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Szigorú vizsgálat tisztázza 
Endreszék tragédiáját

Szerdán reggel érkeznek Budapestre a koporsók
A ragyogó tavaszi napsütésben üresek a 

budai utcák — ma mindenki a melegnek 
örül, a tavasznak és igyekszik ki a zöldbe, 
az Isten szabad ege alá. A Vérmező élesen 
vakító panorámájába néhány fekete gyász
lobogó dob komor kontrasztot — a Béllé- 
vue-szálló fekete zászlója komoly gyásszal 
hirdeti, hogy a nagy drámának egyik lég- 
szomorúbb fejezete olt zajlik le, abban a 
második emeleti szobában, ahol Endrcsz 
Györgyné, a tragikus sorsú magyar óceán
repülő fiatal felesége gyászolja az urát...

Az egész világ könnyes 
részvéte száll Endreszné felé

A szálloda halijában, az emeleti folyosó
kon, a lépcsők fordulóinál

a személyzet kettős éberséggel őrködik, 
valóságos kordont vonva a fehér hotel
szoba-ajtó köré — nehogy Endreszné 

nyugalmát valaki is megzavarja.
Mint egy szanatóriumi folyosó a nagybeteg 
szobája körül, ugv lépkednek itt, könnyes 
szemekkcl és suttogó beszéddel az emberek, 
akik valamennyien, a rajongásig szerellek és 

Endrcsz György

becézték „Gyurkát", a magyar nemzet nagy 
halottját.

Mert Eiulrcs: György mindenkinek csak 
„Gyurka" volt. A nevét is mindig igv irta 
alá még a legkomolyabb okiratokon is. De
rűs. optimizmust árasztó

kék szemei, amelyek most örök álomra 
csukódtak, mindenki felé csak barátsá

got és meleg biztatás! küldtek. 
Ebben a budai szállodában ezt nz acélkék 
szempárt gyászolja most mindenki.

Az államtitkár látogatása rövid néhány 
percig tart csak — bárciházi Bárczy hívta 
néhány keresetlen, meleg szóval tolmácsolja 
n / ivalalos Magyarország részvétéi. Aztán 
meghajlik és

könnyes lesz a szeme,
ahogy kezetcsókol az asszonynak:

A kapu előtt két automobil. Mind a ket
tőn hivatalos, állami jelzés. Az egyiknek or
rán kis alumínium repülögépmodell de
monstrálja, hogy a kocsi a Magyar Légügyi 
Hivatal tulajdona. A másik a miniszterel
nökség számát viseli. Bárcziházi Bárczy Ist
ván államtitkár érkezett a magyar aviatika 
vezetőjének társaságában, hogy Károlyi 
Gyula gróf miniszterelnök, a kormány és a 
maga nevében tolmácsolja mély részvétét az 
özvegy előtt

— Én is nagyon, nagyon siratom Gyur
kát ...

Lenn a hallban Endrcsz jóbarátai, néhány 
régi pilólabajtársa ül együtt és bontogatják 
a táviratokat, amelyek részvétet hoznak a 
világ minden részéből.

Egész Európa gyászolja a szárnyalörött 
Justice fór Hungary tragikusvégti hőseit.
Az elsők között futott be a magyar felső

háznak részvéltávirata, amelynek nevében 
báró Wlassics Gyula, a felsőház elnöke kül
dött néhány vigasztaló sort Endrcsznénck. 
ezt követte József Ferenc főherceg és Anna 
főhercegasszony sürgönye, de alig akad az 
országban olyan társadalmi és politikai hí
resség, vagy jelentős testület, amely ne em
lékezett volna meg erről a tragikus esemény
ről

Páriából, Berlinből, Londonból, sőt
New Yorkból is vannak már Itt kábel- 

telegrammok.
Magyar Sándornak, a magyar óceánrepülés 
másik hősének és Szalag Emilnek távirata 
azonban még hiányzik — minden pillanat
ban várják, ököl kábcllelegrammal értesítet
ték a katasztrófáról Rómából, a honnan 
ugyancsak azonnal

sürgöny ment lord Rolhcrmereböz is, 
aki azonban e pillanatban nem tartózkodik 
az angol fővárosban. Nem vitás azonban, 
hogy amint értesül a tragédiáról, ő is le- 
rójja kegyeletét a Justice fór Hungary hősé
nek özvegyénél.

Gyurka nem lehet hibás
A barátok és nz ismerősök, akik meleg sze- 

rclelük falankszjúval vették körül, még most, 
több mint huszonnégy órával a katasztrófa 
után sem tudják elhinni azt. hogy Gyurka ha
lott. Hihetetlenül, lamáskodva csóválják a fe
jüket és tördelik a közeiket.

— Hihetetlen — mondja nz egyik —, hogy 
Endrcsz. aki cgvik legkitűnőbb pilótája volt n 
magyar aviatikának, ilyen narancshéjon csú
szott el. Hiszen

ő nem afféle bravúr-ember volt,
A kérdésre persze senki nem tud feleletet 

adni.
mindenki csak kombinál, beszélnek arról, 
hogv talán rövidzárlat keletkezett a rádió
készülékben s a tűz elért n hrnilntnrtá- 
Ivökhöz, de felmerült az a legvalószlnütlc- 
nebb kombináció I*.  hogy talán Endrcsz 

■ nagy hőségben rosszul lelt,

elvesztette uralmát a gép felett. Inkább ezt I volna a kanyart, vagy leszállt volna annyira 
tartják valószínűnek, mint azt, hogv Endrcsz, alacsonyra, hogy gépe beleütközhetett a 
aki olyan kitűnő pilóta volt, rosszul vette | domboldalba.

Huszka István római sajtóattasé 
telefonon elmondja a katasztrófa 

hiteles történetét
A szálló telefonjai állandóan csengenek. 

Néhány perccel tizenkettő után Róma Jelent
kezik, ahonnan

Huszka István, a római magyar követség 
sajtóattaséja telefonál a családnak

és fejezi ki részvétét. Huszka különben magyar 
szemtanúja volt a szerencsétlenségnek — ö is 
kint voll a lilloriói repülőtéren, amikor a

Billay Gyula 

katasztrófa közvetlenül elöltük lejátszódott.
— A legjobb hangulatban siettünk ki a re

pülőtérre — mondotta Huszka —, mert azt a 
jelentést kaptuk, hogy a gép menetrendszerű 
pontossággal közeledik Róma felé. I zek a je
lentések megnyugtatták, hogy repülőink huj

Endreszné könnyei elapadtak, 
letargiába süllyedve némán ül 

az ablaknál
Most ujabb részvétlátogató jelentkezik, 

báró Herényi Zsigmond, aki tudvalevőén 
csuk egészen véletlen, hogy nem volt a le
zuhant Justice fór Hungary utasa. Öl 
néhány percre

beengedik Endrcsznéhcz.
azonban igen rövid idő alatt már cl is távo
zik n szállodából.

Endreszné melleit állandóan olt tartózko
dik nővére és sógora. A szerencsétlen asz- 
szony. tiki tudvalévőén gyermekei hord a 
szive alatt.

apatikus letargiába sülvedve ül a ka
rosszékben az ubluk mellett és órákon 

keresztül nem szól egy szól sem.
A szemei szórazak, a száját görcsösen ősz- 
sreszoritja, látszik rajta, hogv borzalmas 
fájdalom dúl a belsejében és

lehetett 
perc is

nélkül fognak megérkezni. Három óra tájban 
megjelent a láthatáron a Justice fór Hungary 
— minden szem a gép felé Irányult. Mielőtt a 
landolás helyére ért volna, előbb egy domb 
fölött repült el. Olyan alacsonyan haladt, 
hogy

szinte súrolni látszott a doinhtctőt.
Ebben a pillanatban lélcgzclálliló gyorsaság
gal megtörténi a katasztrófa. A gép. amely 
alig halszáz lépésnyire volt n landolást tértől, 
hirtelen

nyílegyenesen lezuhant
és a domb mögött eltűnt szemünk előtt. 
Minden rend felbomlott — a következő má
sodpercben

vészes fzlrénabugáiísal már mentőautók 
robogtak a domb felé, 

amelyet azonban csak kerülöulakon 
megközelíteni. Így aztán lizenöt-husz 
bcletellctt, amíg

a hatalmas lánggal lobogó gép
oltási munkálatai megkezdődtek. Mire a rom
halmaz alól ki tudták emelni Endrcsz! és 
Bitlayt. mindkettő már ineyszenesedett holt
test volt. Rómában óriási megdöbbenést kel- 
telt a katasztrófa. Pillanatok alatt nz egész fő
város tudta, mi történi Balbo légügyi minisz
ter intézkedésére a holttesteket a Cclio-kórház 
ravatalos termébe vittek,

ncmzeliszinli lobogóval takarták le őket
és ravatalukat most virógerdö borítja.

Közvetlenül a római telefonbeszélgetés után 
távirat érkezik az olasz fővárosból, amely 
közli, hogy

a két lraglkussor.su magyar pilóta holttes
tét minden valószínűség szerint hétfőn 

éjfélkor indítják cl Rómából,
úgyhogy a holttestekéi vivő vonat szerdán 
déiclőll tizenegy órakor érkezik Budapestre.

elapadt már a könnyek árja,
amely megkönnyebbülést hozna a gyászoló
nak. csak ül. néz ki az ablakon, amelv a 
Vérmezőre nyílik. .Szemben az Elektromos
müvek egyik házának tetején fekete zászlót 
lobogtat a szél. Budapest Endrcsz Györgyöt 
gyászolja.

A férjél
Az éjszakát különben igen nyugtalanul 

(öltötte Endreszné, családja kct'égbeesclt 
rábeszélésére néhány bróm- < s veronálpasz*  
lillát vett be s néhány órára lepihent, azon
ban éjféltitán már újra fenn volt és azóta

olt ül az ablak mellett mozdulatlanul.
Táplálóin! nem hajlandó magához venni, 
mindössze cgv pohár tejel ivóit szombat 
délután óla.

lraglkussor.su
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Amint az óra mulatója elhagyja a déli|rci, akik most rendre 
tizenketlút, már valóságos kis tábor gyűlik 
össze a szálló halijában: Endrcsz jó cinbe-

felelevenítik utolsó találkozásuk, utolsó 
beszélgetésük élményei^

Szegénységben, gondok között 
maradt

az a 
után 

rendezésére

Sok sró esik arról is, hogy
E*dreszné  Igen szűkös anyagi 
nyok közölt maradt Itthon, mert 
restnek nem maradi vagyona, 
pénz, amelyet az óceánrcpiilés 
kapott régebbi Heveinek 

kellel!.
Budapestre érkezése után kinevezték ugvnn 
szolgálalonkivüli századosnak, azonban ez 
zej n ranggal tudvalevőén semmiféle fizetés 
nem jár és

) Endrén György semmiféle olyan hiva
talt nem kapott, amely megélhetését 

biztosította volna.
Éppen most volt szóban az, hogy megfelelő 
dotációt keresnek és találnak u diadalmas 
magyar óceánrepülő számára, azonban End
resz, aki igen szerény s anyagi ügyekben 
túlságosan járatlan ember volt, széi/gelle a: 
ágyét forszírozni. Természetesen mindenki 
megvan győződve arról, hogv hivatalos be 
b’cn bőséges kerekkel fognak az özvegyről

s

A római tatgressztison Mussolini Búcsúztatta 
Eíiíreszt és Biítayt

Róma, május 22.
1 (A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az olasz főváros vasárnapját még 
mindig a magyar óceánrepülő repülőgép ha
lálos zuhanása foglalkoztatta igen intenzi
ven. Az óceánrepülők kongresszusa is vasár 
nap kezdődött meg. Valamennyi résztvevő 
legelőször is az Ismeretlen Katona emlék 
müvéhez vonult és azt ünnepélyes tisztelgés 
közben megkoszorúzták. A kongresszus dél
után kezdődött a Capitóliiimon. A meg
nyitó ülés valamennyi szónoka kegyelete*  
szavakkal emlékezeti meg a tragikus halált 
halt magyar pilótákról.

Az ünnepi megnyitó beszédet Buocam- 
pagni herceg tartotta, aki azzal kezdte sza
vait, hogy x

■ kongresszus mély gyászban III össze 
és szívből fájlalja Endrcsz György

i Bittay Gyula halálát.
A herceg, aki Róma kormányzója, 
tott az óceánrepülők emelvényén 

incghalotlan jelentei le

az özvegy
és a nemsokára megszületendő kis árváról 
gondoskodni.

Újra és újra a tragikus sors került aztán 
szóba, az. a bizonyos „narancshéj '. Hogy 
\alaki, aki negyvenezer kilométert repüli 
sértetlenül, egy ezerötszáz kilométeres ul 
áldozata lelt.

— A levegő fanatikus szerelmesei — álla
pítja meg rezignálton egy pilótakapitány — 
igen gyakran igy végzik. A közelmúltnak 
két igen pregnáns csele van erre. Itt van 
például Dél Pretc és Ferrarin esete, akik 
közül az utóbbi az olasz király személyi 
pilótája volt és akik a legkitűnőbb olasz 
repülő voll A róma-braziiiai iitiít leszállás 
nélkül tették meg és megjavították az idő- 
larlamrepülés világrekordját is. Brazíliában 
világraszóló lénnyel, pompával és ünnep
léssel fogadták őket és ennek során nagy 
repülőünnepség is voll. A két ünnepelt erre 
felszállott, hogy

egy tiszteletkört
Írjanak le n város felelt. És megtörtént a

hogy okik nagy ügyért áldozzák életüket, 
fasiszta szokás szerint akkor Is jelen
levőknek tekintendők, ha már eltávoz

tak az élők sorából.
A kongresszus tagjai felálltak helyükről és 
néma gyásszal adózlak a magyar pilóták 
emlékének.

Ugyancsak állva hallgatták végig a követ
kező szónok: Mussolini beszédének első ré
szét, amely szintén a tragikus sorsú magyar 
repülőket parcntálta el és a kongresszus 
résztvevőinek

utolsó üdvözletét küldte a nagy halot
tak ravatalához.

Mussolini ezután Lindbergh ezredesről be
szélt, aki gyermeke tragikus halála miatt 
nem jelenhetett meg a kongresszuson. Mus
solini azzal fejezte be beszédét, hogy az 
óceánrepülök hősei önfeláldozásukkal elö- 
készitették a rendszeres óceáni repülőfor- 
galmat, amely ma már nem utópia többé.

Sir Boton angol pilóta mondott meg rövid

katasztrófa, gépük lezuhant, mind ff kettő 
szörnyethalt.

— És ne felejtsd ki Le Brii-l sem — szól 
közbe cgv másik „flieger" — aki egyik leg
pompásabb avialikusa volt a francia had
seregnek. Szintén óceánrepülő. A francia 
nemzet egymillió aranyfrankot gyűjtött ősz- 
sze és olyan gépet ajándékozott neki, amely 
a modern technikának legnagyszerűbb pro
dukciója van. És ezzel a géppel

az Ural fölött
lezuhant. Olyan helyen, amelyet jónéhány- 
szor már ő is könnyűszerrel átrepült. 0 
szörnyethalt — a montőrje sértetlenül me
nekült.

Percenként érkeznek az ujabb és ujabb 
látogatók. Endresznéliez azonban természe
tesen nem engednek be senkit. Az asszony 
csak ül, mély letargiába sülyedten az ablak 
mellett, mint aki nem tudja, nem akarja 
tudni, hogy mi történt.

Mint, aki vár. Vár valakit haza. Valakit, 
aki soha nem fog már többet belépni ezen 
az ajtón., valakit, aki behunyt szemmel is 
el tudott jutni a céljához, oda, ahová akart, 
valakit,

aki hétfőn éjfélkor behunyt szemmel, 
érckoporsó mélyén indul hazafelé...
Ül az ablak mellett, nézi a Vérmezőt és a 

távol messzeségben az idelátszó, lobogó fe
kete zászlót... (á. 1.)

IS

beszédet s ezzel az ülés be is fejeződött. A 
többi vasárnapra tervezett ünnepséget a ma
gyar pilóták tragikus halála miatt elhalasz
tották.

Az olasz fővárosban egyébként 
vasárnap kezdték meg azt a vizsgálatot, 
amely a Justice fór Hungary tragédiájá

nak okát igyekszik megállapítani, 
katasztrófával kapcsolatban ugyanis a leg-A

szigorúbb vizsgálatot rendelték el, annak 
megállapítása végett, hogy

ml okozta a szerencsétlenséget és hogy 
a balesetért terhel-e valakit felelősség.

A legkitűnőbb aviatikái szakemberek vesz
nek részt a vizsgálatban, amit rendkívül 
megnehezít az a körülmény, hogy a gépnek 
csak néhány megszenesedett roncsa maradi 
meg, a többi porráégett.

A szakértők véleménye szerint a legvaló
színűbb az a feltevés, hogy a repülőgépet 

széltölcsér
borította fel. A gép már egészen alacsonyan 
repült és éppen készülődött a leszállásra, 
amikor hirtelen féloldalra billent. Motor
defektus semmiesetre sem lehetett a szeren
csétlenség oka, mivel a motorok a katasz
trófa pillanatában már nem dolgoztak.

Balbo léghajózási miniszter részvéttávira- 
tot küldött Horthy Miklós kormányzónak, 
Endrcsz özvegyének és Bittay Gyula öccsé- 
nck. Ugyancsak táviratban fejezte ki a ma-

Bánhidi Antal a halálos repülés 
előkészitője nyilatkozik 

a katasztrófa okáról
Mi okozta a szerencsétlensí get ?

Á magyar repülősport köreiben vasárnap 
is mindenki a Justice fór Hungary tragédiá
jának hatása alatt állott. Senki nem beszélt 
másról, mint a nemzetet gyászba boritó ka
tasztrófáról, amelynek részletei vasárnap 
már szinte egyre pontosabban bontakoztak 
ki a hozzáértők előtt. A Rómából kapott je
lentések, melyek a részletekről számolnak 

elegendők ahhoz, hogy a szakemberek 
megítélhessék, hogyan zuhant le a gép, 
és hogyan égett szénné benne az óceán
repülés világhírű magyar hőse, Endresz 
György és Bittay Gyula, a repülőgép na

vigátora.
A Hétfői Napló munkatársa a sportrepü

lők között elsősorban ott érdeklődött, ahol a 
legjobban ismerték az óceán magyar hősét 
és a Justice fór Hungaryt:

a Műegyetemi Sportrepülők Egyesüle
tében.

Csaknem mindenki együtt volt egész vasár
nap az egyesületben, percenként nyílott az 
ajtó ujabb és ujabb érdeklődők érkeztek egy
másután, hogy uj híreket kapjanak a meg
döbbentő katasztrófáról. A legtöbben a ma
gyar sportrepülés egyik fiatal, lehetséges tag
ját veszik körül: Bánhidi Antall, a tavalyi ró
mai sportrepülés hősét. Bánhidi, mint emlé
kezetes, kis sporlrepülőgépével repült Ró
mába. Endrcsz Györgynek leglelkesebb, leg
kitűnőbb tanítványa volt Bánhidi, aki an
nakidején kiutazott Amerikába is. mielőtt a 
Justice fór Hungary utrakelt és itt resztvett 
a gép konstrukciós munkáiban. A mostani 
repülést is ö készilcltc elő, ő végezte a szűk- 

javításokat, mint Endrcsz tanítványa 
Sportrepülők Egyesületének 1 
e. Hosszasabban bcszélgelelt a

Napló munkatársa
BANHIIH ANTALLAL,

akiiül mindenekelőtt 
a repülés előkészületeiről 

érdeklődtünk.

mii heh ■ 
i Hétfői

Hasznos tudni 
hogy Schmidthauer 

keserű vizében a termé
szetnek hatalmas gyó. 
gyiló ereje érvényesüli 

Utasítás minden palackhoz mellékelve!

Kapható mlndonütt!

gyár miniszterelnök részvétét Diaz della Vits 
loria herceg, az olasz Aeroklub elnöke, aki-, 
nek Károlyi gróf ugyancsak sürgönyben vá- 
laszolt.

A késő délutáni órákban döntöttek Rómá-. 
bán a tragikus sorsú magyar repülök felrava- 
talozása iránt.

A római kvirináli magyar követségen 
ravatalozzák fel őket s a katonai vég. 
tlszteaségen két repülőzászlóalj és egy 

gyalogezred vesz részt, 
ők kisérik' ki a koporsókat a pályaudvarra 
is.

A két magyar repülő tetemét szállító vo
nat hétfőn éjjel J2 óra 5 perckor indul Ró-, 
mából és szerdán délelőtt 10 óra 15 perckor 
érkezik Budapestre a Déli Vasút pályaudva
rára.

megrázó ima a holttestek 
fOWn

A hős magyar óceánrepülő, Endresz 
György és Bittay Gyula pilóta megdöbbentő 
katasztrófája után alig félórával megjelent 
a szerencsétlenség színhelyén Luttor Ferenc 
pápai prelálus, a vatikáni magyar követség 
kánonjogi tanácsosa és az ott egybegyült 
magyarokkal

térdenállva, mélyen megindító Imát 
mondott a megszenesedett holttestek 

fölött.
Az imádkozók hangját olykor elfojtotta a 
feltörő zokogás s a mindig égő gépalkat
részek pattogása mint halotti gyászinduló 
kisérte az imát.

Ezután a magyar követség tagjai igyekez
tek megkeresni a tragikus sorsú repülők 
értéktárgyait. Endresz György nyakán vé
kony aranyláncon függő művészi kivitelű 
Mária-érmet találtak, hátsó lapján ezzel a 
bevéséssel: . . -

„Isten óvjon!"
Megtalálták Endresz kitüntetéseit és zseb
óráját, amely 3 óra 5 perckor állt meg. A 
repülőgép órája, amely elég sértetlen álla
potban került ki a tíízböl,

3 óra 7 percet mutat.
A szerencsétlenség tehát néhány perccel 3 
után következett be.

— Körülbelül tiz napon keresztül fogtálkor- 
tain a géppel. Átvizsgáltam a legnagyobb pre
cizitással az összes motorokat, azután a fé
kekre került a sor: valamennyi féket is ponto
san beállítottam, a szelepeket lezsirozlam, 
szóval elvégeztem mindazt, ami a repülés elő
készületeihez tartozik.

Maga a gép a legklfogástalanabb állapot
ban volt, s még csak gondolni sem lehetett 
arra, hegy a legkisebb baleset bekövetkez- 

hetlk.
Ki is gondolhatott arra, hogy a Justice fór 

Hungary, mely baj nélkül repült át az Óceánon, 
most aránylag egy ilyen rövid utón odavesz, 
elpusztul. Mi emberileg mindent meglettünk, 
amit csak meg kell tenni a repülés elölt » 
őszintén mondhatom, hogy a gép a legnagyobb 
rendben állót készen az útra.

— Szombaton Indulás előtt került a sor
a benzintartályok megtömésére.

A gép törzsében és szárnyaiban összesen hét 
darab bedklntartnly volt elhelyezve. Nyolcszáz 
liter benzinnel töltöttük meg a tartályokat. 
Ilyen mennyiségre azonban a Justice fór Hun- 
garynak nem volt szüksége. De minden eshe
tőségre felkészülve, tartalék benzinnel is ellát- 
luk a gépet, amint azt ilyen több órán ót tarló 
repülésnél szokásos.

Mátyásföldtől körülbelül Rómáig üt és fel 
óra az ut.

A gép óránkint 00-100 liter benzint fogyasz
tott, összesen tehát 500- 550 liter benzinre volt 
szükség. A Justice fór Hungary azonban möf 
hat órája volt a levegőben, amikor a római 
repülőtéren várakozó közönség szeme előtt fcl" 
tűnt. Ennek kétségtelenül az voll az oka, hogy 

a gép cllcnszéllcl repült
és ilyenkor valamivel tovább tart a repülés. 
Ezt már a hozzánk érkezeti vasárnapi jelen
tésből tudom, cblxJI a jelentésből megtudtuk 
azt is, hogv az eddigi megállapítások szerint 
‘.’50- 300 liter benzin leheléit a tartályokban, 
amikor a szörnyű katasztrófa történt.

Most
magáról a katasztrófáról 

beszél Bánhidi Antal és a következő érdekel 
dolgokat mondja cl:
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— A vasárnapi római jelentések alapján 

mindenekelőtt azt kell megállapítani, hogv
a gép nem a levegőben gyulladt ki, mint 
ahogy ezt szombaton délután hittük még, 
hanem a katasztrófa úgy történt, hogy az 
éles fordu'ó után a gép „lecsúszott*,  ami 
azt jelenti, hogy a légáramlás külső beha
tásai következtében alázuhant. Amikor a 

földet ért, akkor gyulladt ki.
A tüzet minden valószínűség szerint az okozta, 
hogy a nagy ütődés következtében a benzin
tartályok összetörtek, a benzin kifolyt és a 
motor kipuffogó gáza meggyujtotta a kiömlő 
benzint. Tekintve, hogy minden repülőgép kon
strukciójánál a legkönnyebb anyagokat hasz
nálják fel, a benzintartályok is ilyen könnyű 
anyagból, alumíniumból készülnek. Egy-egy 
tartály mindössze 1.2 mm. vastagságú alumi- 
niumlemezből áll.

A gép lezuhanásának kellős oka lehetett: 
Egyrészt a rendkívül meleg levegő, más

részt pedig váratlan széllökés.
.4 meleg levegő ugyanis rendkívül ritka és fen- 
tartó ereje kisebb, mint a hidegebb levegőé. 
Ebben a ritka, forró levegőben történhetett, 
hogy úgynevezett függőleges szelek kapták el 
a gépet, hirtelen nem lehetett kiparirozni a 
széllökést.

— Azt teljességgel kizártnak tartom, hogy 
Endresz György olyan rosszul vette volna a 
fordulót, hogy emiatt bukott volna le a gép.

Endresz György a legóvatosabb pilóta volt, 
akit ml Ismertünk. Soha nem volt kapható 
olyan bravúrokra, amelyek kiszámithatat-

Beszél az Aero Szövetség elnöke
'A Műegyetemi Sportrepülők Egyesüle

téből
az Aero Szövetségbe látogattunk cl, 

ahol a katasztrófa hírének perceitől, vasár
nap a kora hajnali órákig voltak együtt a 
szövetség tagjai s a megdöbbenés, a legmé
lyebb megilletödés hangján beszéltek a tör
téntekről és várták az ujabb jelentéseket. 
Vasárnap délben Kara Jenő, a szövetség el
nöke, a következőkben informálta a Hétfői 
Napló munkatársát:

— Mindnyájan még a tragédia hatása 
alatt állunk. Római jelentésekből kitűnik, 
hogy a meleg levegőben nem volt megfelelő 
ellenállása a gépnek, lezuhant s a szörnyű 
ütődés következtében a 
meg.

— Nemcsak a magyar 
tői. hanem úgyszólván

a világ minden Iájáról . 
kéznek hozzánk a részvéttávlratok.

Az elsők között kaptuk meg a Federation 
Aeronalika Internationale elnökének, Bi- 
bescu hercegnek részvéttáviratát, Diaz tá
bornok pedig az olasz Aero Club nevében 
kondoleált. Az olasz királyi légügyi kor 
mánv is részvéttáviratot küldött.

Itt fekszik előttem Magyar Sándornak.

földön gyulladt

sportrepülés hivei-

percenként ér-

Endresz Györgyöt lebeszélték, de

Endresz György tragédiájával kapcsolat
ban természetesen megmozdult az egész hi
vatalos apparátus is, hogy a magyar aviatika 
hőseinek hazaérkező holttesteit illő gyász
pompával fogadják. Bárcziházi Bárczy Ist
ván államtitkár, amint a kormány nevében 
részvétlátogatását a Bellevue-szállodában 
megtette, azonnal visszatért a miniszterel
nökségre, ahol jelentési tett Károlyi Gyula
gróf miniszterelnöknek, majd magához ké 
rétté Rákóczy Imrét, a sajtóosztály helyettes 
vezetőjét, akivel a további leendőket be 
széllé meg.

A két hősi halott repülőtisztet
a magyar nemzet halottjainak tekintik 

és hétfőn délelőtt különböző tényezőkből

Ezt a nagy vagyon-veszteséget csak egy (mert évről-évre szaporodik a megmolvoso- 
módon lehet megmenteni: szakavatott keze-idolt bundák száma, 
léssel. Különösen vonatkozik ez a szőrmére.!

Megnyílt Budapest egyik legnagyobb 
szőrme- és szőnyegmegovója.

A MEGÓVÍSI JEGYRE PÉNZKÖLCSÖNT IS LEHET FELVENNI.
Szőrmecégem a nőlruha-osztálvon kivül 

technikailag legjobban berendezett, nagy be
fogadóképességű külön mcgóvóoszlálvl is lé
tesített Régiposta-utca 12. szám alatt, fél
emeleti főbejárattal, tehát ugyanabban a 
házban, melyben Váci-utcai üzlethelyisé
geim vannak.

Egyik legnagyobb biztosítóintézettel olv 
megállapodást íélesitettem, melv szerint tűz 
és betörés esetén teljes százszázalékos érték- 
megtérítést biztosit feleimnek. Továbbra is 
gondoskodtam arról, hogv mindazon felek, 
akik a szőrme és szőnyegek nyaraltatása 
mellett maguk is egv kis nyaralásra vágy- 
nak, vagy nőiruha-osztályomon tavaszi

lan kockázattal jártak volna. Az pedig, 
bogy a repülőtér fölött „kum.ztok-’t" akart 

volna csinálni, teljességgel lehetetlen.
mór csak azért is, mert a gép még nem is volt 
a római repülőtér fölött, amikor a katasztrófa 
történt, hanem 800 méter távolságban. Hiszen 
csak a körvonalai látszottak a gépnek, amikor 
lezuhant. Én magam a repülést Endresz 
Györgytől tan itam, s jól emlékszem rá, hogy 
mennyire vigyázott, milyen óvatos volt minden 
repülésnél.

Megemlítettük még Bánhidi Antalnak, 
hogy olyan hírek terjedtek el vasárnap a 
városban, mintha a repülőgép indulás előtt 
kicserélt rádiója rövidzárlatot okozott volna, 
igy történt a tüzkatasztrófa.

— A Justlce far Hungary rádióját valóban 
kicseréltük az indulás előtt. Egy amerikai tí
pusú rádió volt a gépben. amelyet még 
oreánrepiilés idején helyeztünk el benne, 
azonban nem működött megfelelően, ezért 
sokkal precízebb készülékei szereltünk fel 
gépre.

Ennek a rádiónak semmi köre nem leheteti 
a tüzkatasztrófához, 

mert hiszen a Rómából érkezett jelentések 
alapján kétségkívül megállapítást nyert, hogy 
a gép akkor fogott tüzet, amikor már lezuhant 
s egv ilyen hatalmas ütődés következtében a 
rádió okozta rövidzárlat következtében n^m 
keletkezhetett tűz, hanem a tűz csak ugv ke
letkezhetett, hogy a kiömlő benzin gyulladt 
meg.

Györi/uné 
a súlyos 
arcán lát-

hogy

az ócoánrepülés Amerikában tartóz
kodó hősének részvétlávirata is, 

amely igv hangzik:
„őszinte mély részvétem nyilvánítását s 

koszorú elhelyezését kérem. Magyar Sán
dor."

— Vasárnap délben az Aero Szövetség 
nevében

felkerestük Endresz György özvegyét
— mondja Kara elnök. Endresz 
bámulatos önfegyelemmel viseli 
csapást. Nem sir, nem zokog, de 
szik a leírhatatlan fájdalom.

Nekem az az impresszióm.
Endresz Györgyné cl sem hiszi a tör

téneteket.
A kérdéseiből, a feleleteiből arra lehet kö
vetkeztetni, hogy ez. a drága asszony vala
hogy a lehetetlenbe hisz, azt hiszi, hogy 
visszajön az ura ...

Emlékmű Mátyásíöldön 
és Rómában

A mátyásföldi repülőtéren vasárnap senki 
sem beszélt másról, mint a Juslicc fór Hun
gary s Endresz György halálos katasztrófá
járól. A külföldről érkező repülőgépek ve-

alakítandó nemzeti bizottság ül össze, amely 
dönteni fog a temetés részleteiről. Az eddigi 
tervek szerint

Endresz Györgyöt ós Billay Gyulái « 
Milleniumi emlékműnél ravatalozzák fel, 
a Névtelen Katona emlékműve melleit, 

ott, ahol tudvalévőén a diadalmas óceán
repülés után fogadtatásuk lezajlott. E terv 
szerint a Millennáris emlék két oldalán állít
ják fel a koporsókat és az emlékmű előtti 
térségen zajlana le az impozáns gyászszer 
tartás. Az Andrássy-ut kél oldalán jelölnék 
ki a gyászoló közönség helyét. A menet út
iránya az első hozzávetőleges terv szerint: 
Andrássy-ut, Nagykörút, Rákóczi-ul, Kere
pesi temető.

A koporsók mellett katonai diszőrség, 
felettük pedig a magyar repülők gyá

szoló acroplúnjal 
adják meg az utolsó végtisztcsségct a hős 
bajtársaknak.

Felmerült az a terv is, hogy 
a temetés a Vérmezőről történjék 

és a főváros a két hős pilóta hamvai szá
mára a farkasréti temetőben jelöljön ki 
díszsírhelyet.'

Ártotta olasz követ, aki tegnap kormánya 
megbízásából már részvétlálogatást telt a 
miniszterelnökségnél, valamint a magyar 
kiilügy miniszternél,

ma Mussolini személyes utasítására 
megint megjelent Károlyi Gyula grófnál 

és Walko külügyminiszternél, 
hogy újból tolmácsolja Olaszország legőszin 
lebb részvétét.

A követ különben arra is utasítást kapott, 
hogv kérjen kihallgatást a kormányzónál és 
a magyar államfő előtt tolmácsolja a híva-

vagy ruhát óhajtanának 
összeg momentán nem ál! 
a megóvósi jegyre a meg 
értéke szerint megfelelő

köpenyt, kosztümöt 
vásárolni, de az 
rendelkezésükre, 
óvandó tárgyak 
pénzkölcaönhöz jussanak évi 9Vt®o. lehál 
egész olcsó kamat mellett. Azért a csekély 
megóvási díjért. amit a Szűcsök Egyesülete 
megállapított, nyújtom tehát a következő
kel: a megóvandó tárgyakat elhozatom, 
szakszerűen kezelem, kisebb fesléscket, ja
vításokat, amihez anyagot hozzáadni nem 
kell, díjtalanul végzek cl és ha szükség van 
rá, a megóvási jegyre pénz ts kapható köl
csön s végül a megóvott tárgyakat felfris
sítve, rendben hazaszállítom.

BREITFELD szűcs
.Váci-utca 14. Telefon . 88-7-27,

változatlan minőség
ben és nagyságban a

zetöi és utasai mindnyájan aggódó részvét
tel érdeklődtek ujabb hirek iránt.

A repülőtéren fekete gyászlobogók jel
zik a nagy gyászt.

Arról is tudnak már itt. liogv a bizottság
nak, amely a gyászszertarlásról intézkedik, 
gondja lesz arra, hogy

megfelelő emlékművel örökítse meg 
azt a helyet, ahonnan a Justlce fór 

Hungary útnak indult Rómába. 
A bizottság érintkezésbe fog lépni az olasz 
hatóságokkal is, hogy

Rómában a katasztrófa helyen 
csak emlékművet állítsanak 

hogy maradandó emléke legyen 
repülőtér közelében is a magyar 
és fájdalomnak. 

ő ragaszkodott 
a Justice fór Hungaryhoz

Országos gyászpompával temetik Endreszt és Bittayt

ugyan
iéi,
a római 
gyásznak

Hivatalos jelentés a katasztrófáról
Érdekes nyilatkozatot lett a Juslicc forlgúC*.  Az ilyen laposszögü siklásnál

Hungary katasztrófájával kapcsolatban a 
Magyar Távirati Iroda utján a Légügyi Hi
vatal. Ebben a nyilatkozatban cáfolják azt, 
hogy egyes verziók szerint — a J’istice fvr 
Hungary történelmi nevet átfestették volna 
a magyar lajstromozás során. Az sem felel 
meg a tényeknek, hogy Jugoszlávia meg- 
tagadta volna az álrepülési engedély kiadá
sát. Igv folytatja azután a nyilatkozat:

„Biting légügyi felügyelő, n gép hősi ha
lált halt navigátora személyével knpcsolalo 
san meg kell állapítani, hogy

Blltay a legképzettebb magyar navigá
ciós és rádiószakemberei közé tartózó'.I 

és az utóbbi három-négy év alatt kereken 
604 repülést végzett, a magyar belföldi vo
nalakon kivül Budapest—Becs és Velence 
közölt is."

A nyilatkozat ezután a katasztrófa okaival 
foglalkozik. A szemtanuk és a szakértők je
lenlései szerint — mondja a nyilatkozat - 
a gép igen alacsonyan szállt, repülő szak 
kifejezéssel Endresz ..gázzal huzatla be ma-

latos Olaszország részvétet. Ártotta 
ben mai részvéllálogatásai során 
tette, hogy az olasz kormány a 
sorsú magyar repülőket ugv tekinti, mintha 
saját nemzeti halottjaik lennének.

Mit mond Rákossy Gyula dr., 
a Légügyi Hivatal főnöke ?

Vasárnap délelőtt különben alkalmunk 
volt beszélgetést folytatni

vitéz dr. Rákossy Gyulával, n Magyar 
Légiig) 1 Hivatal vezetőjével, 

aki az. eddigi tervek szerint a magyar halá
ron fogadja majd a hazatérő halottakat.

— Valamennyien nagyon szerettük Endresz 
Györgyöt — mondotta Rákossy dr. —, akit 
kiváló képességeiért nagyrabecsültünk. Az 
óceánrepülés után állást is ajánlottam fel neki, 
igaz, hogy viszonyainkhoz mérten négyszáz 
pengő havi fizetéssel, de Endresz nem fogadta 
azt cl. Más tervei voltak, szabad akart lenni. 
Azzal a hírrel kapcsolatban, hogy mi nem 
akartuk volna átengedni a római repülés cél
jaira a Juslicc fór Hunguryt, kijelenthetem, 
hogy mi a történelmi nevezetességű repülőgé
pet mint örökbecsű mnzcunii tárgyat akartuk 
megőrizni, mikor azonban

Endresz ragaszkodott a géphez, 
természetesen azonnal lel jesilellük kívánsá
gát. Most azonban azt a kérdést intézzük az 
olasz kormányhoz, hogy a hősi halottakkal 
együtt

küldjék haza a repülőgép megmaradt ron
csait h,

hogy azokat kegyelettel megőrizhessük.
— Sokat beszélnek most arról is — folytait í 

Rákossy dr. —, hogy Endresz egy szerelőt is 
akart magával vinni. Valóban szó volt erről, 
de Endresz a szerelőt a csomagok részére 
fentartolt rekeszben akarta elhelyezni, ami 
súlyosan megterhelte volna a repülőgépet. 
Meggyőztem tehát Endreszt arról, hogy 
inai repülőtéren megfelelő szerelők 
úgyis majd a rendelkezésére, ne 
monlőrl magával, hiszen arra 
kényszerleszállás esetén lenne szükség. 
Endresz meg is fogadta a tanácsomat — igy 
azután

a kiszemelt szerelő megmenekült ■ tragi
kus végtől,

másrészt pedig fel sem merülhet az a feltevés, 
hogy túlterhelés okozta a katasztrófái.

kiilön- 
kijelen- 
tragikus

nem lehetett n gép élőit eléggé lefelé 
látni s Igy történhetett meg. hogy a 
pilóta a Llttoro-rcpülőleret figyelve, a 
repülőtér körül levő kisebb dombok 
közül egyet csak abban a pillanatban 
vett észre, amikor már elfordult, vagy 

emelkedni ideje ncin volt.
Az egyik szárnyvég, majd a motor földbe- 
ütközöfl, a repülőgép orrán keresztül azon
nal átfordult és a szélroncsolt benzinlarlá- 
lyokbúl kiszivárgó benzin a gépel a már át
forduláskor fejükön halálosan sérült hős 
utasaival cgyüll lángbiiborilolta.

A nyilatkozat végül is 
cáfol minden egyéb verziót, 

különösen azt. hogy a navigátor elmulaszt
hatta volna a rádióantenna behúzását és ar, 
magasfeszültségű vezetékei érintve, a leve- 
góbén robbantotta volna fel a gépet.
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KÉt halottja van eddig 
a házéi-ostendel gyorsvonat 
borzalmas katasztráfálánah

Kisikiott a mozfieny. a rutát nem latint kiásni a romok aioi
Fúria, május 22.

A bázcl—osztendei gyorsvonatot a vasár
napra virradó éjszaka súlyos baleset érte. 
A gyorsvonat Saarburg állomás bejárati vál 
tójánál eddig még ismeretlen okból 

kIMklott s a szerencsétlenségnek halott*  
jal is vannak.

,4 mozdony, a szénkocsi, a postakocsi és az 
első személykocsi kiugrottak a sínekből és 
egymásba fúródtak.

A fUtőt a szó szoros értelmében halálra 
lapította a mozdony.

A szerencsétlen ember holttestét nem is 
lehet kiásni a romok alól, annyira széllapi- 
toltn a rcázuhanó hatalmas mozdony. A 

Katasztrófa Rákospalotán 
két halottal

A beomlott pöcegödörbe fulladt két ember, 
négyen pedig kórházba kerültek

mozdonyvezetőt az összeütközés ereje hatal 
más ívben kidobta a mozdonyból és húsz 
méterre vetette. Az erős zuhanástól oly sú
lyos sebesüléseket szenvedett, hogy kevéssel 
a kórházba történt beszállítása ulán

meghalt.
Az első személykocsi, amely teljesen ízzé 
porrá zúzódott, harmadosztálya kocsi volt, 
amelyben legnagyobbrészt szabadságos ka
tonák utaztak. Negyven utas szenvedett 
könnyebb-sulyosabb sérüléseket. A kisiklott 
kocsik roncsai teljesen eltorlaszolták a pá
lyatestet. Attól tartanak, hogy a szétlapitott 
kocsik alatt az eltakarítási munkálatok so
rán további halottakat találnak. 

esetleg egészen meglepő fordulatot kapnak 
ennek a rejtélyes és szomorú ügynek elkö
vetkező eseményei.

Az ügyészi Indítványt óz « vizzgálóbiró 
döntésót azonban még néhány igen fonlo' 
kihallgatás előzi meg, amelyet a hét elején 
folytat le Enyedy Róbert dr. Értesülésünk 
szerint

a vizsgálóbíró tanúkihallgatásra idézi 
meg Ruttkay Gábor özvegyét és az el

hunyt több családtagját,
akik az öngyilkosságot megelőző fontos ese
ményekről tesznek vallomást. Egy néhány 
kérdésben a már többször kihallgatott

Llttke Kálmánná és Ruttkay Gábor öz
vegyének szembesítésére Is sor kerül, 

amennyiben lényegesebb eltérés mutatkozik 
vallomásaik közölt. Az elhunyt Ruttkay 
Gáborhoz közelálló barátok közül is többe
ket kifognak hallgatni ezen a héten. Eddig 
csak Fömötör alezredes tett vallomást közü
lük s a napokban kerül sor Ruttkay többi 
meghitt barátainak kihallgatására.

Llttke Kálmánná, a rejtélyes haláleset 
koronatanúja egyébként néhány napra 

elutazott Budapestről.
Llltkéné Pécsre utazott le, ahol fontos csa
ládi ügyeit kell elintéznie, de rövidesen 
visszatér a fővárosba. Valószínű lég Linkénél 
ugyancsak kifogják hallgatni Ruttkaynéval 
való szembesítésén kivül is.

Vasárnap délután id. Sztarek Tivadar bá
dogosmesternek rákospalotai Dessewffy-ulca 
143. számú házának udvarán uj pöcegödröt 
ástak a régi mellé.

A húrom méter mélységi! gödörben 
a bádogosmcsler fia, ifj. Sztarek Tivadar és 
I.onger Lőrinc műszerész, dolgozlak. A vá
laszfal beszakadt, a régi gödörből a szenny 
átömlött az uj gödörbe és

megfojtotta Sztareket és Lángért.
A szerencsétlenség láttára id. Sztarek és a 
szomszédok közül fíibitz Ferencz bádogos, 
Balázsy Gyula műszerész és Dankel József 
bádogos odasiettek, de belezuhantak a gö
dörbe és

súlyos ammonlamérgezést szenvedtek.
Mindnégyüket kórházba vittek. A két halot
tat a tűzoltók emelték ki a gödörből.

Hermann Ferenc budapesti bőrgyáros 
özvegyének tragédiája Bécsben 

Vidám, beszélgetés után leugrott a negyedik emeletről

4 csalás miatt letartóztatott Fest Fedor 
bárót ideggyógyintézetbe szállitottáfi

A bécsi rendőrség nyomozásának érdefies megállapításai
Néhány nappal ezelőtt n bécsi rendőrség 

előzetes letartóztatásba helyezte Vcst Fodor 
bíró volt magyar követség! tanácsost, aki kél 
hamis váltó felhasználásával

csalásokat követett el.
Vert Fedor valamikor egyik legnépszerűbb 

tagja volt nz előkelő pesti társaságoknak. A 
jókedélyü fiatal magyar diplomatát mindenült 
szerették és szellemi képességeit is igen nagyra 
értékelték mindeddig, amig végzetes könnyel
műsége minit a hatóságokkal meggyűlt a baja. 
Vési Fedor egész előéletéi feltárta a bécsi 
rendőrség nyomozása, amelyet a budapesti 
hatóságok megkeresésére folytatóit le. Vasár
nap zárult le ez n nyomozás és rendkívül

érdekes képet ad Vcst I'edor báró moz
galmas életéről

és anyagi katasztrófájáról. A fiatal magyar 
diplomata tragédiájának tengelyében 

leküzdhetetlen játékszenvedélye áll.
Budapesten, Bukarestben, a francia Riviérán 
nagy kártyacsatákban vett reszt s amikor már 
összecsaplak feje feleli a hullámok

60.000 pengős kölcsönnel próbálta sza

nálni magát.
A szanálás azonban nem sikerülhetett, mert 
Vcst báró tovább folytatta könnyelmű életét 
Ekkor kisebb bankházaknál próbálkozott 
újabb kölcsönökkel. A vagyonbukott Pál ff y 
bankháznál vett fel nagyobb összegű vdltóköl- 
csont, később pedig már uzsorások kezeibe 
került, akik ezerpengős váltókat írattuk vele 
alá néhány százpengős kölcsön fejében.

Az osztrák hatóságok előtt Vcst Fodor sírva 
lelt vallomást tegnapi kihallgatása során. A 
báró Bécsbcn élő hozzátartozói kérték, hogy 
elmeorvos szakértővel vizsgáltassák meg a 
letartóztatott bárót, akiről egyizben megálla
pították már, hogy betegesen téközló. A mos
tani orvosi vizsgálat megállapításai szerint

az Idegileg és szellemileg teljesen össze
omlott Vési Fcdort zárt Intézetbe kell 

szállítani.
A bécsi rendőrség most intézkedik, hogy ideg 
gyógyintézetbe szállítsák Vcst Fcdort s erről 
ma értesítést küld a magyar hatóságoknak, 
amelyek viszont tekintettel, hogy a letartózta 
tás az ő megkeresésükre történt, kérni fogják 
Vcst I'edor Budapestre való szállítását.

Egy társaságbeli szépasszony tragédiája fog
lalkoztatja a bécsi és budapesti rendőrséget. 
Bécsi távirat adta hírül tegnap, hogy nővérének

Marlahllfcrstrnsse-I negyedik emeleti lakásá
nak ablakából az utcára vetette magát Her
mann Ferencné, Műnk Kamilla, egy buda

pesti bőrgyáros 33 éves özvegye.
Az urlasszony súlyos belső sérüléseket szenve
dett, de az orvosok biznak felépülésében.

A pesti társaságokban mély részvétet kelt a 
tragédia, amelynek hátterét most igyekeznek ki
vizsgálni a hrtóságok. A budapesti rendőrség 
vasárnap megállapította, hogy

n szerencsétlcnsorsu urlasszony két hónap
pal ezelőtt Budapesten is öngyilkossági kí

sérletet követett el,
a Lehel-utca 32. számú házban lévő lakásán ve- 
ronállal inegmérgezte magát és súlyos állapot
ban került a Rókus-kórházba. A méreg szeren
csére nem szívódott még fel a szervezetébe, ami
kor az öngyilkossági kísérletet felfedezték és a 
gondos orvosi ápolás megmentette, az életét.

Rendőrségi kihallgatásakor zokogva mondta 
el akkor a fiatal uriasszony, hogy

nemrég míg dúsgazdagok voltak, férje ha
lála után azonban egyre válságosabb hely

zetbe került kisleányával,
végül is nem volt más választása, mint a halál.

— Kétségbeesésemben még egy utolsó lépésre 
határoztam el magam — folytatta drámai vallo
mását a kórházi ágyon — Újsághirdetésre ház
vezetőnőnek jelentkeztem a Nagy János-utcában 
. . . a gyermekem miatt mindenre képes vol
tam ... de .amikor bevezettek a villa tulajdo
nosnőjéhez, jövendő kenyéradóinhoz, megfor
dult velem a világ . . . gyerekkori

barátnőmmel álltam szemben,
akivel együtt jártunk valamikor az Angol Kis
asszonyokhoz . . . nem... a múltnak ez a tra
gikus jelentkezése megfosztott az erőmtől . . . 
hazarohantam cs bevettem a Veronáit...

A rendőrség támogatásban részcsilette Her
mann Ferencnél. Kisleányát árvaházban helyez
ték el. ..........................r-,u,fV

Rejtélyessé teszi ezt a második öngyilkossági 
kísérletet, hogy Hermanné ismét kedvező anyagi 
helyzetbe jutott, rokonainál élt gondtalanul és

néhány perccel ezelőtt, hogy kiugrott a ne- 
gyedikemeleti lakás ablakából, jókedvűen 

beszélgetett nővérével,
Miért aknrt megint meghalni? — ezt a bécsi 

rendőrség fogja most már kideríteni.

Háromhónapi fogházra Ítélték 
a gondatlanságból gyilkoló postást 

A soroksári-utl halálos autószerencsétlenség 
a bíróság előtt

Ruttkay Gábor feleségét és család
tagjait is kihallgatja a vizsgálóbíró 

az öngyilkosság előzményeiről 
Tovább bonyolódik a rejtélyes haláleset

Rutkay Gábor koronaőrségi százados ön 
gyilkossága ügyében a vizsgálóbíró továbbra 
is nagy eréllyci folytatja a nyomozást és

Igen fontos, érdekes kihallgalásokut fog 
még foganatosítani.

Vasárnap délelölt dr. Enyedy Róbert, az

Flllte gyorssal
utazzon

ügy referens vizsgálóbírója hosszabb tanács
kozást folytatott vitéz Boronkay István 
ügyészségi alelnökkcl, majd pedig Bárót h.y 
Pál főügyésszel, a királyi ügyészség elnöké
vel folytattak tanácskozást. Enyedy vizsgáló
bíró azután hosszasan tanulmányozta az ed
digi kihallgatásokról felvett jegyzőkönyve
ket. A vizsgálóbíró é.s az ügyész vasárnapi 
tárgyalásainak eredményeképpen — infor
mációink szerint —

ar. Ügyészség a legrövidebb Időn belül 
Indítványt tesz a vizsgálóbírónak a to

vábbi vizsgálatra vonatkozóan.
Ettől a döntő és nagvfonlossúgu lépéstől

és vegyen amnyórtékü, magas 
lekvóbü, nagyrészt már be
épült. fáaitott, villany világi- 
tAssal ellátott

giunwii
Legblstosabb tőke befektetés I 

Parcelláz ó-imdák: 
FtlRnólUAZO 4T0SAG, Siótok. 
'Felelőn 1. ős Budapest. VII., Károly*  
körút 3 s, félemelet, felelőn: 45-2-02. 

__________ Kérgen prospektust!

Mindenkinek élénk emlékezetében van 
még az n megdöbbentő halálos autószeren
csétlenség, amely néhány hónappal ezelőtt 
játszódott le a Soroksári-uton és amelynek

egy fiatal postatisztviselő esett áldo
zatul.

Az autószerencsétlenségből természetesen 
bűnügy lett, amellyel tegnap foglalkozott a 
budapesti büntetőtörvényszék Váradl-Bren- 
ner-tanácsa.

A vádlott: Reifenscheid József postaal
tiszt, nki az emlékezetes napon főnökségé
től azt az utasítást kapta, hogy a posta gép
kocsiparkjának egyik oldalkocsis motor
kerékpárján induljon ellenőrző éjszakai 
körútra a külső Ferencvárosban. Ugyan
ekkor utashlást kapott Kovács József tiszt
viselő is, hogy az ellenőrző körútra szintén 
menjen el. A motorkerékpárt Reifenscheid 
vezette, mig az oldalkocsiban Kovács fog
lalt helyet.

Alig ért ki a gyors iramban száguldó mo
torkerékpár a Soroksári-utra, amikor

megtörtént a katasztrófa.
\ Gróf Haller-utca sarkán hirtelen egy te
herautó bukkant fel a motorkerékpár elölt. 
Reifenscheid előzni akart, azonban olyan 
szerencsétlenül fordította a kormánykere- 
kot, hogy

teljes sebességgel beleszaladtak a teher
autóba.

Az Összeütközés következtében Kovács ki
repült az oldalkocsiból és elterült a köveze
ten. Teste

borzalmasan összeroncsolódott, kopo
nyája összezuzódott, úgyhogy a kihí
vott mentők már nem tudtak segíteni, 

a szerencsétlen ember a helyszínen szörnyet
halt.

Az ügyészség gondatlanságból okozott 
emberölés büntette címén emelt vádat Rei
fenscheid ellen, aki a baleset alkalmával 
csak jelentéktelen sérüléseket szenvedett. A 
tegnapi főtárgyaidon a vádlott postaaltiszt

egy keresztutcából és olyan hirtelen 
bukkant fel előtte, hogy ő nem tudta M*  
kerülni. A kihallgatott tanuk és szakértők 
ezzel szemben őzt állították súlyosan tér- 
belő vallomásukban, hogy

a motorkerékpárt verető postaalHszt 
szabálytalan oldalon és szabálytalanul 

nagy sebességgel haladt, 
úgyhogy a halálos szerencsétlenségért őt 
terheli a felelősség.

A perbeszédek elhangzása után a *̂ r* 
vényszék bűnösnek mondotta ki a vádlót ‘‘ 
gondatlanságból okozott emberölés vétség 
ben és ezért őt

háromhónapi fogházra 
ítélte.

Magyar Légiforgalmi Rt
nyíri menetrend

Érvényat lll| nivittai II-tg.
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légiforgalmi Rt. IV., Véel-Utca 1. Telefont M-S-88. 
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Elfogták a Buúapesien leleplezel! 
lonihanilsitúli harmadik társál

a magyar rendiírseg nagy siksra
A párisi rendőrség vasárnap rádión érié 

hitette a főkapitányságot, hogy Marscillebcn 
kézrekerült Rosano Giacomo 36 éves olasz 
férfi, a hírhedt fonlhamisitó társaság bar 
madik tagja.

Ezt a fonlhamisitó társaságot Budapesten 
leplezték le. A társaság tagjai hónapok ót í 
utazgattak Európában s mindenütt hamis 
angol ölfontosokat adtak ki. Egész Európa 
rendőrsége üldözte, de nem sikerült meg 
találni őket. A múlt hónapban

Budapestre is ellátogattak, 
egy darab hamis ölfontost adlak ki, de

Lobkovifz herceg halálos 
katasztrófája a berlini autóversenyen 

A versenyző herceg kocsija felborult a kanyarodéban
Berlin, május 22.

A német birodalmi autóklub vasárnapi nemzetközi versenyén
halálos szerencsétlenség

történt. A verseny másmi!!; fordulójában I.obkowitz herceg csehszlovák versenyző ko
csija közvetlenül az Avus-pálya déli fordulója előtt

felborult és pozdorjúvá tört.
A herceget eszméletlen állapotban szállították kórházba, ahol alig

negyedórával később belehalt 
súlyos sérülésébe.

Tetteuértek egy zsarolót 
a mozi előcsarnokában 

ValutaUgyekre hivatkozva akart zsarolni
Perlstein Mózes kereskedő Dob-utca 4. 

szánni házban lévő lakásán minap megje 
lent egy fiatalember, aki Klcinmald Károly 
nak mondotta magát. Titokzatosan, fontos
kodva arra hivatkozott, hogy tudomása van 
arról, hogy

a Dob-utca környékén zugvalutabörzc 
működik, azt le akarja leplezni, de jó 
pénzért hajlandó elhallgatni a dolgot. 

Perlstein elutasitotla a ti.italemberi azzal,
hogy ö nem foglalkozik illegitim üzletekkel 
és nincs félnivalója. A fiatalember eltávozott, 
de rövidesen levelet küldött, amelyben 

ezer pengő kölcsönt kért
és fenyegetőzött, hogyha a pénzt nem kapja 
meg, kellemetlenkedni fog. Perlstein erre föl
jelentést telt a zsaroló ellen.

A rendőrség tanácsára szóbaálll a fiatal
emberrel cs találkozót adott neki szómba 

Leleplezett kokaincsempészés 
Budapest és Bécs között

A határon elfogták az ügynököt, aki plédbe burkolva 
szállította a kábítószert — A budapesti rendőrség 

szenzációs nyomozása az ügy szereplői után
A főkapitányságon nagyszabású kokain

csempészés ügyében folyik nyomozás, amely 
már eddig is

szenzációs megállapításokra vezeteti az 
ügy budapesti szereplőire vonatkozóan.

budapesti látogatásukon rajtavesztettek. A 
hamispénz elhelyezése után megszöktek, de 
a budapesti rendőség megállapította a kilé
tüket: Como George és Baronc Rafael olasz
országi születésű amerikai állampolgárok 
személyében.

A főkapitányság rádión értesítette erről 
az összes európai rendőrségeket

és ennek alapján C.omot és Baronet Német
országban elfogták. Kinyomozta a rendőrség 
harmadik társukat, Rosano Giacomót is, 
akit azután most szintén elfogtak.

Ion estére egy terézvárosi mozi előcsarno
kában.

Az állítólagos Klcinwald megjelent a ran
devún és

átveti cgv borítékot, amelyben előre 
megjelölt száz.pengös bankjegyet he

lyezett el Perlstein Mózes.
Abban a pillanatban, mikor a borítékol 

kezébe vette, előugrottak a lesben álló de
tektívek, lefogták és a főkapitányságra ki
sérték. Itt kiderült, hogy nem Kleinuialdnak 
hívják, hanem

Spllz Imre a neve, 31 éves kereskedő-
Spitz azzal védekezett, nem akart zsarolni, 

sőt ellenkezőleg, az volt a szándéka, hogy a 
pénzt átadja a rendőrségnek és leleplezi u 
nalulaüzércket. I'./.I a védekezést azonban 
nem fogadták cl és zsarolás gyanúja miatt 
letartóztatták.

A nyomozás előzménye cgv jelentés, 
amely a minap érkezett a bécsi rendőrigaz- 
galóságtól. A jelentés szerint a magvur- 
oszlrók határon átkelő becsi gyorsvonaton a 
vámvizsgálatot végző osztrák fináncok egy 

gondosan összeszijazott uliplédet gyanús
nak találtak és mikor kibontották a szíja
kat,

az összehajtogatott plédből öt kiló ko
kain került elő.

A fináncok azonnal felszólították a kupé 
utasait, jelentkezzék a pléd tulajdonosa, de 
a felszólításnak nem volt foganatja. Az uta
sok közül többen azt állították, hogy

a fülke egyik utasa, egy ügynök hozta 
magával a plédet.

Az ügynök letagadta a dolgot, de az osztrák 
hatósági közegek a gyanuokok alapján 

letartóztatták, Becsbe kísérték és a 
Landesgerlcht fogházába vitték.

A bécsi rendőrség közölte a főkapitány
sággal az ügynök nevét és adatokat kért az 
ügyről A nyomozás során megállapították, 
hogv az elfogott ember külföldön lakik 
ugyan, ele

Budapesten Időzött, mielőtt elindult 
volna Bécs felé,

különben pedig egy hozzátartozója buda
pesti lakós

A rendőrség
kihallgatta az elfogott ügynök buda
pesti hozzátartozóját, valamint egy ls- 

incrlnevü fővárosi bankárt,
akik részletes tanúvallomást tettek.

A vallomások alapján rendkívül érdekes 
adatokat gyűjtőit össze a rendőrség és való
színűnek tartják, hogv

messziágazó, több országot behálózó 
kokaincsempész társaságot sikerül le

leplezni
a főkapitányságnak, amely a vizsgálat ed
digi adatairól már értesítést küldött a becsi 
rendőrigazgatóságnak.

A választóknak
30 százaléka szavazóit le 

Vasárnap a várban
Csendben, rendben, teljes érdek
telenség mellett folyt a szavazás 
a várbeli községi pótválasztáson

Vasárnap tartották meg a Várban a köz
ségi pótválasztást. Reggel nyolc órakor az 
Allila-nlcai polgári iskolában Zombory La
jos. a választási bizottság elnöke, megnyi
totta a szavazást.

Hat helyen állították fel a szavazóhelyi
ségeket.

Az első szavazalszedő küldöttség az Altila- 
iilcai iskolában székelt, olt, ahol maga a vá
lasztási bizottság. Néhány lépésre innen 
ujabb szavazalszedő helyiség van: az Xll'la- 
uleai gimnázium. \ többi szavazalszedő he- 
Iviségek ugyancsak a különböző iskolák 
bán voltak elhelyezve.

Reggel nyolc óra után, miután a válasz 
lást megkezdték, a szavazalszedő küldött
ségek

hiába várakoztak jóidéig a választókra.
Alig jelentkezett valaki s órákig tarló vára 
kozás után jött csak egy két szavazó az ur 
mik elé. Még az Attila utcában volt a leg
élénkebb a forgalom, de lenn a Várban, a 
Gellérthegyen és Naphegyen

kongott az iircssscgtől a szavazatszedő 
küldöttségek helyisége.

Délfelé kissé megélénküllek a szavazóhelyi
ségek, a kora délutáni órákban azonban is-

Biztositsa saját 
egészségét és gyermekei jövőjét

vegyen felkel

ingyen MHnainK
oda-vissza

minden vasár- és ünnepnapon 
közlekednek, kedvezőtlen idő 

esetén is.

Indulás IV. kér, Ferenc József- 
rakpart 20. sz. alól (Ferenc Jó- 
zsef-hid és Erzsébet-hid között) 
d. e. 8, fél 10 és 11, délután 1, 

fél 3 és 4 órakor.

Visszatérés Érdligetről óránként

I
H

Városi iroda:
VII., Rákóczi-ut 24. Tel.: J 423-22

Kérje uj térképes ismertetőnket.

inét elnéptelenedtek s egészen a záróra ki
tűzéséig megint csak nem jelentkezett a vá
lasztópolgárok.

Incidens, rendzavarás sehol nem for
dult elő.

\ legnagyobb csendben szinte némán folyt 
.i szavazás és este nyolc órakor, amikor 
összeszámolták a szavazatokat, incgállapi 
tollák, hogy

az 1. kerület 111.3(1 választójából mind
össze 3262-cn szavaztak le.

lehűl az összes szavazók harminc százaléka.
A szavazást ma folytatják, a szavazatok 

ö.sszeszámlálá«ához este kezdenek hozzá és
kedden délben hirdetik ki a választás 

eredményei.
amely iránt vasárnap oly feltűnő érdektelen
ség mutatkozott.

jóminőségü miiselyem-_ 
bői, szép divatos íazó-lfl. 
nokban, uj minták ...

Hői inunadrig 
míiselyem-tricot,hibátlan 
minőség, különféle pasz- 
teliszínekben, 1 db .... I

HÓI híziruha
ló minőségű pamutmusz
linból, berakással, min
den nagyságban ..........

Macco-zefir 
indanthren-lestett, kb. Stl 
cm széles, nagy minta- 1. 
választékban 1 ni... I

Hői pongyola
divatos, nyomott pamut- 
muszlinból, kimonó- 
lazón, jó szabással ....

Crepe Georgette
müselyem. a legújabb 
idénymintákban, kb. KK) 
cm. széles 1 m..............
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Nagyarányú földcsuszamlás Miskolcon
Tizennyolc hazat pusztított el az Avas oldatán elterülő 

Danluoigyben a lezuhanó földtömeg
Miskolc. május 22.

f.t Hétfői Napló tudósítójától ) Szombaton 
alkonyaikor Miskolc legszörnyübb nyomor
negyedének hz Avar aljában fekvő Dani- 
völgynck h Mus/kásoldal felőli részén 

irtózatos robajjal megindult a föld.
Mintegy 10 —15 méter hosszúságban 

szakadt le az óriási földtömeg 
és a 25-30 vuggonrn becsülhető löldkolosz 
szus bezúdult a völgybe.

Tizenkét házat nyelt el pillanatok alatt 
a földtömeg 

és talán örökre eltemette szerencsétlen la kór
nak minden szegénységét, amit nagykeser- 
vesen összekiiporgattak. Csodálatos véletlen

Holnap tárgyalja a törvényszék 
a biztosítási csalással vádolt 

Reich szőrmekereskedő bünpörét 
Öt vádlott az egyesbírő előtt

A bünletőlörvényszéken László Dezső dr. 
egyesbiró holnap reggel olyan pórt tárgyal, 
amely nagy érdeklődésre tart számol: a biz
tosítási csalással vádolt Pick József Deák 
Ferenc-utcai szőrme nagy kereskedő és társat 
állnak a bíróság elé.

A királyi ügyészség
csalás kísérletével vádolja

lleich Józsefei az. Ismeri fiatal kereskedőt. A 
vád szerint lleich üzletében februárban tűz 
solt és utána mint elégeti holmikat vette laj
stromba a raktárán voll összes szőrméket, 
holott ezeket már a tűzesetet megelőzően 
elvitte a: üzletéből és ismerőseinek adta át 
megőrzésre.

A Hamburger Allgemvlnc Verslchcriings 

Newyorkban elfogták és deportálták 
Biró Oszkár budapesti álhirlapirót, 

akiről most kiderült, hogy bigámiát követett el, 
kifosztott egy gazdag angol nőt, kémkedett és Moszkva ügynöke

Meglepő tartalmú értesítés érkezeit a kül
ügyminisztériumhoz és ii minisztérium utján 
hz ügyészséghez (íhyka ncwyorkl magyar fő
konzultól.

Hlró OiZkfir Newyorkban leleplezett állítóla
gos könyv- és lapkiadó fantasztikus ügyéről 
szól a megkeresés, mely a magyar hatóságokat 
kéri fel a titokzatos származású kalandor 
múltjának feldei ilésére.

Biró Oszkárt hetekkel ezelőtt leplezték le. 
Kiderült, hogy

amerikai és európai lapok nevében szél- 
hámoskudlk

és mint főszerkesztő szerepel. Az. amerikai ha
tóságok deportálása melleit döntöttek.

Mint a ncwyorkl értesítésből kiderül. Bíró 
Oszkárt még sem deportálták azonnal, a buda
pesti és nz európai bűnügyi hatóságoktól függ, 
hogy mi lesz ii sorsa a harmincnyolc éves 
Bírónak A megkeresés olyan adatokul közöl n 
budapesti hatóságokkal, amelyek meglepetés! 
kelletlek:

Bíró Oszkárt többszörös bigámián és egyéb 
nagy szélhámosságokon felül azzal gjanu- 
sllják, hogy nemzetközi kémhólórnl tagja 

és ezenkívül Moszkva ügynöke.
Biró Oszkár évekkel ezelőtt Budapest éjsza

kai éleiének és a bohéintn rsniágnak egyik Is
mert alakja volt, de mint kiderüli, már buda
pesti tartózkodása alatt is kémekkel állt össze
köt étéiben és mikor égni kezdőit talpa alatt 
a föld, megszökött.

Bíró Budapesten nősült először, Kunt Helé
náin egv tisztviselő leányát volta el feleségül, 
majd szökése lilán

Páriában másodszor Is megházaandott, anél
kül. hogy elvált solnA. majd harmadszor 
felraéglll vett egy nemzelközlleg Ismert, 
veszedelmes kommunista nöl, Roscnberg- 

llnyc Sarah-t.
A harmadik feleség férje neve alatt magyar 

útlevéllel jutott ál a határokon és hosazu ido'.g 
sikerült elkerüli.le n hatóságok figyelmét, ame
lyek IcAnvneve alatt tartották nyilván, mint a 
szovjet meghízottját. Biró Oszkár, mint

Moszksu űzetett embere,
azért vette cl Rosenbcr Haye Sarsh-l, hogy se
gítségére legyen a titkos kommunista üzelmek- 
ben.

Kiderült, hogv Biró Josoph Bemer álnév 
alatt utazgatott N'yugaleurópa államaiban, majd 
Ncwynrkhnn és ilyen név alatt tartotta fenn a 
kapcsolatot a nemzetközi kémszei vezeltel, 
amelynek állandó szolgálatában állott.

Páriában ötvenezer dollárt csalt ki Dália 
Porlmann du.sgacag angol hölgytől, 

ak t társul vett nagy Jupl rüsztjéhez". Azt 
mondta az angol assszonvnak. hogy Berlinben 
uj lapot indít m ennek ötven százalékát az 6 
nevére íratja, (.sok hónapok múlva tudta meg

Kisipari termem-

BÚTORCSARNOKA RT.
•udaisaat, VII.. D«h«ny.a. M. TwIotoBi J. Ml-IH 
, MlndennamO l*kbor»nrts»A»ek.

AestnlMmariarak káMttsaányal.
UT ti úttal taltotatak, rtealatr*  la. 5U

folytán emberéletben nem okozott kárt a 
borzalmas katasztrófa, mert a nyomortanya 
összes lakói a nagy kánikulában a szabadba 
menekültek odúi penetráns gőze elől.

A földszakadás mint a vizsgálat megálla
pította, nem állott meg, mert még körülbelül 
húsz méter távolságban megrepedeztek a 
sziklák és a főid, úgy bog}’

minden pillanatban további katasztrófá
tól félnek.

A hatóság éppen ezért a tizenkét ház lakóin, 
számszerűit 108 léleken kivül még 18 ház
nak a lakóit lakoltaita ki Az összeomlás kö
vetkeztében ilyenformán közel 300 lélek ma
radt szombat éjszakára fedél nélkül.

Aktlengeselltschaftnái 6.174 dollár vala
mint 01.800 pengő kárösszeget akart fel

venni.
de a kísérlet meghiúsult.

Ileicbcn kivül vádat emelt az ügyészség 
még négy Ismerőse ellen Is 

akik •— a vád szerint — segédkeztek neki az 
áruk elvitelében és elrejtésében. A tárgyalás 
igen izgalmasnak ígérkezik. Valószínűleg sor 
kerül majd a tűzesetnél dolgozó tüzoltótiszt, 
a nyomozást végző rendőrtiszt, valamint 

biztosítási és szőrme szakértők 
tanúkihallgatására Is. A vádlottakat Medm'gy 
(iábor dr. és Kroó Izor dr. ügyvédek védik a 
tárgyaláson, amely előreláthatóan napokig 
tart.

Dúlja Partmann, hogy az előkelő főszer
kesztő, nkl

a párisi Claridgc-szállodában lakott, 
szélhámos volt.

A főkapitányság nz adatok alapján megindí
totta a nyomozási és máris megállapította, 
hogy

Bíró Oszkár ellen kémkedésért eljárás 
folyt, Budapesten szélhámosságokat köve

telt el
és chő feleségétől nem választolla el a bíróság, 
bár ilt már megindult a holttányilvánítási el
járás, a budapesti hozzátartozók ugyanis az.l 
hitték, hogy Biró Oszkár, akiről évek óla nem 
hallottak és aki kémkedési ügyének megindu
lása után megszökött, már régen meghall.

Amint a nyomozás befejeződik, a magyar 
hatóságok- értesítik n ncwyorkl főkonzulátusi 
adataikról, melyeknek alapján

Bíró Oszkár letartóztatását kérik.
A szélhámos kommiiniatn kém letartóztatását n 
párisi, londoni és berlini rendőrhatóságok is 
kérik, mert a dúsgazdag főszerkesztő és könyv
kiadó Alcájáhnn szélhámoskodó Biró Oszkár 
számos bűncselekményt követelt el Európa 
nagy metropólisaiban.

Szélhámosság a MOVE 
nevével

Elfogták a B-llslások csalófát
Az utóbbi időben több lapban hirdetések je

lentek meg. melyben nyugdíjas és B-listás tiszt
viselők részére jól jövedelmező állást helyezett 
kilátásbii egv Molnár Miklós nevű egyén.

A hirdetésre igen sokan jelentkeztek Molnár 
Miklósnál, akiről csakhamar kiderült, hogy 
magn Is 47 esztendős B.-listás magántisztviselő.

A jelentkezőknek nzt mondotta, hogy ö a 
MOVE frontharcos egyesületnek vezető embere 
és mint ilyennek, kitűnő összeköttetései révén, 
alkalma van kaució ellenében különböző ren
dez fizetéssel dotált állásokban elhelyezni em
bereket. Molnár Miklós

nyuglnkönyvvel, bélyegzővel rendelkezett 
ós sikerült több embertől mintegy hétezer pen
gőt felvenni.

A legfőbb embernek nzt ígérte, bogy 
a dohány jövedéki hivatalnál mint dohány- 
elosztó megbízottakat fogja elhelyezni ökd.

A jelentkezők csakhamar rájöttek, liogv Mol
nárnak semmiféle összeköttetése nincs és hogy 

vlsstaélt a MOVE nevével is.
Feljelentést tettek ellene a rendőrségen és n 
feljelentések alapján sikkasztás címén előzetes 
letartózlatáshn helyezték.

BhBrbutorok 
konyhák, msszekrenyek 

(•Sveunányl Havasnál 
7Alogcédu8Jht,
• »ran.\iu, •sO»to,1 hrilllAnsot hIBe'tt'en mspas áron 

msek. IváncslM SkixsrUslet Kákócal-vi •. iUo

regény-keresztrejtvény versenyünk 
pályázati feltételei

1. Tizenkét héten keresztül közöljük folyta
tásokban a regény-keresztrejtvényt, melynek 
megfejtéséül mindenkor rt regénynek a kereszt
rejtvénybe szőtt sorait kell beküldeni, még pe
dig abban a folytatólagos sorrendben, ahogy ez 
nz ábra alatt közvetlenül fel van tüntetve.

Ahhoz azonban, hogy a következő héten 
folytathassa a rejtvény megfejtést, meg kell 
találnia a regénynek a keresztrejtvény szö
vege után következő és n Hétfői Napló szö

veg-részében elrejtett mondatát Is.
2. A megfejtések és a lapban elrejtett egy 

mondat együttesen. külön iv papírra vagy pos
tai levelezőlapra Írandó le, tehát a kiszakított 
oldal vagy ábra beküldése — adminisztráción
kat megnehezítvén —, legnagyobb sajnálatunkra 
nem fogadható el.

3. A megfejtési ívre. Illetőleg a levelező
lapra lapunk 2. oldalán található pályázati 
szelvényt okvetlenül fel kell ragasztani, 
enélkül a pályázatot nem vesszük figyelembe.

Hozzáfűzött vagy csak borítékba betett szelvé
nyek az óriási tömegben könnyen elkallódhat
nak, mindenki tehát saját érdekében ragassza 
fel a szelvényt.

4. A megfejtéseket mindenkor legkésőbben 
szombat estig,

a május 30-án közölt 
első keresztrejtvény megfejtését tehát 

a jövő héten, junius 4-lg
kell postára adni, vagy a szerkesztőségünk be
járata előtt elhelyezett rejtvényládába bedobni.

5. A regény-keresztrejtvény versenyben részt 
vehet a Hétfőt Napló bármely olvasója, aki a 
regénynek legalább 6 cgyinásutáni fejezetét be
küldi. A már leközölt fejezetek megfejtését min
dig a megjelenést követő bélen közölni fogjuk, 
hogy mindenkinek kellő tájékozódása legyen az 
addig történt eseményekről.

Az első 50 díj azok között kerül kisorso
lásra, akik a regény-keresztrejtvény verseny 
mind a 12 rejtvényét a fenti feltételek szi
gorú szem előtt tartása mellett helyesen 
fejtik meg s a megfejtést az előirt időpon

tig beküldik.

közlését
május 30-án kezdjük meg

A budai családi dráma 
szereplőinek megrázó 

vallomása a kórházi ágyon 
Le akartam vágni az asszony orrát — mondja a 
merénylő férj — Ez már a második merénylet — 

mondja az asszony
Dolgos István viccházmestert, aki szom

baton a Krisztina-körut 8. számú házban 
hároniesztendös kisgyereke szemelállára át
vágta külön vállán élő felesége torkát ós akit 
menekülés közben az üldöző rendőr lelőtt, 
vasárnap délben Zitáiig János dr. rendőr
fogalmazó kihallgatta az Uj Szent János- 
kórházban.

Bolyhos alig hallható, halk hangon tette 
meg vallomását:

— Elhagyott az asszony s magával vitte 
a gyereket is. Azóta többször kér lem, hogy 
térjen vissza hozzám, — mondotta — (le 
csak nem akart jönni. Bánatomban öngyil
kosságra szántam magam. \ Teleki-téren 
vettem egy öreg pisztolyt. Szombaton elha
tároztam, hogv

mielőtt meghalok, még egyszer meg
kísérelem, hátha visszajön hozzám az 

asszony.
— Merleslem a Széli Kálmán-lérl piacon. 

Találkoztunk is. Vele volt a gyerek Elhív
tam a bátyúm lakására, hogy olt majd be
szélgetünk. A lakásban összevesztünk, el
vesztettem a fejemet, előkaptam a borotvát,

le akartam vágni az orrát, hogy el- 
esuflfsnm.

nem akartam én megölni. Dulakodás köz
ben véletlenül vágtam meg a nvakát. Mikor 
láttam, lmgv nz asszony vérzik, szaladni 
kezdtem. Elővettem a revolvert, hogy majd 
öngyilkos leszek. A Városma'orban utóiért 
a rendőr, revolverdördülésl hallottam, az
után elvesztettem az eszméletemet és csak 
itt tértem magamhoz a kórházban.

A családi dráma áldozata,
Bolyos István né Is magához, tért 

vasárnapra.

Ezen 50 díjból az első, mint Ismeretes, az, hogy 
a győztes éléskamráját minden
féle jóval töltjük mey. A zsírt, 
lisztet, cukrot, kávét, fűszert, 
csemegét stb., stb.. sokszáz pen
gő értékben, a Hétfői Alapié jut
tatja a verseny első dijaként.

RÁDIÓKÉSZÜLÉKEK, GRAMOFONOK, ÉT
KEZŐ KÉSZLETEK, LAKBERENDEZÉSI 
TÁRGYAK, SZOBROK, SZŐN YEGEK, EZÜST 
TÁRGYAK, stb., stbn ÉRTÉKESEBBNÉL- 
ÉRTÉKESEBB NYEREMÉNYEK SZERE
PELNEK A TOVÁBBI 42 DÍJ KÖZÖTT.

Ezenkívül több mint 200 dijat sorsolunk ki 
és ebben a sorsolásban már nzok is részt 
vesznek, akik csak 0 egymást követő rejt- 

, vény megfejtését küldték be.
Ezen 200 dij közölt ugyancsak szebbnél-szebb 
nyeremények szerepelnek, nevezetesen kisebb

EZÜST TÁRGYAK, ÍRÓASZTAL KÉSZLE
TEK, DISZKAZETTA LEVÉLPAPÍR KÜ
LÖNLEGESSÉGEK, GYÖNYÖRŰ ZSURTE- 
RÍTŐK ASZTALKENDŐKKEL, RÁDIÓ ASZ

TALOK, JARDIN'ETTEK, stb., stb, 
egyszóval csupa olyan komoly értéket képviselő 
tárgyak, melyek mindenkinek örömet fognak 
szerezni.

Az összes dijak odaítélése a verseny lefo
lyása után klr. közjegyző jelenlétében fog 

megtörténni.
6. A pályázatok a Hétfői Napló szerkesztősé*  

gének címére (VII., Erzsébet-körut 4) külden
dők. A borítékra vagy a levelezőlapra feltűnően 
rá kell írni:

DÖNTSÖN A KÁRTYA!
7. Aki választ akar, az kérdezősködő levelé

hez, — melyet azonban a pályázati ívtől telje
sen különálló lapra Írjon —, pontosan megcím
zett és megfelelően bérmentesített válaszboriié- 
kot csatoljon.

Kívánunk mindenkinek kellemes szórakozást.
A HÉTFŐI NAPLÓ szerkesztősége.

A fiatalasszony, aki az Uj Szent János- 
kórház II. számú kórtermének 9. ágyában 
fekszik,

igy mondotta ei a véres nap történetét 
a Hétfői Napló munkatársának:

— Ez inár a második merénylet, amit az 
uram elkövetett ellenem. Hat héttel ezelőtt, 
mikor már különváltál) éltünk, beállított « 
lakásomba. A házigazdáin észrevette, hogv 
hatalmas konyhakést rejteget a zsebében. 
Elvette tőle a kést és kiutasította a lakásból. 
Az uram akkor öngyilkosságot akart elkö
vetni,

lugkőoldatot Ivott,
kórházba is vitték, de másnapra mér job- 
bán lett és elengedték. Szombaton megvárt 
a piacon, ahol Pista fiamnak ruhát vásárol
tam. Elcsalt a lakására, ahol

szép szóval igyekeztem meggyőzni ar
ról, hogy nem tudunk egymás mellett 

élni,
hagyjon békén. Egvszerre csak dühbe gu
rult, borotvát vett elő és rámrontott. Mi tör*  
lént azután, arra már nem emlékszem.

Bolyos István, a merénylő férj elölt kü
lönben kihallgatása ulán

szándékos emberölés kísérlete miatt ki
hirdették az előzetes letartóztatásról 

szóló végzést
és Intézkedtek, hogv amint állapota rteg- 
engedi, vigyék u rabkórházba. . _

Jégszekrények,
rlllatno*  hűiökéwOlékek •*rtt-  || ■ ■ M ■ ■■ I Q
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hírek
Igazgatónő és tanárnő 
érdekes pereskedése 
egy növendék miatt

Az amerikai magyar kisleány 
tgy rágalmazási per hátterében

Nem mindennapi étdekességü rágalmazást 
pert tárgyalt szombaton a budapesti ' büntetö- 
járásbiróság, amclv

vádlottként ar Igen előkelő éa jónevü peda
gógusnői: dr. Patai Pálné. Darvas Annát 

Idézte maga elé.
Patai dr.-né a Bar-Madas budai leánvnevelő ly- 
ceum igazgatónője. Az ismert tanárnőt egv kol
léganője: Szigeti Ilona jelentette fel — egy levél 
miatt.

A levelet az igazgatónő irta a tanárnőnek, 
szemrehányást téve neki azért, hogy sz 
egyik növendéket nem készítette elő kellő 

gonddal a vizsgára.
A szemrehányó kitételekben Szigeti Ilona rágal
mazást látott, igy született meg azután a rágal
mazási és becsületsértési per.

A főtárgyaláson a kihallgatott igazgatónő 
energikusan védekezett a vád ellen.

— Én csak a kötelességemet teljesítettem — 
mondotta — hiszen mint egy ilyen nagymultu 
és nagypresztizsü intézet igazgatónője köteles 
vagyok növendékeim felelt felügyeletet gyako
rolni. A szóbanforgó növendéket, egy Halmos 
Jeanne nevű kisleányt,

amerikai magyar szülei nem közelebbről, 
mint Chicagóból hozták Budapestre, csak
hogy mintaszerű magyar nevelést kapjon.

A kislányt beíratták és a legnagyobb nyugalom
mal visszatértek, biztos kezekben tudva gyer
mekük jövőjét. Én állandóan figyelemmel kísér
tem a kislány előmenetelét, akinek korrepetá
lása Szigeti Ilona munkakörébe tartozott s meg
állapítottam. hogy a növendék nem rndelkezlk 
megfelelő tudással. Ezért irtani aztán a levelei 
Szigeti Ilonának, figyelmeztetve öl szaktanárnői 
kötelességeire.

A vádlott kihallgatása után a bíróság minden 
további bizonyítást mellőzött és Ítéletében

felmentette az igazgatónőt,
megállapítva, hogy a levélben foglalt „szemre- 
hányásoknak“ nincs rágalmazó vagy becsület
sértési tendenciája.

— Csökken a meleg. Vasárnap is folytató
dott a hétvégi fullasztó, kánikulai forróság. 
A Meteorológiai Intézet prognózisa szerint 
Nyugaton felhősödés és a meleg csőkké 
nése várható, erős zivatarhajlammal, kele
ten azonban nem várhaló lényegesebb vál
tozás.

— Különös potyautas a Dunán. Szombaton 
este a Dunagözhajózási Társaság csarnoatéri 
megállójánál egy 30—32 évesnek látszó, zava
rosan viselkedő férfi szállott fel a hajóra. Jegye 
nem volt. Kijelentette, hogy neki nincs szük
sége jegyre, mert csak a Pelőfi-lérre megy cs 
erre, a rövid útra nem hajlandó fizetni. A fiatal
embert a Pclöfi-téri hajóállomásnál leszámítot
ták a hajóról és rendörrrel előállittatták a fő
kapitányságra. mert gyanúsnak találták visel
kedését. A rendőrségen dr. Hanning Nándornak 
mondta magát és azt hangoztatta, hogy azelőtt 
tanár volt, 32 éves, de jelenleg állás nélkül 
van. Egyelőre a rendőrségen tartják és igye
keznek megállapítani, hogv tulajdonképpen 
kicsoda Is a hajó Ingyen utasa.

Bethlen István érdekes beszéde 
a Revíziós Liga vasárnapi nagygyűlésén 
„Magyarország feldarabolását magyar emberek gonoszsága és 

ennek kihasználása idézte elő"
A Magyar Revíziós Liga vasárnap délelőtt 

az egész országban nagygyűléseket rendezett, 
hogy a trianoni békeszerződés és annak kö
vetkezményeiként jelentkező gazdasági válság 
ellen tiltakozzék.

A főváros revíziós nagygyűlését a Vigadó
ban tartották meg,

amelynek összes helyiségeit zsúfolásig meg
töltötte a közönség, de igen sokan szorullak 
ki az utcára s itt inegafonon hallgatták a 
nagyteremben elhangzó beszédeket. A nagy
gyűlést

HERCZEG FERENC.
a Revíziós Liga elnöke nyitotta meg.

— Endresz György legyen az első név, 
amely ajkunkról elhangzik ...

Endresz nevének említésekor, mint egy 
ember állott fel a többezer főnyi közön

ség
és állva hallgatta végig Herczeg Ferenc be
szédét.

— Endresz György, ehhez a névhez egy 
nagy diadal és nagy gyász érzése fűződik. Ha 
Endreszre gondolunk, nem a földi rög, hanem 
a napfényes magasság felé fordul tekintetünk. 
Élete rövid és tündöklő volt, mint a meteor 
útja, a hősiességgé hevített hazaszeretet füzé
ben lángolt. Halála és megrázó vége a diadal
mas héroszé, aki Róma, az örök város határá
ban. babérággal a kezében roskadl össze.

Ilyen tragédiái csak bátor, erőslelkü né
peknek vannak.

Mély részvétet érzünk az elhalt hős özvegye 
iránt, kérem, bízza meg a nagygyűlés a Liga 
vezetőségét, hogy kellő formában adjuk ezt az 
özvegy tudomására.

Herczeg Ferenc ezután a békeszerződések 
revíziójának szükségességéről beszélt. Kijelen
tette, hogv a legkülönbözőbb párlállásu politi
kusok ülnek itt együtt. Ilyen nemzeti össze
fogásra ma Európában nem sok nép képes és 
én ebben látom a magyar jövő garanciáját.

Azután
BETHLEN ISTVÁN

volt miniszterelnök, akit a Liga disztagjává 
választottak, mondott beszédet.

— Meggyőződésem az, hogy szükség van 
arra, hogy azok a férfiak, akik a magyar ide
álokat propagálják az országban és külföldön, 
megértsék egymást azokkal, akik hivatalos 
állásban ugyanezt a célt más eszközökkel kö
vetelik. Az életet a szív, a lélek és a lelkiisme*  
rét együtt kell hogy irányítsa. Nézzük tehát 
végig, mit követel tőlük a magyar szív, mit 
követelnek a realitások. Az első kérdésre 
könny fi válaszolni. Azt hiszem, nincs ma ma- 

■gyar ember, bárhol lakjék, bármi legyen a fog 
lalkozása, állása, fclekezete, pártpolitikai be
állítottsága, aki ne követelné a békeszerződés 
revízióját. Ehhez egy reminiszcenciát kell fűz
nöm.

Bethlen István elmondotta ezután, hogy 
1918 szeptemberében, az összeomlás után, az. 
Erdélyi Szövetség gyűlést hívott össze Kolozs
várott. De három nappal előbb Károlyi Mihály 
azt ajánlotta, hogy halasszák el a gyűlést, ami 
meg is történt s este együtt utaztak haza Ká

— A máltai lovagrend vasárnapi közgyű
lése. A szuverén máltai lovagrend magyar 
asszociációja vasárnap délben tartotta évi 
közgyűlését József főherceg palotájában. Az 
ülésen gróf Karálsonyi Jenő, a szuverén 
rend eddigi követének tolmácsolták az asz- 
szociáció köszönetéi hétévi munkájáért. Az 
asszociáció a folyó év folyamán fokozottan 
kapcsolódik bele a munkanélküliség és a 
szociális bajok nyomán fellépett nyomor 
enyhítésére tervezett jótékony akcióba. A 
tisztikar a következőképpen alakult, elnök: 
József főherceg, alelnökök: gróf Andrása? 
Géza, gróf Somssich József. Adminisztratív 
igazgató: dr. Nemes Antal, titkár: Zsarnó- 
czay János, pénztáros: dr. Moser Ernő, ta
nács: gróf Karátsonvi Jenő, gróf Csáky Ist
ván, Jaross Vilmos Móric, gróf Pongrácz 
Jenő, Hódossy Sándor és gróf Szapáry Fri
gyes.

— Vázsonyl-emlékünnepély. A Nemzeti De
mokrata Párt alapítójának és nagynevű vezé
rének, Vázsonyi Vilmosnak, halálozási évfor
dulóján emlékünnepélyt rendez. Május 28-án, 
szombaton, este fél 9 órakor a Központi De
mokrata Körben serlegvucsora keretében Brflll 
Alfréd monja nz rmlékbcszédel. Május 29 én, 
vasárnap, délelőtt fél 10 órakor kegyeletei ün
nepély a kerepesi-uti régi temetőben, ahol 
Vázsonyi Vilmos sírjál koszoruzzák meg. 
Ugyancsak május 29-én. vasárnap délelőtt 
cl 11 ómkor a Zeneakadémián rendeznek em
lékünnepélyt, melyen nz ünnepi beszédet dr 
Gál Jenő országgyűlési képviselő tnrtja.

—- Harsányi Zsolt előadása Nagykanizsán. 
A nagykanizsai Kereskedő Egyesület meghívá
sára Harsányi Zsolt, az ismeri író, vasárnap 
délelőtt előadást tartott, melynek nagy sikere 
volt.

— Beomlott a bánya — húsz halott. Fok
városból jelentik: A délafrikai Robinson- 
búnyúban súlyos szerencsétlenség történt 
Tárnaomlás eltemetett busz bánvászl, akik 
minden valószínűség szerint ételüket vesz- 
•ették. A beomlott tárnát nem lehet meg
közelíteni. A szerencsétlenül járt bányászok 
túlnyomórészt benszülöltek. 

restazinu harisnyában isrhai
ma már minden nő. mert nem látszik At a feles | lesleges hajszálst eltávolít .A Morlsson tej tel- 
leges szőrszál, ha sz uj, foylékony Dr. Morlsson . jesen ártalmatlan, meghízható, kényelmes szőr 
tejet használja, mely egy perc alatt minden fe | eltávolító, Igy strandolás dőlt nélkülöshetetlen.

rolyi Gyulával Budapestre. Egész éjszaka be
szélgetlek. Károlyi elmondta, hogy elérkezett
nek látja az időt, hogy a hatalmat kézbevegye 
és kijelentse, hogy az uj kormány ar antant 
pártjára áll.

Feldúlt lélekkel hallgattam Károlyi fejtegeté
seit — mondja Bethlen — úgy éreztem, hogy 

a magyar nemzet történelmének egyik leg
nagyobb katasztrófája felé vezet, amit 

Károlyi mond.
Mindenáron arra törekedtem, hogy lebeszéljem 
terveiről. Károlyi megdöbbenéssel hallgatta fej
tegetéseimet és a végén szemem közé nevetett. 
Azt mondta, hogy rémképeket látok s különö
sen jót mulatott jóslataimon. Kétségbeesve lát
tam, hogy nem tudom kapacitálni s a Károlyi 
állni kigondolt film lepergett a szemeim előtt. 
November 3-ón falusi otthonomból jómagam is 
menekülni voltam kénytelen családommal 
együtt. Hosszú gyaloglás után egy hegyre ér
tünk, ahonnan az éj sötétjéből egy utolsó pil
lantást vetettem otthonomra, leültem még egy
szer az. erdélyi rögre s úgy éreztem, hogy ott 
honommal együtt Erdély is elveszett. Akkor le
mentem a hegy csúcsáról és elindultam a reví
zió útjára. Sokezren hasonló élményeken men
tek keresztül. Sokan vannak, akik érzik, hogy

Magyarország feldarabolását nem a nem
zetiségi kérdés, nem a wllsonl pontok Igaz
ságos végrehajtása, hanem a magyar em
berek gonoszsága és szomszédai részéről e 

gonoszság kihasználása Idézte elő.
Bethlen ezután történelmi példákkal foglal

kozik. majd megállapítja, hogy vannak ma már 
férfiak, akik a magyar nemzet mellé állottak és 
a revízió gondolatában ar egész magyar nem
zet együtt van. Nemcsak annak a közéletnek 
van morálisan inferiorws képe, ahol visszaélé
sek fordulnak elő hébe-hóba, amelyeket ül
dözni kell, de annak a közéletnek is, ahol

az emberek úgy megfeledkeznek a nemzet 
Iránti kötelességeikről, hogy kölcsönös vá

daskodásba merül ki a közélet.
A nemzet minden fiának összefogására van ma 
szükség.

Bethlen beszédéi taps fogadta. Majd
Eckhardt Tibor

benyújtotta a határozati javaslatot, amelyben a 
nagygyűlés követeli a békeszerződések revízió
ját, a Dunavölgy rendezését, a Dunamedencc 
gazdasági együttműködésének alapfeltétele 
azonban csak a trianoni békeszerződés reví
ziója állal következhet be.

Ezután Eckhardt hosszabb beszédet mondott, 
amelyben kijelentette, hogy osztja Bethlen Ist
ván szavait abban, hogy a nemzeti erények fo
kozott kifejlesztésére van szükség. További be
széde során kijelentette, hogy a revízió érdeké
ben minden intézkedésnek a jó erkölcs és tisz
tesség jegyében kell megfogannia.

Sztranyavszky Sándor és Nagy Emil hosszabb 
beszéde és számos felszólalás után a nagygyűlés 
a határozati javaslatot egyhangúan elfogadta.

Vidéken is számos revíziós gyűlés volt. Deb
recenben, Miskolcon, Hajdúszoboszlón, Kör
menden, Nagykanizsán és pestkörnyéki váro
sokban is több gyűlést tartottak.

— Felszentelték a Duna—Száva—Adria 
vasut hősi halottainak emléktábláját. Meg
ható ünnepség keretében vasárnap délelőtt 
hősi halottainak emléktábláját a Duna— 
Száva—Adria vasút igazgatósági épületének 
falán. Az ünnepség Pogány Sándor vezér
igazgató beszédével kezdődön, utána A’ett 
Ákos igazgató szólalt fel. Végül Hnász Ist
ván tábori püspök bcszcntelte az emlék
táblát.

— Gyanús kaland a gyári kazán mcMctt. A 
Wander-télc tápszergyárban Harangozó István 
fűlő észrevette, hogy a gyártelep egyik alkal
mazottja, Brandes Flóriánné, 30 éves gyári 
munkásnő, n fülöterern egyik sarkában pnpirbn 
csomagol valamit, majd a csomagot a szemét
ben helyezi cl. Az asszony ezután a szeméttel 
együtt a lapátra tette a kis csomagot is és azt 
az izzó kazánba akarta behnjilanl. A fűtő gya
núsnak találta a dolgot, kivette a lapátot az 
asszony kezéből és a csomngot felbontotta. 
Később kiderült, hogy öthónapos méhmagzat 
volt a csomagban és azt akarta a gyári mun
kásnő a tűzben elégetni. A rendőrség az ügy
ben megindította a vizsgálatot.

— Meggyilkolt csecsemő a szegényháziéri 
templom mögött. Vasárnap hajnalban a sze
gényháziért templom sekrestyéjének bejárata 
mögött egy ujságpapirosba becsomagolt dobozi 
talált a sekrestyés. Azonnal értesclettc a rend
őrséget és nemsokára megállapították, hogy n 
cipődobozban véres papirosba és rongyokba cső 
magolva egy megfojtott újszülött leánqcsecsemö 
holtteste van begyömöszölve. A kis halottat a 
törvényszéki orvostani intézetbe szállították, a 
gycrmekgyilkosság ügyében pedig megindította 
i nyomozást a főkapitányság.

— Az önsegélyző Egyesület 80 éve® jubi
leuma. Nagyszámú közönség jelenlétében folyt 
le vasárnap délelőtt Bánó Dezső elnöklete alatt 
az Általános önsegélyző Egyesület 80-ik jubi
láris diszkőzgyíiléso Bánó Óezső elnöki beszé
dében ismertette nz egyesület alakulását és 
fejlődését, bejelentette, hogy a? egyesület ser- 
génysorsu tagjai számúra jubiláris alapítványt 
lelt. Dr Rosenák Miksa és dr Raul Leó és 
Farkas Elek főtanácsos elismerő szavai után 
Weyslovits József igazgató ismertette az egye
sület változatos történetét.

a Ke vésvén 
drága 
harisnyát I

B

és

>1

p

A hölgyek ezrei
dicsérik

1.78
1.95
kiválóan 
jó és szép 
V i s k o s a

'-38

s

D

melyekért áruházunk 
garantálja az elsőrangú 
minőséget és a harisnya 
hibátlan, tiszta szövését.
Kiállítva a 22. sa. 

kirakatban.

Erösszálu harisnyánk 1.78
diszkrét fényű, tartós ée jó mosó P ■

Középszálu harisnyánk 1.95
suna vagy elegáns ajour nyíllal 1‘ M

DBBuíOK
RAKÓCZI-UT 72—74

Lapunkra való hivatkozással 
kérjen képes árjegyzéket.

— Kisteleki Ede síremlékének leleple
zése. Vasárnap délután 1 órakor a rákos
keretében leplezték le a mull évben elhalt 
keretében leplzlék le a mull évben elhalt 
Kisteleki Ede költőnek síremlékét. A minisz
terelnökségi sajtóiroda megbízásából Kom
játhy Aladár sajtóelőadó jelent meg. Az 
egyházi szertartást Hevesi Simon vezető fő
rabbi végezte, aki költői .szárnyalása be
szédben avatta fel a síremléket. Az írói és 
újságírói intézmények nevében Sziklay 
János dr. meghaló beszédben méltatta Kis
teleki Ede emlékét, Szeged városának nevé
ben Pálffy József, a Dugonics Társaság 
megbízásából pedig Móra Ferenc emlékezett 
meg szereld tel Szeged szülöttjéről. Ezután 
Patai József beszélt még az IMIT, nevében. 
Gróf Klcbelsbcrg Kunó, a Kisteleki emlék
bizottság elnöke nevében Márkus Miksa ud
vari tanácsos fejezte ki a családnak kegye- 
letes megemlékezését és szereidét.

— l'UIlövőn szúrtuk cg.v legényt. Hácsalmá- 
són vasárnapra virradó éjjel mulatságból haza
térő részeg legények összeszólalkoztak s kések
kel egymásnak mentek. Ekkor került oda Ke
resztes György, aki békileni kezdte társait, 
mire Reitz Antal a kezében lévő nyitott bics
kát a békilgelő fiatalember balfűlkngylójába 
szúrta. A szúrás nz ütőeret érte: Keresztes nagy 
vértócsában terült el. A csendőrség a bicskázó 
legényt letartóztatta.

— Eltűnt egy kisdiák. Bán Lnjosné magán
tisztviselő neje, aki a Pozsonyl-ut 4/c. alatt la
kik, bejelentette n főkapitányságon, hogy 
Endre nevű 11 éves fia, oki első gimnáziumba 
jár, három nappal ezelőtt eltávozott lakásuk
ról és azóta nem tért haza. Az eltűnt diákot ke
resi a rendőrség.

— A MEFHÓSZ utazási iroda a nyár folya
mán ismét megrendezi az olcsóságáról közis
mert külföldi tanulmányutjait. Kéfhdenklnt 
indulnak csoportok Párisba. Ugyancsak cso
portok mennek Konslanllnápolyba, Dalmá
ciába, Ausztriába, Felvidékre és kél hónapra a 
díjon! nyelvkurzusra. Prospektust az érdeklő
dőknek készséggel küld a MI'.FHOSz Utazási 
Iroda (Budapest. IX., Ferenc körül 38. fsz. 2- 
Telefon: Aul. 872—74. Hivatalos órák: d. u. 
* 7 -lg).
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Panaszkodnak a ház
tulajdonosok

Á Háztulajdonosok Országot Szövetsége va
sárnapi közgyűlést és egsuttnl országos intéző 
bizottsági ülést tartott.

Dr Németh Bt In elnök megnyitóbeszédében 
foglalkozott a magyar háztulajdonosok súlyos 
helyzetével é» ennek okát elsősorban

■ lakásprodukclóban é« a nagy közterhek- 
ben látja.

Keservesen panaszolta tel. hogv nem közuta
kat is nem a Rókus-kórhá/at építették fel. ha 
nem lakásokat termeltek s ezáltal konkuren
ciát esináltak a háztulajdonosoknak.

Követelik a lakás forgalom szabadságának 
helyreállítását és a közterhek csökkenténél.
Az elnöki megnyitó után dr- Teles Béla 

ügyész ismertette a szövetségnek a háztulajdo
nosok érdekében kifejtett munkásságát. Majd 
elhatározták, hogv a vidéki városokban gyűlé
seket fognak tartani sérelmeik orvoslására.

Bizalmatlanságot 
szavaztak a debreceni 
ipartestület elnökének

Varjassy Imre elnök 
lemondott

Debrecen, május 22.
é.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A debreceni általános ipartcstület 
vasárnap rendkívüli közgyűlést tartott, 
amelyen a költségvetést tárgyalták le, ne
hagy az iparlestíilel ei-lerhe jusson és en 
nek következtében működése szüneteljen. A 
költségvetést egyhangúlag fogadták cl. azon
ban Vtigi István ékszerész

bizalmatlansági indítványt adott be Var
jára? Imre elnök ellen,

ami nagy izgalmat okozott a zárt sorokban 
tchonult körülbelül hatszáz főnyi iparos 
között.

Az ipartest illet szabályai alapján név
szerinti szavazási kértek, amely azután nagy 
izgalmak közepette félhét óráig tartott és 
eredményeként

hét szótöbbséggel megszavazták az elnök 
ellen beadott bizalmatlansági Indítványt, 

mire Varjassy Imre ipartestületi elnök be
jelentette lemondását

ÍZECHEIWI SntnDFllROO
U m»B. Uav1111

— Bethlen István gróf Debrecenben. Deb
recenből jelentik íiethlen István gróf voll 
miniszterelnök, a város egyik képviselője 
kedden Debrecenbe érkezik és három napig 
tartózkodik itt. Néhány nappal ezelőtt még 
art tervezték, hogv Bethlen Iw-számoló beszé
det is mond, vasárnap azonban úgy módo
sult ez a terv, hogy Bethlen csupán az itteni 
egyscgcspárt gyűlésén szólal lel s tart beszé
det.

— A vasúti talpfára irta „búcsúlevelei" 
■z öngyilkos, akit kettészelt a vonat. Vasár
nap hajnalban Bákosszcntniihályon a kör
vasút melletti töltésen cgv összeroncsolt, jól
öltözött férfi holttestét találták; derékon 
vágta kelté a vonal. A zsebében talált ira
tokból kidéi ült. hogy az öngyilkos Éried- 
rich Gyula. 41 éxes rákospalotai szabó
mester. Még az éjszakai órákban történhe
tett az öngyilkosság Frledrich búcsúlevelet 
nem hagyott hátra, ellenben krétával a kő
vetkezőket irta a v.i-iiti talpfára: „Nem bír
tam tovább a küzdelmet, bocsássatok meg." 
A rendőrség intézkedésére holttestét a ha
lottasházba szállították.

— Mire van szükség egy modern háztar
tásban? Az utóbbi évek súlyos gazdasági 
helyzetét leginkább a háziasszonyok érzik, 
mert a jövedelem csökkenése következté
in a háztartásra szánt összeget is megfele
lően csökkenteni kellett, tízeket a fokozott 
gondokul óhajtja a Telefongyár könnyíteni 
akkor. Hiúikor legtijabb gyártmányaik a 
..Friguhis" hiitőszekrénvt. a ..Gindcrella" 
mosógépet és a ..Quodlibcf passzrlozógépet 
piacra hozta. A gyártmányokra vonatkozó
lag a Telefongyár Bt. minden érdeklődőnek 
a legnagyobb készséggel ad feliilágosilásl 
és részletes prospcktii'l küld Gyártelep; 
Budapest. V11 . Hungória-körut 167/169.

— A VI. kcrtllrll Ndcgylet , közgyűlése. V«. 
.-sou|/í Vilmosáé elnök lésével vasárnap délelőtt 
(ártotta a budapesti VI. Kerületi Nöegylct ren
des évi közgyűléséi Az elnöki megnyitó Uláll 
felolvaslak a pénztári és titkári jelentési, majd 
az egyesület ügyészi lisztére megválasztották 
dr. Teszler Dóm ügyvédnőt.

Legolcsóbb, legszebb, legalkalmasabb 
Írókészletek, bronzfigurák, ajándéktárgyak

Csilla rok
ésVilágitás RT. Budapestek 
rzsébet-körútw

Alonálmérgezéssel szanatóriumba 
vitték Holzer Sándor divatáru

kereskedő fiát
Vasárnap este 7 órakor a Kossuth Lajos- 

utca 20 számú házba hívták a mentőket, 
ahol édesapjának, Holzer Sándor ismert 
divatárukereskedőnek a lakásán eszméletle
nül feküdt a divaláriikercskcdö 32 éves fia. 
Ilolzer Andor. A mentők

i'Jonalmérgczést konstatáltak
és Holzer Andort súlyos állapotban vitték a 
Pajor szanatóriumba.

A meiilök<• tAndor egvik barátja.

— A lakók deklarációja a pénzügyminisz
terhez. A Lakók és Czlelbérlök Szövetsége 
igazgatósági ülésén elhatározta, hogy dekla
rációt intéz a pénzügyminiszterhez. A dekla
ráció hangoztatta, hogy a szövetség a legna
gyobb megdöbbenéssel vesz tudomást arról, 
hogy a pénzügyminiszter a bérlők helyett a 
há/.ttilnjdonosoknnk helyezett kilátásba leg
utóbb moratóriumot és egyéb könnyítéseket. 
Majd megállapítja a deklaráció, hogv ez az 
egyoldalú bánásmód csak lápot ad annak a 
demagógiának, amely a bérlőket tömeges 
bérnem fizetésre buzdít ja, amelyet a szövet
ség elitéi és ellensúlyozni kivan. Végül kéri 
a deklaráció a pénzügyminisztert, hogv a 
bérlők érdekében előterjesztett követeléseket 
mielőbb teljesítse.

— Munkában a betörők. Szombaton éjszaka 
betörők járlak Újpesten az Árpád-utcában az 
Apolló-mozi előcsarnokában. Alkulccsnl kinyi
tották az ajtót, majd özvegv Schmartz Berta
lanná cukurkakereskedö .szekrényeit felnyitot
ták és az azokban talált árut elvitték. Még egy 
helyen történt betörés Újpesten, az Islván-ut 
4. számú házban. Itt Kovács Ignác ingatlanfor
galmi irodájának udvar felöli ajtaját ismeret
len tettesek felnyitották, a pénztárt fellcszitet- 
ték és miután itt pénzt nem találtak, falbontás 
utján behatoltak a szomszédos rubakercske- 
désbe, ahonnan több ruhaneműt vittek el. 
Németh Ferencné Üllői-ul 120. alatti padlásá
nak ajtaját ismeretlen tettes feltörte, onnan 
több ruhaneműt és egyéb tárgyakat elvitt. A 
betörések ügyében a rendőrség megindította a 
nyomozást.

— Szerelmi bánatában Ingyen autózott egy 
kecskeméti fiatalember. Szombaton éjszaka egy 
fiatalember került a rendőrségre, aki egész este 
autóval vitette magát és végül nem tudta a 
taxi árát kifizetni. A főkapitányságon II. Lajos 
kecskeméti lakosnak mondotta magát és azt 
adta elő. hogv kereskedelmi iskolai tanuló, 
most készül az érettségire, de szerelmi bánata 
van és azért jött Budapestre, hogy kimnlaksa 
magát és utána öngyilkos legyen. A főkapi
tányság érintkezésbe lépett a kecskeméti rend
őrséggel. megállapították, hogv a fiatalember 
szülei jómódú emberek. A fiatalembert egyelőre 
a rendőrségen tartják s a kecskeméti rendőr 
ség ujabb válaszától teszik függővé a további 
lépéseket.

— Halállal végződött a falopás. Pápáról je- 
lentik: Dóka község határában tegnap este 
Györkös János erdőőr Rákóczi János 41 éves 
pápasahimoni lakost falopáson érte. Rákóczi 
futásnak eredt. Az erdőőr szolgálati fegyveré
vel ulánalőlt. A golyó Rákóczi fejébe hatolt és 
azonnal megölte. Rákóczinak négv gyermeke 
marndt árván. A szigorú vizsgálat folyamatban

— Az újpesti Horváth-kerlben (Újpest, Hor
thy Miklós ul 99. Nyugatitól 55-ös villamossal! 
nagyszerűen érezték magukat, akik a szombati 
és vasárnapi kánikulai hőségben ide kirándul
tuk. mert élvezték ennek az óriási kerthelyi
ségnek ózondus levegőjét. éleiben és italban 
pedig az uj tulajdonos, AVaczovszky Rezső iga
zán elsőrangút nyújtott. A vendégek jó hangu
latáról Lakatos Árpád jazz-, valamint a kül
földről hazaérkezett Torma Tóni és Gyula hír
neves zenekara és a zenekaroknál közreműködő 
llorli Lajos .színművész gondoskodik.

— Európa felé repül a IX) X. Ilortából 
lAzorii jelentik: A DO X. jelzésű német repülő
gép-óriás 14 főnyi legénységével szombaton 23 
óra 15 perckor tközépeurópai időszámítás) tel
jes sötétségben minden nkadálv nélkül leszállt 
a horlai öbölben A repülőgép még az éjszaka 
folyamán 20 .000 liter benzint és olajul vett fel 
és vasárnap reggel 9 óra 15 perikor ismét fel
szállt és a spanyol partok felé vette útját. A 
repülőgép délelőtt 11 órakor iközépeurópai idő
számítás szerinti nz északi szélesség 38.30 fo
kán és a nyugati hosszúság 21.50 fokán volt és 
Vigo felé repült 90 tengeri ntérföldnyi sebesség
gel 176 kilométer'. A DO X. az Ujfundlund és 
az Azori-szigctck közli 2300 kilométer hosszú 
utat 15 óra 05 perc alatt tette meg. Útközben 
heves ellcnszéllcl és köddel kellett megküz
denie.

— Halálozás. Dr. Neményi Honfiné. dr. Ke
mény! Honfi fogorvos neje, e hó 21-én meg
halt. Temetése .23-án délután t órakor lesz a 
rákoskeresztúri izr. temetőben. Az elhunytban 
Neményi Imre hírlapíró és dr. Lédcrcrné Ne 
tr.ényi Lillv anyjukat gyászolják.

Kertész Pál értesítene. Kertész elmondotta, 
hogy látogatóban járt llolzcrnél, aki

fogfájásról panaszkodott, 
csillapitószernek alonálpasztillát vett be és 
azután lett rosszu.

A hozzátartozók is kijelentették. Iiogv
Holzer Andornak semmi oka sem lehe

tett az öngyilkosságra
és minden bizonnyal véllellen baleset tör-

— Negyven utasa hiányzik még a George 
Phlllpparnak. Parisból jelentik: A George 
Philippar hajótöröttéi közül most már csak 
negyveneggyen hiányoznak. A Mcssagerics 
Marilimes hajózási vállalat hivatalos jelen
lese szerint ismét megkerült 8 hajótörött, 
akiket már elveszettnek hittek. Mind a nyol
cán matrózok, akik utolsóknak hagyták el a 
lángban álló hajót és napokig hányódtak 
egy tulajon a tengeren. A hajó személyzeté
ből most már mindössze cgv matróz hiány
zik. A nyomtalanul eltűnt utasok száma a 
legújabb adatok szerint negyven.

— Az Arany János Társaság közgyűlése. 
Nagykőrösről jelentik; Az Arany János Társa
ság vasárnap ünnepi közgyűlést tartolt, amelyen 
mint újonnan választolt tiszteleti tagok meg
jelentek Ravasz László református és Kapy Béla 
evangélikus püspökök, akik ez alkalommal tar
tották meg székfoglalójukat. A közgyűlési köz
ebéd követte, melyen Ravasz László püspök 
megrázó szavakkal emlékezett meg az óceán
repülök tragédiájáról.

— A Petőfi Társaság évadzáró ülése. Vasár
nap délelőtt tartotta a Petőfi Társaság Pékár 
Gyula elnöklete mellett évadzáró felolvasó ülé
sét, amelyen meleg szavakkal ünnepelték Móra 
Ferencet harmincéves írói jubieuma alkalmából, 
majd Szász Károly tartotta meg székfoglalóját. 
Utána Szikra (gróf Teleki Sándornál olvasta fel 
„Igy van" című versét, majd Móra Ferenc „Lát
tunk már királyt is“ című elbeszélésében Ferenc 
Józsefnek tanyai látogatását irta meg és ezután 
a felolvasóülés véget ért.

— I.clkészbeiktatás Újpesten. Az evangélikus 
egyházközség vasárnap délelőtt iktatta be hiva
talába újonnan megválasztott lelkészet. Mezey 
Józsefet ünnepélyes istentisztelet keretében. A 
beiktatási szertartást Blatniczky Pál felsöpest- 
megyei főesperes végezte, majd Mezey József, 
az uj lelkész tartott nagyhatású beköszöntő be
szédet.

— Letartóztattak egy áldetektlvet. Spiel- 
man>> László 30 éves kárpitos felkereste dr. 
Glasner Oszkár és dr. fíerqcr Sándor ügy
védeket. detektivnek adta ki magát és. aján
latot lelt, hogv jópénzért terhelő adatokat 
szolgáltat az ügyvédek egyik perbeli ellen
leiéről. A két ügyséd feljelentést tett ellene. 
Spiclmannt ma elfogta és letartóztatta a 
rendőrség.

— Gyilkos merénylet egy — tyiik miatt. 
Valter Bálint óalmást földműves szomszéd
haragosának Bingársz Lőrinc földmivesnek 
tyúkját, amely átjött az ő földjére, fado
ronggal agyonütötte. Ringársz efeletti dühé
ben disznóölő késével mellbeszurta Wattért, 
aki eszméletlenül esett össze. Életveszélyes 
állapotban beszállították a kórházba.

— Késsel és bottal támadt a rendőrre egy 
garázda társaság. Jancsik Lászlót, a Mogvo- 
ródi-ut 17. számú húz tulajdonosát vasár
napra virradó éjszaka az utcán megtámadta 
és késsel le akarta szúrni egy haragosa, 
Andrássy Imre napszámos. Jancsik segély- 
kiáltozására rendőr érkezeti oda. akinek 
láttára Andrássy elmenekült. A rendőr meg
tudta, hogy a Törökőri dűlőn lakik, mire 
utána ment. A lakásban Andrássy, valamint 
.Srdnfó János napszámos és egy fiatalkorú 
késekkel, botokkal fölszerelve a rendőrre 
támadtak. Még néhány rendőr érkezett, akik 
ártalmatlanná tették a garázdát embereket 
és előállították őket a főkapitányságra 
Mindhárom ellen eljárás indult.

— Sétahajók rcndszerltése a Dunán. \ 
Magyar Folyam- és Tengerhajózási r.-t. június 
elejétől kezdve naponként délután és este séta 
hajókat fog járatni a Dunán,. Az egyik sétahajó 
délután hat órakor indul nz Eötvös-téri álló 
mástól és este nyolc órakor érkezik oda vissza, 
ugyanez a hajó második útját este kilenc óra 
kor kezdi és tizenegy órakor fejezi be. Mint 
második sétahajó a Zsófla-jacht fog szolgálni 
A yacht este nyolc és fél órakor indul az F.öt- 
vös-térről és este féltizenegykor tér vissza kiin
dulási helyére. Mindkét sétahajó a budai kö
zönség kényelmére a PálfTy-tcri állomáson is 
kiköt.

— Carllus Moszkvában. Moszkvából jelen
tik: Curtius dr. volt birodalmi külügyminiszter 
vasárnap Moszkvába érkezett. A pályaudvaron ! 
von Dirksen moszkvai német nagykövet és a 
szovjetkormány képviselője fogadta. Curtius 
héttőn meglátogatja Litvinov és Krcszlinszki 
népbiztosokat. \ voll német birodalmi külügy
miniszter moszkvai útja nem hivatalos jellegű.

— Kivégeztek egy kínai tábornokot. Karóin 
hói jelentik: Sznhaljnnban — Ma tábornok fő
hadiszállásán — Cinsli táti.írnokot árulás miatt 
halálra ítélték és kivégezték.

— Eltűnt diák. Nagykanizsáról jelentik: Egv 
itteni vasul! tisztviselő 15 éves poláriiskolas fia 
eltűnt szülei lakásáról. Levelet hagyott hátra, 
hogy ne keressék, mert soha többé nem tér 
vissza A szülei a holmijai között egy Nagy 
Kató berlini filmszinésznőhöz címzett levelet 
találtak, melyet ő és cgv másik diáktársa irlr.k 
alá. ainelvben szerelmet vallanak a filmdivá- 
nak. A nags kanizsai rendőrség rádiókörözési 
.•dőlt ki az eltűnt diák felkutatására.

— Gyengélkedés Idején, különösen ha a 
rosszullétet szorulás fokozza, a természetes 
„Ferenc József" keserűvíz fájdalommentes 
szckürülésl és kielégítő emésztést hoz Ictre. 
Híres nöorvosok a legnagyobb elismerés 
hangján írnak a valódi Ferenc József víz
ről. mert ez a kritikus korban is hosszabb 
időn át alkalmazható, anélkül, hogy kitűnő 
eredménye változnék. A Ferenc József ke
serűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszerüzietekben kapható.

— A debreceni bírák bírói talár bevezeté
sét kérik. Debrecenből jelentik: A bírák és 
ügyészek vasárnap Keserű Lajos törvény
széki elnök elnöklésévc! gyűlést tartottak, 
amelyen elhatározták, hogy az illetékes té
nyezőktől a bírói, illetve ügyészi és védői ta
lár bevezetését kérik s ez ügyben megkere
sést intéznek a többi vidéki városokba, hogy 
e kérésüket támogassák.

— Lezuhant egy német vitorlás repülő. Bar 
komból jelentik: A Borkumban rendezett vi- 
toriás repülőhét utolsó napján halálos szeren
csétlenség történt, ölsner hamborni vitorlás re
pülő körülbelül ötven méter magasságból gépe 
balszárnyának törése következtében lezuhant 
és szörnyethalt.

— Bomhavban helyreállt a nyugalom. Bőm- 
bayból jelentik: Az elmúlt hét véres zavargásai 
után Bombayban végre ismét helyreállt a nyu
galom. A zavargások során százötvenhárom 
ember vesztette életet, 1654 pedig megsebesült.

— Betöréssel gyanúsított jómódú kocamáros. 
Nagykanizsáról jelentik: A csendőrségen felje- 
telítést tettek ismeretlen tettes ellen, aki beha
tolt az egyik gazda lakásába és különböző hol
mikat elvitt. A csendörség nyomozása során 
Kovács József jómódú kocsmám*  és feleségére 
terelődött a gyanú, akiket őrizetbe is vettek és 
átadták a nagykanizsai ügyészségnek.

Hn EfiNUEQ szakorvos
Ul _ FlIheLU vér-, bőr-Ar nemlbetesek 

nek rendel egész nap 
^tiáköczl-utSZTl-c* ”- •• Röknssal szembea.

Szolnoki csillagfára. A Hungária Automobil 
Club folyó évi junius 12-én rendezi II. Orszá
gos Szolnoki Csillagturájál. A csillaglurára 
bárki benevezhet, akinek hatósági vezetöiga- 
zolványa van. Nevezések a Hungária Automo
bil Club titkárságához IV.. Királyi Pál-utca 7. 
II. emelet 5. inlézendök. Nevezései dij: motor
kerékpárnak 7 pengő, autónak 19 pengő. Ne
vezési zárlat: 1932 junius hó 1. délután 6 óra.

O A Nemzeti Takarékpénztár és Bank Rész
vénytársaság május 17-én tartotta XXXV1I1. 
rendes közgyűlését, mely az igazgatóság összes 
javaslatait egyhangúlag elfogadta és elhatá
rozta. hogy részvényenként l.-r, pengő ;osztalék 
fizettessék. A 38. számú osztalékszelvény be
váltása ez év május 18-ikától kezdve az intézet, 
valamint a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
pénztárainál, illetve annak fiókjainál történik. 
Az intézet igazgatóságába Franki Kornél ural, 
a Werlheimor és Franki cég főnökét uj tagul 
megválasztották.

Fehérnemű-Üzem 
elsőrendű vlllnnygépokkel. jelenleg Ir telje*  (Izemben. 
bérbeadó, esetleg társulhat". Tulajdonos: Klauzál-u. 23 11. 3

— Az autóbuszjárat uj menetrendje Jász
berény és kornyékére. A közönség kényelmet 
szem előtt tartó és kényes pontosságáról a? 
utazóközönség körében nagyon jól ismert 
Slrompf Pál mérnök autóbuszüzemének itclc- 
fon Jászberény 53, Nagykáta 461 menetrendié 
igazodva az államvasutak e hó 22-én életbe
lépett uj nyári menetrendjéhez a vonatok járá
sának megfelelően lényegesen megváltozott- 
Erre való tekintettel a kellemetlenségek elkeni- 
lése végett tanácsos lapunkban közölt menet
rendet megőrizni.

— Megjelent a Magyar Diákkalauz II. kladáss. 
Horváth Kálmán nv. min. számv. főtanácsom 
hirlapiró Magyar Diúkkalauzának második. ja‘ 
silóit és hőviteti kiadása megjelent. A hézag
tól ló munka ára egy pengő és postai szállil:’*-  

■iái 20 fillér portó. Kapható a könyvúrusitóji^' 
Iveken vagy a szerzőnél (Budapest, I., Várfok
utca 12.).

— Gróf Károlyi Imre érdllgctl parcellázása 
gyors ütemben folyik, az ingyen autóbuszok 
minden vasár- és ünnepnap IV., Ferenc József- 
rakpart 20. sz. alól közlekednek. A budai la- 
kósság kényelmére május 2fi-án és 29-én. va
lamint junius 4-én 1., kor. Szent Jónos-tér l- 
H. kér., LövÖház-u. 1. és Hl., kér. Lajosába 
158. sz. alól külön járat indul reggel 9 és d. n. 
2 órakor.

teek legszebb élráje,
ha rcy estét ellőtt p főváros leí-rlnponirásal'b kri‘l 
vendéglőjében. mely óriási máretoivel. clsőiAnau "■• 
nekarsiSHl, többek közt r rádióból is közűméi'1 !■••*-  
In, Árpád curópahirö szaxofonművész, szalon- es 
jazz zenekarával és a kOlfi'dről hazaérkezett Tcr"1* 
Tóni c-. Gyula eigányzenckarával. Hortt Latos 
mOvész közrrmnködé-ével olyat nyújt, amelyet r* 1!1'*  
nyári vendéglő méu nem nyújtott Mindezek d- *14 

árai lehetetlen szolidak. Pl.:

Halászié P > i0 fl0 fmer 
Erdfiiy i fatanyűros P 1.80

ehhez aránylanak a tfthbl ételek és Untok *r"' ’ : 
ennélfogva , legszerényebb ember is megengedneu 
magának, hogy vacsoráját ezen káprázatos heljrB 

elkójlhesse

a HORVATH-KERTBEII
Újpest. Horthy Mlklöaut H. Újpesti vasutállonU’-d 
szemben. Vilhm .sköilckedés a Nyugati p -u.-lél 
villamossal. Telefon. IMI 31. Az •'telek elsőrangú 'Ál
tál és minőségét garantálja WACZOVSZKY REZSŐ t«- 

siakács é» tulajdonol.
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Óriási izgalom a színésznők 
és színészek között 

az állampolgársági igazolások miatt
Hetekkel ezelőtt a belügyminisztérium 

idegenellenörző hivatala külföldi mintára 
elhatározta, hogy a Magyarországon a mű
vészi pályán működök állampolgárságát szi- 
koruan leigazoltatja és amennyiben akadna 
köztük nem magyar állampolgár, úgy azo
kat vagy állampolgárságuk megszerzésére 
utasítja vagy pedig — ha nem kívánatosak 
— kiutasítja az országból. Az idegenellen- 
őrző hivatal idézései óriási konslernációl 
keltettek a budapesti művészkörökben, 
amelynek tagjai évtizedes budapesti műkö
désre tekinthetnek vissza. Hamarjában nem 
is tudták, hogy milyen okmányokkal kel! 
állampolgárságot igazolni, az okmányokkal 
nem is rendelkeztek, ezért a Budapesti Szí
nészek Szövetségét és a Magyarországi Szi- 
nészegyesületet valósággal elárasztották 
azok, akiknek állampolgársága körűi bajok 
mutatkoztak.

Az ijedelemre azonban a legtöbb színész
nek és színésznőnek nem volt alapos oka. 
egyrészt azért, mert a művészvilág „igazol
tatását” Jacobi miniszteri tanácsos a leg
nagyobb előzékenységgel és hivatalos udva
riassággal végezte. A hivatal azonban töb

Alkudozások a Király Színház körül
Az Unió csődtömege a színház árvereztetése után is 

szeretné Lázár Ödönt meghagyni bérletében
Vasárnap fejezte be idei szezonját a Király. 

Szinház, de már napokkal ezelőtt megindult a 
kulisszákmögötti harc a Király-Szinház épüle
tének birtokáért. Amint ismeretes, az Ingatlan- 
bank követelése fejében cl akarja árvereztetni 
a Magyar Színház után a Klrály-Szinházat s bár

■ csődbíróság a napokban hozott feltűnő 
határozatában a legszigorúbb vizsgálatot 
rendeli cl az Unió csődje körül történt 
gazdálkodás ügyében, mégis nagyon való
színű, hogy a Király-Szinház a nyáron ka

lapács alá kerül.
A Király-Szinház reflektánsai közölt elsősor
ban Marton Sándor színpadi ügynököt emlege
tik, aki maga is nagy hitelezője a Király-Szín
háznak.-.'A Marion Sándor-lele kombináció 
azpnban nem valószínű, mert cége Heltai Je- 
nőikkel együtt az uj Magyar Színházban vál
lalt érdekeltséget. Nagyon komoly rcflektáns- 
nak emlegetik az árverezők közül

a Magyar Színház nyugdljlnfé»?**t,
amely jelentős vagyonnal rendelkezik s tőkéjét 
színházépületben akarja konzerválni. Leg
újabban pedig Rozsnyay Kálmán, az ismert 
zeneszerző és artista neve került forgalomba. 
Rozsnyay Kálmán csak két nappal ezelőtt tért 
haza külföldi útjáról, de már többen fölkeres

Három hétre megbénította a mozikat 
az uj filmrendelet

Miért nem Játszhatnak uj nagy filmeket a nagy színházak 
és miért maradt abba a magyar hangosfilmgyártás?

A napokban látott napvilágot a keres
kedelemügyi minisztérium 2630/1932. számú 
rendeleté. amely a magyar filmforgalmai 
ismét szabályozza. Ez a rendelkezés, a

legnagyobb bajba sodorta a filmszín
házakat, 

amelyek junius elsejéig egyáltalában nem 
tudnak uj filmet kapni. A filmrendelet sze
rint ugyanis a junius 1-étfíl augusztus 10-ike 
között megjelenő filmek úgynevezett 

kontingensjegyeit novemberben vissza
térítik.

A rendelet ezzel az intézkedéssel a film
színházak nyári működését akarta biztosí
tani, voltaképpen azonban

óriási károkat okozott az összes pesti 
filmszínházaknak.

Hogy a nagyközönség is megértse, hogy 
miről van sző. el kell mondani, hogy amíg 
a film a közönség elé jut, igen sokféle adó 
és kiadás terheli. Először termeszt lesen a 
filmet meg kell vonni, azután le kell cen- 
zuráztalni, ami 500—1000 pengőjébe kerül 
egy vállalatnak. Le kell fizetni a film min 
den métere ulán a —30 filléreket, amely
ből a Filmipari Alapnak & magyar ülm- 
gyártást kellene támogatnia, >cóu1 minden 
film után behozatali kontingensjegyet kell 
váltani, amely 1000 és 1500 pengő között 
mozog. A filmkölc*önzőnek  tehát, mielőtt 

beket kénytelen volt az V. kerületi kapi
tányságra utasítani, ahol az ilyen ügyek 
miatt

meglehetősen súlyos pénzbírságokat 
rónak ki

azokra, akik hanyagságból, vagy nemtörő: 
dömségböl elmulasztották állampolgárságuk 
megszerzéséi. Az ismert művésznők közül

nagy baja volt a magyar állampolgár
sággal Gaál Franciskának és llonthy 

Hannának is.
Gaál Franciska, bár Budapesten született, 
de volt férje, Lcstyán Sándor egyik utód
állambeli illetőséggel bir. Gaál Franciská
nak hosszú utánjárással sikerült igazolni, 
hogy magyar állampolgár s igy továbbjátsz
hat a pesti színházakban.

A Fövám-téri Idegenellenőrző hivatalban 
naponként igen

sok elegánsan öltözőit fiatal hölgy jár 
kétségbeesve szobáról-szobára, 

vannak köztük természetesen álszinésznők 
is, akiknek semmi közük sincs a színpad
hoz — ezek ellen könyörtelenül megindul a 
kiutasitási eljárás.

ték azzal a tervvel, hogy a Király-Szinházat 
Rozsnyay számára megszerzik.

Beszélgettünk Rozsnyay Kálmánnal, aki eze
ket mondotta:

— Egv évig voltam távol Budapesttől és tár
sulatommal végigjártam Olaszország minden 
városát. Most a fiam vezeti a társulatot, én 
hazajöttem egy kicsit körülnézni és pihenni. 
Nagyon meggondolom a királyszinház eshe
tőségeket, mert nem tudom, vájjon olyan idő
ket élűnk-e, hogy színházi vállalkozásba pénzt 
lehet fektetni.

A Király-Szinház
szabad árvereztetésének nagy akadálya, 

hogy ez az árverés előre kikötött szerződés 
alapján Lázár Ödön igazgató bérletét nem 
érintheti. Bár Lázár Ödön ellen, aki állítólag 
nem tett eleget szerződésbeli kötelezettségeinek, 
az Unió csődlömeggondnoka felmondással élt és 
kilakoltalási pert telt folyamatba, az Unió 
mégsem óhajt komolyan vele szemben fellépni 
és hosszú pereskedésbe kezdeni. Az Unió csőd
tömege tehát ugv akar megszabadulni ettől az 
objektumától, hogy Lázár Ödön továbbfutó 
bérleti szerződését az uj tulajdonos is respek
tálja, ezzel el akarja Ismerni Lázár Ödönnek 
azt a színházi múltját, amely minden lisztele
tet megérdemel.

meg a film a közönség elé jut, minden 
egyéb költséget leszámítva, csupán az en
gedélyezésért legalább kétezerötszáz pen
gőket kell lefizetnie. Ezzel szemben a mos
tani kánikulában egy film bevételi lehető
sége alig haladja túl az előre kifizetett hi
vatalos kiadásokat és Így nem csoda, ha

a filmkttlesönzők Junius 1-lg egyszerűen 
megtagadják ■ filmek kiadását

és arra hivatkoznak, hogy a junius elseje 
után bemutatott filmek minden darabjáért 
legalább visszakaphatják az 1500 pengős 
kontingensjegyet, igy rizikójuk és kiadásuk 

■akkor sokkal kisebb lesz.
A legtöbb filmszínház képtelen magára 

vállalni ennek a konlingcnsjegynek terhét 
is és igy bármennyire lejátszott a képük és 
azt bármennyire nem nézi meg már a kö
zönség,

nem tudnak uj filmet hóiul,
hanem végső kétségbeesésükben a már le- 
cenzúrázott régi filmek reprizéhez folya
modnak. A filmrendelet szerkesztői gondol
hattak volna erre is, és ha ezzel a film
szakma megsegítése volt valódi céljuk, ak
kor azonnali hatállyal kellett volna életbe
léptetni a rendeletét. Ezzel megkímélték 
volna a filmszínházakat attól, hogy például 
a Nemzetközi Vásáron is régi, és lejátszott 
filmjeiket mutassák be a felróndult vidé
kieknek és a külföldieknek.

A hivatalos filmkczelésscl kapcsolatban 
meg kell említeni, hogy

■ nagy garral megindult magyar film*  
gyártás bizony mostanában megtorpant.

A külföldiek ugyan még forgatnak filmet, 
de magyar vállalkozó nem Igen akad, aki 
magyar hangosfilm vállalkozásába kezdene. 
pedig ez jó kezekben a legjobb üzlet le
hetne. hiszen Románia és Csehszlovákia már 
a legszélesebb llbcrálizmussal a magyar 
hangosan beszélő filmeket is játszani engedik

minden városban. A magyar hangosfilm
vállalkozás megakadásának egyik oka az a 
bizonytalanság, amely a Hunnia filmgyár 
kalkulációi körül mutatkozott. Nálunk még

nincs kiforrott filmgyártási technika és 
nincs rendszer, amellyel a filmgyár az 

uj filmek gyártását lefolytatná.
Előfordult például ar, hogy a legutóbbi 
magyar hangosfilmre, a „Piri mindent tud" 
költségeire negyvenezer pengőt irányoztak 
elő a Hunnia filmgyárnál s a film végül 
százhúszezer pengőbe került. Ennek nem a 
Hunnia vezetői és kalkulátorai az. okai, ha
nem a filmgyár részben elavult berendezése, 
amely

igen sokszor váratlan kiadások elé ál
lítja a vállalkozót.

Előfordult például az, hogy a „Piri mindent 
tud” Ritz-jeleneténél rövidzárlat keletkezett 
a műteremben és mig ezt megcsinálták, 
addig az eltöltött idő és kifizetett gázsik 
pontosan ötezer pengővel terhelték a vállal
kozót.

Ezért van szükség a Hunnia filmgyárnak i 
a mai kornak megfelelő sürgős modernizá
lására és pontos kalkulációs szerveire, hogy 
a komoly töke minden gyártási kockázat 
nélkül merjen közeledni a filmhez — a 
legjobb és legkifizetőbb üzlethez. (s. z.)

SZÍNHÁZI napló
Színházak keddi műsora:

NEMZET! SZÍNHÁZI A tábornok (’Á8).
VÍGSZÍNHÁZ: A kisasszony (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ- Egv kis senki (8) 
MŰVÉSZ SZÍNHÁZ, Tűzmadár (8).
BUDAI SZÍNKÖR: Ibusz kisasszony (%8). 
ANDRÁSSYUTI SZÍNHÁZ: Le az álarcra! (9). 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Katicabogár (9). 
BETHLENTÉR! SZÍNPAD: Máiusi műsor (8, 9).

Berlini híradás szerint Alpár Gitta, aki 
jelenleg Guslav Fröhlich-hel mézesheteit éli, 
nem sokáig pihenhet házassága révében. Ki
osztották uj szerepét. Lehár uj operettjében 
„Az eszményi feleségében fog fellépni az 
Admiral-szinházban. Partnere most nem 
Guslav Fröhiich, hanem Michael Bohnen 
lesz, a nagyszerű baritonista.

*
Bécs nagy várakozással tekint Al Jól són 

látogatása elé. A pompás és világhírű ame
rikai jazz-énekes, akit a Singing l'ool című 
első hangosfilmje tett a legszélesebb .körben 
ismertté, most európai turnén van s ennek 
során a napokban Pécsbe érkezik. Al Jolson 
tulmagasra taksálja fellépéséi, ezért nyugat
ról kelet felé tartó utazásában csak Bécsig 
tud eljutni, ott még úgy lát szik megfizetik a 
horribilis gázsit. Hozzánk azonban már nem 
jön.

★

Vaszary Piroskának nincs sok azercncséjc 
a liázascletben. Most hozták hírül a lapok, 
hogy a művésznő elvált férjétől, Horváth 
Árpád rendezőtől. Vaszary Piroskáról pedig 
kevesen tudják, hogy ezzel a bírósági Ítélettel 
már a második házasságát abszolválja. FJsö 
házasságát talán egy évtizeddel ezelőtt kö
tötte, egész fiatal gyerekkorában, egy vcgytlsz- 
tlsztógyár tulajdonosnőjének jómódú fiával. 
Bár ez a házasság a legjobb auspiciumok mel
lett Indult, mégis hamarosan felborult. Vasza
ry Piriből ,.komoly**  színésznő lett s a fiatal 
férj is ment a maga utján. Második házasságát 
kél évvel ezelőtt kötötte Horváth Árpáddal, de 
a fáma azt susogja, hogy tulajdonképpen egy 
peréig sem volt közöltük házasság. Akkoriban, 
a készülő házasság Idején, Vaszary Piroskának 
valóságos gyűjtést indítottak a Nemzett Szín
házban és az Andrássvy-utl .Színházban lakás
berendezésre és kelengyére. Bajor Gizi volt a 
legnagyobb Inkóshercndező, aki az uj házas
sághoz szükséges legnélkülözhetetlenebb bú
tordarabokat, igy például egy nagy, gyönyört! 
reneszánsz-ágyút állított be abba az üres ta
tásba. amelyet Piri részére kivettek. Valóságos 
„terülj asztalkám**  volt ez ■ lakás, ahová ba
rátok. barátnők a szőnyegtől kezdve a függö
nyig mindent Összchordtak, hogy ezzel Is kife 
Jezésre Juttassák szeretetUket, ninlt a khilnő 
és kedves színésznő Iránt éreztek. A házasság 
mégsem sikerült, Vaszary Piroskának pechje 
van a házasélcthcn, ámbár — amint hírlik — 
most megkísérli harmadszor Is...

★
Ar egyik budapesti opercttszlnházunk a 

napokban nagy bajba került, mert készülő új
donságának szubrettje. Fejes Teri váratlanul 
lemondta szereplését. Nagy liujsza indult Pes
ten szubrett után és kiderült, hegy ebben a 
műfajban igen gyengén állunk. Akik számíta
nak, vagy külföldön vannak, vagy turnén, vagy 
pedig — játszanak. A színház végül egy rend 
kivül tehetséges fiatal színésznőnek, Feren 
czy Máriáiménak adta próbaképpen a szere
pel. akiről rövidesen kisült, hogy remekül 
megállja a helyéi. Isméi beigazolódott az, amit 
a Hétfői Napló mindig hirdet: tessék fiatalokat 
és újakat hokni a színpadra.

♦
Amerikában wm rózsásak a színházi vi

szonyok, legalább Is erre vall Milller Máriá
nak. a kiváló énekesnőnek néhány nappal 
ezelőtt elhangzott pesti nyilatkozata, most 
pedig arról hallunk hírt, hogy a ncwyorkl 
Metropolitan óriási leépítésbe kezd. Leépí
tette például Jerllza Máriát, akinek a szerző
dését nem ujltotfn meg. De nem újították 
meg Benjamlno Gigli szerződését sem. aki 
helyett honfitársát, Tito Schipát szerződtet
ték, A nemzetközi énekesbörze, UgylátMlk. 
nagy a|akplá*on  megy áU

Májusi vásárunk 
utolsó ÍJ napja!

Soha vissza nem térő alkalom divatos 
anyagok olcsó beszerzésére.

FISCHERSIMONésTÁRSAIrt
selyem- és női divatház

V.,  Bécsi-utca 10. szám

A debreceni szinpártolő egyesület tavaly 
pályázatot hirdetett egy egész estét betöltő 
színdarabra és megjelölte azt a hazafias té
mát is, amely körül n darab cselekményének 
mozognia kell. A színházi szezón már lezaj
lott Debrecenben, de a szinpártolő egyesület 
elfelejtett dönteni a hozzá beérkezett dara
bok fölött. Pedig éppen Debrecenre való te
kintettel, a legkiválóbb írók küldték el mü
veiket Debrecenbe,

*
Készül a legújabb magyar hangosfilm- 

szkeccs. írja Forró Pál, rendezi Lakncr Ar
túr, a főszerepét játssza Kabos Gyula. Végre 
egy fllmszkecs, amelyet kitűnő régi fllmszak- 
emberek csinálnak és a magyar hangosfilm- 
gyártásbun legjobban bevált művészünk 
játssza.

♦
lseidben már megkezdődött az előszezon, 

lseid ugyanis a becsi operettszerzők eldorrt' 
dója. Itt üdül Oskar Strauss, aki Alfréd Grün- 
uxdddal készít egy operettet a Metropollhentcr 
számára, Lehár Ferenc, Kálmán Imre A teher 
Leát akik szintén egy egy uj operettjüket kezd
ték komponálni

. ♦
Elismeréssel állunk meg a Művész Szín

ház ezévi teljesítménye előtt. A napokban 
volt a Tűzmadár századik előadása. Gratu
lálunk!

Premier után
A Tcrézkörull Színpad bohóznfmüsora. A 

nyarat a Terézköruli Színpad jelzi a meteoro
lógiai intézetnél is csalhatatlanabb biztonság
gal. Bemutatta a szezonzáráskor szokásos bo- 
hózatmüsorút, amely tulajdonképpen nem 
egyéb, mint egy gondosan összeválogatott cső- 
kor az elmúlt műsorok sikeres darabjaiból. A 
mulattatni élén természetesen llálkai Márton 
és Gárdonyi Lajos haladnak, hozzájuk csatla
kozik nz ellenállhatatlanul mulatságos Rajna 
Allcc, Kondás Vilmos és a kedves hölgygárda.

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

A heti fllmtcrmék bizony nagyon gyenge, 
nem ért bp addig, bogy bármelyikéről kü
lön megemlékezzünk. Annál többet Ígér a 
jövőheti.

Fontos tudnivalók 
a moziközönség részére:

1. NINCS MELEG 
a Royal Apollo, Fórum és Palaccban. mert • 
Fórum és Palace nyitott tetők alatt játszik. a 
Royal Apollo pedig amerikai jéghülőszerkezet- 

lel van felszerelve,
t. FÉLHELYÁRAK MELLETT

nézheti meg az első előadást, amely mától, 
hétköznapon 6 (hall órakor, szombat, vasárnap 

és ünnepnap 4 (négyt órakor kezdődik.
3. A KÁNIKULÁBAN IS TÉLI Ml SORT 

JÁTSZUNK!
Royal Apolló: Piri mindent tud 
Fórum: Kelten egy autón 
Palace: A forróvérű város

Előadások mától: fl, 8 és 10 órakor.

Most 
vásárolhat legolcsóbban 

FINOM ÁRUT

Velenczei
IV., Bécsi-utca 2.

likvidál.
Kelengye- és vtaonáru Üzlet.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Nehéz küzdelem után 

a Hungária egyelőre második 
Minimális gólhülönbsóggel győz1

Debrecenben — Győzött a
A vasárnapi csonka forduló csupán egy 

helyen hozott változást a bajnoki tabellá
ban.

■z egy mérkőzéssel többet játszott Hun
gária megelőzte a túrán levő Újpestet. 

A Ferencváros és a Becsben szerepelt So
mogy is meccs nélkül maradt. A hungária- 
uti pályán a III. kerület—Kispest meccs az 
óbudaiak váratlan nagy fölényében pergelt 
le s a Budai II is, noha minimális gól
aránnyal, de legyőzte a Nemzetit.

A Hungária Is a legminimálisabb 
arányban elért győzelmével hozta haza 

Miskolcról a kél pontot 
s Debrecenben a Bocskai/ győzelme is csak 

gólon múlt. Amig a fővárosban lejátszó
két profimeccs a bosszantó unalo • je

gyében ért véget, addig Miskolcon n rendőr
ség éberségén inuloll, hogy nem történt in-

ízött Miskolcon — A Vasas kikapott 
i 111. kér. FC is a Budai 11

zultiis. Debrecenben egy elcsattant pofon 
kellett izgalmat, mely később azonban tisz
tázódott, miután egyesületi vezető adta a 
saját játékosának. Különben a debreceni 
meccs a Vasas győzelmével is végződhetett 
volna.

A W-formáció után weehend-formáció,
Budai 11—Nemzeti 1:0 (0:0)

A bajnoki tabella állása a következő:
1. Ferencváros 20 játék 99: ÍR 40 pon
2. Hungária 21 ,, 57:23 33 „
3. Újpest 20 „ 56:25 33 „
4. Bocskai 19 „ 35:37 23 ,.
5. TI. kér. FC 19 ., 33:37 22 „
6. Budai 11. 19 „ 28:36 18 „
7. Somogy 19 „ 19:45 14 „
8. Nemzeti 18 „ 21:42 12 „
9. Attila 19 „ 18:34 12 ,,

10. Kispest 19 ,. 24:48 11 ,.
11. Vasas 19 „ 30:62 8 „
12. Sabaria 22 „ 17:31 0 „

amely megbukott

Fenyvessy hosszú krbegő beadását Dénes 
■helyett, hogy ujjheggyel fogná, öklözi, ■ 
labda azonban engedetlen » a háló jobb

Ezután 
övezett

azonban engedetlen * a háló jobb
sarkába száll pihenni. 3:0. 

teljes nyugalom borul a napsugárra! 
pályára. A kerületiek mintha hétközi

derültséget kelt, amikor a labda a kapu fölött 
keresztülugrik. A tribün gyér közönsége som 
kászsemlyékbe és fagylaltokba öli unalmát. A 
jegeskristálynak is nagy keletje van. Csak a 
meccsel nézik kevesen. Az utolsó negyedórát 
talán senki sem. Csak akkor ocsúdik fe] <

SUCSW .

GALLINA

POLGXíL

HOSSZAS HUZA-VONA UTÁN HAJÓS BETERRORIZÁLJA A KAPUFÁT, 2:0.

iieNDQQ

egykapus tréningjüket tartanák, a Kispest a: 
átjáróhoz szerepét játssza csupán. Az ellenállás 
teljes megtörése szánalmas képet varázsol a 
pályára. A Kispest mindössze két alkalommal 
jut túl a félvonalon. Rozgonyi a bekk egy al
kalommal dühbe jön s a saját térfeléről Biri 
kapujára küld egy ötven méteres lövést. Biri 
a nappal szemben bizonytalankodik s nagy

„tömeg", amikor befejezés előtt néhány perc*  
col,

Steiner lefutását sikerült beadás követi g a 
kapuvonni közelében álló Konyor lábáról 

gólba gurul a labda. 3:1.
A „góllövö" igazán nem tehetett róla... .< 

meccs végét jelző bírói fütty a délutáni álmá
ból keltette fel a közönséget...

Alig ezerötszáz néző fülled a rekkenő meleg
ben, amikor az utolsókat nyögő fulballszezon 
egyik „attrakciója" kezdődik meg a Hungáriá
idon. A Nemzeti legénysége szokott, kopott 
fekete-fehér dresszében fut ki és várja a másik 
fekete-fehér csupalot, a Budai 11 -cl. Jönnek is 
— kék fehérben.

— Kékfeliér?! — álmélkodik a tribün — No, 
ebben a trikóban se győzhet a Budai.

Es nvakra-főre kötik a fogadásokat 
réti győzelmére addig, amig vagy 
múlva ki nem derül, hogy a „művész 
ezen a napon sem a prémium, sem

a Nem- 
tiz perc 
urakat" 
a játék

hogy
a közönség sehogy sincsen megelégedve 
ezze.’> ■ wcekend-futballal és százával hagyja 

el ■ „küzdőteret".
— Ezek megérdemlik egymástl — hangzik a 

megállapítás.
Az öltözőben ezalatt a játékosok megkapják 

a magukét. Nem a prémiumot. A fejmosást 
Csekély mértékben meg is látszik a hatása a 
lelkitréningnek, mert szünet után élénkül az 
iram, ha a játék hibás is. A Budai energiku- 
sabh s igy esik a 2O.percben

Stancsik—Polgár—Lyka összjátékából és

A végrehajtó, az OTI és a futballbiró a kasszában 
Hungária—Attila 1:0 (1: 0)

BUCIVÁ $

MAGYAR
HAJÓS DíNt$.

ZILAHY

XUNGLtQ

A BUDAIAK NEM GYŐZNEK GYŐZNI. WEEKEND KERETÉBEN MOST A NEMZETIT 
GYŐZTÉK MEG ERRŐL, 1:0.

múzsája nem csókolta homlokon. Ami hiba, 
unalom és kedélyes kényelmesség előfordul
hat, az itt mind megtalálható volt — nem kis 
hosszúságára a két csapat vezetőinek s még 
inkább a közönségnek.

Bihámi mindjárt az elején, három olyan 
helyzetet hagy ki, amiből kettő Ls elég lett 

volna a győzelemhez.
A túloldalon Stancsik játékáról magyarázzák 

m trénerek, hogyan nem szabad futballozni. 
Elmúlik szépen a félidő, amelynek utolsó per
ceiben Horváth lövése kerül a belső kapufáról 
vissza a mezőnybe. Nagy füttykoncert mutatja.

Lyka 20 méteres lövéséből az elkeseredett, 
egyetlen gól. 1:0.

Bihámi ezután még kélizben tehetne egvet-másl 
a csapata érdekében, de lövései oly pontosan 
találják meg Horn kezét, hogy ez már egye
nesen csodálatot kelt.

A finis — bocsánat! — a mérkőzés utolsó 
tiz perce a fekete-fehérbe öltözött fekete
fehéreké, mig a kék-fehérbe borult fekete
fehérek már csak az eredmény megtartására 
ügyelnek.

Ez sikerült is nekik. Ha már e játék nem 
sikerült.

Jók voltak: a sonkászsemlye, a fagylalt, no és a III. kerület
III. kér. FC-Kispest 3:1 (2:0)

A nyaralásra vágyó, idegileg kimerült pesti 
embernek a legteljesebb pihenést, csendes nyu
galmat biztosította volna vasárnap délután a 
Hungária-uti pálya ódon tribünje. A gyérszámu 
közönség is csendben volt, a pályán is álomba 
merült a kél csapat. De miért is ..mérkőztek" 
volna? A helyezés a tabellán ma már nem tél.

•onzöcrcje ... Szóval nem sokat vár- 
|az viszont, hogy amit kaptunk, a sem- 

egyenlő .
A kezdés úgy néz ki, mintha Kispest győzni 

akarna, de a vallatásnál kitűnik mar a 8. p.- 
ben, , hogy n Kerület legény a talpán.

Fenyvcssyt Csendes gáncsolja. Bei 
Iveit szabadrúgását. (íjfirl

Dénes későn nyúlt a labda 
feltűnő mozgékony Fenyvesig 
rádés lcfulá»l s a nagyóra 
perret mutatja, amikor

Hangtér „haza" akar adni, 
ffyünjörU fasszal Zilahy elé tálalja.

a

de a labdát 
■ki

(A Hétfői Napló tudósi- 
tójának telefonjelentése.) 
A vidéki professzionista 
futball agóniájának a je
gyében folyt le ez a liga
mérkőzés. Ezt a meccset 
három olyan gyászosan 
szomorú momentum teszi 
emlékezetessé a miskolci 
fanatikus sportközönség 
elölt, melyeket nem egy
hamar felednek el. A leg
utóbbi Hungária—Attila
találkozáson még hatezer 

vándorolt ki a népkerti
Cseh II.

főnyi nézősereg 
lyára, ezúttal pedig alig nagykeservesen

1800 ember foglalt helyet a pályán.
A miskolci közönség is kezdi elveszíteni 
vét,' amelyhez főként azok a mesterkedések 
segítik elő az utat, amelyek a szétválasztás jel
igéjével a vidék kirekesztésének tendenciáját 
viselik magukon. Az agónia másik két szo
morú jele a mérkőzés megrendezésének bonyo
dalmaiban élte ki magát. Ugyanis

a pénztárban ezúttal nem az Attila vezető
ségének emberei ültek, hanem az Országos 
Társadalombiztosító Intézet tisztviselői a 
végrehajtókkal szedték a közönség obulu- 

salt ét adták ■ jegyeket.
S ez oly szigorú mederben történt, hog- még 
az Attila elnökségi és igazgatósági tagjai is csak 
jegyváltás ellenében juthattak be a pályára. 
Pedig ezúttal igen nagy szükség volt az Attila 
igazgatósági tagjaira, mert öt perccel a mér
kőzés kitűzött kezc|eti ideje elölt még teljesen 
illuzórius volt a meccs megtartása. Ugyanis 
Tibor Géza szövetségi ellenőrnek négyszáz 
pengős szövetségi tartozást kellett a mérkőzés 
kezdete elölt kifizetni, ha ez nem történik 
meg, szkreccsclik az Attilát. A vezetőség tehát 
hozzálátott az adakozáshoz s a közönség is 
keservesen 5—5 pengős adományokkal járult 
a kalapozáshoz. Végre nagynehezen összeszed
ték a négyszáz pengőt, de ekkor újabb, nem 
várt akadály tornyosult a rendezőség elé. 
Ugyanis

Antalics János szövetségi hlró kijelentette, 
hogy csak az esetben hajlandó levezetni a 
mérkőzést, hn az 64 pengőt kitevő úti
költségét és bírói számláját ■ meccs kez

detén kifizetik.

pj.

kcd-

Újra megkezdődött a kalapozás s a türelmét 
vesztett közönség sietett huszfillérenként össze
dobálni a bírói dijat. Később azonban a közön
ség megbánta ezt a „könnyelműségét" miután 
Antalics ellen két tizenegyes megnemadása 
miatt heves tüntetést rendezett.

Ami a meccset illeti, úgyszólván teljesen egy
oldalú volt. Az Attila rendkívül lelkesen ját
szott s az egész kilcncvenperccs játékidő alatt 
fölényben volt az enervált léleknélküliséggel 
játszó Hungáriával szemben. Az egyetlen gólt 
sem a kékfehérek Jötték, hanem öngólból szü
letett meg. Már az 5. percben esett a két pon
tot jelentő gól. Az Attila erőteljes irammal el- 
söpörte a bágyadtan játszó kékfehér védelmet, 
Kocsis hatalmas felszabadító rúgása az Attila 
kapuja elé szállt s ott Vadász akarta kapásból 
visszaküldeni. Azonban nem jól találta el a 
labdát s a felszabadításból hatalmas gyertya 
lett, amely az ötös vonalon esett le. A lab
dára Szemző kapus és Cseh futott rá,

■z előbbi bokszolni, az utóbbi fejelni akarta 
a labdát, azonban egyikük szándéka sem 
teljesült, mert a labda falsot kapott s az 
Attila hálójába gördült. Szemző ökle pedig 
véletlenül Cseh II. arcába sújtott, akit 
vérbeborult fejje! vittek az orvosi szobába, 

A gól azonban érvényes volt. 1:0.
Cseh öt-hat perc múlva visszatért. A 18. perc
ben Magyar gólt rúghatott volna, az oldalról 
ráfutó Kocsis azonban a tizenhatoson belül 
felvágta. A biró a tizenegyes helyett kapuki- 
rúgást itéll. Természetesen a büntetés nem 
maradt el.

A második félidő ugyancsak az Attila fölé
nyében zajlott le, azonban az átütő erő nélküli 
csatársor nem volt képes javítani az eredmé
nyen. A 22. percben a kapura törő Bánt Ko
csis jóval a büntető területen belül elgáncsolta, 
de a biró a tizenhatosról rugalott szabadrúgást. 
Ezután a játék ellaposodott, amihez a fullasztó 
meleg is kétségtelenül hozzájárult. A mérkőzés 
végén a közönség heves tüntetést rendezett a 
Hungária csapata és Antalics biró ellen. Ez a 
tüntetés percrőí-percre fokozódott, sokan s:i*  
dalmakkal illették Brüll Alfrédet és Fodor dr.-t, 
a Hungária vezéreit. Egy csoport Antalics bírót 
botokkal várta a pálya kapujánál, azonban a 
közben megérkezett rendőri készültség elhárí
totta a tettleges inzultust.

£

porzó kapufát lő. Onnan Hajós elé pattan 
a labda, aki nem haboz s rezeg a háló. 2:0.

Ezzel a gyors crcdménybizlosilással egy csa
pással agyonütötték a meccs érdekességét. Az 
óbudaiak helyenként szépen játszanak, pattog
nak az erőteljes felszabadító rúgások, de ha
marosan kiderül, hogy nincs ellenfél.

A 20. percben a Justlce fór Hungary tragi
kus hőseinek egy perces kegyeleti szünettel 
adózik a huszonkét játékos és a közönség.

A néma csendben a futballtársadalom részvé
tének igaz megnyilvánulása száll az örök vá
rosiján felvirágzott ravatalok felé. A játék a 
továbbiakban pereröl-percre szunnyad s csak 
itl-olt akad egy-cgy élénkebb momentum. Biri 
kélizben is bizonytalankodik. labdakiejtései 
kétségbe ejtik az óbudai hívőket s csak Dór 
mos és Kormos különös jóindulatú üres kapu 
fölé emeléseinek köszönheti a szerencsés gól
mentességet. A félidő végén akad cgy-két szép 
védése is, de a Kispest enervált csatársora se
hogy sem tud vérbeli helyzetet teremteni. A 
túloldalon egyedül Győri jelent oázist az una
lomban.

Hiába locsolták fel félidőben a pályát, a 
labda nymát minden alkalommal szürke por
felhő jelzi. Az óbudaiak is asszimilálódtak az 
ellenfélhez, s nagyuras kényelemmel élvezik 
fölényüket. A 6. percben

Elcsattant az intéző atyai pofonja a kiállított játékos arcán 
a rendőrség azonban félremagyarázta a gyanús zörejt 

és lefogta az intézőt 
Bocskai —Vasas 3:2 (1:1)

Debrecen, május 22.
<A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A Debrecenből ......... " ' ‘

az

Lillafüredre indított ílHe
re s gyors elrontotta a 
debreceni fulballkörök 
kalkulációját és mind
össze czerötszAz főnyi tö
meg helyezkedett el a 
nagyerdei pályán. A Bocs- 
kay csapatában váratla
nul Fejér dr. állt be a 
kapuba. Mire a Vasas — 
bizonyára nem előzé
kenységből — kapusát. 
Rcreczkit állította jobb
szélre és a kapuvédő sze
repét Pintér töltötte be. 
első percekben izgalmas 

jsen jál-

Akar olcson ruhazhodhi?
tlrlvrtroal art raha-acalon.

IV. Irínvi n. 11. i. 4. ». m«r .V.- »-tAI k*ar.1t
méret ■■érint tAbberOrt prébAval dliRnsi. teioltot, 

lorditíit, iMonmucktt olcsón viliit.

A
momentumokat hoz. A Bocskai fölény....... J...
szik, komért komor után cr el és a helyettes 
kapus. Fejér dr. csak a 20. percben jut labdá
hoz. A vezető gólt a Bocskai 
szerezte meg.

Markos lefutott és labdáját 
helyezte. 1:0.

Ilcvcsinrk is adódik jó helyzete, 
most mar kezdi a játékot 
Vasas fölénybe kerül s a 
'an r kiegyenlítő gól j» 
Fejér eh éléssel védi, de

a 22 percben

Máté ff y be-

de a Bocskai 
könnyen venni, a 

41 percben már benn 
Burger szabadrúgását

a labda Pnssákhoz kerül, akt ■ Bocskai 
gőlelőnyét kiegyensúlyozza.

Debreceni támadással indul a második fél
idő is. A Vasas azonban ugylátszik meg van 
elégedve a kialakult eredménnyel, mert idő
húzásra dolgozik. Kiss Gábor egymásután 
laccsra vágja a labdát. A Bocskai kétségbe
esetten támad és a 21. percben

Vincze Hevesi beadásából fordulásból 
csodaszép gólt szerez.

Debrecen most már 2:1-re vezet cs igy a Vasas
nak tovább nem is volna oka időt huzni. de 
Kiss Gáboi továbbra is kifelé játszik. A biró 
előbb figyelmeztette, majd — miután az intés 
nem használt —■

kiállította n játékost.
Kiss Gábor elindult az öltöző fele és mialatt el
vonult a tribün előtt, a Vasasok népszerű in
tézője,

Sehrelber Mátyás nyakonlcgyintclte játéko
sát. Amolyan atyafi pofon volt ez, jóindu
latú testi fenyítés, amelyet azonban a kö
telességtudó figyelmes rendőrüsztviselő, 
Zsákay József rendőrkapitány félremagya- 
rázott s miután Ilyen jelenetek a pálya- 
rendészet .szempontjából szigorúan tilt'" 
vannak, a rendőrökkel lefogatta ■ harag* ” 

intézőt.
Csak at öltözőben derült ki az hogy Schreibtr
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40iát játékosán alkalmazott testi fenyítéket is 
I'JV nagyobb baj nem történt.

A Vasas tiz emberrel is derekasan Jurgtr .«b.dnigí.úból B*„  ,, lőh„ k 
<i« . labda elsuhant a kapuié,, fOlfllt. , , ”
pereben a Bocskai jut ujabb gólhoz.

beadott láb,léjét Telekikapulécnek Wvl, majd a vl„,,p'ttHnő „£! 
dát Mátéffy bevágta.

A Vasasok most már csak szépíteni tudnak az 
eredményen s ez a 42. percben Posták révén 
meg is történik.

Két momentum döntötte el ez! a meccset: 
Vincze csodás gólja, amely csapatába lelket 
öntött és Kiss Gábor kiállítása, amely megbéní
totta a Vasasok akcióképességét, mert intakt 
csapattal a pestiek is a maguk javára dönthet- 
ték volna el a mérkőzést.

Kovács BBTE beállította a 200 méteres gátfutás 
országos rekordját

Schicr, Zsllvay, előbbi

Az l'TE vasárnap dél
után rendezett országos 
atlétikai versenyen egy 
sereg másodosztályú és 
juniorszám mellett több 
elsőosztályu versenyszám 
is lebonyolításra került.

A mlling legértéke
sebb eredményét Ko
vács József BBTE 
érte el a kétszáz mé
teres gátfutásban, be
állítva az országos 

rekordot. 
Kiváló teljesítményt nyúj
tott rajta kivül még 

a 100, utóbbi 300 méte
ren, valamint Simon az 5000 méteres síkfutás
ban. A verseny eredményei a következők:

I. osztályú versenyek
100 m. síkfutás; 1. Schier BBTE II mp, 2. 

Gerő III. MTK 11 mp. 3 Gyencs MTK 11.1 mp. 
A fiatal Schicr végigvette a legjobb sprintéi**  
mezőnyt,

300 m.: 1. Zsllvay BBTE 35.4 mp. 2. Szalay

BBTE 36.4 mp. 3 Kovácsi BBTE 30.6 mp. Sugár 
UTE előfutamában 36.6 mp.-cl győzött, a döntő
ben azonban közvetlenül a start után felbukott.

200 ni. gátfutás: 1 Kovács BBTE 25 mp. or
szágos rekord beállítva. 2. Nagy Géza MAC 25.4 
mp. 3. Obitz BEAC 26.8 mp.

Távolugrás: 1. Fekete UTE 681 cm. 2. Valen
tin SAC 609 cm. 3. Goda MAC 666 cin.

Hármasugrás: 1. Fekete UTE 1350 cm. 2. 
Mczey MTK 1310 cm. 3. Goda MAC 1281 cm.

Diszkoszvetés: 1. Kulitzv TFSC 5760 cm. 2. 
Mandalik UTE 5360 cm. 3.’ Tóth MAFC 4370 cm.

4X/00 méteres stafétafutás A-osztályu: 1. 
BBTE (Barsi, Kovács. Schicr, Raggainbii 43.4 
mp., 2. MTK (Gerő, Gyencs, Antal, Jávor) 44 
mp. 3. UTE (Sugár, Forgács, Fekete, Győri) 
44.4 mp. A B-kategóriában 1. FTC 4Ű.6 mp. 2. 
Törekvés 46.2 inp. 3. SAC 46.1 mp.

Egyéb versenyek: 100 m. síkfutás, junior: 1. 
Havas FTC 11.7 mp. — 800 m. síkfutás, junior: 
1. Sárvári UTE 2.004 mp. — /500 ni. //. o. sík
futás: 1. Görög UTE 4 p. 09 mp. — 5000 ni. sík
futás, junior: 1. Simon MTK 15 p. 55.2 mp. — 
Suludobás II. o. 1. Török Postás 1237 cm. — 
4X400 ni. junior staféta: 1. BBTE 3 p. 36.4 mp.

hogy bemutassa Budapest székesfőváros mo
dern szellemű testnevelési rendszerét. Lehetet
len meghatottság nélkül elsiklani a megkapó 
kép fölött, amelyet ez a kedves sportünnepély 
nyújtóit. Miután a háromezer kisleány zeneszó 
mellett elvonult a tribünök előtt, majd eléne
kelték a himnuszt, egymásután peregtek le a 
műsor bájos és változatos számai: zenés sza
badgyakorlatok, graciőz magyar táncok, ugró
szekrény gyakorlatok, zenés tornagyakorlatok, 
atlétikai versenyszámok, kézilabda játék be
mutató — váltották egymást, gondosan ügyelve 
arra, hogy a műsor egy pillanatig se váljék 
unalmassá. Modern szellemű pedagógusok in
tézik a főváros ifjúságának testi kultúráját. 
Elismerés illeti érte Hodászy Miklós székesfő
városi testnevelési igazgatót és névtelen mun
katársait. a testnevelő tanárnőket, akikre való
ban büszke lehet a főváros.

Előkelő és nagyszámú közönség szolgáltatta 
a díszes keretet a tribünön a szép sportünne
pélyhez. Ott láttuk fíipka Ferenc főpolgármes
tert vezérkarával egyetemben, képviseltette ma
gát a kultuszkormány és az OTT és ott voltak 
természetesen hatalmas számban a bájos kis- 
leánykák szülői és hozzátartozói is.

Két atlétikai szám szerepelt még a program
inon. A tízszer negyven méteres staféta elő
futamai ulán a döntőben a századosuti polgári 
iskola csapata (Imre Jolán, Bölcskey Anna,

Szenicei, Teleki, Jeney, Sudár. Tóth, Böjté, Ke
resztes. Kiss). Idő: 59.9 mp. 2. nz Egressy-uti 
iskola 61.8 mp.

.50 m-es síkfutás: t. Újlaki Klára Vilmos csá- 
szár-ut 7.5 mp, 2. Angyal Gizella Szent László*  
tér 7.6 mp. 3. Galambos Ilona 7.8 mp.

Petschauer Attila nyerte a Hősök 
emlékversenyét, egyben a „legjobb 

magyar kardvivó" címet

„Vagy az óra tévedett, vagy az urak 
tévedhettek — kilométerekben"
Király Pál, a maratoni futó „A maratoni futó“-ban 

a maratoni futóról beszél
El Ouaflt, a csokoládészinü gyarmati teve

hajcsárt, akinek gyapjas fejét a maratoni futás 
olimpiai pálmaága övezte Amsterdamban, mos
tanában bizonyára csuklási rohamok irritálják. 
Mióta ugyanis felfedezték a rákoscsabai mara- 
lonfutó csillagot, oly sokat emlegették őt, mint 
akinek hírnevére most már ráborul a feledés 
homályos ködfátyola.

Lelki szemeink előtt már látjuk Lukács Sán
dort, a rákoscsabai kömüvessegédet, amint a 
napsütéses kaliforniai országúiról öl világrész 
önfeledt üdvrivalgása között befordul a los- 
angelesi stadion kitárt kapuján, nyakában a 
maratoni babérkoszorúval, nyomában uz öt 
föld réxz. ..vert mezőnyével.

Hogy a kísérő automobil kilométerórája, 
amellyel a kísérők n futócsoda által fogyasz
tóit kilométereket mérték (és amelyet állítólag 
a MASz nem hitelesített), megbízhatóság szem
pontjából mennyiben fogadható el, az kiderül 
a csabai ifjú e heti vizsgáján. Egyelőre tehát 
várjunk, hiszen örülni akkor is ráérünk.

Addig is azonban érdemes azon a 2 óra 11 
perc, 13 mp-es időn elmélkednünk. Vájjon mii 
szól az uj felfedezéshez veterán maratoni baj
nokunk:

Király Pál.
Az üllől-uton van a kis vidékies és barátsá

gos vendéglöépiilct,
„A maratoni futóhoz**

— olvassuk a firmatáblát a regi, de csinos por
tál fölött, amelynek söntésénél megtaláljuk a 
maratoni emlékversenyek sokszoros magyar 
sampionját. Egy kissé elhízott, mióta hüllőn 
lett az országuthoz. Kékszinü sportinge alapo
san megfeszül a mellén, amint a söntésnél fog- 
laatoskodik.

Nevet.

— Ez csak egy vicc lehet! — mondja — 
Vagy a stopper tévedett, vagy az urak té
vedhettek a kilométerek számát Illetően.

Ilyen időt ezen a távon józan mérlegeléssel 
lehetetlen elképzelni. .4 maratoni futás mai 
világrekordja az emberi teljesítmény felső ha 
tárán van, ezt már legfeljebb néhány perccel 
lehet megdönteni. Akik ennek az ellenkezőjét 
állítják, fogalmuk sincsen arról, hogy mi a 
maralonfnlás. Elképzelhclő-e vájjon, hogy va
laki ily hihetetlen idő alatt fussa minden elő
készület nélkül, egyik napról a másikra a 40 
kilométert? Mennyi önfeláldozás, önmegtartóz
tatás, szorgalmas munka szükséges ahhoz, 
liogv valaki respektábilis időn belül megfussa 
a maratoni’ távot.

Nurmi csak százméterekkel tudla megjaví
tani Jcan Boltin egyórás futás-világrekordját, 
amely 1913 óta állt. No dohát ez csak 19.20 
km. Hol van még ide a maratoni táv? Csodák 
azért még sincsenek manapság?

Ezeket mondotta a volt maratoni bajnok, 
majd hozzátette, hogy őrülni kell annak is, 
hogy akad egy uj magyar hosszntávfutó tehet- ; 
ség, aki igenis, lehet maralonfutó-rekorder, de 
csak hosszadalmas és gondos előkészületek, 
szorgalmas munka árán.

— De 2 óra 11 p. 13 mp.esf Na de kérem!...

3000 polgárisba leányka 
torna- és játékbemutatója
Budapest székesfőváros közoktatási ügyosz

tálya vasárnap délután rendezte az FTC üllői
úti sporttelepén a fővárosi polgári leányiskolák 
lornaünnepélyét.

Háromezer egyformán öltözött polgárisig 
kisleány vonult fel a sporttelep játékterén,

1. Petschauer 2. Gerevich 3. Glykais

á Nöl fürdököpeny
mintázott frottlranyagból, kOlőnféle fa’énok- 
bán .................................P 24.60, 18.80,

lr- ---------
O Jómlnőtégd mintázott 
H ............................ .............................

- ................ ......... —

í 1480
Férfifürdököpeny , ing. 
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K Gyermek fürdököpeny 
a tartós minőség, kapuonlvol, W.aa. P 12.80,

70. aa. P 9.80, 60. 88............... ---------------- p

Strandpizsama
í- ós 8-rószes, fess, ól (szónokban, divatét 
mosóanyagból........ P 17.80,14.80, 10.80,

Klott-fürdőruhák

i | Nöl etrandkabátok
■, jómlnósért moeóanyágból, divatos, AJ min- 

tákkal........... .. ..... .............. P 7.80, 8.80,

880
7.8O

4.8O

Női fürdődressz
maoooból, kétszínű, divatos színekben P

Női fürdődressz
tiszta gyapjú, divatos színekben, félmély 
bátklvágással, hAtré«z nélkül le

P Í9.BO, 16.80,16.80, 12.80. 9.80,

Női fürdőkosztűmök
tiszta gyapjúból, (ess. új fuónok. divatos; "m" e i».eo, 1S.SO. is.eo.
Férfi fürdődressz
Jó minőség, maoooből P 5.60, 4.60, 3.BO, 
pamutból................................................ P 2.26,

Férfi fürdődressz
tiszta gyapjú, Jő, tartós minőségek, divatos.sínekben .. V . .. P 16.80, 12.80, 9.80,

Férfi fürdőnadrágok _ A
jó maocomlnóség, 4. az. 2.30, pamnrtő^^ _

Strandkalapck nagy választékban

P 2.26,

4.80

■J.80

1080

7.OO

A Műegyetem aulájában bonyolították le az 
utolsó olimpiai próbaversenyt esélyes vívóink. 
A próbaversenyt a MAC Hősök emlékversenyé
nek keretében egyúttal a legjobb magyar kard
vívó elmért folyó Keresztessy-emlékvcrseny ke
retében tartották meg. A nagyszabású verseny 
niitsem vesztett az érdekességéből azáltal, bőgj’ 

a legjobbak közti! Pillér, Kabos, Gombos 
és Kalmár távolmaradt a küzdelmektől.

Bizonytalan volt a mérkőzés kezdetéig Nagy 
Ernő indulása is, tekintettel vidékre történt át
helyezésére, és nehéz szolgálatára. Nagy Ernő 
azonban mégis elindult s ő szolgáltatta az elő- 
mérkőzések szenzációját, miután

kiesett a döntő küzdelemből.
A reggel kilenc órakor kezdődő előmérkőzése- 
ket három csoportban vívták le s az egyes cso
portokból hárman kerültek az esti döntő küz
delmekbe. Az első csoportban Gerevich öl győ
zelemmel, Hehs és Rajcsányi pedig négy-négy 
győzelemmel kvalifikálta magát a döntőbe. A 
második csoportban Petschauer és Glykais öl
öt, Hatz József pedig négy győzelmet aratott. A 
harmadik csoportban Schréder, Szilassy és 
Maszlag három-három győzelemmel jutott to
vább. Az első csoportból kiesett Zöld, Dorbs, 
Kálniczky és fíicfltcr, a másodikból Bey, Gön- 
czy, Borovszky és ldrányi, a harmadikból pedig 
Raszlovich, Zirczy és Nagy Ernő.

A kilences döntőre tehát Gerevich, Glykais, 
Hatz, Hehs, .Maszlay, Petschauer, Rajcsá- 
nyl, Schréder és Szilassy kvalifikálta magát.
A döntő küzdelmekre nagyszámú előkelő 

közönség gyűlt egybe, amely valóban nagy
szerű és nívós assszóknak lehetett szem

tanúja.
A versenyt Petschauer Attila, nz. am
szterdami világbajnok csapat másodikja 
nyerte nagy fölénnyel és mindjárt te
gyük hozzá — megérdemelten és reá

lisan.
Az idegekre mnö, pihenést nem engedő, 

gyors tempójú verseny Pchchauert közben 
pár percre meglorpantotla s ez a néhány 
perc épppen a Gcrcvichcsel vívott meccsére 
esett, amelyet bágyadtan, önmegadóan 0:5-rc 
i'lvcszilell. Többi ellenfelét nagy rugókony- 
sággal .villámgyors lámadócrővel 

valósággal legalopplrozta.
Gerevich fiatalságának minden erényét 

vitte ebbe a versenybe s nevéhez és képes
ségeihez méltón szerepelt. Kívüle Glykais 
stílusos vívása tetszett. Rendkívül érdekes 
volt még a Schréder—Gerevich as zsó is, 
amelyet 5:1 arányban Schréder a maga ja
vára döntőit el. Végeredményben:

1. Pelschauer 7 győzelemmel,
?. Gerevich i gy.. 3. Glykais 4 gy., 4 Hatz 
József 4 gy., 5. Hehs 4 gy., 8. Rajcsányi 4 
gy., 7. Maszlay 3 gy., 8. Szilassy 3 gy., 9. 
Schréder 3 gy.

Ezzel a versennyel egyúttal eldőlt az 
olimpiai kiküldetés is.

Most már bizonyos Jiofly nz egyéni vi
lágbajnokság magyar résztvevői Pel- 
schaucr, Pillér és Kabos lesznek, mig a

Gyermek fürdődressz 
szép, pnha macoomlnóeég. 000 ez. P 2.78, 
pamutból 000. fi......................  P

Gyermek fürdődreesz
tiszta gyapjú. Jó, tartós minőség, 45. ». 
nagyság .......................................................... P

5 on-ként 10 tiii. «tnelk«dfiKl

Gyermek játszóruhák 
tiszta gyapjúból, 1 sz. P 2.90,2.ss. 3.40, 
3. az. 3.90, ilór, jó minőség 1.60, pamut P

Női fürdőcipők
l-pánton, trottenr kivitelben, dlvaterfneknen, 
;ó gumiból P 2.28, alaesony sarokkal 1.98, _ UM 
sarok nélkül ........................   P . \J
Gyermek fürdőcipők A
gumiból. az összes gyormeknagyságokban, M A Q 
különböző színekben .................................... P , lU

|.35

5.5°

Í'O

Férfi strandjoppe
tiszta len, Jó aiabMnl, cólszerú viselet P

Férfi strandkabát
la gyapJA kasanből, kék és drapp dlvatnlnok- 
bon, lémgombokkal ......... ................... ............. P

Strandtáskák
Japánfonstból. bélelve, tartóé kivitelben.... P

Úszóöv
nemaszókrészére a legbiztosabb. megbízható 
mlnóeég     P 9<—, 7.50, 6.80,

Corvin-napolaj

9”
1880
333
4.30 

btvált, Igen ajánlható minőségűnk, l üveg P .80 
Strandszemüveg
■ legjobb ■lomvtdö, üvegből P —.98, —,73. 
celluloidból .....   .................-3-90 Fürdősapkák

gumiból, btivárforma 1'1.60, —.90, 
partaforma
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CMipat Ingjál rajtuk kívül Gcrcvich, 
Nagy Ernő és Glykals.

I'clsthaiicr a „legjobb magyar kardvivó" 
címéért pompás kivitelű kardot kapott em

Az osztályozó szenvedő hősei az idén 
a Vasas és a Szeged FC lesznek 

Szeged FC-Etc FC 3:3 (1:1)
Nagy télbe ment a játék Pesterzsébeten. A 

Szeged FC bajnokságáról volt szó, amely elé 
gátat már csak nz FTC FC állilhalolt. Meg is 
felle, 2003 néző előli szállt síkra Soroksár ér
dekeiért és sikerült egy pontot elrabolnia, 
amely Szegednek a bajnokságába került. Ezek 
után tehát szinte már

teljesen bizonyos, hogy a Vasas és Szeged 
FC Játszik osztályozó! a dönti cl, hogy 
kettőjük között ki kerül az első ligába.
A mérkőzés, amely Szegednek egy pontjába 

kéfult, roppant, roppant heves és élénk játé
kot hozott. Az cl’ő féidőben a Szeged volt fö
lényben. de szünet után n tiz emberrel játszó 
ETC nagyobb lelkesedése kicsikarta a döntet
lent. A gólokat sorrendben: l.ukács, Pornóit. 
Mohácsi, Harmat, Gerle és Maycr lőtte. A II 
félidő 25. percében a pesterzsébeti Létait tisz
teletlenségért a biró kiállította. ,

A mérkőzés egyébként rendkívül izgalmas le
folyású volt.

a második félidőben egymást érték a bot
rányok.

Amikor n Szeged FC a 17. percben kiegyenlített. 
több ember befutott az állóhelyről a pályára és 
inzullálni akarta Kami birót és egyes szegedi 
játékosokat, öt peréig szünetel a játék ós fori 
az izgalom.

Rendőrök mennek át a viharsarokhoz, 
végre Künn bíró folytatni engedi a játékot. 
Amikor a Szeged megszerzi a vezetést, a bot
rány Ismét kitör, hatalmas követ dobnak be a 
szegediek káté. A biró levonul, az izgalom vi
harossá nő. A szegediek nem akarják folytatni

Bitskey III. 200 méteres rekordot 
úszott Szegeden

Halassy megvédte 1500-as rekordját

(A llélfői Napló 
tése.)

Halassy

Szeged, május 22. 
tudósítójának tclcfonjclcn-

A SZUE vasárnap 
nagyszabású verseny ke
retében kezdte meg az 
idei versenyyvadol, mely
nek több kimagasló ese
ménye volt, köztük

Bitskey Árpád 200 
méteres uj országos 

rekordja.
A 100 méteres gyors

úszást Wannie 11. 1 p.
00.8 mp. idillt nyerte, a 
holtversenyben végzett 
Miliályfy és Laky előtt.

Magyarország 1932. évi 200 méteres hát-

KÜLFÖLDI SPORTNAPLÓ
Ausztria megnyerte az Európa-Kupát

Csehszlovákia-Ausztria 1:1 (1:1)
l'rágu, május 22.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonje
lentése.) Az Európa-Kupáért megtartott 
mérkőzést a Sparta-pályán huszonötezer 
főnyi közönség elölt a lipcsei Fuchs biró 
vezette. A standard cseh válogatottal szem
ben az osztrákok nélkülözték Schallt, aki
nek helyén Meisl Lueffet .szerepeltette. A 
csehszlovák válogatott csapat váratlanul 
kitűnő futballt játszóit, azonban a technikai 
finomságokba fulladó csatárok a kapu elölt 
kissé puháknak bizonyullak. Ezzel szem
ben az osztrák csatársor, különösen Sinda- 
ler és Vogi nagyon elemében volt, viszont 
a halfsor, elén llofmannal, ezúttal csődöt

Már „csak" 9 gólt kapott a magyar válogatott 
kézilabdacsapat az osztrákoktól

Bécs, május 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelcn 

tése) A Práterben lévő sporttelepen közepes 
szánni közönség chili vasárnap délelőtt bonyoli 
tolták le az osztrák magyar válogatói kézilabda- 
uvérközésl. mely

az osztrák csapat 9:3 (6:3) arányú győzel
mével végződött.

VILÁGSZEMLE
I I TBAI I.-KÖZÍ PDÜNTÜK 

NÉMETORSZÁGBAN
A német labdarugó bajnokság elérkezett a 

középdöntőkhöz és vasárnap már nagy élet és 
küzdelem volt a pákákon.

Frankfurt. Einlraebt—Tenni*  Borussia 3:1.
Lipcse: l’olizei Ghcmnilr—Buvcrn München 

2 3.
Róchvm Schelkc--Hamburger SV 4:2.
Hamburg: I FC Núrnbcrg—Holstein Kiél 1:0
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lékül. A többiek plaketteket és érmeket 
nyerlek. A gazdag dijakat Krencsey Géza 
alelnok oszlottá ki a verseny résztvevői 
közöli.

a játékot a veszedelmes atmoszférában, végül 
is hosszas tárgyalások utón a biró visszatér a 
pályára. Az izgalmak folytatódnak, a helyzet 
egészen eldurvul. .4 Szeged FC megóvja a mer 
kőzést és feljelentést tesz a pálya ellen.

Az FTC már amatőrbajnoknak 
tekinthető

Az elsőo’zlályu amatőrbajnoki eredmények 
a következők:

FTC-BEAC 1:0 (1:0).
Postás—Beszkárt 2:0 (1:0).
III. kér. TVE—Urak 3:1 (1:0).
MÁV—BSE 4:1 (0:1).
Elektromos—Fér. Vasutas 1O (0:0).
Törekvés—MTK 2:0 (0:0)
UTE-33-as 2:1.
Az FTC legveszélyesebb ellenfelén, a kiesés 

veszélyével küzdő, de különben rendkívül kva
litásos és jó formában lévő egyetemistákon 
esett tuj s tekintettel arra, hogy tiszta két 
ponttal és jobb gólaránnyal vezet a Törekvés 
elölt, igy

még az esetben Is megnyeri a bajnokságot, 
ha netalán a junius 5-ikl egymáselleni 

derbyl a Törekvés meg is nyerné.
Erre azonban a több játékosától megfosztott, 
legyengült Törekvésnek vajmi kevés esélye ■ 
van. Az UTE—33-as meccs második félidejét 
nem játszották le, mivel a budaiak nem vol
tak hajlandók annak folytatására és befejezé
sére, mert a pályáról hiányzott a rendőrség.

uszóbajnokságát TRtskey Árpád (MESE)
2 p. 47 mp.-cs uj, országos rekorddal sze

rezte meg.
A második helyen bátyja. BiXskcy Aladár, a 

harmadikon pedig az újpesti Nagy végzett.
Magyarország ezévl 1500 méteres gyors- 
uszóbajnoka újból vitéz Ilálasy Olivér lett 

21 p 52.6 mp.-cel,
Jakab (UTE) és Miliályfy (SZUE) ellenében. 
Több gyermek-, ifjúsági és hölgvuszás egészí
tette ki a jól sikerült mitinget. Végül vizipóló- 
meccsek voltak. Az. Orosházi UE és a SzAK kö
zölni meccs 3:2 (2:0) eredményt hozott. Ez
után került sor a SzUE—BBTE elsőosztályu 
bajnoki mérkőzésre, amely Keserű I. bírásko
dása melleit 1:1 (1:0) arányban döntetlenül 
végződön.

mondott. Az osztrák együttes legjobbja 
Sesta volt. Az erőteljes osztrák támadások 
már a 3. percben eredményes befejezést 
nyertek Sindelar fejesgóljával. A játék ké
sőbbi részében a pozsonyi Csambal center- 
halfolása melleit a csehszlovák csatársor is 
mind gyakrabban szóhoz jutott s ennek 
eredményeképpen Nejedig beadásából Sva- 
boda egyenlített a 37. percben. A második 
félidőben főként a csehszlovákok voltak 
fölényben, de további gól nem esett s a 
sorozatos támadásokat a jól funkcionáló 
közvetlen osztrák védelem minden esetben 
parírozta.

Ausztria ezzel a döntetlennel a most folyó 
Európa-Kupa-küzdelmek győztese lett.

A magyar együttes nz előző évhez viszonyítva 
nagy javulásról telt tanúbizonyságot (már mint 
egvsxámjegyű vereséget szenvedeti) s különösen 
szünet után veszélyeztette támadásaival a kitü
nően védekező osztrákokat, akiknek ereje a tá
madásban volt. A magyar gólokat Cséffay. 
Slross és ismét Cséffay szerezték 4 mérkőzést 
Juhász Attila dr. budapesti biró vezette.

4 Berlin—Slellin városok közötti mérkőzést 
5:0 (2:0) arányban a berliniek nyerték.

POZSONY-PRÁGA 4:3 (1:1)
\ prágai nagy csata napján a B-válogatolt 

Pozsony válogatottjával mérte össze az erejét 
és vesztett. A lelkes pozsonyiak megérdemel 
lék a győzelmet.

VJ MOTORKERÉKPÁR VILÁGREKORD
Berlinben impozáns külsőségek mellett remek 

autóversenyt bonvolilollnk le vasárnap A nan 
kimagasló eredményét Henne müncheni BMV

versenyző érte el 5 km-es pályán. Repülőstart
tal 198.500 órakilométeres sebessége uj világ
rekord. Az Alfa-Romeós Coracciola második 
helyre szorult a nyolclitcresek versenyében 
Brauchits (Mercedes—Benz) mögölt.

A EVERTON GYŐZÖTT HANNOVERBEN
Hannoverből jelentik: Az angol Everton né

met túrájának legutóbbi állomásán döntetlenül 
játszott s igy bizony nem a legjobb nyomokat 
hagyta maga után. Hannoverben azután a vá
rosi' válogatottakat 3:2 (2:1) arányban biztosan 
legyőzte.

AZ ÚJPEST SZÉP GYŐZELME 
AMSTERDAMBAN’

Amsterdamból jelentik: Újpest hollandiai 
eredményes túrája során vasárnap a fílaii 
Wil ellen 4:1 (1:1) arányú értékes győzel
met aratolt.

FELBESZAKADT A NÉMET—OSZTRÁK 
DAVIS CUP-MÉRKÖZÉS

Becsből jelentik: A német—osztrák Davis 
Cup-mérközés utolsó napján a Gramm Malejka 
mérkőzést 6:2. 2:6, 6:3. 5:7, 7:6 állásnál az 
eső miatt félbeszakították. Az utolsó gémben 
Gramm szintén vezeteti.

A SOMOGY DÖNTETLENJE 
A RAPID ELLEN

Bécsből jelentik: A kaposvári Somogy', 
Bécs egyik elitcsapatávál, a Rapiddal ját
szott vasárnap nyolcezer néző előtt s lelkes 
játékkal 2:2 (2:1) arányú döntetlent ért el. 
A Somogy góljait Tunyoghy és Galambos 
lőtték, a Rapid mindkét gólját Kaburek 
szerezte.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

AZ EGYÉNI BOKSZOLÓBAJNOKSÁG 
DÖNTŐ MÉRKŐZÉSEINEK VÉGERED

MÉNYE
Légsuly: 1. Énekes (B. Vasutas), 2. Ku- 

binyi NSG, 3. Gera B. Vasutas.
Bantamsuly: 1. Lovas BTK, 2. Erős 

B. Vasutas, 3. Nagy Tapolcai IAC.
Pehelysúly: 1. Szabó BTK, 2. Papp BTK, 

3. Frigyes B. Vasutas.
Könnyüsuly: 1. Fogas BTK, 2. Andor 

NSG, 3. Szabados BTK.
Wcltersuly: 1. Kerekes BTC, 2. Csöngey 

B. Vasutas, 3. Vargha IIAC.
Középsuly: 1. Csiszár BTK. 2. Orsolyák 

BTK. 3. Szigeti FTC.
Klsnchézauly: Bajnok nincs, amenyiben 

Kárpáti NSG és Kéri BTK meccse döntetle
nül végződött. Kárpáti magasan jobb volt 
ellenfelénél, s ezért méltán megillette volna 
őt a bajnoki cím. A közönség éktelen fütty
koncerttel ki érte az ítéletet.

Nehézsúly: 1. Körösi NSG. 2. Sió NSC. 3. 
Rózsa BTK.

X A kerékpáron hegyiverseny. A Lehel Ke
rékpár Kör rendezésében vasárnap délelőtt nz 
Istenhegyi-uton került lebonyolításra a kerek
ít ros hegyiverseny, melynek távját az erede
tileg tervezett 4 km.-ről 4 km.-re redukálták, 
miután nz ut egy része javítás alatt áll. A be
nevezett 101 versenyzőt három csoportban in
dították és mindhárom csoportban kitűnt a 
Halni versenyzögárda nagyszerű előretörése. A 
nap legjobb idejét a múlt évben még ifjúsági 
Kaczián érte el. Az eayesületek számára kiír, 
sclyemzászlót nagy fölénnyel a Postás verseny
zői nyerték meg. A kitűnő' időben és jó rende
zéssel lebonyolított versenyen Orczan gummn- 
defektus miatt kénytelen volt n versenyt fel
adni. /. csoport: 1. Kaczián (MKSz) 11.31 mp..
2. Abronics (CsTK) 12.43 mp.. 3. Bauholzer 
(BSE) 12.53 mp., 4. Borbély (Postás) raita, 5. 
Riiblc (Postás) rajta. II. csoport: 1. Nemes 
(Postás) 12.14 mp.. 2. Hável (Postás) 12.16 
inn., 3. Mikó (BSzKRT) 12.18 mn„ 4. Huszka
111. (BSE) 19.21 mp.. 5. Vitéz (Nyomdász TE) 
12.35 mp. III. csoport: 1. Németh (TSE) 11.57 
mp.. 2. Hamar (Pestújhelyi SC.) génhosszal. 3 
Sári (NvTE) 12.02 mn„ 4. Bálin (Pesterzsébeti 
Viktória) 12.08 mp., 5. Csizmadia (BSE) 12.16 
másoperc.

X Délnémelorszá'’ fulhallcsanafa döntetlenül 
véftzett az alsóauszirial amatőrökkel. München 
''ól jelentik: Délnémetörszág és Alsónii«Hrin 
’álogalotf csannlainnk vo»úrnnni mérkőzése 
1:3 arányban döntetlenül végződött.

X A Fwnrór’a—Ferencváros kombinált ki
kapott a BAK-lói. Két nroíl barátságos mérkő
zés volt vasárnap. A Hungária és Ferencváros 
’ nmbinnlljaiból alakított csapat n Rak TK-ló’ 
5:4 (2:2) arányi: vereséget szenvedett, a másik 
•"ccA«cn nodic n Soroksár 1:1 (1:1) döntetlent 
vivőit n Terézvárossal.

X Az alléllkal munkáshatnoks'gok. Május
29-én. szombat-vasárnap rendezi az 

MTE Maatiarorszáa 1032. évi munkás atlétikai 
bainol •ánail. amelyen ez évben nemcsak n let?- 
■óbb fővárosi és vidéki, hanem az osztrák és 
•*rh  munkás atléták is ré* -','"','«,A’'- ' • «'rdAk-
" .léssel vórl versen*'  n BBTr" Széli Kálmán- 
' ri sporttelepén kerül lebonyolításra.

X Csalt ar Iratokat küldje vissza a bef’H- 
letes megtalálót Kellemetlen baleset érte vitéz 
Rujdusó Kálmánt, az MTI munkatársát. Szer
kesztőségi kiküldetésben » botolóbainokságon 
volt, ahol elliinl a pénztárcája. Kollégánk arra 
kéri a becsületes mcslalálól. hocv n tárcában 
voll fon os iratokat juttassa el hozzá, a pénzt 
mentort hatni.

X Az urnapl uszóazenzácló. Az uszőévad nuh 
sodik nagy eseménye az uszókoalició három, 
napos versenye lesz a Császárfürdő uszodája, 
kan. A verseny első része Űrnapján, május 
26-án zajlik le. A vizipóló-program föattrak- 
dója a német vizipólóbajnokság második he. 
lyezetljének, a Weissenscenek budapesti sze. 
replcse. A berlini csapat az MTK-val mérkö. 
zik. Nagyon érdekes a két bajnoki meccs, 
amelynek sorún a Hl. kerület az. egriekkel, az 
FTC pedig a szegediekkel találkozik. Az úszó- 
számokban a 200 m. gyorsuszás a főszám. A 
német Deitcrs, Bárány, Székely, Szabados és 
Wannie II. küzdenek majd az elsőségért, míg a 
második futamban Kánássy, Boros, Mészöly 
Jakab, Baranyay, Mihály fy és Páhok indul. Áz 
300 m. gyorsuszás Budapest bajnokságáért 
megy s ilt vitéz Halasy Olivértől várnak ujabb 
rekordot. .4 Hercndy-vándordijas i\'200-as sta. 
féta a német Sietős ellen Iliidet állítja küzde- 
lembe. A verseny rendezősége a közönségnek 
akar kedvezni, amikor a keddi trlálmérkőzésre 
érvényesnek ismeri cl az urnapi uszóuersenure 
váltott jegyeket.

750.000 pengőért akarják 
eladni a Gyermekvédő 

Liga palotáját
Érdekes palotavásárlásról beszélnek azok- 

bán a társasági körökben, amelyek a diplo
máciai testület eseményeit számon szokták 
tartani.

A Gyermekvédő Liga hatalmas Trefort- 
utcai palotájának eladásáról van szó.
Az Országos Gyermekvédő Liga ugyanis 

a mai nehéz gazdasági viszonyok közölt és 
szűkre méretezett büdséje mellett nem ké
pes fenntartani hatalmas palotáját, amely a 
Trefort-utcában van. Körülbelül lét eszten
dővel ezelőtt jutott a gyönyörű palota és az 
épületet körülövezö hatalmas diszkért birto
kába a Gyermekvédő Liga. Itt helyezték cl 
a liga összes irodahelyiségeit és a gyermekek 
számára is szép helyiségeket rendeztek be.

Annakidején igen jutányosán jutott hozzá 
a liga a palotához, amióta azonban anyagi 
nehézségek közé került felmerült a palota 
értékesítésének gondolata. De vevő nem 
akadt a palotára. A Budapesten székelő dip
lomáciai testületek vezetői közül a legutóbbi 
időben azonban érdeklődés mutatkozott a 
Frefort-utcai palota iránt.

Először a francia követség tárgyalt a 
palota megvásárlásáról,

folytak is errevonatkozóan komoly és bű
ható tanácskozások, de végeredményben a 
vásárlásból nem lett semmi.

Információink szerint
legujabban a budapesti olasz követség 
érdeklődött a Gyermekvédő Liga palo

tája felől.
Az olasz követségnek ugyan gyönyörű 

helyiségei vannak az egyik Észterházy-utcai 
palotában, azonban úgy hírlik, hogy bérleti 
szerződése lejár itt és uj helyiség után néz. 
A tárgyalások során a Gyermekvédő Liga ré
széről meg is állapították a palota eladási 
árát:

750.000 pengőért akarja értékesíteni az 
egész objektumot a Gyermekvédő Liga.

LÓSPORT
Diadal feltartva nyerte 

az Alagi dijat
A IcgszeLb derbyhez illő mezőnnyel futot

ták le a negyvenedik Alagi-dijat. Az önmagáért 
és jelentős verseny értékéért minden évben 
fokozza, hogy egyben a derby előfutama is. A 
vasárnapi küzdelemmel Diadal egésr. utón 
uralta ellenfeleit s végül könnyen verte Tempót 
s a mezőny legnagyobb autszójderél, Flying 
lifty Five-el. Az ugyancsak értékes Gödi-hon- 
dicapct Már enyém nyerte a debütáló Benne- 
nuto és a favorit Vindobona ellen. A kétévesek 
versenyének startja rosszul sikerült s csaknem 
a mezőny fele rosszul került el a géptől. A 
részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Festetics hg. Palma (7:10) 
Csuta. 2. Csetepaté (20) Kaszián F. F. ni.: 
Georgetle. Csak előre,' Tabris. Tol.: 10:17. 13, 
21. II. FUTAM: 1. Szabella I.-né Szúszorsrép
(4) Vrabol. 2. Silver King (12) Rózsa. 3. Módos 
(6| Blackburn. F. m.: Africanus, Lido. Mai 
Nap, Hétre, Rcpris, Maris. Rózsám, Gyöngyike, 
Bellevue, Maximum II., Hndzsi Halef, Suhanc. 
Tol.: 10:47, 2. 53. 31. III. FUTAM: 1. Mr- Cor* 
ncr Diadal (4) Sejbal. 2. Tempó (7:10) Balog.
3. Flying Fi'ty Five (25) Gulyás. F. ni.: Kar
társ, Árpádhalom, Sunday, Orco, Ne l*»gj!.  Kis 
Alag. Tol.: 10:49, 19, 27,’ lo. IV. FUTAM: 1- 
Szilnssy L. Mint amadár (pari) Wcissbneh. 2. 
Avanti (4) Sejbal. 3. Jollv (6) Kaszián F. F. >u-: 
Silly Snlly, Parancs, Coruna, Pali, Babám. 
Bendegúz. Robinkon. Vicispán, Nogi. Pol* ’* 
Ragyogó. Tol.: 10:24. 14. 18. 33. VI. FUTAM: 
I. Szigeti N. Komámuram (3) Esch. 2. Salvalor
(5) Tcllschik. 3. Csatlós (5) Klimscha. F. 
Lelkem, Rabló, Flammcn, Kobenzl. <,sn’2‘ 
Leibia, Martéi). Pnrlaga*.  Tót.: 10:74. 21, 2<« 
18. Ketlősfogadás: 5:125.50.

A «?r»ke^zlé^ért é« kind.Wil felel: 
Dr. ELEK HUGÓ


