fradra Imi.

— Gondolom, hogy befeketítettek előtted! 
kacagott Hermine, — de nincs igazuk; 

Inért amint látod, nagyon rendesen haza
jöttem, sőt még vőlegényt is hoztam ma
gammal.

— Jó, Jól... — mosolygott jóságosán a 
könyvkereskedő kövér felesége. — Az én 
•nyal szivem mindent megbocsájt. De azt hi
szem, ebbe még apádnak is van beleszólása. 
Szegény azóta fekszik, mióta az az átkozott 
kódex nyakunkba zúdította n bajt.

— Azt hiszem, ez az örömhír őt is kimoz
dítja az ágyból, — felelt Hermine és belé
pett nz apja szobájába.

A kitűnő Altwein ur. amikor felesége mel
lett Gálosit látta belépni a szobába, azt az 
üzletfelét, akitől a ma már világhírű Corvin- 
kódexet potom pénzért megvásárolta, hirte
len lehunyta a szemeit és ugy érezte, hogy a 
•zoba vele együtt kifordul a sarkaiból.

Arra gondolt, hogy Gálosi tudomást szer
zett a kódex hírnevéről és értékéről s most 
azért jött, hogy az alacsony eladási ár miatt 
reklamációval éljen, holott a könyv már 
nincs is az ő birtokában.

Még csak ez kellett! Altwein ur ezt a csa
pást már nem bírta volna elviselni, tehát le
hunyt szemmel feküdt és ugy várta a végze
tes szavakat, melyek halálát fogják előidézni.

Ehelyett azonban a következőket hallotta 
k leánva szájából:

— Papa, kérlek, engedd meg, hogy bemu
tassam a vőlegényemet.

Soha semmiféle modem vagy természetes 
gyógymód nem idézett volna elő olyan szen
zációs hatást, mint ez. a néhány szó, mely
nek valóságos varázsereje volt a betegre 
nézve. A pocakos könyvkereskedő egyszerre 
jobban lelt, hirtelen felült az ágyában és 
ugy bámult az előtte álló kis társaságra, 
mintha legalább is a kölni dóm jelent volna 
meg előtte, hogy látogatásával megtisztelje.

— Micsoda?... Hát ti ismeritek... Hát 
maguk ismerik egymást?.., — dadogta és 
(vizenyős szemeivel egyikről a másikra nézett.

Hermine édesen felkacagott.
— De papa, csak nem gondolod, hogy ide

hozok egy ismeretlen urat, kit még soha sem 
láttam az életben és bemutatom, mint vő
legényemet? Ennyire modern még én sein 
Fagyok.

Gálosi kihasználta a könyvkereskedő cso
dálkozását és közbeszólt.

— Tulajdonképpen még csők vőlegény
jelölt vagyok, kedves Altwein ur és most 
ezért jöttem, hogy megkérjem leánya kezét, 
melyet egyébként Hermine már Olaszország
ban volt szives nekem ajándékozni.

— De a kódex!... — nyögte ki végre az 
■ntiquárius nagy keservesen. — Hiszen ön- 
jől vásároltam azt a könyvet..,

— Tudom az egész sajnálatos esetet, —• 
Vágott közbe Gálosi — és szavamat adom 
Önnek, hogy ha hozzám adja Hermine-t fele
ségül, vissza szerzem az. elrabolt műkincset, 
akármibe is fog ez kerülni.

— Micsoda! Visszaszerzi? ... — ujjongott 
a derék Altwein és csaknem kiugrott az ágy
ból, hogy Gálosit megölelje. — Édes uram, 
ha ezt megteszi, akkor vömmé fogadom. 
Erre kezet adok önnek. Szervusz.

Boldogságában egyszerre elfelejtette a ré
mületét és betegségét s az a lehetőség, hogy 
Ismét birtokosa lehet a nagyértékü műkincs
nek, egyszeribe meggyógyította és uj emberré 
tette.

— Az eljegyzést még ma megtarthatjátok, 
tette hozzá örömmel — és én leszek a 

legboldogabb apa ezen a földön, ha lemossá
tok rólam azt a kudarcot, amit a kódex ocs- 
mány elrablói zúdítottak a nyakamba.

Alleinné azonban nem örült ennek a ki
jelentésnek. A kódex már annyi bajt és kel
lemetlenséget okozott nekik, hogy legszíve
sebben akkor látta volna viszont, amikor a 
háta közepét. Ezt meg is mondta.

— Meglátod, Jeromos, nem lesz jó vége, 
ha még most is azt az átkozott kódexet pisz
kálod. Eddig csak nekünk ok zott kellemet
lenséget, de most majd a leányunk boldog
ságát is veszélyeztetni fogja.

Hermine átkarolta az édesanyját.
— Ne aggódj, mamai Majd meglátod, 

hogy minden jóra fordul még.
— Most már úgysem tudnék nyugodni — 

szólt Gálosi, — amig a könyvet vissza nem 
szereztem. Hétfőn elutazom és addig nem 
is látnak viszont, amig a kódex a birtokom
ban nem lest.

— Ez beszéd! — ujjongott a könyvkeres
kedő. — Hallottad asszony, igy kel! be
szélni egy igazi férfinek. Ennek az örömére 
intézkedj, hogy olyan eljegyzési vacsora 
legyen ma este, amilyen még sohasem volt 
Emden városában. Mert — tette hozzá 
örömtől pirosló arccal — erre a vacsorára 
én is fölkelek az ágyból.

— Ugye mondtam! — nevetett Hermine é.s 
boldogan megcsókolta az. édesanyját.

Gálosi, miután sikeresen elvégezte a dob 
gát, elbúcsúzott a családtól, h< gv szobát bé
reljen a szállóban. Megígérte, hogv vacso
rára pontosan eljön és 1 .ogan, sőt büsz
kén lépett az utcára, h-.gy mint újdonsült 
emdeni vőlegény sóálhisson végig a porosz. 
Városka aszfaltján.
a Ax egyik ptCAMxk'-'n psakuou bcleutköíöll

Altwein kőmyvflgynőkébe, aki a kódex eladá
sát közvetítette. Meg akarta szólítani, de 
Friedmann ugyanabba ■ hibába esett, mint 
a gazdája. Megijedt Gálositól, hogy felelős
ségre vonja, tehát rémülten futásnak eredt 
és csakhamar eltűnt a megboc-sájtóan mo
solygó Gálosi szemei elől az utca forgatagá
ban.

XII.
Péter találkozása Londonnal

Amig Gálosi boldog eljegyzési lakomáját 
ülte az emdeni könyvkereskedő házában, ad
dig Péter barátunk London utcáin ögyeígett, 
ahol a véletlenül nem ködös nagyváros gi
gantikus méretű forgalma ugy elkápráztatta 
és megszéditette, mint a kisgyermeket a já
tékbolt tündért kirakata.

London élt, mozgott, hullámzott, léleg
zett s hatalmas mechanizmusával ugy do
bálta a benne élő parányi embereket, mint 
az apró, tehetetlen bábukat, melyek ki 
vannak szolgáltatva egy borzahnaserejü, de 
általában jóindulatú szörny játékos kénye- 
kedvének. Péter legalább is ugy érezte ma
gát London szemkápráztató forgatagában s 
nz első percekben minden eddig táplált ön
bizalma cserbenhagyta. El sem tudta kép
zelni, hogyan fog tájékozódni az első na
pokban ebben az iromba kőfalrengetegbcn, 
ebben a közlekedési dzsungelben, ahol szinte 
minden cél és irány nélkül száguldanak tova 
az emberek. Brelin — a legnagyobb város, 
amit Péter eddig látott — mozgalmassága 
valósággal eltörpült az angol főváros élete 
mellett s a parkett-táncosból világfivá ved
lett porosz fiatalember szemében óriási mó
don emelkedett az eddig ködösnek, csúnyá
nak és élvezhetetlennek elképzelt London 
presztízse.

Amikor teljes huszonnégyóraf repülőgépen 
való utazás után megérkezett, valósággal 
fejbevágta és megdöbbentette őt London 
idegbontó forgalma s megrémült attól a 
gondolattól, hogy egyedül kell nyomoznia 
ebben az ember és házrengetegben.

A repülőtársaság autóján a Hotel Savoy-ba 
vitette magát, nem is tudva, hogy ez az 
egyik legelőkelőbb szállója Londonnak. De 
mivel a rádión számtalanszor hallotta a 
Hotel Savoy jazzband-jé.t s nem akart tel
jesen tájékozatlannak feltűnni, nem igen te
hetett mást, annál is inkább, mert könnyen 
eltévedhetett és ráfizethetett volna.

Szerényen meghúzódott a szálló ötödik 
emeletén egy aránylag kicsi, de annál drá
gább szobában s mivel délután érkezett meg, 
első dolga volt megfürödni és utána lefe
küdni, mert nagyon kimerítette az utazás.

Másnap, szombaton reggel, sürgős távira
tot adott át a portásnak továbbítás végett, 
melyben Gálosivnl közölte megérkezését és 
szállóbeli cimét. Reggelizett a Savoy pompás 
éttermében s utána elindult, hogy kissé 
körülnézzen a városban. Tájékozódni akart 
é.s erre legalkalmasabbnak vélte, ha autó
taxin körutazást tesz és megmutattatja ma
gának a város nevezetességeit. Nem tudta 
ugyanis, hogy az utazási irodák olcsó tár- 
sasaulobuszokat járatnak a külföldiek ré
szére s igy mingyárt az első alkalommal jó 
prédának bizonyult a taxisoíTőr előtt, akit a 
véletlen eléje hozott s aki azonnal fölismerte 
benne a megfejhető vendéget.

— Hová parancsol, uram? — nyitotta ki 
az ajtót előtte a sofTőr hajlongva.

— Beszél németül? — kérdezte az angol 
szóra Péter.

— Ja, bitle.
— Szeretném megismerni a várost. Vigyen 

körül ős mutassa meg nékem a nevezetesebb 
helyeket.

— Kérem, parancsoljon!
Az előzékeny sofTőr, jó borravalót remélve, 

ugyancsak szorgoskodott s csakhamar bele
vitte vendégét a Themse két partján elterülő 
monstrum-város szivébe.

Megmutatta vendégének a City forgalmát, 
nz üzleti világ gócpontját, a híres angol ban
kok, a börze, a városház épületét és a Lord- 
mayor házát. Ezután a Westminster elő
kelő utcasoraiba vezette Pétert, aki előtt fel
tárult a parlament, a királyi paloták, a hí
res apáti templom gyönyörű panorámája, a 
Hydc- és a Regonts parkok csodálatos fek
vése, majd sorra jöttek a déli városrészek 
és gyárnegyedek: Baltersea Lambeth, Sout- 
wnrk, Greenwich.

Megtudta Péter azt is, hogy a városnak ti
zenhét pályaudvara van és három alagutja 
a Themse alatt s a több, mint kétórás 
autóút közben a bőbeszédű sofTőr ugy tele
magyarázta vendége fejét London nevezetes
ségeivel, hogy a végén Péter már azt is 
tudta, hogy a walesi herceg melyik cégtől 
vásárolja a kölnivizet és hogy a Lord-mayor 
milyen tyukszemirtót használ.

Viszont a sok látnivalótól nyert benyomá
sai annyira összekeveredtek emlékezetében, 
hogy visszajövet már alig ismert rá a szál
lóra, melyből kiindult, hogy megismerje 
Londont s melynek bejárata előtt a portás 
mély reverendával fogadta.

Péter félfontos bankjegyet adott a hálál
kodó soíTőrnek, majd azonnal az étterembe 
ment, ahol bőséges lunch-öt rendelt a ki
rándulás betetőzéséül.

Meg volt magával elégedve. ’A közmondás 
azt tartja, hogy minden csoda csak három 
napig tart, de neki egy délelőtt elégséges 
volt ahhoz, hogy megtörje London csodála
tot varázserejét és megismerkedjen azzal a

várossal, mely az első pillanatban megdöb
bentette és csodálatra kényszeritette gigan
tikus méreteivel.

Délután már gyalogsétát lett, hogy iw- 
mélyes tapasztalatokat szerezzen » egyben 
a vállalt feladatát U meg akarta kezdeni. 
Egy udvarias Bobby, ahogy a rendőrt Lon
donban becézik, elmagyarázta neki, hogy 
juthat a Piccadillvre. Porosz értelmességgel 
és hűséggel követte a rendőr tanácsait és 
minden nehézség nélkül meg is érkezett a 
tüneményes transzparens-reklámok útjára, 
ahol habozás nélkül bement a 8-as számú 
házba.

Legnagyobb örömére, mingyárt a bejá
ratnál megtalálta azt, akit keresett, mert a 
lépcsőház mellett egy zománctábla hirdette, 
bogy ebben a házban lakik és működik H. 
Burneg fogorvos, aki délután 3-tól 6-ig fo
gad pácienseket.

Péter csak most tudta meg, hogy minden 
rosszban van valami jó és hálát adott az 
emdeni nyomor napjainak, melyek odvassá 
tették néhány, sok pihenésre kárhoztatott 
fogát. S mivel égette a munka láza, azon
nal cselekedett és habozás nélkül becsengetett 
a fogorvos elsőemeleti rendelőjébe.

— Itthon van az orvos ur? — kérdezte 
németül az elösiető inastól, aki bólintott és 
bevezette Pétert egy elég ízlésesen berende
zett várószobába, ahol már két gyanuskül- 
sejü férfi várakozott.

Barátunk azt remélte, hogy fölfedez va
lamit a várakozás ideje alatt s ezért türel
mes volt és nyitvatartotta a szemeit. Azon
ban hiábavaló volt minden ébersége, mert 
ismerősei, akiket keresett, nem kerültek elő, 
ellenben, amint a két páciens eltávozott, 
elébe lépett egy alacsony, kopasz, villogó
szemű és sasorru emberke, aki barátságta
lon hangon üdvözölte és megkérdezte tőle, 
hogy mit óhajt.

Péter anyanyelvén válaszolt az angol szóra 
és rettentően panaszkodott az egyik fogára, 
melyet be akart tömetini.

A kis kopasz, aki tökéletesen beszélte a 
német nyelvet, betessékelte a rendelőbe, ahol 
azonnal vizsgálat alá vette Péter fogait,

— Melyik fáj?
— Ez itt, jobbról a felső sorban. • ■ —- ma

gyarázta barátunk s közben alaposan szem
ügyre vette az emberét. — Szeretném plora- 
báltatni, ha lehetne.

—- Nem lehet! — jelentette k! a fogorvos 
Péter legnagyobb meglepetésére. — Ez a fog 
már annyira tönkrement, hogy nem bírja 
el a tömést. Ki fogom huzni.

Péter, akinek ez az előzetes nyomozás nem 
ért meg egy foghúzással járó fájdalmat, meg
ijedt és tiltakozott.

— Nem szükséges kihúzni. Ha nem tudja 
betömni, akkor inkább ugy hagyom.

Az állítólagos fogorvos dühös pillantások
kal méregette.

— Arról nincs szó, hogy nem tudom, — 
felelte — csak nem akarom, mert hiábavaló 
lenne. Nekem nemcsak az a kötelességem, 
hogy a páciensek kívánságait teljesítsem, ha
nem az is, hogy felvilágosítsam őket arról, 
hogy mi a helyes eljárás. Ha ön nem hu
zatja ki ezt a rossz fogat, akkor nemsokára 
a mellette lévőket is el fogja veszíteni. Ez 
pedig még kellemetlenebb lesz.

Péter egy pillanatig habozni látszott.
— No, csak üljön tel — szólt rá az „or

vos" kissé barátságosabban. — Ne féljen, 
nem lesz semmi baja.

Ebben ugyan nem volt túlságosan biztos 
Péter barátunk, de mégis engedelmeskedett 
Burney felszólításának, mert nem akart 
gyanússá válni.

— A kopasz most mögéje lépett.
— Hajtsa hátra a fejét és nyissa ki a 

száját.
Péter észre sem vette, hogy mikor ment 

a fogóért és máris a szájában érezte.
— Ez az? — fogta meg az orvos az odvas 

fogat.
A porosz bólintott • a következő pillanat

ban már jajgatott is hozzá, mert ax orvos 
fogója alatt összeroppnnt az odvas foga és a 
húzás nem sikerült. Ugy kellett a gyökér
szilánkokat darabokban kiszedni, miközben 
Péter hetvenhétszer elátkozta még azt a per
cet is, mikor London aszfaltjára tette a 
lábát.

Végre, tizenötpercnyi kínlódás után, ki 
volt „operálva" a foga, amely egyébként nem 
is fájt és eddig még nem okozott gondot a 
gazdájának.

Barátunk dörmögve és bosszankodva öb
lögette a száját, krákogva köpködött s még 
ott helyben megfogadta, hogy amint alkalma 
lesz, szörnyű bosszút áll ezért a foghúzásért.

A végén még fizetnie is kellett s ez csak fo
kozta a dühét. Mogorván elköszönt és való
sággal menekült a fogorvos rendelőjéből. De, 
bár elvesztette egyik zápfogát, melyet még 
használhatott volna, annyit sikerült megál
lapítania az elszenvedett tortúra alatt, hogy 
ez a Burney nevezetű fogorvos nem nagyon 
ért a mesterségéhez. Ezt a tényt ugyan sa
ját magán kellett tapasztalnia, de már fel
tűnt neki az is, hogy az előtte járt pacien
sek egyike sem fájlalta a fogát s „kezelésük" 
alatt inkább beszélgetést hallott a rendelő
ből, mint nyöszörgést és jajgatást, ami pedig 
rendes tartozéka a fogorvosi kezeléseknek.

Kissé gyanús volt a dolog és ugy látszott, 
hogy Mr. Burney nek csupán cégér volt a 
fogorvosi rendclót melynek leple alatt eaet-

teg egy más, hasznosabb foglalkozást folyta 
látott.

Péter, elveszítvén egyik zápfogát, hatak 
más űrt érzett a szájában, de megmaradt fo« 
gait összeszoritva, fogadalmat tett, hogy ki
nyomozza Burney igazi foglalkozását, ha 
nem is született detektivnek.

Bosszankodva botorkált lefelé a lépcsőn és 
a kapu aiatt ösztönösen rágyújtott egy ciga- 
rettára, holott nem is kívánta. Idegessé tette 
egyik fogának elvesztése és kereste a narkó
zist a dohányzásban.

Abban a pillanatban, amint fölsercent a 
gyújtó lángja, egy férfi jött be a kapun és 
egyenesen Péterhez lépett.

— Pardonl Szabad?
Odatartotta cigarettáját és a porosz tüzet 

adott neki. De amint a gyufa lángjánál bele- 
nézett az idegen arcába, csaknem fölkiál- 
tott örömében. Carlo társa állott előtte, az 
a rosszkinézésü alak, aki Firenzéből együtt 
utazott el különgéppel az olasz kalandorral^

Péter ugy tett, mintha eltávozott volna, 
de aztán gyorsan visszatért és a férfi után 
kémlelt. Mikor meggyőződött róla, hogy az 
a fogorvos rendelőjébe tart, elégedetten for
dult vissza és kilépett az utcára.

Eredménynek egy nap alatt ennyi Is elég 
volt. Megtalálta a keresett egyént, szemtől, 
szembe állott vele, sőt egyik fogát is kihú
zatta. Találkozott Carlo társával, aki Búr*  
ney-hez ment, tehát bizonyítékot nyert arra, 
hogy a fogorvos tényleg az volt, akit kere. 
sett. Mindkettőt alaposan szemügyre vette, 
ugy, hogy álmában sem fogja elfelejteni a 
vonásaikat. Most még csak Carlo van hátra 
és annak megállapítása, hogy a kódexet hol 
rejtegetik, ha ugyan magukkal hozták Lon
donba.

Péter remélte, hogy, ha nem is egyedül, 
de barátja segítségével, ennek a földerítése 
is sikerülni fog s erre az örömre elhatározta, 
hogy a szombat estét vidáman fejezi be. 
Taxiha vágta magát, elhajtatott az egyik 
revüszinházhoz, ahol jegyet váltott estére, 
majd hazarobogott, hogy átöltözzön az esti 
szórakozáshoz.

XIII.

Mi történt a „Cavemá“-ban
Éjfél körül járt már az idő, amikor Péter 

kijött a revüszinházból, ahol a „Tüzámádók" 
cimü látványos revü-operett álomszerű kiál
lításában gyönyörködött. A darabból ugyan 
egy szót sem értett, de a pompás revürészek 
és a precízen működő görlcsapat produkciói 
teljes mértékben fölkeltették az érdeklődését 
s még kifelé jövet is káprázott a szeme a 
darab pazar díszleteitől és rengeteg, sdkszinü. 
hangulatos jelenetétől.

Ömlött a közönség a színházból és csak, 
hamar elöntötte az utcákat. Egv-egy taxiért 
valóságos közelharcot vívtak s Péternek is 
csak nagy nehezen sikerült a tumultusban 
egy még üresen álló kocsikhoz jutnia-

— Szabad?
A sofTőr bólintott s Péter, fölnyitván a 

kocsi ajtaját, be akart lépni. Egyik lálxát 
már föl is tette a hágóra és éppen befelé 
lendült, mikor hirtelen fölszakitották az 
autó másik oldalán az ajtót s egy elegáns, 
fiatal nő akart belépni a kocsiba.

Péter visszahökkent, majd udvariasan be
tessékelte a hölgyet.

— Bocsánat!... Tessék csak parancsolni.
A hölgy zavartan nézett a mosolygó fér

fire, majd ő is elmosolyodott.
— Ne haragudjék, — szólt németül Péten*  

hez — ha elveszem a kocsiját, de igazán 
nem láttam, hogy ön már lefoglalta.

— Nem tesz semmit, — felelte Péter ud
variasan — majd keresek egy másikat.

— Igazán sajnálom, mert nehezen fog 
menni — szólt a nő barátságosan. — Á kö
zönség olyan rohamot intézett a kocsik ellen, 
hogy pár perc múlva már egy sem lesz kap
ható.

— Ebben az esteben gyalog megyek egy 
darabig, hacsak ...

Péternek egy hirtelen jött gondolata tá
madt és a nőre nézett, ki már elhelyezke
dett az autó ülésén.

—- Nos, mit akart mondani? — kérdezte a 
nő és pillantásával szinte fölbiztatta a fiatal
embert .

A porosz ránézett, majd elszántan kivágta 
a megkezdett mondatot

— Hacsak meg nem engedi, hogy én W 
beüljek ... Szívesen elvinném, ahová kívánja, 
mert futja az időmből.

Az ismeretlen nő egy pillanatig tétovázni 
látszott, aztán bólintott.

— Nem bánom, üljön bet A soffőrt majd 
én utasítom.

Péter beült, mig utitársa a kíváncsian oda
forduló vezetőnek bemondta a címet, melyre 
az még furcsább képet vágott, mint az előbbi 
jelentre.

— Hová parancsol? — kérdezte, mintha 
nem értette volna meg az utasítást.

A nő kifogástalan angol nyelven, most mát 
kissé idegesen ismételte.

— Az East-Endbe megyünk 1 Remélem*  
tudja hol van a Cavema-mulató?

— Tudom, kérem... — habozott a soffőr, 
— de nem szívesen megyek az East-Endbe. 
Veszélyes környék és visszafelé üresen kell 
jönnöm. ,, w

— Megkapja a dijat visszafelé Is, — feleli 
a nő, —- de most már induljon!

{Folytatjuk.!
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Hiába volt minden igyekezet, 
a Sparta többet tud...

Sparta - Hungária 3:2 (2:1)
dulatlan Szabó mellett a léc tövében befut 

a meccsbiztosiió gól. 3:1.
Hogy mennyire szükségük volt erre a cseh 

szlovákoknak, azt mi sem bzionyitja jobban, 
minthogy Silnyt egyszerre hatan' rohamozzák 
meg csókjaikkal s a földre döntve, szinte 
extázisbán fetrengenek egymás hegyén-hátán. 
A közönség erős pfujjolásba kezd, miközben 
Mandlt fautolják. Salamon rögtön kész a be
mondással és bíborba borúit arccal kiállja be:

— Nem szégyenli magát?! Ilyen öreg embert 
bántani!

A 15. percben Cseh és Barát ky helyet cse 
rél, de a jótok éltől sem javul, sőt

a Spárta egyre félelmesebb arányokban 
a Spárta egyre félelmetesebb arányokban 

bontja ki kivételes tudását,
amelynek ellensúlyozására ez a mai Hungária 
valóban képtelen. Szabó háromszor is bravú
ros védéssel próbálja előző gikszercit feled
tetni, ”

az
túl
sát

in képleien. Szoftó háromszor 
védéssel próbálja előző 
, majd a 42. percben

óriási formában lévő Ticska játssza 
I magát a halfsoron, védőkön s a headá- 
t a fürge Dudás szép tiszta fejessel 

küldi védheletlenUl a sarokba. 3:2.
: utolsó három percre most föllángolt aA: _ ...... ...... ....... ..

Hungária játékdühe, persze minden hiába, sőt 
Nejedig egy elörendott labdával mindenkit ki- 
driblizve, az üres kapu mellé lő.

Az első fordulóban immár a második magyar 
| csapat is elvérzett...

Aki 24 éves korában 
fejezi be gyönyörű 

sportmultját

Az Újpest veresége után 
o -futballrajongók min
den bizalma az agyba- 
föbe frissített Hungária 
csapata felé fordult. Ezt 
a bizalmat ugyan nem 
sokan hozták ki maguk
kal a pályára mert mind
össze hatezer néző sze
rénykedett a tribünök 
alatt. Igaz, hogy ez a 
szám elég tekintélyes, ha 
figyelembe vesszük, hogy

Ticska ugyanekkor a temetők
ben legalább harmincezer látogató volt. De ki 
tudta azt előre, hogy a Hungária-ulon is van 
egy temető? .. . Különösen nem annak lát
szott a játék első tizenöt percében, amikor a 
hungáristák ugy játszottak a prágai orosz
lánnal, mint ahogy íz a prágai oroszlán később 
az egérrel. Már ebben a tizenöt percben is 
föltűnt Mandl néhány hatalmas gikszere. ami 
nem csekély riadalmat és gunvl vallott ki az 
epés hangulatban lévő közönségből. A tizenöt 
perc -robogó iramát, azonban a csehszlovákok 
egykedvű legénysége egész hidegen nézi s a 
magjar csatársor próbálkozásait a két hát
véd' nagyúri eleganciával utasítja vissza. Né
hány korner azért esik a Spárta térfelén, de 
aztán a 15. percben már Szabó csak a legna
gyobb szerencsével tud Braine elől egy tiszta 
gólhelyzetet menteni. A csehszlovákok fokoza
tosan javulnak fel s az ember csak azt látja, 
hagy cgy.-egy komolyabb nekilendülésük nyo
mán állandó gólveszély lebeg a magyar kapu 
tájékán, amit elsősorban annak tudhatunk be, 
hogy Mandl és Sebes legfeljebb csak libás 
mozzanataikkal tűntek ki a mezőnyből. A 29. 
percben azonban a sorozatost bár különösebb 
finomságot nem tartalmazó magyar támadó
toknak sikerük van:

Kalmár a szélre húzódó Tfcskától pom
pás labdát kap, villámgyorsan Cseh elé 
teszi a közvetlen közelből .,Matyi" be Is 

kavarja az első gólt. 0:1.
JAlig melegedhet fel a közönség a gól örömé- 

... >ck , tiUétŐJ,. .. ........... . . . ,

7.

Hősies küzdelemben, minimális 
vereséget szenvedett proli*  

válogatottunk Amsterdamban 
Hollandia - Magyar profi válogatott 6:5 (2:1)

Braine kiadásával Kloc néhány lépést tesz 
s a tizméteres labda hiába érinti a vetődő 

Szabó kezét, mégis hálót ér. 1:1.
TL Spárta egyre javul, sőt most már határo

zottan jobb is, mint a Hungária, de hiszen 
tenterhalf nélkül játszani nem csekély faladat 
W Spártával szemben. Frankenstein biról jobb- 
ról-balról dicsérik, kivált amikor a vitatható 
tizenegyesek felett méláz cl s igy megszabadu
lunk az újabb nyomasztó csehszlovák gólok
tól. Már-már vége a félidőnek, mikor heves 
•zélroham kerekedik.

Szabót ez táncra ingerll, szokott sasszé- 
sásával lejt h tizenhatosig, onnan középre 
rúgja a labdát, amelyet Braine már vár, 
a amig Szabó csigalassúsággal tart haza
felé, kapásból megvágja a labdát, amely 
nagy Ívben csúszik a léc alatt a hálóba. 

2:1.
Tízévenként egyszer esik egy ilyen gól, az is 

U Hungáriánál s az is a középeurópai kupa- 
tneccsen.

Szünet után ismét a Hungária játékkedve 
tűnik fel s ez még Barátkyt is lövésre kény
szeríti. Száll is a labda, persze mellé. Texas
ban ilyen lövéssel egy egész családot ki lehet 
irtani. Hiába azonban minden heveskedés, 
hiába játszik ragyogó kedvvel Ticska és Du
dás, a kis Kalkusz és Egri (a két uj Hungária- 
szerzemény), a többiek letargikus játékát, söl 
sorozatos hibáit ez a négy ember ellensúlyozni 
nem tudja. A 12. percben

Nejedly és Sllny káprázatos összjátékkal 
, Barátkyt és Mundlt is elfogyasztja, az öreg

Sllny szédületes iramban robog s a nioz-

4 kölni Cilly Aussem, aki már 18 éves korá
ban Helene Wllls egyenrangú ellenfele volt a 
tenniszben, megtámadott egészségi állapota 
folytán most, 24 éves korában visszavonul a 

sporttól.Amszterdam, junius 25.
Napló tudósítójának távirati jelen- 
amszterdami olimpiai stadionban 
főnyi közönség előtt nagy sport- 

a hollandok, melynek 
■n a Hollandia—Magyar 

'» vou

(A
lése.) _______
harmincé zer r / 1 
ünnepélyt rendezlek 
fénypontja természetesei............ .......
profiválogatott labdarugómérkőzés volt. Az 
előzőleg lebonyolított atlétikai viadalon Hollan
dia stafétája 42.1 mp-es kitűnő eredményt ért 
el. a 4X100 méteren .amely egyben holland 
rekordot jelent.

Nagy izgalom közben indult meg a két válo
gatott együttes labdarugó mérkőzése. A magyar 
profik rendkívül ötletesen és igen szépen ját
szottak, azonban a szerencse a hollandok mellé 
állt, s igy,

bár csak minimális gólkülönbséggel, de 
mégis a narancssárga dresszen hollandok

nak sikerült a győzelmet kivívni.
Igaz, viszont, hogy közvetlen védelmünkkel baj 
volt, mert kissé könnyelműen vették a veszély
telennek látszó hollandi csatárok ritka, de min
dig veszélyt jelentő támadását s igy történt 
meg, hogy félidőben csak 2:1 arányban vezettek

Hétfői 
Az

a hollandusok, majd szünet után alig negyed
órái játékban éppen a védelmünk könnyelmüs- 
ködése következtében, már 5:2 lett az arány. 
A magyar csapat csak ezután kapcsolt rá és 
Sárossá remek dirigálása melleti, képes volt a 
hollandok három gólelőnyét behozni, de 2 perc
cel a befejezés elölt mégis a hollandok igyekc 
zctét jutalmazta újabb góllal Fortuna isten
asszony s

igy végeredményben ha nem is megérde
melten, de nem is teljesen érdemetlenül, a 
pompásan játszó hollandok győztesen hagy

hatták el a játék színterét.
.4 magyar csapat úri fellépésével cs modorával, 
valamint technikailag és taktikailag nagyszerűen 
képzett iskolázottságával, annyira megnyerte a 
hulvérii holland közönség tetszését, hogy a játék 
befejeztével meleg ünneplés közepette hagyhat 
tűk el a pályát. A hollandok góljai közül hár- 
mai-hármat Vanle és Wiikjcrs Wels lőtt, mig a 
győztes gólt Van Run középcsalárnak sikerült 
megszereznie. A magyar gólok mind pompás 
akciók szüleményei voltak, melyek közül Sárosi 
négyet rúgott, Toldi pedig egyet.

lapát bezúzta, majd pedig a pontonon álló ka
tona a hajó farát benyomta, amit a Hungária 
nem vett észre. A második sikerült start után 
a légszekrény megtelt vízzel és igy a Hungária 
csak második lett. — Vendégek négyese kor
mányossal: 1. Pannónia EC 7 p 49 5 mp., hat 
hosszal, 2. Bruna 8 p 09 mp., 3. Regatta Praga 
8 p 11 mp. — III. oszt, nyolcas: 1. Győri Torna 
és Evezős Egylet 6 p 47.8 mp. — Az osztrák 
nyolcevezős bajnokságot a Donauhort nyerte 
6 p 36.2 mp. alatt, 2. Lya fí p 39.4 mp., 3. 
Triton. — Három magyar nyolcevezős hölgy
csapat is indult a versenyen. Első lelt a piros, 
2. a fehér és 3. a zöldruhás csapat.

A vasárnapi uszóverseny 
eseménye Mezey rekordja

EÖry és Markos virtusos góljával győzött 
a profi B-válogatott Pozsonyban

f.4 Hétfői Napló tudósitójának telefonjelcn- 
tcsc.) A magyar profiválogatolt labdarugócsa
pat vasárnap a pozsonyi válogatott labdarugó
csapattal mérkőzött és 2:1 (1:1) arányban győ
zött. A magyarok megérdemelt győzelmet arat
tak.

Az első félidőben a játék főleg a pozsonyiak

térfelén folyt, a második felidőben a pozsonyi 
csapat is felnyomult, de eredményt elérni nem 
tudott. A mérkőzés első gólját Bulla szerezte 
a 28. percben, két perc múlva Eőry egyenlí
tett. A magyarok győztes gólját Markos lőtte 
a második félidő 18. percében. A mérkőzési c 
bécsi Micss biró vezette.

Amatőr válogatottunk szép győze
lemmel fejezte be északi furáját

Magyar amatőr válogatott — Szilézia válogatott 3:0 (2:0)
Bcuthcn, junius 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen- 
tésc.) A magyar amatőrök nagyszámú közön
ség előtt élvezetes, ötletekben gazdag mérkőzés 
keretében mutatkoztak be a nagy játékerőt 
képviselő Szilézia válogatottal ellen. A közvet
len védelmük erőteljesnek bizonyult s minden 
alkalommal nagy precizitással verte vissza a 
sziléziai csatársor meg megujuló támadásait. 
A fedezetsor igen értékes teljesítményt nyúj
tott, de a csatársor volt a csapat legjobb része, 
amely egy kis szerencsével még több gólt is lő
hetett volna, azonban a kapuelőlti túlságos

kombinációs játékuk határozott hátrányára 
volt az eredményességnek.

A 3. percben Prcsovszky szép fejesgólja ré
vén szerezte meg a magyar csapat a vezetést, 
majd a 42. percben Király újabb gólja 2:0-ra 
zárja a félidőt. A II. félidőben a sziléziaink 
teljesen védelemre rendezkedtek be, de igy 
sem tudták megakadályozni, hogy a kiválóan 
játszó, kemény újabb góllal meg ne terhelje a 
hálójukat.

Vasárnap folytatódtak a 
magyar sikerek a bécsi 

regattán
Bécs, junius 25.

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől. A 
nemzetközi regatta második napja is szép győ
zelmeket hozott n magyar színeknek, jóllehet a 
második napon balszerencse is kisérte a magya
rokat. A verseny egész ideje alatt erős oldalszél 
volt, ami hátráltatta a verseny lefolyását.

A második napon n Hungária két győzel
met, a Pannónia pedig három győzelmet 

szerzett
s egy győzelme volt a Győri Torna és Evezős 
Egyletnek is.

II. oszt, újonc négyes kormányossal: 1. Brün- 
ncr RC 7 p 31 mp. — II. oszt, szkiff: 1. Lesnig 
(Natilus Klagenfurt). 2. Pillér (MAFC). (Pillért 
pályaelhagyás miatt utólag kizárták a verseny
ből. — II. oszt, junior négyes: 1. Hungária 8 p 
32 mp három hosszal, 2. Ilansa (Grác) 8 p 49.8 
mp., 3. Lya (Bécs). — //. oszt, szénior négyes 
kormányossal Bécs város dijáért: 1. Hungária 
EE 7 p 43.6 mp, négy hosszal (A szénior nyolcas 
versenyben a Pannónia EC-nek nem volt ellen
fele és igy verseny nélkül győzött.) — l. oszt, 
szkiff: 1. Szcndcy Béla Ncplun Budapest 8 p 
26 mp., 2. Ernst Győr 8 p 40 mp. — Vjonc 
nyolcas: 1 Isler Linz 7 p 04 mp., 2. Hungária 
EE egy hosszal, 3 Pannónia EC egy hosszal. 
Az első startnál a Hungária hajóját egy. evezői

A Császárfürdő versenyuszodájában először 
tartottak a szezonbna versenyt. Kevés közön, 
ség és cgy-két jó eredmény voltak a verseny 
fő momentumai. Hová lelt az uszoverseny 
nagy közönsége? Jó és szép küzdelmeket hoz
tak a vizipólómeccsek. Legjobban szerepelt az. 
MTK fiatal játékosaiból álló csapat, Honion- 
nau irányításával » bajnokság favoriljai lehet, 
nck. Az úszók közül Mezey Ferenc MTK sze
repelt kiválóan. Meglepetés volt az UTE vere
sége a 4X100 méteres gyorsstafétában az Hl. 
csapatától. Nagyszeriienn úszott az !•!(. csa- 

’ibor, aki három méter 
előnyt hozott Székely 
Andrásnak. Részletes 
eredmények: Műugrás
Budapest bajnoksága: 1. 
Kovács Ferenc UTE. 2. 
Riltcr MTK. — 400 m. 
mellúszás Budapest baj
noksága: Bajnok: Mezei 
Ferenc MTK 6:27.6 mp. 
érsz. rekord! 2. Csik 
BEAC 6:28 mp. 3. Leng- 
vári BEAC 6:36 mp. — 
100 ni. I. oszt, hölgy 
mellúszás: 1. Szép Klári 
III. kér. 1:35.2 mp. 2. 
Bárány Magda 1:37.2 mp.

1. 38.8 mp. — 100 ni. ílu. 
t László MTK 1:34.4 mp.

— 3X100 ni. ifjúsági vcgyesstaféla: 1. UTE 
4:15 mp. —- 100 in. flu-gyorsuszás: 1. Török 
1:08.8 mp. 4X>00 ni. gyorsuszóslaféta Buda
pest bajnokság: I. FTC 4:17 mp. 2. UTE 4:19 
mp. 3. MTK 4:22.2 mp.

I. osztályú bajnoki vizlpólómérkfízések:

palában Mészöly

Mészöly

3. Szász Magda 1 f 
mellúszás: 1. Gellér

Góldobók: Rajky, Brandy 
(4), Laky, Hunyady, Szé
kely.

UTE-HL kér. TVE
2:2 (1:2). Góllövök az
UTE-ból Német 2, 111.
kerületből Musitz 2.

MAC—MESE 3:2 (2:1).
Góldobók: MAC-ból Vér-
tessy 3, MESE-ből Mát-
ray 2.

MTK—FTC 6:2 (2:0).

Németh

A Vlenna féltérdre 
kényszerltette az Ambroslanát

Bécs, junius 25.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelcn- 

lése.) A bécsi Vienna és a milánói Ambrosiana 
vasárnap játszotta első középeurópai serleg
mérkőzését a hohe-warlei sportpályán 25 ezer 
főnyi közönség elölt.

A Vlenna 1:0 (1:0)-ra győzött.
A gólt Wortmann lőtte az első félidő 18. per
cében

A Vienna mérsékelt teljesítményével szem
ben az Ambrosiana is gyengén szerepelt. A 
támadásokban iegtöbbnyire csak három csa
tár játszott, az összekötők a fedezelsort erő
sítették meg, hogy igy hiúsítsák meg a Vienna 
nagyobb gólarányu győzelmét. A bécsi csa
társort a beteg Gschiveidl távoliélében Adel- 
brecht jiányitotta*
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HALLOTTA?...
. . . hogy Graeff Lajos szobrászművész vá

rosligeti műtermiben fölfedeztük Komjádi Béla 
remekbe mintázott szobrát, amelyet a jeles 
művész, az elhunyt nagy sportferfiu legjobb 
barátja titokban mintázott meg és plakett cél
jára szánt.

. . . hogy Lenkei Magda, a vándorló usrónő 
Németországból irt színes, érdekes levelet egy 
jólismert uszónőnknek: „Visszajönnék, de a 
pesti direktorok nem adnak olyan gázsit, ami 
engem (papát) kielégítene."

. . . hogy n román futbnllszövetséghcz kél 
érdekes tréneri ajánlkozás futott be. Mind h 
keltőt magyar ember küldte. Az egyik: Plallkó, 
aki egy ideig a Ripensiát trenírozta, a másik 
Chrappán Olló, az ismert békebeli magyar fut
ballista, nki ezidöszerint nz olusz Legnano csu- 
palát trenírozza.

. . . hogy hőlgyuszősportunk egy mádk 
bolygó tagja: Erdős Vera iniitigró-bajnoknönk 
(Gyenes Lili zenekarának tagja) rövidesen ha
zajön és résztvesz a magyar bajnokságban.

. . . hogy Fonyó Lili nem ijedt meg Verától 
és ő is erősen készülődik. (Megsúgom, hogy 
iij babérokra pályázik: sportujságirónő szerein*  
lenni.)

. . . hogy Hans Kiefer filmelöadását végig
nézte egyik műugrónk, akiről köztudomású, 
hogy a német nyelvből egy szót sem ért. Ennc'i 
ellenére folyton helyeselt és bólogatott. (Ne 
majd n deszkán meglátjuk az eredményt.)

. . . hogy valamit főznek az UTE-vezérek is 
(kiegészítés, felfrissítés, stb.), no de nem aka
rok ünneprontó lenni.

. . . hogy a 2000 méteres Bnlalon-bajnaksí ’,- 
gol Philipp Ilus, a BEAC kiváló uszónöjc 
akarja megnyerni. Van ám azonban neki egy 
nagy riválisa, aki — ha úszik —, csak a pari
ról nézi ellenfelét. Nagy csata lesz...

. . . hogy Szalay Sándort, a páros műkorcso
lyázó*  Európa-bnjnokát újabban mindenütt 
nagy ünneplésben részesítik barátai. Ok? . . . 
Szalay uj, komoly szerepel vállalt: apa lesz. 
Gratulálunk!

. . . hogy Geo Kurney. a kiváló néger hók- 
krolóbnjnok egy szép szőke, pesti urilány szi
vét szeretné meghódítani s olyan leveleket ir 
mint egy nyolcadik gimnazista és úgy fut 
utána, mint egy agár. Eredmény: a mama ha
ragját sikerült magára vonnia.

. . . hogy kiváló hölgyuszótrénerünk megnő
sül. Nem hinnők, hogy tanítványai örömmel 
veszik ezt a hírt.

. . . hogy az evezősök sajlóvacsoráján a kéi 
rivális klub elnöke fogadalmat tett a másik 
ngyoncsapására.

Baiskű es mennesdorfei*
kétpárevezős és egyéb csónakjai klltnfl 
futásukról és kiváló anyagukról blrer k. 
Ltgolciibb árak. VI., franyaodn-ulca *

I

. . . hogy Sípos Annus, ping-pong világbnj- 
jioknőnk „jóbarátai" szerint elhanyagolja ked
venc sportját, mert nagy utazáson töri a fejét 
A hírünk az, hogy Briinnig meg sem áll.

...hogy Bnrátky szakított a pingponggal.

.. hogy Kalmár játéka feltűnést keltett u 
csehszlovák túrán. Az ok? Felesége Bécsben
tartózkodik és aggódó szemei nem kisérték öt 
figyelemmel.

.. . hogy Bácsalmási Péter megnősül. (Csak 
nem erre vezethető vissza a dekatlonbajnok- 
súgban elért gyönge eredménye?)

. . hogy Énekes István, a boxolás olimpiai 
bajnoka nősül.

...hogy vívóbajnoknőnk, nki az Európa- 
bajnokságon várakozáson alul szerepelt, elke
seredésében igent mond imádójának.

...hogy a szép olasz vivónő gyakran elnézte 
n trenírozó atlétákat és elhatározta, hogy itt
marad és csináltat egy pár jó ruhát egy jó 
SZABÓ-nál.

... hogy egy legutóbbi atlétikai versenyen 
összesen egy jegyet adtak cl. Éppen ezért fel
merült nz nz ötlet, hogy' bevezetik a JEGYKE- 
rendszert.

...hogy Gáldy Éva, a kitűnő gyephokkizónő 
férjhezmegy és öccse: Péter (III. őszi, csapat 
játékosa) kérvénnyel fordult a szövetséghez, 
hogy ő talán belöllhclné nővére helyét.

... hogy ugyancsak Péter felajánlotta a sajtó 
részére az összes gyephokkizónök kisebb-na- 
gyobb flörtjeit, ö tudniillik a belső titkos taná
csos.

... hogy Carncrn, n boxolAs világbajnoka 
fizetésképtelen lett Ncwyorkban. A passzíva: 
69.000 dollár.

. . hogy a walesi herceg mostanában szabad 
Idejét a golfnak szenteli, nagyszerűen játszik 
és legkedvesebb partnere lady Aslor.

...hogy hölgyuszóink önálló klubot akarnak 
alapítani, de a MUSz. n szervezkedés útjába 
anyagi nehézségeket gördít.

.. . hogy Cochet, i> kiváló tenniszcző egy 
nagyszerű könyvet ir, főleg a tenniszről, de 
áilalában a sportról.

...hogy Fekete Módi, a kiváló uszónő olyan 
'jó formát árult ci. hogy 400 méteren Tóth 
Jlonkónnk veszélyes ellenfele lc»z.

Magyar Légiforgalmi Rt
IV, Várt utca l ♦ TcItUa tt-l-N

NYÁRI MENETREND
7.15 IS.40 Ind. BUDAPEST érk. 18.20 18.55
8.50 15.00 érk. WIEN ind. 12.(15 17.30 

Naponként, vasárnap klvételévol.
Az autóbusz Váci-utca 1. szám alól 4ii perc

cel a repülőgép indulása előtt indul.
Kombinált röpülő autóbusz és hajójegyek 
a Budapest—Wien vonalon 52.— pengős 

árban oda-vissza.
Lovaiéit és csomagjait küldi*  légipostán / 
Menetrendéi vagy dilszabáat kívánatra 

bérmentvo küldünk. 

A kerületi atlétikai bajnokság második 
napján Kovács rekordbeállítással győzött 

Madarász legyőzte Donogáni és Kulitzyt
Budapest kerületi atlétikai bajnokságai az 

Üllői-uti pályán. Fűszerezve Magyarország női 
bajnokságaival. Nagy esemény mindkettő s 
alig lézeng a hatalmas tribünök (áfán 300 főnt/i 
közönség. Főleg szülök, hozzátartozók. Szóval 
potyajegyesek. Olt van ellenben gróf Andrásig 
Géza, Múzsa Gyula és Kelemen Kornél társa
ságában Reshid Suvfet török bey is, aki a ma
gyar atlétikát, de főként női atlétikánkat jött 
ki tanulmányozni. A MASz tényleg nagyon ud
varias a hölgyatlétákkal szemben, mert először 
nz ő versenyeiket bonyolítja le.

800 méteres női gátfutás. Bajnok: Pertich 
Rózsa TFSC 13.7 mp., 2. Ferenczy Ida FTC 
18 mp.

Nőt gerelyvelés. Bajnok: Szepes Kató RAFC 
34.00 m., 2. Nadányi Ágnes FTC 30 20 m , 3- 
Bezegh-Huszágh Éva TFSC 27.00 m.

Női magasugrás. Bajnok: Csák Ibolya NTE 
145 cm., 2. Szentkirályi Margit BEAC 135 cin., 
3. Pcrlich Rózsa TFSC 135 cm.

4'X.t00 m. női staféta. 1. TFSC A-csapala
53.6 mp., 2. TFSC B-csapata 54.2 mp., 3. BEAC
55.6 mp.

Határozottan szép formában vannak a női 
atlétáink — jegyezte meg valaki a szakértők 
közül.

Majd sor került
Budapest férfi egyéni bajnokságaira.

200 m. síkfutás. Bajnok: Gerő Gábor MTK 
22.4 mp.. 2. Nagy Géza MAC 22.4 mp., 3. Paku 
Ernő TFSC 22.7 mp. Nagy kitűnő startot vett, 
100 méternél még két méterrel vezetett is, de 
Gerő nagyszerűen felnyomul, 160 méternél be
éri és melldobással megszerzi a bajnokságot. 
Raggamby dr. nem indult.

1500 m. síkfutás. Bajnok: Szabó Miklós MAC 
I p. 01.8 mp., 2. Govrik Elemér BEAC 4 p. 
06 mp., 3. Sárvári Rezső UTE 4 p. 07.4 mp. 
Négyszáz méternél még Sárvári vezetett, ideje 
63 mp. volt, sorrendben Szabó, Govrik és lg- 
nácz követte. Nyolcszáz méternél 2 p. 10.5 mp. 
volt a meg mindig élen futó Sárvári ideje, akit 
Szabó csak a cél elölt kétszáz méterrel előzött 
meg és néhány méterrel győzött ellene.

Sulydobás. Bajnok: Darányi József MAC 
14.89 m., 2. Csányi Zoltán TFSC 14.83 m..
•3. Horváth István MÁV 14.09 m. Darányi csak 
i harmadik dobásával tudta megelőzni Csá- 
ívil, aki az eddigi 14.58 méteres egyéni re- 
:ordjál jóval tuldobta.

110 méteres gátfutás: 
Bajnok: Kovács József 
BBTE 15.1 mp., országos 
rekord beállítva, 2. Szá
lló Béla TFSC 15.4 mp„ 
főiskolai rekord. 3. Já
vor István MTK 16 mp. 
A vasárnapi verseny 
egyetlen jó eredménye. 
Kovács szépen, nyugod
tan vitte a gátakat s 
mintegy öt méterrel győ
zőit.

Magasugrás: Bajnok:

Látogatás a „Juventus“ bölcsőjénél
Bemutatjuk a modem sportlédi legújabb típusát: az evezős
leányt — Riport a jánosházi-amazonnyolcas szigeti tanyájáról

Egyik este éppen hazafelé indultam a fedett 
uszodából, amikor egy evezős sportember fogott 
el. Jöjjön, mondta, olyasvalamit fogok mutatni, 
ami érdekelni fogja n sporltudósilót.

A fedettből a Neplun evezősházáig nem nsgy 
ii távolság, ott álltunk meg. Kísérőmnek igaza 
volt: a nyári este szürkülő világosságában egy 
csapat napbarnított, egészségesen jóalakii leány 
szállt ki egy nyolcasból. Egy férfi intésére iz
mos kézzel kiemelték a hajót a vízből, bevitték 
i klubházba, lemosták és helyére tólták. Aztán 
lársnőikkcl együtt, akik az evezőslányokat a 
’dubház terraszán várták, nagy kört alkotlak. 
Középre kétméteres vezetőjük állt. Egy csengő 
..egészségünkre" kiáltás, aztán vidáman beszél
getve szaladnak az öltözők felé.

Gyorsan összebarátkozunk és az egy szál férfi 
bemutatkozik, ő a tréner: Jánoskát!/ János, is
mert régi evezős. Jánosházy elmondja, hogy

vagy ötven lányt készít elő egy félév óta.
Jó családból való urilúnyok, egyetemisták, mind 
:ölesküdt hívei az evezőssporfnak. Imádják a 
Dunát, a hajót, a lapátot . Kitűnő, komoly 
anyag, leli akarással és n léli „k.s ztlizás'*  után 
ma mór úgy epernek, hogy még a férfiak is 
megirigyelhetik őket.

Most már a lányok veszik át a szól. Hegedűs 
Magdn a szószóló:

— A Neplun vendégel vagyunk és nem tu

ARDŰTUCDC CDIZNTrV csodálatos bravúrjáról
DKUlnEKo orLIsLE beszél most az Újvilág:

A három Spcnce-fivér: Walter, Leonard és Wallace — egy napon 
öt uszóbajnokságot nyert — Jár vinne n egy hónap alatt kétszer 
javította meg a gerelyvetés világrekordját — Retten is meg
döntötték Nurmi 3000 méteres világrekordjit

Newyork, junius.
f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Érdekes és 

t sporlvilágban eddig páratlan eseménye volt 
a Ncwyorkban nemrég megrendezett fedett- 
uszoda-bajnokságoknak, ahol

három testvért Walter, Leonard és Wal- 
lnre Sprnce nem kevesebb mint öt baj
nokságot szerzett egy napon egyesületé

nek, h Newyork Allelle Clubnak.
1 100 yardot gyorsasról bajnokságát a lég 

idv:ehb fli'-'r. Walter nyerte meg 53.8 mp. idő 
alatt. ,t 2ío yardot mellúszást a középső, Leo
nard Í,45,Q Időuttf a JJŰ yardot gyortutzáti a

Ké»marsy nur.ici oum íw’, ; «n rv
nos BBTE 181 cm. 3. Kerkovics Antal Büir. 
|"8 cm. A budaiak háziversenyévé zsugorodott 
versenyszám a végtelenségig unalmas volt.

400 m es síkfutás: Bajnok: Barst László 
BBTE 50.5 mp. 2. Szalay Jenő BBTE 51.1 mp- 
3. Fried Sándor UTE 51 2 mp. Barsl a külső 
pályán is végig egyenletes tempóban, minden 
megerőltetés nélkül futott s négy méterrel győ
zött. A többiek nem tudták megszorítani.

Diszkoszvelés. Bajnok: Madarász Endre 
MTK 46.53 m. 2. Donogán István MAC 46 42 
m. 3. Kulitzy Jenő TFSC 45.52 m. Donogán 
mindjárt az első dobására érte cl a 46.42 mé
teres eredményét, a továbbiakban három rossz 
dobása és két kilépett dobása volt. Madarasz
nak a győztes dobása csak a harmadikra sike
rült, Kulitzy is harmadszorra érte el a 4a és

400 m es (/átfutás. Bajnok: Obilz Gyula dr. 
BEAC 58 2 mp. 2. Sárvári Ottó BEAC 50.1 mp. 
3. iléjjas István dr. BEAC. A célszalagot Ker
tész István FTC szakította el s 57.7 mp-es ide
jével mintegy nyolc méterrel verte a többie
ket. Legnagyobb meglepetésre azonban mégis 
Obilzot hirdették ki bajnoknak, amit a kis
számú, de annál lelkesebb és hangosabb FTC- 
lábor nagy pfujjolással fogadott. Az történt 
ugyanis, hogy a futópálya egyes csikjai kes
kenyebbre voltak meszelve, mini a gátaknak a 
szélessége és igy Kertész, aki a külső pályát 
kapta, akarva-nemakarva, belépett a kilence
dik és a tizedik gát közölt a másik pályára, 
ahol azonban nem futóit senki s igy nem is 
akadályozhatott senkit. így veszet tel az FTC 
egyetlen bajnoksága.

Hármasugrás. Bajnok: Fekete Imre UTE 
13.87 m. 2. ZsuíTka Viktor MAC 13.82 m. 3. 
Bessenyey Gyula TFSC 13.76 m. Ez a verseny- 
száni is unalombafulladt s annak megfelelően 
igen gyenge eredménnyel végződött.

10.000 m-es síkfutás. Ez a versenyszám 
már kédélyesebb hangulatban pergelt le. 
Ugyanis a hangszóró tölcsére divatos és üte
mes gramofonslágerekct közvetített.

— Taktusra fussatok ... — szólt a biztatás. 
A két kilométernél még Hermán fut elöl, ideje 
6 p. 17.5 mp. Közvetlen utána Kelen, majd tiz 
méterrel mögötte Németh volt a sorrend. Há
romezer méternél 9 p. 33 mp-es idővel még 
mindig Hermán vezet, de Kelen teljesen a nyo
mában van. Itt Galambos, a marathoni futó 
feladta. Hiába — neki az ilyen kis tiz kilomé
ter még uzsonnára is kevés. Az ötezer méter
nél már Kelen vezeti a mezőnyt 16 p. 05 mp-es 
idejével. Kilencezer méternél Kelen 120 méter
rel vezet, majd amikor célbaér, közel kétszáz 
méter a különbség közte és Hermán között. 
Hermán viszont 150 méterrel előzte meg Né- 
inethet. Valamennyien nagyszerű finist vág
tak ki.

— Hosszú lépésben fut ez a Kelen.
— A Hermán meg fröccsben... — volt az 

epés megállapítás.
Bajnok: Kelen János Vasas 32 p. 40 mp. 2. 

Hermán Ferenc Törekvés 33 p. 17.2 mp. 3. 
Németh Béla MTE 33 p. 45.8 mp.

dunk elég hálásak lenni azért a vendégszere
tetért, amelyben ilt részesítenek minket. Később 
önálló cvezősklubot akarunk alapítani, saját 
klubházzal és hajókkal.

— „Juuentus" lesz a neve — kiált közbe Boros 
Joli, a volt uszónő.

— Igen, Juuentus — folytatja tovább Hege
dűs Magda. — Ez lesz a neve az első magyar 
női evezősklubnak. Kivitele csak hitvány anya
giakon múlik cs aini az anyagiakat illeti, ez 
nálunk n legkevesebb. Kedves lenne, ha az új
súg utján felénk irányítanád az illetékesek 
figyelmét. Talán igy észrevesznek és inkább ka
punk támogatást.

Most a tréner is közbeszól:
— Ezek csak mind előc.salározások a magyar 

és az Európa-bajnokságokon való részvételre 
Három csapat indul: piros, fehér, zöld. Piros 
a legnagyobbak, fehér a közepesek, zöld (pro- 
menclik) a kicsik hajója. Egyforma erősek es 
élvezetes küzdelmet fognak nyújtani.

— Nem tartóztatom tovább a lányokat. Bu 
csuzóul csak annyit kiáltok feléjük, hogy vasár
nap én is drukkolni fogok értük.

És szívből fogok drukkolni! A női sportnak 
olyan nagyszerű kis csoportjára bukkantam ifi 
a Margitszigeten, amely megérdemli, hogy meg
könnyítsük neki az első szárnypróbálgatásokat.

Vermes Magda.

legfiatalabb Wallace 3.42 3 alatt, végül egye
sült erővel a három fivér nyerte meg a 3\100 
yardot stafétát is 3 p. 03.8 mp. alatt. Az ötö
dik bajnokság elérésére, miután itt a i^lOO 
yardot stafétáról volt szó, kénytelenek voltak 
egy klubtársat: H villand ot bevenni negyedik
nek, mert — mint ahogy nevelve mondták — 
a Spencc-ctaládnak, sajnot, esak három fia 
van. X Spence-fiuk összes idői alig valamivel 
gyengébbek a fedetluszodai világrekordoknál. 
,\ I; •■-.'■g természeteién hallatlan meleg 
ünrcj b n részesítette a kitűnő sportembe
reket.

Mini ahogy .ti » nnn l»Pok J'* 1'"1!11' • kl> 
óráiig kiváló alléin “)r“ félelmet., formában 
vannak. Hrblng/oriban egy a mull héten ren
dezeti versenyen

kelten la megjavllolldk Nurmlnak, ■ ' 
„odúiménak a 3IIOT métere, lévőn n.m | 
keveaebb, mint bél eietendö dia élló 

világrekordját.
Nurmi rekordja S p. W.i mp. rro», amit 
Juliul 10-dn ílliloll fel. EH ai >d«t rnosl kél 
kitűnő hosszulávfuló I.elliinnen és lso Holló 
juvítollák meg. a fent említeti versenyen, ahol 
LetMnnen gyű,ölt 8 p. IS.5
„korddal, bo Hollo 8 P- "“<• “n"
ugyancsak jobb Nurmi rekordjánál, 1 mít'r- 
rét lett máwdlk. Er.l ar egy métert is csak el- 
keseredett finisben tudta kierőszakolni a győz-
les.

Nem maradt sokkal honfitársa teljesítmény*  
mögött Jdrvinnen sem. a gerelyvetés konkur. 
rencia nélkül álló világrekordere, aki

Jdrvlnen

tunk.

ebben a hónapban 
kétszer is megjaví
totta a világrekordot.

A hónap elején Helsing- 
forsban saját 74.61 mé
teres világrekordját 75.01 
méterre, a múlt héten 
pedig a revali versenyen 
7G.10-re dobta a gerelyt. 
Ha tekintetbe vesszük, 
hogy a magyar gerely
dobók, Szepes követői, 
csak a szerény 60 körül 
dobálnak, megállapít

hatjuk, hogy ebben a számban, ahol a magya. 
rok hosszú ideig dominállak (Kocán Mór, Uj- 
laky Rezső stb.) ma már ugyancsak lemarad

L.

A Testvériség nagy 
fölénnyel győzött az 

első osztályban
Az amalőrbajnoki döntők és osztályozók a 

II. és IV. osztályban döntést hoztak. A Csepeli 
MOVE négygólos előnyét nem hozhatta be a 
TLK, csak döntetlent tudott kicsikarni. Az 
Autotax.1 az ötgólos előnyét növelte: 14:0-ds 
gólaránnyal lett bajnoki

Az osztályozóknál hatalmas meglepetés • 
Testvériség 4:0-á« győzelme.

így biztos elsőosztályunak látszik.

a OSZTÁLY
A bajnoki elmért

TLK—Csepeli MOVE 1:1 (1:1). GóllövŐkf
Martin (öngól) és Faragó. A TLK nagy lelke, 
sedéssel feküdt a küzdelembe, de csatárainak 
nem volt szerencséje.

A harmadik helyért
Tur.il TE—BMTE 5:1 (1:0). Góllövők: Ellen 

(3), Fudik IV. (2), ill. Borhv (ll-esből). A 
Turul TE iskolázottsága nyomta bélyegét a 
játékra.

Az elsőosztálybajutáiért
Testvériség—BTK 4:0 (1:0). Góllövők: Olláví 

(2) és Keresztes (2). A Testvériség csatársora 
brilliáns formál játszott ki.

HL OSZTÁLY
A bajnoki elmért

Föv. TKÖR—MAFC 1:1 (1:1)'. Góllővökf
Körmőczy, ill. Schmidt. Rendkívül erős iramú 
szép küzdelem, melyben a két védelem reme
kelt. Szűcs MAFC kiállítva.

A harmadik hetyért
Pamntlpar—KSC 3:2 (1:1). Góllövők: BozL 

Mersva, Fischer, ill. Horváth és Keck. A Pa
mutipar minden részében jobb volt, nagy fő. 
lényben játszott.

A másodosztályba jutásért
ZAC—SzRTC 1:1 (1:1). Góllövők: Pollacsek 

és Linczinger. A ZAC-ot kapusa mentette meg 
a vereségtől.

IV. OSZTÁLY
A bajnoki elmért

i PMTK—KEAC 2:2 (1:0). Góllövők: Trifonov, 
Pauer (lt-esből), ill. Janicska és Makovinyi 
(öngól). Szép játék, nagv PMTK fölénnyel.

PTBSC—Drasche 5:2 (2:1). Góllövő: Rajnai 
(3), Frledrlch és Klrtz, ill. Gombarcsik és 
Mnrkusinszky Lukács (PTBSC), Mircsák, 
Szlapka és Szentner kiállítva. Durva játék.

A körmérkőzés állása: 1. PTBSC 2 játék. 4 
pont 7:3 góiarány, 2. PMTK 1—1, 2:2, 3. KEAC 
2—1, 3:4, 4. Drasche 1—0, 2:5.

A harmadikosztályba jutásért
P. Remény—Cukrász 1:0 (1:0). GóllövÓ:

Oroszlán. Az izgalmas küzdelemben a cukrá
szok szebben játszottak.

KAC—Spárta 3:1 (0:0). Góllövők: Fridval. 
szky (.3), ill. Braun. A kispestiek balszárnya 
kitünően játszott.

Bajnoki mérkőzés
ETC—Szondy 3:2 (2:2). Góllövök: Kovács, 

Kumár I. és II., III. Tóth és Szathmáry.
V. OSZTÁLY

A bajnoki címért
Aulotaxi—Frangepán 9:0 (5:0). Góllövők:

Római II. (4), Benkovlcs (4) és Kukán. Az 
FLK teljesen összeroppant.

A harmadik helyért
MFOE—Goldbergcr SE 0:0. Boross (GSE) 

kiállítva. Nívós küzdelem.
VASUTAS BAJNOKSÁG

Törekvés—Pécsi Vasutas 5t2 (3:1). A tarta
lékos Törekvés biztos győzelmet aratott.

X A VÁC sportbemutatója. A Vívó és Atlé
tikai Club kedden este félhét órakor a Bethlen*  
téri iskola udvarán sporlbcmutaló-cslét ren
dez. amelynek programján torna, müsaabsd- 
gyakorlat, akrobatika, vívás és kosárlabda- 
mérkőzés szerepelnek.



Budapest, 1933 Junius 26. HÉTFŐI NAPLÓ 13

A „TOUR DE FRANCÉ" atyjának 
baráti tanácsai, lelkes, biztató 
szavai a „TOUR DE HONGRIE" 
SZerVeZÖl részere „Csak néhány év múlva fog 

kibontakozni a „Tour de 
Hongrie" nagy eredménye 

mondja Henry Desgrange, a „L’Auto" fő
szerkesztője, a világ leghatalmasabb kerék
páros turaversenyének őszhaju alapítója

Pária, junius 25. 
szerkesztőségé- 
Franciaország, 
serényen ké-

(A Hétfői Napló párisi 
'tői.) Most, amikor mind 
mind pedig Magyarország 
szülődik a legnagyobb kerékpáros túra
versenyre, érdekesnek véltük fölkeresni azt 
a férfiút, aki kezdeményezője, fejlesztője 
volt a „Tour de F ráncé"-nak és aki még 
ma is animáló lelke a franciáknál oly nép
szerű kerékpársportnak.

Különösen Henry Desgrange, aki a L'Auio- 
nak, a legelterjedtebb és ismert sportlápnak 
tulajdonos főszerkesztője, minden sportág
ban nagy tekintély, ősz haja ellenére liala

HENRY DESGRANGE,

* párisi „L’Auto“ főszerkesztője, a „Tour d’- 
Francé'4 megalapítója.

!os aggilitással foglalkozik az összes sport
kérdésekkel és ma is ép oly lelkesen késziti 
elő a „Tour de France“-ot, mint 27 évvel ez
előtt. óriási elfoglaltsága mellett azonban 
Bzivesen állott rendelkezésünkre, mert érthe
tően érdekli őt a jelenleg Magyarországon is 
bevezetett „Tour" és erre vonatkozó észie 
vételeit szívesen közli a Hétfői Napló-veX,

— Még csak néhány év múlva fog való
ságban kibontakozni a „Tour de Hon- 

grlc" sokoldalú eredménye.

►— Természetesen — teszi hozzá —, egy

A „hütteldorfi fövészünnepély"
— igy nevezték el Bécsben a Rapid—lil. kér. FC mérkő
zést, amely kellemetlen reklámla volt a magyar labda
rúgásnak — Nyíltan Is kitört a sportháboru Ausztria és 
Németország között

Béca, jun. 25.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) 

Mint ahogy azt a múlt heti számunkban előre 
bejósoltuk: az osztrák szövetség kénytelen volt 
lemondani a frankfurti válogatott mérkőzést és 
ezzel

most már nyíltan kitört az eddig csak 
lappangó sportháboru Németország és 

Ausztria között
A németek már eddig is minden lehető eset
ben bojkottállák az osztrák sportot. Mint is
meretes, az utolsó hetekben sorra mondták le 
az Alpenflugot, a bécsi katonai akadályverse
nyeket, uszómérkőzéseket és most legutóbb a 
nagy bécsi regattát, amelyen Budapest—Bécs 
—Boriin városok nagy nyolcasának kellett 
volna egymással megküzdeni, mint a tradíciók 
szerint már annyi sok esztendő óla. A Wun- 
dermannschaft frankfurti mérkőzéséhez azon
ban mégis ragaszkodott a D. F. B., ami ért
hető is, hiszen

„ausverkauft" házra volt remény és nem 
kevesebb, mint 40.000 jegy fogyott el elő

vételben.
Az osztrák labdarugó szövetség —- eltekintve 
a feszült politikai helyzettől — minden körül
mény között meg akarta tartani n mérkőzési 
és kél héten keresztül hősiesen állta az itteni 
sportsajté koncentrált támadásait.

Az osztrák sportlapok ugyanis — kivéve 
természetesen a horogkercszleseket — szenve
délyes hangon követelték n frankfurti játék 
nak minden indokolás nélküli lemondását és 
olyan tenorban fordultuk a Berggassc koroná
zatlan királyai ellen, amit nyilván ugyancsak 
szokatlannak találhatott az osztrák labdarugó-

Utazzon
3 motoros luxus 
repülőgépeinken

Légváratok naponta 
PARtF-

W1EN- 
belgrAd- 

BUKARESTtelé
NEMZETKÖZI LÉGIFORGALMI B-T.
Budapest, lV.,Vörösmarty-tér 2. Telefon: S2-/-23 és 82-7-16 

negyvenmilliós tömegben könnyebb több 
sampiont kitermelni, mint egy kis országnak, 
ott is aránylag kevés kerékpáros között. De 
ép ez egyik előnye a „Tour“-nak, hogy 
sportszempontból kidomborítja a kerékpár
sport jelentőségét. A fiatalságot — főkép an
nak egy részéi, amelynek vagy fizikai adott
ságai, vagy anyagi és egyéb körülményei a 
más sportágakat elzárják, egy olyan sport 
felé orientálja, amelynek azonkívül szociális 
szempontból is sok jelentősége van. Hogy 
csak egy példát említsek: kiszélesíti ezeknek 
az ifjaknak a látkörét. Uj tájakat, uj vidéke
ket. más embereket ismernek meg. És azon
kívül kereseti lehetőséget is nyújt soknak.

— Ugyanakkor befelé az útfejlesztést is 
előmozdítja. Ez nagyon fontos akkor, ha 
nemzetközileg sikerre akarnak vinni egy 
Tourt. (Ebben a tekintetben a magyarországi 
utak sok kívánnivalót hagynak hátra. Példa 
a tavalyi francia versenyzők panasza, a Kecs
kemét körüli országutra.)

Különben érdekes megfigyelés és megszív
lelendő tanácsként Monsieur Desgrange még 
ezt is hozzáteszi:

— A jó ut nem mindig egyenlő — a kőntj- 
nyíl úttal. Sőt! A „Tour de Francé" sikerét, 
ép a nehéz, hegybe kapaszkodó útirányok 
hozták meg. A közönséget, sőt magát a ver
senyzőket is, a nehézség leküzdése, például 
a hegyre való kapaszkodás érdekli. Ezért jól 
leszűrt tapasztalatok alapján, tanácsolom, 
hogy a „Tour de Hongrie" szervezői, évről- 
évre fokozódóan érdekesebb, mondhatnám 
pittoreszk (festői) útirányokat állítsanak 
össze.

— Felesleges külön hangsúlyoznom, hogy 
a „Tour de Hongrie" Idővel nemzetközi 
viszonylatban is érdekelni fogja a nagy

tömegeket,

ami által Magyarországra fordítja egyrészt 
a turisták érdeklődését, másrészt szolgálni 
fogja a sportnak egyik legnemesebb célját: a 
nemzetek közti közeledést.

Erre pedig igazán szükség van. És ezért 
külön dicséretes a „Tour de Hongrie" szer
vezőinek munkája.. ,

Mándy Ilona.

sport sikerekben elkényeztetett vezérkara. A 
megszűnni nem akaró sajtótámadások által 
teremtett hangulalbann az ö. F. B. elnöksége 
elhatározta, hogy küldöttséget meneszt Dollfuss 
kancellárhoz és annak a véleményét kérik ki 
arra vonatkozólag, hogy küldjenek e csapatot 
Frankfurtba vagy nem.

Ebersthaller elnök és Meisl Hugó vezetésé
vel a mull hét keddjén el is indullak a Ball- 
hausplatzra, ahol azonban kellemetlen meg
lepetés érte őket.

Dollfuss kancellár ugyanis egyéb fontos 
elfoglaltsága miatt nem fogadta nz osztrák 

labdarúgás vezéreit,
akik csak egy osztálytanácsossal tárgyaltak s 
aztán anélkül, hogy dolgukat érdemlegesen 
elvégezték volna, távoztak. Délben a kormány 
egyik félhivatalos lapja, a Wiener Mittags- 
blatl" gúnyos hangú cikkben megállapította, 
hogy Ebersthaller nrék még mindig nincsenek 
tisztában azzal, mint kell most cselekedni 
osztrák sportvezércknek. Ugyancsak délben ér
kezett meg a híre annak, hogy a berliniek le
mondták a nagy bécsi regattát. Ez. a hir mint 
a bomba hatolt. A szövetség vezérei tanácsko
zásra üllek össze, amelyen végre egyhangúlag 
megállapodlak abban, hogy a frankfurti mér 
kőzést most már nem lehel megtartani. Az 
osztrák szövetség egy rendkívül udvarias és 
óvatos hangú levélben közölte ezt a németek
kel, amelyre azután

a német szövetség egyáltalán nem vála
szolt.

jeléül annak, hogy nz összeköttetés egyelőre 
megszakítódnak tekinthető. Hivatalos német 
állásfoglalás eddig még ismeretlen, a német 
lapok azonban egyhangúlag megállapítják, 
hogy német versenyzők ezekután hosszú ideig 
nem teszik be a lábukat Ausztriába is az 
osztrák csapatok is sokáig várhatnak, amig 
meghívást kapnak Németországba. A háború

scsőnalc
PETYERITY LAJOS csónMcépItft
V., Népsziget Telefon: 935—82

tehát megkezdődött és valószínűleg lesznek 
még érdekes jelentenivalók a német—osztrák 
sportfrontról.

♦
„Schtltzcnfest In Hütteldorf'4 (Lövészünne

pély Hütteldorfban), ezt a címet adták a bécsi 
sportlapok a Rapid—III. kerület mérkőzéséről 
szóló beszámolójuknak. Tényleg lövészünne
pély volt, de csak a Rapid-csatároknak, akik 
ugy mentek át az óbudaiak halfsorán és híres 
kemény védelmén, ahogy akartak. Pedig Bin- 
der ezúttal nem is volt formában és ennek a 
szerencsének köszönhető, hogy nem egy tucat 
gól ragadt meg az egyébként nem Is rosszul 
védő Gallina kapujában.

A magyar ligabajnokság negyedik helyezettje 
csak könnyű tréningpartnere volt a kitűnő 
zöldfehéreknek

a jelenlevő kisszámú magyar kolónia pe
dig fogcsikorgatva szenvedte végig a pesti 
csapat özönvíz előtti trükkjeit és szánal

mas vergődését.
A legelfogultabb osztrák sportbarátok Is 

megállapították, hogy a Rapid nem egyen
rangú ellenféllel szemben érte el fölényes 
győzelmét, az. óbudai csapatnak nem volt ép
pen váratlanul gyenge és a hütteldorüaknak 
váratlanul jó napja, sőt ellenkezőleg, a bé
csieknél igen sokan mélyen formájukon alul 
játszottak, hanem

a két csapat klasszisában 8—10 gólos dif
ferencia van.

Lehet, bogy ez túlzás, a nyolc gól viszont tény 
és ezzel kapcsolatban joggal felvethetjük is-

raét a kérdést, hogy . .. szabad-e? j
Szabad é ilyen formában lévő csapatnak 1 
mint a III. kerület, Bécsben kiállni a Rapid 

ellen?
Elblrja-e a magyar labdarugó sport mai 

helyzetében az ilyen kellemetlen reklámot? 
Tényleg okvetlen szükséges, hogy schilUngek 
reményében pesti csapatok véres fejjel jöjjenek 
vissza Bécsből? Múlhatatlanul szükséges-e, hogy 
kellő felkészültség nélkül rendelkező legény
ség a biztos vereség elé menjen? Nemcsak a 
hírnév, a schilling is fogyni fog, ha ez soká 
igy megy... aminek legjobb bizonyítéka, hogy

a Rapid—III. kerület mérkőzést mlndösz- 
sze 2000 ember nézte véggL

*
A párisi Racing Club agilis vezetősége az 

őszi szezonban nagy slágerrel akarja meglepni 
a francia főváros sporlbarátail. Azt tervezik 
ugyanis, hogy

nz angol és osztrák bajnokok: a Vienna 
és Arscnál játszanak egy mérkőzést a 

Raclng-pályún.
A Vienna vezetősége hajlandónak mutatko

zik a játékra é.s hir szerint Londonban is ked
vező mederben folynak a tárgyalások.

Andor León.

WEEKEND NAPLÓ
Csak a rendőrség által kijelölt helyeken lehel majd 
fürdeni a szabad Dunán — Rendőrt a Szúnyog*  
szigetre 1 — A Római fürdő közlekedésének kiépí
tése terén még csak a terepszemlénél fariunk — 
A furfangos színész weekendje

Zajlik az élet a veekend-fronton és a sza
badevezősök nagy tömegének még mindig 
számtalan olyan problémája van, amely ez- 
ideig még nem nyert megoldást. Nincs tisz
tázva még többek között

a szabad Dunában való fürdés Ugye.
Az errevonatkozó hatósági rendeletre évek 

óla várnak a Dunáért rajongó sportolók — 
hiába. Tudja mindneki ebben a táborban, 
hogy egy jó, a célt valóban szolgáló rende
letre okvetlenül szükség van, mert lehetetlen 
állapot az, hogy olyan emberek, akik életük
ben először mennek ki a Dunára, se szó se 
beszéd, fejest ugorjának a legveszélyesebb ör
vények közelében.

A rendőrség értesülésünk szerint az idén 
Ideiglenesen minden csónakliáznál kijelöli 

azt a helyet, ahol fürödni lehet, 
azonban ezeken a helyeken egy mentőcsó
nakot kell készenlétben tartani és csak ott 
engedélyezik a fürdést ahol úszómester vagy 
mentési lanfolyamot végzett alkalmazott vi
gyázhat a: úszókra és fiirdőzőkre.

A szúnyogszigeti wcekend-lakók köréből 
elmúlt heti cikkünkre vonatkozóan többen fel-

Harsai Bfiia csouaKéaiW
Danubius strand, V., Moder-u. 8. Készít regattákat, mo
torosokat, siklókat és turabajókat megbízhatóan és olcsón.

kerestek bennünket panaszaikkal. A panaszra 
az ad okol, hogy a szigeten napirenden van
nak a lopások. A csónak- és mcekendház- 
tulajdonosok tehetetlenül állnak az esetekkel 
szemben, mert a szigeten nincs rendőr. Az V. 
kerületi rendőrség a szigeten nem teljesít ren
des szolgálatot, de a dunai kapitányság rend
őrei is csak elvétve cirkálnak a szigeten, fő
képpen akkor, amikor a szabad Dunában fiir- 
dőzöket kell ellenőrizniük. Sürgős intézkedé
sekre volna szükség, hogy a szigeti közbizton

ság végre ne legyen semmivel sem alatta a 
derék rendőreink állal védett többi területek
nek. Egyébként a csónakháztulajdonosok újab
ban fokozottabb éjjeli-őrszolgálatot tarta
nak

♦
A római parton köze) 5000 csónakot tárol

nak. 15—18.000 ember látogatja állandóan a 
legnagyobb pestkörnyéki weekend-telcpet és 
még mindig botrányos a megközelíthetősége. 
Más országokban a közlekedési vállalatok 
már régen kihasználták volna a pompás üz
leti lehetőségei, nálunk azonban még a tervek
nél sem tarlónak

A BSzKRT ugyan küldött már terepszem
lére egy bizottságot, de ennél az első lé

pésnél tovább nem jutottak.
A villamosvállalatnál kapóit információnk 

szerint legfeljebb jövőre lehel a dologból va
lami.

A dunai sport ellenségei a vasárnapi tra
gédiával kapcsolatban, amely két fiatal életet 
követelt áldozatul, fölényes mosollyal próbál
nak hangulatot kelteni az evezés ellen. A 

vészmadaraknak azonban nincsen igazuk, 
mert csak kél szerencsétlen, könnyelmű Antal 
gyerek vakmerőségéről van szó, amely sajnos, 
az életükbe került.

Be kell végre hozni a szabadevezős házakba 
is n lurakönyvet a fokozottabb ellenőrzés vé
gett és

figyelmeztető táblákat kell kiakasztani a 
csónakházakban, hogy a csónakban csak 
annyi személy foglalhat helyet, amennyit

Jf AISER J^NQS CSÓNAKJAI
!■ márkát jelentenek!
" ■ Logmeghlzhnfóbb anyai.', forma és kiállítás. Eptt min

den fajtájú usóuakukat, V.,Népsziget. Telefon; W,

ni. DúKa mátyás
Épít verseny- és turacsónakot, összes magyar ■■ 
és számos külföldi egyesület állandó szállítóin. H

a Révkapltány.ság a c.sónnklgazolványban 
megállapított.

Ennek ellenőrzésére, ha hatósági személy 
nincs jelen, a csónakház vezetőjére tartozik, 
akinek semmi esetre sem szabad megen
gednie, hogy erős déli szélben kormány nél
kül legyenek egy csónakot vízre és abba a 
megengedett három személy helyett — ölen 
üljenek bele. Ha ez az ellenőrzés megtörtént 
volna a múlt vasárnap, akkor a két fiatal életet 
nem rabolta volna el a Duna ,

♦
A színészek Weckend-tábora most, hogy a 

színházak bezárják kapuikat, egyre növek- 

íuiOlínöíf haiaszntesternei 
az alsó Szunyogszigelen találkozik mindenki, aki szereti 
a halat és jó bort. Mindennap cigányzene.

szik. Legutóbb is pompás, jólsikerült kirándu
lást rendeztek a Dunán. Az ózondus levegő és 
a sok móka után annyira megéhezett min
denki, hogy még a hölgyek is felfüggesztenék 
erre a napra a soványitó kúrát. Egyik szép
hangú fiatal színészünk, aki már egészeit 
fekete, az összes pénzét ételre é.s italra köl
tötte. Vidám hangulatában, még többet is fo
gyasztott, mint amennyit a büdzséje megen
gedett. Mielőtt fizetésre kerüli volna a sor, 
barátunk egy megafont vett a szájúhoz és a 
nagy társaság felé fordulva, hangosan elpana
szolta, hogy elvesztette a huszpengősél!...

A társaság egyik tagja, egy joviális öregur, 
erre elővette a tárcáját és egy húszast nyújtva 
színészünk felé azt mondja:

— Tessékl Parancsoljon... En megtaláltam!
A szinész elveszi a bankjegyet, egy ideig 

nézegeti, azután azt mondja:
— Igen. Ez volt azl Köszönöm...

Füleky József

X Tízéves jubileumára bajnok lett Balaton- 
Híred futballcsapata. Hazánk európai hírű, 
gyönyörű fekvésű fürdőhelyének futballcsapataJ 
a Balatonfüredi Sport Club nz idén ünnepli 
alapításának tizedik évfordulóját. A jubileuru 
alkalmából a csapat megnyerte a kerület má
sodosztályú futballbajnoki címet. A klub ak
kor lépett a fejlődés stádiumába, amikot! 
1931-ben Brlnzey Aurél fürdöigazgató elnök, 
Simon Gyula titkár és Szabó János intéző, va
lamint Pataky Győző tréner munkásságához 
sok segilölárs és nagy drukkerlábor csatlako- 
zott. A mérkőzéseket a klub játékosai közül 
Simon, Farkas, Jienyér, Papp, Nagy K., Payert 
Rerbcrik, (lodzsa, Pataky, Vámos, Molnár 1^ 
Inolai és Kenyeres küzdötte végig.

X Az OTI’ teljes ülése. Az Országos Test*  
nevelési Tanács kedden délután félhét órakoP 
a szövetségi ház nagy tanácstermében plenárli 
ülést tart. Az ülésen Prém Lóránt dr. főtitkár 
beszámol nz országos testnevelési alap hely- 
zcléröl, valamint a fedett sportcsarnok ügyé
ről.

X Az Idén Is killönvonat megy ■ siófoki 
usióversenyre. A Magyar Úszó Egyesület ha
gyományos siófoki versenyét julius 2-án reii, 
dczl a szokott bőséges programmal. A ver
senyre a MUE ezúttal is elindítja közkedvelt ég 
igen olcsó áru különvonatát, amely julius 2-án, 
vasárnap reggel R órakor indul a déli pálya
udvarról és Siófokra már 8 óra 35 perckog 
meg is érkezik.

X Speldl Zoltán emléke. A magyar sport
élet és a főiskolai sport felejthetetlen emlékű 
úttörő bajnoka, a magyar sporthirlapirodaloia 
egyik megalapítója, dr. Speldl Zoltán sirhanta 
jón már a közeljövőben fölállítják a már cla 
készült szohormósát. A Főiskolai Sportegye, 
stíletek Egyesülése kegyelete jeléül a szóból 
leleplezése alkalmából koszorút fog az elhuny! 
sírján elhelyezni és egyben felkéri lagegyesüe 
letelt Is, hogy a leleplezés alkalmából szintéi! 
helyezzék el koszorúikat,
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liÓDOSI 195 CM-REL GYŐZÖTT
ANTWERPENBEN.

Antwerpen, jun. 25.
(A Hétfőt Napló tudóhitójának telefon jelen

tése.) Antwerpenen nagy nemzetközi atlétikai 
n hidal volt, mely 11 magyar Hódost éh lhinecen 
kivül iizúnios olimpikont In cgybegyűjtlRt. 
Hódnál n magusugrásban életének legkiválóbb 
teljesítményével, 105 cm rel győzött az 
ugyanennyit ugró finn Parlhalo val szemben. 
Harmadik Kotkah, Finnország 100 cm rel. A 
dlszkoszvctést Kolkas nyerte 48.37 m-ca kiváló 
teljesítménnyel. 2. Itemcc, 47.52 in. 3. Stílek, 
Németország. A 490 m cs gátfutást nz olasz 
FaccEI nyerte 53.6 mp rel, az 5000 m-es sík
futást u finn Lchtlnen 14 p. 41.2 mp es kiváló 
Idővel.
A BECSI RAI’ll) VERESEGE BELGRÁDBAN.

Belgráditól jelenük: A bécsi Rapid n Bcograds- 
litúl 4:3 (3:2) arányú vereséget szenvedett.

X Kumzenlmlklóson sikerült sportversenyt 
tartottak a sport csaknem valamennyi ágában, 
melyen a Kiskunság legjobb versenyzői veitek 
részt. A nagyszámú közönség megelégedetten tá
vozott cl a versenyek színhelyéről.

X Balaton kard és hölgy tőrbajnok;,ágait va
sárnap tartották meg. A kardbajnokságot Pa
lóc/. BEAC nyerte 7 győzelemmel Maszlay, 
Rasztovics és Tímár elöli. A női törbajnok Elek 
Inna lelt I győzelemmel Elek Margit, Dany 
Baba és Vargha Hússal szemben.

X BLASz—MIÉI, reván.s lesz Péter Pál nap
ján. Junius 29-én, Péter Pál napján BLASz ilj. 
—M1LL rcváns meccs lesz az Cllöi-uti pályán 
6 órai kezdettel. Előzőleg a BLASz kél tőrpc- 
psapala játszik, melyeknek tagjai 12—14 évesek.

X Országos Ifjúsági atlétikai versenyt ren
dezett vasárnap délelőtt a MAC a margitszigeti 
pályáján. A m-es juniorsikfulást Griin,
Törekvés 45 mp-col. a i()(> m-es másodosztályú 
versenyt Ribényl, MAC 53.3 mp-cel, a sulydo- 
bús juniorversenyt Papp, MAC 11.78 in-cl, a 
diszkoszvelésben Babincsák, Testvériség 33.50 
ni-el, nz f.WO m-es síkfutásban Jávor UTE 1 p. 
42 8 mp ccl, a távolugrásban, Rohonczi MAC] 
6 m 42 cin-rcl győzőit. Az. olimpiai staféta a 
MAC csapatának a zsákmánya lett, 3 p. 51 
jnp es idővel.

X Déliiiagyarország atlétikai bajnokságait 
nagy érdeklődés mellett bonyolították le Sze
geden. Boros KEAC a 110 méteres gátfutás. 
l>an 15.7 mp.-cel győzött, ami uj délkeriilcti 
rekordot jelent. Jó eredmény még Stumpf 183 
cm-cs magasugrása is.

HÍREINK ELEJE 7—8-IK OLDALON.
i— Az ellenforradalom évfordulója. Vasár- 

liap, a júniusi ellenforradalom 14-ik évforduló
ján a juniusi bajtársak a Ludovika Akadémián 
hzcnlmisét hallgatlak, majd Petényi Zsigmond 
báró vezetésével megkoszoruszták a juniusi hő
sök emlékoszlopát. Este ünnepi vacsora volt,
• melyen vitéz Mándoky Sándort ünnepelték.

— A Revíziós Liga gyűlése. Miskolcról jelen 
tik: A Magyar Revíziós Liga miskolci szervezete 
vasárnap délelőtt revíziós ünnepséget rendezett. 
Több kisebb müsorszám után [■'all Endre a Liga 
ügyvezető igazgatója nagyszabású beszédet 
ynondoll.

— Tizenhét osztrák és német nemzeti 
Bzociniistói tartóztatott le az olasz rendőr- 
fcé,|. Bécsből jelentik: Az olnsz hatóságok 
az osztrák rendőrség megkeresésére vasár
nap 17 nénid és osztrák nemzeti szocialis
tát tartóztatott le. Ugyancsak vasárnap 
títahremberg herceg egv népgyülésen tar
lóit beszédben élés kirohanást intézett Hit
ler és a német kormány ellen. A beszédnek 
hir szerint diplomáciai folytatása lesz.

— Két veszprémmegyei aggastyán ön
gyilkossága. Győrből jelenük: Vajda Imre 
75 éves földinives a vcszprémmegyei Van- 
gpic községben lévő házának pajtájában 
felakasztotta magái és meghall. Császár 
Dániel 70 éves pápai kertész szolgálati he
lyén nkasztotln fel magát és mire nz ön
gyilkosságot felfedezték, mór halott volt,

— Meztelenre vetkőztetlék nz utcai 
rablótámndók. Debrecenből jelenük: Tar 
István szcrclömesterl vasárnapra virradó 
éjsznkn négy ismeretlen férfi megtámadta. 
meztelenre vetkőzlctte, aztán ruháival és 
értéktárgyaival megszöktek. Tar segítsé
gért kiáltott, mire az egyik támadó vissza
tért hozzá s ugy fejbesujlotta, hogy eszmé
letlenen esett össze. A rendőrség keresi a 
rablólámadókat.

— Leégett három ház egy községben. Győr 
bői jelentik: Homokhödöjc községben kigyul
ladt Lám pért Sándor gazdálkodó háza. Mire a 
tűzoltók a tűzhöz értek, a ház, a hozzátartozó 
gazdasági épületek és a kél szomszéd ház is

Itprró égtek. A tűz okát még nem tudták meg
alapítani.

— Hamis ölpengősök Debrecenben és Nyír
egyházán. Debrecenből jelentik- Az ügyész
ségre hamis ölpengősökt I hozlak be. A hami
sítások igen jól sikerüllek. A nyomozás meg- 
éllapilollii. nagy Debrecenben és Nyíregyhá
zán hozlak forgalomba néhány hamisítványt. 
A vizsgálni folyik,

— Uj tárgy került a nők rcliküljébe. az ele
gáns kis Lak. in tokban lévő Moment izzadás 
elleni ernyőn felfedezésével.

— Gyermekfénykép Rozgonyilól 3 drb 8 P
— Nem kell idői pocsékolnia többé a hnsz- 

•zadalrnns tejmo-assal! 3 perc s már ondolált 
gyönyörű frizurát nyer a „Fckclcfcjü Száraz 
Shampoon -tói.

öngyilkosság rádió mollon
6 71 avas ugwed tragikus naiaia

Bécs, junius 25.
(A Hétfői Napló tudósitójától-) Megrázó ön

gyilkosság történt tegnap délután Bécsbcn. 
Délután félhárom óra tájban átlőtt mellel, hol
tan találták ágyában a Piaristehgasse 60. szám 
alatt lukó dr. Vcnzcll Hanlschcll 71 éves ügy
védet.

Az öreg ügyvéd, ki körülbelül két éve adta 
föl irodájának vezetését, nagyon visszavonult 
ék let éli. Felesége halála után szélütés érte. 
A személyzetnek az utóbbi időben feltűnt, 
hogy

dr. Hantschel többször panaszkodott
előttük, hogy nz élet számára semmit sem cr.

A 78 éves apa megölte 54 éves fiát
Halálosvégü családi viszály az anyai juss miatt

Szolnok, junius 25.
f.t Hétfői Napló tudósilójának telefon

jelentése.) Tóth András hetvennyolcéves 
jászárokszállási gazdálkodó hosszabb idő 
óta ellenséges viszonyban élt fiával, az öt- 
vennégyéves Tóth Ferenccel, aki családjá
val együtt nagy nyomorban volt és

állandóan anyai jussát követelte jó
módú apjától.

Tóth András és fia közölt uia reggel ismét 
szóváltás keletkezett. Ennek hevében az 
öreg gazdálkodó lapáttal több ízben fejbe- 
ütöltc fiát. Apja segítségére sietett Tóti. 
András másik fia, a negyvenhétéves Tóth

— Frontharcosok közgyűlése. Az Országos 
Frontharcos Szövetség VI. kerület főcsoportja 
vasárnap tartotta közgyűlését. Dr. Hegedűs 
Bertalan megnyitóbeszédé és Rissényi József 
felszólalása után tiszteletbeli elnökké válasz
tották Wirnhardt Ágostont, társelnökké Magyar 
Győzöl. Ezután betöltötték a többi tisztsé
geket.

— Életmentő cserkész. Szolnokról jelentik: 
Járvás Imre 11 éves tanuló és 9 éves húga a 
megáradt Zagyvában fürödtek. A gyermekek 
a mélyebb vízbe kerüllek és elmerüllek. Apjuk 
azonnal utánuk ugrott, cl is érte az egyik gyer
meket, a mentés közben azonban ő is annyira 
elérőt lenedéit, hogy kénytelen volt gyermekét 
elengedni és partra úszni. Ekkor ért oda Hant 
Antal cserkész, ki gondolkodás nélkül a vízbe 
ugrott és megfeszített erővel kimentette a már 
viz alá merült két kis gyermeket. A parton- 
állók lelkesen megéljenezték a bátor élet
mentőt.

__ fjikúslUz. Vasárnap délután 4 órakor a 
IL, Levél-utca 8. számú ház egyik lakásában 
lövidzúrlat következtében kigyulladt nz egyik 
szoba bútorzata. Értesítenék a tűzoltóságot, 
a központi tiszlikocsi, valamint a II. és V. ke
rületi lüzőrségek Kéhler Dénes főtiszt vezetése 
alatt percek múlva a helyszínen voltak és rö
vid idő alatt eloltották a tüzel. A kár jelenték
telen.

— Halálozás. Dr. Péter fi Ttborné szül. Grófi 
Ilona hosszú szenvedés után junius 24-én el. 
hunyt. Temetése junius 26-án, hétfőn délután 5 
órakor lesz a rákoskeresztúri temető haloltashá- 
zából.

Ez a hit is lúi Kezdődik l
Vízszintes:

I. „A faluban a legárjább 
ín vagyok" c. kitűnő 
nótn Kirriftje.

ti. Brrnner egyik legkitű
nőbb aierepe volt.

t?. Több mint aieretne.
13. Néhány év előtti híres 

film elme.
14. I.ránykanée. 
lő. Labdajáték.
14. Est a tél csinálja, — 

lm csinálja.
17. KI* * város Dániában a 

tengerparton.
15. Több állat, 
te. Azonos briük.
21. Iluháratl cikk.
21. Állóvíz.
22. Építőanyag,
23. A Nennctl művésre.
24. Spnmol regényíró és 

politikus.
24. Bergnrr egy másik hí

res aserepe. Magyarul: 
Muzsika rímmel adták.

27. Mozdulatlan. 
ÍR. Szobrász lesxl.
19. Hah van mögötte.
39. Hajtóka.
31. Írország helytartója

1998 ben világtörté,
nclml híresség volt.

Függőleges:

t. A ..Tessék besiánnif 
Menője,

2. Szecső est.
3. Folyadék — de nem 

innivaló.
4. Szép hely a Dolomitok

ban.
5. Betű fonetikusan.
R. Hrlvbat.irotó rag.
7. Fnrkelt
8. Bűvész.

Versenyen kivül!

Fogják meg...! Fogják meg... I
Bűnügyi kcrcszlrejlvényversenyflnk dijait dr. Horváth Kamllló kir. közjegyző jelenlété

ben sorsoljuk ki. A sorsolás teljes eredményét, valamint n pályázat helyes megfejtését jövő 
héten közöljük!

Tegnap délben kijelentette, hogy egyedül fog 
ebédelni s utána lefekszik s egyidejűleg

bekapcsoltatta a rádiót.
A szobalány és a szakácsnő visszavonullak a 
konyhába. Félhárom felé feltűnt nekik, hogy 
az öregur, szokása ellenére, még mindig nem 
jelentkezeti. Bementek a hálószobába és

holtan, állott mellel találták gazdájukat.
A földön hatalmas, régimódi pisztoly heveri 
s az éjjeliszekrényre egy hasonló, megtöltött 
pisztoly volt készítve. Búcsúlevelét, amely egy 
.v papírra irt, párszavns rendelkezésből állott, 
szintén éjjeliszekrényén találták meg.

István is, aki vasvillát fogott fivérére.
Tóth Ferenc ekkor hazaszaladt a közel

ben lévő lakására és onnan baltával kezé
ben jött vissza apjához. Közben Tóth And
rás is vasvillát fogott kezében, az udvaron 
elbújt és amikor fia portájára lépett,

a vasvillával fejbeszurta Tóth Ferencet.

Ezután baltával több ízben fejbevágta, úgy
hogy a szerencsétlen ember a helyszínen 
meghalt.

A csendörség a gyilkos apát és Tóth Ist
vánt letartóztatta és bevittek őket a szol
noki ügyészség fogházába.

— Megtalálták Ivar Kreuger hamispénzt 
rendelő levelét. Lissabonból jelentik: Vasár
nap folyamán Lissabonban hatalmas hatni 
sitó bandát tartóztatott le a rendőrség. 
Különös érdekessége az esetnek, hogy « 
hamisítóknál megtalálták Ivar Kreuger 
egyik levelet, amelyben hamis spanyol 
francia és olasz bankjegyeket rendel.

— Jégverés és felhőszakadás Sopron- 
megyében. Szombaton este hatalmas jég
verés és felhőszakadás pusztított Sopron 
vármegyében. A jég a gyümölcstermés nagy 
részét tönkretette, ablakokat tört be és ma
darakat vert agyon.

— Nagykanizsai küldöttség a fővárosban. 
Kedden reggel Nagykanizsa város képviselőtestü
letének nagy küldöttsége érkezik Budapestre Kál- 
lay Tibor képviselő vezetésével. A küldöttség a 
belügyminisztert és a kereskedelmi minisztert ke
resi fel, azzal a kéréssel, hogy a kormány ne 
szüntesse lx*  Nagykanizsán a fémipari szakisko
lát és hogy állítsák vissza az önálló nagykani
zsai munkáspénzlári kerületet.

— Amerika kereskedelmi szerződést kö 
n Szovjettel. Nem Yorkból jelentik: A Chi 
cago Tribüné szerint a? Egyesült Államok 
kormánya júliusban de jure elismer 
Szovjetoroszországot. A diplomáciai elis 
mérés lilán közvetlenül kereskedelmi szer 
ződést köt a két állam egymással, amelyber 
Szovjetoroszországnak nagy összegű kői 
csőn folyósítását biztosítják nyersanyag 
szállítások finanszírozására.

I. Bért fizet. Na már akt.
19. Szólúsgyüjfemény.
14. Vihar.
14. Skatulya.
18. Város Kclet-Oroszor- 

szághan. A vatta szó l»
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össze:*. Ili Iható betűiből. 
21. Bnlatunl fürdőhely.
21. Ezt n gróf mondja Ina

sának. ugy déltájban.
22. Megye.
23. A gróf — viccesen.

23. Ezt a vakond teszt.
28. Ilyen minden tar.
2R. Hajónak van.
30. A ping pong széleI.

— áigy —

— Nemes Lídia holttestét kivetette a Duna. 
Vasárnap délután a dunapntaji községi elöl, 
járóság értesítette a főkapitányságot, • hogy 
türdőruhás női holttestet vetett ki a Duna a 
község határában. A holttestre teljesen ráillik 
Nemes Lídia szcmélyleirása. Fehérpettyes kék 
pizsamáján pedig N. L. monogram van, a 
múltbeli halálos csónakázás áldozatának név- 
kezdőbetűje. A főkapitányság minden intézke
dést megtett, hogy Nemes Lídia holttestét Bu
dapestre szállítsák. A csónakszerencsétlenség 
férfiáldozatát, Konrád Lászlót, akinek holttes
tét csütörtökön fogták ki n Dunából, vasárnap 
temették el nagy részvét mellett a rákos
keresztúri izraelita temetőben.

0 A Hangya közgyűlése. A napokban tar
totta a Hangya Szövetkezet évi rendes köz. 
gyűlését, melyen megjelent Gömbös Gyula mi- 
nlsztcrelnök és hosszabb beszédet mondott. 
Utána Halogli Elemér felsőházi tag, a Hangra 
elnök igazgatója előterjesztette a múlt évi mű
ködésről szóló jelentést, melyet a közgyűlés 
többek felszólalása után tudomásul vett és 
köszönetét mondott a vezetőségnek az elért 
eredményekért.
0 Az OKH közgyűlése. Beöthy László v. b.

I. I. elnöklete mellett tartotta meg az Orszá
gos Központi Hitelszövetkezet czévl közgyiilé- 
‘ét. Az előterjesztett jelentések után a köz
gyűlés megelégedéssel volté tudomásul, hogy 
az intézet az elmúlt évben is eredményes mun. 
kát végzett, dacára a nehéz, pénzügyi és gaz- 
Ínsági viszonyoknak. A közgyűlés elfogadta az 
'<02.759.76 pengő üzleti felesleg felosztására 
vonatkozó javaslatot, köszönetét és elismeré
sét fejezte ki a hitelszövetkezet vezetőségének 
nz intézet által elért eredményekért. Végül 
Síró Zsigmond, Krúdy Ferenc, Szomjas Lajos 
és Lovász János igazgatósági tagokat újból 
egyhangúlag megválasztotta.
0 A Magyar—Francia Biztosító Részvény

társaság junius 24-én tartotta közgyűlését. A 
>1.919.37 pengő tiszta nyereségből részvényen
ként 1.50 pengő osztalék kerül kifizetésre. A 
közgyűlés gróf Ráday Gedeon nyugalmazott 
’ielügyminisztert az igazgatóság elnökévé vá. 
osztotta meg.
0 A Hazai Fésűsfonó és Szövőgyár Rt. e 

ló 30-án tartja meg XI. rendes kögyülésct. 
\ vállalat alaptőkéje 2,942.720 P és az 1932-es 
izlclévben 25.873.98 P nyereséget ért el, 
ímelvnek az 1933. évre való átvezetését java, 
•ólja' az igazgatóság a közgyűlésnek.
0 A Magyar Cukoripar Rt. közgyűlése az 

jszlalékol 6 pengőben állapitolta meg, mely a 
Hitelbanknál kerül kifizetésre.

Budapesti lóversenyek
A gróf Batthyány Elemér emlékverseny adott 

elentöséget az egyébként is magas nívójú vasár
napi programnak. A derbytávolságu versenyben 
starthoz állt a pálya öt legmagasabb klasszist! te
livére. Tempó élete legnagyobb feladata elé volt 
állítva s ennek nem is tudott megfelelni. Nyak
hosszal vereséget szenvedett Dívától, amelynek 
.iz és fél kilót adott. A távig Honpolgár vezeteti, 
all Díva lört előre, majd felzárkózott mellé 
Tempó. Egy pillanatig ugy látszott, hogy Tempó 
elhúz Diva mellett, de nagy súlyával nem tudta 
parírozni Diva közvetlen ccl előtti újabb táma
dását és nyakhosszal verve maradt. Hatalmas 
meglepetés nyitotta meg a napot Retyezás gvő- 
'elmével, melyre harmincegyszeres osztalékot fi
zetett a tolalizalör. Szép Angyalt utolsó ugrásá
val kényszeritetle Suta holtversenyre a Juniusi 
'tandicapben. Pátria fölényesen verte igen jó el
lenfeleit. A hatodik futamban Remek duplázott 
rá szombati győzelmére és a Relyezát által oko
zott meglepetésre. Casanova biztosan, Napfelkelte. 
könnyen nyert. Részletes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Nádasdy huszárok Relyezát 
(10) Túrái. 2. Ostoba (1^) Weiszbach. 3. 
Reelle (6) Fodor. F. m.: Pcstilány, Rubicon. Ru
bint, Poetica, Niobc, Quasimodo, Josibert, Nap
kelet. Tót.: 10:310. 48, 14, 28. — II. FUTAM.
1. Mr. C. Wood Casanova (6) Gutái. 2. Fonó
lány (10) Tuss. 3. Taquin (10) Szabó L. F. m.f 
Pici, Parlagas, Maris. Mirjam, Fontos, Tiro, 
lleliane, Vak tvuk, Coruna, Kolchis, Százszor
szép. Tót.: 10:86, 37, 37, 46. — III. FUTAM. 1. 
Groedel T. bárónő Suta (2) Klimscha és C. Cár- 
tér Szép Angyal (4) Vasas hollevrsenybcn. 3. 
Monopol (6) Teltschik. F. m.: Consul, Gilano, 
Pali. Csatlós, Üstökös, Samaki, Marabu, Re- 
inénvség, Rih. Tót.: 10:17 és 37. Helyre: 15. 
23, 25. — IV. FUTAM. 1. Horthy J. Díva (3) 
Szokolai. 2. Tempó (6:10) Gutái. F. m.: Honpol
gár, Árosa, Salvalor. Tol.: 10:35, 18, 13. — V. 
FUTAM. 1. gr. Berchlold L. Pátria (Uá) Esch.
2. Viola (6) Scjbál. 3. Nordland (4) Gutái. F. 
m.: Bánk bán, Essex, Héreg, Nodrolíbo. Színia, 
Vádlóit, Relache,. Bubus, Delphin, Crickelter. 
rőt.: 10:34. 17, 23, 22. — VI. FUTAM. 1. Hor
váth E. Remek (10) Rózsa. 2. Peleador (12) 
Weiszbach. 3. Feldherr (3) Kollár. F. ni.: Al- 
legra, Tücsök, Nurmi, Budár, Keszkenő, Csoda, 
Monda, Brassó. Madár, Horniss, Ragyogó. Fu
volás. Tol.: 10:262, 60, 76, 28. — VII. FUTAM. 
I. Hajdú D. Napfelkelte (l'/í) Hatscher. 2. 
Cabochon (8) Homoki. 3. Módos (4) Kaszián T. 
F. m.: Paladin, Barátnő, Pompeo, Annus. Szi
laj, Blue Cyprus, Papucshős, Nagyravágyó, 
Marmonl, Galiba, Alropos. Tol.: 10:32, 15. 33, 
20. — A Casanova—Suta douhle 5:65, a Casa
nova—Szép Angyal double 5:191.

★
Alchimist nyerte a német derbyt. A ham- 

burg—horni pályán vasárnap délután futották 
a néme4 derbyt. Győzött a verseny nagy favo- 
ritja, a porosz állami Graditz-i főménes Alchi
mist nevű lova Grabsch zsokéval nyergében, 
könnyen Uttkenruf (M. Schmidt) ellen. Harma
dik egy hosszal hátrább Calva (Olló Schmidt) 
volt.

A szerkesztésért és kiadásért felel;
DR. ELEK HUGÓ
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