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Felborult a uiharfiasi a Btócsi autobusz, 
egy Káuéházba, háztetőket szakitett le

heesapott a elliam 
a őMngő árkán

Vasárnap délután vészes feilegek gyűltek 
az. égre és öt óra előtt néhány perccel 
olyan égiháboru kezdődött nemcsak a fő
városban, hanem az ország sok részében 
olyan égiháboru keletkezeti, amilyenre már 
igen rég nem volt példa.

Dörgölt az ég, cikáztak a villámok, 
zuhogott a zápor,

Ezer helyre hívták a budapesti tűzoltókat
Röviddel az égiháboru megkezdődése 

után Budapesten
a város minden részéből hívták állan- 

dóan a budapesti tűzoltóságot, 
amelynek valamennyi telefonja állandóan 
csengett és nem győzték a segítséget kérő 
címeket jegyezni. Közel

ezer panasz és bejelentés érkezett va
sárnap délután a budapesti tűzoltó

ságra,
segítséget kérve az elöntött és fenyegetett 
házak számára.

A tűzoltóságon Igyekeztek minden pa
naszt előbb megvizsgálni és csak azután 
indultak el a szivattyúk a veszélyeztetett 
helyekre, hiszen

annyi ember és fölszerelés nem allolt 
rendelkezésre, mint ahány lelefonbeje- 

lentés történt.
'A legtöbb esetben ki is derült, hogy a pil
lanatnyi ijedtség erősen megnagyitotta a 
veszélyt, a baj nem is olyan nagy, mint 
ahogy jelentették. Néhány esetben azon
ban tényleg gyors szükség volt a tűzoltók 
közbelépésére, mielőtt még komolyabb baj 
történt volna.

A bécsi autóbusz izgalmas kalandja
A nagy viharban könnyen végzetessé vál

ható baleset érte a bécs—budapesti autó
buszt. Az autóbusz, amely zsúfolva indult 
Bécsből Budapest felé, hét óra tájban érke
zett Piliscsaba határába. A pilisi hegyekből 
nz óriási felhőszakadás következtében a fel
gyülemlett esővíz patakként zuhogott ~ az 
országúira, rengeteg homokot, apró követ 
sodort magával és

ez az iszapos víztömeg mocsárszerüen 
ülepedett meg az országúton.

A piliscsabai határban mintegy 30—40 négy
zetméternyi területen keletkezett Ilyen isza
pos mocsár. A bécs—budapesti autóbusz ve
zetője szabályszerűen, a megengedett gyorsa
sággal hajtott, de természetesen nem szá
molhatott a mocsár-akadállyal és igy tör
tént, hogy

amikor az autóbusz kerekei rágördültek 
az iszapos területre, hirtelen csúszni 

kezdtek.
A sofőr fékezett, de már nem tudott segíteni: 

a kocsi oldalt farolt és a hatalmas, su-

Kaposvár rémes vasárnapja
Kaposvár, május 29.

M Hétfői Napló tudósító jónak telefonje- 
leütése.) Kaposvárra délután hét óra tájban 
érkezett a vihar. Szélviharral kezdődött, 
majd jégeső söpörte végig a várost és a ha 
tárt. Az orkán ereje sokhelyütt

százesztendős fákat tépett ki a földből. 
Pörgött az ég. csattogtak- R villámok és

mindenki igyekezett fedél alá menekülni a I A villámsujtotta tükörüvegtáblák csere 
bőven omló víztömegek elöl. Kiadós felhő- I pei több embert megsebesítettek, 
szakadás volt a vasárnapi, I

több mint eg.v órán keresztül tartott a
szörnyű koncert-

és szakították meg a koromfekete felhőket 
a villámok cikázó nyilai, az cső pedig 
ömlött patakokban.

Különösen a Zárda-utca vidékén volt 
komoly a helyzet. A Zárda-utca 12—14. sz. 
házban a víz egészen

elöntötte a fűtőberendezéseket és a fütő 
lakását, úgyhogy az Ittlakó emberek 
a hirtelen „árvíztől" meglepetten, a 
szekrények tetején kerestek menedéket 
a tűzoltóknak kellett őket szorongatott

szivattyúi különben igen

s ..
helyzetükből kimenteni. Ugyanez történt a 
Zárdautca 18. számú házban is.

Budafokon öt házat öntött el a hir
telen ár.

Emberéletben azonban sehol nem esett 
kár.

A tűzoltóság 
számos helyen

még az esti 
és Igyekeztek az 
lemlctt vízmennyiséget eltávolítani.

A Hűvösvölgy és Zugliget
felé vezető villamosvonalakra a felhőszaka
dás hatalmas mennyiségű kavicstörmeléket 
sodort le, úgyhogy a villamosközlekedés 
ezeken a vonalakon percekig szünetelt.

órákban Is dolgoztak 
elöntött pincékben felgyü-

lyos gépkocsi felborult. Az autóbusz ke- 
resztbevágódott az utat szegélyező ár

kon és a szántóföldre zuhant.
Az utasok között óriási pánik keletkezett, 
de szerencsére senkinek sem történt komo
lyabb baja, mindössze néhányon ütötték meg 
magukat a zökkenésnél és néhány ablak
üveg, valamint a szélvédő üveg táblája tö
rött be.

A sofőr mászott ki elsőnek az ülésből. 
Addigra odaérkeztek n falubeliek, valamiül 
csendőrök is jöttek, akik azután

egyenként kisegítették a kocsiban re
kedt, megrémült utasokat.

A községből lófogatu szekereket hoztak, de 
a súlyos autóbuszt nem sikerült visszavon
tatni az országidra. Az utasok egy közeli 
vendéglőben helyezkedtek el és mikor a bal
eset hire megérkezett Budapestre, az auto- 
busztársaság

segélyautót küldött Plllscsabára 
és ezen az autóbuszon hozták haza az 
sokat.

uta-

óriási riadalom keletkezeit, amikor 
a villám becsapott a Turul-kávéházba.

A villámcsapás nyomán két hatalmas tükör
üvegtábla csörömpölve tört össze. A kávé
házban óriási pánik keletkezeit. Az emberek 

egymást letaposva Igyekeztek kirohanni 
a helyiségből,

mindenki attól tartott, hogy a ház össze
omlik.

A

Megsebesüli vitéz lladnay István száza
dos, dr. Bakonyi Lajos ügyvéd, Berger 
Vilmos jószágigazgató és Tevéit Pon

grác dr. ügyvéd.
sebesülteket orvosok kötözték be és Brr- 

ger Vilmost, akinek legsúlyosabb volt az ál
lapota, a mentők vitték a lakására. A jó 
szágigazgatót otthon kellemetlen meglepetés 
fogadta. Miközben ő a villámcsapás követ
keztében megsebesült, a szélvihar bedön- 
tötte a házának összes kéményeit, s

mikor őt a mentők hozták, éppen akkor 
érkeztek a tűzoltók is.

A szélvész a városi mozgófényképszinház 
bádogtetejét papírlapként felgöngyölte, a 
Korona-szálló tctöjének nagyrészét leszag
gatta,

a Vöröskereszt-szálló tűzfalát bedön- 
tötte

és a vámőrségi laktanya tetejét erősen meg
rongálta.

Késő délután romhalmaz borította a ka
posvári utcákat, amelyek elhagyott hadszín
tér képét mutatták.

Tűzoltók, katonák, cserkészek nehéz 
munkával igyekeztek eltakarítani a ro

mokat, 
a kidőlt fákat, beszakitolt kerítéseket, hogy 
szabaddá tegyék az utat a közlekedés szá
mára.

A villamos- és telefonvezetékek nagy
részét szétlépte a vihar,

Szigetvárral késő estig nem lehetett helyre
állítani az összeköttetést.

A jégverés a város határában erősen pusz-

Pusztító jégverés és áradás mindenfelé

a

Pécs, május 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lentése.) Vasárnap délután hat órakor óriási 
felhőszakadás és szélvihar szakadt Pécsre. 
Perceken át tombolt a szélvész.

Az orkán egész sereg évtizedes fát de
rékban tört ketté

és számtalan fiatal fát gyökerestől csavart 
ki a földből. A Tettye kirándulóhelyen nagy 
pusztítást végzett az orkán,

több villa tetejét lesodorta,
nyári vendéglők asztalait és székeit pedig 
szó szoros értelmében messzire elröpitette.

Szckszárd, május 29.
Ma délután 4 és 5 óra között jégviharral 

vegyes felhőszakadás volt Szekszárdim. A 
szőlőhegyekről lezúduló óriási víztömeg 
csakhamar megtöltötte a vizárkokat és

a város közepén folyó Séd patak félóra 
múlva kilépett medréből, elöntötte a 

Főutcát
és a város alsó részében fekvő öt 
utcát. A szennyes áradat mindenütt 
kárt tett.

Behatolt az üzletekbe,
a pincékbe és több házban a 80—90 
méter magasságot is elérte. A vihar és a jég 
a veteményeket és a szőlőket megrongálta.

Székesfehérvár, május 29.
Ma délután hataimas vihar vonult el a 

város felett, amely háromizben is Jéggel jött. 

másik 
nagy

centi-

a

titott és harminc-negyven százalékos kárt 
okozott a gyümölcsben és vetésben.

A kár óriási,
végösszeget niég nem lehet felbecsülni.

ítéletidő Kecskeméten
Kecskemét, május 2.9, 

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon*  
jelentése.) Egy hét sem múlt cl a nagy csa< 
pás után és

vasárnap Ismét ítéletidő szakadt Kecs
kemétre.

Délután félhat tájban soha nem látott zöl
desfehér felhők tornyosullak Kecskemét 
fölött, egymást ostromló vad goinolyagban, 
Percek alatt

éjszakai sötétség borult n város fölé, 
villámok cikkáztak, megeredt az eső, majd 
robbanásszerű dörejjel jégáradat szakadt a 
városra.

Mogyorónagvságu jégdarabok verték 
az utcákat, a háztetőket.

Tiz percig zuhogott a jégverés és mire nz 
Ítéletidőben megrémült emberek kimerész
kedtek a házakból, nz udvarokon és utcá
kon álló fákat letarolva találták. Az utcá« 
kon

három-négy ujjnyi magasan állt a jég, 
vizáradat söpört végig nz utcákon és sok
helyen megakadt n közlekedés. A jégverés 
sokhelyütt n háztetőket is megrongálta.

Késő estig még nem lehetett megállapít 
tani, hogy

a kecskeméti határban
milyen károkat okozott az újabb pusztító 
jégszakadás.

A sürü jég
igen nagy kárt okozott a szőlőkben és 

gyümölcsösökben.
Attól tartanak, hogy ezek termése mintegy 
kilencvenszázalékig elpusztult.

Bécs, május 20.
Az osztrák fővárosban és annak környé

kén vasárnap a késő délutáni órákban or« 
kánszerü vihar pusztított, amelyet felhősza- 
kadásszerü cső kísért. A vihar ereje oly nagy 
volt, hogy

a Ilingen fákat csavart ki lövéstől 
és számos cégtáblát és transzparenst lesza
kított.

A mentőknek és tűzoltóknak sok dolguk 
akadt.

Londonból jelentik: A tartós esőzések kö
vetkeztében a középangliai folyók, amelyek 
amúgy .is meg voltak duzzadva, csaknem 
mindenütt kiléptek medrükből és

fenyegető méreti! áradást okoztak.
A Trcnt folyó újabb busz centiméterrel 
emelkedett J a parti gátakat sok helyütt rfí- 
törte. A középnngliai áradás egyre ujabh és 
újabb falvakat zár cl a külvilágtól, tönlrr- 
teszi az épületeket és elpusztítja a szénater- 
mist. Yorkslúre grófságban eddig

hétezer ember volt kénytelen az áradás 
miatt kiköltözni lakásából..

Ganzbcroiigh közelében 30 méteres rést 
ütött a Trcnt a gátban s elöntötte a falvakat
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Hétfőn adják át a miniszterelnöknek 
a kormánypárti kisgazdák 

határozati javaslatát
Mayer János nyilatkozata a kisgazda-frakció kívánságairól - 
Bethlen István Is felszólal a föidmivelésl költségvetési vitában

Mini ismeretes, az egységespárt kisgazda
frakciója legutóbb értekezletet tartott, amely- 
nek során határozati javaslatot fogadlak el, 
melyben felállították kívánságaikul a kormány
nyal szemben. Politikai körökben az a hír ter
jedt el. mintha az cgységespárt kisgazda-frak
ciója

■ határozati javaslatot ultimátumnak jál- 
sz.aná ki a kormánnyal szemben 

és pedig olyanformán, amennyiben kívánságaik 
meghallgatásra nem találnának, levonják annak 
konzekvenciáit.

Annyi bizonyos, hogy a kisgazda képviselők 
Mayer János volt földmivelésügyi miniszteri 
bízták meg azzal, hogy a határozati javaslatot 
átadja a kormánynak és nz. abban foglallak 
teljesítését szóbelileg Is sürgesse meg. Hogv 
nzután ez a sürgetés ultimátumszerű lesz-e, 
konzekvenciáknak a levonásával jár-e majd, 
arra vonatkozólag a Hétfői Napló munkatársa 
megkérdezte

MAYER JÁNOS
volt földmivelésügyi minisztert, aki a kisgazda
képviselők akciójára vonatkozólag a követke
zőket mondotta:

— Nem Igaz az, hogy konzekvenciák levoná
sával fenyegetőznénk, mert a pártnak minden 
tagja ét van hatva állói a tudattól, hogy milyen

■ebéi kérdéssel áll szemben a kormány 
és ezeknek a nagyfontosságu kérdéseknek elin- 
téaése nem a kormány clenállásán, vagy közöm
bösségén múlik. Hogy a szükséges Intézkedé
sek még nem történtek meg, annak az a magya
rázata, hogy nem olyan egyszerű dolgokról van 
szó.

— A földfeherrendezés és a knmatkérdés 
rendkívül komplikált és szétágazó prob

léma,
amelynek pénzügyi és közgazdasági vonatko
zásai vannak. A valóság nz, hogy a háttérben 
folyik a kérdés elintézésének előkészítése. A 
kisgazdacsoport kifejezésre juttatta kívánsá
gait és egy határozati javaslatot fogadott el. 
olyan értelműt,

•melyben sürgeti az Idevonatkozó Intézke

Magyarország köszöneté 
Olaszországnak

i Róma, május 29.
(A IL'tfői. Napló tudósítójától.) Háry And 

rás kvlrlnáll magyar követ szombaton dél
után kihallgatáson volt Grandi külügymi
niszternél • Palnzzo Chiglben. A magyar

■ magyar nemzet és n magyar kormány 
nevében köszönte meg az olasz nép és 

nz olasz kormány részvétét, 
■mellyel osztozott abban n gyászban, amely 
• magyar népet Endresz György és liiltay 
Gyula tragikus elhunytéival érte A magyar

Stern Samut nagy izgalmak közben 
megválasztották vasárnap 

az Izraelita Iroda községkerületi 
elnökének

Stern Samu 223, Buday Goldberger Leó 147 
szavazatot kapott

Hetekig tarló előkészület után vasárnap dél
után zajlott le n 17. közséykcrületi Izraelita 
Iroda elnökválasztása. A választást

hosszas, elkeseredett harcok előzték meg.
Az elnöki állásra kél jelöli pályázott: Stern 
Samu, n pesti izraelita hitközség elnöke, aki
vel szemben az ellenzék dr. Buday Goldberger 
Leót jelölte. Az clnökválaszló közgyűlésen a 
képviselőtestület tagjai majdnem teljes szám
mal jelentek meg

A közgyűlést Sándor Pál Izsó hangulatban 
nvitotta meg. Meleg szavakkal búcsúztatta el 
az Országos Izraelita Iroda lemondott elnökét, 
báró Kohner Adolfot, akinek érdemeit indít
ványára jegyzőkönyvben örökítették meg.

Zajos jelenetek következtek ezután, mert ah
hoz, hogy a közgyűlés határozatképes legyen, 
a tagok kélharmndrészérc volt szükség. Mind 
élesebb lett n vita, hogy valóban megfelelő 
írómban vannak-e Jelen a képviselőtestület tag 
jai. Amikor az. elnök felszólítására sióagárdi 
Zöld Márton tábornok és Erdős Dezső vezér- 
Igazgató megszámolták a jelenlévőket és meg
állapították. hogy a közgyűlés határozatképes. 
Dr. Gól Jenő országgyűlési képviselő mutatott 
ró ezután, hogv nz összehívás szabálytalan mó
don történt, tehát a közgyűlés nem hozhat ér 
vényes határőreitől. Gál beszéde közben több 
írben nagy vihar tört ki, egyesek

hangos szóval kftvelcMék a közgyűlés el
halasztását.

A Ilii. kér. ErzsÉbetudrosi
Kör konyhája ul veaetoa alatt I 
* kór hetyhénelhen kert ében.
Dohánv ttio*  70, tng'l«zUlib zsírra' elkészített ebédeket 
Molgál fel be a lagolá-bnn, nem tagoknak la Íz-o 
Ar. iMMI. h. w m,.„u 1.40. _ KI, nienll 

KtoCdekri ktváMTA hAzhoz. szállít As megrendeléseké
J. 4U-U »i. *1*11  kei eszkviOlni.

dések megtételét és engem bíztak meg azzal, 
hogy kívánságaikat a kormányelnökhöz el
juttassam és élőszóval Is megsürgessem a 

szóbanforgó kérdések elintézését.
•— Ez annál könnyebb, — folylattla —, mert 

a miniszterelnök maga is intenziven foglalkozik 
a kérdéssel és ő is, valamint Korányi pénzügy
miniszter, de az egész kormány is segíteni akar. 
De kétségtelen, hogy

súlyos nehézségek vannak, 
amelyeket az egyes intézkedésekkel szemben, 
mielőtt azok megtörténnének, eliminálni kell.

A kisgazdacsoporl elnöke tehát határozottan 
megcáfolja azt a'hirt, mintha a kisgazdacsoport 
agresszió fellépésre készülne a kormánnyal 
szemben. Mayer János különben hétfőn megy a 
miniszterelnökhöz, akinek tolmácsolja a kis
gazdacsoport kívánságait, átadja a határozati 
javaslatot, amely különösen halaszthatatlannak 
tartja a következők elintézését:

!. a földhözjuttatottak évi járulékainak rende
zését;

2. a földteherrendezés terhelnek csökkentését;
3. a gabona árának megjelelő színvonalon való 

fenlartását;
4. a kamatnak a magyar föld teherbírásával 

arányos mérséklésére vonatkozó rendelkezése
ket, különösen a földmives- és klsiparos-erisz- 
tenclákat illetőleg.

Értesülésünk szerint a kisgazdacsoport javas
latával é.s kívánságaival a keddi minisztertanács 
fog foglalkozni és valószínű, hogy az e héten , 
sorra kerülő földmivelésügyi költségvetésnél 

mér konkrét vólnszt l.s kapnak a kisgazda
képviselők a kormánytól a tervbevett intéz

kedésekre vonatkozólag.
A földmivelési költségvetésnél ugyanis nemcsak 
Purgly Emil földmivelésügyi miniszter fog fel
szólalni. hanem — információnk szerint — Ko
rányi pénzügyminiszter is. sőt nincs kizárva, 
hogy maga Károlyi Gyula gróf miniszterelnök 
is. Áz elterjedt hírek szerint

Bethlen István gróf volt miniszterelnök Is 
felszólal a földmivelésügyi költségvetés vi

tájában 
és nagyobb beszédet fog mondani.

követ továbbá köszönetét mondott az olasz 
nép nemes áldozat kész ségéér t éa azért a se
gítségért, amelyet az elhunytak hozzátarto
zóinak az olasz kormány felajánlott.

Grandi megígérte a magyar követnek, 
hogy a látogatásról azonnal jelentést tesz 

i Mussolini miniszterelnöknek.
A vasárnapi lapok 
teljes szövegében közük azt a sürgönyt, 

amelyet gróf Károlyi Gyula intézett Musso
lini miniszterelnökhöz.

Az elnök végül Is, mikor már a rendet semmi
kép sem tudta fentartani, felfüggesztette az 
ülést és rendőrséget hivott a terembe. Amikor 
egy rendőrfogalmazó három rendőr kíséretében 
belépeti a terembe, az elnöki emelvényen ülök 
közül Dési Géza dr., Glücksthal Samu dr. és 
Vértes Emil fölálltuk és

elhagyták a terme*.
Időközben bevonultak dr. Buday-Goldberger 
Leó pórijának tngjni, akik eddig az Andrássy- 
ulon levő párthelyiségükben gyülekeztek. A tö
meges felvonulás újból nagy zajjal járt. Állan
dóan berregett a viharcsengő, amely csak ak
kor csendesedett el, amikor Fábián Béla emel
kedett szólásra.

Kérte n képviselőtestület tagjait, hogy halasz- 
szúk cl a közgyűlést és a következő közgyűlé
sen válasszanak meg nz elnöki állásra bárkit a 
zsidóság vezetői közül. Bizonygatta, hogy

nz Országos Izraelita Iroda elnöki állása 
inkompatibilis a hitközség elnöki állásával.

Fábián felszólalása után Sándor Pál megsza
vaztatta a közgyűlést. A közgyűlés többsége n 
választás megtartása mellett volt.
~A késő déluánl órákban azután megejtették 
a választást.

379 szavazat körül 123 eseti Stern Samura, 
147 pedig Buday-Goldberger Leóra.

A választás eredményét nagy taps és hangos él
jenzés közben hirdették ki. Krámer Miksa ve
zetésével az újonnan megválasztott elnökért 
küldöttség ment. Sándor Púi rövid beszéddel 
fogadta, majd Stern Samu fejtette ki a pro
gramját. Munka, békeszeretet és összetartás nt 
én programom.' — mondotta többek közölt, 
’.’ó’jül Kiss Arnold budai főrabbi megható be- 

Is léddel köszöntötte •> uj elnököt s ezzel a köz
gyűlés végeiért.

M clleaitk l.ljrfy«é»el iwrlnl > közsyWá-

sen csak 274-en jelenlek meg, megállapításuk 
értelmében tehát a közgyűlés nem volt hatá
rozatképes és éppen ezért

meg Is pctlclonálják.

A
vr ~ Hasznos tudni

hogy Schmldthauer 
természete. ti
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Utasltáí minden palackhoz mellékeivel

Kapható mindenütt!

Lakás:

DÖNTSÖN A KARTVA..!
A küzdelem tehát folytatódik annál nagyobb 
erővel, mivel az elöljáróság tagjai közül a vá
lasztás után Goldberger Leó, Vida Jenő, Fábián 
Béla, Hajdú Marcel lemondtak.

Éber Antal Nyíregyházán 
nagy beszédben követelte az iparosság 

sérelmeinek orvoslását
Nyíregyháza, május 29.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
tése.) Vasárnap délelőtt nagyszabású tiszántúli 
iparos nagygyűlést rendeztek Nyíregyházán, 
amelyen a különböző kerületekből körülbelül

háromezer Iparos gyűlt össze,
hogy megvitassák az iparosság katasztrofális 
gazdasági helyzetét és megbeszéljék a teen
dőket.

A nagygyűlésen a budapesti kereskedelmi és 
iparkamara képviseletében Éber Antal kamarai 
elnök, a város országgyűlési képviselője jelent 
meg a tisztántuli gazdasági és társadalmi élet 
számos reprezentánsa társaságában.

Az ülést ifjabb Tóth Pál, a nyíregyházi Ipar
testület elnöke nyitotta meg, ecsetelve az or
szág iparosságának szomorú gazdasági helyze
tét, utána a szónokok egész sora foglalkozott 
a mostoha gazdasági viszonyokkal és 

követelték a munkaalkalmnk szaporítását, 
valamint a közterhek csökkentését.

Egymásután állottak fel szólásra a tiszántuii 
városok ipartestületének elnökei és mind éle
sebb kifakadások hangzottak el, különösen az 
OTI ellen. De állandó zaj közben és az elnöki 
figyelmeztetések pergőtüzében ostorozták az ál
lami intézményeket is. Kovacsck Ferenc, a bu

Fuzionál a független kisgazdapárt 
és a Hunyady-csoport 

Hunyadyék szakítanak a kereszténypárttal
Az úgynevezett politikái koncentrációról sok 

szó esett az utóbbi időben, sőt nyilatkozott ar
ról maga Károlyi Gyula gróf miniszterelnök is, 
viszont a legélesebben szembefordult azzal 
Bethlen István gróf volt miniszterelnök.

A független kisgazdapárt elejétől fogva tel
jes közönyösséget mutatott a koncentráció gon
dolatával szemben és nemcsak hogy ellenezte a 
kormánypárttal való együttműködést, hanem 
inkább azirányban dolgozott, hogy az ellenzéki 
képviselők bizonyos csoportját próbálja össze
hozni.

Amint értesülünk, a legközelebbi napokban 
érdekes politikai esemény következik be:

az úgynevezett Hunyady-csoport összeolvad 
a független kisgazda-párttal,

Zimay Károly érdekes vallomása 
a keszthelyi gazdasági akadémián 
történt50.000 pengős sikkasztásról

. . . . ..íiu a i.* — —- Imaavar nnntfoKeszthely, május 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A keszthelyi hatóságok most fejezték be 
a vizsgálatot abban a sikkasztási ügyben, ame- 
!y<*t  a keszthelyi gazdasági akadémián fedeztek 
fel. Nemrég a parlamentben is szóválelték, 
hogy

a gazdasági akadémiánál 30.000 pengős 
sikkasztás történt.

A vizsgálat során Zimay Károly akadémiai tit
kár ellen fegyelmi eljárást indítottak, mert a 
vizsgálat azt állapította meg, hogy Zimay fe- 
gyelmlleg felelős a történtekért. Az eljárás 
során

Z’.mayt az elsőfokú fegyelmi hatóság nyug
díjazásra ítélte,

a másodfokú hatóság pedig jogerősen állásától 
való elmozdítással büntette.

A földmivelési minisztérium, filetve a keszt
helyi gazdasági akadémia följelentésére 

megindult a bűnvádi alját ás 
ebben az ügyben s nemrég hallgntták ki részle
tesen Zimay Károlyt. A titkár ekkor vallomá- 
sóban azt adta elő, hogy egy napon a minisz
térium harmincezer pengőt utalt At a gazdasági 
akadémiára. ■ » pénzt ö vclle 41. Ah.igv a 30 
ezer pengői MartlAk neki. n szomszédos hiva
tali arabéba hívták ál, ö otthngyt. az Iróastla- 
Ián a pénzt,

átment ■ szobába, s amikor visszatéri, a 
harmincezer pengő már nem volt meg.

Mindenütt kereste, kutatta, hová tűnhetett a

BÚTORCSARNOKA RT.
Budapest, VII., DohAny-n. 66. Telefoni J. 861-1® 
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I KedveaŐ Usatósl teltttalek, róaalelre la. 14

dapesti kőműves ipartestület elnöke felszólalá
sában azt hangsúlyozta, hogy az iparosság 
szervezetlensége igen sok bajnak az előidézője.

Éber Antal általános figyelem között fejte
gette, hogy esakls általános és demokratikus 
jogkiterjesztés mellett lehet az iparosság hely
zetén segíteni. Budapesten százezer szociál
demokrata munkással szemben 195.00 iparos 
van, még sincsen megfelelő számú képviseletük 
a törvényhatóságban. Rengeteg olyan munkás 
dolgozik ma a gyárakban, akiknek apja még 
önálló kisiparos volt — ezeknek „lecsúszása'*  
azoknak a hibája, akik elnézték ennek a tár
sadalmi osztálynak pusztulását. Sürgősen

le kell szállítani az adókat, mert az iparos 
100 pengő munkaértékből 45 pengőt köz
terhek fizetésére köteles adni — ezért 

megy tönkre.
Tulnagy a bürokrácia, sok a hivatal és ural
kodnak a közüzemek, ezek azok a bajok, ame
lyeket sürgősen orvosolni kell.

A gyűlés végül is határozati javaslattal for
dul az illetékesekhez, amelyben felsorolják az 
iparosság sérelmeit és

követelik a bajok sürgős orvoslását.
A kongresszust nagy társasebéd követte, ame
lyen számos pohárköszöntö hangzott el.  

amely ennek következtében most már a való
ságban is a legnagyobb ellenzéki pártja lesz a 
képviselőháznak.

Az egyesülésre vonatkozó megbeszélések még 
folynak. A végső lökést az egyesülés tervének 
a legutóbbi nagykőrösi politikai összejövetel 
adta meg, amelyen tudvalevőleg csupán a füg
getlen kisgazdapárt és Hunyady Ferenc gróf 
vettek részt.

Hunyady Ferenc gróf csoportja, amely eddig 
inkább a kereszténypárttal kooperált, most 
már

teljesen szakit a kormánypárttá!
és teljes erővel kíván részt venni a független 
kisgazdapárt politikai akcióiban.

pénz, de nem laláll rá. A harmincezer pengi <l< 
Uiné.éröl nem mert /elentéet lenni leteltei 
íóadpdnnk, mert allöl félt, hogy nem hu zik el, 
hogy igy történt a dolog s őt elcsapják, le a 
tóztalják. Ehelyett azt tette, hogy 

hamisan elkönyvelte a 80.000 pengőt 
s mindezideig nem is fedte fel a rejtélyesen el< 
tűnt pénz titkát.

Zimay egyébként felajánlotta, hogy 
a harmincezer pengőt visszatéríti az aka

démiának 
s rokonaitól különböző garanciákat felajánloR 
erre s azt kérte, hogy sikkasztás cimén n 
ditsnnak ellene eljárást. . . ..x.

Amennyiben az akadémia, illetve a mi 
rium a kár megtérülése után visszavonja tóij 
lentését. sikkasztás cimén nem folytatha J 
az eljárást, de tekintve, hogy

hamis könyveiéi
I, történt, oklrnthamisltá, gysmjjz forog frno. 
s ez ügyben hivatalból üldözendő bűn 
mény forog fenn.

Mindez most már
• nagykanizsai törvényszéken fog eldő »*  

ahová a keszthelyi rendőrség hétfőn álküll i«. 
ügvre vonatkozó összes Iratokat. A nagy , 
zzál vizsgálóbíró nz Iratok álvélcle Illán n" 
roz majd a további cljárásróL^_^_^^^^|

— Szenzációt keltenek '■ Ball ®aní 
suhl Lajos-u. 11.) topánk ál, me,ye* .W. ai 
minőségben és kivitelben ulólérhelellenrt. * 
elegáns hölgyvilág 
helye lett a Ball Bánd cég, mert árai Is 
nyen kívül állanak.

FahtrbutoroS 
aonrhaa. jeaszsKranv**  

kedvesmányl Havasnál lóssa-ut*®
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Bárány hús 20 eves bácskai 
urileány membMű baiasztrbiála 

a Ferenc Józsei-rahnarton 
Leszakadt alatta az eme'ett erkaiv korlatja, a fiatal urtteíny 

az utca Köufire zuhant es súlyosan megsebesült

A budapesti Áru- és ÉrWbtőzsde 
tisztelt taglalhozi

Különös baleset ügyében indított nyomo
zást a főkapitányság sérülési osztálya. Va
sárnap hajnalban, négy óra tájban,

a Ferenc József-rakpart 27. számú bér
palota elsőemeleti erkélyéről az utcára 
zuhant Bárány Ila 20 esztendős urileány, 
A Ferenc József-rakpart 27. számú bér

palota
a pénzügyminisztérium alapítványának 

tulajdona.
Az épület négy utcára nyílik, a Ferenc Jó- 
zsef-rakpartra, Eskü térre, Molnár- és Irá
nyi-utcákra. Az első emelet 4. számú négy
szobás lakásban lakik özv. Polgár Gyuláné 
magán zónő. A jómódú uriaszony lakása a 
Ferenc József-rakpart és Molnár-utca sar
kán, közvetlenül a jl/odern-kávéház felett 
van. Az uriasszony, aki férje elhalálozása 
után hosszabb ideig egyedül lakott a lakás
ban, legutóbb megunta az egyedüllétet és 
egyik rokonát, a húsz esztendős Bárány 
Ilust vette maga mellé.

A leány szülei a Bácskában laknak, 
nagy birtokuk van

s ott gazdálkodnak.
Közel félesztendeje tartózkodik a feltűnő 

szépségű tiziánhaju urileány Budapesten és 
rövid idő alatt igen kedvelt tagja lett Buda
pest előkelő társaságainak. Mint kitűnő ur- 
lovast is ismerik a társaságokban és

éppen most készülődött a közeli lovas
versenyre.

Szombaton este a nénje vacsorát rendezett. 
Mintegy tiz vendég jelent mg a vacsorán és 
a legjobb hangulatban a hajnali órákig voll 
együtt a társaság. Négy óra felé járt már az 
idő, amikor a vendégek egyik része elindult 
hazafelé. Bárány Ila kiment az erkélyre, 
három fiatalember és a nénje is követték. 
A távozó vendégek autóba szálltak és az er
kélyen állók hosszabb ideig integettek utá
nuk. Bárány Ila teljes súlyával rátámaszko
dott az erkély korlátjára és úgy integetett. 
Egyszerre csak

az erkélyttartó oszlop meglazult, a kor
lát jó darabon leszakadt és az egyensú
lyát vesztett urileány lezuhant az ut

cára. Esés közben megakadt a villany
lámpában, majd onnan tovább esett, 

közvetlen a kávéház terrasza elé.
Polgár Gyuláné és vendégei rémülten ugrot
tak vissza az erkélyről, mert minden perc
ben arra lehetett számítani, hogy az erkély 
többi része is leszakad.

A kávéházat éppen ebben az idötájban 
nyitották és a pincérek közül többen a su 
lyosan sérült Bárány Ila segítségére siettek, 
majd az időközben utcára érkező családta
gokkal együtt felvitték a szerencsétlen lányt 
az elsőemeleti lakásba, ahol lefektették a 
mentők érkezéséig.

Mindenkit meglepett a fiatal leány bá
mulatos önuralma, nagy fájdalmai köze
pette sem panaszkodott, ellenben még ő 
igyekezett vigasztalni kétségbeesett nénjét.

A mentők jobb combtörést, kisebb agy
rázkódást és belső sérüléseket konsta

táltak.
Súlyos állapotban szállították a Fasor-sza
natóriumba, ahol azonnal orvosi kezelés 
alá vették.

Vasárnap délelőtt a IV. kerületi elöljáró
ságról a kerületi mérnök és a kerületi ka
pitányságról egy rendőrtisztviselő ment a 
szerencsétlenség színhelyére helyszíni szem
lét tartani. Megállapították, hogy már

az építkezésnél műszaki hiba történ
hetett,

mert az erkély korlátját tartó oszlopok nem 
voltak elég mélyen beépítve az alapzatba. 
Arra a megállapításra jutottak végül is, hogy 

a balesetért senkit nem terhel a felelős
ség,

mert már harminc esztendővel ezelőtt, ami
kor a ház épült, kellett volna gondot for
dítani arra, hogy az erkélyek korlátjai job
ban meg legyenek erősítve.

Az épület gondnoka, egy pénzügyminisz
teri tanácsos is jelen volt a helyszíni vizsgá
laton és sürgősen intézkedett, hogy a hétfői 
nap folyamán

szakemberek vizsgálják meg az erké
lyeket

szükséges intézkedéseket.és megtegyék a

Az ez évi május hó 31-én, kedden dél
után 3H órára kitűzött, a szabadságtéri 
Tözsdepalotában megtartandó rendes évi 
közgyűlésünkön fogjuk a megüresedett 
5 tőzsdetanácsosi helyre a kiegészítő vá
lasztást megejteni. A tőzsde minden szak

Miklós Armand, a Hoffmann Béla és Társa cég beltagja 
Dr. Peri György, a Guttmann Róbert és Társa cég beltagja 
Dr. Szeben Dezső, a Szeben Pál cég beltagja 
báró Ullmann György, a Magyar Általános Hitelbank igazgatója 
Barcza Lajos, az OMGE és az Országos Mezőgazdasági Kamara 

jelölése alapján

Ezen jelölésnél tt tőzsdetagok érdekén 
kivül az a gondolat vezetett bennünket, 
hogy a most kiegészített tőzsdetanács 
mandátuma az év végén amúgy is le
jár, ezen részleges választásnál tehát 
egy Izgalmas harcot el akartunk ke
rülni és ezt azzal értük el, hogy egy

Taglársi üdvözlettel a Nagybizottság nevében:

KAGY ANDOR
tőzsdetanácsos, elnök

Wellisch Leó László Schwarz Jakab
tőzsdetanácsos 

társelnö kök
Káldor Sándor, Guttmann Géza, Lőwy Arnold,

Zinsenhelm Zsigm ond, Vámos Dezső 
alelnö kök

Adler Ernő, Török Árpád, Wilhelm
jegy zők

selőházban Pilis Károly, a listán dr. Szőke 
Gyula után következő pótképviselő.

Dr. Szőke Gyula működése tehát a kép
viselőházban csak arra szorítkozott,

hogy két alkalommal az esedékes kép
viselői tiszteletdijakat felvette.

Felvett tehát olyan összegeket, amelyekért 
semmiféle munkát nem teljesített és ame
lyek nem is őt illették meg, hanem Pilis 
Károlyt, a sógort. Ezt a különös kötelesség
teljesítést legföljebb csak az enyhítheti, 
hogyha Pilis Károly vette volna is fel a 
képviselői tiszteletdijakat, az mindenképpen 
a családban marad és lehet, hogy Pilis Ká
roly éppen ebből a szempontból várt mégis 
közel öt hónapig, amig az őt illető mandá
tum sorsa eldőlt.

Most, hogy végre dr. Szőke Gyula mégis 
elhatározta magát arra, hogy — nehéz szív-

májából és csoportjából kiküldött, tehát a 
tőzsde közönségének összeségét képviselő 
jelölőbizottság szem előtt tartva a mai 
viszonyokat és mérlegelve a tőzsde sú
lyos helyzetét, a következőleg ejtette meg a 
jelölést:

kompromisszumos listában egyeztünk 
meg.

Kérjük igen tisztelt tagtársainkat, hogy a 
tőzsde közgyűlésén okvetlenül résztvennl 
és ezen szempontok figyelembevétele mel
lett fenti jelöltjeinkre szavazni és ezzel 
győzelmünket előmozdítani méltóztassanak

Steiner Martéi 
tőzsdetanácsos

Schwarz Lajos,

Ferene

vei bár — de megválik az egyik törvény
hozói megbízatásától, palitikai körökben 
meglehetős élességgel beszélnek erről a kü
lönös játékról. Beszélnek arról, hogy ez az 
eset mindenesetre útmutatást ad arra, hogy 
a most készülő összeférhetetlenségi törvény
ben, valamint az esetleg alkotandó uj vá- 
lasztójogi törvényben gondoskodjanak ar
ról, hogy hasonló esetek ne ismétlődhesse
nek meg, mert ezek egyáltalában nem al
kalmasak arra, hogy emeljék a törvényho
zás tagjainak tekintélyét.

A képviselőház létszáma ugyanis ezzel a 
taktikázással öt hónapig csonka volt, csu*  
pán a képviselők illetményeinek fizetési lis
tája volt teljes, ami mindenesetre egy olyan 
kijátszása a törvény hézagainak, amelyek
nek eliminálásáról a jövőben feltétlenül 
gondoskodni kell.

Január óta felvette 
képviselői fizetését dr. Szőke Gyula, 

a felsőház tagja
A képviselőhöz üléstermében egyszer sem Jelent meg, 
csupán a Ház pénztárát látogatta meg kétszer negyedévi 

képviselői járandóságaiért

Súlyos váddal terhelve áll 
a törvényszék elé három 
kecskeméti orvos, egy diák 

és egy diáklány 
BUnpür a romantikus diákszerelemből

Ez év január hó 8-án váratlanul meghalt 
feudoy Dezső országgyűlési képviselő, aki a 
Budapest déli kerület kereszlénypárti man
dátumával foglalt helyett a képviselőház
ban.

A haláleset következtében Budav Dezső 
helyére a képviselőház elnöksége a listán 
következő dr. Szőke Gyula pótképviselőt 
hívta be, aki azonban akkor már Budapest 
székesfőváros törvényhatósága által megvá
lasztott felsőházi tag volt.

Dr. Szőke Gyula azonban
a képviselőházban egyáltalában nem 
mutatkozott, annak ülésein soha részt 
nem vett, hanem — mint azzal a leg
utóbbi kereszténypárti pártértekezletcn 
eldicsekedett — a felsőházban többször 

felszólalt.
Mivel úgy a Budapest déli kerületi válasz-

Rítt gyorssal 
utazzon 

SIÓFOKRA
és vegyen aranyértékü, magas 
fekvésű, nagyrészt már be
épült, fásitótt, villanyvilágí
tással ellátott

UILLATELHEI!
Legbiztosabb tőkebefektetés !

Parcellázó-irpdák:
FÜRDÖIGAZGATÚSAG, Siófok.
Telefon 1. és Budapest V1J., Károly- 
körút 3/a, félemelet I'ele.on: tó-2-02.

Kérjen prospektust!

tást, mint a székesfőváros felsőházi tagvá
lasztását is megpeticionálták, dr. Szőke 
Gyula abba a különös és kellemes helyzet
be kerüli, bogy a törvény értelmében nem 
kellett az előirt idő alatt nyilatkoznia arról, 
hogy melyik törvényhozói megbízatását 
tartja meg. Ennek következtében előállott 
az a helyzet, hogy egész mostanáig

Budapest déli kerületét egy taggal ke
vesebb képviselte a képvlselőházbau.

Hónapok teltek el azóta és
dr. Szőke Gyula képviselői funkciója 
abban merült ki, hogy február elsején 
és május elsején megjelent a képviselő- 
ház pénztáránál és felvette a képviselői 

tiszteletdijat 
s ezzel eleget tett a mandátum által reárótt 
kötelezettségeknek.

A kereszténypártban sok szó esett erről 
az anomáliáról, aminthogy a Szőke Gyula 
után következő pótképviselő Pilis Károly 
nyugalmazott vas- és gépgyári mühelyfö- 
nök-felügyelö — aki történetesen sógora is 
Szőke Gyulának — állandóan nyugtalanko
dott és színvallásra akarta bírni Szőke Gyu
lát, hogy melyik megbízatását tartja meg.

Végre most közel öt hónap után kétség
telenül a kereszténypárt nyomása alatt 

kénytelen volt dr. Szőke Gyula dönteni 
a két mandátum fölött, 

annál is inkább, mert most már nem hivat
kozhatott arra a kifogásra, hogy esetleg a 
felsőházi választást megsemmisítik, miután 
a felsőházi tagválasztás ellen beadott petíció 
fölött döntött a közigazgatási bíróság és en
nek következtében dr. Szőke Gyula felsőházi 
tagságát nem fenyegette a megsemmisítés 
veszdelme.

Szőke Gyula lemondott képviselői 
mandátumáról

s igv most már a mai. hétfői ülésen elfog
lalja az őt régen megillető helyet a képvi-

harisnya
áruháza 
Ferenclek-tere 2

G. B. L. gyártmányú PRimus 
férüzoknlk legnagyobb választékban.

Kecskemét, május 29.
(A Hétfői Napló tud. telefonjclentése.) A 

kecskeméti törvényszék kedden reggel 
olyan bűnügyet tárgyal, amelyet szinte pél
dátlan érdeklődéssel kisér az egész város. 
A bűnügy szereplői:

három ismert kecskeméti orvos, egy 
kecskeméti urileány és egy kecskeméti 

diák,
a vád: magzatelhajtás büntette.

Hónapokkal ezelőtt indult meg a külö
nös regény, amelyből most súlyos bűnvádi 
bonyodalmak keletkeztek.

Egy ismert, gazdag kecskeméti termény
kereskedő 16 esztendős fiatal iskolás
leánya megismerkedett egy 19 éves keres
kedelmi iskolai tanulóval. A fiatalok isme
retségéből szerelem lett.

Romantikus módon, a Csóka-utcában 
titkos albérleti lakást szereztek 

és itt találkoztak. A fiatal pár minden dél 
ulán megfordult a csóka-utcai titkos la
kásban. A viszonynak nemsokára következ
ményei mutatkoztak s

a fiatal diákleány ekkor fölkereste Fe
hér Zoltán dr. városi tiszti orvost,

az OTI kecskeméti orvosát.
Fehér dr. elküldötte öt két orvostársá

hoz, Szepesi Jenő dr. tüdőspecialistához és 
Welkey Béla honvédfőorvoshoz, akik meg
vizsgálták és bizonyítványt állítottak ki ar
ról, úgy találják, hogy

a fiatal leány kétoldali tüdőcsucshurut- 
han és szlvtágulásban szenved, 

a szülés ezért életveszéllyel jár és Röntgen 
felvételt is mellékeltek.

Ennek az orvosi bizonyítványnak a bir
tokában

Fehér Zolán dr. tisztiorvos Velkey Béla 
dr. rendelőjében műtétet hajtott végre 

a fiatal leányon, 
aki a műtét után a csóka utcai lakásában 
lábbadozva várta fel gyógyulását.

Közben azonban
névtelen feljelentés 

érkezett a kecskeméti rendőrségre, mire 
detektiveket küldtek a csóka-utcai lakásba. 
A fiatal leány a detektívek kérdésére

álnevet mondott,
azt állította, apátlan-anyátlan árva, súlyos 
tüdőbeteg, Szolnokról jött Kecskemétre és 
most itt lábbndozik. A detektívek termé
szetesen nem fogadták el ezt a bemondást, 
utánajártak a dolognak s ekkor minden 
kiderült.

Nagy botrány keletkezett,
a leányt és fiút kicsapták az Iskolából, 
a törvényhatósági választmány pedig fe
gyelmi eljárást Indított Fehér Zoltán 

dr. tisztiorvos ellen.
A rendőrség jelentése alapján az ügyész

ség is megindította az eljárást és megkez
dődött a vizsgálat, amelynek során kikér
ték az Igazságügyi Orvosi Tanács szukvé- 
leményét. Az Igazságügyi Orvosi Tanács 

elrendelte, hogy a leányt vizsgálat cél
jából küldjék Budapestre, 

ahol a tanács orvosai megvizsgálták.
Az Igazságügyi Orvosi Tanács szakvéle

ménye megdöbbentő volt:
megállapította, hogy a leány teljesen 
egészséges, szlvtágulásnak és tüdő- 

csucshurutnak nyoma sincs
és véleményében nyomatékos kifejezést 
adott annak, hogy a röntgen fölvétel birto
kában

nem lett volna szabad végrehajtani a 
műtétet.

Ilyen előzmények után emelt vádat a ki
rályi ügyészség. A keddi főtárgyalást

óriási érdeklődés
előzi meg, olyan érdeklődés, mely mellett el
törpül a kalapácsos gyilkosság kecskeméti 
tárgyalása is. A törvényszék elnöki irodá
ját már napok óta

ostromolják belépőjegyekért.
A nagy tülekedés azonban valószínűen hiá
bavaló lesz, mert alighanem

zárt tárgyalást rendel el a törvényszék 
ar egész tárgyalás tartamára.
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4 HÉTFŐK NAPLÓ Btz'dapt: *, £932 május CO,

ma esi el: BSraság elé
KertN-® Besery Kálmán, a uccsési 

ftlshM gyilkosa
n za73P25?.n u;sa:K3dö g.niKos izgalmas uasacnaai 
MM'i'jat&sa a nastvimi itg^Asztsagmi — uasarnag 
rajge! telboncsitait. Miután eltemettem az amozatot

Drlóvy Káiiir'ui v »lt minisztériumi száinlltzt.l 
Ski pr.ii-krn idézi sk< jln iii< s közben Vec«é|cp | 
^gy.íitlötfe l.irbc Ferenc ki«hlrót, a izúsdrnupÓM 
ir-zr a pcstvidékt királyi ügyészség fogházában

I részesítették ó» elborsó jlották n kultusrmlntszlé- 
riuwbój, egy mngáuvállulatnái helyezkedett el, 
de nem sokáig tarlóit itt nz alkalinazlatása s 
Innen i» r-lküldöltck. Detóry ekkor lépéseket 
lelt abban ax irányban, hogy reakliváltassa 
magát. Egyre jobban bcleólte magát ebbe s

ÍW/o/ÍC.
1 Dctáry rendkívül izgatottan viselkedett, 
♦gisz éjszaka cgv pillanatra sem hunyta le n 
fretnái » amikor vasárnap reggel n soros ügyész 
elé vezették kihallgatásra, összetörtön, fizikailag, 
lelkileg összeomolva ment be fiz ügyészi szo
bába. A kihallgatás azonban csak Igen rövid 
Weig tarlóit. mert Dctáry

egyetlen kérdésre sem tudott Összefüggő, 
értelmes feleletet adni,

"kantm hol némán, üreg tekintettel meredt az 
ügyészre, hol arlikulátlan haiu/qn kiabált.

ki Izgalmas vasárnapi kihnllgalás ezzel be is 
fejeződött s a gyilkost h kisérték cellájába.

Értesülésünk szerint vasárnap délben a pest- 
yjdékl ügyészségen hosszabb tanácskozás folyt 
Dctáry sorsáról s azzal az eredménnyel ért vé
get, hogy

a gyilkos tisztviselőt nzonnui orvosszak- 
értővel vizsgáltatják meg

s amennyiben nz orvossznkértö kétségkívül 
OscgéJJupilanú, hogy elmebeteg s beszámítha
tatlan, nem állítják staláriálii bíróság ele.

A pestvideki törvényszék orvossznkérlfti 
már vasárnap iior.túkczdtek Dctáry meg

figyeléséhez
a hétfőn terjesztik elő szakvéleményüket. De- 
táry sorsa tehát c pillanatban az orvosszakér
tők kéziben van s töltik függ: hogyan fog dön
teni az ügyéstség a továbbiakról

Dctáry Kálmánról egyébként az ügyészség 
vasárnapi nyomozása

érdekes dolgokat állapított meg.
Dctáryt, iniiilún úgynevezett „vigclliánásban"

Eltűnt négy diákleány
Valószínűleg balatoni weekendre utaztak a kisleányok

Vü.írnap dílrISlI kft ki, dlfklSny ellünísíl 
jelentették he a főkapitányságon,

Gangecz Ferenc knrpitosmester, aki a Vln- 
retlér-iitcn 30. sr. alatt lakik, bejelentette, hogy 
nevelt leánya,

u 12 éves Baksa Erzsébet, 
aki a váliuli polgári Iskola második osztályú 
növendéke, az ugyancsak 12 esztendős 

Erős JuIIkI a nevű osztálytársával együtt 
l.árom nappal ezelőtt eltávozott hazulról és 
azóta nem tért egyikük sem vissza.

Elmondotta a kArpitosmcstar azt is a rendőr
ségen, hogy tudomása szerint nevelt kányának 

még két osztály társnője |a eltűnt, 
íjkiknek azonban nem tudja a novét. Biztosra

Kifogták a Balatonból egy eltűnt 
debreceni fiatalember holttestét 

Halálos csónakkírándulás a Balatonon
Baialonszcnlgyőrg.V, május 20.

(A Hétfő/ Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Rejtélyes haláleset ügyében foly- 
tntnnk nyomozást a balutonkörnyéki ható*  
súgok.

Néhány nappal ezelőtt Balnlonszent- 
nyörgyön egy jól öltözött ílalalember jc-. 
Jent meg nz egyik csónnkházban s csóna
kot bérelt. A fiatalember a ladikkal el is 
indult a Balatonba, de sem aznap, sem a 
következő napokon nem tért vissza. Szom
baton azután

Balalunszculgyürgy közelében egy 
. evctőiiélküll guzddtlan csónakot talál

tuk,
s néhány órával később az egyik Siófokról 
jihő hajúról ítIfcdezlék, hogy egy férfi 
I oltlcstc úszik a vizen.

Négyezer francia royalista zarán
dokol Becsbe, Napóleon fia sírjához 

A „sasfiók11 halálának századik évfordulója
— Bécsi szerkesztőségünktől. —

Július tizedikén lesz kerek száz eszten
deje snii^k, hogy n scliönbrunni kastélyban 
írökre lehunyta szemeit cgv törékeny, sá
padt, szőke fiatalember, Napóleon fia, a

HÍVAIAKI' <’•£«

FELOSZLATJA
FIÓKÜZLETET

Punllnlngok .. O.-, 8.-, 9.— rengő. 
jSelyuinnyakkcndők................. R.ttO P-től
Tavaszi kalapok .......... 7.80 pengő.
Tavajuü kabátok ......................... kOÜP-tol

Dutfnpgst. IV.. Kossuth Latos-utoa Z8. 
VIII , llákócti’Ut 7.

úgyszólván egéwz nap egyebet sem csinált, 
mint rcuktlválásáért futkosott.

Közben egyre idegesebben viselkedett, minden
kivel nézeteltérése támadt, mindenkibe bele
kötött összeférhetetlen viselkedése miatt nem 
egyszer gyűlt meg a baja a hatóságokkal.

Legutóbb egy kispesti postás tett ellene rá- 
galinuzás és becsületsértés miatt feljelentést 

s a kispesti járásbíróság éppen a napokban tű
zött ki tárgyalást az ügyben. A pestvidéki 
ügyészség most a kispesti járásbíróságtól kérni 
fonja a ráyalmazósi per iratait, hogy ezekből 
is tisztábban lássa maga elölt a gyilkos szemé
lyét és ténykedéseit.

Vasárnap » peslvidzki törvényszék soros 
vizsgáJóbirájn kiszállót! Vecsés községbe, ahol

a kora reggeli órákban felboncolták a sze
rencsétlen Llebe Ferenc kisbiró holttestét.

A boncolás megállapította, hogy a revolver- 
golyó, amely az áldozat nyakszirtjén fúródott 
be és száján jött ki, pillanatok alatt végzett a 
kisbiróvul.

A faluban rendkívül nagy izgalommal és rész
véttel tárgyalták vasárnap Is a kisbiró tragé
diáját s délután, amikorra a temetést kitűzték, 
úgyszólván nz egész község olt volt a halottas
húz környékén.

A vasárnapi Hősök Napjának emlékünnep
lége keretében temették el Llebe Ferencet.

.4 község vezetői meghatott hangú beszédekben 
búcsúztatták el Liebe Ferencet, akit kötelessége 
Ie 1 jcs11ése közben ért a gyilkos rcvolvergolvó.

veszi, hogy a négy leányka együtt van.
Boksa Erzsébet eltűnése előtti napokbnn ál

landóan arról beszélt, hogy milyen jó lenne pár
napos weekendre menni a Balaton mellé. Szó- 
mortian emlegette, hogy neki nehezen sikerülne 
tervét megvalósítani, mert nincs pénze, de van 
egy barátnője .akinek van megtakarított pénze s 
meglehet, hogy nz magával viszi. A szülőknek 
nz n gyanújuk, hogy ez n kislány finanszírozta 
mind n négy gyermek balatoni utnzását, s hogy

az eltűnt polgári Iskolai lányok jelenleg va
lahol a Balaton környékén Üdülnek.

A főknpltánvság eltűnési osztályán azonnal in
tézkedtek, hogy a kis weck-endezök mihama
rabb előkerüljenek.

A csendőrhalórágok, megindították a 
vizsgálatot, s csakhamar megállapitotXk, 
hogy

Murozsán András 24 esztendős debre
ceni tisztviselő tűnt el u balatonszent

györgyi csónakkal, 
s az ö holttestét fogták ki a vízből.

Az eddigi megállapítások szerint, a dob 
reccni tisztviselő valószínűleg 

öngyilkosságot követett cl 
s igv került holitsste n Balatonba, n 
csendőrség azonban mindenesetre tovább 
nyomoz n rejtélyes haláleset ügyében.

A hatóságok értesítést küldtek vasárnap 
Debrecenbe, Marotsáng Antal hozzátarto
zóihoz. a fiatalember rejtélyes haláláról, 
akinek eltűnését különben már napokkal 
ezelőtt bejelentenék a rendőrségen.

reichstadti herceg... a saspók. Mint Isme
retes, a reichstadti herceget a Habsburg >k 
családi sírboltjában, a bécsi kapucinusok 
Neuer Markion lévő templomában temették 
cl. Gyönyörű kettős snrkofágja Ferenc csá
szár és Mária Lujza császárnő sírhelyei kö
zölt van felállítva. Az utolsó tiz esztendőben

HETI 
ÚJSÁGOT

FALUS FERENC
riportlapJAt olvassa. 

állandóan megismétlődve bejárta a világ
sajtót az a hir, hogy Napóleon fiát Páris 
városa saját halottjának tekinti és a Pan- 
llieoiiban óhajtja elhelyezni apjának sir- 
helye mellett. Francia royalista körök az 
utóbbi időben rendkívül élénk propagandái 
fejlettek ki az átszállítás ügyében, melynek 
költségeit nyilvános gyűjtésekből már régen 
összehozták és

uz átszállítást a „sasfiók" halálának 
százéves évfordulója alkalmából sze

rették volna végrehajtani.
Értesüléseink szerint n francia royalisták 

julius tizedikén gyászünnepséget akarnak 
rendezni a bécsi kapucinus sírboltban, mely 
alkalommal Páris városának hatalmas ko
szorúját helyezik el Napokon fia sírján.

A francia zarándokok két különvona- 
ton érkeznek Bécsbe és az utazás rende
zősége eddig négyezer résztvevő elhelye
zése miatt folytat itt tárgyalásokat.

Megérkezésük után soraikból, melyben 
több neves royalista politikus vesz részt, 
egy küldöttség alakul, felkeresi Bécs város 
polgármesterét és attól hivatalosan kikéri a 
reichstadti herceg hamvait a párisi Pantlieon 
részére.

Bécs polgármesterének válasza elutasító 
lesz,

azzal az indokolással, hogy a Habsburg-sir- 
holt magántulajdon, amely felett csak a 
mindenkori családfő — jelenleg Zita ki-

Feljelentést tett a főkapitányságon 
rejtélyes üldözői ellen 

egy Budapesten időző angol őrnagy 
Keleti ssercíem, indiai vírbosszti, mérgezett nyíl és 
megdöbbentő találkozás a budapesti Dunakorzón — 

erről beszél a feljelentés
A budapesti rendőrség prnkszlsában még alig 

fordult elő olyan rejtelmes és
a keleti titkok mesebirodalmába Illő eset, 

mint amilyennek az ügyében most indult nyo
mozás egy angol őrnagy panasza alapján.

A főkilányság bűnügyi osztályán megjelent 
Thomas Harvey nyugalmazott angol őrnagy, aki 
rejtélyes üldözői ellen tett panaszt. Előadta, 
hogy esztendőkkel ezelőtt Egyiptomban állomá
sozott csapattestével, majd később Indiába ke
rült. Bombaybcn

megismerkedett egy előkelő hindu nővel és 
romantikus szerelmi történet kerekedett az 
ismeretségből, amelynek az lett a vége, hogy 
az előkelő hindu hölgy rokonai vérbosszút 

esküdtek az angol őrnagy ellen.
Az őrnagyot később máshová szólította a szol
gálat ,de akármerre utazott, mindegyik állomás
helyén találkozott azokkal a titokzatos hinduk
kal, akik a vérbosszú végrehajtására a nyomába 

szegődtek.
Ezek a titokzatos üldözők folyton az életére 

törtek s egyszer
mérgezett nyilat lőttek be szállodai szobá

jába
s csak a csodálatos véletlennek köszönhető, 
hogy mindig sikerült neki megmenekülnie.

Az őrnagy azóta már nyugdíjba ment és mos
tanában a kontinensen utazgatott. Egyideig úgy

Vázsonyi Vilmos emlékét ünnepelte 
vasárnap a demokrata polgárság 

Kegyeletei gyászünnep a temetőben, emlékünnepély 
a Zeneakadémián

Vasárnap délelőtt a Nemzeti Demokrata 
Párt száztagú küldöttsége vonult ki a kere- 
pcsi-uti lemettőbe, hogy Vázsonyi Vilmos 
halálának hatodik évfordulója alkalmából 

kegyeletét lerój,ja a sir előtt.
Dr. X’örösváry Miklós fővárosi bizottsági 
tag a párt nevében mondott elsőnek emlék
beszédet.

— Vázsonyi Vilmos fizikailag eltávozott 
— úgymond —, de szelleme és emléke itt él 
közlünk és eszméi, melyeket hirdetünk és 
követünk, örókéletüek.

Ezután dr. Földvárt Béla bizottsági tag, a 
Központi Demokrata Kör nevében helyezett 
el koszorút és tartott emlékbeszédet, mely
ben többi közt ezeket mondotta:

— Ebben a korszakban, amelynek nincs 
más erkölcse, mint a pénz és gazdasági ja
vak imádata,

Vázsonyi Vilmos puritánsága, földi ja
vakban való szegénysége

úgy áll előliünk, mint a bibliai próféták és 
apostolok alakja.

A kegyeletei temetői ünnepségek után n 
Zenekadémia nagytermében tartott emlék
ünnepélyt a Demokrata Párt. Á. termet 
többszáz főnyi közönség töltötte meg, ami
kor Szekeres Ferenc orgonamüvész nyi
tánya, majd az Operaház énekkarának Hl- 
szekegyje elhangzott. Ezután Somlag Artúr 
színművész szavalta el Vázsonyi Vilmosnak 
két finom költői szárnyalásu versét, utána 
pedig dr. Gál Jenő országgyűlési képviselő 
mondott ünnepi beszédet.

— Vázsonyi Vilmos demokratikus sz«re- 
tete odavitte a magyar népet a hasa ölébe, 
hogy átölelje a hazaszeretet lángjával és 
•• zt mondja:

es a haza e népé, mindnyájunké, e<y- 
formác ven Jogunk benne élni ée Mt 

szeretni,

Tanai
8VE®SE!®B5M
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rálynö — rendelkezik, a franciáknak tehát 
hozzá kell forduhiiok.

Azt, hogy a franciák belenyugodnak-e 
Bécs város elulasitó válaszába vagy megis
métlik kérésüket Zita királynőnél és száz 
esztendő után tényleg apja mellé kerülnek 
a reichstadti herceg hamvai, ezek szerint 
ma még nem lehet tudni.

látszott, elmaradtak mögüle az üldözők. Moh 
tanában Budapestre érkezett és itt 

legnagyobb megdöbbenésére a Dunakorzón 
egyszerre csak szembetalálta magát egy in

diai férfival.
akiről úgy tudja, hogy szintén a vérbosszút fo
gadó társaság tagjai közé tartozik.

Az őrnagy akkoriba-’ cry dunap-ir’l szállóban 
lakott és mivel kerülni akarta a rejtélyes hin
duval való találkozást,

a Dunapartról egy nagykörúti szállóba köl
tözött

de ez is hiábavaló volt, megint csak felbukkant 
a rejtélyes hindu. Végül is megsokalotta a dol
got és a rendőrségtől kért védelmet.

A főkapitányságon érthető feltűnést keltett u 
bejelentés és érdeklődni kezdtek a történtekreL 
A detektívek eddig

legszorgosabb kutatásuk ellenére sem akad
tak olyan emberre, hindura vagy más kül
földire, akinek n személye mint gyanúsítotté 

szóba kerülhetne.
Éppen ezért ujabb adntokat akartak szerezni az 
őrnagytól, de a rendőrség most azt az értesülést 
szerezte, hogy

nem tartózkodik Budapesten, 
Úgyhogy a fantasztikusan hangzó vérbosszú 
ügyében megindított vizsgálat egyelőre meg
akadt. — A kitartó, szívós ostrom egy — asz- 
szonyért. ‘

A demokrácia alaptörvényét Vázsonvi Vil
mos alkotta meg az egész világ számára, az 
ő demokráciája azt jelenti, hogy a dolgozó 
polgárt jogban, kultúrában é$ gazdaságiim 
is egy színvonalra kell hozni és a tebeUc-' 
gek számára a lehetőséget megteremteni. 
Előtte nem egy kegyetlen államhutalom le
begett, hanem ő azt akarta, hogy

akiket magunk fü|é emelünk, azok sze
retettel közeledjenek hozzánk, 

mi pedig ne a hivataltól való félelmei t‘* 
merjük, hanem annak dédelgető és fölemelő 
erejét.

A nagy tetszéssel fogadott ünnepi 
után az ünnepség a Himnusz hangjaival élt 
véget.

M.MIIB.M?. Éltem! WB
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. EJtoflá!! acsíHiHrtcal Öngyilkos i 
belüro bűntársát: Fabricius Sándort, 

a kasszafuroKiraívt
Két napig rejt özön

NEM KOCKÁZAT!
Kétnapos hajsza után vasárnap reggel 

rendőrkézre került a Csáky-utcai öngyilkos 
kasszafuró bűntársa.

Pénteken éjszaka — mint ismeretes — a 
Schulhof és társa vegyészeti gyár Csáky- 
utcai irodájába a pincéből falbontó betörők 
hatoltak be. Megfúrták a páncélszekrényt, 
de tettenérték őket, mire nz egvik elmene
kült, a másik, Lepélyes Gyula íakatossegéd 

mellbelőtte magát
és súlyos állapotban vitték a Rókus-kór
házba.

Detektívek mentek a kórházba és kihall
gatták Lepélyest, de az

nem volt hajlandó elárulni bűntársának 
nevét.

'A főkapitányság daktiloszkópusai lenyoma
tokat készítettek a páncélszekrényen talált 
ujjnyomokról s ebből

megállapították, bogy Lepélyes tettes
társa Fabricius Sándor rovottmultu, 

hírhedt betörő volt,
akit a bűnözök világában a kasszafurók ki
rályának hívnak.

Vasárnap reggel azután a Csáky-utcai ház 
házfelügyelője észrevette, hogy a kapun 
rgy züllött külsejű férfi akar kiosonni. Út
ját állta, mire az menekülni akart. A ház
felügyelő kiáltozására rendőr került elő, 
aki a járókelőkkel együtt

vad hajsza után elfogta a menekülőt és 
előállította.

Kiderült, hogy Fabricius Sándor került 
kézre. Fabricius elmondotta, hogy miután

Vasárnap Farkas Elemér és ellen
ieleinek segédei megállapodtak 
a további párbajok sorozatában

E héten vivja meg párbajét Farkas Attila huszárszázadossal
Farkas Elemér országgyűlési képviselő 

sorozatos lovagias ügyei nem zárultak le a 
szombat délutáni párbajjal, amelyet Daj
kovich Sándorral vívott, hanem e héten 
folytatódnak tovább.

Miután Farkas Elemér sérülései, melye
ket a kardpárbajban szenvedett, nem sú
lyosak, a képviselő és ellenfeleinek segédei 
összeülhettek, hogy a további párbajokról 
tárgyaljanak.

Információnk szerint
Vasárnap Farkas Elemér és ellenfelei
nek megbízottai találkoztak is egymás

sal
b megállapodtak abban, hogy a legköze
lebbi párbaj e hét elején Farkas Elemér és 
farkas Attila huszárszázados között lesz. 
A százados — aki semmiféle rokonságban 
nincs Farkassal, csupán névrokonok — 
ínnak idején a katonai becsületügyi ható
ságok ejőtt olyan kijelentést tett, amit 
farkas képviselő sértőnek talált magára 
nézve s ezért provokáltatta. Miután befeje
ződött ebben az ügyben a becsületügyi eljá
rás, sor került a fegyveres elégtételadás el

Suhancok éretlen támadása 
a nagykanizsai sinautó ellen 

Csúzlival vagy Flóbert-puskával súlyosan megsebesítették 
a sinautó vezetőjét

Nagykanizsa, május 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap reggel 8 órakor menet
rendszerű pontossággal indult * útnak a 
nagykanizsai pályaudvarról a Nagykanizsa 
és Zalaszentiván között közlekedő sinautó. 
Nem sokkal azután, hogy az utasokkal 
zsúfolásig megtelt sinautomobil az egyik 
külvárosi örházhoz ért,

üvegcsörömpölés hallatszott,
» a következő pillanatban vérző fejjel kiál
tott segítségért a sinautó vezetője, Haran
gozó József.

Szélhámos budapesti ál-barot 
fogott a bécsi rendőrség

Báró Heldelberg őrnagy néven élt aa oeririk fővárosban 
Gellért Márton kereskedő

A főkapitányságra jelentés érkezett Bécs
ből, amelyben egy nagystílű budapesti szél
hámos elfogatásáról számolnak be.

A jelentés szerint Bécsben a Theoboid- 
gasse 9. számú házban már hosszabb idő 
éta lakott egy elegáns férfi, aki 

báró Heldelberg őrnagy 
héven szerepelt.

A rendőrség figyelmét fölhívták arra, 
fcogy az állítólagos Heldelberg őrnagy sze

a szonasplncbben
tettenérték őket, visszamászott a pincébe, 
bevette magát egy pincerekeszbe és elbújt 
a pincében fölhalmozott szén alá. Valóság
gal

beásta magát a szénbe 
s igy történt, hogy a pince átkutatásánál 
a detektívek nem akadtak rá.

Fabricius Sándor személyében nagystílű 
és veszedelmes kasszafurót sikerült elfogni. 
Fabricius hírhedt alakja a bűnözők világá
nak. Egyidóben

autón járt be sződllgetl házából a fő
városba betöréseket elkövetni 

és egy jólsikerült kasszafurás ulán hosszabb 
ideig nők társaságában autóturára ment.

Háromszor volt büntetve idehaza hosz- 
szabb szabadságvesztéssel. Dacára annak, 
hogy csak 30 esztendős, már 12 esztendő 
óta ismerik a rendőrségen. Legutóbb pár 
évvel ezelőtt a Molnár-utcában fogták el, 
ahol egy könyvnyomdában akarta megfúrni 
a kasszát. Amikor kiszabadult a gyüjtöfog- 
házból, külföldre ment,

Csehszlovákiában és Romániában dol
gozott

és csak két hónapja tért vissza Budapestre.
Tagadja, hogy a Csáky-utcai kasszafurási 

kísérleten kivül más betörést vagy kassza
fúrást elkövetett volna, de a rendőrség biz
tosra veszi, hogy több eset is terheli bün- 
lajstromát.

Lepélyes Gyula állapota vasárnap annyira 
javult, hogy a rendőrség intézkedésére a 
Mosonyi-utcai rabkórházba szállították át.

intézésére.
A segédek vasárnapi megállapodása sze

rint,
a képviselő és a huszárszázados ban
dázs nélkUI, nehéz lovassági karddal 

fog párbajt vívni.
Ha ez a párbaj komolyabb sebesülés nél
kül megy' végbe, Farkas Elemér ugyan
csak kardpárbajra áll ki egy hetilapszer
kesztővel, aki lapjában támadta Farkast s 
emiatt ő provokáltatta.

Ezekután kerül a sor két ujabb lova
giás ügy elintézésére: id. Dajkovich István, 
Dajkovich Sándor dr. édesapja fog pisz
tolypárbajt vívni Farkassal, majd Bene 
Ödön dr., udvari tanácsos, az Országos Ka
szinóban történt események miatt ugyan
csak pisztolypárbajt viv a képviselővel.

A 71 éves Bene Ödön dr. és a 67 éves 
Dajkovich István dr. Farkas Elemérrel 
való párbajának időpontja az előző 

kardpárbajok kimenetelétől függ.
Ilyenformán tehát Farkas Elemérnek még 
négy párbajt kell vívnia.

A nyomozás megállapította, hogy a vá
ros határában

csúzlival játszadozó suhancok lőhet
tek rá gumipuskájukkal a slnautóra, 

de lehetséges az is, hogy Flauberttel történt 
lövés sebesitette meg az autó vezetőjét.

A nagykanizsai rendőrség erélyes nyo
mozást indított a vakmerő támadás ügyé
ben s remélik, hogy

rövidesen kézrekeritlk a tettest.
Harangozó Józsefet súlyos fejsebével be
szállították a nagykanizsai kórházba.

mélye körül nincs minden rendben, mire 
érdeklődni kezdtek utána. A vizsgálat egyre 
több gyanús adatot produkált, úgyhogy vé
gül is

detektívek jelentek meg a Theobold- 
gassel lakásban és házkutatást tartottak.

A lakót is otthon találták. A „báró" a leg
nagyobb nyugalommal fogadta a detekti- 
veket és szemrebbenég nélkül vette tudo
másul, hogy a fiókjaiból egymásután kerül- 

I

tok elő a kompromitáló iratok, amelyekről 
kiderült, hogy báró Heidelberg őrnagy, 
aki a legjobb bécsi körökben forgoló
dott. tulajdonképpen Gellért Márton 

budapesti kereskedővel azonos.
A levelek és iratok azt is elárulták, hogy 

Gellért nem ismeretlen a budapesti rendőr
ség előtt sem és Bécsben gyanús manipu
lációk.

A kormányzó a kőszegi hősök 
emlékünnepén

A kormányzó szózata az ifjúsághoz a kőszegiek 
Jurisich-Unnepén

Kőszeg, május 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tcse.) Nagy ünnepélyességgel tartották meg va
sárnap délelőtt Jurisich Miklós hősi ellentállá- 
sának négyszázéves emlékünnepét. Heggel ki
lenc órakor érkezett meg Horthy Miklós kor
mányzó, Gömbös Gyula honvédelmi miniszter. 
Vértesy Sándor kabinetirodái főnők, továbbá 
vitéz Som kút hy József, vitéz Igmándy Hegycsy 
Géza és Koós alezredes kíséretében. A kor
mányzó megérkezése után a városháza közgyű
lési termében a képviselőtestület és a városi 
küldöttségek együttes üdvözletét fogadta és 
Jambrich Lajos polgármester üdvözlőbeszédére 
a következőkben válaszolt:

— Készséggel jöttem az ősi városba, hogy hő
seinek emléke elölt az egész nemzet kegyeletét 
tolmácsoljam.

Megemlékezett Jurisich Miklós és hős bajtár
sai vitézségéről, mellyel megállították a török 
ostromló sereget.

— Azóta a magyar és a török, a két testvér
nép — mondotta a kormányzó — egymásnak 
baráti jobbot nyújtott és már egymás oldalán 
harcolt a közelmúltnak nagy küzdelmeiben. Ma 
nem a bástyafokon és a lövészárkokban, hanem

« mindennapi élet, létfentartás küzdelmei
ben van szükség a kitartás, a hősiesség eré

nyeire.
Majd utalt arra, hogy pénzügyi helyzetünk 

csak úgy javulhat, ha mindenki odaadó mun

Jót és eleget kap

64 fillérért:

egy próbaüveg
DIANA SÓSBORSZESZT!

szélhámosságok elkövetésére készült.
Gellértet letartóztatták és sürgős felvilágo
sítást kértek róla a budapesti rendőrségtől.

A főkapitányságon most
Igyekeznek tisztázni Gellért Márton 

előéletét,
aiknek leleplezésével ugvlátszik egy vesze
delmes szélhámost lettek ártalmatlanná.

kával, takarékossággal igyekszik saját sorsán 
javítani és első becsületbeli kötelességének te
kinti, hogy az állammal szemben a pénzügyi kö
vetelményeknek megfeleljen.

A kormányzó nagyhatású beszédének további 
során a fiatalság helyzetének orvoslásáról be
szélt és arra intette az ifjúságot, hogy

bármely társadalmi osztályhoz tartozzék, 
ne a hivatalt szobák felé összpontosítsa min
den törekvését, hanem menjenek közülük 
mennél többen a termelő és a kereskedői 
pályákra Is, amely nagy lehetőságeket fog 

nyújtani.
A kormányzó beszédét nagy tapssal fogadta 

a közönség.
Az üdvözlések után a nagytemplom előtti té

ren Mikes János püspök tábori misét celebrált, 
majd felavatták a Jurisich Miklós honvédtiszti 
gyógyházat. Utána felavatták a Hősök Kapuját, 
amelyen az. 1532-ben és 1914—18-ban elesett 
hősök emléktáblája van elhelyezve. A felavatás
nál dr. Szilt/ Kálmán államtitkár tartotta az 
ünnepi beszédet. Hász István és Soltész Elemér 
tábori püspökök szentbcszéde után a vitézek, 
frontharcosok, iskolák és a közönség hosszú 
sora és lelkes éljenzése közölt a kormányzó ki
robogott az állomásra és visszautazott Buda
pestre.

A délutánra tervezett virágkorzó, valamint 
négyezer iskolásgycrmek disztornáját teljesen 
elmosta az óriási záporcső.
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DmerlKal stílt) rablótámadás a harkányi 
postahivatalban

ű bátor postfiskisasszonv reuoiverrei kergette el a ratjiőt
Páca, május 20.

(A Hétfői Napló Igdóitbójdnak teltfon- 
jrlenfé.o . Vasárnap a Harkány gyógyfür
dői postahivatalba beállított egy toprongyOfi 
fői II. Odalépett a poütábklsatszony ablaká
hoz és sz • nélkül álnyitjfolt egy cédulát, 
amelyre ez volt ina: ,,/•.'[/// szót sé szóljon, 
adja ide a fiókból a pénzt, meri ellenkező 
esetben agyonlőnöm''.

A bátor |ostáskisasszony nem Ijedt meg, 
Ügy tett, mintha ál akarná adni a pénzt. 
Benyúlt u fiókba, de

pénz helyeit a fiókban fekvő revolvert 
markolta meg én a következő pillanat-

Littke Kálmán né, a Ruttkay-ügy 
koronatanúja megkérdezte az ügyész
ségen, szabad-e weekendre mennie

Ma vagy holnap határoz az ügyészség a rejtélyes haláleset 
vizsgálat! indítványáról

Ruftl.ay Gábor knrnnnőrségl százados téjté- 
Ives halála ügyében tovább folyik nr. ügyészség 
vizsgálata. Vitéz Buronkay ügyészségi ult-loök 
vasárnap ismét hosszasan referált Barótliy fő- 
ügyésznek. nz ügyészség elnökének, de dtiátés 
min loHént árföl. hogy vltsgtífrtH hldl/tidhyt 
terjeszt e az ügyészség a vizsgálóbíró elé vagy 
pedig megszünteti az eljárást t vétjkép befeje
zettnek tekinti a vizsgálatot. Információink 
szerint

ma, hétfőn vagy kedden határoz ez ügyben 
nz ügyészség.

Llttke KAImánnét, n Ruttkay üyy koronatanú
ját tudvalevőm felkérték a nyomozó hatóságok, 
hogy egyelőre ne utazzék külföldre, mert min
den percben szükség lehet Iniiüklhhllgalásáfn. 
A detektív, aki ezt közölte Lillkénével cl is kérte

A tengerbe fulladt a genovai strandfürdőn 
e§y magyar diák

Reich József budapesti pösztógyáros 22 éves fiának 
tragédiája Olaszországban

Vnsárnnp reggel síortioru tragédiáról érkezeti 
tóviruli jelentés Olaszországból n magyar háld*  
ságokImi és ezrei egyidöbeh a Budapesten élő 
családhoz. A szűkszavú távirat, amelyet Gettóvá- 
bán adlak fel, arról számol be, hogy

aa oltani atzandfilrdfiti a tengerbe fulladt 
ítéleti Béla 22 éves egyetemi Inillgiflő,

A megdöbbent csnládfiigok a sürgöny vétóié 
Idán nztinnnl telefonon léptek összeköttetésbe 
G vitává val, amikor is megtudták, hogy Reich 
Iléla, aki

a milánói műegyetem növendéke volt, 
csülöttököh reggel weekendre érkezeit a kikötő- 
Párosba néhány ohisZ kollégájával együtt. A 
nagy melegben délután valamennyien villamoson 
kimentek a közeli strandfürdőbe. Reich 
kitűnő uszóhak ismertek, úgyhogy senki 
ütközött meg azon, amikor

messalre MaaMtt a tengerbe.

H6tát 
seth

Kegyeletes ünnepségekkel emlékezett 
meg vasárnap az ország a háború 

hőst halottadról
A budapesti emlékünnepély a Hősök Emlékkövénél folyt le

A világháborúban elesett ititlgynr hősök 
« inb ke/etére kegveleles ünnepélyeket ron
dáitok vasáfílrtp (la egész Országban. A bu
dapesti ünnepély rt inilléiiiiimi emlékmű
nk lévő

Hősök Emlékköve elölt folyt le Impo
záns külsőségek között.

At érkező előkelőségeket at AHdrássy-ut 
tdrkolalánál elhelyezkedőit kálónál Csapa*  
Idk logadlák. Egy század gijólógnág, egy 
század liuszárság s kél illeg liizérttg vonult 
ki. \z emlékkő melleit a főváros négy 
zittzlólarlója állott az ország címeres /ász- 
lólial. a diszőrségel a parlamenti őrsejf 
szőlgáltatla, az emlékkő hála mögött az 
oMzágos trontharcos szövetség vezetői ál
latlak.

Legolcsóbb, legszebb, legalkalmasabb 
írókészletek, bronzfigurák, ajándéktárgyak

Csillá rok
CéeVilógitas ft.T Budapestjük rzsébet-körútw

bán rászegéltd II fegyver! ■ rablóra*  
aki ijedten hőkölt vissza.

Ugyanebben a pillanatban belépett 
portira “ " _ ‘ " 4 ■*
föladni.
szorult,

______ _ r_________  ___ r _.. fi 
egy fürdővendég, aki levelet akart 

tűr közé

én vad 
asszony

A rabló möst már két 
megijedt, 

kiugrott az ablakon 
futással elmenekült. A 
csendőrökért telefonált, 
körülvették a fürdőparkot, 

de a rablói nem sikerült megtalálni.
A csendőrség nagy apparátussal 

szolja hé elmenekült rablót.

postáskiá- 
akik

haj

éi-

tőle ullebelét ék bcszdlgáltnfta a vizsgálóbíróhoz. 
Lilikénél hozzátartozói és jóismerösei is figyel- 
niertellék ,hn mégis el nknrrtfi titnztll, jelentse 
be n vizsgálatot végző hatóságoknak.

Szohlbnl délután Liliké Kaltnánné 
arról érdeklődött, hogy egy-két napra 

hagyhatja-e a fővárost 
s rtefn lekz é Szükség tanúkihallgatására, 
weekend-kirándulásra szeretne menni, 
ügyészségén frlvllágöaltdlták Lfttkériéf,

mert 
Az

— . „ ........... ... hogy
annakidején külföldre való utazásának elhalasz
tására kérték fel s mivel szombaton és vasár
nap előrelAlbdtóan nem fogják újból kihall
gatni,

elutazhat weekendezni, ahová jólesik.
Llllkéné ezekután társaságával egyik pestkör
nyéki kirándulóhelyre le is utazott ítéekendre.

Kollégái n parton napoztak, amikor észrevet
ték, hogy Reich 2—300 méter távolságban fül- 
doklik éa segítségért kiabál Azonnal utánauáz- 
tak, mire azonba odaértek,

■ stereiicsétleti fiatalember elmertttt.
Hlábh kutatták fit aitoiibnn Hz egész parimén- 
tét — holttestét mindezidcig nem sikerült tiieg- 
találni.

Relcli Béla édesapja igén előkelő posztógyá
ra*  a és szövelnagykereskedőjé volt Budapestnek. 
1922 ben balt níeg. özvegye néhány évig vezette 
még az üzletet, azután eladta, azóta teljesen 
visszavonultan él kél pávai, kik közül az egyik 
móst szerencsétlenül járt.

Reléit Béla fttófe: Rejtő Pál bflnkfötlsztflsélö 
vasárnap

Genovába ntaznft,
hogy amennyiben öccse holttestét síkéről meg
találni, annak htítOiiSlItlásdfóI gondoskodjék.

Tiz órakor a Himnusz hangjai mellett 
bevonult a térségre a kormányzót képviselő 
Kárpátiig Kainilló hadseregfőparantstiök 
Ripka Ferenc főpolgármester kíséretében s 
cseridcs imába merült, mialatt az énekkarok 
a Hiszckcgyrt énekelték. Ezután

(Megkezdődött nz emlékmű megkoszo
rúzása.

A koémántró koszorúját Kárpátiig Kamilló, 
a kormányéi bárclhózi Bárczy István, a fel
kőházét Raltdiiízky Endre, a képviselőházét 
Pulnoky Mórié, a honvédségét Schünherr 
Odilo, a fővárost Ripka Ferenc, a front-- 
hrtfcosokét gróf ;l'dkuch-tblvhy József he
lyezte él. Ezenkívül hiég szilhihs koszorú 
lxtriluHu él az. emlékkövet. A« ünnepély a 
katWfdi csapatok disrttiénctétieM elvonulá
sával, h Szózat hangjai mellett ért véftet.

A Pesti tzfáfliln tlilktiHég éi tt Pesti 
Szenitgglel vasáélirtp délelőtt ugyancsak 
kcgyéletes cmlókfinnepélyt rendezett a há
ború Hidó hősi halóit dilink emlékére

n rákMkeécszturl ashtó temetőben.

Az emlékünnepélyért, — artlelyen s kór- 
mánv, Ab országgyűlés s a honvédség kép
viseli ette magát, — GtOátfnahh Záigniond 
rabbi mondott hazafifis beszédet. A dohány*  
utcai templomban tartott istentiszteleten dr. 
Fischer Gyula főrabbi bestéit, míg az ortho- 
dox hitközség Kazinczy-ütcai templomában 
rendezett istentiszteleten Sussmann rabbi 
mondott imát.

A pestkörnyéki városokj
Pesterzsébet, Újpest, Rdköspalotá, Főt, 
ugyancsak kegyeleles emlékünnepélyt ren
deztek,

a vidéki városok
közül Nagykanizsát) is Impozáns Mfilékiln- 
nepély volt és a zuhogó eső ellenére nagy
számú közönség jelent meg a hősök emlék
művénél.

Itt számolunk be
a HO.NSZ-ban tőmörlllf bádlfokkámWh< 
hadiözvegyek és hadlárvák vasárnap tartott 

budupesti zászlóavató ünnepségéről,
Serédi Jusztinján bíboros hercegprímás reggel 
ünnepélyes szentmisét pontlfikáll a Bazilika-

bárt, majd irtheh a Hősök Emlékköbéhez votiul. 
tak ki az egyesület tagjai. Rövidesen megérke. 
zelt Horthy Miklós kormányzó felesége, majd 
a liércégptifnás, aki rövid beszédben hazaszere 
letre buzdította a rokkantakat. Ezután

a kormányzó felesége szalagot külön a hadi
rokkantak gyönyörű selyemlobocgójáfa

és írdget vert fee á zászlóba.
Délben a Vigadóban*  dtsiebéd volt.

George Philippar megtnenehííK 
áldozatai Róma közelében 

zuhantak le
Róma, május 29.

Hétfői Napló tudósítójától) A George64 . ,
Philippar tüzkalasztrófájából megmenekült 
francin házaspár repülögépszeréncsétlensé- 
gébek hírét most már rríegcrősltlk. A háZas- 
páf hétfőn indult el BrihdlSibŐl. A repülő
gépet

öoulette és Moreátix Ismert francia pi
lóták vezették.

Coulette különösen mérési Afrlká-tépüléseí-

Jáva szigetéről mint „belvárosi 
lakost" hivott vissza a törvényszék 

egy előkelő válóperéé asszonyt 
Romantikus hdsasság és válóper Budapesttől Jáváig

A válóperek mozgalmas és romantikus kró
nikájában is párját ritkítja az a per, amelyet 
dr. Kun bíró niösl tárgyalt. A válóper előz
ményei a háború utolsó esztendeibe nyúlnák 
vissza. Ekkor történt, liogv égy Igén előkelő 
családból származó ftegatthHdndgy, L. IV. J., 
megismerkedett a fmntei kikötő egyik parancs
nokának ragyogó szépségű, 1? éves leányával, 
Gy. M.-meí. Á tengéres/éli hálón lörléht a be
mutatkozás, rtztán a társáíágdkbrtrt, éstélyeken 
találkoéott ismét a fregaftllrtdiirtgy a fiatal 
leánnyal. Egy esztendővel kétöbbj

a póhil tengerészeit esperest hltatal előtt * 
a fiatalok házasságot kötöttek.

Két eSzténdei boldog, hnrrhotjikds háeasélet 
után, amelyből gyermek is származott, elhi- 
degüllek egyníástóí a házastársak. A fregátt- 
hadnagy, miután a forradalom szétszórta a 
Imdiiengérészéiet, Milanóban téléfiédett lé, Itt 
vállalt állást. A felesége pedig, aki a klsgyét- 
mekkel együtt sokkal mcáséélfflre,

• JfiVa szigetén Sorra Bntd városába 
költözött.

hogy elfelejtse a nagy szerelmet, a házassá
got, a különválást.

A válópert azonban séliőgyséfn lehetett le
folytatni, mért biy messze éltek égyhiástől a 
szétvált házastársak, hogy hl ind én formalitás
nak

technikai akadálya volt.
A férfi, aki Rüdapekffői MMllt áhnalMíJéh 
Fiúméba, megtáflofíá festi fitótffsegéf, IcTét- 
ben megbízást adott dr, BdlisSa Károly buda
pesti ügyvédnek a vílőfier lefolytatására. Meg
indult az eljárás.

(Mveh-hHHlirigéngd«í rádlógéktrtmWk 
mentek Budapestről a Jáva szigdtén élő as
szonyhoz. aki végül is beleegyezett a válásba. 

De a (ovAbirt fnfmrtlitiSóltmfM II különös 
bonyodalmai voltak. Az asszonynak igazolnia 
kellett, hogy Jáva szigetén a különélés óin 
gyermeke nem szülétett. Bátávinbaü ói égy 
li.íMMMf! míjyrtf KcrtiíUl, 8 rtíloll dkrflrthvl 
cfrÖI(

a ér pillogj ftáöhbhh. amely éti aa fik- 
mányi holla, KIsdnlábHn lemiliahl s Igy 
hónapokig tartott, amíg az újabb fikmáuy 

rtie^rkereft.
Végül is a válóper során meg kelteit kísérelni 
az asskmiy visszahívását. M lul A fi fi Jlva szi
getén élő nsszony férje budapesti illetőségű, 
a ninfttáé vflíópefl IfirvéflVeR éCv fclIÍOHléÉéS 
és ritkárt huszitáit pnfnf'rnfüsá alapján lörtéhl 
ln!d>k«tés. At Hyfirt MRéklWf wgyartH» fimb 
kor a házastársak hülfÓldön élnek, de buda
pesti iiidiölágflék, ligy kell lékiiilétil Öltét, thlflt 
akik

■ B oroaá| aalvábéh laknak

imriP80Mrtu%
« Műi tottzMtorai

ért

LvfelepeMvre. nfafalétra, werkcndnénre i . 
vitóaft allialAas. jtorminlei •Icécerdőkkej kö
rülvett lankásyidek, 4—1 méterre kitűnő i.a ,ÍMt. UMMtWb m,,, „J,
évben 'ertfiésf hóz fficfy majdnem felér befi»e- 
tett tőkéjével. brfekleteU pénte értékét nednz 
nemeik mr(fnrtjn, de telekára méá ítrŐÍévr*  
emelkedvén nírell h várvégit. Ac Állam® 
vasutak FŐVONALÁN, .inck m(.n|én 
közvetlenül a MEGÁLLÓ MELLETT, napnnkéef 
M megMIő .onaUtrf. Artéal atrandítlrdő kéttaifben.

Ceekélv e'MleH léfbetése után birtokba vehető fUsz- 
Ítektyn mindén kflbséa benne foglaltatik. Táréra..

vei tette ismertté névét. A repülőgépét szer
dára tárták Pátisba, azonban nem érkezett 
nieg.

A gép roncsait megtalálták Rómától 
északra az EiTdct-begyekben.

A gép izzé-porrá zúzódott s
mlnrl a négy nfasa Mörnyethalt.

Azt hiszik, hogy motordefekttíi okozta fi 
szérendsótléfiSéget.

é« mint „budapeíft, béltíárósl lakosokat" Idé
zik még őket. A Jáva szigetén élő asszonyhoz 
is, mint „Budapést IV. kerületi lakoshoz'*  
ment ki a visszahívási értesítés.

Miután mindezeket a bonyodalmakat elin
tézték _s az asszony nem (ért vissza, tegnap
előtt felbontották a házasságot $ őrtől, mint 
„Biidttpédt iV. Irdrüléli lakost" érthették a 
volt , ItégtHlliaúnap^ feleségét — Jáva szigetén/

Jótékonycélu adományok 
az AssicuraZioní Generáli 

jubileuma alkalmából
A Trieszti Általános Biztosító Társulat 

(Assieurazioni Generáli), mint köztudomású, 
most töltötte be fennÓflásának századik észten*  
dejét. Az Intézét a súlyos viszonyokra való te*  
kitífétlcl rtrindert jtiBilárls firínépéfyt mellőzött é< 
flörtepének azzál ad klfejc/ést, hogy a nyotnoí 
enyhítése céljából a frtrsadnloirt különböző jólés 
konySági Intézményei között 50.000 pengőt otz*  
tolt ki.

Ebből áz ósszegböl 10.000 pengőt juttatott d 
„Hőrlhy Miklósné országos nydmorcnyhílőj 
akcióznák, 4000 fiérígő! a Mágydr Hírlapíróit 
Országos Nyrtgdfjintézétének, 30Ö0 pengőt a8 
Újságírók SzhhrtlórHifrt Egyesületének, sll».

A mttfftlNf Alfttltlttfte Tfikttfékpétiztöt Rt. és g 
Magyar Jég*  és Viszontbiztosító Rt. igazgatósa
kéi fthyainlézél'Ükhék, bt Asiicdfáizoni Genera-l 
(Trieszti Általános biztosító Társulat) fcnnalla*  
iának 1ÖO éves évfordulója alkalmából a követ- 
ké«A fhioTrfáhydic félijáhliwát liátározlák el: a 
Horthy Miklósné védnöksége alatt, működő se- 
géltklíclóhíilt 3000, Mrfgynrftf^igi flfrlápírók 
Nyugdíjintézetének 20M, az Újságírók kórház- 
ós Szdfiafórmm Egyesületének 1000, az ()nkén!<’» 
Mentőegyesü lellek 1000, a Budapesti Kereskedő 
Menházának ÍÓOÖ, az Országos Szlnészegycsuie 
S’yitrfdfjinléíéí^ek 10W). R BdtfáhéMi Gi"' 
Appöftyi Albert Pollkliniftal Eg.vesíHcInek lp<w. 
rz ÖéíéAgos fiyermckvédő és Frftbel Egyeíüict 
nek lOŐO, ni íngyéntej Egyesületnek >000. «« 
Ingvenkcityér Egyeiiilctnek 1000. a Klolild 
relélház Egyesületnek I00Ó és a Nyomorék Gyer
mekek Országos üllíuihának ÍÖCÖ pengőI.

MMgyar Légiforgalmi R*  
íV.Vácíuccál ♦ Télélon: ffO 8 88 

ftYAlti MEMKTIdÍNB 
Érrényéí f»if Mté-ilui >1 lf.

IStl'M UW % l’S !’*•  

AtrgaMMrt. vn«árnap klrélrlétel.
Ar ao'ék Indulnak: Rudapcstcn IV_. ts
ma ÍM él prrcctl Wwnben d ii<»l*1  BrpfoUóI *>  

perccel • reiiÚlóilép ífttlulása elolt-

Kombinált menet-térti jegyek a'
Wien Tonnlon autóbusz-repülőgép W-’

60 napon belül.

' - - - - - - inx»r.-LevelM.H MtomM
ülj szab A»4n lordulloi
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HÍREK
Painlevé a háborús 

adósságok ellen 
Vasárnapi beszédében az 

adósságok likvidálását 
követelte

Pária, május 29.
./A l,udósllóÍá"ak telefopjelen
1 u‘2. n /'I ffvarosbftn óriási seenzáclól 
kcHqU Paintevéhek. a híres francia politikus
nak Vasárnapi beszéde, amelynek során

a volt miniszterelnök a lausanncl konferen
cia elkövetkezendő <is várttal^ eredményei

vel foglalkozott.
Páihlévé beszédében

a hábdras adósságok ellen foglalt állást 
oá kljéleriletlé, hogy ni összes háborút adósiá 
gók likvidálásának a híve.

*- Spongyát a háborús adósságokról —. jé- 
lentelte ki Painlevé. — Feltétlenül kell keresni 
<*<>  flnánciális megoldást, amely végre békéi 
hoz ebben a kérdésben. Amig ez a kérdés el- 
dflfive hintsen,

túlságosán Veszedelmes ellenfelek lesznek 
az országok egymással szemben. 

Mindenfajta háborús adósság megszüntetésére 
szükség van, az európaira éppen úgy, mint az 
amerikaira.

-«• Borult, esős Idő. Vasárnap rövidebb 
hosSíabb megszakításokkal eseti az eső és 
borult volt az idő. A Méteörolcgiai Intézel 
ptögnóíia a következő: Borult idő bár haló, 
lényegtelen hőváltozással, Délnyugaton 
ésőkkél és iliiattifokkal.
, —“ A pápa 75 éves, Rómából jelentik: 

XI. Piusz pápa kedden ünnepli 75-ik szü
letésnapját. A Szentatya kifejezett óha 
jára a vatikáni hatóságok eltekintenek min
dén különösebb tinhepély rendezésétől.

— tíindenburg és Krimin# vasárnapi ta
nácskozása, Berlinből jelentik: Minden- 
burg és Brünihg kancellár várt találkozása 
vasárnap délelőtt megtörtént. A birodalmi 
elnök vasárnap reggel hét órakor fógadla 
a kancellárt. Brüning hosszú ideig referált 
a politikái helyzetről az elnöknek, konkrét 
megállapodásra ázrtnban hem jutottak, 
úgyhogy a tanácskozásokat hétfőn délben 
folytatják. A Bfünlnghez közelálló körök
ben azt hangoztatják, hogy megvan a re
mény áz ellentétek áthidalására, éízel szem
ben Berlinben vasárnap aí a hir is erősen 
tartotta magát, hogy Brüniiig megegyezés 
hiártyában, hétfőn lemond.

— Weisz Fülöp llnncplérté. Weiéz Fülöp, 
a Kéféskedeiml Bank elnöké, akit tudva
levőén fi kormányzó néhány nappal ezeiőfi 
az állam egyik legmagasabb kitüntetésével, 
az élsóesztálj'U polgári érdemkereszllel 
tüntetett ki, holnap érkezik vissza Haris
ba db ól, áhöj néhány hétig gyógyulást kere
sett. A most már „kegyeltiies úr" bankve
zért, báf tudják róla, hogy egyáltalán hem 
barátja az ünneplésnek, meleg szeretettel 
várják haza lisztétől, rtiúrtkfilársai, de az 
cgéSz gazdásági világ is, mert valamennyien 
túdják, hogy megérdemelt embert övez a 
díszes és előkelő kltüníetés. Weisz Fülöp 
ma talán legértékesebb kapacitása és rep
rezentánsa a bankszakmának és a magyar 
közgazdasági életnek.

— Balkónyi Kálmán érdekes bejelentése 
Kaposvárott a lexlllfázisról. Kaposvárról jelen
tik: BUlkÓhi/i kóláiért. aÉ 0ÜKE igáigalója 
vasárnap előadást tartolt a kaposvári keres
kedők egyeSutétébén. AZ éíőftflás során bejelen
tetté,- hogy Sándor Pálnak sikerült megegye
zésre júlül :t kéreskéddrtil niinlszlérrcl a lex- 
tilfázlk Ügyében. A bejelentés szerint a keres
kedőktől hem kfFónjflk itícg a június elsejei 
lMIfim/ftst. haúérn november, december, január 
éá féMufif havi forgalmuk átlaga alapján 
róhatják le a förgálml adót.

— A francia szocialista-párt kongresszusa. 
Parisból jelentik: A francia szocialista-párt va
sárnap keZdlé meg országos koongresszusál. A 
köhgfésézus dönt majd abban a kérdésben, hogy 
a francia szocialisták részlvchelnek-c a meg
alakuló Herriol-kormfinnval, A kongresszuson 
nemcsak a szocialista-párt országos szervezetei
nek kiküldöttéi vesznek részt, hanem a testvér
pártok delegátusai is. A vasárnapi ülésen a 
kongresszuson ózonnál megkezdte a tanácsko
zást a kormányban való részvétel kérdéséről. 
Döntés azonban még nem történt és a szava
zatra valószínűleg clak kedden este kerül majd 
sor.

— se évin találkozó. A*  1902. évben a VI. 
kér; nagymcxő-ulCni fdsőkereskeflclnil Iskolá
ban érettségizett oWtéiytársak f é. junluS hó 
S-én, ♦naárrtnp. délelőtt 10 órakof találkoznak 
a városligeti Gunflelnfl Megjelénés bejelen
tendő Neubauer Emil, IV.; Váci utca 21.

DsrrtMr ctl a-98nwn biuz 3
la hibátlan <fl*78
mmaiiMhi

Ilonka Harisnyaház
VlK, ÉHtlbel-MrUt 14. *»■

-*  Hősi halottatok emlékünnepe Lón*  
donban. Londonból jelefttikt A világháború 
magyar hősi halottainak emlékére vasár
nap délelőtt gyászistentisztelet volt ti 
Brompton-Oratoryban. A« istcntissteleten a 
londoni magyar követség tagjai éa nagy
számú díszes közönség jelent még.
— Uj tanácsosokat választanak a tőzsde 
holnapi közgyűlésén. Holnap, keddeh dél
után lesz a Budapesti Áru és Értéktőzsde 
rendes évi közgyűlése, amelynek keretén 
belül a lemondottak helyébe öt uj tőzsde
tanácsost is választatlak. Hót jelölt küzd a 
tanácsosi mandátumért és pedig hévszerlnl: 
Bareza Lajöé, Csalán Jótsét, dr. Miklós 
Armartd, dr. Peri György, dr. Szebén Dezső, 
Szepes László és báró Ulltnarttt György 
személyében. A választási harc igen erősnek 
ígérkezik, miután az ellenzék két jelöltje; 
Csalán József és Szepes László igen nagy 
népszerűségnek örvend.

— Hitler győzelem Ohlenburghan. Ber
linből jelentik! Vasárnap tartották meg az 
oldenhurgi tartománygyülési váiasztásökfif. 
A nemzeti szocialisták ezalkalommal is 
döntő győzelmet arattak, flfiiéfirtyíhcn 20- 
25 .százalékkal gyarapították az ezélőtt egy 
evvel megtartott választáson elért szavaza
taik számát. Általános irtéglépelésfe n né
met nemzeti párt is előretört, mig a szociál
demokraták 10 -20 százalékot, a kommu
nisták 35 százalékot veszítettek. A gazda
sági párt és a néppárt teljesen felmorzsoló 
dőlt. A centrum megtartotta eddigi pozi 
ciójál.

— Zsebtolvaj! fogták az OrsrdgóS Izraelita 
Iroda közgyűlésért. Vasárnap délután az Orsrá 
gós Izfnélila irodának izgalmas elhökválásztó 
közgyűlése volt a hitközség sipútcai székházá
ban. A választó képviselőtestületi tagok közé 
belopózott Wagner Jenő többszörösen bünte
tett, újpesti ügynök és mikor tetőfokára hágott 
az izgaoím, a mellette ülő Braun Jenő részvény
társasági igazgató zsebébe nyúlt, kiemelte be
lőle arany zsebóráját. Az igazgató szerencséjére 
észrevette a dolgot és a zsebtolvajt azonnal át
adta a rendőrnek.

— NeWvdrkból—Tokióba leszállás nélkül! 
Nemgótkból jelentik: Vasárnap újabb óceánre- 
niilésl start Volt. Üeaftlé repülőteréről startolt 
Brotvúe C. Náthán pilóta & Csendet Öeán hlte- 
püiésére. A Start egészen váratlanul történt. 
Hajnalban indult el és az a térve, hogy közbe
eső leszállás nélkül Tokióba repül. A pilóta el 
akarja nyerni a Nlsi-Nisl cimii japánlap diját, 
amelyet a lap szerkesztősége annak a pilótának 
iiifalirazására tűzött ki, aki kelet-nyugati irány
ban elsőnek repüli át a Csendes Óceánt.

— Egy gazdag hőrkereskedő rejtélyes $ I- 
tiinése. Nagy kötöttől jelentik! Kiss István 
bőrkéfeSkedo május 24-éú eltűnt a Ifikásá
ról s azóta ne madott életjrlt magáról. Mi
vel távozásakor nagyobb pénzösszeget is 
veit magához, esetleg bűnténynek is áldo
zatul eshetett a rendezett viszonyok közölt 
élő kereskedő. A rendőrség megindította a 
nyomozást a rejtélyes ügy tisztázása végett 
és felhívja mindazokat, ftkik tudnak valfi- 
mit :1Z élíiint kereskedőről, jelentsék a 
nagykőrösi rendőrkapitányságon.

— Amerikai-magyar pénzügyi egyez
mény. Nemyorkból jelentik: Washington
ban amerikai-magyar egyezményt írtak alá, 
amely rendezi a Hoóvér-rrtörálórium életbe
léptetése következtében magyar fizetések 
ügyét, kiagyar részről az egyezményt Szé
chenyi László gróf washingtoni magyar kö
vet irta alá.

—- Az első Filléres Gyors Nagykanizsáról 
Budapestre. Nagykanizsáról jelentik: Vasárnap 
Indult ulnak n városból nr. első Filléres Gyors 
Budapest felé. A pályaudvaron rögtönzött tá
bori misét larlottnk s megáldották n vonat 
utasait. A Filléres Gyors 1200 embert vitt 
magával a fővárosba, főleg kereskedők, ipa
rosok voltak az utasok között.

— Piceard újra repül a sztratoszférába. 
Briiszelböl jelentik: A Iftpok részleteket kö
zölnek Piceard professzor második szlra- 
loszférarepüléSe élőkésziléséről. A sztra
toszféra repülés startja június vagy július 
hónapokban történik tneg, a kedvező idő
járásnak megfetelfteh. A Start helyét még 
nétti tudják. Piechfd proféSsröft ezúttal 
Max Cosigne belga tudós kiséri. Piccafll 
vasárnap Zürichben úlfirhll, meri fii! ter
vezi, hogy egy Ziitich tnellclti repülőféren 
hajtjfi végrrt a slrútot; A bftlldnfrt éZúital rö- 
vld hullámú fádiöléadókószüléket is erő 
si lenek,

A Vtl. Iten Erzsébet városi Küt flsfttiíjlló 
kllrgyillése. Az Krzíébéivárosi Kör (Dohány- 
liléd 7ft) nid, hétfőn cítc 7 órakor dr. f/drd/i 
Gálrtír Mhöklelé hifiit rendes évi kőtggülfsél 
tártja, rttüélyert különböző jelénlósek és zár- 
száfitafláSók lótárgyhlása liláfi a kör Üj lisílí- 
Kftrflt, igazgatóágé és válasrtniáhyM választ
ják még. Étre váló tekintettél felkérjük a ta
gokat, hogy a közgyűlésen okvetlenül megje
lenni itzivMftrdjenrk;

As Omlke lanulmányuíazásal. Az örsz. ma
gyar izr. közművelődési egyesület legközelebbi 
népszerű tánúlmányulját Prágán, Lipcsén, 
Berlinen át Ürezdába vezeti a szósz Svájcon 
ót, juniús IÖ-ón. A nagy olasz utat, Velence, 
Bologliá, Firenze. Unnia cs Napokon ál. 4 napi 
tengeri úttal a Saturnia óccánjórórt, iulius hó 
tO-én indítja. tíőt-fbHM! Öfillké, Vlít., Bá- 
kócabut 17. Tel.) 838^-43.

— Filléreik gyorsok SWgédéh. Megádtól jHen- 
lik: aVsárnap két filléres gyors 2500 utassal ér
kezett Szegedre. A pfllvaudvaroú ütmapélVesen 
fogadták őket és a fogadalmi templomban és a 
zsidó templomban orgonahartgverseny vrtll llaft- 
íeletükre.

Holnap van a tőzsdeválasztás!
Akt nem híve a kinevezési rendszernek, az

Csalán Jóxstsf 
De. Peri Györgv 
Ssepes László 
báró UIlmánn György

mellett szavaz!

Két sviikos merénylet (emm oz ejszsKa 
DsbrecenM

Tina Cnűpas DlrKöZűbainGlt'Ot (icronmt'ai uertek,
egy iparoamestert pedig agycnciö'fe a Bariiia

Debrecen, május 2.9
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentésé.) A Vásdrnápfá vlffádó éjszakán 
sok dölgn akadt a rendőrségnek. Két gyil
kosság és gyilkossági kísérleti üguben is 
megindúlt a rtyomozás s frtlrtd a két eset
ben azonnal eredményre is végétéit a rend
őrség szorgos munkája.

Éjfélútán két órakor a Kut-iitrAban esz
méletlen, vérző emberre bukkant az őf- 
szehieá rendőr. Halántékából bővén ömlött 
a vér. intézkedésére a kléfkéíő nleíltök a 
klinikára szállították a szerencsétlent, aki 
— anélkül, hogy egy pillanatra is vissza
nyerte volna az éSzrtiélétét —

meghall.
A zsebében levő iratokból megállapították, 
hogy az utcán talált férfi Ferjencsik János 
harmincnégy éves debreceni iparos. Még 
fiz éjszaka folyamán megindult a nyomozás 
éá csakhamar sikerült is a halálos végű 
Merényiét féltését kétfokórifeHi.

Megállápitolták ugyanis, hegy
Fefjcncsík János Kertész Mihály jó
módú debreceni hentesmester társasá

gában Igyekezett hazafelé. 
Mindketten erősen italos állapotban vol
tak s eközben történt, hogy a béborozölt 
hangulatban lévő Kertész Összeveszétl a 
részeg Fér jencsikkel. Szóváltás közben a 
kézében lévő kofferral fejbevágta barátját. 
Az Ütés olyan szerencsétlen volt, hogy

a koffer neél szélé beS/akltotfa fi síé-

— AZ Ifjúság márcluri 12 pontja a par
lamentben. Mint ismeretes lü.32 március 
15-éú a Vigadóban rendezelt hagyományos 
ifjúsági ünhepsigch, melyet a Magyar 
Nemzeti Diákszövetség rendezett, felolvas
ták fiz ifjúság uj márciusi 12 portiját. Ak 
koriban élénk feltűnést keltett e pontok 
Szociális, demokratikus és mindemellett 
nemzeti reform törekvése. Most Edhhardt 
Tibor országgyűlési képviselő foglalkozik 
újból e 12 ponttal és a kultusztárca költ
ségvetési vitájával kapcsolatban a képvi- 
selöháfc hétföl gyűlésén a Ház plénuma elé 
terjeszti azokat.

— A katonazenésí halála. Szegedről jelenük. 
Vasárnap délután a telhetőben levő Hősi Eni- 
IckniühöZ vonulták ki d szegedi helyőrség ese- 
patai, khtóíiftzénékarral. Menetelés közben A't.Ss 
Ferenc kalönázctiésZ Itirfeleh ÖSZZcésett és hiúi
kor társai fel akarták emelni, mór halott volt. 
SzivsZÓintldéó Ölte hirg.

Még Idejekorán,
az utazási Idény kezdete előtt 
ez évbén Is sikerűit egy nagy gyári tétel 

mindennemű bőröndöt
és egyéb

utazási cikket
TéndkívUl olctsón bbs^ere^nünk. E cikkeket részbén

egy harmaddal
a rendes árak alatt, 
részben

a rendes ár feléért 
adjuk el,

rencséllcn ember koponyáját 
és Fcrjencsik nz ütés következtében el*  
Vérzett.

Kihallgatása során Kertész azzal véde
kezett, hogy nem ő volt a provokáló fél, a 
Verekedést Ferjencsil: kezdte, ő csak 
Visszaütött. A gyilkos merénylőt őrizette 
Vették.

Alig indult meg a nvörrtozfis éhben az 
ügyben, mikor ugyancsak éjfél után

az Istvűn-nlon hasonló körülmények 
között véres és eszméletlen embert ta

lált az őrszemes rendőr.
Ugyancsak a klinikám került ez az áldozat 
Is, akiről csakhamar kiderüli, hogy

Tiba András birkózóbajrtök, 
nki a Munkás Testedző Egylet színeiben 
igen sok versenyt nyert. Fejét rengeteg sé
rülés borította,

koponynlnpi tűrést
és különböző csontrepedéseket SZertVédetf. 
Az orvosi megállapítás Szerint sérüléséit 
bntíltéSék okozták.

A megindult rendőri nyomozás Hl is igén 
hamar eredményre vez-tclf. Megállapítot
ták, hogy

Tlbfi Ándt-úst régi haragosai lesték Meg 
éjszaka az utcán és támadtak reá. -*-*•  szám*  
szerint öten. OrVul leniéit meg az utcnsar*  
kon és támadták meg flZúlán botokkal és 
dotőngőkkal. A támadók közül négy em
bert íjiár őrizetbe is ve tt a rendőrség.

— Német Mária az Operaházban. Vasár
nap este a Turandot címszerepében kezdte 
meg Németh Máéin ujahb két cStéte szóló 
vendégszereplését. Németh Marin hangjá
nak tündöklő magasságával, hangszinének 
egyedülálló varószával <’s kifejéző drámai 
játékával cZultfil is tomboló sikert firfttőtt. 
Kalaf szerepéi először énekelte Srílcs 
László, akinek kél szép magas hangja saj
nos nem tudott kárpótolni nz egyéb nem 
jelentéktelen hiányosságokért. Ugyancsak 
először énekelte szerepét Orosz Júlia, aki
nek poélikús Lhtjfi és Kálmán Oszkár, 
aklhék itinrkáús Timur királya meleg fo- 
grtdf.'itásbr.h részesüli.

— Az Országos Magyar Iparművészeti Tár- 
Sfilflf közgyűlése. Vus'irnáp delelő!: közgyűlést 
tartott Orsidgos Magyar Iparművészeti Tát*  
sulat. A Társulat uj igazgatója lloffcr Imre épi- 
tészthúár lett. A közgyűlésen választmányi tago
kat választoltak és ki<gészitcliék a tisztikart.
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A feleséggyílkossággal 
gyanúsított villamos

ellenőr a vizsgálóbíró 
előtt

Szőtt József újpesti villamosellenőri a hét 
végén besrállitották a pestvldékl törvényszék 
fogházéba A robusztus termetű férfi nem tört 
meg a fogházban sem s

bámulatos nyugalommal, önfegyelemmel 
várja sorsát.

Egyel len szóval nem érdeklődik ügyéről s úgy 
viselkedik. mintha nem is egy ilyen súlyos, fő
benjáró bűncselekménnyel gyanúsítanák.

A felcséggyilkosséggal gyanúsított Szötsöt,
ma, hétfőn vezetteti maga elé a pestvidéki 
törvényszék vizsgáló bírája, hogy kihallgassa 

s ezután határozzon: fentartja-e az előzetes le
tartóztatást vagy szabadlábra helyezi a gyanú
sítottat.

Szőts újpesti lakóházának udvarát teljesen 
filósták és vasárnap az ásatást végző hatósági 
közegek jelentét! lettek a: ügyészségnek. A je
lentés szerint az eddig talált női csontokon és 
ruhadarabokon kívül ujabb gyanút lelet nem 
került elő a föld alól.

— .Megnyílt a Ruesinszky-kávéház. Hétfőn 
reggel 5 órakor megnyílt a Rticsinszky-kávéház, 
er Erzsébet-körut és Wesselényi-utca sarkán. 
Nemcsak uj kávéházzal, hanem gyönyörű lát
ványossággal is gazdagodott a város, mert a 
Bucsinszky-kávéház pompás berendezése való
ban látványosság számba megy A modern 
Ízlés minden csínját binjút magán viseli ez a 
szép helyiség. Kitűnő konyha, jó kiszolgálás, 
szolid polgári árak Is népszerűvé, teszik majd 
a Bucsinszky-kávéházat

—. A peatl mutatványiMok harca a Bul- 
rsu-utcal kötéltáncos ellen. A városliget) 
mutatványosok vasárnap délelőtt izgatott 
hangulatú gyűlést tartottak, amelyen szá
mos felszólalás után elhatározták, hogy 
sürgönyt küldenek a belügymniiszternek és 
a kormánynak és igy kérnek sürgős intéz 
kedést egy Strohschneider nevű bécsi ar
tista ellen, aki legújabban a pesti utcákon 
rendez kötéltáncos mutatványokat és tűzi
játékokat a házak tetején. A bécsi artista 
rengeteg embert gvüjt össze produkcióihoz 
s ezzel nagymértékben veszélyezteti az 
amúgy is nagy nyomorral küzdő pesti mu
tatványosok létérdekeit. Elhatározták még 
ezt is, amennyiben gyors segítség nem ér
kezik, úgy bezárják üzemeiket.

— A ' Ízzel telt árokba fordult az autó. Cég- 
I dröl jelentik: Káldor Lipót fővárosi biztosítási 
tisztviselő autóval kereste fel intézete, tanyai 
ügyfeleit. Az egyik vízzel tel tárkon egy pallón 
kellett áthnlndnin, amely azonban a sok esőtől 
a agy az árokban ömlő viz sodrától nlá volt 
.fposva s mikor nz autó ráhnlndt, felbillent. Az 
autó az árokba fordult. A sofőrnek ciodálntos- 
I-ppen nem történt semmi baja, csak könnyebb 
zuzódásokat szenvedett. Káldor IJpót azonban 
az nutó nlá került. A balkarja eltörött és súlyos 
agyrázkódást szenvedett. Életveszélyes állapot
ban szállították kórházba.

— Budapeatl kasszafurók vendégszereplése 
Szegeden. Szegedről jelentik: Vasárnap virra
dóra a felsővárosi cipőgyár Római-körúti irodá
jába. munkájuk után Ítélve, szakképzett betö
rik hatoltak be. Kiemelték a hatalmas Wert- 
h< im-szekrény ajtajót és a belső trezorbői öt- 
fter pengő készpénzt elvittek. A betörést reggel 
fedezték fel. A rendőrség a nyomozás során 
megállapította, hogy a betörők szrmbaton ér
keztek Budapestről és valószínűleg a gyári 
munkaidő után rejtőzködtek el a telepen és igy 
hitoltak be az irodába. A vakmerő betörőknek 
egyelőre nincs nyomuk.

T’álogcédulát,

— Az Országos Alföldi Bizottság vándorgyll- 
l se. Szolnokról jelentik: Vasárnap tartotta az 
Országos Alföldi Bizottság Szolnokon első ván
dorgyűlését Kllbclsberg Kunó gróf nyugalmazott 
kultuszminiszter elnöklésével. Almásy Sándor 
f ispán üdvözölte az Alföldi Bizottság tagjait, 
r ajd utána Klebelsberg Kunó gróf mondott 
r ígyobbszabásu beszédet. Ezután Ismertette a 
bizottság célkitűzéseit. Az elnök indítványára 
hódoló távirnttal üdvözölték a kormányzót.

— Halálragázoltatla magát ■ villamossal egy 
asszony- Bar tál Istvánná ŐR éves dunaeperjesl 
asszony mór régen munkanélkül volt. nem 
tudta eltartani gyermekét. Most Budapestre 
jött, hogy itt állást keressen, de nem jutott 
munkához Bartalné elkeseredésében a vasár
napra virradó éjszaka a Tomcsánvi-uton egv 
."3 os jelzésű villamos elé vetette magát. A vil- 
lemos halálra gózolla. Búcsúlevelet találtak 
nála, amelyben Csordás János nevű rokonát 
arra kéri, hogv kisgyermekéről gondoskodjék.

— Bicskázással végződött a vendégség. Vázák 
'József 26 esztendős sasesztergályos szombaton 
éisr.aka ittas állapotban beállított egyik isme
rőse, rarajdi Lajos gyári munkás, Kispest. 
Klapka-utca 65. sr. alatti lakásóra. A részeg 
ember valami miatt összeszólalkozott Parajdi- 
val, mire az felszólította, hogy távozzon lakó- 
s bői. Vázák erre nem voll hajlandó, szitkokkal 
illette ismerősét, majd nekiesett és zsebkésével 
fisszezziirkálla. Parajdi sérüléseit a mentők 
kötözték be. majd a Szent István-kórhózba 
szállították. Vázák József ellen megindult az 
eljárás

— Megjelent a Magyar Wcekend l'Jaág. 
Turistaruhás hamiskártyások fosztogatják a 
vcckendezőkct a budai hegyikben. Wcekend- 
parlnmenl. kirándulások útikalauza, sok ri
port. ren- 'cg cikk, novella és humoros írás 
tarkítja i Magyar. Werkend Újság legújabb 
számát Kapható ar tíjságpavillonokban és a 
rikkancsoknál. Ara 16 fillér.

izgalmas Öngyilkosság az összenőtt! 
vasull hídon

ElODD a gyorsvonat elő foKüdt. azután a Dunába ugrott 
egy ismeretien térti

Tegnap este, mikor a prágai gyorsvonat 
az összekötő vasúti hídon robogott át, egy 
vasutas, aki éppen a hídon jött, 

észrevette, hogy egy harminc év körüli, 
Jól öltözött férfi a vasúti sínekre veti 

magát,
azzal a szándékkal, hogy a vonat átgázol
jon rajta. A vasutas a sínekre ugrott, meg
álljt intett és

a gyorsvonat az utolsó pillanatban 
megállt.

Az utasok között nagy riadalom keletke
zett, mindenki leugráll, senki sem tudta 

mi történt.
Abban a pillanatban mikor a vonal meg-

Kifosztották a Duna Evezős Club 
ruhatárát mig a klubtagok 
az evezős-parádén Jártak 

Ha/sia a vakmerő tolva/ok után
Kellemetlen meglepetés érte szombaton este a 

Duna Evezős Club azon tagjait, akik szombaton 
délután a diszfehonulásban résztvettek. A Ma
gyar Evezős Szövetség most ünnepli fennállá
sának negyvenedik évfordulóját s ebből az alka
lomból

különböző klubházak több mint háromszáz 
evezőse rendezett dlszfelvonulást a Dunán. 

Négy óra után indultak el az evezősök a mar- 
gitszigeti Indulóponttól az Erzsébethid irányába 
s nagyobb utat téve a Dunán, estefelé járt már 
at idő, amik r visszatértek klubházaikba.

A Duna Evezős Club tiz tagja, amikor fel 
akart öltözni, legnagyobb meglepetésére,

— Eltűntek. Kiss Károlyné háztartásbeli, 
Krisztina-körul 14. sz. alatti lakos bejelentette 
a rendőrségen, hogy unokahuga, Podrovics Etel 
20 éves magántisztviselőnő két nappal ezelőtt 
eltávozott hazulról és azóta nem jelentkezett. 
— Jakab Antal fővárosi altiszt egy héttel ez
előtt eltávozott Jászbcrényi-ut 7728. alatti la
kásóról és levelet irt, amelyben azt Írja, hogy 
öngyilkos lesz. — Matiscsák Andrásné született 
Orosz Anna 23 esztendős háztartásbeli nő ez
előtt-háro mnappal azzal távozott miskolci la
kásáról. hogy Budapestre megy és olt öngyil
kosságot követ el. — Nagy Borbála 19 éves 
háztartásbeli leánv négy nappal ezelőtt eltávo
zott Győr. Káptalan-utca 15. alatti lakásáról. 
Hozzátartozóinak az a gyanúja, hogv Budpestre 
jött. Az eltűnések ügyében a főkapitányság 
megindította a nyomozást.

— Az Tngyenkenyér éa Gyermekvédő Egyesü
letek közgyűlése. Az Országos Gyermekvédő és 
Ingyenkenyér Egyesület vasárnap délelőtt tar
totta évi közgyűlését Bajza-utcai székházában 
Havas Mikséné elnökletével. Az elnöki meg
nyitó után Bakonyi Kálmán igazgató beszámolt 
az Országos Gyermekvédő Egyesület működésé
ről, majd engcdélvt kért és kapott arra, hogy 
a székházat a jövő évi költségek fedezésére 
harmincezer pengővel megterhelje. Végül Ko
vács Róbert igazgató az Ingyenkenyér Egyesü
let zárszámadását mutatta be.

— Százhúsz erdélyi és román orvos érkezett 
Budapestre. Vasárnap este negyedtiz órakor a 
bukaresti gyorsvonattal 120 erdélyi és román 
orvos, a román balneológiái egyesület tagjai ér
keztek Budapestre Vicol tábornok, egészségügyi 
főnök és több egyetemi tanár vezetésével. A ro
mán orvosok kíséretében több erdélyi és romá
niai újság szerkesztője és munkatársa is érke
zett a magyar fővárosba. A vendégeket a Keleti
pályaudvaron ünnepélyesen fogadták. A vendé
geket Bánlaky Géza üdvözölte a főváros és an
nak egészségügyi intézményei nevében. Az üd
vözlésre Vicol tábornok válaszolt.

— Országos megmozdulás az iskolásgyer
mekek megmentésére, ünnepi közgyűlést 
tartott vasárnap délelőtt az újvárosháza 
dísztermében a Magyar Iskolaszanatórium 
Egyesület. Zichy János gróf elnök nyitotta 
meg a közgyűlést, rámutatott arra, hogy a 
tüdőbajra hajlamos iskolás gyerekek száma 
ijesztően emelkedik. Nagy lelkesedéssel vá
lasztották meg társelnöknek gróf Károlyi 
Gyulánét, aki kijelentette, hogy szolgálni 
fogja az egyület céljait s a magyar anyák 
nevében Ígéretet tett, hogy fel fog épülni a 
második iskolaszanatórium. Herczeg Feren
cet választották még meg tiszteletbeli el
nöknek és ezzel véget ért a közgyűlés.

— Junius 1-évtl megindulnak a dunai séla- 
hajójáratok. A Mcfter közli, hogy junius 1-től 
mindennap délután 6 árakor és este 9 árakor 
nz Eötvös-léri és PálfTy-léri hajóállomásokról 
sétahajó fog indulni, amely kétórni menet után 
ugyanezen állomásokon kiköt. A menetjegy 
ára egy-egy útra 1 pengő. E hajókon frissítők 
is kaphatók. Este 8% órakor indul a Zsófia 
sétahajó, amelyen a menetjegy ára vacsorával 
együtt 4 fii) P A különleges berendezésével a 
Dunán egyedülálló Zsófia sálba jó az Eötvös- 
térről fog indulni és néhánv perccel később a 
PálfTy-tércn is kiköt a budai utasok részére. 
Közhen Kit órakor a hajó az. állomásokon 
újból kiköt és ekkor mód kínálkozik esetleges 
kiszállásra és ujabb beszállásra. Az uj beszál
lók c»ak 2 pengőt fizetnek menetdij fejében. 
\ Zsófia hajó éjféltájban köt ki kiindulási 
helyein.
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állt, az öngyilkosjelölt látta, hogy a kisértet 
nem sikerül,

felugrott a sínekről, a híd széléhez ug
rott

s mielölt megakadályozhatták volna, átve
tette magát a korláton.

A híd lábánál állomásozó rendőrségi mo
toros őrség utána eredt, de már nem volt 
segítség, pár pillanat alatt

elmerült
és holttestét vasárnapig nem vetette ki a 
viz.

Átkutatták a hidat, de semmiféle ruha
darabot vagy írást nem találtak, amiből az 
öngyilkos kilétét megállapíthatták volna.

■ szekrényeket feltörve találta és eltűntek 
összes ruhaneműik, értéktárgyaik. 

Természetesen nagy bosszúságot keltett a vak
merő tolvajlás és sürgősen kellett intézkedniük, 
hogy hazulról más ruhákat hozzanak nekik.

Még az esti órákban a főkapitányságra men
tek, ahol együttesen tették meg a feljelentést 
ismeretlen tettes ellen lopás címén. Egyben arra 
kérték a rendőrséget úgy a maguk, mint többi 
klubtársaik érdekében, hogy

a jövőben a rendőrség tegye kötelezővé ■ 
klubbázak szigorú felügyeletét, 

nehogy hasonló eset megismétlődhessék.

— Éjszakai csendélet ■ Dobozi-utcában. Már
ton András 32 éves bádogosmestert a Dobozi
utca 29. számú húz előtt ismeretlen egyének 
megtámadták és a bal veséje táján megszur- 
kálták. Az ismerétlen támadók a merénylet 
után elmenekültek. Mártont súlyos állapotban 
szállították a Rókus-kórházba.

— Hajókirándulás Vlsegrád—Nagymaros— 
Döntősre. A Kereskedelmi Alkalmazottak Or
szágos Szövetsége junius hó 5-én, vasárnap reg
gel pont 8 órakor Visegrád—Nagymaros—Dö- 
mösre a MFTR Eötvös-téri hajóállomásról a 
Szent Imre hajón külön hajókirándulást ren
dez. A kiránduláson különböző szórakozások
ról a rendezöbizottság gondoskodik. Jegyek a 
Szövetség irodájában május 31-ig kedvezmé
nyes árban kaphatók VIL, Erzsébet-körut 13, 
I. em.

— Hatálrasebzte ■ véletlenül elsült fegyver. 
Debrecenből jelentik: Tragikus baleset történt 
vasárnap a magyarpomoródi országúton. Tar
soly Lajos mezőőr hazafelé igyekezett az or
szágúton, amikor félreugrott egy gyorsan ha
ladó szekér elöl. Ugrás közben megcsúszott, el
esett és a karjára akasztott fegyvere elsült. A 
sörétek mellébe fúródva, a szivet érték, úgy. 
hogy a szerencsétlen ember szörnyethalt.

— VisuiuujH Az uj lóverseny léi
melleit, az ut sarK^ai, vasalna*.
.lUjiiatuan az egyia anaciau akasztod eiuoenv 
Uu„»um a ie».v.ur. mauiaiiak a zsebeit, autv- 
.ye&ecit tubu iratul lataitan, s ezea alapjai. 
...tgaiiap.iuiiaK, uogy v ctcsuk aunaiy dz oca 
óvpiuunióssal azuuva, aa.<tiea a \ araija-utcu 
u. alatt voll a taaasa. Teltei anyagi gonaui. 
miatt követte el. Holttestet a törvényszéki or
vostani intézetbe szállítottak. — tiódassy Vilma 
21 esztendős háztartásbeli leány a Ranolder- 
ulca 32. sz. alatti lakásán ismeretien mere.ggei 
■neginergezte magát. Tettének oka ismeretien. 
— norma Istvánná 21 éves fővárosi altiszt 
neje, az Uhegy-ulca lö. sz. alatt arzénnel meg 
inergezte magát. — Matek Rupertné 25 eszten
dős iparművész felesége, Kispesten a Zrinyi- 
utca 150. sz. alatt luminállal megmérgezle 
magát. — Csendes Antalné 38 éves piaci árusnő, 
a Jókai-téren egyp adón ismeretlen méreggel 
megmérgezle magát. Az életuntakat a mentők 
súlyos állapotban a Rókus-kórházba szállítot
ták.

— Öngyilkos kisbirtokos. Keszthelyről jelen
tik: A szomszédos Alsózsid községben Semmer 
Jenő kisbirtokos elküldte hozzátartozóit hazul
ról, s amikor egyedül maradt, szivenlőtte ma
gát. Hozzátartozói holtan találtak rá.

— A (örök-olasz tárgyalások. Kómából jelen
tik: Izmeth pasa török miniszterelnök és Tev- 
fik Rüsdl bég török külügyminiszter ötnapos 
római tartózkodásuk ideje alatt számos megbe
szélést folytattak Mussolinival és Grandival. A 
tárgyalások az általános világhelyzetre vonat
koztak politikai és gazdasági szempontokból és 
megbeszélések folytak a két országot közvetle
nül érdeklő kérdésekben Is.

— Véres arab felkelés Marokkóban. Rahati 
jelentés szerint marokkói arab felkelők meg
támadtak egv francia helyőrséget. Almellagu 
várostól 6 kilométerre északra megtámadták a 
helyőrség csapatait, amelyek csak áldozatok 
árán tudták visszaverni a támadást. Francia 
részről egy tiszt és hat közkatona elesett, 13 
súlyosan megsebesült.

— Rozgonyl fénykép 3 db 8 P.
—- Villamoson megy oda-vissza: 48 fillér 

Egv tubus remek Diana-fogkrém ugyancsak 48 
fillér.

— KI mint vet, úgy arat! Jó aratás egy Koz
mánál vett nyakkendő, ing. kalap! Károly- 
körút 3, a, a sarkon.

— Aranyérnél és az ezzel járó bél
dugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési 
inger, derékfájás, mellszorulás, szívdo^pgás 
és szédűlési rohamoknál a természetes 
„Ferenc József*  keserűvíz használata kelle
mes megkönnyebbülést eredményei. Á belső 
bajok orvosai az igen enyhe hatású 
Ferenc József-vizet sokszor mindennapi 
használatra reggel és este ogy-egv félpohárnvi 
mennyiségben rendelik. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban 
és fűszerüzietekben kapható.

A belügyminisztériumba 
kerül a Társadalom

biztosító
A rokkantügyeket a honvédelmi 

minisztérium intézi
A népjóléti minisztérium megszűnésével kap- 

csolatban sok szó esik az egyes osztályok szét
osztásáról. Ezek közül még mindig nincs el
döntve a Társadalombiztosító sorsa, amelyért 
tudvalevőleg két minisztérium is hadban áll 
egymással.

Az OTI autonómiájának az a kívánsága, 
hogy a Társadalombiztosító ügyei a kereske
delmi minisztériumba oszlassanak be és ez 
volna az óhajtása Kenéz Béla kereskedelmi 
miniszternek is. A népjóléti minisztérium költ
ségvetésénél erre vonatkozóing Károlyi Gyula 
gróf miniszterelnök is nyilatkozott.

Am azóta megváltozott a helyzet « 
mindinkább előtérbe kerül az a felfogás az 
Illetékes körökben, hogy az OTI a belügy

minisztériumba kerüljön,
miután a társadalombiztosítást inkább közigaz
gatási kérdésnek tekintik.

Beavatott politikai forrásból szerzett értesü
léseink szerint a döntés erre vonatkozólag már 
a legközelebbi napokban meg fog történni és 
pedig olyanformán,

hogy az OTI a belügyminiszter hatásköre 
alá kerül.

Ennélfogva tulajdonképpen a népjóléti minisz
térium ügykörét majdnem száz százalékban 
két minisztérium fogja ellátni, amennyiben — 
mint már befejezett tény — a rokkantügyeket 
a honvédelmi minisztérium fogja intézni.

— Hirtelen meghalt, miközben az óceán- 
repülők tragédiáját olvasta. Keszthelyről je
lentik: Tragikus haláleset történt itt. Vovák 
József, a keszthelyi Hullám és Balaton 
szállók 58 éves igazgatója, szombaton késő 
este feküdt le és az ágyban a magyar 
oceánrepülők tragédiájáról szóló tudósítást 
olvasta. Olvasás közben agyszélhüdés érte 
és mire rátaláltak halott volt. Kezében ott 
találták az ujságlapokat, amelyek a ma
gyar óceánrepülő tragikus szerencsétlen
ségének részleteit közölte.

— Sáskajárás Tahltótfaluban. Békásmegyer
ről jelentik: Tahitótfaluban sáskaveszedelem 
lépett fel. A község határában oly nagy töme
gekben vannak a sáskák, hogy minden ter
ményt elpusztítanak. A járás fösrolgabirája ki
szállott a helyszínére és intézkedett, hogy a köz
ségi elöljáróság megfelelő szerekkel védekez
hessen a sáskák ellen. Tahitótfalu határát tiz 
évvel ezelőtt már egyszer teljesen elpusztították 
a sáskák.

— Vasárnap megkoszorúzták XII. Károly svéd 
király budapesti emléktábláját. A dunántúli táv- 
lovagláson tudvalevőleg svéd katonatisztek is 
résztvettek. Ezek vasárnap délelőtt megkoszo
rúzták XII. svéd királynak az Irányi-utca és 
Váci-utca sarkán elhelyezett emléktábláját. A 
magyarok nevében Rudnyánszky Ferenc helye
zett koszorút az emléktáblára.

A Wiener Bank-Verein 
tőketranzakciója

Mint más bankok, a Wiener Bank-Verein is 
kénytelen volt a tőzsdék helyzetéből kifolyólag 
saját részvényeinek forgalmára szabályozóig 
hatni és ezen a réven a bel- és külföldön szuk- 
cesszive az intézel 550.000 darab 20 schilling 
névértékű részvényt vásárolt. Minthogy most a 
tárcában lévő részvények bevonásának meg
könnyítésére — úgy mint Németország és Cseh
szlovákia — Ausztria is törvényhozási utón ren
delkezik, a Wiener Bank-Verein a megszerzett 
saját részvényeket az alaptőkéből levonásba 
fogja hozni és azt 55,000.000 schillingröl 
•14,000.000 schillingre csökkenti.

Az Intézet továbbá 1931 december 31-ikt mér
legének felállításánál teljes értékpapirállományá- 
nak uj értékelését eszközölte és a beállott árfo
lyamcsökkenéseket olykép vette számításba, 
hogy az összes értékpapírok és az összes átme
neti és állandó részesedések a mérlegnapon ér
vényben volt hivatalos árfolyamokon és nem ma
gasabban leltároztnttak. A nem jegyzett papírok
nál pedig megfelelő értékleszállilás történt. Úgy
szintén az 1931 deceniber 31-iki mérlegben nz 
adósoknál addig szenvedett összes veszteségek 
leírattak, továbbá az azóta kétségessé vált köve
telések és egyéb az adósoknál feltételezhető koc
kázatok fedezésére tartalékolások eszközöltet
tek. Erre való tekinlettel ajánltatni fog a tarta
lékok megfelelő felhasználásával fenti 44.000.000 
schilling alaptőkének a felére való leszállítása, 
5,000.000 schilling uj tartalék képzése mellett.

Egyidejűleg az alaptőkének erőshitésére egy 
külföldi csoport és pedig a Societe Gén éra le de 
Belgique, a Banque Belge Pour L'etranger briisz- 
szeli intézetek és a Deutsche Bank und Dlsconto 
Gesellschaft berlini intézel 13.000.000 schilling 
névértékű és egy az Osztrák Nemzeti Bank ve
zetése alatt álló belföldi csoport 10.000.000 scWV 
ling névértékű uj részvényt vesz át névértékűn- 
A Wiener Bank-Verein llykép fenti tranzakciók 
lebonyolítása után 45.000.000 schilling alaplőka 
és 5.000.000 schilling általános tartalékalap f«*  

Ilett fog rendelkezni.
Az igazgatótanács mérlegmegállapltó ülését 

folyó évi junius hó 4-ére hívták egybe.
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SJK S N fii Á Z — MOZI
Áihirek a Vígszínház átvételéről 

Gllbert Miller, az ismert amerikai színházi vállalkozó 
nem válóról Pesten színházat

Minden évben a szezón viselőié felröp
pen annak a híre, hogy Ben Blumenthal, a 
Vígszínház épületének tulajdonosa likvi
dálni fogja vagyoni érdekeltségéi és eladja 
a VigszinMiat. Tiz éve eladó a Vígszínház 
épülete, — amelyre különben l.ilencvenczer 
elalMr kölcsönt vett föl q mull foben Ben 
Blumenthal, — de azok akiket eddig vevő 
ként kombináltak, nem mulattak hajlandó 
súgót a drága épület átvételére. Ennyit keli 
előrebocsajtani a következők megértésére

Néhány nappal ezelőtt előkelő vendége 
volt a Vígszínháznak: Gilbert Miller, az is 
mert amerikai szinháztröszt vezére, akit 
Roboz Imre az igazgatósági páholyban lá
tott vendégül. Miután Gilbert Miller végig
nézte az előadást, egy előkelő étteremben 
vacsorázott a szinház vezetőivel és Ben 
Blumenthal budapesti képviselőivel. Állító
lag ott a fehér asztalnál indult volna meg a 
tárgyalás arról, hogy

Gilbert Miller, ah! a legnagyobb szín
padi kiadók egyike, külföldi darabjai-

Szivgörcsöt fiapott a nyílt színpadon 
Mimi Sfiorp, az ismert bécsi primadonna 

Kálmán „Ördögi lovasának" másodiá felvonásában történt 
a íiiilönös baleset

Bécs, 1932 május 29.
Különös és rendkívül sajnálatos incidens 

zavarta meg a Theatcr an dér Wien szom
bat esti előadását, amikor Kálmán Imre 
„Az ördögi lovas'*  cimü r j operettjét ját
szották. A második felvonás végefelé Mimi 
Shorp, az ismert és híres bécsi szubrett- 
primadonna

éles sikollyal a szivéhez kapott, a követ
kező pillanatban pedig halottsápadtan 

elvágódott a nyílt színen.
A közönség rémülten felugrált helyéről, 

amikor hirtelen leeresztették a függönyt, 
amely mögül

a színpadi munkások eszméletlen álla

Vasárnap bezárt a Városi Szinház 
konzorciuma...

Sebestyén Géza nem adott még egy vasárnapot a komor- 
ciumnak, amely elköltözik a Budai Színkörből

A Városi Szinház konzorciuma, amikor Láb- 
riola ulasitására el kellett hagynia a színhá
zat, uj hajlékot keresett. Ezt megtalálta a Budai 
Színkörben, ahol rettenetes nehézségekkel küzd
ve, bemutatta az „Ibusz kisasszony" cimü ope
rettet. A Budai Színkör bérlője, Sebestyén Géza 
kijelentette, hogv

mint a Városi Színház, régi Igazgatója In
gyen engedi át az épületet a szegény színé

szeknek.
Az engedély junius 3-áig szólott. Alighogy pró
bálni kezdték az „Ibusz kisasszony" cimü ope
rettet, Sebestyén Dezső, a Fővárosi Operettszin- 
ház igazgatója ajánlatott tett a szorzőknek, 
hogyha

a darabot elveszik a konzorciumtól, akkor 
ö azt a Fővárosi Operellszinház.han előadja.

A szerzők azonban a konzorciális társulatnál 
hagyták a darabot. Ezek után a Fővárosi Ope- 
rettszinhúz bezárt, az Ibusz kisasszony pedig 
sajnos, nem hozta meg a kívánt eredményt a 
Budai Színkörben, amelyet hétköznap még nem 
Igen látogat a közönség.

Szombat és vasárnap ellenben megtalálják 
számításaikat n színészek, akik éppen ezért 
kérték Sebestyén Gézát, hogy engedje át a 

Erzsébet klrél.vné-ut L 
Telefon: #7—0—07

Megnyílik
junius 1-én, szerdán!

fzinházat junius b érc és G ára Is. A színigazgató 
ezt annál is inkább leheli, hiszen a Budai Szín
kört tulajdonképpen csak junius 10-én szánd? 
kozik megnyitni. Sebestyén Géza azonban a 

színészek kérését megtagadta,
mire ezek elhatározták, hogy nem is várják be 
junius 3-át, hanem vasárnap este játszanak 
utoljára,’hogy azután a jövő hét szombat és 
vasárnap a Nyári Opercttszlnház városligeti 
helyiségében folytassák működésűket.

Kiderült közben ugyanis, hogy a konzorcium 
nem is annyira ingven kapta meg a színházat 
Fizetniük kellett Sebestyén Géza villanyszámla- 
adósságát napi nyolcvan pengéikkel és a Wa la 
Cementárugyár Részvénytársaságnak, az épület 

Női vlsca-szalma és crlnolsapka és kalap divat
Kim „n-v.iri.xi nnov rak'Art és órlAst vAlaaatékot tartunk. Araink ■ legolctóbbak As minőségét oénQnklm cikkekből állandóan nagj rákért b(><0«lti«. KAOtBANI ILADABt
Vidéken Jól bevezetett uUzó ügy- || ■■klO**  'V-H.rWM«*rS,I«*m.1.  
nőknek mellókclkket adunk. Telefon: 88—0—47
)

nak Magyarországon is kellő piacot 
akar szerezni és ezért a színházat meg

vásárolja.
Kérdéssel fordultunk ebben az ügyben 

Roboz Imréhez, a Vígszínház igazgatójához, 
aki a következőket mondotta:

— Nem olyan világot élünk, hogy bár
milyen nagy szinháztröszt is terjeszkedési 
politikát folytasson. Gilbert Miller valóban 
meglátogatott minket, de

ez a látogatás elsősorban „A méltósá- 
gos asszony trafikja**  cimü darabunk
nak szólt, amelynek amerikai előadási 

jogát megvásárolta.
Mi is tárgyaltunk vele, még pedig hogy né
hány darabját a Vígszínház részére átve
gyük.

A szinház épületének átvételéről nem 
volt szó.

Tehát megbukott Pesten a többi után a 
Gilbert Miller-féle kombináció is.

potban vitték öltözőjébe a prima
donnát.

Közben megjelent a szinház orvosa, aki 
megvizsgálta Mimi Shorpot és megállapí
totta, hogy rendkívül heves sziv-attak ál
dozata lett a színésznő, akit eszméletre té
rítettek.

de azonnal lakására szállítottak.
Mivel senki sem volt, aki Mimi Shorp sze
repébe gyorsan beugorhatott volna, a szin
ház úgy segített magán, hogv a harmadik 
felvonásban törölte Mimi Shorp szerepét 
és meglehetősen deprimált hangulatban, 
szubrett nélkül játszották le az „ördögi 
lovas" utolsó felvonását.

egykori átalakítójának a bruttó bevétel őt «d 
z álé kát. Ezen túl természetesen a saját rezsijü- 
kel is fedezni kellett volna, amire már nem ju
tott pénz, hiszen a konzorcium bevételét ezek a 
kiadások is teljesen felemésztették.

A színészek hétköznap alig jutottak egy
két pengőhöz,

igv teljesen kilátástalan volt számukra az, hogy 
hétköznap csak azért játsszanak a Budai Szín
körben, hogy a színkör villanyszámla-tartozása 
apadjon.

film, amelyet érdemes 
megnézni...

Ajánljuk e héten az Uránia filmszínház 
uj filmjét, az Amfaltbetyárt, amelyben a né
metek ugylátszik leszoktak a szirupos, méz
édes léről és Willy Fritsehet ember formá
jában mutatták be a közönségnek. Remek 
színésznő Camllla Horn, ez a bűbájos sző
keség, aki egymagában zsebrevágja az ősz- 
szes német szitátokat.

Premier után
IBUSZ KISASSZONY. Görög—Mocaényl 

gulatoa, kedves nyári operettje, amelyet
han- 

. ...................     ..... .................. meg 
becsülendő módon hozott ki n Városi Szinház 
konzorclélis társulata, megerősítve azokkal n 
vendégszereplőkkel, akik lassanként a közönség 
kedvencei lesznek. Elsősorban Dobos Anniéra, 
a finom fs kedves primadonnára gondolunk, 
majd ferenezy Mariannára, nz uj és friss szuh- 
relíre. Kellemesen mutatkozott |>e az operettben 
fíadó Teri, Az operett teljes férfigórdája Tolong 
Andorral ás Gál Sándorral az élén dicsérendők.

ÉRDEKEK VASÁRA. A darab magát a 
Nemzeti Színházat figurázta ki, mely ugylát- 
sz.ik minden érdek nélkül adta elő ezt a da
rabot, mert még a közönség érdeklődése 
sem érdekelte az igazgatóságot. A darab 
néhány jelenete azonban remekbeszabott. 
Az újdonság hamut*  ak egvetlen ér
deme, hogv napfényre . ozolt egv Dán Erzsi 
nevű fiatal színésznőt. A többiek: Sugár 
Károly ragyogó alakítása mellett, jól dol
gozlak.

(»•)

színházi napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZI Érdekek vására (H8).
VÍGSZÍNHÁZ: Méltóságé, asszony trafikja (8); 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Egv kis senki (&■ 
MŰVÉSZ SZÍNHÁZ: Lányok és fiuk (8). 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPADI Bohósat-esiék (8). 
ANDRÁSSYUT1 SZÍNHÁZ: Le aa álarccal (9).

Hétfőn, a színházak kapuzárásának előestéjén 
végre megindulnak a színigazgatók és a színé
szek között a tárgyalások a jövő szezónra vo
natkozóan. Az első ülés demonstratív jellegű 
lesz, legalább is a színészek részéről, mert fel
vonul erre mindenki, aki valamilyen szerepet is 
játszik a szinészmozgalmakban Érre a felvonu
lásra azért van szükség, mert a színigazgatók 
nagyrésze azon az állásponton van, hogy a jövő 
szezónra nem szervez állundó társulatot, hanem 
darabonként szerződteti a színészeit. A színé
szek azonban ezt természetesen a leghevesebb 
ellenzéssel fogadják és ha kell, hatalmi kérdést 
is csinálnak abból, hogy a színigazgatókat el
térítsék attól a szándékuktól, amely a színész
világ exisztenciáját a legnagyobb mértékben ve
szélyezteti. A színészek hangsúlyozni fogják a 
tárgyalásokon, hogy állandó társulat iéánti kö
vetelésük ne merők a szinésztársaduloin, hanem 
magának a színháznak pz érdekében is elhang
zik. Statisztikai adatokkal kívánják bizonyítani, 
hogy mekkora kárt okoztak a múltban is a 
tömeges vendégszereplések, amikor egy két szí
nészre várt dologtalanul egy egész szinház. Nem 
próbálhattak uj darabot, amit egyik-másik szi
nész, akikre a színigazgatók szerint feltétlenül 
szükség volt, a másik színháznál föl nem sza 
bódult. Ez azután kitermelte azt az egészség
telen sztár-rendszert, amely a színészek nagy 
tömegeinek teljes elszegényedését és nyomorát 
okozta. Ha friss erőkből teljes társulatot szer 
veinek az egyes színházak, akkor müsortervtt 
két előre elkészíthetik és ez nincs semmiféle 
■függésben egy-egy színész vagy színésznő sze
szélyével, idegállapotával vagy kedvével, más
részt pedig lehetőség van adva arra, hogy uj és 
friss szinészgcneráció is szóhoz jusson.

*

Kedden este különleges szórakozásban 
lesz része a Vígszínház közönségének. Az 
előadás után félretolják a Vígszínház dísz
leteit és az ügyeletes tűzoltók a nagyközön
ség előtt tartják meg a szinház szezonzárá- 
sávai szokásos záporpróbát. Miután ez az 
attrakció lezajlott, a Vígszínház arra kéri u 
keddi közönséget, hogy kisérje figyelemmel, 
mi történik a szinház külső frontján, ame
lyet ez alkalommal reflektorokkal megvilá
gítanak. A színház ugyanis az egyik tűzjelző 
állomásáról riadót jelez a tűzoltóságnak, 
amely teljes felkészültséggel ki fog sietni a 
helyszínre és tolólétráikkal és vlzfecsken- 
dőikkel megrohamozzák a megvilágított 
épületet — mintha ez lángban állna. Ezzel 
a különleges attrakcióval a színház tűzbiz
tonsági berendezése prosperitásának, a tűz
oltóság pedig gyorsaságúnak és felkészültsé
gének akarja jelét adni.

regény-kereszfrejtvény versenyünk 
pályázati feltételei

1. Tizenkét héten keresztül közöljük folyta
tásokban a regény-k eresztrejtvónyt, melynek 
megfejtéséül mindenkor a regénynek a kereszt
rejtvénybe szőtt sorait kell beküldeni, még pe
dig abban a folytatólagos sorrendben, ahogy ez 
az ábra aluli 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 a Hétfői Napló szö

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

mondat együttesen, külön iv pnpirra vagy pos
tai levelezőlapra Írandó le, tehát a kiszakitolt 
oldal vagy ábra beküldés# — 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, 
enélkiil a pályázatot nem vesszük figyelembe.

Hozzáfűzött vagy csak borítékba betelt szelvé
nyek az óriás! tömegben könnyen elkallódhat
nak, mindenki tehát saját érdekében ragassza 
fe| a szelvényt.

4. A megfejtéseket mindenkor legkésőbben 
szombat estig,

tehát t héten, junius 4-lg
kall postára adni, vagy a szerkesztőségünk be
járata előtt elhelyezett rejtvénylódába bedobni.

fi. A regény-keresztrejtvény versenyben részt 
vehet a Hétfői Napló bármely olvasója, aki a 
regénynek legalább 6 egymásután! fejezetét be
küldi. A mór leközölt fejezetek megfejtését min
dig a megjelenőit követő bélen közölni fogjuk, 
hogy mindenkinek kellő tájékozódása legyen az 
addig történt eseményekről.

Ab első 50 dl] azok között kerül kiaorso- 
lásrn, akik a regény-keresztrejtvény verseny 
mind a 12 rejtvényét a fenti feltételek az|- 
gora szem elölt tartása mellett helyeden 
fejtik meg s a megfejtést az előirt Időpon

tig beküldik.

SÓS
közismert aridivai specialista 
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LIKVIDÁL!
Csak finom Aruk, feltűnő olcsó árak
Amiga Pupllningek .. P 7, 8, 9
kósalet ♦ Nyakkendők., P 2, 8, 4, 5
tart! Kalapok.......... P 8.60-töl.

Megindullak a tárgyalások u Budai SilnkÖB 
megnyitásáról, amelynek egyelőre több akadá
lya van. Nem a primadonnákról és a jólflzetett 
színészekről van szó. liánéin a kóristákról és a 
mii szít ki személyzetről. Sebestyén Géza felaján
lotta a Városi Színház állás nélkül maradt mű
szaki személyzetének, hogy leszerzödteti őket 
n nyári szezónra napi két pengőkért, ha régi 
követeléseikről lemondanak. I gyunezt aján
lotta fel a kóristáknak h. t'gy a műszaki sze
mélyzet, mint a karszemélyzet ezt nz ajánlatot 
elutasította. A zenekarról sikerüli megegyeznie 
Sebestyénnek, aki megfizeti a napi fe|lép||dijit- 
kat, de hogyha a régi adósságaira Is törleszt, 
akkor ezek uz összegek duplán számilódnak.

*
Kétségtelen, hogy Bécs egyik legfclkapot*  

labb primadonnája Zilahy Irén, akinek nép*  
szerűségére mi sem jellemzőbb, minthogy 
puszta megjelenésével megakadályozott a 
napokban egy hitlerista-szociáldemokrata 
összecsapást. .1 Mariahilferstrassen csopor
tosultak a hitleristák, akik óriási táblával 
vonullak el, nyomukban pedig egy lovas*  
rendőrosztag lépkedett, várva azt a pillana*  
tót, amikor a felvonulásból tüntetés lesz< 
JXIahy Irén a Mariahilferstrassen a Trench 
Coals-árnház kirakatait vizsgálgalta, amikor, 
a hitlerista tömeg szembetalálkozott a szó*  
ciáldemokralákkal. Már-már készült a lovas*  
rendőr-attak, egy-egy kő is repült, mikor 
Zilahy hátrafordult és a várható összeeső*  
pás mialti félelmében hatalmasat sikított. 
Mindenki odanézett, a szociáldemokraták és 
a hitleristák is és megismerték a szőke mű*  
vésznőt, akinek fényképe Bécs majdnem 
minden jobb üzletének kirakatában moso
lyog, Megtörtént a csoda: összetűzés nélkül 
vonultak el egymás mellett a haragos ellen*  
felek. Igy lett Bécs városa egy véres esc*  
ménnyel szegényebb, viszont Zilahy, aki be*  
menekült az üzletbe, egy trepchcoatlal gaz*  
dagabb.

• Szerdán nyit a Jnrdln. A pesti társaséit 
és az átutazó Idegenek legkedvesebb szórako/íT- 
helyo tárja ki ujra kapuit pompás műsorával. 
Csodaszép kert és njjánlnkilolt nézőtér várja 

'a régi, előkelő törzsközönségei.

Ezen 5Q díjból az első, mint ismeretes, az, hogy, 
a győartes éléskamráját minden
féle j|óval töltjük metf. A zsírt, 
lisztet, cukrot, kivét, IUszert, 
csemegét stb., stb., sokszáz pen
gő értékben, a Hétlói Napló fut
tatja a verseny első dijaként.

RÁDIÓKÉSZÜLÉKEK, GRAMOFONOK, ÉT
KEZŐ KÉSZLETEK. LAKBERENDEZÉSI 
TÁRGYAK, SZOBROK, SZŐNYEGEK. EZÜST 
TÁRGYAK, stb., stb.. ÉRTÉK ESEBBN ÉL
ÉR T I KF.SEBB NYEREMÉNYEK SZERE- 
PELNEK A TOVÁBBI 49 DÍJ KÖZÖTT.

Ezenkívül több mint 200 dijat sorsolunk ki 
és ebben a sorsolásban már azok Is részt 
vesznek, akik csak 6 egymást követő rejt

vény megfejtését küldték be.
Ezen 200 dij között ugyanrsnk szebhnél-szebb 
nyeremények szerepelnek, nevezetesen kisebb

EZÜST TÁRGYAK. ÍRÓASZTAL KÉSZLE
TEK, DISZKAZETIA LEVÉLPAPÍR KÜ
LÖNLEGESSÉGEK, GYÖNYÖRŰ ZSERTE- 
RITÖK ASZTALKENDŐKRE!,, RÁDIÓASZ 

TATAIK, JARDINETTEK, stb., stb^
egyszóval csupa olyan komoly értéket képviselő 
tárgyak, melyek mindenkinek örömet fognak 
szerezni.

Az összes dijak odaítélése n verseny lefo
lyása után kir. közjegyző Jelenlétében fog 

megtörténni.
ő. A pályázatok a Hétfői Napló szerkesztősé

gének elmérő (VII., F.rzsébet-körut 4| külden
dők. A borítékra vagy a levelezőlapra feltűnően 
rá kell irni:

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 válaszboríté
kot csatoljon.

Kívánunk mindenkinek kellemes szórakozást, 
A HÉTFŐI NAPLÓ szerkesztfaége. j
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A Hungária győzelemmel zárta 
a bajnoki évadot

Szakadó zápor kellemetlenkedett a vasárnapi futballmeccsek 
közönségének — A Ferencváros—111. kér. FC mérkőzés félbe
szakadt — A Bocskay Kaposvárott, a Budai 11 Miskolcon 

szenvedett vereséget
A vasárnapi profiüzem legérdekesebbnek 

ígérkező meccsét, a Ferencváros—III. kér. 
mérkőzést elmosta a pokoli zivatar. Az 5000 
főnyi fradidrukker kénytelen-kelletlen be
lenyugodott a 100-ik gól kéjes mámorénak 
a n tervezett ünneplésnek, n léggömb-erege- 
lésnek az elmaradásába. A meccset valószí
nűleg hétköznap játsszák le, mert a Fradi 
tiilZsufolt programnija mialt „lyukas" va
sárnap már nem akad ebben a szezónban.

A Hungária kiadós gólaránnyal Intézte 
cl a Kispestet, 

a a második helyért folyó harcra újabb re
ményekkel táplálta híveit. Újpest ezúttal is 
csendes szemlélője volt a fordulónak. A nap 

legnagyobb meglepetését a Somogy szol
gáltatta, amely

3:0 aránybnn győzött a favorit Bocskai 
ellen.

Az Attila ismét „kalapozott", de ezúttal — a győzelemre . . .
Attila—Budai 11 3:1 (1:0)

, Miskolc, május 29.
(A Hétfőt Napló tudósítójának lelefonjelen- 

tése. Az Attila vezetősége a hét folyamán 
leszállította a helyárakat.

másrészről pedig csatársorának megerősítésére 
ieszerződtette Cyurcsót. Azonban sem nz olcsó

helyárak, sem az uj cen- 
icrcsatárnak a bemutat
kozása nem igen moz
gatta meg a miskolcia
kat, akik alig kétezren 
jelentek meg a pályán, 
az Attila utolsó bajnoki 
meccsére. A mérkőzés 
megtartása az utolsó pil
lanatig kétséges volt, 
amennyiben n fővárosi 
csapatunk járó, illetve

még hiányzó 500 pen*  
gőt csak bosszús „Ita- 

lapozás**  után lehetett összegyűjteni. Az 
utolsó 100 pengőt ebből Is llodobay Sándor 
dr., Miskolc város sportszerető polgármes

tere adta kölcsönképpcn h klubnuk.
Ilyen nehéz körülmények közölt jött létre a

Szívélyes bucsumeccs keretében elsőnek szabadult meg 
a Hungária a bajnoki csaták gondjaitól 

Hungária—Kispest 5:1 (2:0)
Gyorsított menetelésben 

Igyekezett a Hungária a 
bajnokság tövises utjának 
végére járni. Vasárnap 
kikerült is ez a kékfehé
reknek, mert a Kispest 
elleni mérkőzéssel letet
ték a — talán — utolsó 
profi bnjnokság küzdel
meinek gondját. Sok öröm 
nem nyílott ebben nz év
ben som a peches csa
patra, s a sorozatos bal- 
azcrcncse ezért még a 
szezónzóró mérkőzésre is nyílt 

így is volt valahogy au . ..... .. .
Hungária eredeti felfogasban próbálta tudomá

Barát ky 
küzdelmet Ígért, 

első félórában. A

T1C5UA

arisztokrata tngjni, tehát

ez

HUNGtfft

 KALMAtt O
I.INCZI.Nt AZ VJ KISPESTI SZERZE
MÉNY HIÁBA MUTAT BE SZÉP TALAJ
TORNÁT* TICSKA BEADÁSA BEAD NEKI. 

3:0.

PuactiLf1

nyát érvényesíteni, míg a Kispest derék kon- 
zervalivizin'issal dolgozott s majdhogynem gólt 
lőtt Dormos révén.

De aztán fordult a kocka. A 28. p.-ben 
Hl ezer centerét Horgony! kornerre pofozza. 
Fütty. 11 -ca. A Kispest reklamál, s ez elég 
a ll-középnek uh hoz, hogy a Hungária iránt 
érzett ősi szeretet dlktandója nyomán he
vesen tüntessen a bíró ellen. Ez azonban 
nem zavarja llurátkyt, aki testesellel be- 
csapja IJncrlngcrt, a hálókocslsoktól a 
Hungária meccsre szabadult uj kispesti 
kapust, aztán Jobbra gurít, inig ÍJnczIngcr 

balra ugrik 1:0.
Nagy a zsivaj. Botokkal fenyegetik a bírót.

sem segít a Kispest közepes játékán. A Hun
gária fölénybe kerül sáli p.-ben

Kiéber—Wéber—Cseh—Tleska akció Indul. 
Tlcska centere nagy ívben tart kapufára, 
amelynek tövébe már Kalmár Is megérke
zik. Fejest vár mindenki, a kapus Is, de 
Kalmár hagyja a labdát a hagyja a kapus 

Is 3:0.
A 18. p.-ben Dormos— Kanyar—Szepes össz- 

játéka zavarja meg a Wéberrel hendikeppclt 
Hungárla-védelmet, s

miközben a Kispest kezd, A Hungária rögtöni Szépét 10 méterről nyugodtan vágja élet

A debreceni csapat ugylátszik most már 
végleg lemondott a díszes negyedik helyről 
s azt az óbudaiaknak engedte át. Az Attila 
is értékes pontokhoz jutott a Budai ll-cl 
szemben, s minden bizonnyal végleg meg
ugrott a veszélyes zónából.

A bajnoki tabella állása a kővetkező:
1. Ferencváros 20 játék 99:16 40 pont
2. Hungária 22 62:24 35
3. Újpest 20 56:25 33
4. III. kér. FC 20 36:39 24
5. Bocskai 20 35:40 23
0. Budai „11" 20 29:39 18
7. Somogy 20 22:45 16
8. Attila 20 21:35 14
9. Nemzeti 19 23:45 12

10. Kispest 20 25:53 11
11. Vasas 19 30:62 8
12. Sabaria 22 17:31 0

meccs, amely ?ír |
végig szakadó záporban folyt le.

Az Attila csapata azonban meghálálta a közön
ségnek az áldozatkészségét és nemcsak győze
lemmel zárta bajnoki szezonját, de szép játé
kot is nyújtott. Különösen a fedezetsora múlta 
fölül az ellenfél hasonló csapatrészét és ez a 
körülmény döntötte el a játékot is Miskolc csa
pnia javára. Már az első félidő 5-ik percében 
Szidor komcréböl Horn Magyar elé üti a lab
dát, aki megszerzi a vezetést. (1:0). A 20-ik 
percben Lyka közeli lövését Szemző oly szeren
csétlenül fogja, hogy

védés közben a balválla kificamodik és 
csak felkötött karral, óriási erőfeszítéssel 

tud tovább védeni.
Ebben a játékidőben az Attila némileg többet 
tómad, mint a Budai „11“, amelynek a kapu
jában Horn parádésan véd. Szünet után a 2-ik 
percben Szidor beadásából Haár rúgja a hazni 
csapat második gólját, majd a 8. percben Ma
gyar—Szidor—fíyurcsó akciójából Kaltenecker
II. öngólt vét. (3:0). A Budai „11**  ezután lábra- 
kap. de csak az utolsó percben tud gólt elérni 
Stancsik révén.

támad és
Cseh tisztán tart a kapu felé. Hungler 
utána Iramodik és hátulról fcllökl. Ezen 
sincs aok vitatkozni való, 11-es. A Kispest 
kihasználja a néphangulatot és propaganda 
reklamációba kezd. A közönség tombol, a 
bíró hajthatatlan éa Rarátky kényelmeden 
gurit ujahb gólt ugyancsak a Jobb sarokba 

2:0.
Most lesz még csak igazán forró a hangulat. 

Szsdják a bírót, majd észbekapva kórusban 
zugatják az uj becézést:

— Arisztid! A-risz-tid!
A biró Arányi. A hírek szerint egyetlen őse 

sem volt arisztokrata s igv oda sem hederit a 
kórusra. -..•.j- . _ -- . - .
mondván, hogy ép a zöldfehérck magas veze
tőségének vannak ’
nem ildomos a tüntetés, de hiába minden.

Közben Konyor remek lövése tart a hálóba, 
ahonnan Szabó nagy stílusban üti kornerre.

Szünet után ismét az Arisz id-molivumot In- 
lonálja a tömeg n megjelenő bírónak. De 

Néhányon csittitják B-középet,

labdáját a sarokba 8:1.
Maros Oszkár, az újpestiek jeles vezére ar

cán némi öröm visszfénye tükrözik: elvégre 
minden gól fontos most a finisben, ami rontja 
a kékfehérek gólarányát. Hjal A második hely 
kérdése még mindég nyitott. A gólarány azon
ban nemhogy romlana, de javul.

Kaimao

A HUNGÁRIA SZEZONZÁRÓ BAJNOKI 
GÓLJÁT KALMÁB FEJELI MEGLEPŐ 

HELYZETBŐL. 5:1.

HUNGLtO. BA0e.TK.y-

HlQZtR.

A 35. p.-ben például Rebró indít el egy ke
délyes akciót, amely

Barátkyn és Tlcskán keresztül Kalmár elé 
kerül. Fordul és lő s a kapus dermedten 

nézi az újabb gólt 4:1.
Katmár még egy gólt lőhetne azon melegé

ben, de tisztátalanok a beadások s igy elvész 
a kedvező alkalom.

Villám fény mellett játszott a
11 percet

Ferencváros—III. kerület 0: 0
Nagy örömrivalgás üdvözölte a Ferencváros 

csapatát, amely ma indította volna meg roha
mát a századik jubiláris gólért. A partnert erre 
az alkalomra az óbudaiak személyében jelölte 
ki a sors. Már a meccs előtt nagy vihar fenye
getett s alighogy megkezdték,

egyiptomi sötétség borult az arénára.
Néhány pillanat alatt anvira besötétedett, hogy 
a labdát csak a hang után lehetett megtalálni.

Eső, villám és tomboló szél közben rúg mind
járt az elején a Ferencváros kornert, majd ké
sőbb Kohut szédítő bombája süvít el kapu fe
lett. A lövés nyomán nagy bömbölésscl mordul 
fel az ég. Mennydörög.

— Ez aztán a bomba — csettintgetnek a 
drukkerek — még az égben is visszhangja van.

— Hjal a Fradinak „magas" összeköttetései 
vannak!

Feni a fogát mindenki a 100. gólra. De meg

Rosszul sikerült a Bocskai—Somogy weckendie
Somogy - Bocskai 3:0 (2 : 0)

Kaposvár, május 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A két jóképességü vidéki proficsapatot 
erősen felázott talaj fogadta. A mérkőzés ele
jén a Bocskai lendült előbb támadásba, azon
ban lapos, technikás játéka a mély talajon nem 
érvényesülhetett. A 20. perctől kezdve a Bocs
kai kénytelen volt nz inicintivút átengedni a So
mogynak, amely élt is ezzel a joggal s

meglehetősen kiadós, megérdemelten nagy
arányú vereséget mért a vendégekre.

A Somogy a második félidőben is kezében tar
totta a mérkőzés irányítását s a Bocskai kény
telen-kelletlen megadta magát sorsának.

Szélcsendes időben kezdődött a játék. A So
mogy ebben az összeállításban állt starthoz: 
Váli — Miklósy, Joós — Egry, Péter, Kárpáti — 
Mészáros, Berecz, Pesovnik, Lengyel Tunyoghy.

A Bocskai együttese: Fehér — Kitti, Remmer 
— Palotás, Moúré, Reviczky — Markos, Vincze, 
Teleki, Opata, Hevesi.

A Bocskai már az első támadásnál kornert ért 
el. Majd ujahb Bocskni-támadások következtek, 
melyeknek során Opata gyenge lövőtudományá
val mutatkozott be Mintegy húsz percen ke
resztül inkább a debreceniek vannak frontban, 
de amikor a Somogy kiszabadul a nyomasztó 
gyűrűből, azcnnal kornerrel válaszol. Majd Mé
száros két szép támadása, azután pedig Tunyo- 
ghynak a kapu felett pár centiméternyire süvítő 
lövése hoz izgalmat a játékba. A túloldalon Mar
kos—Teleki akciók gyönyörködtetnek, de egy
ben veszélyeztetnek is, Miklósy egy felszabadító 
rúgása alkalmával véletlenül arcbatnlálja a lab
dával Telekit, aki nyomban összeesik. Pár per
cig élesztgetik a jeles debreceni centercsatári, 
aki rövid pauza után folytatja a játékot. Egy 
alkalommal a tizenhatos büntető területen belül 
nagy a kavarodás s akad egy tizenegyes-gyanús

Nagy Géza háromtized másodperccel 
túlszárnyalta Somfay 400 m-es 

gátrekordját
Vasárnap délután verőfényes időben kezdték 

meg a MAC hagyományos tavaszi atlétikai ver
senyének lebonyolítását a margitszigeti pályán- 
Sajnos, csak néhány számot tudtak zavarta
lanul befejezni, mert előbb egy kiadós zápor, 
majd 5 óra felé egy ha. almos, régen látóit vl- 
harszerü cső szántott végig a Margitszigeten s 
lehetetlenné telte a hátralévő versenyszámok 
mcg.artását. A félezer főnyi közönség a rozzant 
tribünön igyekezett menedéket találni a víz
özönszerű csőförgeteg ellen, azonban a tribün

Már mindenki belenyugodna az eredménybe 
csak az „izgága", nyughatatlan Kalmárt liajtjg 
a győzelem gőze. A 40. p.-ben

Hirzer beadása röppen a jobbösszekötő 
helyére. Kalmár érte fut, s háttal a kapu-

nuk futtában fejeli vissza és gólba a labdát. ] 
Mesteri gól volt 5:1. j

A Hungária befejezte a bajnoki szezőnt. S 1 
drukkereknek hada csöndesen felsóhajt:

— Ezen a pályán sem nagy élvezet Inti 
ballozni...

Mire egy csöndes, maliciózus hang dörmög:
— No és a Hungária-utonf ...

Ferencváros a századik gólért

nyílnak a felhők és félelmetes hirtelenséggel 
öntik a vizet a pályára. A biró egy ideig tűri 
a jobb jövő reményében a fürdőt, de csak 
rosszabb lesz. Rövid habozás után

a 11. percben lefújja a mérkőzést.
A közönség egyideig vár. A pályát percek 

alatt bokáig érő viz borítja el. Szó sem lehet a 
mérkőzés folytatásáról.

Nem sokára hirdetik is:
— A mérkőzés elmarad!
— Mi lesz a jegyekkel*  — zug kórusban I 

kérdés. De nincs, aki feleletet adjon. Nagy de- 
riiltség közben jelenti ki az egyik vigkedélyÜ 
franzstadti:

— En nem bánom, szívesen fizetek még egy*
szer a századik gólért, de ha a Hungária—Kis*  
pest meccset újra le akarják játszani, akkor tő- 
vök ... i 

helyzet is, de a biró nem avatkozik a játékba 
A 30. percben esik a kaposváriak első gólja: ,

Mészáros szép beadását Pesovnik közelről ■ 1 
hálóba juttatta. 1:0.

A Somogy ostroma egy pillanatra sem szűnik • 
a 40. percben Tunyoghy beadására Fehér ki
fut, de a labdát ismét Pesovnik fogja el *

máris bent van a debreceni kapuban a má- 1 
sodlk gól.

A Bocskai ekkor nagy igyekezettel rákapcsol# 
de nem sikerül a Somogy ellenállását meg
törnie.

A második félidő ismét a Somogy térfelén 
kezdődik: két perc alatt három kornert rúg a 
Bocskai. A debreceniek szemre szépen, tetsze
tősen játszanak, de a tcchnikázást és a tolo
gatást annyira túlzásba viszik, hogy ez már az 
eredmény rovására megy. A Somogy pár percig 
tűri a Bocskai fölényét, majd kiegyensúlyozot
tabb voltánál fogva ismét felnyomul, de az ered
mény egyelőre csak két korner. Telekinek lenne 
alkalma egy jó helyzetből szépíteni az eredmé
nyen, de ez nem sikerül. Unalmas percek kö
vetkeznek. Majd Mészáros átadásával Tunyoghy 
néhány lépést tesz s

szép ,egészséges lövése nem téveszt célt. 3:0.
A Bocskait a Somogy ujahb gólja szemmellát- 
hatóan feltüzeli, az igyekezet meg is van a csa
patban, de a Somogy védelmével szemben nem 
tud igazán veszélyes lenni.

A Somogy nagyszerűen játszott és a szép, ér
tékes győzelemre teljesen rászolgált. A csapat 
minden tagja tudásának, formájának maximu
mát nyújtotta. A Bocskai csalódást keltett Ka
posvárott, tologatós stílusa megnyerte ugyan a 
nézők tetszését, de ezzel a puhasággal nem le
het meccset nyerni. Adorján miskolci biró ki
fogástalanul vezette a mérkőzést.

sem nyújtott teljesen vízmentes fedezéket, úgy*  
hogy csaknem kivétel nélkül

mlndekl bőrig ázott.
A 400m.es gátfutást és az 1500 m-es síkfutást 
már sűrű villámlások és robajszerü dörgések 
között futották le. A 110 m-es gátfutásnak 
nz előfutamait tartották meg, mig a gerelyve
tésre, a rúdugrásra, az 5000 m-es síkfutásra és a 
4X4Ó0 m-es stafétára egyáltalában nem kerül*  
hetett tor. Ezeket a b^enyszámokat keddel

400m.es


Budapest, 1932 május 30. HÉTFŐI NAPLÓ lí
délután S árul inlftat^k „gyanaak
a margitszigeti sporttelepen.

At adott viszonyok közöli nem is lehetett 
igazi, vérbeli mitingröl szó. A verseny ennek 
ellenére két elsőrendű eredménnyel is dicse
kedhet. Nevezetesen

Nagy Géza 56 mp.-cel uj országos rekordot 
állított fel « 400 m-es gátfutásban, Darányi 
pedig 15 m-en felüli eredménnyel nyerte a 

sulydobást.
A részletes eredmények a következők:
400 m-es .síkfutás (bajnokok kizárva): 1. Su

gár MTK 53 mp. 2. Vargha-Papp Beszkárt 
53.8 mp. 3. Farkas MAC 54 mp. Rózsahegyi 
starter, dr. Farkas Károlyt BBTE, a döntő fu
tamból kizárta.

Magasugrás (Barúlosi Porzsolt Ernő emlék
verseny): 1. Késmárky BBTE 186 cm. 2. Ker- 
kovits BBTE 186 cm. 3. Orbán BBTE 182 cm. 
Pompás mezőny indul, Udvardy, Pethy Ger- 
gtlgffy. a 174 cm-en nem tudott keresztül
jutni, Szigetvári], Tóth és Bódossy a 178 cm-en 

Nagy Géza. Darányi.
vérzett el. Jász Tibor a 182-ig vitte. A 186 
cm-re inég Kerkovics, Zsuffka, Bácsalmásig, 
Orbán és Késmárky kvalifikálta magát. Kés- 
márky könnyedén, nadrágban ugrotta a 178-at 
is, sőt Orbánnal együtt a 182-öt is remek s.i- 
tusban, könnyedén vitte át. A 186 cm-t Kerko- 
v cs elsőre ugrotta, ami egyéni rekordja, mint
hogy eddig 183 cm volt a legnagyobb teljesít
ménye. Késmárky másodikra vitte ezt a ma
gasságot, Zsuffka pedig a rúdugrásra való te
kintettel feladta a versenyt. A döntőben Kés
márky és Kerkovics verekedtek az elsőségért, 
mely végül is Késmárky javára dőlt el.

100 m-es síkfutás (Gcrcnday György emlék
verseny): A három előfutam után Schier, Gye
pes, Gerti Gábor, Kovács József, Forgács és Su- 
g-'ir kerüllek a döntőbe. A döntőfutamot rend- 
k vili ideges hangulatban, a nyolcadik startra 
engedte el a starter, akinek három alkalommal 
nem sült el a pisztolya, közben természetesen 
valamennyien idegességükben kiugrottak, úgy, 
hegy

Sugár! és Gerőt kiállította a döntő 
futamból.

'Az érvényes lövés után Gyenes a lyukban ma
radt s mintegy másfél métert veszített, de 60 
n éternél befogta a mezőnyt, s mellbedobassal 
győzött. Ideje, tekintve felzaklalott idegzetüket 
és a már ekkor meglehetős kiadós záport, jó
nak mondható. 1. Gyenes MTK 10.8 mp. 2. 
Schier BBTE 10.9 mp. 3. Kovács BBTE 11 mp.

800 m-es junior síkfutás: Három előfutam 
után 1. Görög UTE 2 p. 02.6 mp. 2. Isteníts 
MAC 2 p. 03.6 mp. 3. Askenázy MTK 2 p. 
01.8 mp.

Sulydobás: 1. Darányi MAC 15.03 m. 2. Csá- 
nyi TFSC 14.10 m. 3.‘ Varró Váci Remény E. 
13.57 m. Az átigazolás alatt lévő Horváth ver
senyen k’.vül 14.72 m-es dobásával második lelt 
volna. Darányi dobásai: 14.74, 14.82, 15.03, ki 
lépet., 14.52, 14.70.

400 m-es gátfutás: Két előfutam után a dön
tőben 1. Nagy Géza MAC 56 mp. Országos re
kord! A régi rekordot tartotta 56.3 mp.-el. 2. 
Kovácsy BBTE 60 6 mp. 3. Kertész FTC 60.8 
mp. A verseny győztesének 300 in-ig a kitűnő 
stílusban és feltűnő könnyedséggel futó Ko
vács? látszott. Ekkor még 3—4 méter előnye 
Volt Nagy Gézával szemben, s ha ezt a tempót 
végig tudták volna futni, akkor a rekordot va 
iószinüen 55 mp.-en belüli időre szorították 
volna. Kovácsy lába azonban 300 m után az 
egyik gátvélclnél megr&ndult, .ugy^hogy~pilla- 

ÍAKAR OLCSÓN RUHAZKODHI ? CB Belvárost őri ruha-sxalon,
f?JR IV.. Irányl-n. 21. I. *.  ». «. már 60.- E-lől Mwtt 
KW méret szerint többszöri próbával öltönyt, felöltőt. 
" ■■ lordltáat, fazonmunKát olcsón vállal.
natnyilag megállt s a következő gátat már 
szinte helyből vitte s a továbbiakban teljesen 
lelassítva sétált be a célba. Nagy Géza ezúttal 
is a tőle megszokott megbízhatósággal, egyen
letes, kimértséggel abszolválta a távot s teljes 
dicséret illeti a szép rekordjáért.

1500 m-es síkfutás: 1. Szabó MAC 4 p. 05 mp. 
2. Simon MTK 4 p. 26.2 mp. 3. Ignácz TFSC 4 
p. 17.4 mp. Szabó Miklós zuhogó esőben, süni 
villámlások és hatalmas dörgések közepette, 
nagy fölénnyel vezette végig a távot s mintegy 
56 m-rel győzött Simon előtt, akt csak az 
utolsó 50 m-en szép finissel tudta maga mögé 
szorítani Ignáczot. Szabó 400 m-es ideje 62 
mp. volt. Ekkor Ferihegyi követte a második 
helyen, mig Simon nz 5. helyen futott. 800 
m-nél ugyanaz volt a helyzet, Szabó ideje 2 p. 
10 mp. volt. 1200 m-nél már Szabó. Ignácz, 
Ferihegyi, Simon a sorend s Szabó ideje 3 p. 
17 mp. voll.

11 m-cs gátfutás: Csak két előfutamot tudtak 
lebonyolítani. Az első előfutamban Farkas 
TFSC 16.6 mp.-el győzött Orbán BBTE ellen, 
akinek az ideje 17.5 mp. voll. A második elő
futamban Szabó TFSC 16.7 mp.-el győzött Vár
na? MAC ellen, akinek 17.5 mp-el mérlek. A 
döntőt a felsorolt többi számmal együtt kedden 
délu.án bonyolítják le a MAC pályán.

MII Ml
TennlszhMót éa hAt'z.srtkot 
vettet olcsón a gyártótól <

VEDIÍI.IÍÓ 8ÁNDOK
utódánál

Budapest, IV., Károly -körű*  IS. (M éves c*».l  
horgAszati CIKKEK NAGY VÁLASZTÉKBAN! |

Felhőszakadás és gólzápor zudult 
a berlini vizipólócsapatra

Deiters legyőzte Székely Andrást — Sietas remek stílusban 
verte a magyar melluszómezőnyt

Az uszókoalició nemzetközi versenyének 3. 
napja is igen élvezetes, jó sportot ' nyújtott. 
Mégis nagy kár. hogy a viadal nagy része alatt 
esett az eső, sőt

a Rudapest—Berlini városközi vizipóló- 
mérkőzés felhőszakadás közben zajlott le, 
úgy, hogy n közönség kénytelen volt a 

tribünök alá menekülni.
Az uszószámokban főként a Halassyt legyőző 
kölni Deiters és a hamburgi Sietas brillíroztak. 
Az előbbi rossz stílusa mellett is győzelmet 
aratott Székely fölött, jóllehet a kitűnő FTC- 
uszó nagy erőkifejtésre ösztökélte. A mclluszó 
Sietas fényes stílusban abszolválta a 200 m-es 
távot, amelyben a magvarok a nyomába se 
jöhettek. Budapest kerület 1932. évi 4X100 
m-es gyorsuszó slafélabajnokságáhan igen 
változatos, érdekes küzdelemben folyt. A baj
nokságot a védő UTE csapata ismét megnyerte 
az MTK ellenében.

A Komjádl Béla által kiválóan összeállí
tott budapesti csapat a szakadó esőben Is 
imponáló játékot produkált és 7:0 (4:0) 
arányban hatalmas győzelmet aratott az 

Igen erős német legénység fölött.
A verseny a kellemetlen eső ellenére is jó ren
dezésben, simán pergett le s annak részletes 
eredményei a következők:

200 m-es ifjúsági gyorsuszás: 1. Gvóji Mik
lós UTE. 2 p. 34 2 mp. 2. Strausz László MUE, 
2 p. 34.6 mp. 3. Elmer István BBTE, 2 p. 34.2 
mp.

A kétszáz méteres 
gyorsuszás, meghívást 
verseny: 1. Raymond Dei
ters (Sparla-Köln) 2 p. 
19.6 mp., 2. Székely And
rás FTC 2 p. 20 mp. 3. 
Szabados László UTE 2 
p. 23.2 mp. Start után 
Székely nemi előnyre tesz 
szert, a feltűnő rossz stí
lusban úszó Deiters-sze] 
szemben. A 100 méteres 
fordulónál Székely 1 p. 
05 mp. alatt abszolválja 
a távot, mig Deiters ideje

Székely András 1 p. 05.2 mp. Ezután Dei
ters erősít és a következő 50 m-ben már fej
fej mellett küzd Székely Andrással. Az utolsó 
métereken rendkívül izgalmas, pompás küzde
lem fejlődik ki, amely végül is Deiters jobb 
benyulása révén a német győzelmét eredmé
nyezi. Deiters ideje közel 10 mp-cel jobb, 
mint amit Űrnapján úszott s eredményével 
igazolta, hogy tényleg kitűnő erő.

200 m-es elsőosztályu mellúszás: t. K. Sietas, 
Hamburg „79", 2 p. 52 6 mp. 2. Hild László 
UTE, 3 p. 00.4 mp. 3. Forrav József FTC, 3 
•). llmp. A közönség még az előbbi küzdelem 
hatása alatt állott, amikor máris Sietas start
jára került a sor.

100 m-es ifjúsági hátuszás: 1. Lányi György 
BBTE, 1 p. 20.2 mp. 2 Barabás István BBTE,

Párbajtőrbajnokság a szigeti fedett sétányon
Tímár Gyula a bajnok — Pillér György az első védője 

a Klebelsberg-vándordijnak
Az 

nyék 
tudta 
szabadtéri 
nyoiitani.

eső miatt csak viszontagságos körűimé- 
között, többszörös ide-oda vándorlással 
csak

többszörös ide-oda 
a Magyar Vívó Szövetség vasárnapi 
egyéni párbajtőrön jnokságát lebo- 

versenyt a margitszigeti ccnter- 
courlra tervezték, de ott 
kezdeni sem tudták az 
eső miatt. A selejtezőket 

MAC-pályán kezdték, 

az eső miatt a fedett
sétány alá menekül

tek, 
s ott fejezték be azokat 
nagyszámú érdeklődő, se
ben. A Vivószővetség igy 
táló közönség jelenlété- 
akaratán kívül propagan
dát csinált a vívásnak,

mert az eső elől a sétány alá menekült közön
ség kíváncsisággal szemlélte a legjobb magyar 
párbajlőrtivók munkáját. Egyébként a selejte
zőket három csoportban vívták le. minden cso
portból négyen jutottak a tizenkettes döntőbe.

Németh
Németh ellenben a

A vasárnapi zápor megzavarta 
a munkásatléták bajnoki 

versenyét is
A munkásnllétiknl baj

nokságok szombaton meg
kezdett nemzetközi küz
delmeit vasárnap délután 
folytatták a BBTE széna
téri pályáján. A késő dél
utáni órákban nekilen
dült felhőszakadás azon
ban ezt a versenyt is 
megzavarta és igy csak 

csonka programmot 
bonyolítottak le.

A bajnoki számok kö
zül kettő — a 800 méte
res siklutás és a sulydo
bás — Becsbe került, 

:omhati 5 kilométeres baj
noksága mellé, megszerezte vasárnap a győzel
met. 10 km-en is.

Az eredmények a következők:
.$00 méter: 7. F.rdinger (Bécs) 1:59.8 mp. 2. 

Kiss (MTE) 2:02.6 mp.
Sulydobás: 1. Couíul (Bécsi 1334 cm. 
Női tóvolugrás: 1. Deák (MTE) 457 cm.
10 km-es futás: 1. Németh (MTE) 34:22.4 mp.

1 p. 20.6 mp. 3. Kovács György UTE. 1 p. 
21.2 mp.

200 m-es 1. osztálya hölgy mellúszás: 1. Bá
rány Magda FTC, 3 p 36.8 mp. 2. Csuka? Lí
via FTC, 3 p. 37.6 mp. 3. Pesti Margit BSE. 
3 p. 30.4 mp. Végig Csukay Lívia vezetett, az 
utolsó métereken azonban kissé bágyadtan 
úszott és igy Bárány Magda megelőzte.

JX50 m-cs ifjúsági vegyes staféta: 1. MAC 
csapata (Hubay, Gyalog, Gruber) 1 p. 17.2 mp. 
2. FTC 1 p. 47.4 mp. 3. BBTE 1 p. 50 mp. Ní
vós, érdekes versenv s az eredmények is jók.

Budapest-kerület 1032. évi 4X100 m-es gyors- 
úszó staféta bajnoksága: 1. UTE A. csapata 
(Bozsi, Flór, Boross, Szabados) 4 p. 19.6 mp. 
2. MTK 4 p. 27.2 mp. 3. FTC 4 p. 30.4 mp.

Toronyugrás: 1. Nagy Károly MTK 92.97 
pont. 2. Leonhardt Ernő MAC, 91.93 pont. 3. 
Kovács Ferenc UTE, 89 63 pont.

Budapest-Berlin 7:0 (4:0)
Az osztrák Patuczi bíráskodása mellett a ma

gyar csapat a következő összeállításban száll a 
viz.be •

Bródl — Homonnal, Sárkány — Halassy, 
Keserű 1I-, Németh, Vértes?.

Alig indul a játék, az addig is erősen szitáló 
eső felhőszakadásba megy át s a közönség pá
nikszerűen menekül a tribünök alá. A felhő
szakadás azonban néni zavarja meg a mérkőző 
feleket, akik nagy elánnal szállnak a küzde
lembe. A magyar csapat gyorsan, fürgén mozog 
s Németh doplere már az első másodpercekben 
a német kapuk mellett sávit el. Továbbra i» 
frontban maradunk s a 2. perc 48 mp.-ben 
Németh—Halassy akciójából az a.óbbi révén 
vezetéshez jutunk (1:0). A feljövő berlinieket 
a magyar védők biztosan tartják föl. Ezután 
Németh kapufája emlitésremélló esemény. A 4. 
p. 14 mp.-ben Keserű Halassyhoz passzol, aki 
Német hét ugra.ja ki s ő a második gólt szerzi 
meg (2:0). Nem sokkal a középkezdés után, a 
4. p. 36. mp-ben Németh—Halassy—Vértesy 
kombinációjából az utóbbi gólt dob (3:0). 
Annak ellenére, hogy az eső úgy ömlik, mintha 
dézsából öntenék, a játék nívós és élvezetes. 
.4 félidő utolsó gólja a 6. p. 59. mp.-ben esik 
Vértesy révén (4:0).

Szünet után a németek veszélyes támadást 
vezetnek a magyar kapu ellen, amelyet azon
ban a budapesti védők az utolsó pillanatban 
szerelnek. Eredménytelen magyar támadások 
után végre a 33. p. 28. mp.-ben Vértesy passzá- 
ból Keserű II. az 5. gólt szerzi meg. Ezután 
llalassy kapufát lő, majd a 4. p. 21. mp.-ben 
Keserű korneréből Vértesy labdája a gólba jUl 
(6:0). További magyar támadások következnek, 
amelyet csak egyszer szakit meg a németek 
eredménytelen kornere. A 6. p. Í4. mp.-ben 
Németh dobja az utolsó gólt (7:0).

B. válogatott—Ifjúsági váloga.ott 3:2 (1:2). 
Az ifjúsági válogatott csapat igen derekasan 
küzdött és csak rutinhiánynak köszönheti ve
reségét.

A selejtezők során kibukott Hajdú dr.. az első 
magyar párbajtőr-bajnok, aki egyúttal favoritja 
is volt a versenynek.

A bajnokságot Tímár Gyula, a Honvédtiszti 
VC tagja nyerte megérdemelten.

Egyetlen vereségét Gerevlchtől srenvedte. Má
sodik Kálnlczky Gusztáv lett, akit Pillér György 
követett.

Pillér nyerte a kard-, a tőr- és a párbajtőr
bajnokságban legjobban szerepelt vívó ré 
szére első Ízben kiirt Klebelsberg Kunő- 

vándordijat.
A verseny végeredménye a következő: Baj

nok: Tímár Gyula Honvédtiszti VC 20 pont, 2. 
Kálniczky Gusztáv HTVC t8 pont, 3. Pillér 
György MAC 16 pont .Borovszky Jenő HTVC 
14 pont, 5. Duna? Pál BBTE 12 pont, 6. Masz- 
lay Lajos HTVC 12 pont, 7. Somfay Elemér 
MAC 8 pont, 8. Gercvich Aladár MAC 8 pont, 
9. Eckl Viktor RÁC 7 pont, 10. Jenev Kálmán 
HVTC 7 pont, 11. Dakó Sándor dr. RAG 6 pont,
12. Váján Miklós HTVC 4 pont .

34:47ézjen mp.
2. Oetl (Bécs) 34.47 mp. (Osztrák rekord. 3 
Bayerelin (Bécs) 35:07 mp.

Budapest vizípóló- 
csapata ma este revansot 

ad a berlinieknek
A Magyar Úszó Szövetség kérésére a berliniek 

hajlandóknak mutatkoztak még egy napig ná
lunk maradni és mint a magyar válogatott csa
pat tréningpartnere, ma, hétfőn este (élhét óra
kor a Császárfürdöben még egy mérkőzést ját
szanak. Mivel a magyar válogatott csapni leg
közelebbi nemzetközi mérkőzése junius 28-án 
lesz Prágában, igy

a ma esti Budapest—Berlln-mérkőzés válo
gatottjaink bucsujátéka.

Az Uszószövetség minden lehetőt elkövetett, 
hogv a mai mérkőzés létrejöjjön, nem anyagi 
okokból, amit legjobban bizonyít az a körül
mény, hogy a meccs egységesen 60 filléres íré- 
ningjegv ellenében tekinthető meg. Igen fontos 
azonban, hogy kinlaku'lon végre at a csapat, 
amely junius 28 án a csehszlovákok ellen áll kt 
Prágában és amely majd a legtöbb Inra- és 
olimpiai mérkőzésen szerepelni fog Ma.este Bu

dapest csapata a következő összeállításban 411 
fel: Bartha — Homonnal (L félidő) Ivády, Sdf- 
kdny — Surányi — Keserű /., Németh Bozsi. A 
mérkőzést megelőzően negyedhét órakor néhány 
uszószám lesi, amely mindössze negyedóráig fog 
tartani. Először egy 400 m-es hölgyuszószám 
kerül sorra, amely próbaverseny a n.agyar vá
logatott uszóviadalra. Majd a kiváló Sietas mu
tatja 300 m-en az Igaz! melluszó-tempót a kö
zönségnek és melluszóinknak. A berliniek egyéb
ként holnap, kedden reggel indulnak haza a 
nyugati pályaudvarról.

VILÁGSZEMLE
NURBÜRG—RING-I VERSENY GYŐZTESE 

HARTMANN LÁSZLÓ
Adenauban ma futották le a minden év

ben szokásos Nurhurg—Ring-i 320 km-cs 
körversenyt. Egész Európa krekkjei megje
lentek a startnál. Az egyetlen magyar ver
senyző llartmann László is starthoz állt és 
győzött a most vásárolt uj 1 */»  literes Eugatti 
kocsijával. A magyar gyorsasági versenye
ken Szénássy Alán ugyanezt a lipusu kocsit 
használta.

Hartmann eredménye óriási jelentőségű, 
mert nem kisebb erőkkel mérkőzött, mint 
Stirck, Caraciola, Borzadni, Nuovolari, Mor- 
gen és a többinémet nagy krekkek.

Ezzel a győzelemmel elnyerte a 25 ezer 
márkás első dijat.

FUTBALL KÜLFÖLDÖN:
Csehszlovákia. Prága: Victoria Pilsen—Cechie 

Karolinenthnl 3:2. Victoria Ziskov—Nachorl 3:1.
Németország. Monn/ieim.- Bavern (München) — 

I. FC Niirnberg 2:0. Birodalmi bajnoki elő
döntő. — Buderstadt: Középnémetorszég — 
Északnémetország 6:3. — Karlsruhe: Rcimsaar— 
Düsseldorf 2:1. — Berlin: Fürth—Hcrla 4:1. —• 
Lipcse- Lipcse—Drezda 3:2. — Halle: Herse-
burg—Halle 4:3 — Drezda: Chemnitz—Dresdcn 
3:0. — Ulm: Ulmi válogatott—Felsöcusztria 14:1. 
— Köln: Köln—Moers 4:0.

Svájc. Grashoppcrs—Uránia (Gcnf) 3:1, Lu- 
gano—St. Gallon 3:1, Lausanne—Concordia 
(Basel) 4:1.

Olaszország. Lazio—Ambrosiana 2:2, Juven- 
tus-—Brescia 3:0, Milano—Torino 6:1, Alcssan- 
dria—Bologna 3:3, Pro Vercelli—Genova 2:0, 
Trleslina—Casale 1:0, Napol!—Pro Patria 1:1, 
AS Roma—Genova 4.1, Florentina—Modena 5:0.

Franciaország: FC Mühlhausen—Red Star 
Olimpique (Pari*)  2:1, Stade Francais—FC 
Sete 2:0.

ANGOL FUTBALLISTÁK PORTYÁZÁSA 
NÉMETORSZÁGBAN

A Majna melletti Frankfurtból jelentik? 
Nemcastle Uniled—Német válogatott 4:2 
(3:1). Az. angolok végre hírnevükhöz mél
tóan, valóban nagyszerűen játszottak.
Kölnből jelentik: Everton Liverpool—Kölni 
válogatott 3:3 (2:1).

ÉRIK A NÉMET FUTBALLBAJN0T5ÁG
Drezdából jelentik: A német labdrrugébaj. 

nokság elődöntőjében nz Eintracht (Frankfurt) 
2:1 (1:1) arányban győzőit a*Scha!ke  04 ellen. 
A frankfurtiak ezzel a győzelmükkel a német 
bajnokság döntőjébe kerültek.
A CSEHSZLOVÁK VÁLOGATOTT CSAPAT 

GYŐZELME HOLLNDIA ELLEN.
Amsterdamból jelentik: Csehszlovákia—■ 

Hollandia 2:1 (1:1). Az olimpiai stadionban 
megtartott mérkőzésen harminckétezer főnyi 
közönség volt jelen. A holland Bonscn sze
rezte meg a vezetést az 5. percben, majd a 
24-ben Silny egyenlített s a második félidő 
21. percében Nejedig beállította a végered
ményt. A meccset a kölni Baumcns vezette. 
PÁniSI MAGYAR BIRKÓZÓK GYŐZELME.

Párisból jelentik: A Párisi Magyar Bir
kózók Egyesülete, a Magyar Ház nagyter
mében a párisi birkózó klub csapatával 
mérkőzött. A mérkőzésen jelen volt Perru, 
a francia birkózószövetség elnöke, Kollár, 
a Hungária Sport Klub elnöke, valamint szá
mos újságíró és sportbarát. A magyar csapat 
8:1 arányban biztos fölénnyel győzött a 
franciákkal szemben. Különösen kitűnt Már
ton, Károlyi, Elek, Sipos és Csan dy.
ÓVÁSSAL VÉGZŐDÖTT EURÓPABAJNOKI 

BOXMECCS.
Brüsszelből jelentik: Huszezerfőnyi kö

zönség előtt mérkőzött a kölni Hcim Müller 
a belga Pierre Charles, a nehézsúlyú 

ökölvívó európabajnoki címért. A meccs ti
zenöt menetben volt megállapítva, s Müller 
megérdemelt pontvereségével végződött. Mr- 
nedsere azonban óvást jelentett be, mert a 
ring mérete nem felelt meg az. előír’ kCv«. 
lelniénveknek. Az óváshoz Cheman francia 
pontozóbiró is csatlakozott.

X A Nyomdász TE jubiláris kcrékpárvr-ie- 
nyr. A Nyomdász TE fennállásának húsz éves 
évfordulója alkalmából a Budapest—Abony— 
Budapest közötti útvonalon, 150 km-ei távon, 
vasárnap bonyolította le jubiláris kerékpárver
senyét, amelynek öl osztályában összesen 210 
versenyző állott starthoz. A versenyt az utbaeaő 
községekben, különösen Cegléden, nagyz’ómii 
közönség nézte végig. A versenyt Győrfi (FTC) 
4 óra 19 nerc 20 mperc alatt nyerte meg Oro- 
zán (Törekvés) előtt.

X A proflosztályozó főpróbája. Szegedről Je
lentik: Szeged FC—Vasas 4:3 (4:0). Barátságos 
mérkőzés, mely n várható osztályozó mérkőzés 
főpróbájának voll tekinthető. A szegediek óriási 
fölényben voltuk az első félidőben s Ha^as Í3) 
és Lukács góljaival már 1:0 arányban vezettek. 
Szünet után s Vasas vette át nz irlrfntivát és 
KŐzdényi (2i és Br incckcr géljaival lényegesen 
sikerült változlalpia a súlyos vereségen.
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Kehrling változatlanul a füves pályát 
okolja a dublini vereségért

Pária, május 20.
(A Hétfői Napló tudósítójától') A „Stade 

Rollnnd Garosban folyó nagy internacioná- 
lis tenniszmérkőzések első hete nem vál
totta ki a nagyközönségnél a szokotí érdek
lődést. amit talán részlegesen a „krízis" — 
de sokkal nagyobb mértékben a hűvös, ba- 
rálságlalan Idő rovására kell írni.

A benevezett játékosok száma azonban, 
még nz előző évekbeliekel is meghaladja, te- 1 
kintve, hogy

KEHRLING.
100 férfi és 52 nő szerepel a listán.

'Az érdekesség kedvéért említsük meg, hogy 
a férfi játékosok közül:

10 balkezes és három „kétkezes" játé
kos van.

'Az utóbbiak közül az olasz: De-Stefani egy
forma ügyességgel használja mindkét kezét, 
mig a francia Combcmale és az ausztráliai 
Grandguilot csak a kritikus és adott pilla
natban váltják át a rakettet.

Az egyik pályán épp erős küzdelem fo
lyik a két francia „reménység": Boussus és 
Harcéi Bemard, meg a két kis mozgékony 
japán: Miki és Satho között. Itt találunk rá, 
amint érdeklődéssel követi a játékot: Ma
gyarország híres játékosára, Kchrlingre,

akinek szívóssága éj kitartása nemcsak ná
lunk, de a világsajtóban Is állandó csodál
kozást képez, ügy, hogy az „Autó", a legna
gyobb francia sportújság a Kehrling— Zichy 
párnak a francia kiváló Merlin—Bonte-pér 
felett aratott győzelme után ezt Írja nem 
kis elismeréssel: „Kiváncsiak vagyunk, hogy 
ez a Kehring, aki már a háború előtt is 
annyi pusztítást végzett, mikor „határozza" 
el magát arra, hogy megöregedjen?"

Kehrling láthatóan nem szívesen felel kér
désünkre, amikor a dublini veresége okai
ról érdeklődünk.

— Kérem, ezt annyiszor megírták már, 
hogy nincs újabbat mit hozzátenni. Újra 
csak ismételni tudom; a rettentően vizes, 
esőáztatta, füves pálya az oka. Mert hiába 
a tréning, nekünk a salakos pályához szo
kott középeurópaiaknak.

a füves pálya rettenetes handlcapet 
jelent.

Különben is, mindjobban kezd kialakulni 
az a vélemény, hogy a „Davis-Cup" mérkő
zéseire való előjátékok, csakis salakos pá
lyán folyjanak.

Az idei Davis-Cup-nak a franciákra nézve 
kétséges kimenetelére szeretnék a magyar 
bajnok véleményét hallani.

Kehrling ezt a következőkben látja: 
— Ha Lacoste benevez és csak megköze

líti a régi formáját, úgy
a franciáknak ezidén Is meg lesz a ki

látásuk a troféát megtartani.
Mert az amerikaiak nem bizonyultak olyan 
félelmetes ellenfélnek, mint ahogy előbb 
gondolták és idén az angolok, meglepetés
szerűen — nincsenek kitűnő formában.

Egy „bajnoki" kézszoritás. És néhány 
perc múlva már Kehrling éles labdái repül
nek a pályán...

Mándy Ilona.
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A Rendőrtiszti Atlétikai Club ma dönt arról, hogy milyen 
lépéseket tesz Scbréder Gyula dr. mellőzése ügyében

A Magyar Vívó Szövetség válogatóbizottsága
- pénteken este beható ta

nácskozás után döntött 
a kardvivók olimpiai ki
küldetése ügyében és 
azt a határozatot hozta, 
hogy a losangelesi olim- 
plászon Pillér, Pét- 
ichauer, Gerevich, Ká
bát. Nagy éi Glykais 
képviseljék a magyar 
színeket az olimpiai csa
pat- és egyéni bajnok
ságban. Nagyjából a ha
tározni előrelátható volt, 
hiszen csak a hatodik

reprezentáns kijelölését illetően mutatkoztak 
véleményeltérések. A hatodik helyre ugyanis 
Glykaison kívül Schréder Gyula dr. és Hehs 
voltak a jelöllek és n három jeles vivó közül 
végül Glykaisra cselt a választás.

Viszont az is előrelátható volt, hogy a hato
dik hely kérdése nem oldható ineg egykönnyen 
és a közvélemény óllalános megnyugvására. De 
nem nyugodott meg a döntésben Schréder 
Gyula dr. sem. aki levelet intézett a Magyar 
Vívó Szövetséghez, közölvén, hogy a Szövetség
ben viselt tisztségeiről lemond, mert a válogató
bizottság döntését magára nézve sérelmesnek, 
alapszabály-ellenesnek és sporlszemponlból ért
hetetlennek találja, egyben

törlését kérte a versenyzők nyilvántartásá
ból.

Érdekes, hogy a szövetségben nem kellett túl
ságos nagy meglepetést a jeles vívó levele, 
mert tisztában voltak azzal, hogy Schréder dr., 
aki a mai formája alapján teljesen egyen
rangú riválisa lehetett Glykaisnak, nem 
fog egykönnyen belenyugodni a nem egészen 
igazságos döntésbe. Schréder Gyula dr., a baj
nokvivő, tagja a Vívó Szövetség tanácsának, in
tézőbizottságának, jelentős faktora a magyar 
vlvóéíetnek és Így nagyon fájdalmas lenne, ha 
Schréder beváltaná tervét és mint aktiv vivó is 
eltűnne a plansról.

Súlyos konzekvenciák levonására készül azon
ban Schréder kapitány klubja, a Rendőrtiszti 
Atlétikai Club is, amelynek vezetősége a mai 
nap folyamón tartandó ülésén dönt további lé
péseiről. Alkalmunk volt beszélni a klub egyik 
kiváló vezéregyéniségével, aki a Hétfői Napló 
munkatársának röviden a következőket mon
dotta:

— A Rendőrtiszti Atlétikai Club magára nézve 
a legsúlyosabb sérelemnek, de egyben a legna
gyobb igazságtalanságnak tartja Schréder Gyula 
dr. mellőzését. Schréder hihetetlen nagy ambí
cióval, fáradhatatlanul s a legnagyobb szorga
lommal készült és a versenyeken csakugyan 
nemcsak egyenlően kiválónak, hanem jobbnak 
is bizonyult Glykaisnál. A válogatóbizoltság 
döntését igen fájlaljuk és a klub vezetősége a 
mai nap folyamán dönt arról, hogy e súlyos 
sérelemmel és igazságtalansággal szemben mi
lyen konzekvenciákat vonjon le.

A regény a keresztrejtvény fősoraiba van bcleszőve és megfejtésül csak ezeket a sorokat 
kel! beküldeni, még pedig sorrend szerint és folytatólagosan: Vízszintes 1, függőleges 1, vízszin
tes 19 és függőleges 24.

Ezenkívül ahhoz, hogy ön a regénykeresztrejtvény folytatását Is megfejthesse, mai szá
munk negyedik oldalán meg kell keresnie a regénynek mai keresztre]vényünk fősorait kö
vető mondatát is, amely kulcsként szolgál a további megfejtésekhez.

A regénynek ezt a mondatát is leírva, be kell küldeni a megfejtéssel együtt.

SEGÉDSZAVAK A REGÉNY MEGFEJTÉSÉHEZ:

Futballbiró-cézárok 
alkonya

A biró urak a játékosokkal többé 
nem hozathatják vissza a labdát

Ki ne ismerné őket? A nagypályákról a vég
sőkig felbosszantott publikum már kipusrtitolta 
őket, de a perifériákon még vígan garázdálkod
nak.

Napóleoni pózt erőszakol magára. kezeivel 
öntclt módon gesztikulál és fölényesen mu
togat.

A futballbiró-cézárl...
Maga a Birótestülct igyekszik leginkább c 

típus eltüntetésén. A BT hivatalos, kövön nyo
mott közlönyének e heti száma teszi fel a 
kérdést:

„Szabad é a játékosoknak bírói döntés el
lenére a labdát Időhúzás céljából elrúgni?'*
A kérdésre nyomban m<g is kaják a felele

tei: „nem!"
A játékosoknak ezt a szabályt Ismerniük kell 

— mondja tovább az utasítás. — És ha ennek 
ellenére is elkövetik azt a sportszerűtlenségei, 
hogy szabadrúgás megilé’ésc ellenére a labdát 
messzire elrúgják, ugv kiérdemlik a szigora bí
rói figyelmeztetést. Mert ezzel a sportsxcrütlcn 
cselekménnyel még azzal is sújtják a szabály
zatot szenvedett csapatot, hogy a szabadrúgás 
gyors és esetleg eredménnyel kecsegtető végre 
hajtásában akadályozzák meg Mór pedig az 
ilyen ketös deliktum a legszigorúbban bünte
tendő.

Ha ezután a labda elrugdosását a szabadrú
gás megítélése után ismételten elköveti ugyanaz 
a játékos, ugv a játékvezető minden gondolko
dás nélkül zórja ki a játék< st.

És most jön a java:

„Semmiesetre sincs feljogosítva a játékve
zető arra, hogy a játékossal a labdát vissza

hozassa!"
Ilyen és ehhez hasonló intézkedés a játéksza

bályokban sehol fel nem lelhető — de nem i s 
képzelhető el, mert a büntetés mérve a szabá
lyok értelmében — a kiállítás."

Na, kérem!...

Az FTC ifjúsági és női versenye
A Ferencvárosi Torna Club vasárnap rende

zett versenye nz ifjúsági atlétika másodklasszi
sát juttatta szóhoz. Az ifjúsági versenyszámok 
közé egyetlen női szám volt beékelve: a disz
koszvetés. amelyet a zöld-fehérek rekordere. 
Nadányl Ágnes nyert meg. Az eredmények:

Helyből távolugrás juniuor: 1. Csató KISOK. 
271 cm. 2. Papp MAC. 268 cm. 3. Somogyi 
FTC. 269 cm. — Diszkoszvetés junior: 1. Papp 
M AC. 3553 cm. 2. Tóth BBTE. 3250 cm. 3. PáiíTy 
Törekvés. 2997 cm. — 100 ni. síkfutás, II. oszt.: 
I. László ETC, 113 mp. 2. Szabó BBTE. 114 
mp. 3. Lombért BBTE. 11.8 mp. — 800 m sík
futás, junior- 1. Vas ETC. 2:00 0 mp. 2. Krudv 
OTE. 2:07.8 mp 3 Lörik MAC, 2:09.2 tnp. - 
Távolugrás, II. oszt.: 1. Somogvi FTC. 035 cm. 
2 Szabó BBTE 033 cm. 3. Goldner KISOK, 008 
cm. — 1500 m. síkfutás, II. oszt.: 1. Csikv FTC. 
4:24.2 mp. 2. Végh Vasas. 4:27.0 mp. 3. Csikós 
Törekvés. 4:35.2 mp. — Hármasugrás. II. oszt.: 
I. Somogyi FTC. 1307 cm. 2. Papp MAC, 1222 
cm. 3. Magyar FTC. 1172 cm — Magasugrás 
kezdőknek: 1. Tóth BBTE. 104 cm. 2. Szabó 
KISOK. 150 cm 3. Grtiher FTC. 150 cm. — 
iXlOO m. staféta: 1. FTC (Somogyi, László. 
Kolonics. Lányi), 40 7 mp. 2 BBTE 47.5 mp. 
3. MÁVAG 50.8 mp. — Diszkoszvetés nőknek: 
1. Nadánvi Ágnes FTC, 3630 cm. 2. Roggen- 

| bnuer Ilona FTC. 2615 cm. 3. Pollák Kornélia 
I ETC. 2530 cm

Vízszintes sorok: 14. Vármegye. 15. Név a 
magyar történelemből. 16. Állati lakhely. 17. A 
legújabb légyfogó papír, melyei uton-utonfélen 
hirdetnek. 18. Rangjelző. 21. Jelképes alak a 
zsidó történelemben. 23. Francia regényíró. 25. 
Tagadószó. 26. L-lcl a végén, van ilyen ciga
rettatárca is. 28. D. L. A. 29. Papírra vet. 31. 
Állóvíz névelővel. 32. Poldini keresztneve. 34. 
Ilyen szó is van. 36. Csúnya természet. 39. 
Ázsiai fensik. 41. Autómárka. 43. Nem lehel 
élni nélkülük. Senki engem felelősségre ne von
jon. 44. Kutyasztár egyik neve. 40. Személyes 
névmás. 47. Ovidius egyik keresztneve fonetiku
san. 48. De sok ember rendelkezik ezzel a csú
nya tulajdonsággal. 51. Y. L. D. 52. Mázol. 53. 
Alfonz spanyol király felesége. 54. Gazdag. 57. 
Ruházati cikk. 58. Sok emberről a butaság.... 
59. Fűszer. 61. Helyhatározó. 62. Nőteslvér. 64. 
Fordítottja — sokszor döntő a szava. G5. Reding 
ítél is ez, mióta a Piatnik-gyár létezik. 67. A 
Kis-Antillákhoz tartozó szigetről származó. 70. 
Magyar írónő álneve. 71. Az igazságügyminiszter 
monogramja. 73. Női név, még pedig paradi
csombeli. 74. Az Operaház egyik énekesnőjének 
keresztneve. 75. Fordítottja — ütőkártya fone
tikusan. 77. Az Oker mellékfolyója. 79. Két 
azonos magánhangzó. 81. Ligetben sok van. 83. 
Ekörül igen sok nehézség van mostanában. 88. 
Van ilyen szivii ember is. 89. Az Ornnjc folyam 
(Afrika) forrásága. 90. Jegyzet megjelölése. 92. 
Beleszorit, azonban az első és utolsó betű fel
van cserélve. 93. Nélkülözhetetlen valami.

(A második rész jövő héten következik.)

Függőleges sorok: 2. Még a helységnél is ki*  
sebb. 3. Nem halt meg. 4. R. A. É. 5. ... ont — 
Goethe alkotása. 0. Angol mechanikus cs felta*  
láló. 7. Ha száz pengő volna, sokat... 8. Lalin 
eset ismert rövidítése. 9. Ugyanaz, mint a 31. 
vízszintes, névelő nélkül. 10. Állati alak az ízelt
lábúaknál. 11. Ellentétes kötőszó (névelővel'. 
12. Kiváló német író (1744—1803). 13. Rosszul 
van. 20. Nemes szerv. 22. ... tzing — kedves 
hely Bécs mellett. 27. Van aki jóban, van aki 
rosszban él. 30. Sűrűség. 31. Azonos a 88. viz*  
szintessel, csakhogy névelővel. 33. Tréfás férfi
név. 35. Értékes kő. 37. Magyarul — szűk. 38. 
Sokszor ez vigyáz ránk. 40. Német összevont 
prepozíció. 42.'Állat. 45. Fohász. 49. Ige. 50. 
Angolul tíz. 52. London specialitása. 55. A Nem
zeti Szinhóz művészének neve fonetikusan. 56. 
Ilyen patkó is van. 57. Járom. 58. Francia 
folyóirat. 60. Azonos a 16. vízszintessel. 03. 
Magyarul — egy. 66. Verset mond. 68. Folyto
nossági hiány. 69. Zeus felesége, de kétszer is. 
72. Szám. 76. Angol szó, melyei mindenki ismer. 
78. Hosszú — németül. 79. Okvetlenül be kell 
tartani. 80. Női név. 82. Nem megy simán. 84. 
T-vel az elején — jobb alá nem kerülni. 85. 
Felszabadít. 86. Ijesztő valami. 87. Magyarul -— 
nekem. 01. Angol könyvek címlapján a szerző 
neve elölt ez áll. 94. Kétszer véve Vendrey Fc*  
renc becézőneve.

Aefftfny-keressfre/tvény versenyünk pálYáxatl fcltétalcl 
a táp más bolyán találhatók. ___

LÓSPORT
KáposztásmegyerS versenyek

I. FUTAM: 1. Nádasdy-huszárok Gyöngyike 
(214) Jcney, 2. Riksa (P/tl Soováry. Fm.: Baka, 
Mimi, Provízió, Lenke. Tol.: 10:28, 16, 18. — 
II. FUTAM: 1. Árpád huszárok Mankó (5) Tar- 
tsay. Fm.: Kolompos 11., Vogez. Tol.: 10:46. — 
Befutóra vissza a pénz. — UI. FUTAM: 1. Jász
kun huszárok Bonne (2>í) Mészáros, 2. Csipke
rózsa (l«/» reá) Blazsek. Fm.: Grenzmark, Ra
kéta, Csalfa Tol : 10:32, 16, 16. Befutó 5:49. — 
IV. FUTAM: 1. Hadik huszárok Szélhámos (6) 
Mészáros, 2. Sanyi (2) Cseszkovics, 3. Daloló 
(2) Csaló. Fm.: Komilfo, Rab Ráby, Mnzurka, 
Fllyke, Okos. Tol.: 10:128, 17, 13, 14. — V. 
FUTAM: 1. Szigeti N. Helga (3) gr. Herberstein, 
2. Ahogy akar 14) Pfeifer, 3. Lobelia (2%) 
Szabó J. Em.: Hüvelyk Matyi, Hettv, Jan Évre, 
Finum Rózsi, Grácia. Saladin. Tót.: 10:54, 16. 
14. 14. — VI. FUTAM: 1. Dobos M. Bakflsch (2) 
Tóth A.. 2. Berril (6) Markovira, 3. Ki tudja (2) 
gr. Herberstein. Fm.: Szclrkólja, Pálma, Ma
dár, Virtus. Hndzsi Halef. Tol.: 10:35, 14, 10, 22.

VII. FUTAM: 1. Kengyeli ménes Semper (41 
Tellschik, 2. Bcnedictine (2) Wcissbach, 3. Iga*'  
gyöngy (2) Hála Fm.: Feldherr, Árboc, ne • 
nina, Baklcr, Cipou, Kiláblázús. Tol.: 10:38, •
18, 24.

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi' bécsi versenyek részletes ered*  

ményc a kővetkező*
1. FUTAM: 1. Monnrch (7:10) Szilágyi. 2. EIsíi 

der (3) Jurnik, 3. Vilja (3ltj) Nagy G. Fm.: TodtlJ. 
Odd. Cyprienne, Qucen Hess. Tót.; 10:13, 11. 131 
II. FUTAM: 1. Firgnlug w Tamássy, 2. Abony (?> j ■]' 
lóg, 3. Ilerba (6) Nagy G. Fm.: Pás de Calais, Efí’!’1 • 
Franche, Jaroslawiec. Balbina. Blesk. Becardi. tar »"»• 
Katzelsdorf. Tót.: 10:61, 32. 13, 36. - „I. FUTAM: • 
Duda (4) Bosko. Fm.. Parsifal (8:101 Gulyás B.
(8:10) Szilágyi. Tót.: 10:13. - IV. FUTAM: I. CervW 
(p) Szabó 1... 2. Betyár (4) Balog. 3. KellermW 
Nagy G. Fm : Slsr. Tót.: 10:13. 13. 11. - V. FUTAM- 
I. Moravnn (2) Hciling, 2. Anita (1’41 Varga L. 3.
(Hlntchieh). Fm.: Flnsh light, Jaka. Viscount. ‘°’n* 
10:29, 13. 11. — VI. FUTAM; 1. Rabló (8) Tóth E.. - 
Sámson (5) Balog. 3. Happy horso (10) Tamássy. r • 
Volat, Arabian. Sans coeur, Bonvecchiati. Vlaste.
nut. Ideálist, Tabns, Tombola, Erbkönig. Tol : 10 • 
25. 21. 30. 

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. EI.F.K HUGÓ
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