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Nádosy miatt támadják Gál Jenőt, 
aki szenzációs vallomásában elmondja, 

zsidó létére miért vállalta a védelmet
Izgalmak Gál Jenő körül a politikai életben

Dr.írrf? Jenő ügyvéd ellen, aki a 
demokratapárt listáján kapott a fő
város törvényhatósági bizottságá
ban mandátumot, a támadások egész 
sorozata indult meg amiatt, hogy 
a frankpörben elvállalta Nádosy 
Imre védelmét. Ezek a támadások 
az elmúlt hét folyamán már kon 
kiét formában jelentkeztek:

a demokratapárt több tagja Gál
Jenő ellen kizárási indítvány 

beterjesztését határozta el.

A kizárási akciót a deniokratapár- 
ton kívülálló politikusok is fütöt
ték, úgyhogy már-már befejezett 
ténynek volt tekinthető Gál Jenő
nek a dcmokratapártból való kizá
rása. A kizárási akció megindítóit 
azonban nagy csalódás érte.

Gál Jenő védőbeszédc, amelyet
Nádosy Imre mellett mondott, 

leszerelte a támadókat,

s ha a Kossutli-pűxi, bizottsági tag
jai még ezekután is követelik a ki
zárást, máris meg lehet állapítani, 
hogy

Gál Jenő felülmaradt a küzde
lemben.

Gál Jenő győzelméhez — védőbeszé- 
szédének meggyőző erején kívül — 
természetesen döntő mértékben já
rult az a tény, hogy

Vázsonyi Vilmos, a demokrata
párt vezére ebben az ügyben 

nem nyilvánított véleményt.
Vdzsona/í Vilmos egyébként magá
hoz kérette Gál Jenőt, aki a frank
per befejezése után — az elterjedt 
hírek szerint — fontos politikai 
misszióval fog pártvezéréhez sietni 
Badenbe.

Gál Jenő,
akit a pünkösdi ünnepek alatt zug
ligeti villájában felkerestünk,, a 
következő érdekes megvilágítását 
adta a körülötte lezajlott esemé
nyeknek:

— Tudok az ellenem megindított ak
cióról.

Válaszom: nem tehettem másként, vál
laltam Nádosy Imr.o védelmét két okból. 
Az egyik ok: a védői függetlenség, 
amely iicli lelkiismeretbeli kötelessége, 
hogy

el no utasítsa magától egy üldözött 
é» megvádolt ember védelmét.

A védői pulpituson a jog tiszta eszmé
nye uralkodik és aki ehhez nyúl, az a 
magyar alkotmányt támadja meg. A 
másik ok: az a meggyőződés, hogy

a lelkek megbékéléséből sarjadzlkkt 
az a politikai horizont,

amelyen találko.zniok kell mindazoknak, 
akik a magyar konszolidáció építő mun
kájában egybetartoznak. Beszédem szel
leméből piramisként emelkedik ki a de
mokráciához való hűségem és üldözött 
fel.ekezctem becsületbeli ügyének védel
me, ami azonban nincs ellentétben azzal 
a felfogásommal, hogy

objektív védőnek nem lehet kenyere 
bűnbakok keresése.

Nem hallgathatom el azt a megállapítá
somat, hogy

egy többszörösen bűnvádi eljárás 
alatt álló ember fogyatékos művelt
ségtől szaturálva megtévesztette 
.jegyzőkönyveivel a magyar arisz
tokráciának két tagját és minden 
tárgyi adat nélkül cinkostársnak ál
lította be az ország miniszterelnökét 

a frankhamisítók sorába.
Mint védő elfordulok az ilyen gyanúsí
tás módszerétől, aminthogy mérhetetle
nül perhorrcszkáltam Windischgratz her
ceg magatartását, aki az „erre nem nyi
latkozom" ,,, „erre nem kívánok reflek
tálni'1 ... „magasabb szempontok köte
leznek" — kitételekkel kibújt a főtárgya
lási elnök mélyeujáró, komoly, a bírói 
felelősségérzet legteljesebb érvényesülé
sével feladott kérdései elől. Régi, nagy 
védők: Eötvös Károly, FríedmanN Ber
nét, Funták Sándor, Polónyi Géza vé
dettjeik •méltatásánál nem ismertek meg
alkuvást, de ott,

ahol országos érdek fűződött vala
mely tény megállapításához, soha
sem ragadtatták magukat arra, hogy 
odaszegődjenek meg nem alapozott 

gyanúsítások fantomjához.
Sok álmatlan éjszakán át tépelődtem, 
miként hidaljam át a tájékozatlan, im
pressziók után induló közvélemény felü
letes megítélését. Úgy döntöttem, hogy

mindazt el kell mondanom, amit 
Igaznak Iátok

és nem szabad törődnöm azzal, hogy a 
politikai élet intrikus szövevényei, az 
emberi gyarlóságból származó irigység, 
érvényesülési vágy és kicsinyesség mit 
szól majd hozzá. Es nem a mának fojtó 
légkörében, do egy szebb, megtisztultabb 
jövendő számára dolgoztam. Amidőn 
Ulain Ferenc azt mondotta, hogy a Tria

non utáni Magyarország ravatal, ame
lyen együtt fekszenek a keresztények és 
a zsidók — ebben a megállapításban 
igazolását láttam a védelem alapgondo
latának. Legjobban úgy tudom kifejezni 
a célt, hogy — amíg eddig csak a halál
ban voltunk egyenlők, most az élet mun
kájában is forrjunk egybe az egyenlő 
jog és a kulturális igazság érvényesíté
sében. Vázsonyi Vilmosnak, a demok
rata vezérnek eszménye ez, aminek ápo
lásában mindig az első sorokban harcol
tam. Most is azt teszem. Ha nem tarto
zom azok közé, akik minden önállóság 
félredobúsával, az eszközök becsületes el
gondolásában nem adják fel azt a köte
lességet, ami a vezérkari tiszteké a ve
zérrel szemben, akkor ezért szerény
telenség nélkül megbecsülést követelek 
mindenkitől.

Mely meggyőződéssel érvel Gál 
Jenő a maga igazsága mellett. Arra 
a kérdésre, hogy nem találja-e in
dokoltnak azokat a támadásokat, 
amelyek azért érték őt, hogy a tár
gyalás folyamán minduntalan a 
kormány felelősségét mentő kérdé
seket adott fel, így válaszolt:

— Politikai életem a független, meg 
nem alkuvó demokráciának szolgálata. 
Hogy én kidomborítottam azt u szem
pontot, ‘amely a rosszindulatú meggya-

UJ megbízott hozza el 
Mészárostői az állítólagos 

salvus conductust
Bethlen lemond és ismét kormányt alakit

Amíg a kormánypárt a frankügy 
bírói letárgyalásával a politikai 
válságot is megoldottnak tekinti, 
addig

az ellenzéken erőteljes akció 
megindításáról folynak beható 

tanácskozások.

Az ellenzék:ugyanis — és ebben ki
vételesen egységes a baloldali front 
— arra az. álláspontra helyezkedik, 
hogy a franküpv egyetlen lépéssel 
sem közeledett a mekoldáshoz, mert

a bíróság a politikai felelősség 
kérdését a tárgyalás folyamán 

föl sem vetette, 
éppen ezért a politikai konzekven-

ciák tisztázása még hátra van.

Fontos okmányokat 
szolgáltat ki Mészáros
Politikai körökben egyébként 

a frankiigy megítélését Illetően 
szenzációs fordulatot várnak.

Napék óta híre jár, hogy az 
egyik legitimista képviselő, aki a 
frankügyben élénk szerepet ját
szik, mintegy tiz nappal ezelőjt
megbízottat küldött Mészáros 

Gyulához Konstantinápolyba.

Ugyanebből a forrásból szár-

nusifás mérgét akarta becsempészni a 
tárgyalás anyagába olyan tanú részéről, 
aki pénzt kért vallomásának megtétele 
©lőtt attól a kormánytól, amelynek fejét 
megtámadta, — kívül esik minden poli
tikán, — ez

a becsület szolgálatát jelenti.
Ha Hír György egy uccaseprőt, vagy 
egy falusi kisbirót támadott volna meg 
ilyen módon, o támadást épen úgy mog 
kellett volna bélyegeznem, mint ahogyan 
megítéltem a Bethlen István elleni tá
madást. Hogy mi lesz a politikai kon
zekvenciája annak, amit politikusok val
lanak Bethlenről, az más lapra tartozik,

Politikailag megbukhatni valaki 
egyéniségének tiszta megőrzésével. t

Politikailag becsülettel lehet megbukni, 
de aki a bíró előtt bukik meg, az a bo- 
csületét is elveszti. Ennek a célnak sze
gültem ellene lelkiismerctcm parancs
szavára. Egyébbel nem törődöm..,

Gál Jenő, a demokratapárti vá
rosatya harcol ebben a nyilatkozat
ban Gál Jenővel a védőügyvéddel. 
Önmagát meggyőznie nehezebb 
volt, mint ellenfeleit. A jogász dia- 
dalmoskodott a politikus fölött.

dr. Ilátkai Károly

[liiwl 4 órakor mWiwii a Hungária flözíürdö,Doháoyu.t41
8 oldal 1000 korona
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inazík az az értesülésünk is, 
hogy

Mészáros Gyula a legitimista 
képviselő megbízottjának bizo
nyos perdöntő iratokat fog át
adni, amelyek között az állító
lagos salvus conductus is sze

repel.

Ha ezek nz írásos dokumentu
mok valóban megérkeznek Buda
pestre, a helyzet lényegesen válto
zik. A 1 örvényszék ugyan már 
nem lesz abban a helyzetben, 
hogy ezeket az újabb adatokat 
mérlegelhesse, a táblai tárgyalá
son azonban, amelyre előrelátha
tóan rövidesen sor kerül, az eset
leges újabb bizonyítékok alapján 
uj főtárgyalás elrendelése válha- 
tik szükségessé.

Rakovszky távozik
Ami a frankügy politikai kon

zekvenciáit illeti már

a kormánypártban is befejezett 
lénynek tekintik Rakovszky 
Iván belügyminiszter távozását.

A kormánypárt egyik igen te
kintélyes tagja kijelentette a 
Hétfői Napló munkatársának, 
hogy a párt túlnyomó többsé
gének véleménye szerint

Bethlen István gróf miniszter- 
elnök (Jeniből való visszaérke
zése után be fogja nyújtani le

mondását.

A lemondás természetesen csak 
formális lesz, mert az államfő 
Bethlen István gróf miniszterel
nöknek ad megbízást kormány
alakit ásrn. Bethlen miniszterel
nök ív/, uj megbízatás után nem 
fog Itakovszky Iván, amit ő marja 
Hágainak levonása elől és minden 
bizonnyal

átalakítja kormányát.

Az uj kormányból hiányozni 
fog Rdkovszky Iván, amilő maga 
is tud már, sőt nem egy kormány
párti képviselő előtt rezignálton

> állapította megK hogy

nem volt érdemes annyit dol
goznia.

Rakovszky Iván bukásának okai 
a frankügyet. megelőző időkbe is 
visszanyúlnak.

A kormánypárt egyrésze ugyanis 
rossznéven vqtte, hogy Rakovszky 
mihelyt belügyminiszter lett, azon
nal belépett a különböző egyesüle
tekbe, amelyek a kormány működé
sért? nyomást gyakoroltak. így tör
ténhetett meg, hogy

az egyik kormánypárti képvi
selőnek, aki egy választójának 
Magyarországból való kiutasí
tása miatt panaszt emelt, Ra
kovszky Iván felmutatta az Éb
redő Magyarok Egyesületének 
hozzá intézett rendeletét, amely 
az illető lakos kiutasítását kö
vetelte az ÉME helyi csoportjá

nak feljelentése alapján.

Később Rakovszky Iván kilépeti 
ezekből az egyesületekből, mire ter
mészetesen- a fajvédők koncentrikus 
lé nuulá sónak került u központjába. 
Ez a divergáló magatartás teljesen 
uláá'.la Rakovszky Iván politikai 
tekiniéhét, úgyhogy közeli bukása 
kétségtelen.

Be távozik Csáky Károly gróf 
honvédelmi miniszter is, aki távo
zására költségvetési beszédében 
utalt is. amidőn így fejezto ki ma
gát: „aki a jövő éri honvédelmi 
költségvetést képviselni fogja.."
\ kormánypártban egyébként 

számolnak más miniszterek távozá
sával is. Annyi bizonyos, hogy a 
genfi tanácskozások befejezése (‘lőtt 
ezekro a változásokra nem kerül 
sor.

200 sajtóper mcfol
a fővárosi napilapok ellen 
a frankügyből kifolyólag

Ez a szám a fötárgyalás után még emelkedni fog
A világhírre szert tett f^nkhaini- 

sitási ügy második felvonása még 
le sem zárult a büntetőtörvényszé
ken, már is újabb érdekes fejlemé
nye van. A hónapokig tartó rend
őri nyomozás alkalmával ugyanis 
számos olyan egyént hallgattuk ki, 
illetve vontak rendőri eljárás elá, 
akikről utóbb megállapították, hogy 
véletlenül kerültek a gyanúsítottak 
közé. Ezekről az eseményekről ter
mészetesen annakidején beszámol
tak a lapok és a tudósi lúgokban 
megemlített egyének most sajtópert 
indítottak a lapok ellen. A megin
dult sajtóperek száma o pillanatban 
meghaladja a kétszázat.

Illetékes helyen érdeklődtünk a 
beérkezett sajtóperekre vonatkozó- ----- „--------------

Mlos autőgésolás a Körúton
Eifelmann Miksa Itkőrnagykereskeciőt halálra 

gázolt egy autó
Vasárnap délután fél 3 órakor 

halálos autószerencsétlenség történt 
a Teréz, körúton. Eifelmann Miksa 
46 éves likőrkereskedőt

halálra gázolt egy autó, 
amikor az úttesten át akart menni.

Eifelmann Miksa, akinek a Vö
rösmarty ucca 38. számú házban 
van likőrnagykereskedése, vasárnap 
délután fél három órakor eltávo-1 
zott Teréz körút 83. szám alatti la
kásáról. A ház előtt át akart menni < 
a járda másik oldalára, s nem vette 
észre, hogy az úttesten gyors iram
ban közeledik a Bp. 22—480 számú 
automobil, melyet lllatkó József 
sofőr vezetett. A sofőr az áthaladó 
Eifelmannt nem tudta kikerülni és

fl nagyvárosi páva

Hoot Gibsonnal a főszerepben
Játsszák:

Kamara, Corvin ós Kertmozi

FILMREGÉNY 8 FELVONÁSBAN 

Főszereplők:
Jaqusline Loogan ós Bulién Laudis

Továbbá:

Kísértet a farmon
az atka a mai üzletembernek. Minden lépés, amit 
a kemény bőrsarkon teszünk, kis kalapácsütés
ként hat agyunkra és idegeinkre és tűrhetetlenné 
fokozza a szenvedést. Kímélje meg szervezetet 
a felesleges rázkódtaláslól és hordjon PALMA 
SARKOT és TALPAT. Egyszeri kísérlet 
meggyőzi, hogy viselésük mily jótéte
mény és pihenés megkínzott idegeink
nek. — Elegáns forma. — Ellent- 

állóbb és olcsóbb a bőrnél.

A

lag, ahol elmondották, hogy
évidéig valamennyi fővárosi 
napilap ellen megindították az 

eljárást.
És bár fáidéig a sajtóperek száma 

meghaladja a kétszázat, ez
a szám előreláthatólag a fötár
gyalás után még emelkedni fog. 
Büntető üggyel kapcsolatban ed

dig a legtöbb sajtópert Leirer Lő
rinc indította leánya gyilkossági 
ügyének befejezése után. A frank
ügy befejezése után meginduló pe
res hadjárat ugylátszik erősen,'túl 
fogja szárnyalni a Leirer Lőrinc 
által elért rekordot, ezt jóval felül
múlja és megjavítja a rekordot 
hetven-nyolcvannal.

a nagykereskedő az autó alá került, 
melynek kerekei

Eifelmann mellkasán mentek 
keresztül.

lllatkó a szerencsétlen kereskedőt 
gyorsan az autójába emelte, hogy a 
Rókus kórházba szállítsa, de Eifel
mann Miksa útközben anélkül, hogy 
eszméletét visszanyerte volna, meg
halt.

N szerencsétlenség után Illaíkót 
előállították a főkapitányságra, 
ahol azt állította, hogy a baleset
nek Eifelmann gondatlansága volt 
az okozója. Mivel ezt több tanú is 
állította Hlatkót a főkapitányság
ról elbocsátották, de megindították 
ellene az eljárást.

Mfias 31-re üsszeliivf űk 
o lengyel parlamentet

Varsó, május 24.
(Lengyel Távirati Iroda). Ratáj 

ideiglenes elnök az elnökválasztó 
nemzetgyűlést hivatalosan május 
31-ének délelőtti 10 órájára hívta 
össze. Erre vonatkozó felhívásában 
kijelentette, hogy a kormánytól ga
ranciákat kapott arra, hogy a nem
zetgyűlés teljes szabadságot fog 
élvezni. Hu bármikor, akár az 
utolsó pillanatban, mondja, Rataj, 
észrevenném, hogy a nemzetgyűlés 
szabadságát, veszedelem fenyegeti, a 
nemzetgyűlést máshová hívnám 
össze. Mérlegelem, vájjon a megvá
lasztandó elnök az esküt Varsóban, 
Posenben, illetve Krakóban tegye 
le, hogy ilymódon az állam egység© 
bizonyíttassék. Ez ügyben még nem 
jutottam elhatározásra.

Alulírottak mély fájdalommal tudat
ják. hogy forrón szeretett édesapjuk, a 
legjobb nagyapa, dépapa és rokon 

flr. tawi Plita 
ügyvéd

f. liő 2.1-án reggel, 8! esztendős kord
ban csendesen elhunyt.

A megboldogultat f. hó 25-én d. e. 
3/úl2 órakor kísérjük utolsó útjára, a 
Rákoskeresztúri izr. temető halottas- 
házából.
Drága omlókét soha o! nem múló 

szeretettel fogjuk megőrizni!
Somogyi Sándornó sz. Somogyi Malvin 
Szentlo Rrnöné sz. Somogyi Hedvig, 
Somogyi Imre (Ncw-Mcxico) gyer

mekei.
Somogyi Sándor, Szonda Ernő, Somogyi 

Imróné vejcl és menye.
Dr. Somogyi Vilmos, Somogyi Eresé
ből, dr. Klaubar Dezső és nője bz. 

Szende Klára unokái. 
Klnubcr Mária dédunokája.

Részvétlátogatások szives mellőzését 
kérjük.

íhpszség

Naponta több csésze hamisítatlan babká
véból készült „fekete" erősíti a testet. A tu
domány már reg elismerte a kávé jótékony 
hálását és fontos gyógyszernek tekinti.

Meinl Gyula

Legszobb Legjobb Legolcsóbb

PAP ,. PAP,. PAP™
Kárpitosára, vas-, 
és résbutoswára 

■«8ny«g, pokróc, Ugaóny. ágy- és 
asztalterítők, gyormekkoosík, nyngszékek, 
lo&nyszoba-, előszoba- és kertlbutorok, ernyők 
ós sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII., ERZSEBET KÖRÚT 20. 
Nagy katsWgwtwoOK ellenében íostinkaidök
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Szerdán délben hirdetik ki 
az Ítéletet a frankOgyben A vétíSk Nádossy és Windlschgrálz szabadlábra- 

helyezését kérik
Töreky Géza kúriai bíró, tanács

elnök tanácsának tagjaival pün- 
kösd vasárnapjának egész délelőtt
iét a törvényszéken töltötte, ahol

reggeli 9 órától délutánt félhá
romig folytatott tanácskozást a 

frankügyben.

Pünkösd hétfőjén újból összeült 
a bíróság és ugylátszik az ítélet 
rendelkező része felett már megál- 
Icvpodásra is jutottak, sőt Töreky 
'tanácselnök már hozzáfogott az íté
let terjedelmesnek ígérkező ren
delkező részénélj és indokolásának 
megszerkesztéséhez. Politikusok vé
leménye szerint, különösen az ítélet 
Rendelkező része ki fog terjedni

az ügy politikai részére

|és mint ezt a nemzetgyűlésen 
több szónok megemlítette, a kor
mány felelősségének kérdését is mér
legelni és tisztázni fogja.

Érdekes része lesz az ítélet ren
delkezz részének az, amelyben a le

foglalt több mint húszezer darab 
hamis franknak, mint bűnjelnek

is

kiszolgáltatásáról

Intézkedik. A franciák tudvalevőleg 
! jóformán azért szabták meg a kár
térítés összegét mindössze egy 
frankban, hogy a bíróság a bűn- 

{jeleket nekik adja ki. Nagy kérdés 
'azonban* hogy ennek a kivánság- 
I riak eleget tehet-e a bíróság, mert 
| eddig nem1 igen volt még precedens 
arra, hogy legfoglalt bűnjeleket 
külföldi hatóságoknak adjanak ki,

NSesébss illő

sásborszesz 
néven közlsmort páratlan hatású 
háziszerböl, mórt — túlzás nélkül — 
nincs olyan ház, ahol no ismernék és 
úgyszólván naponta no használnák

5,000,000 ualach
fogy ol a világhírű valódi

S. O. S:

Wffti

Kis üveg.......
Középüveg .. 
Nagy üveg ..

... 1®.000 K

... 45.000 K

... 90.000 I<

és mégis bebizonyithatóan igaz, liogy 
évente közel

ffi a táBa 
ennek a bámulatos sikornok ?
í Az, liogy a valódi

Olamó^omesz 
nemcsak papíron, hanem a valóság
ban is legbiztosabb hatású,legerősebb 
s legolcsóbb egészségápoló háziszer 

Mindenütt kapható!

a gyakorlat az — különösen bank- 
jegyham/isitások eseteiben —, hogy 
az ítélet a lefoglalt hamisítványok 
megsemmisítését rendeli el.

A frankügy tárgyalása során

ina, kedden már csak a vádlot
tak fognak felszólalni.

Minden bizó’nnyal Nádosy is be
szélni fog, do hosszabb beszédre ké
szül Windischgraetz herceg, Gerő 
László, Haits tábornok és Bába 
Dezső is. Úgy számítanak, hogy a 
vádlottak felszólalása tizenkét óra

Búd János pénzügyminiszter 
a genfi tárgyalások céljairól 
külső ellenőrzés módozatáról és a még fel nem használt 
82 millió aranykorona hovaforditásáról fognak dönteni

A népszövetség júniusi ülésezése elé 
pénzügyi és közgazdasági körökben 
nagy várakozással tekintenek. A leg
utóbbi genfi tanácskozások után ugyan
is, amelyeken konkrét megállapodás 
nem jött létre, a kormúnyelnök úgy nyi
latkozott, hogy a júniusi tárgyalások 
lesznek hivatottak érdemleges döntést 
hozni a szanálási akció lezárásával kap
csolatos kérdésekben.

A népszövetség ülésezés© csak junius 
8-án kezdődik ugyan, de a Magyarorszá
got érdeklő tanácskozások már junius 
3-án, Űrnapján indulnak meg. Búd Já
nos pénzügyminiszternek, ha a népszö
vetség pénzügyi bizottságának első ülé
sén jelen akar lenni, már a legközelebbi 
napokban el kell indulnia Budapestről.

A pénzügyminiszter éppen ezért a 
pünkösdi ünnepeket is hivatalában 

töltötte.

A

ahol a genfi tanácskozások anyagának 
előkészítésén dolgozott. fi

Búd János pénzügyminiszter, 
akit a júniusi genfi tárgyalások céljai
ról megkérdeztünk, a következőket inon- 

„az E1ÍH
Hemzetközl EatereMelmi Kiállítás

ünnepélyes megnyílása a városligeti Iparcsarnokban 

május 29-én délelőtt 12 órakor

Épdp^es és tanulságos látni 
valók mindenki számává

A kiállítás szórakozó parkjában:
Magas színvonalú ítangversenyefi
Eísöranyú étterem <ás kávéház. — Zene és fánct 
Hutobuszfárat a kiállításig,

A kiállttá* vezetősége a következő kedvezményeket biztosit ja 
a vidéki és kitt földi látogatóknak:

A kiállítási igazolvány tulajdonosa a kiállítást ingyon megtekinthet!.
2. Kiállítási igazolvány váltható bármely menetjegyirodábanSO.ÓOO magyar ívért
8. A kiállítási igazolvány tulajdonosa félárú vasúti jeggyel utazhat Buda

pestre és vissza.
A külföldi utasok ezen igazolvány birtokában a magyar vízumot 14.500 K-ért 
kaphatják. A kiállítás igazgatósága:

1V„ Piariíta ucc 
Telefon: Llpót 996-05

alatt véget ér $ a bíróság a mai, 
keddi tárgyalási nap befejeztével 
közli a felekkel, hogy

az ítéletet holnap szerdán dél
ben fogja kihirdetni.

Biztos forrásból nyert értesülé
sünk szerint Gál és liláin védenceik 
elitéltetése esetén, feltétlenül kérni 
fogják Windischgraetznek és Nádo- 
synak akár óvadék letétele melletti

szabadlábra helyezését.

Windischgraetz és Nádosy védője 
fel fogja ajánlani a bíróságnak, 
hogy

a bíróság maga szabja meg an
nak az óvadéknak a nagyságát,

melynek letétele ellenében védenceik 
szabadlábra helyezhetők.

dotta a "Hétfői Napló munkatársának: 
— A genfi, tárgyalásoknak ezúttal két 

fő célja van. Dönteni kell
1. a kontroll megszüntetése, 2. a nép

szövetségi kölcsönből Igénybe nem 
vett összegek felhasználása

kérdésében. A genfi júniusi tárgyalások 
ugyanis elsősorban azoknak a módoza
toknak a meghatározását célozzák, ame
lyek mellett a pénzügyi ellenőrzés meg
szűnik. Ausztria esetében is az történt, 
hogy az ellenőrzés megszüntetésének 
módozatai és éhez képest bizonyos ctap- 
pok állapíttattak im»g. Ezel kapcsolatban 
azután több kérdés vár még megol
dásra. Ilyen elsősorban a népszövetségi 
kölcsönből igénybe nem vett összegek 
felhasználásának problémája. A kor
mány ebben a kérdésben a múlt év 
februárjától kezdve azt az álláspontot 
foglalta cl, hogy ezeknek

a még igénybe nem vett összegek- 
nck beruházási célokat kell szol

gálatok 
— A népszövetség akkor, amidőn elő

ször 30, majd később 20, a jövő költség-

vetésiévro pedig 50 millió aranykoronát 
feloldott, ezt az álláspontot helyesnek 
Ismorto el.

A klllfüldl kölcsönből még- 82 millió 
aranykorona fekszik felhasználatla- 
nul, A népszövetségnek most erről 
az összegről Is döntento kell a 
ÍSÍŰL Cre‘,etI álláspontjának 
L. nm f °n " 82 ralnl|i ‘"V- 
koronát Is elsősorban beruházási 

lekra óhajtja fordítani.

A’""" kiindulva, te-helscocs- hetin a felhas znólM illetően 
a^nvp,zovelsvg Mzonnoz kiköté,ekkelfOa

A kontroll megszüntetésével knn osolatbnn kell tisztázni k"R'

a blzalmlférflak
’S'ehú’ AvZal“lffí'“k
. H..*» 110fay « népszövetségi kölcsön 
biztosítására lekötött bevételek v" 
a<°ó ’ mlk°én0Iié^k C8y rísz° ““ “ cnkor- 
v srflv ? °ly"“k 1,0 és "luesonek-o
? 5 ?í;lvo- A főbiztos úr iniiködóso‘ » bl^imifórilak „zt a toXouyS
Siket az ő közbeujöttóvol fejtették ki 
A. vonatkozó Jegyzőkönyv inegállanit t , 

bizottság .naödésS * megSpS 
Ec-reK--sreS 

bizottságnak mindenkor Magyaror^záa 
területen kiviil kell összeülni? De 
mondjuk ezek a rendelkezések azt is. 
hogy „azokat a módszereket, nmeinek 
szerint az ellenőrzö-bizottsd,, az „J;,| 
Matt' íar^f ,belcic:“™a « mariáit,,.

A pénzügyminiszter végül közölto 
meg munkatársunkkal, hogy

a kormány nagyszabású beruházási 
tervez.

A 82 millió feloldása cselén két esz
tendőre szóló beruházási tervezet lesz 
elkészíthető.

AM el Kilm levelet 
finiüöH o ftweíkMii

Fez, május 24.
Sleeg marokkói főkormányzó ki

hallgatáson fogadott egy Parent 
nevű embert, aki egy egészségügyi 
bizottsággal a rifterületről ide ér
kezett. Hivatalos körökben úgy 
tudják, hogy Parent Abd el Krím 
levelét adta át.

A francia minisztertanács erről 
az eseményről hírt kapott és foglal
kozni fog vele.

A levél átadásával egyidőben 
francia reguláris csapatok meg
szállták Targuist városát. A fran
ciák oldalán álló bennszülöttek el
foglalták a várostól északra és nyu
gatra levő pontokat.

GAMBRINUS
HAÉLNE

&
NEKTÁR
gyógytApsört inna
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Sorozafos esalásoK miatt letarfósíaífah
UH tiafatembert, aki forradalmár, uMMzíos. 
sikkasztó volt és a Loirar gyilkossággal 

gyanusifoífák 
A nagystílű szélhámos, aki végül apró trafik

csalásokért került a rendőrség kezére
n főkapitányságon 
veszedelmes bZ.ólhá 

egész fiprozutút kö- 
líézre került. Elfogu- 

li.'i• 
típusa volt a 

--- milyen vál- 
riz utóbbi idő

Vasárnap reggel 
letartóztatlak egy 
most, aki csalások 
vette el, mig végre 
tásakur azután kiderült, hogy 
mos íluíalember, — aki 
konjunktúra loxngokuak 
lozatos pályát futott be 
bon.

Néhány hét óta tömeges feij/?k'nlésck 
é i -•■-lek rí főkapitányságra cg.v ejegán- 
ti, öltözött monoklis fiatalember ellen, 
aki ügyes trükkel egész sereg kislra/l- 
kosl megkárosított. A fiatalember hami
sított megrendelő lapokon rendeléseket 
vett fel a ! ráfi kosok lói olcsó cigaretta 
piipírra és hüvelyre és százezer korona 
t Hiteget vett fel. A lm fi kosok egy ideig 
vártak az árura, később azután érdek 
lódul kezdtek és ekkor derült ki, hogy a 
fiatalember szélhámos volt.

1 i úszó n h á rom fel jelen lés
érkezett a szélhámos ellen. Napokon at 
fartő megílf.velés és hajsza után sikerült 
elfogni a fiatalembert, akinek Ambrus 
Elemér a neve. A főkapitányságon meg
kezdték kihallgatását és ekkor meglepő 
dolgok derültek ki a múltjáról.

Ambrus Elemér pályafutása 1918-ban, 
az őszirózsás forradalomban indult el.

A forradalmár
Ambrus egy napon feltűnt az Astoria- 
szállóban. Károlyi Mihály közvetlen kör- 
i!.\<'/."téh- n. Az Astoria erkélyéről beszé
det intézed a tömeghez és a katonaság
hoz, és egéhz napon út intézte a Nemzotl 
Tanács, majd pedig a Károlyi kormány 
ügyeit.

Ambrus csillogó monoklija mindenütt 
feltűnt és forradalmi körökben nagy 
tiszteletnek örvendett a jó fellépésű, ele
gáns llutnlcniber.

Mikor kitöri a kommiin. második na
pon már

a kommunista
táborban volt Ambrus Elemér. Az am
biciózus fiatalembert vádbiztossá nevez
tek ki. később pedig részt vett a szolnoki 
üt közel ben. ahol megsebesült. A kcr.u- 
miin tiszavirág életű dicsősége után 
mint

hlbliakcreskedö
liijit. fel. Megszerezte a Skót Biblia Tár
sain képviseletét és fiz egykori forródat- 
vifirrádbiztos az ó és njtestament untnak 
;i Ili vők részére való eladásával foglal
kozott. Azonban ez is csak rövid ideig 
tartott. Akkoriban kezdődtek ugyanis a 
valutaüzletek és Ambrus

vulutasiber
lett. Az Erzsébet körúti Royal kávéház- 
bán, mely a valutasiberok és iánckercs- 
keilők tanyája volt — megismerkedett 
egy Kölni Áron nevű galieiai kereske
dővel. akivel azután társult és most már 
együtt bonyolították le üzleteiket Nagy
ban űzték a korona kiajánlást, aminek 
az volt a vége, hogy Ambrus

koronarontó
lett. Belekeveredtek az emlékezetes ko- 
ronarontúsl perbe, amelynek befejezése 
után megmaradt vagyonúból a Dob ucca 
W. számú házban textil üzletet nyitott.

A textilkereskedő
'Ambrus nagylábon élt Állaudó vendége 
volt a pesti lokáloknak, ahol nap-nnp 
után pezsgés dárodókat rendezett. A mu
latságok azután el vitték vagyonát, adós
ságokba keveredett. így történt azután, 

hogy a három hónapos váltók ellenében 
volt áruit is elzálogosította, a kölcsön 
kapott pénzt pedig elmulatta. A gyáro
sok feljelentése alapján Ambrust letar
tóztatták. A mulatóskedvü Ambrusból 
Markó uccai

rab
lelt. Fogsága %zouban nem soká tartott, 
mert kiegyezett hitelezőivel, mire ezaba- 
donbocsájtottúk.

Egy ideig semmi liir sem hallatszott 
Ambrusról, de később aunál feltűnőbb 
ügyben szerepelt. A Lelrer Amália-l'élc 
gyilkosság idején, mikor a nyomozás első 
stádiumában egy titokzatos monoklis 
fiatalembert keresett, a rendőrség, a. mo- 
iioklis Ambrus bajba kerüli. Napokon 
át ügyelték a detektívek, végül is a.

g.v  ilkossággal gy a uusilo11

Tavaszébredése a Vay-palotában — 
zenekarral és pinkával 

A klub előző gazdája autófuvarozó lett
A Hegedűs Sándor uccai palo

tába, ahol régebben a sok vihart 
látott Turult, a Mote és a Török- 
Magyar Szövetség székelt, két nap
pal ezelőtt új klub költözött. Ma
gyar Társaskör nevét viseli az új 
klub, melynek régi alapszabályai 
vannak. A kör azonban már régeb
ben működött és most támasztották 
fel újra. .

A Magyar Társaskör vállalko
zója az a Henter Gábor volt 
százados, akinek neve a Kos
suth Lajos uccai rulettklub nieg- 

rohanásával szerepelt.

A megnyitó estén a klub nyilvános 
kerti éttermében harminc tagból 
álló női szimfonikus zenekar fo
gadta a közönséget. Külön megle-

Newgorklon szabadon 
bocsátották a í Pannónia 

sikkasztó Igazgatóit 
Fábián óvadék, Kovács becsületszó ellenében 

nyerte vissza szabadságát
Kovács Sándor és Fábián Gyula, 

a Pannónia Mezőgazdasági Gép
gyár Igazgatói, mint ismeretes né
hány hónappal ezelőtt többmilliárd 
koronát sikkasztottak a Pannóniá
tól és a vállalat ügyfeleitől és Ame
rikába szöktek. A magyar hatósá
gok körözése alapján azután New- 
Yorkban, a Penny-szállóban elfogták 
és Ellis-Islandra deportálták őket.

A károsultak, mikor értesültek 
Kovács és Fábián elfogatásáról, 
nyomban lépéseket akartak tenni a 
síkkasztók kiadatása iránt, ami 
azonban nem ment könnyen. .Kide
rült ugyanis, hogy a két szökevényt 
csak a károsultak költségén lehet 
hazahozni és

a hazahozatal költsége megha
ladja a százmillió koronát. 

fiatalembert előállították a főkapitány, 
ságru, ahol azonban teljes alibit bizonyí
tott, ug>, hogy azonnal eibocsájtották.

Később az Alföldi Gőzmalom P. T.-nál 
szerzett állást, azonban mint

malomtlsztviselő
sem vitte sokra. Egy alkalommal a rá- 
bízott pénz kezelést! körül szabálytalan
ságokat fedeztek fel, mire eibocsájtották 
és csak azért menekült rneg a bűnvádi 
feljelentéstől, mert a malom igazgató
sága cl akarta kerülni a botrányt Mi
kor állásából 
pénz nélkül

Ekkor jött 
ember arra, 

eibocsájtották, teljesen 
maradt.
rá n sok vihart látott fiatal- 
hogy nőni

t ralik .csaló
érvényesülhet. Arra száini- 
liogy a tralikosok a néhány

biztosan jőve-

nagyszerűen 
lót ugyanis, 
százezer koronás kár minit uom lúgnak 
/illőim feljelentést tenni és fényesen meg
él majd ebből az apró, de 
delmcző üzletből.

Számítása azonban nem 
húszon bú rom fele jelentést 
mire, letartóztatták. A 
gazdag pályafutásu fiatalembert ma dél
előtt átszállították az ügyészség foghá
zába. a bünlajstvoma pontos összeállitú- 
sáu pedig még dolgozik a rendőrség.

Kolozs Jenő

vált be, mert 
tettek ellene, 
változatokban

!

pelés volt az, hogy
működött játékklub ügyéből 
ismert Schubert Ágoston, So
mogyi Adrienné operaénekesnő 

férje vezényelte.
A Hegedűs Sándor uccui klub 

volt vállalkozója Schöpf Elemér, a 
vállalkozással egy időben új vállal
kozásba kezdett: Autófuvarozó lett. 
Schöpfnck ugyanis van cg.v autója, 
amely arról nevezetes, hogy állító
lag

ezen a kocsin ült Ferenc Ferdi- 
dinánd trónörökös és felesege, 
mikor Szerajevóban megölték 

őket.
A történelmi ereklye számba menő 
autóval most Schöpf bér fuvarozást 
végez u Royal szálló részére.

ez-A tárgyulások még folytak 
irányban, most azonban váratlan 
fordulat következett be. Vasárnap 
jelentés érkezett Ncw-Yorkból, hogy

az amerikai hatóságok szabadon 
bocsátották a milliárdos sikjcasz- 

tókat.

A jelentés a szabadláprabelyezés 
pontos körülményeit nenKközli. Ed
dig csak azt lehetett meg-aMapitar.i, 
hogy Fábián Gyuláért kétezer dol
lár óvadékot tettek le New-Yorkban 
lakó rokonai.

Kovács Sándort azonban egy
szerű becsületszó ellenében bo

csátották el Ellis lslandról.

A szűkszavú jelentésből nem lehe
tett tiszta képet alkotni arról, hogy 

tulajdonképpen milyeu indokolással 
boesáfofták el őket. Valószínűnek 
látszik, hogy az Aniorikában kiala. 
kulót'élben levő joggyakorlat sze. 
lint

ftaljnrlldbéihclycz^ilk végle
ges.

és mivel a károsullak’ eddig nem 
hozatták ókét haza, most már egy
általában nem adják ki a sikkasztó, 
igazgatókat. 1

Közölök különben Fábián Oyiilai 
rokonainál él,

A'ömú's Sándor pedig már űzte- 
telikét fi.glidkozik és igy köm/, 
.igen teliét, hogy — fleint Sió- 
kéne idején bejelentette — a 
Pannónia slkkcmztó igazgatója, 

aiiilit dúsgazdag euibci' térj majd 
vissza Amerikából.

UÁlSalaS és versenyüijak I 

du> vá! 1 ziékbanl.hlsHer ..lUlS.uwJ. 
gyári árban VII, Ka inczyu. 14. Tel. 13a-28.

Legjobb minőségű 
háló, ebédlő, 
úri- és loúuyszobaberendezésok olcsó 
gyári árban részletfizetésre kaphatók a 

Hazai fatermelö R.-T. bútorüzletben
VII., Erzsébef-körűI 27. 
Telefon: József 145 73.

Ugyanitt szabadalmazott ,XY*LOa“ ágybetétek 
Nyári lakások részére kiváló minőségű ágyak 

a legolcsóbban

RÖTH BANK
Budapest, V., Vilmos császár út 43. sz.

Alapítva: I90G. évben 
Készpénzét kihelyezzük 

első helyi jelzálogbiztositék mellett 
fővárosi és környékbeli házakra, ugyan
ezeken kockázatmentesen s legjövedel
mezőbben gyümölcsöztetjiik. Törleszté- 
sos és kamatozó jelzálogkölcsönöket 
folyósítunk mezőgazdasági földbirtokok
ra, b ó r- és családi h á z a k r a. 
Pénztári órák: 9-töl 5-íg

mAGVHR bÉGlFMGftMfll RT
Budapest VII, ErrsÉiní körút 3 (New-Yorh palota)

7 elefón lózsef 83—87

LÉGIFORS3LOM

BUDAPEST—-WIEN 
NAPONTA

Üzetnközös8égben a Deutsche LuftHansa A.G.-vel

Közvetlen csatlakozások:

Az autó a New-York palotától 6.20 és 
1,5,20 órakor indul

Jegyváltás, felvilágosítás az igazga
tóságnál és az összes menetjegy- 

irodákban

■Amsterdam Halle MalmöBaden-Baden Hamburg MoszkvaBasel Hannover Ősien deBerlin Karisrulie PárizsBremen Kopenhagcn RtichenhallBrüssel Kowno RotterdamDanzig Köln SieitinDóriimat Königsberg StuttgartDresden I.eipzig StockholmFrankfurtiul Lonaön ZilrichFilrth-Nllriiberg Magdeburg
M E N E T R E N D:

ind. 7.00 16.00 | Budapogt 4. érk. 9.45 18.45
érk. 8.45 17 45 T Wien | iud. 8.00 17.00

A PÁL UCCAI FIUK
Molnár Ferenc világhírű regénye filmen, uj leidolgozásban, 8 felvonás. Ropriz, teljesen uj kópia

Az első asszony Uránéban fiílaB0S Olaszországi híradó:
■ ni,k ;. ,„1-1,., .I.Uiii .laLWAaj fí («1 v.,„4«ha„ * Velence. LidÓ. Rónia. NŰDOltf stü.Iránná RUh legújabb drámai alakítása 6 felvonásban
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Kúriai bíró ítélkezett a Jackson
görlök — contra Járóin ügyben

Háborúság egy táncszám körül

Súlyos kimenetelű

Az artistavihigot napokon út foglal
koztatta az a háborúság, mely a Jardiu 
de Paris igazgatósága és az angliai 
Jackson-görYók között tört ki.

Az öt görlből és egy férfiből álló tánc- 
truppot közösen szevzödietto a Jardin 
Veneto és a Jardin táncpalota, úgy, hogy 
először a venetében, majd a varieté elő
adás befejezése után ugyanezzel a szám
mal a táuepalola előadásán kellett fel
lepniük. A bemutató előadáson azonban 
váratlan bonyodalom támadt. A görlök 
ugyanis a varieté előadás után észrevet
ték, hogy

a táncszámukhoz szükséges kottát 
tévedésből elzárta valaki

és egy más számot akartak bemutatni.

Hír Györgyöt állítólag 
detektív őrzi a kórházban

A betegnek beutalt detektív Hír mellett fekszik
Politikai, do különösen fajvédő 

körökben az a hir, terjedt el a pün
kösdi ünnepok alatt, hogy Hir. 
György képviselőt a rendőrség ál
landó megfigyelés alatt tartja és e 
lóéiból egy detektívet betegként be
utaltak és elhelyeztek abban a kö- 
kös kórteremben, ahol Hir György 
■fekszik. A detektív azóta állandóan 
játssza a beteg szerepét és ezúton 
figyeli meg Hírnek minden tényke- 

. Idősét.
Ellátogattunk! a T’ókiís kórházba, 

hogy a híresztelésre vonatkozólag 
közvetlenül Hírtől kapjunk felvilá
gosítást.

Kérdezzük, int igaz abból a hír
ből. hogy egy detektivj fekszik u 
pzobájábanl

— Nem tüdőm én kérem — vála
szol — de könnyen meglehet. 

’Az ilyen sokágyas szobában 
folyton váltakoznak a betegek, el
helyezhetnek itt egy detektívet is.

— Nem nagyon érint a dologiba 
ygy is van — folytatja mosolyogva 
*— hozzászoktam cn már ahhoz, hogy 
'detektívek kísérjenek. Mikori fent 
jártam, akkori is követtek, most leg
feljebb utánam jönnek az ágyba is. 
Őrizhetnek engem, ágyúval is, ak
kor! 6em ijedek meg tőlük. De nem 
is értem mit akarnak megtudni? 
Senkit be nem engednek hozzám, 
azpn a: címen, hogy a beszéd izgat.

— Mit szól a franktárgyaláshoz? 
_ Most még nem nyilatkozhatok, 

ele nagy dolgokra készülök. Ha ki
kerülök a kórházból néhány napra 
Vidékre megyek pihenni. Aztán fel
jövök és elolvasom az újságokat, 
mert a kórházban újságot sem en
gednek 'olvasni. így aztán nem is 
tudom, mi történik a világban. A 
fggő anyagi ügyeimet is teljesen bc-

46. magy. Kir. államsorsjátéK

8756 nyeromúnv 1 W®
Az öszes nyeremények készpénzben fizettetnek ki.

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 

500,000.000 
azaz ötszáz millió korona készpénzben 

1 jutalom 300 miiló korona — 1 főnyeremény 
200 millió, azonkívül 50 millió, 20 millió, 10 
millió, több 5 millió és 1 millió stb. slb. nyere

mény mind készpénzben.

Húzás, m^r június 10-én

postahivatalokban stb.

TOMBOLÓ SIKER! 
LEOPOLDI

PROF. WIESENTHAL 
CHAR LŐTTE WALDOW 

OVEMIN BERG 
és wleni kabarétársulatuk a 

Xerfizkörutl Színpadon 
(Teréz kürtit 46.) 

{Telefoni 65—51. Kezdete 1*9.

A Jardin tulajdonosnője WabUs Lujza
nem egyezett bele a műsorváltozásba

és kijelentette, hogy a trupp szerződését 
felbontottunk tekinti.

A Jnrkson-görlök nem hagyták annyi
ban a dolgot, liánéin választott bíróságot 
kértek. A bíróság, Bakonyi kúriai 
bíró elnöklete alatt össze is tilt. Két na
pig tartó ülésezés és tárgyalás után 
lio-la meg vasárnap a választott bíróság 
döntését, mellyel az igazgatóság szerző
désbontását semmisnek nyilvánította, A 
határozat kimondja, hogy

a görlök tovább is felléphetnek
A nagy háború tehát a fürgelábu 

Jackson-görYók győzelmével ért véget.

fejezem. Aztán előjövök. Nagy 'meg
lepetéseket tartogatok, amikkel már 
most előjöhetnék, de várok, mig ki
kerülök innen.

Az “utolsó szavakat elkeseredet
ten, ökölbeszorjilt kézzel mondja:

— Les# mé# itt szorulása sok em
bernek!, . , ,

ansi

. I
7ai rőt '0ci» daK.osq 

gés Várná,pontos és 
| csoftos félcipők.
S" " '" >

, í / ■ ' ' ' ' ' ' ' '' t ' 

Tartós és elegáns fekete férfi félcijvö. 
Úquanaz barna színben, 
i»iTnánvarroit.K.3a5 ezer^É^

motorkerékpár-szerencsétlenség 
a székesfehérvári versenyen 

Számos baleset r fehérvári országúton
’Á Magyafl Kerékpáros Szövet

ség’ vasárnap Budapest és Székes
fehérvár között országos országúti 
távkerékpárversenyt rendezett, mely 
után Székesfehérvárit motorkerék
párversenyt tar.tgtl. A kerékpárver
senyen, melyeu többszáz résztvevő 
küzdött az elsőbbségért és a honvé
delmi miniszter vándordíjáért több 
súlyosabb és kisebb baleset fordult 
elő. Többen a versenyzők közül ősz- 
szc ütköztek egymással a keskeny 
országúton; sokan kitérés közben a 
kerékpárral együtt

országútszéli árokba zuhantak 
és vérző sebektől boritöttan terültek 
cl az országút mellett. Több ver
senyzőt eszméletlen állapotban ta
lállak fel az ut mellett haladó árok
ban a helyszínre siclő mentők, akik 
igen sok esetben voltak kénytelenek 
gyorssegélyt nyújtani.

Az országos kerékpárverseny után 
Székesfehérvártt- sportversenyt tar
tottak, melynek kiemelkedő pontja 
volt a motorborok pár versenyzés. 
Több kategória indult eben a ver
senyben, amely simán folyt le mind
addig, mig a legnehezebb kategó
riára, az 500-as motorkerékpárok 

versenyére nem kerjilü a gór. 7iF>- 
vács Sándor, Dénes Imre telefon-* 
műszerész és Szilágyi György in
dultak az ötszázas kategóriában. 
Dónesen az első kör lefutása után 
észre lehetett vonni, hogy mindéit 
ambíciójával igyekszik a -nála erő* 
sebb versenyző és előtte haladó Ko* 
vács Sándort legyőzni. A harmadik 
köij lefutása során, hogy Kovács elé 
kerüljön, gyors tempóban a pálya 
szélén haladt, de az éles kanyarodéi 
nál gépével oly szerencsétlen hely
zetbe került, hogy

felbukott s gépén többször buk
fencet hányva a meredek sala- \ 
kos, rossz pályatesten lecsú- / 
szott a pálya belső szélére, almi 

vérző tagokkal .terült el.

A többezer főnyi tömegben hagy; 
riadalmat keltett a, szerencsétlenség 
és ijedten siettek a gépe alá került 
Dénes megmentésére, aki több zút 
zódásőn és ficamodáson kívül kó* 
ponyaalapi törést szenvedett, úgy 
hogy a mentők ( .

eszméletlen állapotban szállú 1 
tolták be a székesfehérvári kór- .

házba. \
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6. SZÍNHÁZ
A SZIGET SZÍNPAD, Buda
pest legújabb színháza, a leg
jobb nuspiciurnokkul kezdte 
cneg működeiét Brpdy István 
vc’/X’tőse alatt. Stolcz Róbert:

Szerencsés Fiát ás című reviioperetl jét 
mutatta be első darabjaként. A revü 
igen mulatságos és ötletes, amelynek hí- 
szorepolben Molnár Vera. Hatmay Tibor, 
Halász Kató és Tibor avat
ták a színházat. Meglepetés volt Dénes 
Oszkár és egy volt táncosnőnek, Jfími 
Princznek dobiijo — aki egyszeriben 
pzubretté avanzsált.

1 Magyar Színház és a Nemzeti 
elkeseredett harca Rózsahegyi Kálmánért 
Választott bíróság, melynek Hevesi nem veti magát alá

TITKOS ILONA, a leg
szorgalmasabb pesti star. 
Estéről-estére több mint 
kétszázszor, játszott egy
folytában a. Magyar Szín
házban és most, mikor a 

Csuda Mihály szerencséje miatt he- 
’tenkint néhány napot, pihenhetne, 
.sorra keresi fel a vidéki varosokat, 
eliol vendégszerepel. Ma Miskolcon 
játszotta a dr. Szabó Jucit, szer
dán és csütörtökön Szegedre utazik, 
nhol a Masa pénzt keres és a dr. 
Szabó Jwcí-ban fog vendégszere
pelni. Titkos Ilona vidéki kirándu
lásai annál érdekesebbek, meri még 
sohasem játszott vidéki színpadon.

H
KÉT NAP SZÍNHÁZT TÖR
TÉNETE. A jövő hétfőn ját
szik utoljára a Royal Or
feumban a Tcrézköruti Szín
pad gárdája, amely már mo.-.l 

befejezi n pesti szezonját. A társulat 
Salamon vezetésével vidéki turnéra uta
zik. Itt említjük meg. hogy a Royal Or
feum K/.epf cniDcrheii vissza kúpja orfeumi 
jellegét. Tarján Vili igazgató már a kül
földi attrakciók lekötésén fáradozik. - - 
A Vígszínházban vizsgáéi ön dús volt va
sárnap délután, az ördögöt játszották a 
Vígszínház növendékei, amelyben külö
nösen Lé.szay Kató tűnt ki. — Hétfőn 
délben Daróezy alezredes az UFA film
színház igazgatója előzetes szerződést irt 
alá. amely értelmében évi 20.000 dollár
ért bérbe veszi a Fővárosi Operottszinhá- 
zat. Az előzetes szerződés Biller Irén kö
vetelésének kiegyenlítésétől és Ben Blu- 
ímentlml beleegyezésétől függ.

Szombaton mutatták be a Ma
gyar Színházban a „Csuda Mihály 
szerencséje" című érdekes vígjáté
kot, amelynek főszerepét Rózsa
hegyi Kálmán játssza. Ezen a héten 
en sülte akarták a darabot műsorra 
tűzni. Ez azonban lehetetlen volt, 
mert a Nemzeti Színházi igazgatója 
Hevesi Sándor kijelentette, hogy

e héten négy estén, a következő 
héten pedig csak két estén ke
resztül nélkülözheti Rózsahegyit 

akinek két újdonság szerepét is ki
osztották a Nemzeti Színházban.

Faludi .Jenő, a Magyar. Színház 
igazgatója azonnal felkereste He
vesi Sándort és hivatkozott arra, 
hogy szerződésük szerint a Nemzeti 
Színház

Rózsahegyit legalább heti Öt 
estére engedi át a Magyar Szín

háznak
és ha ezt a szerződést nem tartja be 
Rózsahegyi úgy a Magyar Színházat 
a legsúlyosabb helyzet elé állítja,

mert más darabjuk nincs ké
szenlétben.

Hevesi Sándor azonban kijelen
tette, hogy

fcníarfja intézkedéseit rúnái is 
inkább, mert a Nemzeti Színház 
június 15-én becsukja kapuit és 
ezután Rózsahegyi minden este 
játszhat a Magyar Színházban.

Faludi nem elégedett meg ezzel a 
válasszal és nem nyugodott bele 
abba, hogy színháza sorsa Hevesi 
igazgató kényéro-kedvére Jegyen 
bízva, sürgősen választott bíróságot 
kért. A választott bíróság hétfőn 
délben össze is tilt, de az ülés kez
dete előtt

♦ Seybold ós az Alvó férj. A Vígszínház két 
legnagyobb sikere váltakozik a jövő hét inti, 
borában i.«, még pedig a következőképpen:

Hétfő, szerda, péntek, vasárnap:

Soyboid.

Kedd, csütörtök, szombat:

Az alvó férj,

Jövő vasárnap délután mérsékelt helyárak
kal az Úriembereket adják.

♦ Molssi a Fővárosi Operottszinházban. 
Alexander Mokssi. aki bécsi Detutsohes Volks- 
theater cgyiitlesévol csütörtökön kezdi meg 
vendégszereplését a Fővárosi Opercttszinliáz- 
baii, a következő rendkívül gazdag és válto
zatost műsort adja elő: Csütörtök, május 27. 
Komáin Holland: Fin Spicl vou Totí und 
Időbe. Péntek é.s Szombat, március 28. és 29. 
Hamlet (modern öltözékekben). Vasárnap, 
május 30. Pirandello: Die lebende Maske. 
Hétfő, május 31. Ibsen: Gesponatcr. Kedd, jú
nius 1.: Fin Spiol von Tód und Liebe. Szerda, 
junius 2.: Die lebende Maskn. Csütörtök, ju-< 
nitiis 3. Pirandello: Wollust dór Anstiindigkeit 
ós Tolsztoj: Er |st an allém sehuld.. Péntek, 
junius 4. Göthe: Faust. Szombat, junius 6, 
iíauptmann: Einsamo Mcnsc.ien. Vasárnap, 
junius Faust. A jogyCket elővételi dij nél
kül mar árusítják.

SZIGET SZÍNPAD
Minden osto VsO órakor ív

Molnár Verával
• ós

HalmayTiborral

Király Színház

A legmulatságosabh 
operett a

Pillangó 
főhadnagy

Minden este színre Kerül

Hevesi bejelentette, hogy reá 
nézve kedvezőtlen döntésnek 
nem veti magát alá, mert a 
Nemzeti Színház nem tagja a 

Szövetségnek.

Ebben a pillanatban tehát az a 
helyzet, hogy a Magyar Színház 
nem tudja, vájjon hányszor ad
hatja elő a mostani és a jövő héten 
a Csuda Mihály szerencséjét. A 
premier és a második előadás sike
réből azonban azt látjuk, hogy a 
következő hetekben nem is lesz 
olyan szükség Rózsahegyi Kál
mánra. A művész egész nyugodtan 
játszhat a — Nemzeti Színházban.

A hosszú és a szöhs haj íWala 
a vasárnapi Pünhösfli hirálpa választáson 

Jó párti lettem — mondSa a békéscsabai Krixsán Manci, 
a megválasztott pünkösdi kiráSynö

Pünkösd vasárnapjának kétségtelenül 
ez volt a szenzációja: Pünkösdi királynő 
választás a Margitszigeten. Már kora 
délután hosszú embejjkigyó özönlött a 
Margitszigetre, hogy tanul legyenek a 
valóban neiu mindennapi látványnak: 
sok ezer szép leűfty felvonulásának. A 
folyton nagyobbodó közönséget és ki
rálynő pályázókat nem ijesztette meg az 
sem, hogy időnként zápor vonult el fe
lettük. hanem tömött sorokban összepró- 
gjclvo várták az öt órút, amikor kinyit
ják előttük a MAC sporttelepét, 
öt órakor befejeződött a MAC versenye, 
amelynek a tribünöket és az állóhelyeket 
zsúfolásig megtöltő közönsége látni 
óhajtotta a Szépség mérkőzését is és 
nem akarta elhagyni a pályát. A. király
nő-választás közönsége természetesen 
kin rekedt és egyre hevesebben követelte 
a bebocsájtást a sporttelepre. A helyzet 
mindig kritikusabbú vált, amikor

boló asszisztúlása mellett egymásután 
jelentek meg a zsűri előtt. Ezerkétszáz 
leány, akiknek száma a válogatás után 
csakhamar ötvenre olvadt.

Két órai válogatás után, nagy izga- 
lomban, a közönség folytonos kiáltozásai 
közben Beöthy László kihirdette a zsűri 
döntését:

az 1926. év piiskösdi királynője egy 
íizenliatévcs kislány, Békéscsaba v.U 

ros kiküldötte Iirizsán Manci lett.
Négy udvarhölgyet is választottak. 

Knöplcr Manci tizennégyéves újpesti 
kisleányt, a 18 éves Arndt Amáliát, a 10 
éves Friedlünder Ilonkát (Miskolc) és a 
17 éves Gertner Erzsit.

Jellemző, hogy az öt 
szépség közölt

négynek hosszú,

megválasztott

szőke haja van

Bosnyúkovits rendőrfőfelügyelő Jo- 
vasrendőrelvcl kényszcrltctte a MAC 
versenyének közönségét a pálya el

hagyására,
Félóra! munka után sikerült is megtisz
títani a MAC pályát, amelyet

<>t perc múlva újra elözönlött
a Pünkösdi királynő választás közön
sége. A pünkösdi királynői címre pályá
zók és u nézők közó kordont vont, a ren
dezőség. Gyönyörű, színes látvány volt, 
amint a sok szép ílatal leány mint
lanti óriási virágcsokor imbolygóit a 
Duna felől jövő és erősbödő szélben.

Csakhamar felvonult n zsűri is, amely
nek elnöke Beöthy László volt, <1.9 helyet 
foglalt benne Titkos Ilona. Kisfaludi 
Stróbl Zfliginond, Hermáim Lipót, Pólya 
Tibor, Daróczy József, Prihoda István, 

\ Berkes Imre, Ince Sándor. Inkáé:: Gyu
la és lleuman Károly dr. A számokkal 

| ellátott leányok u közönség zugó, tóm-

A királynő sem i'....T l. 
Egyszerű, vidéki kisleány, aki a

visel bubi frizurát.

választás izgalmában a koronázás 
után a boldogságtól daléit.

A választás izgalmai után az uj „ki
rálynő", aki különben egy teljes női ke
lengyét és aranyékszereket kapott aján
dékba a rendezőségtől, boldogságtól su
gárzó arccal beszélgetett munkatársunk
kal:

va-

Jópárti lettem egyszerre — mondja 
—, legalább biztosan férjhez me

gyek.
Azelőtt mozi.szín észnő akartam len

ni, d.o édesapám, aki csendőrszázados és 
Makó csendőrparancsnoka, nem akart 
engedni erre a pályára. Most mái* en
gedne, de én nem gondolok rá. Férjhez 
megyek, mert most már tudom, boldoggá 
teszek valakit azzal, ha hozzámegyek fe
leségül. Mert nem mindenkinek lehet a 
felesége: pünkösdi királynő. Nem igaz? 

De igaz.

tavaszi szezon 
igazi eseménye!

Gcorg Kaiser 
„KolporlagcH című színmüve:

A (tártaiéi
címmel, Joe Mag rendezésében 

ma kerül bemutatásra a

RoyabApoHS.Csrso 
és Omnla műsorán

Ezenkívül: 

Roval-Agmliá 
a Icgizgalmasabbfranciagrand-jvignol 

A vfirfis élszaka 
£orso9Omnia 

új amerikai filmprodukció

A rémített éj szakája

MMiis Emília Pm-mozgó
Múzouni körút 2. Tol. — Józs. 152-87.

MUsar műfűi hő 21-tffJ
1. Híradók
2, IPaffie r>evue (színes)
3. lássak a medvét, Mack 

Ssnnet burloszk 2 felvonásban, 
föszoroplö: Bon T u r p 1 n

4, A francia filmgyártás csodája 
Surccnuf, a britt partok kalóza, 
filmdráma 2 részben 12 felvonásb. 
Főszerepben: J o a n A n g e 1 o 
ós Mária D a 1 b a i c i n

Az előadások kezdete ",'i8 és «10 órakor 
Elővétel egész, napon át

M0I55I csütörtöktől vendégszerepel

a Fővárosi Operettszinházban
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— Mayer János Kompolt díszpol
gára. Kompolt nagyközség díszpol
gári oklevelét meghitt ünnepség ke
retében pünkösdvasárnap délelőtt 
adták át Mayer János földmívelés
ügyi miniszternek. Mayer János 
megköszönve az üdvözlést, azt han
goztatta, hogy az ünneplésben el
ismerését látja annak a politikának, 
amelyet a kormány követ.

— Felavatták a gellérthegyi lourdesl 
barlang-kápolnát. Vasárnap nagy ün
nepség keretében szentelték fel a Gel
lérthegy oldalában, épült lourdesl bar
lang-kápolnát. Heggel 8 órakor zászlókkal 
feldíszített Gellért téren díszruhába öl
tözött rendőrök és cserkészek sorfala 
között érkezett meg József Ferenc ki
rályi herceg Anna királyi hercegnővel 
és gróf Széchenyi György, a lourdesl ká
polna egyesület elnöke. Ungváry József, 
a Ferenc-rend tartományfőnöke azután 
felszentelte a barlang-kápoluémajd a 
Jézus szive oltár előtt misét celebrált. 
Délután folytatódtak az ünnepségek. 
Négy érakor 25—80.000 főnyi tömeg vo
nult fel a katolikus kongregáció egye
sület zászlói alatt a barlang elé.

— Dr. Gellért Emma holttestét 
kifogták a Dunából. A főkapitány
ság eltűnési osztályán néhány nap
pal ezelőtt bejelentették, hogy (jel
iért Emma dr. orvosnő titokzatos 
körülmények között eltűnt a fővá
rosból. Eltűnése előtt nagyobb be
vásárlásokat eszközölt és mindenütt ■ 
azt mondotta, hogy külföldi töké
vel szanatóriumot fog alapítani 
Budapesten. Most azután Sűflő köz
ség közelében kivetette a Duna egy 
elegánsan öltözött nő holttestét. A 
nála talált iratokból megállapítot
ták, hogy a holttest Gellért Emma 
dr. tetemével azonos. A fiatal orvos
nő öngyilkos lett. Az öngyilkosság 
körülményeinek pontos megállapí
tására megindították a nyom. zást, 
jelent József főbe:-. József Ferenc 
királyi herceg, Auguszta és Anna fő
hercegnők, Bipka Ferenc főpolgármes
ter, Sipőcz Jenő polgármester és .még 
számtalan előkelőség, Glatlfélder Gyula 
megyéspüspök megáldotta u kápolnát, 
majd József Ferenc herceg a barlang
bizottság nevében a kápolna átvitelére 
kérte fel a polgármestert. Sipőcj Jenő 
polgármester köszönő szavak kíséreté
ben átvette a főváros számára u kegy
helyet. Az elhangzott beszédeket mega
fonok közvetítették az óriási közön
séghez.

— Vasúti szerencsétlenség két ha
lottal. Becsből jelentik, hogy a 
Bécs és Lajta—-Bruck között közle
kedő helyi személyvonatok egyike 
vasárnap délután Simmering—Bitn- 
desbahnhof állomáson hibás váltó
állítás következtében kisiklott. Két
ember életét vesztetle, bárom sú
lyosan, tizenhárom könnyebben 
megsebesült.

— 87 iparos kitüntetése. A vármegye
ház nagytermében vasárnap folyt lo az 
aranykosz vns versennyel egybekötött | emelkedett 
első országos kézműves tárlat. A tárla
ton részt vett a kormány részéről Fo
dor Jenő államtitkár, a főváros részé
ről Sipöcz Jenő polgármester, a vár- 
megyo részéről Erdélyi Lóránt főjegyző. 
Megjelent József főherceg is, aki a tár
lat résztvevői között 18 arany koszorút, 
56 ezüst koszorút és 13 állami oklevelet

— Annak akart eladni, akitől lo
pott. A véletlen folytán vasárnap 
sikerült a rendőrségnek egy vesze
delmes besurranó tolvajt ártalmat
lanná tenni. Néhány héttel ezelőtt 
Wester Gizella újpesti Lőrinc ucca 
64 számú lakásába beállított_ egy 
férfi és alkalmazást kért. Wester 
Gizella nem tudott neki munkát 
adni, mire a férfi elment, de közben 
ellopott az asztalról egy pecsétgyű
rűt és egy jegygyűrűt. Wester Gi
zella az esetet bejelentette a rend
őrségnek, de a tettest akkor nem si
került elfogni. Vasárnap délelőtt 
Westert az uccán megszólította egy 
fiatalember és aranyórát kínált el
adásra. Wester a fiatalemberben 
felismerte múltkori látogatóját. 
Kondort hívott, aki a fiatalembert 
előállította a főkapitányságra, ahol 
kiderült, h gy Horváth Józsefnek 
hívják és lopásért többször volt 
már büntetve. Horváthot a rendőr
ség letartóztatta.

Kártyarazzia az Iparos Szö
vetség helyiségében. A főkapitány
ság kártyaellenőrző detektív cso
portja Bak Sándor detektív főfel
ügyelő vezetésével, —''tekintettel az 
újból fellendült nagymértékű kár
tya szenvedélyre — razziát tartott 
az Iparos Szövetség Vilma királynő 
út 8. szám alatti helyiségében. 
Amikor a detektívek behatoltak a 
a játékszobába, harminc-negyven 
főből álló társaságot ért telten a 
chcmin tablónál. Lefoglalták a ban
kot, valamint az asztalon talált zse
tonokat, körülbelül négymillió ko
rona értékben, azután igazoltatták 
a jelenlevőket, akik ellen tiltott 
szerencse játszás címen megindul az 
eljárás.

— Nemzetközi ebkiúllitás volt pün
kösd két napján. A Magyar Ebtenyész
tők Országos Egyesülete, a Komondor 
Egyesülettel, a magyarországi Buldogg 
Klubbal ós sok külföldi szakegyesülettel 
karöltve, pünkösd két napján nemzet
közi ebkiállitást rendezett a Tatter- 
saalban. A rendőrkutya főversenyben a 
belügyminiszter diját a Pilax nevii 
kutya nyerte, Marinovieb főkapitány 
tiszteletdiját pedig dr. Török főparuncs- 
nok Lord novü kutyája nyerto el.

— Isméi gázolt a motorkerékpár.
A közlekedési rendőrség szigorú 
intézkedései, melyeket a száguldó 
és nap-nap után számos szerencsét
lenséget előidéző motorkerékpárok 
megrendszabályozására léptetett 
életbe úgy látszik nem jártak kellő 
eredménnyel, mert vasárnap dél
előtt ismét újabb áldozatot követelt 
a száguldó nyaktiló. Újpesten a 
Rózsa ucca 7. számú ház előtt Nagy 
Gál Jánosné 30 éves háztartási asz- 
ezonyt, amint a kapu előtt át akart 
menni az ucca túlsó oldalára, egy 
arra robogó motorkerékpár elgá
zolta. A szerencsétlenséget okozó 
kerékpáros az el gázolás után meg
állás nélkül tovább száguldott. A 
súlyosan megsebesült szerencsétlen 
asszonyt a mentők részesítették 
elsősegélyben, azután lakására szál
lították. A rendőrség a gázoló mo
torkerékpár vezető kilétének meg
állapítására megindította a nyomo
zást. — Hétfőn este a József ucca 
ós Német ucca sarkán a Bp. 40—874 
számú motorkerékpár, melye Braun 
Arthur magánhivatalnok vezetett 
elgázolta Gárdonyi Károly vendég
lőst. Gárdonyit életveszedelmes se
besüléssel a Szent István kórházba 
vitték. A főkapitányságon megálla
pították, hogy Braun a motorke
rékpárt egy ismerősétől, annak en
gedélye uélktil hozta el. A vizsgála
tot megindították.

— A Nyomdaipari Továbbképző Szak
tanfolyam kiállítása. Vasárnap délelőtt 
nyílt meg a Kölcsey uccai Gutonbcrg- 
Otthonban a Nyomdaipari Továbbképző 
Szaktanfolyam könyvművészeti, vala
mint, tipográfiái vázlatkészítő osztályai
nak évzáró kiállítása. A kiállítás méltó 
reprezentánsa volt n nyugati nívóra 

magyar tipográfiának. Külö
nösen megem Ülésre méltó 7ű«i-, Spilz-, 
IVankó- és Milller. valamint Tábor Já
nos iparművész tanfolyama, melyben 
Nitterszky Nándor, Szabó Jenő, Talabér 
József és Bátor János hallgatók igye
keztek u szép munkáikkal a kiállítás 
alvóját emelni.

— Kifogtak egy meztelen holttestet 
a Dunából. Az összekötő vasúti híd kö
zelében a hajósok kifogtak egy meztelen 
férfi holttestet. Rendőri bizottság szállt 
ki a helyszínére, amely megállapította, 
hogy a 30—35 év körüli férfi holtteste 
körülbelül egy hete lehet a vízben és 
semmi külsérülósi nyom nincs rajta. Ez 
a körülmény valószínűvé teszi, hogy a 
férfi fürdés közben fulladt a Dunába.

— Az egyosült Budapesti Fvárosi Takarék
pénztár újonnan választott igazgatósága a na
pokban tartott alkuló illésén saját kebeléből 
Grata Gusztáv dr. v. b. t. tanácsost az intézet 
llgyvor,ütő-elnökévé válaszolta, Baumfcld Gé
zát igazgatóvá, nevezte ki. a Fővárosi Ttunk 
ós Váltóüzlet és a Standard Bank és ’J'nka- 
iékpónztár beofvaszláadból folyóing pedig Jtóno 
Kicbárdot és Bárány Károlyt igazgatói, Gráf 
Mihályt flókigazgntói minőségben alkalmazta, 
végtil Furtkovlta Bélát aligazgató-főkönyvelő
vé. Votgt Rezsőt pedig cégvezető-titkárrá lóp- 
tetto elő.

— A pünkösdi ünnep örömére berú
gott és alkoholmérgezésbeu meghalt. 
Szőcs Ferenc 27 éves földiülvelésí ud- 
niszeriuml altiszt a pünkösdi ünnep örö
mére az Országház tér 11. szám alatti 
lakásán teljesen leitta magát. Röviddel 
később rosszul lett ós a kihívott mentők 
a Rókusba szállították, ahol rövid szen
vedés után alkoholmérgezésben meghalt. |

— Eltűnése előtt hét lóvéiét Irt, amely
ben bejelenti öngyilkosságát. Akker- 
mann Imro 27 éves kereskedősegéd szom
baton felkereste egy barátját az István- 
ut 21. szám alatti lakásán, ahol lict da
rab levelet irt, majd pénztárcáját és n 
leveleket egy borítékba helyezte és azzal 
adta át barátjának, hogy ha egy hétig 
nem jelentkezik, bontsa fel és kézbesítse 
a címzetteknek. Azután eltávozott a ba
rátja lakásáról. A fiatalember Akker- 
mann távozása után felbontotta a leve
let, amelyből megállapította, hogy &a- 
rátja öngyilkosságra határozta el ma
gát. Nyomban a rendőrségre illetett, 
ahol bejelentette, hogy Akkermann 
szombat óla nem téri haza Sashalom, 
IJéla-ulca 39. szánt alatti lakására. A 
rendőrség u nyomozást megindította.
BANDI!

Ügyet! rendezve van, azonnal 
jöjj Pali.

— Helyreigazító nyilatkozat. Ifj. Fes- 
leticli Andor grófról a Hétfői Napló 
1926 május 17.-lki számában megjelent 
közleményre Dr. Drottncr Arzén buda
pesti ügyvédnek, mint ifj. Gróf Festetich 
Andor gondnokának a következő helyre
igazító nyilatkozatát közöljük: Valótlan 
az, hogy gondnokoltamat a párisi tör
vényszék 8 évi börtönre, vagy egyáltalá
ban elítélte is volna. Valótlan az, hogy 
gondnokoltam zongorát lopott és meg
szökött volna, valamint valótlan az is, 
hogy Mészáros Károly ellene sikkasztás 
és csalás miatt bűnvádi feljelentést tett 
volna.

{jgye
é' M//

*ZZZ‘

Szépség
a legdrágább kincse minden nőnek. 
A szépség ápolása megőrzi az 

ifjúságot,- kívánatossá tesz és 
szerencsét hoz.

Az Elida Ideaí=szappan a bőrnek egészséges szint ad és 
megóvja fiatalos rugalmasságát.

Tisztább, enyhébb és sokkal kellemesebb illatú.

Széppé varázsol

IDEAL-SZAPPAN
Utolsó maradékáig illatos;

— További haladás az Italgyártás 
terén. A világrckordos magyar .sörfőzde 
a Fővárosi Sörfőxő R. T. Kőbányán, uj 
„NEKTÁR GY()GYTAPSÖR“-o kétségte
lenül haladást jelent az italgyártás te
rén, sőt mond hatjuk az eddigi módszc- 
lektől való teljes eltérést is. A mind
inkább fejlődő sörl’őzési technika liosz- 
szas kísérletezés után egy uj kiváló sör 
előállítását fedozto Lel, mely amellett, 
hogy a normális 18%-os főzeterősséget 
eléri, mégis csak 1.8% alkoholt, tartah 
máz, a rendes sörök 3.8%-úval szemben, 
míg maláta extrakt tartalma a rended 
sörök (»%-ával szemben 9.5%-ra rúg, 
Ennek következtében az uj sört minde
nütt nagy előnnyel fogják használni, 
•'Imi arról van szó, hogy a testnek a 
lehelő legkevesebb alkaholmennyiségct, 
viszont a kh< tő legmagasabb tápértékét 
nyújtsuk. E tápanyagok igen iiditő, 
frissitő és jóízű -.nádon egyes illetnek, 
úgy hogy gyengék, betegek, kimerültek, 
idegesek, szoptató anyák, de ezenkívül 
egészségesek is, igy különösen sportolók 
és turisták, saját érdekükben legnagyobb 
haszonnal fogják ezen újfajta sört él
vezhetni. Kapható az összes palacksör 
eláru8ité) helyeken, gyógyszertárakban, 
füszerüzletekben, stb. Közvetlen rendelé
sek a sörfőzdénél telefonon. József 56—80 
sz. alatt eszközölhetek.

— öngyilkosságot Maérelt meg, uierl non 
kapott munkát. Mellcr József i# évet feslö- 
tanonc, a Koloinbu.s ucca 29—81. szám alatti 
lakásán öngyilkossági taántlókbói lugköoldatot 
ivott. A mentők a Rókusba széllWottAk. Tét. 
tét azért követte cl, mert hetek óta nem ka, 
putt munkát,
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Jt KHOE 
nyerte Budapest 
4x100 méteres 
stafétabafnokságdt

Nagy érdeklődés előzte meg a KAOE 
pünkösd vasárnapi atlétikai 
amelynek keretében dőlt cl 
székesfőváros 4X100 méteres 
bajnoksága is. A KAOE 
Hptíntsiafétájún kívül, tíz FTC, a MAC 
és a BBTE csuputu szállt síkra a baj
noki cím birtokáért, zí bajnoki küzde
lem — mint az előrelátható volt — a 
E.1OE javára dőli cl, amelynek csapata 
(Steiinnctz, Gerő Mór, Vidu, Balázs) 
4.3.2 mp, alatt, hatalmas küzdelem után 
győzte le a MAC'-nak Rózsahegyiből, 
Püspökyből, Somfaiból és Farkasból álló 
csapatát, amelynek ideje 2 tized másod
perccel gyengébb volt, Harmadiknak a 
BBTE csapata futott be $3.6 mp.es idő
vel. A BBTE harmadik helye meglepo- 
fésszámba megy, mert a Kovács—«Tu- 
hos—Barsi—Fluek-csapat ezidőszerint
jobb a MAC stafétájánál.

A többi eredmények a következők:
200 méteres gát. 1. Várkonyi 27.5 mp. — 

Magasugrás. 1. Orbán (Szegedi AK) 180 cm. 
• Sulvdobás: Tóth (MTK) 1220 cm. — 500 m 
II. <>. /dkfutás. 1. Steiner (MTK) 1 p 10.8 mp.
— 800 in. II. o. síkfutás 1. Kertész 2 p 0.2 mp.
— TAvolugrás, 1. Piispöky (MAC) 002 cm. — 

síkfutás. !■ Stoiinnetz. (KAOE)
m síkfutás. 1. Fluek (BBTE) 

Iszkoszdobás. 1. Hahn (MTK) 
0 méter 1. Belloni (MAC) 4 p 

400 méter 1. Barsi (BBTE) 49.8 
méter előny verseny. 1. Vámos 

55.2 mp. (70 mp. háti dny). Svéd
«zt. 1. KAOE 2 p t mp. 2. BBTE 

p s.ü mp. B) csoport: 1. MTE 2 p 11.8 mp.
A Spárta AO atlétikai versenye.

gát. 1. Bariul (Postán) 20 mp. — .100 
1. Welller (MTK) 9 p 19.4 mp. - 100 
1. Maszár (MOVE) 11 mp. Távol- 
1. Boz.-ó (BTU) 710 cm. — Cerelyvc- 

I. Takács (MOVE) 4758 cm. — 800 méter.
(MTK) 2 p 0.7 mp. — l.W méter. 1. 
............ . ■ -- - - ‘ >00 méteres 

41 mp. C-cso-

110IU botor méter, ugrás, tés. 1. Spitzcr --- -.lltirnngcl (Est ) 4 p 15.8 mp. — 1 » .iféi.i. B. csoport: 1. MTE 1 p port: 1. Postás 1 p 30.3 mp.

SPORT
A főiskolái ailélikai és ió&ászbajnokságok

viadalát, 
Budapest 

stafétu- 
nagyszerii

Tt prágai Sparta kettős 
győzelme Budapesten

Két elsöosztáfyu 
mérkőzés a pün

kösdi programmon
VAC-FTC 2:1 (2:0).

A kieséire álló VAC-nak utolsóelőtti és 
cgvben sorsdöntő mérkőzése a kora délutáni 
őrlikban számos érdeklődőt vonzott! ki az, Ul- 
löi-uti pályára. Az FTÜ néhány tartalékkal 
volt kénytelen felvenni a küzdelmet, szemben 
n VAU komplett csapatával. A léiért való küz
delem valóságos szárnyakat adott a VAC-nak 
melv lelkesen feküdt belő a harcba é.s az első 
félidőben a szó szoros értelmében a kapujához 
szegezte a bajnoikjelöltet. A ■zöld-fehéreket 
frappii'ozta az. ellenfél jó játéka és mire meg
lepetéséből felocsúdott, már két gól terhelte a 
halóját amelyek közül egyet Hanr kiszökés
ből,'og.vet Brcucr 11. közeli lövésből élt cl. 
K/.ünct után megváltozik a helyzet. Az r H 
nyomasztó fölénye jellemai a második félidőt. 
Rólninv perc é< Tóth ideális komorét Pataki 

'fejjel góllá értékesíti. Az FTC támad tovább 
is’ az adódó számtalan gólhelyzet azoiwau 
sorra, kdrbavósz. Egy kapu előtt támadt tu
multusnál Fischer a fején megsérül és a játék 
i.-ak liossnBbb szünet után folytatódik. Az I-TU 
most már állandóan a VAC-kapu előtt tanyá
zik. Izgalmas percek telnek el .. . Egyetlen 
col megpecsélheti végleg a VÁC sorsat. Sze
rencsére nem történik baj és a ,b'róuak a 
mérkőzés végét jelentő sípjelét a VÁC közön
éi gének üdvrivalgása kíséri.

MTK—KAC 6:0 (1:0).
. A mérkőzés legnagyobb része 
lutllámzó játékot tárt szemeink ele .. .. .... 
azokból a kispestiek csaknem annyira kivet
ték részüket mint n kék-fehérek. Az MTK- 
ban kellemes benyomást keltett a Miskolcról 
nvert ni csillag. Pasztrovlts, de nagyon jól 
illeszkedett bele a jáiókba a. Z"R1!Ma f*!'1 "“n’ 
szerzett Kitti Is. A gólok kozni kdöt kitti. 
Jetid .lény, egyet-cgyet pedig laszliuvits cs 
Jlüs lőttek. ■

A másodosztályú futballbajnokságórt 
Bnmlösszo két mérkőzés került e 
püekösdi ünnepek alatt. A k« 
csapatnak: az URAK és RÁC 
ntóbbi került ki győztesként 
Húg a sereghajtó Világosság bC

A magyar futballközönségnok a leg
jobb cseh csapattal kedveskedtek egye
sületeink pünkösdi attrakció gyanánt. 
Fájdalom,/nőin sok örömünk telt u pün
kösdi futbull-csemegében. Nem azért, 
inért az a csehek újabb diadalát és a 
magyar sziliek szomorú vereséget hozta. 
Ismét csak az fúj nekünk, liogy csa-1 
pataiak — különösen uz MTK — nem 
játszott azzal a tűzzel és lelkesedéssel, 
mint azt tőle joggal elvárja nz obit- 
lusaival adózó közönség. Az UTE ered
ményét nem hozzuk fel. Láttuk, hogy 
az újpestiek mindent kiadtak magukból 
és küzdöttek végkimerülésig. Az MTK— 
Sparta-mérkőzés pedig iskolapéldája 
volt annak, hogy miként lehet egy olyan 
mérkőzést elveszíteni, ahol a vesztes 
csapat állandó fölényben van. Megkell 
állapítanunk, hogy uz MTK nem küz
dött a győzelemért. Akárhányszor ta
pasztaltuk a mérkőzés folyamán, hogy 
az MTK veszni hagyott olyan labdákat, 
amiből esetleg lehetett volna valamit 
elérni.

A pünkösdi attrakciók után nem sok 
reménnyel nézünk a niagyar-cseh válo
gatottak junius 6-iki küzdelme elé.

Sparta—UTE 2:1 (1:0).
Sparta: Hocbmann — Ifojcr, Steiner 

liolenaty. K.-ida. Ucrvcnv — Szedreseik, I’ol- 
l.icck, Midik, Hajny. Horc.ys. • - UTE: Szü
lik — Szaffka. Fogj II. — Borsányi, Búza, 
Müller — P. Szabó. Ertingcr. Török, Schallcr, 
Szidou.

Az U'l'E csapatában vasárnap ismét elfog
lalta régi helyét Fogl Hl., akinek ezúttal a 
MAC-ból átlépett Szaffka volt a partnere, mig 
a csatársorba a 'J'TC egykori válogatott bal
szélsőjét. I*. Szabót próbálta ki az UTE.

Az újpestiek hatalmas enörgiávai feküdtek 
bele a játékba, cs az első percekben úgy lát
szott, hogy az l'TE kielégíti rcvátisvágyát. 
Csakhamar kiderült azonban, hogy a cschek- 
töl már megszokott. gólra törekvő, lendületes 
csatárjáték ellen hasztalan vonultatja fel az. 
UTE rendelkezésére álló -fegyvereit. így tör
tént azután, hogy Újpest csapata bizony nem 
egyszer folyamodott a durvaság eszközéhez, 
hogy nagj ellenfelének harci erejét csökkent
se. A mérkőzés mindazonáltal szép c.s nívós 
lett volna, ha a kemény, nemzetközi mérkőzé
sek vezetéséro rá nem termett bíró lehetetlen

és teljesen érthetetlen iélkezésével élvezhetet
lenné nem tette volna a játékot.

A. vezető-gól*. • a Sparta érte cl Hajny révén 
és a csehek meg is tartották gólelőnyüket a 
félidő végéig Helycsere . után az UTE egész
séges offenzív akciói keltenek kellemes be
nyomást, a kínálkozó gólhelyzetek közül azon
ban csak Schallcr tud egyet góllá értékesíteni* 
inig a többit a helyzeteket túlkombináló csa
tárok vétik cl. Majd a csehek kerülnek fö- 
lónybo és akcióik során llajny sikerült lövése 
meghozza a Sparta győzelmét.

Sparta—MTK 4:1 (2:0).
A Sparta a vasárnap megsérült Hocli- 

munn helyett Kulibút, Kada helyén Ko- 
lenalyt, inig Kolenaly helyén Carvant 
szerepeltette. Az MTK a Senkey II— 
Molnár—Opata—Károly III—Jeny-csa- 
társort állította ki, mig a kapuban 
Kropaesek állt. A mezőnyjátékkal kez
dődő mérkőzés unalmasnak indult, életet 
csak Mychinnek a 10. percben lőtt gólja 
öntött a játékba. A kiegyenlítő gól Ká
roly III lövéséből már a következő 
percben meg lett volna, Iváncsics bíró 
azonban kissé elhamarkodottan offszájd 
cimén érvénytelenítette. A helyzet egye- 
lőro biztató, hiszen az MTK állandó fö
lényben vau és előbb Molnár, majd 
Opata pompás lövései hozzák izgalomba 
a hatalmas közönséget. Csak a szerencse 
hárítja el a csehek kapuja felöl a ve
szélyt. Ennek ellenére a csehek érnek cl 
újabb gólt Mychin révén. A kíméletle
nül játszó* cseh fedezeteknek csakhamar 
áldozatául esik Károly III, akinek 
helyét a fiatal Bús foglalja el,

A második félidőben azután a ma
gyar csapat alig-alig jutott szóhoz. A 
félidő elején támadásban volt ugyan az 
MTK, röviddel ezután a csehek vették 
át a támadó szerepét és egy zűrzavaros 
momentum elég volt ahoz, hogy Kro- 
pacsek öngólt vétsen. A magyar fedezet
sor visszaesése magával rántotta a 
csatárláncot is és a csehek nyomasztó 
fölénye Hajny góljában jut kifejezésre, 
amelyro az MTK Senkey II „Ehren- 
góljával“ tudott csak válaszolni.

# Ludovika Akadémia 
nyolcasa nyerte az egyetem
közi nyolcevezös távversenyt 

Jl főiskolai atlétikai-, topna- és usaí- 
bajnokságod kiZze-te Intel

■áltozntos, 
a tárna-

eldöntésre a 
rákospalotai 
küzdciui étből 

2 nránybau, 
2:2 arányú

A magyar közélet díszének ér, a társa
dalom előkelőségeinek jelenlétében bo
nyolították le a pünkösdi ünnepek alatt 
ti magyar főiskolai bajnokságok küz
delmeit. A Dunán lefolyt egyetemközi 
nyolcevezős táv versenytől eltekintve ,a 
bajnoki versenyek ki vétől nélkül a 
Ludovika Akadémia tündért szépségű 
parkjában, az úgynevezett „Orczy-kert
ben" zajlottak le. A sporttársadalmat kel
lemesen lepto meg a parkban épült 
pompás sporttelep, amelyet a legna
gyobb csendben építettek a Ludovika 
Akadémia ifjúság részére.

A Ludovikások nyolcasának niORórdemolt 
győzelme a Műegyetemiek fölött, 

starthelyen egv vonalban állott fel 
íz Egyetemi

A Testnevelési Főiskola lcáuycsapatának 
zongorán Jiisért ritmikus tornája nyitotta nwg 
a programot, majd a zenére történt elvonulás 
után & versenyek döntő küzdelmei a következő 
főbb eredménnyel végződtek:

200 méteres síkfutás. Bajnok: Zsltvay (Lu
dovika) 28 mp. 2. Pajzs (BEAO). — (íerelyvc- 
tétí. Bajnok: líletz (Sopron) 4í;(0 cm. 2. Égető 
(Szeged). - Távolugrás. Bnjnok: Balogh 
GV.‘FC) 611 cui 2. fater (Debrecen). — 800> 
méter. Bajnok: Magdics (MAFC) 2 p 5.8 mp. 
2. Baresay (BEAC). — 200 méteres gátfutás. 
Bajnok: Dénes: (MAFC) 28.4 mp. 2. Heppcs 
(Ludovika). —- üOO<y méter. Bajnok: Fiilöp 
(BEAC) .10 p 51 ni|>. 2. Forgács (Faciuek) Ist- 
Min (BEA'.','. — Rúdugrás. Bajnok: Király 
(Debrecen) 320 cm.

Tornászbajnokságofc. Korláton bajnok: Mol
nár László (Testnevelési Főiskola). 2. és 8. 
holtversenyben Wcrner Ferenc (Ludovicn) cs 
Szjkács Ödön (Testnevelési Főiskola'. Lovon 
bajnok: Szakács Ödön (Tcstnev. Főiskola). 
Nyújtón bajnok: Csincsula (Tcstncv. Föitskola).

A fíiskolii •rzóbajaokságokat
a Ludovika Akadémia nyitott uszodájában bo
nyolították le a következő crcdméniivekkcl; 
1UJ méteres gyorsuszás. Bajnok: Tallér Gyula 
(Közp. Egy.) 1:1 í.2 mp. — 100 méteres mell
úszás. Bajnok: Hegedűs (BEAC) 1:21.8 mp. — 
100 méteres hátuszás. Bajnok: Bitskcy (LASE) 
1:10.0 mp. — 4X50 méteres gyorsstaféta. Baj
nok: LASE csapata 2:14.2 mp. 2. MAFC. — 
Műugrás. Bajnok: Kisfaludy Elemér (LASE) 
25’,-j pont. — 3X57 méteres vegyesstaféta. Baj
nok: HASÉ A) 2:10 mp. 400 méteres gyors
úszás. Bajnok: Bitskcy (LASE) 6:84 mp.

X Az NSC döntetlenje a prágai DFC ellen.
Az NSC pünkösd hétfőjén Prágában játszott 
a Deutscher Fussball Club ellen. A mérkőzés 
miután a félidő 2:1 arányban végződött a 
DFC javára, végeredményben 3:3 arányú dön
tetlent hozott. Az NSC góljaim Cctényi, Török 
és Spitz osztozkodak.

LÓSPORT
Káposztásmegyeri 

versenyek
RÁKOSI-DIJ:

1. Dúcát (Gimpl l’/s).
2. Paraszt (Patzák *’/io reá).
3. Mausika (Fettiug 5).

Soha még ilyen gyengo klasszikus 
mezőny nem indult o nagy díjban. A tisztelet
díj, melyet a győztes ló tulajdonosa kapott, 
sem volt méltó a Rákosi díj régi hírnevéhez. 
A versenyben kezdettől fogva Dúcát vezetett 
hosszakkal Paraszt és Forgószél előtt. Aa 
egyenesben a vezető lankadni kezd és az 
utolsó gátnál Ducátot, Parasztot éa Mausikát 
csak egy hossz, válaszja el egymástól, erős 
küzdelem fejlődik, amely azután fcjhosszal 
Dúcát javára dől cl, míg paraszt második, 
Mausika háromnegyed hosszal harmadik hely
re fut be, Forgószél az utolsó gátnál elbukott. 
A Nugommorv akadályversenyben Artcinis el
bukott és bal hátsó lába eltörött, a bukás oly 
sulyoe volt, hogy a lú később kimull.
Em.: Citera, Encrgy, Watnpyr II., Sobrl Jós
ka. Könny. ,1. h.. ti li. 10:17, 11. 12, 32. VI. 1. 
Damoclcs (Singer 2). 2. L'ermitago (Sivák o). 
3. ®ugós (Csuta Idő. Fm. Planéta, Nepthisz, 
Bendegúz II. Suti, Fantasicus. ' Kl’nnv, 
2 h., 1 h. 10:30, 16, 25, 23.

Vasárnap.
I. 1. Erdvkincso (Sclmeczy 2 ás fél reá). 2. 

Saint Viatrc (Mihályi 4). Rivalin (Rajtsán). 
F. m: I’azarló, Murano. Sehogy, Huláner. 10: 
13, 11, 11. 16. Biztosan 1 h., rossz 3-ik. —< 
II. 1. Pimouloucho (Paksi 2 reá). 2. Címer 
Bődé 8). 3. Mariska II (Kovács 12). Fm.: Ar- 
tenús, mely elbiflcott. Számtalan h. nyerve, 
rossz harmadik. 10:15. — III. 1. Dúcát (Gimpl
I és fél). 2. Paraszt (Patzák 8/10 reá). 3. Mau- 
sika (Fettiug ő.) Fin.: Elupement (Cscruovits 
C). Forgószél elbukott. Küzd, fejh., háromne- 
ncgy h. harmadik. 10:34, 13, 13. — IV. 1. 
Hopp (Patzák 4/10 reá). 2. Slcpper (Bődé 30)). 
8. Avantl (Csató 2 és fél). Fm.: Facetté. 
Könnyen 1 és fél h., rossz 3-ik. — V. l.Ecurtó
II (binger 2 és fél). 2. Kirgiz (Balog 6). 3. 
Pclcas (Ssch 3). Fm: Fodros, Szepes, Sári 
biró Marcipán, Deliin, Cunctator, Plczikém, 
Sarkantyus Citera, Altes Bristol, Bosszantó. 
Biztosan nyakh., 1 és fél h. 10:40. 16, 25. 22. — 
VI. 1. Loliee (Gutái (2). 2. Sunyi (Szűcs 8). 
3. Anuibis (Szokolai 8). Fm: Ribizkc, FeUkelő, 
Evetke, Sauvignon. Senki más, Maladrot. Al
mom, A tempó, Gaymaid. Csőd, Kék madár, 
Nyakló. Biztosan 1 és fél li., fejh. 10:30, 16, 
25 és 17.

Hétfő.
I. 1. Fcledókeuy (Mihályi 8). 2. Jtimper (Sel- 

meezy 2). 3. Korax (Hinscli ö). Fm: Littlo 
Gilr, Talismau. Biztosan háromnegyed b., 5 h. 
10:168, 28, 15. — II. 1. Viuko (Patzák 3). 2.
Godalming'(Solmeczy 1 és negyed). 3. Meszelő 
(Paksi 8/10 reá). Fm. Alté Katz. 1 h.. 3 h.
10:50. III. 1. Wood (Selmeczy 1 és fél). 2.811- 
verbrook (Csató 6/10 reá). 3. Pimouloucho 
(Gimpl 2 és fél). 2 h., 4 h. 10:26. — IV. 1.
Impossible (Kovács 2 és fél). 2. Visztula 
(Szűcs 5). 3. Medor (Esch 2). Em. Tatrang, P. 
Lieac, Baldovcr Echo, Jenkő, Best. Biztosan 
1 h., 1 és fél h. 10:88, 15, 15 . 15. — V. 1. 
Labda (Selmeczy 7/10 reá). 2. Blondian (Hu
szár 1 és fél). 3. Non putarem (Hajtsák 10).

Club csapatai.
Az ágyulövésre a szegediek törnek az élre. 

A vezetés dicsőségének azonban nem sokáig 
örvendhetnek, mert a kiadós evezöcsapásokkal 
haladó Ludovikások rövidesen befogják, sőt cl 
hagyjak őket. A Műegyetem nyolcasa ogy ha
júhosszal követi a Ludovikát. amely azonban 
beosztott munkával egyenletes csapásokkal 
rendületlenül vezet tovább. A Láncbidnál a 
Műegyetem már megérzi a veszélyt, ennek el- 
lcrere inévis íz utols* százméterré „spórol". 
Az r.rzsebetliidnál a Műegyetem gyorsít. A 
Ferenc József hid előtt már nyilvánvaló, hogy

Műegyetemiekre nézve elveszett a verseny. Á 
csapat hasztalan veti magát teljes erejével a 
végktizdelcmbe,

a Ludovika-nyolcas ogy hajóliosszal győz- 
lesen halad át a célon.

Sorrendben követi a Ludovikát a Műegyetem, 
majd a tudományegyetem, mögötte. Szeged és 
végül a teljesen leszakadt Közgazdasági 
Egyetem.

A Műegyetem előtt felállított emelvényről 
szemlélik a pompás küzdelmet a magyar tár
sadalom vezető-egyéniségei. akik előtt " a Szó
zat hangjai mellett ünnepi menetben vonultak 
cl a résztvevő hajók.

A ............. „„
nyolcas. Sorrendben __
.ságtudománykaii Atlétikai Club. „ . ..........
egyetemi Evezős Club, a Szegedi Egye 
Hajós Egylet, a Hungária Evezős Egylet 
duvikás csapata -------*— ”

öt
Közgazda- 

Tudomány- 
Egyetcmi 

________ j.'t- 
Mücgyctemi Evezős

foglalkozunk.

núc » sereghajtó Világosság ... auu.yuSlntríionl Ül ki .. BSE-töl. A misodoy- 
fiilyú bajnokság táblázata változatlan

. Rcichort Károly győzőit ■ Budapest Szó- 
keslehórvári lúrevorsonyen. A MagiJ ' K«r *>- 
?os > ovelség vasárnap readezte > •«j u-
d-me-t székcsfehárvári kerekpaios- ui.n<1 
A honvédelmi miniszter vándordíját pedig ez- 
zenvzök közül elsőnek Reichcrt _Károly érke-

Fogadni lehet
és felvilágosítást kwhat a bookmakerek 

fogadO Irodáiban ■
IV. Kossuth Lajos u. 14-16. T. 23-38. 
V . Andrássy ul 45. T. 63-35.
VJ. Váci ut 1. T. 80—02
v r Dh4<LkAöll‘.ut?«,(aaraI boár> T- ’• 92~93 
v gáköczf ut 51. T. I. 55-01.
Vili. Barőss ucca 52. T. JM139-12.

ÜJSAGVZEM IU. Budapest, VIII., Rökk Szilárd ucca >,

aMELTONIAN CIPŐKRÉM
MAGYARORSZÁGI FÓELARUSITÓJA:

KÁRMÁN MARCEL BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ UCCA 7. TELEFON ;'<J. 15Í-75
)■:,------- ------ ----

Szerkesztésért felel; 
Dr. ELEK HUGÓ.

I . Kiadja:
A „Hétfői Lujjok* Újság vállalat.

.Üzemvezető: Puskás István.


