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HÉTFŐI NAPLÓ
MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Eyy évre 5 pengő « Félévre 250 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 25 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 15 
Pf, Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lei, 

Csehszlovákiában 1*20  ck
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MEGJELENIK MINDFN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

VI. kér., Aradi-utca 8 sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: József 308-08.

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

Villamoskatasztrőfa 
a Nyugati pályaudvarnál

A kisiklott villamos belerohant a taxiállomásba, 
két autót összetört: öt súlyos sebesült

Vasárnap délelőtt negyeátiz óra tájban sú
lyos kimenetelű villamosösszeütközés tör
tént a Teréz-körutón, a Nyugati-pályaudvar 
közelében. A szerencsétlenségnek egy élet
veszélyes és négy súlyos sérültje van, aki
ket a mentők a Rókus-kórházba szállítottak. 
A főváros legforgalmasabb pontján történt 
villamosösszeütközés hírére óriási tömeg 
verődött össze a körút mindkét oldalán, úgy, 
hogy a Mosonyi-utcai laktanyából és a VI. 
kerületi kapitányságról több rendőrt kellett 
kivezényelni a kiváncsi közöpség távoltartá
sára, Az első percekben rémhírek lerjedte.k 
cl a fővárosban á szerencsétlenséggel kap
csolatosan. Több halottról,' életveszélyes 'sé
rültekről beszéllek az emberek, de szeren
csére csakhamar kiderült, hogy a hírek túl
zottak.

A lefolytatott rendőrségi vizsgálat a követ
kezőket állapitolta meg:

A Boráros-tér felöl jött végig a Nagy
körúton egy 4-es jelzésű pótkocsis villamos, 
tele utasokkal. Legtöbbjük kirándulásra ké
szült és a kocsi perrónjai is megteltek. A 
villamost Zemecsnik Béla 27 esztendős vil
lamosvezető vezette. A Teréz-körut 62. számú 
ház előtt, a MÁV épületénél, úgynevezett 
kitérő hurokvágány van, amelyen a 6-os 
jelzésű villamoskocsik kanyarodnak be a 
Jókai Mpr-utcába. Ezen a különösen veszé
lyes közlekedési ponton a váltó kezelése na
gyobb góndot igényel, mint a főváros többi 
helyein. A hurokvágányon, a taxiállomás 
mellett egy 4-es jelzésű pótkocsis villamos 
állt, amely megrongált állapotban volt és 
éppen a szerkocsira várakozott vezetője. 
Utasok nem voltak rajta, csupán Gerák Fe
renc 36 éves vezető. Ezen a vágányon, ame
lyen a forgalomból kivont kocsi állt, előző
leg más kocsi nem közlekedett, a másik vá
gányon mentek a többi villamosok. A váltó 
kezelésénél azonban vigyázatlanság történi 
és a közeledő 4-es kocsi vezetője nem vette 
észre, hogy a váltó nincs visszaállítva, kocsi
jával rászaladt arra a vágányra, amelyen a 
másik 4-es kocsi állott.

. A motoros kocsi teljes erővel belesza
ladt a pótkocsiba

a az összeütközés ereje oly nagy volt, hogy 
az üres 4-es kocsi

. kiugrott a sínpárról, nekiszaladt a taxi
állomásnak és két állomásozó autót, 
amelyen a szerencsétlenség pillanatá
ban véletlenül nem tartózkodtak softő

rök. felborított.
Ezzel kapcsolatosan történtek a legsúlyo
sabb sérülések. Ugyanis az álló 4-es kocsi 
elölt akart átmenni az UFA mozihoz Schrei- 
ber Jenő 19 esztendős magántisztviselő, aki 
a Sziget-utca 11. szám alatt lakik. A sínről 
kiugrott villamoskocsi

a szerencsétlen fiatalembert egyik gép
kocsihoz lapította.

Agyrázkódást, koponyaalapi törést és arcán 
is súlyos sérüléseket szenvedett. Csak nagy- 
rfehezön lőhetett kiszabadítani a villamos és 
íz autó közük

Az utasokkal teli 4-es villamos ablakai be- 1 
törtek, az álló utasok egymásra estek és 

nagy pánik keletkezett.
Gyermekek, asszonyok sikoltozása, sírása 
hallatszott, mások pedig igyekeztek leugrani 
a villamosról, mert azt hitték, hogy a kö
vetkező pillanatban felborul. A taxisofförök 
siettek elsőnek a sebesültek segítségére. Az 
őrszemes rendőr közben értesítette a men
tőket; akik közeli székhazukból három autó
val vonultak a körútra. A 4-es vi/lJamos mo
toros kocsiján a perionon állók közül Gross 
Vera 13 éves li»zivi»ulőuő, Herzfeld Ignác 
61 éves ügynök,’ Makrai Pál né tanárnő és I 
Kupka Vincéné géplakatos neje eg.ymrfsrni 
estek és a betört üvegablakoktól szenvedtek I 
sérüléseket. Az utasok közül ;

Gömbös Gyula miniszterelnök 
nyilatkozata bécsi tárgyalásairól

A megbeszélés eredménye kielégítő és biztató — mondotta a vasár
nap este hazaérkezett miniszterelnök a Héttői Napló munkatársának

Vasárnqp reggel került nyilvánosságra, 
hogy Gömbös Gyula miniszterelnök Wienben 
lakó leányának konfirmációjára az osztrák 
fővárosba utazott és ez alkalommal látogatást 
telt Dollfuss szövetségi kancellárnál is.

A miniszterelnök vasárnap délután Indult 
vissza Budapestre és az este 9 óra 38 perckor 
érkező gyorsvonattal érkezett vissza.

A Hétfői Napló munkatársa elébe utazott 
Gömbös Gyula miniszterelnöknek Győrbe, 
ahol a miniszterelnök éppen az újabban meg
nyitott bár-étkezőkocsiban uzsonnázott. 
Ugyancsak Győrbe elébe utazott Antal Ist
ván sajtófőnök is, akivel egy kis ideig meg
hitt beszélgetést folytatott, majd befejezve 
uzsonnáját, visszatért a részére fentartott 
elsöosztályu fülkébe, ahol fogadta a Hétfői 
Napló munkatársát. A miniszterelnök béosi 
utazásáról a következőket mondotta:

— Az osztrák kőnyomalos által wieni 
utazásommal kapcsolatban közzétett közle
ményeken tulmenőleg nein sokat mondha
tok. Elsősorban tényleg családi ügyben utaz
tam az osztrák fővárosba és természetes, 
hogy ezt az alkalmat felhasználtam arra, 
hogy az osztrák kancellár őexcellenciáját 
meglátogassam

és vele a két országot érdeklő aktuális 
kérdéseket fesztelen eszmecsere során 

megvitassam.

Tekintettel arra, hogy közel vagyunk az 
aratáshoz, vagy mondjuk a magyar mező
gazdasági termények értékesítésének sze
zonjához,

mindenesetre fontosnak taHottam, hogy 
az osztrák kancellár őexcellenciájának 

álláspontját megismerjem.
— Megbeszéléseink eredményét kielé

többen elájultak,
de szerencsére ezek csak múló rosszullétek 
voltak. A perrónon sérült

négy embert a mentők első segély 
után kórházba szállítottak.

Schreiber Jenöt azonnal orvosi kezelés alá 
vették, az 6 állapota igen súlyos, de az or
vosok bíznak életbenmaradásában. A másik 
sérültek állapota kielégítő az orvosi jelentés 
szerint.

A villamoskocsik és a gépkocsi állomáson 
« Bp. 18—812-es é» « Bp. 18—613. mml- 
számu kocsik is alaposan megrongálódtak.

A főkapitányság sérülési osztályáról 
Györffy Aladár dr. rendőrtanácsos szállott 
ki a helyszínre több rendőrtiszttel, helyszíni

gítőnek és biztatónak tartom.
Gömbös Gyula miniszterelnök teljesen 

egyedid utazott el az osztrák fővárosba, ezzel 
is dokumentálva, hogy elsősorban magán
jellege volt wieni utazásának.

A miniszterelnökkel folytatott beszélgetés 
kapcsán szó esett a parlament legközelebbi 
munkájáról. A költségvetés után még néhány 
fontos törvényjavaslat, igy többek között a 
33-as bizottság mandátumának meghosszab
bítása kerül a képviselőhöz elé és amennyi
ben különösebb szükségesség fel nem merül,

a képviselőház junius második felében

Göring tanácskozásának 
szenzációja: megvalósul 
Mussolini négyhatalmi paktuma
A franciák elvben elfogadták a leszerelési tervezetet

Kóma, májiW 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele főn je

lentése.) Hitler uralomra jutása óta történt 
második nagy német-olasz eszmecsere vé
gétért: Göring porosz miniszterelnök FÜlöp 
hesseni herceg társaságában vasárnap re
pülőgépen

visszautazott Rómából Berlinbe.
A repülőtéren fíalbo olasz légügyi minisz
ter is megjelent Göring és FÜlöp herceg 
búcsúztatásánál. Göring miniszterrel egy
idejűén Papén alkanceilár, aki ezúttal nem 
járt Rómában, szintén megkapta az olasz 
királytól a Szent Móric- és a Lázár-rend 
nagykeresztjét. Diplomáciai körökben a kl- 
tüntetéseket 

vizsgálatot tartottak, majd sürgősen intéz
kedtek, hogy a forgalom, amely mintegy 
busz percig szünetelt a Nagykörúton, helyre 
legyen állítva. Zemecsnik Béla és Gerák Fe
renc villamosvezetőket a VI. kerületi kapi
tányságon hallgatták ki a szemtanukkal 
együtt. Mindketten ártatlanságukat hangoz
tatták. Zemecsnik elmondta, hogy ő

későn vette észre, hogy a váltó nincs 
rendben,

s akkor már hiába fékezett, nem tudta meg
előzni a szerencsétlenséget. Gerák viszont azt 
hangoztatja, hogy nem ő állította be a váltó! 
és igy őt sem érheti a felelősség. A kihallga
tások a késő déli órákig tartottak. Utána 
mindkettőjüket elbocsátották a rendőrség
ről, de tovább folyik a vizsgálat.

megkezdi nyári szünetét.
A miniszterelnök különben az egész utón 

meglehetősen jó hangulatban volt. Az ét
kezőkocsiban ült egy fiatal főhadnagy és 
hadnagy, akik weekendezni voltak Győrben 
s ugyanezzel a vonattal utaztak vissza Bu
dapestre. Amikor a miniszterelnök uzson
nája után végighaladt az étkezökocsin, a két 
fiatal tiszt felállással üdvözölte, mire a mi
niszterelnök a legfesztelenebbül leült az asz
talukhoz s néhány percig kedélyesen el
beszélgetett velük.

- (b. j.)

a német-olasz jóviszony megprrsétclé- 
sének látják.

Göring római tanácskozása hir szerint az
zal az eredménnyel járt, hogy

■a Mussollni-féle négyhatalmi paktum 
elfogadására a legközelebb sor kerül 

s ezt még a londoni világgazdasági konfe
rencia előtt tető alá akarják hozni.

Párizsi jelentés szerint, a francia minisz- 
terlanács elhatározta, hogy

elvben elfogadja az angol leszerelési 
tervezetet,

de azzal a feltétellel, hogy nemzetiközi fegy*  
ver kezesi ellenőrző szervet létesítsem
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Londonból jelentik Sir John Simon kíil- 
vflgyminiszlcr vasárnap <í utazott a genfi le- 

szeirl- I eetckczleliw. Párizsi jelenlás szerint 
Patti hnnronr külilgs’mlnlsrtnr vasárnap 
ugyancsak elutazott Génibe.

A fasiszta nagytanács
Ülése

Kóma, májul 21.

A (:»*!■  / i igytnná- K ülésén Jung ólait 
pAnzílgym:n:-zicr beszámolt iinvrika! kíilde*  
léének <■rcdményéröl. amely felett Mu»»n- 
lm a nagytanács nevében Is mcgelé- 
g< <li -ét fejezte ki \ beszámoló közel kél 
óin Imsszal tartott; egyik másik része felett 
a vitát a holnapi üéveli folytatják.

Csilléry András az ébredők uj elnöke 
A TESZ problémája az ÉME közgyűlésén

Ar F.bredő Mogyarok l'<pi esti leír vasárnap tai 
tolla évi közgyűlésit a sőtbáznteni székházának 
udvnián.

Balogh l'cri ne nv. Államtitkár megnyilóbeszé 
dé-ben h többi között a Tárzadnlmt Eayetfíletfl 
Szövetségének problémájával foglalkozott nz 
ÉME vei kapcsolatban.

A 7/;.Sz kapui olyanok elöli is megnyíltuk, 
akikéi szóm/>-</órn nz EME nem stlurtcn lát —- 
mondotta félő, hogy a kibővült 1'ESt a nem
zeti erők szétesését fogja eredményezni.

Ezután W'olfl Károlyi éltette. Utána (iijattai 
Mihály ügyvezető igazgató 1/cszéll. Panaszko
dott, hogy

egyesek, akik az ÉME vállán emelkedtek 
mágusba, most elkerülik ezt at egyesületet.

A közgyűlés ezután az elhalálozott Huday Dezső

A dohányutcai bélyegcsaló 
bűntársait vidéken keresik

Vasárnap is kihallgatták Dobost a főkapitányságon
A szomluilon leleplezelI bélycghamlsitásl ügy

ben vasárnap is nagy apparátussal folyt a nyo
mozás a főkapitányságon. Döntő fordulat azon- 
Iniu az ügyben csak hétfőn délelőtt várható.

Mint i.sniarcles, az utóbbi időben a posta- 
cllenőrxőhivalal rájött arra, hogy igen sök jól 
sikerült, hamisított, illetve lemosott bélyeg ke
rült forgalomba. Ismeretlen tettesek ellen a 
főkapitányságon följelentést telt a postahivatal 
vezetősége és ezen a címen Indult meg a vizs
gálat. A detektívek nyomozásuk során a 
Dohány-utca M számú házba jutottak el. ahol 
az egyik második emeleti lakásban özv. Gerlay 
Sándomé lakik. Megtudták, hogy ennél albér- 
lell>en lakik egy Dobot Jenő nevű 36 éves, 
állásnélküli magántisztviselő, alki dacára annak, 
hogy már régebben állás nélkül van, mégis jól 
él. A detektívek házkutatást tartottak a magán
tisztviselő nllvérlofi szobájában., ahol

több bélyeghamisításhoz szükséges szerszá
mot találtak.

Megállapították, hogy egy Ügyes találmány se
gítségével

vegyi utón áztatták le a már használt bé
lyegeket és azokat újból színezték.

Dobost és a lakás tulajdonosnőjét előállították 
a rendőrségre.

Az Öavcgyaiszony kijelentette, hogy őneíkl nem

A 10.000 pengős Rothermere-jutalmat 
kiosztották az írók és költők között

Rothermere lord távirata a magyar kultúra munkásaihoz
Rothermcre lord küldött n múlt évben 

10.000 pengőt n budapesti Pen Clubnak, 
hogy érdemes magyar írók közt ossza föl 
ezt a/ összeget. A jutalmat tavaly Móricz 
Zsigmond és a nemrég elhunyt Krúdy 
fíyuln kapták. A lord azt is megígérte, hogy 
a nemcscéiu adományt az idén meg fogja 
ismételni.

A dijat már az. év elején Babits Mihály
iul k és Vofnovich Gézának ítélte oda a Pen 
í'luh vezetősége, ők azonban lemondtak a 
díjról azzal, hogy osszák ki a jobban rá
szoruló irók és költők közölt.

Azóta érthető izgalom volt áz irodalom
nak ma nem valami rózsás berkeiben. A 
nagvösszegii adomány azonban csak nem 
akart megérkezni. Végre ezen a héten

Madzsar József és tizenkét kommunista 
társa a bíróság előtt
Szeré n kezdődik a monstre kommunista bűnügy főtárgyalása

S hílnlolő törvényszék holnapután, szerdán 
ujnbb

monstre kommunista bűnügyet tárgyal.
A per elsőrendű vádlottja Madzsar József volt 
egyetemi magántanár, aki ellen Sallai és Fílrst

Fogják meg... 
fogiaH meg

2. keresztre/tvényszelvény.
1 » 8 8 m a 1 u * hó SS.

2. szelvény
1833 m * | u • 2 3.

helyébe országos elnökké választotta Csilliru 
András országg'iilési képviselőt. Ctllléry leiélte 
az elnöki esküt, majd elmondotta programbe
szédét.

Utána Rákod Jenő bányász bejelentette, hogy 
íz ÉME salgótarjáni csoportja

m TESz bői, annak megváltozott alapszabá
lyai miatt kilépett

él Indítványt lelt, hogy az egész ÉME követte 
ezt a példát.

Az elnök kijelentette, hogy
az ÉME előbb kérdést Intéz a TESz hcr

és a választól teszi függővé további magatar
tását.

A közgyűlés Igy iz határozott és ezzel az or
szágot közgyűlés befejeződött.

volt tudomása arról, hogy lakója mivel foglal
kozik. Dobosnak, mint később kiderült, a 
dohányutcai lakásán kívül egyéb lakásai is van
nak a fővárosban, ugylát.szik, egy helyen nem 
akar hosszabb Ideig tar|óz.kodni. Vasárnap is 
a főkapitányságon tartották, mert szükség van 
még továbbra is jelenlétére a kihallgatásoknál.

Bűntársait keresi a rendőrség, akik közül töb
ben vidékein tartózkodnak és igy a nyomozás 
munkájúim a vidéki hatóságokat is bekapcsol
ták.

Vasárnap délután újabb két előállítás tör
tént a bélyeghamisítás ügyében.

Schwartz Jakab 35 éves kereskedőt és
Gasparovicb Teréz doliánylőzsde-tulajdo- 

nosnőt előállították a rendőrségre,
mert az a gyanú, hogy mindketten részfvc'tnk 
a bélyeghamisításban. A kereskedő és a (rali- 
kosnő tagadták, hogy a hamisításokhoz közük 
R»nne, a rendőrség azonban egyelőre őrizetben 
tartja őket.

Érdekes, hogy az egész bélycghamisitási bűn
ügy úgy pattant ki, hogy

kommunista röplratok után kutattak a 
dohányutcai házban.

Kiderült azonban, hogy kommunista bűncse
lekményekről nincsen szó, de nagyobbarányu 
bélyeghamisításra találtak nyomot.

Rothermere lord táviratilag átutalta 
Londonból Budapestre a nagy öMiefet.
Táviratában közölte, hogy hosszú ideig 

Ceylon szigetén tartózkodott és emiatt ké
sett az átutalás. Egyszersmind

meleg elismerését fejezte ki a magyar
Irodalom munkásai iráni.

A Vofnovich Gézából, Radó Antalból és 
Schfípflln Aladárból alakított bizottság 
azonnal összeállította azoknak a névsorát, 
akikéi a Rothermere-Jutalomban részesítet
tek.

Harmincöt írónak és költőnek jattat
tak a díjból.

A jutalmakat szombaton délután már ki 
is osztották a Pen Club helyiségében.

kommunista agitátorok kivégzése után már el
járás indult, annakidején el is Ítélték, majd 
szabadlábra került. Nem sokkal ezután a rend
őrség politikai osztálya arról szerzett értesülést, 
hogy Madzsar József

újabb kommunista szervezkedést folytat 
s a szervezkedők lapjának a „Társadalmi Szem
lé" nck helységeiben tartanak rendszeres Ősz-

Siessen és biztosítsa helyét 
kerheítnényás jjftusaufocar Mrsai-tímzáHunl.rH. Kudupestre^’v’^itHzás időtartama 23 nap.
d’Aztirra As <Ho*aa  0’“’MO”??5°2!,|ÍSslo él Como-ba Az útvonalon fekvőnagyobb városokban hosszabb 

X^özkodá.luxugautőcarralve^ haló-

A“"«RTÍn2"cortlnaU AmpM»ot»s Sn^Bóm^ai^NApolJwZ”>!’***£.^.„„..MCortlnaU’Ampewoba,
Veíencóbe.Trtestcn át a postumlai 
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szcjÖVotelókct. Rövidesen letartóztatták Mad- 
zsnrt és Vele együtt tizenkét fiatalembert, akik 
a fóldnlntt kommunista mozgalomban részt 
vettek. Az ügyészség

ni állam és társadalom frlforgdtására irá 
nyúló bűntett

miatt adott ki vádiratot Madzsar József. dr. 
Schönttein Sándor, dr. Sándor Pál és több 
fiatalember ellen, akik valamennyien a Markó- 
utcai fogház lakói.

19 éves leány rágalomhadjárata 
Miskolc társadalma ellen

Nyomára jutottak a detektívek a Miskolc társadalmát 
fölzaklató névtelen levelek Írójának

Miskolc, május 21.
(A Hétfői NaplA fttdósltőfdtől.) Hetek óta 

rendkívül izgalmat és felháborodást kelt Mis
kolcon, hogy egy névtelen levélíró a legaljasabb 
vádakál és ‘leletezéseket Írja, részint kézzel 
írott, részint géppel kopogott leveleikben külön
böző előkelőbb családok tagjainak.

A férjekhez Intézett levelekben alantas vá
dakat emel feleségeik ellen, ar asszonyokat 
viszont férjeik életének állítólagos titkai

ról értesíti.
Nagyon sok kereskedő, orvos, városi és vár
megyei tisztviselő kapott ilyen hitvány és becs
telen rágalmakkal telt levelet és hasonlók ér
keztek a postán feleségeikhez és csaldtagjaik- 
hos Is.

Az Ismeretlen gyalázkodó a családok leg
bizalmasabb ügyeit Is kitünően ismeri.

A botrány odáig fajult, hogy magánkutalókat 
vitettek le Miskolcra a fővárosból. A napok óta 
tartó nyomozás, az eddigi jelek szerint, ered
ményre is vezetett.

Érdekes fordulat Sinkó Adorján, 
a „gavallér" végrehajtó bűnügyében

Egy dúsgazdag hölgyet vett feleségül kül
földön, kiegyezett hitelezőivel és feljelentőivel

Nemcsak n törvényszéken, hanem társasági 
körökben is Igen nagy feltűnést keltett az a 
bűnügy, amelynek Sinkó Adorján bírósági vég
rehajtó állott központjában. Sinkó ellen

több feljelentés érkezett,
amelyek arról számollak be, hogy a végrehajtó 
különböző összegeket vett fel, ezekkel nem szá
molt cl és igy többeket megkárosított. A felje
lentések alapján megindult az eljárás, amely 
azért kellett oly nagy feltűnést, mert az ele
gáns, jómcgjelenégü, gaválléros allűrjeiről jól
ismert Sinkó Adorján bejáratos volt társasági 
körökbe,

mindenütt Ott lehetett látni,
ahol a pesti hnute volée megfordult. A bűnügyi 
eljárások során Sinkó hirtelen eltűnt Buda
pestről és hitelezői, feljelentői csak annyit tud
tak róla, hogy

külföldön tartózkodik.
Arról azonban senki nem szerzett értesülést,

Weinréb bankár 
kiszabadult

Weinréb Oszkár bankár, az első nagy va- 
lutabünügy elitéltje, hónapok óta a hartái 
fegyintézet lakója. Weinrébet annakidején a 
mátyásföldi repülőtéren tartóztatták le, amint 
nagyobbösszegü pengőt akart magával vinni 
külföldre. A törvényszék Weinrébet felmen
tette, a Kúria azonban

két és félévi (egyházra ítélte.
Weinréb büntetésének kétharmadrészét 

kitöltötte. Legutóbb kérvényt intézett az igaz- 
ságügyminisztérlumhoz és ebben kérte, hogy

büntetésének hátralevő részét enged-

Siófok
lürflőisiss QzemDeni
Előidény egy heti tartózko
dásnál napi 7.— pengőtől.

Szobarend**  lés i Siófok, telefon 1 
és Budapest, VII, Károly-körnt 8;a 
Telefon i MÍ-oa

Ugyanott a legjobb balatoni 
TELKEK BT l« olcsón veheti!

2 nap Róma,2 nap N Apoly es 2 nap A bba- 
zla. A haióutazás tartama 9 nap NApoly- 
Palermo—Messiná—Malta—Catanla— 

Bari—Fiume útvonalon.

A bünlctötörvényszéken dr. Szemák Jenő tör
vényszéki tanácselnök tanácsa

szerdára tűzte kt Madzsar József és tizen
két vádlott-társa bünperének ffttérgyalását.

Dr. Kovács Miklós a bűnügyek referens bírája 
vasárnap is csaknem az egész napot az iratok 
tanulmányozásával töltötte, tekintve, hogy több
száz oldalra rúgnak azok az iratkölegek, ame
lyeket a nyomozás befejezése után a bíróság 
rendelkezésére bocsátottak.

A detektívek egy tlzenkilcncéves Ismert 
miskolci leány ellen gyűjtöttek bizonyíté

kokat.
Ennek a leánynak saját írógépe van a lakásán 
és alapos gyanú van arrn, hogy a névtelen le
velek egy részét azon az írógépen készítették.

A magándetektívek vasárnap megjelentek a 
miskolci rendőrségen és

kérték a gyanúsított leány írógépének a 
lefoglalását.

Vasárnap délután a rendőrség kiküldöttei je
lentek meg a leány lakásán és lefoglalták az 
írógépet.

A rendőrség gondoskodott róla, hogy ma, 
hétfőn, szakértők vizsgálják meg az írógépet és 

hasonlítsák Össze annak az írását a rend
őrségre tömegesen beszolgáltatott névtelen 

levelek Írásával.
A szakértői vélemény eredményétől függ, hogy 
megindilják-e az eljárást a gyanúsított leány 
ellen.

hogy a nyomasztó adósságai miatt bajba került 
végrehajtó máról-holnapra hatalmas vagyonnal 
rendelkező grzdag ember lett.

A Hétfői Napló információi szerint
Sinkó Adorján egy dúsgazdag német höl

gyet vett feleségül
külföldi bolyongásai során és most sietett érint
kezést keresni pesti hitelezőivel, akiket utolsó 
fillérig kártalanítani akar. Sinkó megbízta ügy
védjét, dr. Borsody Miklós nyug, törvényszéki 
birót, hogy rendetze összes ügyeit. Az ügyvéd 
már

egyességet létesített a hitelezőkkel és fel
jelentőkkel,

akik panaszaikat visszavonták Sinkó ellen, 
bgyhogy részben megszűnt már az eljárás a 
bűnügyekben.

Ilyen előzmények titán Sinkó Adorján 
rövidesen végleg Budapesten telepedik le

— dúsgazdag feleségével együtt.

jék el.
Értesülésünk szerint tegnap döntés történt 

Weinréb ügyében: helyt adtak kérelmének s 
elrendelték Weinréb bankár szabadlábra- 

helyezéaét.
Értesülésünk szerint, Weinréb bankár 

vasárnap kiszabadult 
a harlai fegyintézetből és Budapestre utazott 
az ittartózkodó hozzátartozóihoz.

POLITIKAI NAPLÓ
A képviselőház hétfői illésén a külügyi 

tárca költségvetésénél Kánya Kálmán kül
ügyminiszter nagyszabású expozét mond, 
amelyben kiterjeszkedik az aktuális külügyi 
kérdések egész anyagára. A külügyminiszter 
beszédét politikai körökben nagy érdeklő-' 
déssel várják.

♦
Kedden érkezik Budapestre Waldeek oszfály4 

főnök, a birodalmi gazdasági minisztérium kül
ügyi osztályának vezetője, hogy a magyar kor
mány megblrotlnivnl informatív tárgyalásokat 
folytasson a Némctországg;' kötendő kereske
delmi szerződésre vonatkozólag Előrcláthflló- 
lag Waldeek osztályfőnök néhány napig marad 
Budapesten és elsősorban Ferenczy Izsó keres
kedelmi államtitkárral, Wlnkler Ferenccel, • 
Külkereskedelmi Intézet vezetőjével és Nickl 
Alfréd meghatalmazott miniszterrel fog meg
beszéléseket folytatni. Ezeknek az előzetes tá
jékoztató jellegű tárgyalásoknak az eredménye 
lesz azután, hogy a magyar és német delegáció 
összeül és Waldeek osztályfőnökkel megállapí
tandó elvi keretek között lefolytassa a kercskba 
deluii egyezményre vonatkozó tárgyalásokat
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Bethlen István es Bessenyei zene 
beWreiei elfogta a rendőrség

Puszta kézzel tűrte le a lakatokat az irtózatos 
erein betörő - uasárnap estig tizenkét betörést 
ismert be Gerezsm G^uia

A főkapitányság betörési ügyekkel foglal
kozó detektivesoportja hosszas és fáradságos 
nyomozás után kézrekerilette

a pesti lakások, padlások rémét,
•ki az utóbbi hetekben csaknem minden éj-i 
szaka egy-egy jólsikerült betörést követett el.

A rendőrségre egymásután érkeztek felje
lentések, amelyek mind arról számoltak be, 
hogy ismeretlen tettesek lakásokat, padláso
kat, pincéket törtek fel és

minden értékesíthető holmit magukkal 
vittek.

Nagy eréllyel indult meg a nyomozás a vak
merő betörők kézrekeritésére. A detektívek 
valamennyi betörés színhelyére kimentek cs 
meglepetve konstatálták, hogy a tettesük 

betörőszerszám nélkül dolgoztak.
Egyetlen betörés helyén sem maradt obi be
törőszerszám é.s nem találtak olyan nyomot 
sem, amelyből a gyakorlott szemű detektívek 
air^ következtethetlek volna, hogy feszitöva- 
sat, álkulcsot vagy egyéb betörőszerszámot 
használt volna a betörés tettese.

A detektívek végigjárták mindazokat a he
lyeket, amelyeken a pesti betörővilág alakjai 
megfordulnak, mig végre bizalmas bejelentés 
alapján megtudták, hogy

Gerezsdi Gyula 23 éves mészáros kö
vette el az utóbbi hetek betöréseit.

Gerezsdit sikerült elfogniuk a detektíveknek 
és csakhamar előállították a rendőrségre. Ge
rezsdi rövid vallatás után beismerte, hogy 
valamennyi betörésnek ő volt a tettese s be
vallotta azt is, hogy

puszta kézzel törte le a lakások és pad-

lások lakatait, vastag vasreteszelt.
Az irtózatos erejű Gerezsdi Gyula magas, 

szikár fiatalember, de olyan hatalmas, erős 
kezei vannak, amilyet a legmarkosabb iné- 
száro&egények is megirigyelhetnek tőle. Ge
rezsdi elmondotta, hogy egyedül követte el 
az összes betöréseket s a lopott holmikat 
Banya Emi) 22 éves rovottmultu munkás 
tőkésítette. Vasárnapra virradó éjszaka 

elfogták Dunya Emilt is, 
akit Gerezsdivel együtt letartóztattak.

Vasárnap délelőtt a detektívek autóba ... 
tették Gerezsdit és végigjárták vele mindazo
kat a helyeket, ahol az utóbbi időben betö
rés történt. Az autószemle ut azzal az érdé-1 . r -
kes eredménnyel ért véget, hogy a pesti la- TISZfiBSBiyCni 031001 
kások réme tizenkét betörést ismert be va- 
sárnap estig és

ő követte el 
sán és a

ér-

ül-

gróf Bethlen István laká- 
Nemzeti Egység Pártjában 
lévő betörést,

azonkívül a Vili kerületben több lakásbetö
rést is beismert.

Érdekes, hogy Gerezsdi nagy előszeretettel 
látogatta a józsefvárosi házakat és éppen 
ezért a rendőrség

őt gyanúsítja a Bessenyey Zénó képvi
selőházi alelnök lakásán történt nagy

szabású betörés elkövetésével is.
Gerezsdit hétfőn délelőtt is a rendőrségen 

tartják, tovább folytatják kihallgatását és 
szembesíteni fogják Bessenyey házfelügyelő
jével és azokkal a személyekkel, akik a be
törést megelőzően egy gyanús fiatalembert 
láttak ólálkodni Bessenyey Lakása előtt.

Matuska Szilvesztert mégis 
Budapestre hozzák

A blatorbágyi vonatrobbantó rém szeptemberben 
áll a pestvidéki törvényszék elé

Matuska Szilveszter szörnyű bűnügyében 
váratlan fordulat történt. Már az volt a 
helyzet, hogy a vonatrobbantó rémet csak 
öt év múlva, Ausztriában kiszabott bünteté
sének kitöltése után vonhatja felelősségre a 
magyar bíróság.

Az osztrákok csak két hétre akartuk 
kiadni Matuskát.

Azonkívül a körülbelül 20.000 pengőt ki
tevő vizsgálati költség megtérítését is kér
ték Magyarországtól.

A hónapok óta tartó tárgyalások azzal 
végződtek, hogy

az osztrák bűnügyi eljárás költségeit 
Ausztria az itteni vizsgálat költségeit 

pedig Magyarország fedezi.
A magyar bírósági eljárás időpontjának

Belvárosi ízlés. Garantált jó áru. Valódi olcsóság.

Minden Mién w «nai, 
ni cikKeKkei löuünni

Rendkiuoii aldniatunR @ hétrét
Selyemosztályon: Szövetosztályon :

korlátozásáról Ausztria lemondott. Az igaz
ságügyminisztérium

értesítette a fordulatról a pestvldéki 
törvényszéket.

Szombaton már meg is történtek az elő
készületek a nagyszabású bünpör Iftárgya- 
lására.

Az ügyet a pestvidéki törvényszék Már
ton Albcrt-tanácsának osztották ki.

Szavazóbirák Szilágyi Sándor és Köves 
Aurél lesznek. Miután a nyári szünet előtt 
már nem tudnák letárgyalni a bünpört, 

a főtárgyalást szeptember első napjaira 
tűzik ki.

Matuskát közvetlenül a főtárgyalás előtt 
hozzák Budapestre.

Kéjgyilkosság áldozata lett 
a marosvásárheflyi kadett- 
iskola egyik tanára órák kérdése, 
hogy elfogják a tettest: egy szőke fiatalembert, 
aki levelet hagyott hátra a gyilkosság színhelyén

Marosvásárhely, május 21.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzalmas 

gyilkosság tartja izgalomban a várost. Zaaa- 
nesco Demeter, a niarosvásárhelyi kadcU- 
iskola egyik tanára esett gyilkosság áldoza
tául. A tanán marovásárhelyi lakásán 

meztelenül, holtan találták ágyában
• az orvosok azt állapították meg, hogy 
Zaganesco Demeter halálát fulladás okozta. 
A haláleset külső körülményeiből konstatál
ták azt is, hogy

• kadettlskolal tanár kéjgytlkosság áldo
zata lett.

Vasárnapra a rendőrség tisztázta a ször
nyű gyilkosság minden részletét s újabb hely
színi szemlét tartott abban a házban, ahol a 
szerencsétlen véget ért Zaganesco Demeter 
lakott s kihallgata a házbelieket s mindazo
kat a tanukat, akik a gyilkossággal kapcso
latban felvilágosítással szolgálhatnak s kö
zelebb vihetik a nyomozást.

A házbeliek rendkívül érdekes vallomást 
tettek a rendőrség előtt. Elmondották, hogy 
Zaganesco Demeternél gyakran fordultak 
m<‘g fiatalemberek. Legutóbb

egy magas, szőke fiatal férfit láttuk gyak
rabban a tanár lakásán.

A gyilkosság felfedezését megelőző napon ez 
a szőke fiatalember ugyancsak a tanár laká
sán járt, s

este nyolc órakor kirohant a lakásból.
A rendőrség e vallomások után újabb szem
lét tartolt a lakásban, ahol egy levelet talál
tak. A levelet — mint a nyomozás megálla
pította — minden valószínűség szerint ez a 
szőke fiatalember irta. Néhány sor kusza 
írásból állott a levél, amelyben

a fiatalember azt Írja, hogy a tanár bete
ges hajlamú ember volt, öt is megkörnyé
kezte s eközben Zagancscu Demetert meg

fojtotta.

A rendőrség már tudja ennek a fiatalember
nek a keresztnevét is.

Vasárnap rekonstruálták a szörnyű gyil
kosság történetét s azt állapították meg, 
hogy Zaganesco Demetert a tettes

kloroformmal elkábltotta,

megfojtotta s aztán fehérneműjével begyö- 
möszölte a száját.

A rendőrség lázasan nyomoz a tettes 
kézrekeritésére s most már csak órák kér
dése, hogy a szörnyű gyilkosság tettese a 
rendőrség kezén legyen.

Eltűnik a szeplő
•nappal púder alatt használható, száraz Dr. I minden jobb sznküzletbcn. Tégelye f pengő 
Morisson szeplőellcni krémtől, avagy az éjjeli 50 fillér. Főraktár: Kozmochemia rt., Budapest, 
zsíros Dr. Morisson szeplőellcni krémtől, pedig Molnár-utca 35. ügyeljen a Dr. Morisson névre. 
BMntttgk aíndea ártalmai anyagtól. Kaphatói _

Mintás selyem 
6®^ az idei divat!

Fouiard selyem "£í».,• 1.83
Tisztaselyem Crepe de 

Chine
Shantong dupion

f2.90 
, 1.90
,4.50
, 2.90

Shaniuno.....................
Georgeiíe müseivem cinekben 
nyomott müseiyem Crépe 

de Chine
Francia nyomott tisztase
lyem CFepe de Chíne,«»., 3.90

Francia nyomot! tiszta
selyem Crepe mousseime 3 g0

Csörgette Caro divatszínekben... P Ól)
Fiamisol matt 4.80
Sima müseiyem Crepe de
Chilis.......................... , 2.50

2.90

Tiszta gyapjú
[ii awal-Bosicie 2.48

Tiszta gyapjú Rcíname , an
Erezte?! francia Ecossa’se

180 cm széles ............................................ . 5.80
Mosóosztályon:

Francia círna grenaűin
bordűrön 125 cin szélen ................ ..........

Síneiie-Boüc e
azúr vászon. X"'X”,SLru.b"i- 
Színes lenyászon 75 cm széles .. P 

Csíkos mlsseiysin lehérnemüre, pizsa
mára igen alkalmas, 70 cm széles...............   P

üoc'tíüs és csíkos mosá-

i-a BourettB divatszinben 70 cm széles P

, 1.40 
, 1.40 

“í 2.20 
1.30
1.20

1.83
1.20

Butorszövetosztályon:
jUodern DutorKruton . P 1.50, P 1.23

Újonnan megjsraybBő osásíáGyaÉnlfi : 
Fehérnemű és uridivat, női kalap, illatszer, háztartási és fiirdőcikkek, 
női iehérnemüek, kötszövött áruk, reklámosztályunkon: konfekció.

A raktáron levő régi árukat 
likvidáciős árban kiárusítjuk

Fischer Simon es Társai ü:
Bécsi-utca 10. Telefon: 82-5-12, 81-8-15

Vasárnap letartóztatták 
Gross Józsefet és feleségéi,

akik a városiigeibe csalták 
és ki akarták fosztani a szerelmes ószerest

Vasárnap délben egy városligeti éjszakai 
kaland epilógusa játszódott le a főkapitány
ságon két letartóztatással kapcsolatban. A 
rendőrség rablás büntette címén

letartóztatta Gross József 28 éves 
soffőrt,

és rablás vétsége címén
16 esztendős feleségét.

A letartóztatás érdekes előzmények tián tör
tént. Tauszig Mór 60 éves ószeres pénteken, 
a késő esti órákban a Keleti-pályaudvar 
előtt haladt cl s ott a villamosmegálló köze
lében egy csinos, fiatal nőt látóit sétálgatni, 
aki barátságosan mosolygott rá. Tauszig 
megszólította a nőt és csakhamar barátságos 
diskurzus fejlődött ki közöltük. A nő

a Ligetbe invitálta az Idős férfit
s el is indultak, kisétáltak a Budapesti Szín
ház mögé. Az ószeres nem vette észre, hogy 
tisztes távolságból egy

férfi követi őket,
aki nem volt más, mint a fiatal nő férje.
A Ligetben egy sötét, elhagyott helyen a 
leány fáradságról panaszkodott és arra 
kérte Tauszigot, hogy üljenek le egy padra. 
Alig üllek le, amikor egy fiatalember, aki
ről később kiderült, hogy nem más, mint 
Gross József, toppant eléjük és detektivnek 
adva ki magát, felszólította a megrémült em
bert, hogy

adja át pénzét és értéktárgyait,
mert különben nagy bnj lesz. A nő közben 
jóizüet kacagott és amikor Tauszig nem volt 
hajlandó eleget tenni a barátságosnak éppen 
nem mondható felszólításnak, a fiatalember
rel együtt az öregre vetették magukat s

el akarták rabolni 1500 pengőt tartal
mazó tárcáját.

Az idős ember kiáltozni kezdett, mire egy 
rendőr került elő és elfogta a menekülő há-

Szabad orvosválasztási
BETEGSÉG ELLEN

biztosítson az

ANGLO - DANUBIAN LLOYD
Altalónos Blitoiltó Raavvónytórsasógnól

Budapest, V„ Hold-ntcn 21.

zaspárt. Bekísérte őket a főkapitányságra, 
ahol állhatatosan tagadták a terhűkre rótt 
bűncselekményt. Minden tagadásuk hiába
való volt, vasárnap délben letartóztatták 
őket. A letartóztatás alkalmával érdekes 
jogi vita ffejlődött ki a rendőrtisztek előtt, 
az asszony bűncselekményének minősítése 
körül. A nő ugyanis magánjoggal nagykora 
lesz ha férjhezmegy és a legfontosabb szer
ződéseket és egyéb iratokat is aláírhatja, de 
ugyanakkor büntetőjogilag a 16 éves asszony 
fiatalkorúnak számit. És igy bűncselekmé
nyét nem lehet rablás bűntettének, hanem 
rablás vétségének minősiteni.

A letartóztatott házaspárt vasárnap dél
után átkisérlék az ügyészség fogházába.

Schacht búcsúja 
Roosevelt-től

Schacht, a Német Birodalmi Bank elnöke ame* 
rikai tárgyalásainak befejezése után visszatért 
Európába. Képünkön RooseucH-től búcsúzik a 

feliét Ház előtt.
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400 pengő jutalom 
regényfolytatásunk 

kitalálóinak
Regény verseny iink 

második hete
Mn közöljük második folytatását

AZ ELRABOLT MŰKINCS
(Kaland, szerelem, hajsza fél Európán át) 

fcitnŰ szenzációs bűnügyi regényünknek. A 
pompás regény közlése során alkuimat 
adunk olvasóinknak nrrn, hogy ne csak 

Vnint olvasók, hanem
mint szerzők Is szerepeljenek.

Ezt*fi  regényünket
egyik előre meg nem határozott, érdé*  

kés részénél meg fogjuk szakítani.
Egv részét kihagyjuk a regénynek és a kö
vetkező héten a kihagyás után folytatódó 
szöveggel közöljük tovább a regényt.

A kihagyott részben történő cselekményt 
n regény közlésének megkezdésekor, zárt 
borítékban közjegyzői letétbe helyeztük.

Ezt a kihagyott részt kell olvasóinknak 
kitalálniuk.

Megoldásukkal ki kel tehát tölteniük uzt 
fez. űrt. amely a regény megszakítósa miatt 
• nnak cselekményében mutatkozni fog.

Nem tüzűnk ki Írói feladatot olvasóink 
elé.

Csak n cselekményt kell kitalálni, azt, 
hogy ml történik n regény kihagyott 

részében.
'A részletes megírás fölösleges, elegendő a 
cselekmény közlése ahhoz, hogy a beküldő 
B pályázaton részt vehessen.

400 pengős kéazpénzjiitalina! és más 
nngyértékü dijakat osztunk ki a megfejtők 
között.

/. dij: 900 pengő,
II. dij: 100 pengő,
III. és IV. dij: 50—50 pengő.

megoldás helyességének ellenőrzése cél
jából a kihagyott részi két hét múlva «c- 
közöljük.

Azt, hogy a regényt mikor szakítjuk meg, 
előre nem közöljük, csak a megszakítást 
megelőző számunkban hívjuk majd fel arra 
olvasóink figyelmét. A felhívás szövege a 
következő lesz:

Vigyázat! A regény ezután következő 
részét kihagyjuk. Tessék kitalálni a ki

hagyott rész tartalmát.
A pályázatban való részvétel elengedhe

tetlen feltétele az, hogy
a regényt az első folytatástól kezdve 

végig el kell olvasni.
Ennek tanúságául a megfejtéssel együtt be 
kell küldeni a Hétfői Napló

második oldalán közölt rcjlvénypályá- 
zat-szclvényt.

A pályázaton csak az vehet részt, aki az 
összes szelvényeket, kivétel nélkül össze
gyűjti és beküldi a Hétfői Napló szerkesztő
ségének.

Rajta tehát! Legyen ön is ötletes és találja 
majd ki, mit rejtettünk el a közjegyző hét
lakat nlatt őrzött boritékában.

Addig pedig olvassa figyelemmel érdek- 
feszilő és érdekes regényünket, amelynél 
hasznosabb olvasmányt nem is talál az 
egész világon, mert hiszen

400 pengőt
nyerhet, ha azt figyelemmel elolvassa.

— HntansAg. l.éczfalvi Bodor István és Fürét 
(Frirdmnnn) Annus házasságot kötöttek. (Min
den külön értesítés helyett.1

Mile Gizi (Budapest) és dr Bilinszky Ferenc 
(Budapest) házasságot kötöttek.

- Remek férfiöltöny mérték szerint 10 pengd, 
A tavaszi idényből raktárunkon felhalmozódott 
nagymennyiségű, kitűnő minőségű szövclmara- 
dákokból remek kivitelű férfiöltöny mérték 
szerint rendelhető 10 pengőért. Csak amíg a 
snaradékl észlelünk tart. Ruhakereskedőim! Vál
lalat, Ferenc körül 39. 1.

I indenburé efiv ré&i bajtársa temetésén

Péntek. . úamvaszlották hatalmas katonai pompával a berlini krematóriumban a világ
háború egyik hadvezérét, von Francois tábornokot. Képünkön Hindenburg a gyászolók sor

fala közt elhagyja a krematóriumot. Balra tőle fia, von Hindenburg ezredes.

A csepeli íérjgyílkos asszonyt 
vasárnap letartóztatta a rendőrség

Egyáltalán nem érez megbánást borzalmas tette felett
Gazdik Jánosnét, a csepeli hitvesgyilkos 

usszonyt vasárnap délben letartóztatta h fő
kapitányságon Győrffi Aladár dr. rendőrla- 
nácsos. Gyilkosság címén történt a letartóz
tatás és Gazdikné minden megindultság nél- , 
kül, a legnagyobb nyugalommal fogadta a 
rendőrség döntését. Utolsó kihallgatása al
kalmával ismét kijelentette, hogy

cseppet sem bánta meg tettét, 
mert ha férje életben marad, akkor minden 
valószínűség szerint lemészárolta volna nem
csak öt, hanem a gyermekeit is. A családir
tást különben már több alkalommal megkí
sérelte, ittas állapotban baltával támadt rá
juk, ugyhogy nem egyszer

éjszakára is el kellett valamennyiöknek 
menekülniük hazulról.

Körözőlevelet adtak ki 
Francsek Imre mérnök ellen 
Üzleti vállalkozása miatt bűnügyi bonyodalmakba 
keveredett a Széchenyi strandfürdő tervezője

A budapesti királyi büntetőtörvényszék 
körözőlevelet adott ki Francsek Imre 42. 
éves budapesti építészmérnök ellen 

csalás és sikkasztás gyanúja miatt.
Francsek Imre neve néhány esztendővel ez
előtt sokat szerepelt a nyilvánosság elölt. 
Mint fővárosi mérnök,

ő tervezte a városligeti Széchenyi- 
strandfürdőt,

amelynek építkezése körül utóbb bonyodal
mak keletkeztek.

Francsek Imre később betársult egy bu
dapesti nagykereskedésbe, amely

Bosznay Béla gyilkosai 
a haditörvényszék eíőff 

Keddan tárgyalta a sxombaíhoiyi katonai bíró
ság a vlxvár! borzalmas vérengzés büniigyót

Szombathely, május 21.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Keddre 

tűzte ki a szombathelyi haditörvényszék a 
Vízvár községben történt halálos végű bor- 
raJinas vérengzés ügyének főtárgyalását. A 
vérengzésnek Bosznay Béla jogszigorló- 
jegyzőgyakornok és Muzsek éjjeli Őr esett 
áldozatul.

A nagy érdeklődéssel várt bűnügynek négy 
vádlottja van: llódis János szaknszvezető, 
Horváth Gyula. Kristóf .Vbcrl és Giczy Sán
dor határőrök. Az ötödik vádlott Kiripolszky 
Imre tizedes a vallatások során a vízvári 
vámőntaklanyában egv őrizetlen pillanatban 

agyonlőtte magát.
A vizsgálat megállapítása szerint Bosznay 

Béla tulajdonképpeni gyilkosa már nincsen 
éleiben i'?), tekintve, hogy Kiripolszky Imre 
tizedestől származik a gyilkos bnjonetszu 
rós. aki utóbb a va latások során a vízvári

CIDNA NEMZETKÖZI LÉGIFORGALMI RT.
Napi légijáratok Paris—Wien Budapest ■ Belvrád—Szaloniki felé.

Repülőgép indul Belgrúd—Bukarest telő 13.50
Wien- Pária felé ... 12.15

Csatlakozások az Összes európai vonalakhoz.
CIDNA, Budapest. Vttrtfsmarty-tér 1. Telelőn 827—16

A kihallgatás befejezésekor pár percre el- 
érzékenyült a férjgyilkos asszony. Gyerme 
keire terelődött a szó s könnyes szemekkel 
arra kérte a rendörtisztviselöt, hogy intéz
kedjen afelől, hogy

gyermekeinek legyen betévő falatjuk, 
mert egyiknek sincsen állása. Úgy intézke
dett, hogy a házeladásból megmaradt pár
száz pengős összeget juttassa a rendőrség a 
gyermekeinek cs abból éljenek meg azok.

Vasárnap, Gazdikné fia és két leánya is 
megjelentek a főkapitányságon és ebédel 
vittek anyjuknak. Egy pillanatra a folyosón 
találkoztak a gyilkos asszony és gyermekei, 
de nem beszélhettek egymással. Gazdiknét 
vasárnap délután rabszállitó autón a pest
vidéki ügyészség fogházába vitték el.

fizetési zavarok közé került.
Ebből kifolyólag Francsek személye körül 
is differenciák keletkeztek és mikor feljelen
tést tettek ellene, elutazott Magyarországról.

Közben azonban tovább folyt az eljárás, 
de

Francsek Imrét nem lehetett kihall
gatni,

mert az idézéseket nem tudták neki kikéz- 
besiteni. Most azután szigorú intézkedés kö
vetkezett be; a törvényszék

körözőlevelet adott ki ellene
és ennek alapján mindenütt keresik.

vámörlaktanyában egy őrizellen pillanatban 
agyonlőtte magát.

A honvédügyészség különben Bódis sza- 
kaszvezetöl egy rendbeli szándékos ember
ölés, egvrendbeli szándékos emberölés kísér
letének bűntettében mint felbujtót, valamint 
hatósági közeg elleni erőszakkal és durva 
becsületsértéssel vádolja. Horváth Gyulát és 
Kristófot szándékos emberöléssel, mig végül 
Giczv ellen az a vád, hogy az őrszolgálatát 
hanyagul teljesítette akkor, amikor módot 
adott az egyik gyilkosnak arra, hogy agyon
lője magát.

A fötárgyaláson
a rejtélyek egész, sora

vár megoldásra. Az kétségtelen megállapítást 
nyert, hogy az inzultusok sorozatát Kristóf 
indította el, úgyszintén, hogy Kiripolszky ti
zed's szarta először mellbe Muzsek éjjeli 
őrt, aki kötelességszerüen csendre intette a

Egy üveg Igmándi
Mindig otthon tegyen,

Hogyhaszükség van rá, 

Gyorsan segíthessen!

hadárőröket, de még mindig rejtély az, hogy 
kitől származik a

másik öt szúrás,
amelynek nyomán Muzsek heteken keresztül 
élet-halál között lebegett. Homály fedi azt is, 
hogy a gyilkos éjszakai eseményekben mi
lyen szerepe van özvegy Zeller Viktornénak« 
aki a határőrök társaságában mulatott.

A biinper legfogasabb kérdése természete
sen az.

ki volt Bosznay gyilkosa.
Az öngyilkossá lett Kiripolszky még a halá
los óráján is tagadta, hogy ötőle származik a 
végzetes hátszurás, csak annyit ismert be, 
hogy Ő szúrta hasba Bosznayt.

— Nem tagadnám, ha én szúrtam volna 
hátba — mondotta halálhörgése közben —, 
hisz nekem már úgyis minden mindegy, de 
a második szúrásra képtelen vagyok vissza
emlékezni.

Komplikálja a vizsgálat megáJűapitását a 
hakteoriológiai intézet lelete, ahova felküld- 
ték Kiripolszky bajoneljét és Bosznay vére*  
ingét, annak megállapítása végett, hogy egy 
ember vére-e a kettő. A vegyvizsgáló intézet 
szenzációs megállapítása viszont igy szól: A 
jegyzőgyakornok ingén talált vér és az állí
tólagos gyilkos bajonetjére száradt vér

nem egy testből való, 
vagyis nem Kiripolszky a gyilkos. Tehát még 
mindig megoldatlan a kérdés, ha nem ő, ak
kor hát ki a gyilkos. Ennek a kérdésnek a 
tisztázása a hadbíróságra vár.

A hadbíróság elnöke Csórja Ernő dr. szá
zados hadbíró lesz, a vádad Benyád Dezső dr. 
százados hadbirőügvész képviseli, mig a 
védőügyvéd Fehér Mihály dr ügyvéd.

Öngyilkosság 
a Zsidókórházban

Leugrott a második emeleti 
ablakból egy idegbeteg 

vasutas
A Zsidókórház igazgatósága jelentette í 

rendőrségnek, hogy a kórházban öngyilkos
sági kísérlet történt.

A kórház idegosztályán ápolták Gádor Já
nos 42 éves vasutast. Gádor tegnap

egy óvatlan pillanatban kiugrott a má
sodik emeleti kórterem ablakán.

A szerencsétlen ember összetört tagokkal, 
véresen terült el a kövezeten. Az orvosok 
azonnal segítségére siettek. Megállapították, 
hogy Gádor János több helyen

súlyos csonttöréseket szenvedett.
A súlyosan sebesült embert most a kórház 
sebészeti osztályán ápolják. A kórházi jelen
tés alapján megindult a vizsgálat, hogy tisz
tázzák,

terhel-e valakit felelősség 
az öngyilkossági kísérletért.

— Farkas Ákos dr. a közgyűlés jegyzője. A 
polgármester dorogi Farkas Ákos dr. főjegyzőt, 
az elnöki ügyosztály vezetőjét a törvényható
sági bizottság közgyűlésének jegyzőjévé ne
vezte ki.

— Filléres hét a Margitszigeten május 
21-étől 28-álg. A főváros közmunkatanácsának 
hozzájárulásával a Margitsziget vezetősége 
fenti egyheti időtartamra rendkívül kedvezmé
nyes belépőjegy-árakat állapított meg n szigetet 
látogató közönség részére. A belépőjegy ára 
hétköznapokon 10 fillér, vasárnap 20 fillér és 
a jármű-belépőjegy ára egész héten át 30 fil
lér lesz.

A Gschwlndt-féle Szesz-, F.lesztő-, Llkfir- 
ís Runtgyár Rt. igazgatósága, felügyelő
bizottsága, tisztviselőt kara és összes al
kalmazottal mélységes megrendüléssel je
lentik, hogy a vállalat igazgatósági tagja,

Biéltóságos

Wambera Henrik ur
ny. tüzérezredes 

életének 58. évébe í, rövid szenvedés után 
váratlanul elhunyt.

Az elköltözött több mint egy évtizeden 
át volt vállalatunk Igazgatósági tagja, 
amelynek egész munkásságát szentelte és 
annak irányításába fáradhatatlan ügy
buzgalommal folyt bn.

Nemes, férfias, puritán lénye mindig 
emlékünkben lesz és nevét soha el nem 
múló tiszteletteljes kegyelettel fogjuk 
megőrizni.
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KIRÁLY-DIJ: 1933
Hercegek, bankárok, képviselők, tábornokok, grófok, 
követek es sok-sok elegáns szépasszony és leány káp
rázatos, pompazo tömege előtt vitte el az idei Király

dijat Tempó, az uj Rascal
Májusi napsütés. Néha-néha favasd eső

felhők borzolódnak az égen. Pár csöpp cső 
is néha. Minden csupa ékkő: a zafir-ég és a 
smaragd-gyep. Király-dij 1933 .. .

Az udvari páholyban Horthy Miklós kor
mányzó, a kormányzó feleségé, József fő
herceg, Auguszta főhercegnő, Magdolna fő
hercegnő.

Az aranypStkósok
páholya; legokosabb volna kivonatosan kö
zölni a góthai almanachot. De különben 
gyerünk gyorsan, elő a ceruzát, papirt, néz
zük csak: ki' van itt? Valaki hiányzik. 
Taszító, a keszthelyi herceg, a Király-dij 
elmaradhatatlan látogatója,*  aki évről évre 
hevonult sötét felöltőjében, szikáran, elő
kelőén, mint maga az anszien rezsim, már 
nincs itt. De a többiek ... Odcscalchi Béla

Tempó és gazdája

herceg, az Afrika-vadász Széchenyi Zsig- 
ninnd, az idősb Zichy János, Pallavicini 
György, Cziráky László, Somssich László, 
Prónay Gábor báró, Inkey József báró, az 
Erdődyek, Harkányiak, Telekiek, Wenck- 
heimek, Csckonicsok, Andrássyak, Battliyá- 
niak. Zsakettek, fekete és szürke cilinderek, 
egy-egy keménykalap, az is szürke. Az öreg 
Andrássy Géza s a fiatal Betthyány Gyula a 
legelegánsahbak.

Az osztrák vendégek se maradlak el, eJ 
jöttek

a Jockcy Club urai:
Liechtenstein herceg, Schu/arzenberg her
ceg, Scilern gróf, Rothscliild Alfonz báró, 
Holt Márton, Larisch gróf és még páran. Az
után a diplomaták és a külföldiek, követek, 
kövelségi titkárok.

Mrs. Snowdcn,
Budapest nagy vendége. Mrs. Boyton kísére
tében. Schoeh báró német követ, Colonna 
herceg, Olaszország követe, vele Pignatelli 
herceg, a budapesti fascio főnöke, Mac Far
ién őrnagy, az angol katonai attasé, Grigor- 
cea román követ, a spanyol ügyvivő és Po
zsonyból Eszterházy János.

Ifjabb Horthy István 
három angol hölgyet gardíroz 

a pályakorzón.
Hirtelen egy egyenruha tűnik fel.
Curt Dahlgreen svéd tüzérszázados Stock

holmból,
fíerg Tibor báró,, a híres urlovas és Kercszt- 
szeghy György tüzérszázados kalauzolják. 
Katonatisztek festői csoportja. Molnárkék. 
mélyzöld és sötétkék attilák, aranysujtásos 
világos Pejíícsepíc/j-nadrágok, pengő sar
kantyúk, ordók tarka szalagokon: Rapaicli 
Bichárd tábornok. Sihrik ezredes, Alyya- 
Papp Sándor ést Horthy István tábornokok 
civilben.

Itt van a politika Is.
Scitovszky Tibor, Darányi Béla államtitkár. 
Papp Géza, Khuen-Héderváry Sándor, Pró- 

György báró, Ángyán Béla, amott egy 
miniszter: Kállay Miklós, két honatya: Ke- 
lenien Kornél és bárci'házi Bárczy István 
államtitkár és

nilnt pesti főpolgármester premiert tart 
Huszár Aladár.

A pénzvilágból: Schiffer Miksa Kovács 
Izor, a Trust vezére, Tascher Benjámin 
gróf, a Jelzálog adminislrafeur delegué-je, 
most mutatja be Budapestnek uj feleségét.

A társasági urak: Nemeskéri Kiss Géza 
udvari fővadászmester, Pirct de Bihain 
Gyula báró, Kohner István báró, Hatvány 
Sándor báró Becsből, Köpesdy Elemér, Tas- 
nády Hagy András, Boruún mecklenburgi 
herceg; írók: Bónyi Adorján, László Aladár, 
Babay József.

És ill a pályakorzó.
a Király-díjnak ez a csodálatos virágos- 
kertje, parfőmáradat. moszllnfrlhfik, 
szőrmecsodák, cslpkcálmnk; szépassxonyok, 

leányok,
szépek, a legszebbek, amilyen szépeket csak 
itt, Pesten lehet látni.
. Hutvany Lili bárónő — lóversenyen ya- 

gyünk — fejhossza! ver mindenkit egyszerű 
fekele ruhájával. Bársony Éva fekete-fehér
ben, az olasz követ felesége narancssárgá
ban. Nemes Margit, akinek arcképét a mil
liós bankjegyekről ismerjük, fekete ruhában 
fehér kabáttal, két-három nerz-bundácska, 
általában

a fekete-fehér dominál,
de erősen versenyez vele a tarka imprimée, 
száz meg száz szin remek keveréke, virágok, 
minták, fantasztikus arabeszkek. Miklós Ró
zsi színésznő talpig fehérben, pazar toalett
ben Teéry-Trattner Piri, Simon Böske, a leg
szebb Miss Európa, szerény, de elegáns 
szürke kosztümben és fekete-fehérben Pod- 
maniczky Atliláné, akit ifjabb Zichy János 
gróf kalauzol,

egy elegáns bácskai urllány: Dungyerszky 
Baba,

az övé a legnagyobb udvar a korzón. Három 
elegáns Wcnckheim-kontessz, Wenckhcim 
Lajos gardírozza őket, pár lépésnyire mö
göttük jön két fiatal arisztokrata kíséreté
ben Hoffmann Pálma Mici, talpig feketében 
és minden hölgy megcsodált egy toalettet. 
Pallavici Györgyné drappvirágos könnyű 
imprimée-jéhez puffosujjas, kisgalléros, 
zöld bársonyzekét viselt, ez a legérdekesebb 
toalett.

De sok a szépből is megárt. Hagyjuk a 
hiúság örökszép vásárját, nézzük a pályát. 
A Király-dij startjához állnak a paripák. 
Tulajdonképpen két ló versenye: Tempóé és

Őrei Alfréd bécsi egyetemi tanár 
feleségének tragikus 
öngyilkossága

Dr. Redlich Oswaldnak, a bécsi Tudományos Akadémia 
elnökének leánya a válás elöl menekült a halálba

Bécs, május 21.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Megdöb

bentő öngyilkosság tartja izgalomban Bécs 
előkelő társaságát. Dr. Rcdlich Oswaldnak, 
a bécsi Tudományos Akadémia elnökének 
leánya, gázzal megmérgezte magát és meg
halt.

Az öngyilkosság ügyében megindított 
rendőri nyomozás vasárnapra

megdöbbentő családi dráma részleteit 
fedte fel.

Őrei Alfréd dr., a bécsi egyelem zenetör
ténet-tanárának volt felesége az öngyilkos 
uriasszony. A professzor az elmúlt évben 
beleszeretett egyik tanítványába. A szere
lem mind erősebb és erősebb lett.

A feleség tudott férjének viszonyáról 
s minden lehetőt elkövetett, hogy nyolcéves 
leányának és tizenhatéves fiának apját meg
tartsa. Azonban minden igyekezet hiába
valónak bizonyult, a férj bejelentette, hogy 
válni akar, mert nem tud szerelem nélkül 
élni. A házasok az elmúlt héten már külön
is költöztek.

Megmérgezte magát a dalszínház
utcai késes szerelmi dráma hősnője

Napokig feküdt a Rókusbán, mint ismeretlen öngyilkos
Vasárnap délelőtt, egy feltűnően szép, fiatal 

leány lépett ki rendőri kísérettel a Rókus-kór- 
ház kapuján. A kórház elölt taxi várta őket s 

a sápadtarcu, megtört fiatal leány 
kétségbeesett zokogással rogyott az autó ülé
sére. Néhány perc múlva az autótaxi megállt a 
főkapitányság Zrinyi-utcai kapuja előtt, az
után a rendőrségi életvédelmi osztályán foly
tatódott az a szerelmi dráma, amelynek előz
ményei a hét közepén játszódtak le egy Dal- 
szinház-utcai lakásban.

R. Erzsébet 19 éves mannequin, egy nyug
díjas tisztviselő leánya, csütörtökön délután 
felrohant a Dalszinház-ulca 10. számú ház első 
emeletére. Itt lakott 20 éves szerelmese, Riebcr 
József diák, egy kereskedő fia. A lány elkese
redetten rontott be fíieberékhez, mert mióta 
szerelmüknek következményei mutatkoztak,

■ diák elkerülte ót, nem mutatkozott.

Ez a Kislány nem eladd!
Gaál FrancisKa, Fejes Teri, csorlos, Rálkai,

Jávor, maiy, Gyergyay, Gárdonyi,
Szenzációs operettsiker! Haimássy, Peti VtGSZlNHÁZ

Vegyen telket

ÉRDLIGETEN
gróf Károlyi Imre házhelyparcellázásából

íngyen autóbuszok oda-vlssza Áldozó csütörtökön, továbbá minden vasár- és ünnep
napon d. e. fél 9 és 10, d. u. 2 és 3 órakor Indulnak

Vili., József-körut 16. szám alól.
Kérjen ingyenes menettérti jegyet!

Felvilágosítást nyújt és ingyenes ismertetőt szívesen küld a városi iroda VII, Rákóczl-ut 24 
Telefon: 42-3-22. I

Végrehajtóé. Start, nyúlik a mezőny, roha
nás 1800 méteren. Elől a lila test, hurrá, 
éljen!

Tempó befutott.
A járlató körül dörög a taps.
— Az uj Rascal — mondják mögöttem.
Hajdú ur. Tempó gazdája, zavart-szeré- 

nyen, szemüvegével, fekete zakójával, ke
ménykalapjával állja az ovációk áradatát. Az 
arany patkós urak tábora

egy pillanatig

mintha megtorpanva állna. Azután Erdődig 
gróf megtöri a jeget. Kézfogás. Még egy. Még 
cgv, aztán már jön a többi.

Na, gyerünk a kasszához.
Király-dij, 1933...

Sági Pál.

♦

A verseny lefolyásáról szóló tudósításun
kat a sportrovatban közöljük.

Szombaton este a professzor felhívta te
lefonon feleségét s megkérte arra, hogy 
készítse össze ruháit, mert el akarja vitetni 
tőle. Ez a telefonbeszélgetés

teljes idegösszeroppanást idézett elő az 
asszonynál.

Őrölné lefektette kisleányát s megvárta, 
inig a ház clcsöndesedik, azután

kiment a konyhába s kinyitotta a gáz
csapot.

Tizenhatéves fia, Osivald Őrei hajnali há
rom órakor jött haza s erős gázszagra lett 
figyelmes. Kiment a konyhába, hogy el
zárja a gázcsapot.

Legnagyobb megdöbbenéssel vette ész
re, hogy édesanyja eszméletlenül fek

szik a konyha kövén.
Értesítették a mentőket, akik azonban 
már csak a beállott halált konstatálhatták. 
Az öngyilkosság hire gyorsan terjedt el 
Becsben s az előkelő társaságokban, ame
lyeknek kedvelt és szeretett tagja volt az 
uriasszony, igen nagy részvétet keltett.

A szerelmében csalódott R. Erzsébet beszélni 
akart a diákkal, talán felelősségre akarta von
ni, ha lehet visszahódítani... bent azonban, 
izgalmas jelenetek után valami olyan történi, 
amit nem akart:

ké.ssel megszurta a diákot.
A sérülés jelentéktelen volt, egyszerű rendőri 
intézkedés következett, /?. Erzsébetet kihallgat
ták a főkapitányságon, azután elengedték.

És csak vasárnap derüli ki, hogyan folyta
tódott a fiatalok szerelmi drámája. Kihallga
tása után R. Erzsébet nyomtalanul eltűnt. 
Este viszont

■ Vári-utca 31. számú ház előtt Ismeretlen 
méreggel megmérgczte magát.

egy jólöltözölt fialni leány. Eszméletlenül cselt 
össze, a mentők a Rókus-kórházba vitték. Itt 
hiába faggatták később, amikor magához tért, 

makacsul megtagadott minden felvilágosí
tást 

s 'gy ágya felé a fejtáblára neve helyett két 
.V-belü került.

Szombaton délután oldódott csak meg az 
életunt fiatal leány rejtélye, a főkapitányság 
egyik dctcklivjének, hosszas rábeszélés után

megmondotta, hogy ő R. Erzsébet, a Dal
színház-utcai eset hőse.

Öngyilkossági szándékáról azonban nem akart 
lemondani. .7. Erzsébetet úgynevezett házi őri
zetbe vették a kórházban, majd miután álla
pota egyre javult,

vasárnap rendőr kíséretében a főkapitány
ságra vitték.

Drámai jelenetek játszódtak le az életvé
delmi osztályon. A vigasztalhatatlan mannequin 
édesanyja sírva kérlelte leányát, (érjen észre, 
tegyen le az öngyilkosságról. R. Erzsébet 
végül is, siirii könnyhullatás közben

lemondott öngyilkossági szándékáról
és anyjától támogatva hagyta el a főkapitány*  
ságot.

Ügyében természetesen tovább folyik az el
járás.

„Állj meg 
és gondolj 
édesanyádra" 

Huszezerfőnyi meghatott tömeg 
részvételével felavatták Pest- 
szenterzsébeten az ország első 

anyaszobrát
Magasztos ünnepet ült vasárnap Pestszent- 

erzsébet város lakossági. Felavatták a Szent 
Erzsébet-tércn az ország legelső anyaszobrát, 
amely az ifjúsági vöröskereszt-csoportok éve
ken át folytatott lelkes gyűjtéséből valósult meg. 
Az elemi és polgári iskolák kis tanulói filléreik
ből adták össze a szobor költségeit. Kaszab Ká
roly szobrászművész, aki tanító is, alkotta meg 
a bronzhaönlölt művet, amelynek talapzatán 
ez a felírás olvasható:

„Állj meg és gondolj édesanyádra**
A felavatás testvéri ünnepe volt Pestszenfc*  

erzsébet egész népének. Feleke»etre és pártál
lásra való tekintet nélkül összedobbant a szívd 
a szobor előtt a város lakosainak.

Húszezer főnyi tömeg gyűlt össze a Szent 
Erzsébet-tércn.

Hétezer iskolásgyermek vonult fel példái 
rendben, mindegyik virágot tartva a kezében. A 
főváros képviseletében Liber Endre alpolgár
mester. a belügyminiszter nevében Gross Károly 
dr. miniszteri tanácsos. Pestvármegye részéről 
pedig Ney Géza főjegyző jelent meg. A Vörös
kereszt Egyesületet .Simon Elemér elnök él 
Petri Pálné társelnöknö képviselték.

Az ünnepséget a sok ezer gyermek t messze- 
csengő éneke nyitotta meg. Petri Pálné mély; 
érzésekkel áthatott avatóbeszéde után tibeti 
Endre üdvözölte röviden a peslszenlerzsébetie- 
ket, azután lehullott a szoborról a lepel,

A gyönyörű művet áhilatos csendben szem
lélte a közönség, miközben C bikán Béla dr. pol
gármester a város nevében átvette azt.

A május verőfényében ragyogó szobor előtt 
aztán hófehér ünneplőbe öltözött gyermekek 
szavaltak és énekeltek. Megrázó volt, mikor

a rengeteg fiúcska és leányka egyszerre, 
fenhungon tett fogadalmat az anya Iránt 

való hűségről és Méretétről.*
Végül az ifjúság diszmenetben elvonult < 

szobor elölt és virágok özönét szórta rá, j
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Dr. Gerecke 
a bíróság előtt

Szombnton kezdődött ■ tárgyalás dr. Gerecke 
Tolt nemrrll szoclallstu kormánybiztos ellen, 
•kit ■ r hízott állami pénzek etsIkkasztáMával 
vádolnak, képünkön dr. Gerecke t és védőjét a 

tárgyalóteremben mutatjuk be.

HÍREK
—- Melegebb idő zivatarokkal. Változóan 

felhős, meleg idő volt vasárnap. A Meteoro
lógiai Intézet prognózisa szerint melegebb 
idő várható, a keleti részeken esetleg zivata
rokkal.

A jugoszláv zsidóság bojkottálja ■ né
met árut. Vasárnap a zágrábi zsidóság 
nagygyűlést rendezett, amelyen tiltakozott a 
németországi antiszemitizmus ellen. A gyű
lés szónokai felszólították a világ zsidósá
gát, hogy ne maradjon passzív a német
országi eseményekkel szemben. A gyűlés 
bizottságot választolt, amely a német áruk 
bojkottjára tesz javaslatot.

-*  Iskolai ünnepségek. A váci piarista Diák- 
irövctség vasárnap tartotta meg 10 éves jubilá
ns közgyűlését, amelyet szentmise előzött meg, 
majd utána megkoszorúzták n hősi halott is
kolatársaik emlékét. Az ünnepség keretében dr. 
Preitlp Elemér pestvármegyei főispán tartott 
nagyhatású előadást „A piarista rend és a ma
gyar közélet" rímen. — A budapesti bencés 
reálgimnázium cserkészei vasárnap tartotta meg 
rúszlószcntelési ünnepét, amelyen a zászlóanyai 
tiszhégcl dr Hóman Bálintnó, a közoktatás
ügyi miniszter felesége töltötte be és a zászló
szentelés aktusát Kelemen Krizisztom pannon
halmi főapát végezte cl.

— A román anyaklrálynő Muraellleben. 
Párisból jelentik: Mária román anynkirály- 
nö, aki néhány bélig Marokkóban tartózko
dott, Casablancából jövet Marseillebe érke
zett Az özvegy királyné újságíróknak el
mondotta, hogy marokkói tartózkodása sok 
örömet szerzett neki. A közel jövőben is
mét visszatér Marakcsbe, ahol hosszabb 
Ideig akar maradni.

Ila jól és olcsón akar öltözködni, fordul
jon a „Divat urlszabóságboz* 4, Eruébet-körut 1. 
I. cm. A cég Jónilnőségü szövetekből saját mű
helyében készít rendelésre mérték után, több
szöri próbával, elegáns férfiöltönyt 40 és 50 
pengőért. Minden darab ■ cégfőnök ellenőrzése 
mellett készül, ■ legtökéletesebb kiállításban.

Temetés. Hatalmas gyászoló közönség 
részvételével temették cl vasárnap délelőtt dr. 
J'ltrlich Mátyást, Ehrlich G. Gusztáv llát, a Sze- 
retetház főorvosát a kerepes! temetőben. A 
korán elhunyt közkedvelt fiatal orvos felelt 
Hevesi Ferenc rabbi mondott nagyhatású 
gyászbeszédet, majd dr. Endrei igazgató a Szent 
Egylet. Kövest kórházi vezető-főorvos az or
voslónak és dr. l)ési Géza az Erzsébetvárosi 
Kör nevében vett búcsút az elhunyttól. Meg
ható szavakkal parentálta el 30 év előtti tanít
ványát Héber Bernét gimnáziumi Igazgntó. 
majd lazarm főkántor egyházi éneke után el- 
hiinlollák az élete derekán váratlanul elhunyt 
főorvos holttestét. •

— Ha betegség gvötri. arra legyen gondja. 
Igmándíval emésztését mindig rendben tartsa!

— Zászlóavatás az Abonyl-utcal leánygim
názium ui4j.i<bián. Vasárnap délelőtt az Abonyi- 
utcai i>rti<lila leánygimnázium majálist rende
zett. Az ünnepség keretében avatták fel azt a 
nemzet iszinü zászlót, amelyet a VlII-ik osztály 
növrdékei adományoztak az Intézetnek. A 
bensőséges, kedves ünnepélyen ott volt Stern 
Samu, a Pesti Izraelita Hitközség elnöke, 
(Hdckitahl Samu és a hitközségi elöljáróság 
számos tagja. A rászlóanyal tisztel Glückstahl 
Samuné. Vészi Józscfné, U’írth Kálmánná vál
lalták, míg sz iskola nevében Wirth Kálmán 
főigazgató mondott beszédet és köszönte meg 
a növendékek adományát

— A MAN'SZ Pestújhelyi Csoportjának ala
kuló Blésc. Most tartotta a Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetségének Pestújhelyi Csoportja 
alakuló ülését. Csiksomlyöl Cslky Jánosáé dr- 
né n M.\N5z Országos Szervező Bizottsága el
nökének beszedi' ui>'ii megejtették az egyhangú 
választást. Div.ob ok l H .s.il/j István dr., h. 
államtitkár oi •zi.yj.v képviselő felesége.
Tiszteletbeli tbiej. j, Ilii, ,. Hruck Frrencné. 
Rak lányi Elun. r:>- év dr. IVesrfrr Sándorné 
Elnökké im xv.''.is/'.'diák 4 helvicsoporlot 
fáradtságot non 1 i'u p. u gy munkával elő
készítő K<‘rtv< hn ■/ Srft>o!y Dezsőnél Alelnőkök 
lettek AczH Am íré Bunda Rezsőné és Tnrnay 
Istvánná, hgvrö Gonda Margit. I titkár Ko- 
nyári Julin I! titkár W’fnfrr Margit, pénztá
ros Opriei .Klára lettek.

— Pndcr alatt fényvédő Morisson száraz
hMnSUiv,

Kimérés — határon át

A Párizs körüli békék, melyek Magyarországon a leglehctetlenebb, szinte tragikomikus 
határrészek egész sorát hozták létre, Németország részére is juttattak egy ilyen tréfás" 
határdarabkái. Képünk egy Németország nyugati határszélén fekvő vendéglőt ábrázol, 
melyet az uj halár kettészel. A vendéglős, aki a sőntéssel együtt már a határon túl van, 

„külföldről", a haláron át, méri ki a sört vendégének, aki német földön áll.

Móricka és papája, az anekdotákból köz
ismert Kohn ur moziba mentek egyik estén. 
Természetes, hogy az elválhatatlan Grün is 
velük tart. Éppen a Híradó megy.

MÓRICKA (olvassa a feliratot): „Budapest 
jótékony hölgyei kivonultak az utcára gyűj
teni ...“ Papa, látni fogjuk-e a mamát!

KOHN UR (ijedten). Itt a moziban? 
MÓRICKA: A vásznon.
KOHN UR: A mama nem egy filmsztár.
MÓRICKA: De egy pesti jótékony, nomád 

hölgy.
KOHN UR: Megbolondultál? Mi az, hogy 

nomád?
MÓRICKA: A Gyermeknap óta sátor alatt 

livkik és folyton vándorol Kezdte a Dipól- 
körúton, folytatta Budán és amikor legutol
jára láttam, éppen a Boráros-tércn gyűjtött.

KOHN UR: Fogd be a szád. Nézd inkább 
a Kroll operát, Mt lépett föú legutóbb a Hitler.

MÓRICKA: Papa, a Hfoler egy operaéne
kes?

KOHN UR; Nem. ö a kancellár.
MÓRICKA: Akkor miért lépett föl a Kroll 

operában?
KOHN UR: Mert ott van most a német 

parlament.
MÓRICKA: Azért mégis egy operaénekes
KOHN UR: Honnót veszed?
MÓRICKA: Mert az egész világ azt várta, 

hogy milyen tenorban fog nyilatkozni.
KOHN UR: Grün, szóljon neki, hogy fogja 

I*  a száját. Ez a gyerek hangosabb, mint a 
film, (Olvassa a felírást.) „A berlini opera 
elölt elégetik a nem fajnémet irók müveit.“

MÓRICKA: Papa, tudnék neked egy jó 
foglalkozást.

KOHN UR: No?
MÓRICKA: Biztosítsd be a nem fajnémet 

írókat tűzkár ellen.
KOHN UR: Ha még egy szót szólsz, ki

viszlek a moziból. (Olvassa a feliratot.) „A 
bécsi törvényszék Melier Rózsii, az Írja had
nagy szerzőjét félévi böjttel szigorított bör
tönre ítélte.“

MÓRICKA: Papa, mit követett el ez a 
hölgy?

KOHN UR: Darabot.
MÓRICKA: Azért itéíték félévi börtönre?
KOHN UR: Azért, mert megszurta magát 

és félrevezette a hatóságot Mos! aztán ü.ni 
fog.

— Zsilinszky Endre éles kirohanása a 
magyarországi nemzeti szocialisták ellen. 
Debrecenből jelentik: Vasárnap a Déry-mu- 
zeuni nagytermében tartotta alakuló ülésól 
a Nemzeti Radikális Párt debreceni cso
portja. Vitéz Bajcsy Zsilinszky Endre nr 
szággyülési képviselő, a pórt országos el
nöke hosszabb beszédet mondott, amelyben 
élesen kikelt a magyarországi nemzeti szo
cialista mozgalmak ellen. Hangoztatta, hogy 
a hillerlzmust Magyarországra átplántálni 
nem lehet, Magyarország létérdeke az önálló 
nemzeti államiság.

— Menyasszonyi kép Rozgonyitól, 3 drb H P 
Goby Mihály ifjúsági vezér ünneplése. A< 

egyetemi hallgatóság Igen népes küldött >< g 
üdvözölte Goby Mihályt, az egyetemi ifjúság 

‘• nzedek óta harcos és kedvelt vezérét szüle- 
I ’apjn nlknhuából A küldöttség szónoka ku
li .ősén kiemelte Gohynak a súlyos válságba 
jutott egyetemi hallgatóság érdek-ben kifejtett 

IftéWA é*  párftüaa akcióul.

MÓRICKA: Hol szurka meg magát?
KOHN UR: Hátul.
MÓRICKA: Hogy tud akkor ülni?
KOHN UR: Ne feleljünk neki, Grün. (Ol

vassa a feliratot.) „A pesti áilatkert csodái
ból. Az akváriumba uj kis cápák érkeztek.'*

MÓRICKA: Jaj, papa!
KOHN UR (nem felel.
MÓRICKA: Papa, hogy lehet a halakról 

hangosfilmei csinálni?
KOHN UR; Látod 1
MÓRICKA: De nem hallom. Egyáltalán, 

tudod te papa, hogy miért néma a hal?
KOHN UR: Nem tudom, de példát vehet

nél róla
MÓRICKA: Én megfejtettem. Te például 

tudsz beszélni viz alatt?
KOHN UR (olvassa): „Frank bajor kül

ügyminiszter kijelenti a sajtó képviselőinek, 
hogy rádión fog válaszolni az osztrák kor
mány kiutasító határozatára.“

MÓRICKA: És szabad lesz az osztrákok
nak hallgatni?

KOHN UR: Nem.
MÓRICKA: Akkor ebből nagy valutabot

rány lesz.
KOHN UR; Miért?
MÓRICKA: Mert az osztrák nácik zugban 

fogják venni a Frankot.
KOHN UR: Hál' Istennek, csakhogy vége 

a Híradónak. Legalább nem fogsz többet 
közbeszólni.

MÓRICKA: Nézzük, mi van az előzetes
ben. „Legközelebb filmre kerül Kreuger Ivar 
regénye". Papa, ki csinálta ezt a filmet?

KOHN UR: Mit tudom én? Az Ufa.
MÓRICKA; Talán a Gyufái
KOHN UR: Olyan filmvádalat nincs.
MÓRICKA: Meg fogod látni, hogy Kreuger 

Ivarról mégis gyufafilmet csinálnak. (A nagy 
kép előtti világosság. Móricka észrevesz egy 

j gyereket közvetlenül az első sorban a vászon 
alatt és mély tisztelettel köszön neki.)

KOHN UR: Ki az, akinek olyan nagyot 
köszöntél?

MÓRICKA: A viciné gyereke.
KOHN UR: És te annyira tiszteled, hogy 

előre köszönsz neki?
MÓRICKA: Igen, mert ö egy ismeretben 

katona emléke.

— Uj magyar dunai kikötő felavatása. Ma
gyaróvárról jelentik: Vasárnap tartották
Dunaremete és Szigetköz községek uj dunai 
kikötőjük felavatását. Győrből, Magyaróvár
ról és az egész környékből sokan vettek 
részt az ünnepségen. A kikötőt egyházi ál
dásban Nagy Miklós piarista tanár és Pinlén 
Gyula esperes-plébános részesítették. Az ün
nepi beszédei Gallás: Rezső országgyűlési 
képviselő mondotta.

— Marllnovita-emléküiinep. A Túrán Szövet
ség és Rákóczi Sxövcliég Mni'inovils Ignác és 
társai kivégeztetésének évfordulója alkalmából 

1 Kercpesi uti temetőben n 412-cs számú sír
boltnál kegyeletet emlékünnepet rendezett va- 
sárnap délelőtt.

Sürgősen óladéi
Hldegkutl-ut 113. az., alatt 1400 öles gyümölcsösben

hatsxobás villa
telukértékben rf ’’3títz Óm M WMrt. ’b tb+i*

Szépség és erő

Miss Szépség: Miss Hungária, Mister Erő: G< 
Carpentier boxbajnok. Képünk az Európa 
összes országaiból kiválasztott szépség
királynők tiszteletére Párizsban adott bán- 
Retten Miss Hungáriát és a hires francia 
boxbajnokot, G. Carpentier-t mutatja be.

— Motorkerékpár és teherató karambolja 
a Hungária-köruton. Vasárnap délután a 
Hungária-körut és Erzsébet királyne-ut sar
kán egy teherautó, melyet Steinbcck János 
sofför vezetett, összeütközött Frank István 
magánhivatalnok oldalkocsis motorkerék
párjával. Az oldalkocsi két utasa, Frank 
Istvánné és kétéves kisfia az úttestre zuhan
tak és könnyebben megsebesültek. A men
tők az uzsokiutcai kórházba vitték őket.

— Rejtélyes öngyilkosság a hűvösvölgyi 
vadaskertben. A hűvösvölgyi vadaskertben 
vasárnap forgópisztollyal a szájába lőtt egy 
negyven-ötven év körüli iparoskülsejü 
férfi. A golyó súlyos roncsolást ejtett rajta. 
A mentők életveszélyes állapotban vitték az 
Uj Szent János-kórházba. Semmiféle iratot 
nem találtak nála. Kilétét nem tudták meg
állapítani.

— Főiskolai hallgatók Jublláris ünnepe. A
Békésmegyei Főiskolai Hallgatók követsége és 
a Merta Meher diákinternátus vasárnap dél
előtt együttes jubileumot ünnepelt. A Diákszö
vetség negyvenéves, az internálus pedig fenn
állásának tízéves évfordulóját ünnepelte. Bár- 
czy Ferenc, az internálus igazgatója mondotta 
az ünnepi beszédet, Gedcnyi Mihály a Nem
zeti Diákszövetség egyik elnökének felszólalása 
után Lányi Árpád, a Tesz országos igazgatója 
átnyújtotta a Tesz emlékérmét Almády Gézá
nak, az internátus alapitójának s ezzel az ün
nepség véget ért.________

Hónaliixxadás
kéz- és lAbiziadás f f
biztos ellenszert, "•
M = (tenütt kapható! Főraktár: T«rök-Palka,KirAly-u.21t

— Leánynevelő Intézet lesz a nagykanizsai 
fémipari szakiskolából. Nagykanizsáról jelen
tik: A nagykanizsai iparosság hosszú ideje kö
veteli már, hogy a fémipari szakiskola munka
vállalását szüntessék be, mert különben vala
mennyi nagykanizsai iparos tönkremegy. A 
kereskedelmi miniszter most leküldötte Nagy
kanizsára báró Kéthly miniszteri osztálytaná
csost, aki a fémipari szakiskola megtekintése 
után kijelentette, hogy az iskolát megszünteti. 
Értesülésünk szerint, a fémipari szakiskola 
épületében leánynevelő intézetet fognak léte
síteni.

— A Nemzeti Demokrata Párt szombaton 
tartotta országos pártválasztmányi ülését Vá- 
zsonyi János elnöklete alatt. Gál Jenő orsz. 
képviselő a tejakcióval kapcsolatban kifejtette, 
hogy különös gondolt kell fordítani a kiske
reskedők érdekeinek megóvására. A pártvá- 
Insztmánv kimondotta, hogy az olcsóbb tejár 
megvalósítását pártkérdéssé teszi. Végül elha
tározta, hogy Vázsonyi Vilmosnak halálozási 
évfordulójáról kegyeletes ünnepségek keretében 
emlékezik meg.

— Miként vezessem az üzletemet? Hn a ke
reskedő választ akar kapni, hogy ,,Miként ve
zessem az üzletemet?**...,  akkor Frclhof F.rlch 
most megjelent könyvéből, melv 11 „Textil
ipar" kiadásában jelent meg, számos fontos 
tanulságot vonhat le. Ez a könyv éles reflek
torként világit rá a probléma niagvára. Meg
mutatja, hogyan teheti a kereskedő az üzletét 
Jövedelmezővé. Hogyan forgathatja meg gyor
sabban n raktárát, hogy boldogulhasson, gya- 
rapodhas«on ... A rendkívül értékes és tanul
ságos könyvhöz Lemin Miksa, a Corvin áruház 
elnöke Irt szakszerű és érdekes előszót.
HÍREINK FOLYTATÁSA A 14 IK OLDALON 
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Üzletáthelyezés
miatt

Bérc  zeller és Szlovák 
V., Dorottya-utca 5. szám 
finom uridivatcikkeit

mélyen leszállított árakon
árusítja.

1
4 bécsi legitimisták, a k. u. k. ármádia 

tisztjei ünnepelnek. Jenő főherceg hetvenedik 
születésnapját ünneplik. A Habsburg ház te
rebélyes családfájáról a monarchia minden 
népének jutott egy nemzeti főherceg. Jenő a 
tiroliaké volt. Az Edehveiss-brigád parancs
noka a régi boldog békében Bécsben élt, 
nagymestere volt a Deutschmeister rendnek. 
Szóval vérbeli osztrák főherceg, de Magyar
ország vagy még inkább Budapest őt is meg
babonázta. Sokszor suhant le a szalonkocsija 
Pestre. Olyankor a Karácsonyi-palotában la
kott. És valahányszor itt járt, mindig elment 
a Népszínházba. A főhercegi habitüé nevét 
többé kevésbé ízléses dalban együtt emle
gette a nép a gyönyörű primadonnával. Ré
gen volt... Jenő főherceget a Deutschmeister 
rend nagymesteri állása nőtlenségre köte
lezi. Az egykor daliás főherceg, a császár
vadászok és tiroli lövészek hadvezére most 
csöndesen, visszavonultan él Bernben. Nem 
is mehet Bécsbe, ahol születésnapját ünnep
lik.

II.
Williamson, az Unió budapesti ügyvivője 

a budapesti nemzetközi ujságirókongresszus 
alkalmából yardén partyt rendez külön a 
Budapestre érkező angol és amerikai újság
írók tiszteletére.

IH.
Május legjobb vacsoratörténete. Kitűnő 

bankigazgatónk, a kettős nemzeti nevű bank 
vezetője arról nevezetes, hogy kétféle vacso
rát szokott adni. Zsidóvacsorát és keresztény
vacsorát. Mert kitűnő bankigazgatónk vigyáz 
a külsőségekre, ö ugyan mint házigazda ott 
van úgy a keresztény- mint a zsidóvacsorán, 
de ő keresztény, buzgó katolikus. Már né
hány éve az. Szóval bankigazgatónk a múlt 
héten vacsorát adott. Ezúttal keresztényt. 
vendégek között volt egy kiváló püspökünk, 
aki nagy gourmand hírében áll. Vacsora 
után a háziasszony illő tisztelettel megkér
dezte tőle, meg van-e elégedve a konyhájá
val. A gyanútlan püspök — nem tudott a 
néhány éve történt változásról — finom ud
variassággal felelt:

— Hiába, jól főzni csak zsidó konyhán 
tudnak.

Legalább húszán hallották ezt a vendégek 
közül. Rémes!

IV.
Festetics Kristóf gróf, a gyöngyöspusztai 

hitbizomány ura eljegyezte Blankenstein 
Mária grófnőt, Blankenstein Pál gróf és 
Esterházy Mária grófnő leányát.

V.
Van Budapesten egy egyesület: a Magyar 

Amatőr Mágusok Egyesülete. Tiszteletreméltó 
urak a tagjai. Bankigazgató, akinek az elő
szobájában reggel rettegve sorakoznak a cég
vezetők — zöld szalagot húz elő az orr
lyukából. Tekintélyes fiskális. Délelőtt a 
szolgalmi kötelék tételeit vitatja a bíróságon. 
Az egyesületben törött tojásból aranygyűrűt 
varázsol. Nyugdíjas államtitkár. Régebben 
olyan ügyesen tüntette el a költségvetési defi
citet, mint amilyen ügyesen tűnik cl most a 
levegőben a kezébe adott kártyacsomó. Az 
Amatőr Mágusok most elhatározták, hogy 
június 10-én zártkörű hajókirándulást ren
deznek a Dunán. Meghívókért a Fészek klub
ban lehet sorbaállni.

VI.
Az egyik legérdekesebb társasági esemény 

a Szmodiss-leányok esküvője lesz. Szmodiss 
Hlldegard műegyetemi tanár két ikerleánya, 
Hildi és Mid egyszerre tartják esküvőjüket 
néhány nap múlva a Mátyás-templomban.

VII.
És ha már a házasságokról írunk, Írjunk 

egy házassági pletykáról is. A herceget nem
régiben az irodalmi bárónővel boronálták 
össze a benfenlesek. Most arról beszélnek, 
hogy a herceg gyakori bécsi utazgatásai egy 
elegáns, szép bécsi asszonynak szóltak és 
nem a bárónőből lest hercegnő, hanem a 
bécsi hölgyből. Majd elválik...

Vili.
Szerdán előkelő garden párig lesz a város

ligeti zserbóban. Kállay Miklósáé, lmrédy 
Béláné, Búd Jánosné és báró Orosdy Fülöpné 
a legfőbb háziasszonyok.

meggyilkolták es a patakba dobtak 
sátrán István községi biret

Eleinte azt hittek, hogy baleset áldozata lett a Dlrö
Kaposvár, május 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Megdöbbentő gyilkosság ügyében 
indított nyomozást a somogyinegyei csend
őrség. Sáfrán István biirüsi községi biró esett 
a gyilkosság áldozatául.

Néhány nappal ezelőtt
Sáfrán István eltűnt falujából.

Másnap a Gyöngyös-patakból fogták ki a 
holttestét. Egyik csendörjárör tagjai a patak 
partján látták utoljára Sáfránl, aki ittas ál
lapotban volt. A községi orvos megvizsgálta 
Sáfrán holttestét s azt állapította meg, hogy 
a községi biró részeg fővel minden valószí
nűség szerint

a patakba zuhant s a vizbefulladt.
A Sáfrán fején és végtagjain észlelt sérülé
seket is a szerencsétlenségnek tulajdonította 
az orvosi vizsgálat. Ezek után a hatóságok 
megadták a temetési engedélyt és Sáfrán 
Istvánt nagy részvét mellett temették el.

Tegnap azután

Izgalmas tolvajhajsza 
a Károly-köruton

Scheid Miklós kereskedő Károly-körut 3. 
számú házban lévő lakására vasárnap dél
után beosont egy férfi és a kereskedőnek az 
előszobában függő kabátjából kiemelte a 
pénztárcáját.

A házbeliek észrevették a tolvajt és el 
akarták fogni. A tolvaj kiszaladt a Likas
ból és

csak percekig tartó hajsza után sikerült

Nemzetgyatázással és a kormány 
sérelmére elkövetett rágalmazással 
vádolnak egy református lelkészt 
Helyszíni tárgyalás lesz az érdekes ügyben

Győr, május 21.
(A Hétfői Naplő tudósitójának telefőnjelcn- 

tése.) Érdekes ncnizctgyalázási per tárgyalását 
tűzte ki szombatra a győri törvényszék. Nagy 
István, a veszprémmegyei Berhida község re
formátus lelkésze volt a vádiolt, akit

nemzetgyalázással és a kormány sérelmére 
elkövetett rágalmazással vádolt a királyi 

ügyészség.
A vád szerint a lelkész mintegy két hónappal 
ezelőtt a község lakói előtt olyan kijelentése
ket telt, amelyek a nerazelgyalázás és kormány 
sérelmére elkövetett rágalmazás bűncselekmé
nyét kimerítik.

A tárgyalásra 
számos tanút idézett be ■ törvényszék

Elvesztette szemevílágát
a szemöldőkvékonyiíó fűtői
Egy miskolci leány súlyos balesete

Miskolc, május 21.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Különös 

és végzetes baleset érte vasárnap egyik te
kintélyes miskolci kereskedő leányát, a 
tizennyolcéves Varga Ibit. A feltűnő szép 
szőke leányka délelőttre egyik női fodrászt 
rendelte a lakásukra, hogy

a fodrásszal divat szerint a szemöldökét 
megvékonylttassa.

A tükör felé fordulva, háttal ült Varga 
Ibi és a fodrász hegyes csipesszel vékonyí
totta a szemöldökét. Közben a család egyik 
tagja lépett be a szobába, szólt valamit a 
leányhoz, mire az hirtelen hátraforditotta a 
fejét.

Abban a pillanatban a csipesz belesza
ladt Varga Ibi balszemébe és éppen a 

közepébe fúródott.

Villany világítási bojkott 
tört ki Újpesten 12.000 lakásban 

szünetelt a világítás - Post vármegye 
törvényhatósága köxvotit a város lakos

sága és a Phöbus Villamossági Vállalat között
Évek hosszú sora óta elkeseredett küzde

lem folyik Újpest város közönsége és a 
Phöbus Villamossági Vállalat rt. között az 
áramfogyasztási díjtételek lcszállitásn miatt. 
A kérelmezésekkel, ankétokkal, küldöttség
járásokkal folytalott eddigi küzdelem most 
rajtaütésszerűen uj fordulatot vett.

Szombaton este aktív formában robbant 
ki Újpest város lakosságának árleszállítást 
követelő mozgalma f mintegy

meglepő fordulat történt
Sáfrán István halála ügyében. A községi 
biró hozzátartozói megjelentek a csendőrsé
gen és elmondották, hogy Sáfrán nem ter
mészetes halállal halt meg, hanem olyan bi
zalmas értesüléseket kaptak, hogy

a községi biró bűntény áldozatául esett.
A hozzátartozók bejelentésére a csendőrség 
azonnal nyomozást indított, amely máris 
szenzációs eredményre vezetett. A Gyön
gyös-patak partjától nem messze

vérnyomokat találtak.
ebből arra köveiken tnek, hogy a községi 
bírót ezen a helyen leütötték, majd

a patakhoz hurcolták és itt a vízbe 
dobták.

Az eddigi föltevések szerint Sáfrán István 
régi haragosai közölt kell keresni a tettese- 
kt. A csendőrség nagy eréllyel folytatja a 
nyomozást a gyilkosság ügyében.

Lopáson értek 
egy kereskedőt
elfogni.

Rendőrt hívtak, aki a főkapitányságra ki
sérte. Itt kiderüli, hogy Brunner Arnold a 
neve, kereskedő, az Erzsébct-körut 34. számú 
házban lakik. Nemrégiben

az Angyalföldön ápolták,
de mostanában házi ápolásra hazabocsálot- 
ták. Braunért most valószínűleg visszaviszi  ̂
az intézetbe.

s a tanuk közül igen sokan jelenlek meg a 
győri törvényszéken, a vádlott lelkész azonban 
nem volt ott, hanem beadványt intézett a bí
rósághoz. Beadványában arra kérte a törvény
széket, hogy

tűzzön ki helyszínt tárgyalást a (tértién,
tekintve, hogy igen sok községbeli tanút kell 
kihallgatni s a per könnyebben és gyorsabban 
lefolytatható, ha a helyszínen tárgyalják. A 
bíróság úgy határozott, hogy

a helyszíni tárgyalást elrendeli,
a tárgyalás terminusát azonban mé gnein tűz
ték ki. Ilyenformán a nemzelgyalázással vá
dolt református lelkész perét Berhida község 
ben fogja tárgyalni a győri törvényszék.

A következő másodpercben irtózatosat si- 
koltolt a leány, mert a hegyes szerszám mé
lyen belehatolt a szemgolyóba és annyira 
megsértette, hogy rögtön elborult előtte a 
világ.

A kétségbeesett hozzátartozók orvost hív
tak, akinek tanácsára Varga Ibit sürgősen 
bevitték a kórházba.

Ott műtétet hajtottak rajta végre, de 
az operáció már nem tudott rajta se
gíteni, Varga Ibi elvesztette a szcmc- 

vilúgát.
Az orvosok szerint a balszemére soha többé 
nem fog látni.

A leánytragédia mély részvétet keltett 
Miskolcon, mert a szerencsétlenül járt 
Varga Ibi egyike volt a város legszimpa
tikusabb és legszebb leányainak.

12.000 lakásban gyertya, petróleum és 
aeetylen világítás helyettesítették a vil

lanyvilágítást.

A bojkott kitörésének közvetlen élőidé 
tője az a körülmény volt, hogy Újpest város 
vezetősége, a városi közgyűlés tagjainak sok
szor megismételt követelése ellenére sem 
mutatott hajlandóságot arra, hogy behatóan 
foglalkozzék az árleszállítás ügyével s a

Gépe lehet bármiféle: 
Ikonta vagy Box- 
Fényerejét megkettőzi 
Az uj Zeiss Ikon

„PERBOT
Kapható minden szaküzletbta

pénteken megtartott- közgyűlési elöértekezle- 
len ismét kiderült, hogy a város vezetősége 
idegenkedik a kérdésnek a közgyűlés napi
rendjére tűzésétől. A gazdasági viszonyok 
leromlása ezzel szemben egyre fokozta a kö
zönség elkeseredését. A város halogató ma
gatartásában bizonyos szándékosságot lát
lak, mert senki som tudja megérteni, hogy 
míg Budapesten kilowattonként 35 fillér az 
áramfogyasztási dij alsó határa, addig Új
pesten a fogyasztónak 63 fillért kell fizetnie 
ugyanilyen fogyasztási egység ellenében, 
inig az áramszolgáltató vállalat az áramot 
kilowattonként 4 filléres egységáron szerzi 
be a fővárostól, illetve a Talbot-tóí.

Az újpesti bojkott kitörése természetesen 
igen súlyos összeggel károsítja meg az 
áramszolgáltató vállalatot, egyelőre még ki 
sem lehet számítani annak a következmé
nyeit.

A mozgalmat az újpesti szociáldemokrata 
párt irányítja. Szombaton mintegy

húszezer röpcédula kerüli forgalomba, 
amelyben a bojkott megkezdésére bivlák fel 
a város lakosságát.

A város perifériáin szombaton este vil
lany már egyáltalán nem gyulladt ki.

A főútvonalakon is érezhető volt a szer
vezkedés eredménye. Zárás után a kiraka
tokban teljes sötétség honolt, vagy legjobb 
esetben gyertyafény pislákolt. Elszórva égett 
csak illőit a villany.

A mozgalom*  méretei vasárnap még 
nagyobb méreteket öltenek.

\ polgári pártok és egyesületek kivétel nél
kül testületileg foglalkoznak most a világí
tás ügyével s egymásután zárkóznak fel a 
bojkotthoz.

Értesülésünk szerint Pestvármegye tör
vényhatósága dr. Szclényi vármegyei al
jegyző utján, sürgős tárgyalást kezdett a 
Phöbus Villamossági Vállalattal s előrelát
hatólag ezt a közvetítést siker fogja koro
názni.

M. E.

Remek férfiöltöny 
mérték szerint 4U P
A. tavaszi idényből raktárunkon 
felhalmozódott nagymennyiségű 
kitűnő minőségű szövetmaradé
kokból, remekkivitelü férfiöltöny 
mérték szerint rendelhető 40.— 
pengőért! Csak amíg a mara- 
dékkészletünk tartl Ruhakeres
kedelmi Vállalat, Ferenc-köruf 

39. szám, 1. emelet.

Botrány a villamoson
A Bátorság kirándulóegylet tag
jainak kalandja a villamoskalauz
zal — Elkobozták a botrányokozó 
fiatalemberek egyesületi sapkáját

Vasárnap délután hangos botrány játszó
dott le a Teréz-köruton egy 7-cs jelzésű vil
lamoson. A kocsi perronján hét fiatalember 
utazóit. Valamennyien

a bajtársi egyesületekéhez hasonló lapos 
tányérsapkát viseltek,

A fiatalemberek szóváltásba keveredlek Bacsó 
István kalauzzal és nagv botrányt rendezlek. 
A kalauz csendre intette őket, a lárma azon
ban tovább folytatódott, mire Bacsó a nyu
gati pályaudvarnál

lecsengette a villamost és rendőrt hívott.
A rendőr a hét utast előállította a VI. ke
rületi kapitányságra. Kiderült, hogy a tá
nyérsapkás fiatalemberek

a Bátorság kiránduló egyesület tagjai, 
az egyesület sapkáját viselték. A rendőrség 

elkobozta a sapkájukat 
és kihágás miatt eljárást indított ellenük,



HÉTFŐI NAPLŐ Budapest, 1933 míjnsíll

Premier után
EZ A KISLÁNY NEM ELADÓ. A Vigszin- 

ház tavaszi opereltujdonságaival évek óta 
baj van és ennek tanulságát évek óta nem 
vonják le legalább is darabmagválogatás, 
szerző vagy fordító tekintetében. Hiába: a 
Vígszínház együttese még Gaál Franciskával 
gazdagítva scin elég könnyed és frivol eme 
legkönnyebb és Icgfrivolabb műfaj interpre
tálására annyira, hogy még Szabolcs Ernő 
sokszor kipróbált és kétségtelenül tehetséges 
rendezői keze sem tudott megbirkózni a le
hetetlennel. Nem lehel tagadni, a Vígszín
ház tavaszi újdonsága nem a legjobban si
került: olyan ez, mint a muzsika könnyed, 
vidám és fülbemászó garnitúrájával reme 
kül ■ feldhzifell hahoslorla, amelynek .inbját 
azonban nem könnyű tejszínből, hanem su 
lyos malterból serlék. A közönség azonban 
szívesen fogadta ezt is — amint a kasszara- 
porlokból megállapítja ez.l az igazgatóság. 
Gaál Franciska elbűvölő és ötlet-. > most is, 
vele egysorban Fejes Teri ragyogó, Esortos 
chaplim humorral nesellet. Ámor Pál ked 
vés és elegáns, Hátkai Márton minden pénzt 
megér, annyira derűs és mulatságos. Gyér- 
gy'at remek. I'.gv sereg Halai is van a szín
padon, akik közül jól mozog egv fekete szi- 
mszianv //i/'.-ío Márta. (s. z.)

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: Armínv •zcidein (’áR). 
VÍGSZÍNHÁZ- 1/ i nrm eladó <S>
MAGTAII SZÍNHÁZ. I „ k sémim mAs (R>. 
BÍRÁI V SZÍNHÁZ: h.-k lampfts Oo 
TÓVÁROSI OPERETT: Holondói.. <8)
BEI VÁROSI SZÍNHÁZ M.ir-IAI ki. sapjáL (R) 
ANDRÁSSÁ i rt SZÍNHÁZ: A .%•>-)..hegedd I9>. 
TEREZKORITI SZÍNPAD: l.umpfrÁler < <1. 
ROVAI. ORFEI M: Ja/, < .mi ('i>
BETHLEN TÉRI SZÍNPAD: Tíniosa (W6 éa &9)

Az Opera házba n a legnagyobb titokban 
folynak n szerződlelési tárgyalások, de rög 
lön meg kell úMapilani, hogy a németországi 
események miatt Radnni igazgatónak sokkal 
könnyebb a dolga, mini tavaly volt. Akkor 
azzal állt elő n legtöbb művész, hogyha nem 
kapja meg azt, amit kéri, Németországba 
szerződik. Az <sg.'ik kiváló fiatal basszus-éne
kesünk, akinek többirányú német ajánlata 
solt, fölment Radnaiho/., hogy mi Lesz, az ő 
jövő évi szerződésével. Az. igazgató meglepe
tést színlelve, válaszolt:

— Hál azt hittem, hogy külföldre szerző
dött s önt nem vettem he az előirányza 
tómba. De azért, ha parancsolja, 4—500 
pengőt össze tudok önnek hozni egy hónap
ban.

így folynak a tárgyalások mostanában az 
Operaházban.

♦
A bécsi Biirgthciiler elhatározta hogy a 

♦ Húg összes jelentősebb nemzeti íróit meg- 
azóhiltnlja színpadán. Magyarországot Ma
dách Imre képviseli. Az ember tragédiájá
val, Lucifer szerepére Wcrncr Krnusst 
szerződtették, akit Hitler Németországa ép
pen nemrégiben helyezett ll-listára.

*
Addig húzták és gyötörték pisze orrával a 

legpiszébb pesti primadonnát, Z.ilahy Irént, 
tiniig ő Is divatot változtatott — az orrán. 
Iröpke ugyanis nem riadt vissza attól, hogy 
jellegzetes Xilahy-orrál megoperáltassa és ab
ból a plasztikus kése szabályos görög orr! 
formáljon. Akik eddig Zilahy Irént ismerték, 
biztosan nem üdvözölnék öt, ha Becsből 
Pestre jönne, egyszerűen azért, mert nem is
mernének rá. Tehát, vigyázat: I rönkének sza
bályos görög orra van. Állítólag ez a leg
újabb divat

♦
r.rdckrs véletlen éppen Zllnhy léén orrváltn- 

rásávRl kapcsolatban, hogy most készült el a 
Oodabár szerzőjének, Hcrcr.eg Gézának és 
Katschcr Rudolfnak leunjabb közösen irt ope
rettje: A pisze orr. A darab arról szól, hogy a 
feleség néliány napra Nzuiiatórlnmba vonul és 
később ilyen divatos orr-átulakllássid kopogtat 
be férje lakására. A féri nem Ismert meg és nem 
akarja beengedni a feleségét, vúlópör lesz belőle. 
A nézőtéren döntik cl, hogy vájjon a pisié orr 
átalakítása válóok-c, vagy sem.

pnhwöKÍd'

Budapest 
elegáns 
férfiai!

ASSZONYOK** AtMltRJÉN A

S Z I N H ÁZ-MOZ1
El akarják árverezni

a Király-Színház épületét
A Király-Színház bérlői mint vevők jelentkeznek

Míg egyik oldalon az. ügyészség foglalko
zik a: l nió-szinházak csődügyévcl és

keresi azt az 1,700.000 pengőt, 
amelyet a hitelezők védelmére alakult csőd
tömeg választmánya kifizetett az Ingatlan- 
banknak, a másik oldalról az Ingatlanbank 
árverési kérelemmel fordult a törvényszék
hez, n/. Unió szinházüzemi részvénytársa
ság egyetlen meglévő objektuma, a' Király 
Színház épületére vonatkozóan. Az. ügyész, 
ség azl kutatja, vájjon jogos volt-e az 
1,100.000 pengő kiutalása az Ingatlanbank
nak, amikor a kishitelezők százai alig ju
tottak néhány pengőhöz, vagy pedig egyál
talán nem kaplak semmit abból az óriási 
csődvagyonból, amely jóval meghaladta a 
tartozások összegét. Az Ingatlanbank azon
ban ugylátszik kevesli ezt a pénzt, mert

Juliim 21-érc árverést tűzetett ki a Ki
rály Színház épületére.

Beszéltünk a csődvúhsztmány egyik tag
jával, aki a következőkben fejtette ki állás
pontját az Ingatlanbank árverési szándé
kával .szemben.

— Nem engedjük elkótyavetyélni a 
Király Színházat.

A csődtömeg jogorvoslattal él az árverés

Álnéven tovább dolgozik Meller Rózsi, 
az „írja hadnagy" hathavi börtönre 
ítélt szerzónője „aIran d(,„eM, el 

tárgyalás előtt dr. Meller Rózsi, aki nem sajnálja, hogy börtönben ült

hogy Frank

dr. Meller

Bécs. május 21.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Újra a gum- 

pendorfi lakás kis dolgozószobájában. Nagy 
könyvespolc roskadozik a fal hosszában. Nin
csen rendes Íróasztal. Minden a helyén. Élet
telen. Látszik, hogy hosszabb idő óta nem dol
gozlak rajta. Kis szőnyeg nz ablak alatt. 
..Kommá" hever rajta, az. írónő kedvenc ka
ivá ja és sülleli magái a sárga függönyön át- 
szűrődő májusi nappal. Ismerős hely. Másfél 
évvel ezelőtt

Itt fedezte fel a Hétfői Napló, 
Maár, a „l.eutnant Komim*  
szerzője, azonos a magyar

Rózsival.
Azóta sok minden megváltozott, de főleg 
Meller Rózsi. Megtörte a börtönben eltöltött 
három hónap. Mélyeniilő, karikás, beesett 
szemek.

Kincs dolog igy szemheiilni vele és kérdezni. 
Hiszen csak ideiglenesen van szabadon. Még 
három hónap van hátra, ha elutasítják a sem- 
miségi panaszt. Ilyenkor a cigaretta segít. Sza
bad?.., Tessék!... N'cin dohányzik?... Ne
vetve mutálja a nikotintól barna ujjait. „Hat
van cigarettát szívtam cl a tárgyalás előtti na
pon." Megfogadtam az anyámnak, hogy ma 
nem füstölök.

— Várni rossz. A fogolytársnőim már reggel 
Ivat órakor öltöztetni kezdtek.

Fodrász nincs a fogházban.

Egy óra hosszal dolgozlak, míg a kócos haja
mat rendbehozták.

A nyakamat egy konyhakéssel borotvál
ták ki.

Reggel kilenctől déli fél egy óráig vallott egy
folytában n bíróság elölt állva. Miért nem kert 
egy székel?

- Egész fogságom alatt nem kértem sem
mit. Most se akartam kivétel lenni.

Kis csend. Azután halkan, mintha csak ma
gúnak mondaná... Fogság. Nem is a legrosz- 
szabb. Csak

ellustul az ember.
Eleinte nem bírják az idegek a szűk cellát, a 
megszorult levegőt. Minden ránehezedik. Sza
badulni szeretne és fejjel nekimegy a falnak. 
Aztán rájön, hogy céltalan. .Megnyugszik és 
napokul elhever tétlenül a vaságyon. Emlé
kek? Kissé felélénkül.

— Az asszonyok érdekesek. Sok mindent 
hnllotlnm tőlük, amikről még a kórházi labo
ratóriumok titkaitól megedzve sem volt fogal
mam.

Majdnem mindegyik férő miatt ül.

Nullás, táji, politikai ellentétek nincsenek. A 
bűnözők mind testvéri közösségben élnek. Csak 
egv volt, aki nem vett részt a többiek kollek
tivitásában. Nem adott cigarettát senkinek. 
Nem segilrlt. Árulkodott. Ez egy ártatlan .vizs
gálati fogoly volt. A tárgyaláson felmentették. 
Nem búcsúzott el senkitől, mikor elment. Tulaj
donképpen logikus, hogy kiközösítette magát. 
Tisztességes ember volt mi pedig a „rovott 
mull" jelöltjei.

— Dolgozott valamit bent?... Igen. Egy

uj darabot írtam.

Már majdnem kész. Címe? Még nincs.
Mik a tervei?-. Megváró® « pa

megtartása ellen, mert most nincsenek olyan 
idők, amikor a Király Színház épületéért 
meg lehet kapni azt az összeget, amelyet ez 
az objektum tényleg meaér és amely ösz- 
szegből jutna a hitelezők széles rétegeinek. 
A hitelezők érdekében ezért az árverés eb 
halasztását kérjük. Természetesen, ha ad
dig akadna olyan komoly vevő, aki hajlan
dónak mutatkozna a Király Színház teljes 
értékének kifizetésére, akkor az árveréshez 
a csőd választmány is hozzájárul. Ez azon
ban nem valószínű.

A Király Színház épületének árverezése 
természetesen nem érinti a Király Színház 
uj bérlőit, akiknek köszönhető, hogy a Ki
rály Színház ebben a szezonban nívós és 
jó operettelőadásokat tarthatott és egy egész 
sereg színész megélhetést talált.

A mostani vezetőségnek hároméves op
ciója van a színház bérletére,

de úgy értesülünk, hogy’ amennyiben mégis 
árverésre kerülne a sor, a Föld Aurél— 
Bauer—Gyöngy tőkecsoport, mint vevő is 
jelentkezik a Király Színház épületére.

A Király Színház egyébként, amely most 
vasárnap be akarta zárni kapuját, egy héttel 
meghosszabbította szezonját a Kék lámpás 
nagy sikere miatt. Eszerint a színház, a jövő 
vasárnap tartja szezonzáró előadását.

nasz feletti döntést, azután tovább dolgozom. 
Bécsben. Álnév alatt.

Olvasta már a tárgyalásról szóló lapludósi- 
tá.sokat? ... Nem. Szándékosan nem nézem 
meg a lapokat, amig velem foglalkoznak.

Még egv kérdés. Mondja, kielégítőnek találja 
azt n motiválást, amit a tárgyaláson előadott?... 
Egy kicsit elgondolkozik.

Nem. Olt is megmondottam, hogy nem 
lartoin elegendőnek, de nem tu/lok többet. 
Hogy miért?... Van minden „iniérlre" válasz 
az életben?... kérdi most ő csendesen a kéz
fogásnál.

Lebotorkálok a homályos lépcsőház.ban. Nem 
tudom, miért egy Slrinilberg-mondás jut nz 
eszembe: „Es ist Schade nrn die Menschcn'"... 
Kár az emberért...

(a. 1.)

Ha már a divatról van j:ó, be kell számolni 
a pesti játékdivatról, amely miatt az utóbbi na
pokban több színésznő késte le jelenését. Az 
ügyelők vizsgála'ot indítottak a tömeges késé
sekkel kapcsolatban és kiderült, hogy színész
nőink az úgynevezett „Puzzly“-val játszottak. 
Ez egy olyan ezer darabra szclvagdalt. kartonra 
nyomott kép, amelyet pontosan össze kell ál
lítani. Íme a jojó utóda. •

♦
Ma délután kez.di tárgyalni a választót! 

bíróság a Kamaraszínház ismeretes bol- 
rányperét. A színház adós maradt tagjai
nak a gázsival, akik erre nem voltak haj
landók tovább játszani. A színházigazga
tók az.l vitatják, hogy a sztrájkhoz a színé
szeknek nem volt joguk és állítólag bojkol- 
lálták azokat a színészeket, akik a sztrájk
ban resztvettek. A Színész Szövetségből vi
szont kilépett a Kamaraszínház rendezője, 
Köpeczi-Boócz azzal, hogy nem azono
sítja magút a szövetség sztrájkfelhívásával. 
Meg keli állapítanunk, hogy sem a színé
szek, sem a színigazgatók részéről semmi
féle bojkotthatározat nem történt, viszont 
a színészek szerződésszegés címén pert in
dítottak Alapy Nándor színigazgató ellen 
és tőle nemcsak az elmaradt gázsit, hanem 
a szerződésük tartamára esedékes fizetésü
ket is követelik.

♦
A Pesti Színház vasárnap este bezárja kapuit 

és négynapos próbaszünetet tart a következő 
darab, illetve revü előkészületeire. A revü szer
zője, Kellér Dezső a következőket mondja:

— A „Feleségem nadrágja" revü tizenkét kép
ben és az uj női divathóbortot figurázza ki. 
mondván, mi lenne akkor, ha Budapestre is 
eljutna Marlenc Dictrich divatkreációja. Ne tes
sék megijedni, annak ellenére, bogy darabom
ban a pesti korzón egyideig még a Buchwald- 
néni is nadrágban fog járni, a fináléban mégis 
a szoknya győz. A revü egyik érdekessége, hogy 
hatvan bájos nő szerepel benne. Az egyik 
ilyen bájos a tegnapi próbán ezzel a kéréssel 
fordult hozzám: Drága szerző ur, legyen olyan 
szives egy kis szerepel beírni a darabba. Nem 
kell sok. Megelégszem annyival is, hogy a nad
rág előállott, vagy a nadrág tálalva van.

’ A rr»0 kell ■ kbiünségnrk. A hangosfilm korszakának 
kezdetén minden amerikai filnigjér revüket készített és 
akkor a restivel jól is lakott ■ közönség. Az utóbbi he
tek legnagyobb sikere Ncwyorkban Ismét egv filmrevO. 
A közönség most már, ilyen szünet útin, ismét éhes a 
rcvfire és ez az oka annak, hogy ezt a nngv filmsikert s 
Rádius Metró Filmpalota most biatoaHutta magénak 
vTúodöHő aMaopyok" a cüue • revóuck-

Marlene Dietrich
Parisban

A „férfiruhás" Marlenc Dictrich végre átjötf 
a vén Európába, hogy megmutassa, milyen Is 
nz a „női urldlvat". A Hollywood-ból férjével 
és kis leányával érkező filmsztárt óriási lönjeg 

fogadta a Szent Lázáré pályaudvaron.

Nagy napja van ma a Hunnia-fllmgyárnak. Ma 
kezdik forgatni az első valóban nagyszabású, 
izlg-vérig magyar filmet. Fedák Sári produkció
ját az „Iza nénl“-t. Fedák Sári, aki a napok
ban érkezett meg Páriából, máris nagy munkát 
végzett a műteremben. Vezérkarával, amelyben 
többek között helyet foglal Gaál Ernő produk
cióvezető, Renncr János személyzeti főnök. Szé
kely István rendező, Mihály István szcenárium- 
iró, Angyal László zenei vezető és Vincze segéd
rendező és nz elsők között- Dénes Zsófia sajtó
főnök tökéletesen berendezlctte magának hosz- 
szabb tartózkodásra a Hunnia-mütcrem irodáit 
és szobáit. Külön fürdőszobás nppartmánja van 
Fedák Sárinak, aki rcggcitől-estig a Hunniában 
tartózkodik. Hatvanöt magyar színészt foglal
koztat nagyszabású filmje, amelyhez Budapes
ten klYüi Selmecbányán Parisban is készül
nek külső felvételek. Nagy szerepeket játszanak 
a filmben Goinhaszögi Ella és Huszár Pufi
kettős, Törzs Jenő, Jávor Pál, Beregi Oszkár, 
Harsány! Rezső, míg a fiatalok közül Ágai Irént, 
Szőnyi Lenkét. Miklós Rózsit, Rétliy Anniét, Né- 
methy Sárit, Sajó Lilit említjük meg.

♦
Régen nem hallottunk már Dayka Margitról, 

erről a kitűnő naiváról, aki szabad idejét most 
vidéki vendégszereplésre használja fel. Er
délybe utazik és Nagyváradon kezdi meg ven*  
dégjálékait, ugyanott tehát, ahonnan mint kis 
szinészlánynak a karrierje elindult.

♦
A Magyar Színház váratlanul építkezésbe fo- 

golt. Délelőtt serényen folynak a munkák a 
színház nézőterén. A színház jéghűtő-berende- 
zést szereltei föl, tekintettel arra a forró si
kerre, amelyet a tavaszi operettjével, az ..Egy 
csók és más semmi“-vel aratott. A színház, 
amely junius 1-én akarta befejezni a szezón- 
ját, valószínűleg egész nyáron át játssza ezt as 
operettel

★

Viszont ma kezdődtek meg a próbák a 
Budai Színkörben is. ahol Bónyi Adorján-— 
Lajtai Lajos „Egy elfelejtclt csók" lesz a sze
zonnyitó. A főszerepeket Berki Lili, Kun 
Magda, Csortos. Gő-np, Jávor, Gycrgyal, Peti. 
és Gárdonyi Lajos játssza.

♦
Bársony Rózsi — ahogy ezt Berlinből a 

Színházi Naplónak jelentik — befejezte 
filmjét, amelyet az Ufónál forgattak. A bű
bájos szőke sziihrelt is indexre került Hitler 
Németországában és az Ufa felbontotta a 
fiatal szubrett hároméves filmszerződését. 
Bársony Rózsi azért nem esik kétségbe: ő 
könnyebben nélkülözi Németországot, mint 
a többiek, máris van szerződése London
ba, amelyet csak akkor fog teljesíteni, ha 
a régen tervezett erdélyi turnéját megvaló
sítja. Bársony Rózsi a napokban Pestre ér
kezik s innen néhányhetes romániai tur
néra indul s azután majd elválik, hogy mit 
boz a jövő.

♦
Orsolya Erzsit, ezt a Varsányi Irén-hnngu ra

gyogó drámai színésznőt egész szezónban nél*  
kíilözte a pesti közönség. Az ok: a kitűnő fiatal 
művésznő, aki dr. Egcrváry Tibor felesége, a na
pokban gyönyörű fiúgyermeknek adott életet. 
Ez már a második édes apróság. Gratulálunkl

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

Megnéztük e heten a Hongkongi kalan
dot — nagyon tetszett. Kay Francia szépség
ben és művészetben lepipálja az ősszel 
hollywoojli sztárokat, Más nincs! - --------

Hcrcr.eg


Budapest, 1«3S míjus 22. HÉTFŐI NAPLÓ 9

(2.)
M a három sor iirá«, siimehira*  Friedma.iin 

felhívta gazdája íigydniél. Mátyás .király 
<hi-i vess'mek detlókáiiiója vott, imtillyell fe’iajáh- 
Idba kiir;i.lyii •férjóncí; az áótaita .rendeli! kéz- 
fiakkőteteL

Aillwclm előtt egy piillamtig sem volt kót- 
fiéges, hogy ez a nó'm'wiy seír, Jua htajilég 
Beatrice királyné írása, kétszereseire emeli 
ennek a Ourvina-ikótotaeJ*  amúgy ás hataű- 
tnas értékét.

A pocakos antikvárius, .anclikül, hogy ki- 
tn utalta voáná Üaiilnlikuniul nagy úr de klód és él. 
hpgyttóü vegével iigy.dketeti kibedüanii a dedi- 
fcficíő izövegél, air.ii nagy szakár Veimé révén 
csakluainimr sikeröüt is neki. Tudott Valiitok 
olaszul és hevesen dolyogó szívvel obvosita az 
otasz tkirályléiny ajánlását, amely mfrndössze 
ennyiből

Al mto sposo teale 
MATHEO COfíVÜNUS 

sít a sposa affeiuosa
. II/8. 1477, Firenze BEATRICE.
T Fried maron észirevette a gazdája tekinteté
ben (felvillanó Öröm saigairái ás jelentős pÜ- 
iantóst váll tolit vele.

Gálosi már meglehetősein unta ezt a hösz- 
azadal.rn.as vízagAtódAst és türelmei!leníiil sélá/lt 
• szobában, miközben egyik cigarettát szólta 
o másik után. Félt, hogy * kereskedő nem 
elégszik nuvig ezzel a felületes vizsgólódássa.l 
és esetleg cdihuzza a vásárlást. Neki pedig 
igen nagy szülfcsége volt a pénzre.

Ideges mozZbuilattal fojtotta el oigarelitájál 
•gyík lnamwtartálxiin és látszólag közönyösen 
íorduilit a 'kereskedőhöz:

— A iköfnyv eredetisége felől, remélem, 
nincsenek ikélelyei? Most csak arról lőhet 
szó, hogy megér-e önnek aranyit, amennyit 
kérek érte?

— Mennyit kér érte?
— Húszezer miánk&t — felette szemrebbe

nés nélkül Gálosi.
A könyv kereskedő mfimeg’epűdési ren

dezett.
— Hová gondol, uram? Húszezer biro

dalmi márka ma nagy szó. Csak nem gon
dolj® komolyam, hogy ez a könyv megér 
annyit?

— Valósziinüileg megér — felelte Gáílosi —, 
bár nem vagyok tisztában a túnyiteges érté
kével. De belemegyek megnyugtatásuil abba, 
hogy vizsgáltassuk meg egy hivatalos szak
értővel.

AMwein meghökkent erre a látszólag nyu
godt kijelelni ősire. Még csaik .az kellene! ösz- 
szes tervei és elképzelései hátammá düllnémiek, 
ha egy szakértő megmondania az igaziat o 
kömyv értékéiről. Egy megjegyzéssel akarta 
eltámibani a dolgot.

— Ezzel nem érnénk célt, mert városunk
ban, sajnos, minős olyan szakértő, akiinek 
Ítéletében jobban mcgbiabaitnék, mint a mia
gaméban. A könyvet, igazság szerint, Ber
linben kellane meg vizsgál tátrai vagy Prágában, 
de ez sok időbe kerül.

— Nekem pedig nincs időm erre — felett 
kissé ingerültein Gálosi. — Hrtlljuk uram o 
véleményét! Elfogadja-e az árat vagy sem? 
Az utóbbi esetben a könyvet megtartom és 
nagyon sajnáltad fogom, hogy nan önnel 
csináltam meg az üziletet.

Finiedmiaun, aki egész idő alatt ütalelme- 
sen hallgatott, most észrevétlen ül meghúzta 
gazdája kabátját az asztal mellett s ezzel 
figyolmeztette, hogy jó ilesz sietni az üzlettel.

Altwein, akiit már az a gondolat is rémü
letbe ejtett, hogy a kódex esetleg más tulaj
donába kerül, megértette a jelzést és nen^ 
habozott tovább egy püitainiailiig sem. Zsebébe 
nyúlt és elővette a esek könyvét.

— Megveszem a könyvet! — jelenteje 
kii. — Elfogad egy csekket 'készpénz helyett?
— Miért ne, ha jó... — felelte moso

lyogva Gálosi.
Ezúttal Aillweim Jeromos rideg, üziloti arca 

is mosolyra torzult.
— Hogy jó-e? ... Uram, ha kilép az 

utcára és házmi.-ily embertől megkérdezi, 
hogy mennyire jó az öreg Allwenqt e'láirása. 
meg fogja kapni a megnyugtató választ.

— Rendiben vain! — szólt Gútatf és előkelt> 
gesztussal z-sebregyürte a csokikét. — Fel- 
veiliolecn még ina a pénzt?

— Természetesen. De előbb legyen olyan 
szives néhány sorNun igazoilr/. hogy n maii 
napon elindult nekem egy Górván Mátyás ide- 
jóből való könyvel, mely a/, ön tulajdonát 
képezte, húszezer birodalmi márkáért. Azt 
hiszom, megérti, hogy errtj «az írásra szüksé
geim van?

— Megértem — válaszMt Gálosi és már irta 
is az igazolást néhány ■sorban. — Tessék!

Remélem, hogy mim lesz baja vde s vég- 
wcdménybrm mindketten jó üzletet csiná
lunk.

— Reméljük — fellőtte Aillwcnn, miközben 
gondosan becsomagolta az értékes zsák- 
mö i\i!. — A kereskedő si»hasem 1mdórát ja 
előre, hogy miilyen üzletet csimáil. Váiilalniiá 
kell a rizikóit s ez a kockázat fi 1'tinidó bizony*  
talanságbnui tartja az üzlet menetét. De a 
jó kereskedő azért mindig uralja a hely
zetet.

Gálosi kezel nyújtott és ha tat ma són meg
rázta a könyvkereskedő zsirpánnákitófl duz
zadó kezét.

— Remélem, ön jó kereskedő?
— Igen ... azt hiszem . .. •—- dadogta Alt

wein. — Legalább is azt hiresztelik rólam 
ebben a városban.

— Tartson meg emlékezetében — mosoly
gott Gálosi —, mert remélni merem, hogy 
nem utoljára találkoztunk.

— Ó, kérem... — hajlongott a könyvke
reskedő, amennyire termete engedte —, min

Megemelte kalapját és udvariasan bemutatkozott , « »

dig szerencsémnek fogom tartani, ha meg
látogat. üzletem és házam a halpiac mellett 
van, mindenki ismeri.

:— Keresni fogom az alkalmat —- udva- 
riaskodott Gálosi és közben arra gondolt, 
hogy nemsokára Amerika felé fog hajózni 
s elfelejti Emdent mindörökre, a pocakos 
könyvkereskedőjével együtt.

Elbúcsúztak. Gálosi még megsúgta az ügy
nöknek, hogy ebédután jöjjön el az ötezer 
inárkáért, aztán kikisérle látogatóit.

Friedmann fölajánlotta, hogy viszi a köny
vet, de a főnök ideges félelemmel hóna alá 
szorította és világért sem akarta átengedni 
ügynökének.

— Hagyja csak, nem nehéz ... Majd ma
gam viszem hazáig. Hátha elejtené ...

Az ügynök nem szólt semmit. Végered
ményben az üzletet megkötötték és ő ke
resni főig rajta mindkét részről. Ez volt a 
fontos.

Engedte, hogy főnöke elmerüljön a bol
dogság és ipegelégedettség gyönyörében, 
csak akkor rántotta hirtelen vissza, mikor 
egy robogó autóbusz csaknem legázolta az

10 napig láihaiű még a
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Nyitva
ei Margitszigeten

Asziamíie^s: leieion iq-s-os
elgondolkozva lépegető Altwein urat egy 
utcasarkon.

III.

Aki fölcseréli Californ'át 
Monacóval

A kereskedő távozása után Gálosi azon
nal vette a kalapját és lement a szálló hali
jába. Egy pillanatra megállt a portás fülkéje 
előtt s csak úgy a forma kedvéért megkér
dezte, hogy nincs-c postája.

— Nincs, uram — felelt a főportás, majd 
diszkrét mozdulattal előhúzta Gálosi szám
láját. — Parancsolja uraságod most a szám
lát, vagy talán később?

Mivel a később szól különös hangsúly ki
sérte, Gálosi idejét látta a közbelépésnek.

Mondja csak — szólt hirtelen n főpor
táshoz, anélkül, hogy válaszra méltatta 
volna •—, ismeri maga Altwein urat, a 
könyvkereskedőt, aki most volt nálam?

— Hogyne, uram! —- felelt a portás némi 
Csodálkozással. — Ki né ismerné Altwein 
urat ebben a városban?

— Helyes. Adhatna róla némi felvilágo
sítást?

— Szívesen, uram.
— Tehát — szólt Gálosi és hanyag moz

dulattal elővette a pénztárcáját —, milyen 
összegre jó ez az úriember?

— Milyen Összegre? — mosolygott u kér
dezett. — Bármilyenre. Dúsgazdag ember, 
aki nemcsak ingatlanokkal, hanem nagy 
bankbetétekkel is rendelkezik.

Gálosi, a portás kérdő tekintetére, elővette 
tárcájából Altwein csekkjét és megmutatta 
a hotel őrének, aki tiszteletteljes pillantást 
vetett rá.

—- Nos, mit gondol, fölvehető ez az összeg 
azonnal a Német-Holland Bank itteni fiók
jánál?

— Hogyne, kérem, minden bizonnyal! — 
áradozott hirtelen megváltozva a portás és a 
vendég számláját diszkréten visszacsusztalta 
fiókjába. — Húszezer márka nagy összeg, de 
Altwein ur százezrekkel rendelkezik. Paran
csolja talán, hogy elhozassuk az összeget, 
vagy személyesen tetszik érte fáradni?

— Majd elsétálok érte magam — felelt

Gálosi mosolyogva. —- Messzi van ide a 
bank?

— Néhány lépésnyire csupán, a Eriedrich- 
I’lntzon.

■— Köszönöm — bólintott Gálosi és a csek
ket gondosan összehajtva, visszatette a tár
cájába. — Ebédre visszajövök. Addig le
gyen szives a teljes számlámat összeállítani, 
mert az esti vonallal továbbutazóm.

— Parancsára.
A főporlás tisztelgett, Gálosi pedig dagadó 

önérzettel lépett ki a szálló kapuján s nem 
egészen tizenöt perc múlva már a bank 
pénztárablaka előtt számlálta azt a húsz 
darab ezrest, melyet a pénztáros kifizetett 
Altwein csekkjére.

Tagadhatatlan, hogy a pénz varázsereje 
nemcsak rossz, hanem egyben jó hatást is 
gyakorol a nincstelenekre. Emeli az önérze
tüket, bizalmukat, tekintélyt kölcsönöz és uj 
erőt ad a további küzdelmekhez. Gálosi 
nagymértékben érezte ezt a hatást, mikor 
húszezer birodalmi márkát kitevő összeggel 
elhagyta a bank épületét. Nagyokat lélegzett 
a szabadban, mellét nekifeszitette a tavaszi 
napfénynek és boldog, fölényes mosollyal 
pillantott a mellette elhaladó emberekre.

Hamar kiszámította, hogy húszezer márka 
csaknem huszonnégyezer pengőt jelent ha
zájában. tehát olyan összeget, amellyel még 
otthon is uj életet tudna kezdeni. De nem! 
Ha már eltépte azt a kapcsot, mely eddig s 
múlthoz és ősei földjéhez kapcsolta, akkor 
már nem néz visszafelé többé, csak előre, 
uj lehetőségek, uj világok irányába, ahol 
már biztosan várja őt az érvényesülés és 
meggazdagodás módja. Útirány: Hamburg— 
Ncwyork*- —San-Eranciskö... California, a 
minden lehetőségek és az arany hazája!...

Annyira elmerült torvezgetéseiben, hogy 
figyelemre sem méltatva már a többi járó*  
kelőt, csak akkor zökkeni kí ábrándos hangú- 
tatából, mikor teljes erővel nekiment egy 
hölgynek, aki az egyik ékszerüzlet kirakatát 
nézegette.

— ó, ezer bocsánat és kegyelem!... — ki
áltott fei kétségbeesetten Gálosi, mikor meg
látta a fiatal nő rémült arcát. — Méltóztassék 
elnézni ezt a durvaságot. Annyira elgondol
koztam, hogy nem vettem észre kegyedet, 
őszintén bevallom, hogy nagy szamár va
gyok s ha nem okoztam nagy fájdalmat, 
kérem ,hogv bocsásson meg.

A fiatal hölgyet ez a bocsánatkérő áradozás 
még jobban meglepte, mint az előbbi inzultus 
s igyekezett mosolygó arcot ölteni, mikor látta 
a féri! nagy ijedtségét. (

— Kérem, uram ... látom, hogy nem szán
dékosan telte. Szívesen megbocsátok.

Gálosi elragadtatással nézte a buzakóksze- 
mü, szőke szépséget, aki úgy állt mellette, 
mint a gyönge, kis veréb a hatalmas, ragadozó 
sas árnyékában. Majd a húszezer márka állal 
szuggcráll bátorságra kapva, megemelte a ka
lapját és udvariasan bemutatkozott:

— Gálosi Béla földbirtokos vagyok. En
gedje meg, hogy fájdalomdijkénl fölajánljak 
tetszése szerint bármit ebből a kirakatból, 
amely előtt meglöktem. Remélem, nem veszi 
rossz néven ...

— De uram!... — tiltakozott a fiatal hölgy, 
- - hogy jövök én ehhez az ajánlatához? Ön, 
ugylálom, idegen és összetéveszti az itteni szo
kásokat az otthoniakkal.

Gálosit nem nagyon zavarták meg ezek a 
hűvös szavak. Derűsen felelte:

— Lehetséges, kisasszony ... lehetséges ... 
Én magyar vagyok és nálunk meglehetősen 
nagy az ajándékozási kedv. Ha azonban ezt 
nem találja összeegyeztet betűnek az itteni szo
kásokkal, úgy legalább azt engedje meg, hogy 
Önkéntes lovagjául szegődjem és hazakisér- 
jem.

A leány pillantása megenyhült és önkényte
lenül elmosolyodott. Tagadhatatlanul impo
nált neki a férfi bátor és szókimondó fellé
pése. E"y-két pillanatig még határozatlanul 
állt, aztán biccentett.

— Maga nagyon furcsa ember... de nem 
bánom, ha éppen más dolga nincsen. Egyéb
ként itt lakom a közelben és nem kell mész*  
szire fáradnia.

— Ó, — nevetett Gálosi, miközben a leány
hoz csatlakozott, — magával elmennék a vi
lág végére is.

— Ne mondja! — nevetett a szőke szépség. 
—- Egyelőre azonban nincs kedvein olyan nagy 
sétát tenni.

— Egyelőre? . . . Hm . . . Akkor tehát nincs 
veszve minden. Én szívesen várok, ha kell.

Átsieltek a Wilhehnstrassén, ahol néhány 
lépés után a leány megállít egy üzlet előtt.

— Azt hiszem, — szólt — nagyon sokáig 
krllene várnia. Én ugyanis most elutazóin 
és mivel ön idegen, nem valószínű, hogy 
még egyszer találkozunk.
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— E« ha mégis tulái'kornáuk? — érdeklő

dött komoly arcot öltve Gálos!.
N<»\ kacagott a leány abban az 

cselben megengedem, hogy felújítsa ezt az 
ismeretséget. Isten vele, uram, én már itt
hon vagyok.

jtólinlott és ii kalapját megemelő férfi 
előtt hu'épet I abba az. üzletbe, amely előtt 
álltak, Gáiosi érdeklődve nézett fel az üzlet 
cégtáblájára, aztán meghökkenve hátrált. 
A cégtábláról Altwein Jeromos könyvkeres
kedő és antiffnárius nevét olvasta le. Gyor
san továbblépett.

— Na. ez nem rossz! — mormogta.
Meg csak az. kellett volna, hogy az. öreg 
könyvmoly meglásson a lányával. Vájjon 
mit gondolt volna rólam?...

Visszament a szállóba, ahol bő ebédet 
rendelt, majd kifizette a Számláját, moly 
alig telt ki száz márkái Ezután elkérte a 
menetrendet és tanulmányozásába mélyedt. 
Este hét órakor indult egy vonat Hamburg 
felé, azzal akart tovább menni.

Bement az étteremlx1, ahol már gyülekez
tek a szálló vendégel. Helyet foglalt egy sár 
rokasztalnál és cocktailt rendelt. Jókedvűen 
elábrándozolt azon a futó kalandon, mely
ben része volt, azután nekilátott az evésnek. 
Pompás ebédet kapott, amely még jobb 
kedvre hangolta. A fékedé után pezsgőt ren- 
dfi’l. Egyik üveg után megkívánta a másikat 
s egyszerre olyan kedve kerekedett, hogy 
észre sem vette nZ idő múlását.

Este nyolc órakor már az. „Éjjeli bagoly" 
nevű bárban ült és meglehetősen borközi 
állapotban egymásután adta megrendeléseit 
n mixernek különféle italok elkészítésére.

Az. „Éjjeli bagoly" Emdcn egyetlen mu
latóhelye volt, kevés látogatottsággal. Letört 
fiatalemberek és szomorú, festeltarcu höl
gyek járlak ide, várva a jószerencsét, amely 
egy-cgy külföldi személyében nagynéha be
tévedt közéjük.

A lézengő törzsvendégek közöli volt egy 
érdekes külsejű, sovány fiatalember, aki asz
kétaarcából elővillanó, bogárfekele szemei
ről azonnal feltűnt mindenkinek. Nem volt 
elegáns, de kifogástalan, nem volt jóképű 
sem, de megnyerő vonása s bár inkább csú
nyának lehetett mondani, tagadhatatlanul 
volt valami vonzó a kétségtelen intelligen
ciát sugárzó arcában.

Ezt a flalailemberl a lokál törzsvendégei 
„Szentpéternek" neveztek egymás között. 
Keresztneve Péter volt és állítólag azért ju
tott a „szent" előnévhez, mert fanatikus te
kintetével mindenkit megbabonázott s akin 
egyszer rajtafclejtelte a pillantását, az nem 
tudott tőle addig szabadulni, amíg Péter 
meg nem fejte valamire. Mert bár kétségte
lenül jó. szuggerátor vált volna belőle, a fia
talember egyelőre csak arra használta fel 
tudományát, hogy a tulajdonos megbízá
sából költekezésre Inspirálta a vendégeket. 
Amolyan „konzumféríl" volt.

Gáiosi, ciki mámorában toljeson megteled*  
knzetil már utazási szándékáról, jóogyoé- 
hány flippel és cocktailt elfogyasztott, mikor 
észrevette, hogy a fi a<l intem ber merően nézi. 
Nem fudlu. hogy tiniről vám szó, toltál vári 
nAhány |w.eig. Mikor aztán látta, hogy u 
fkíbaionvber ktkurlóain flxirozza, nyugodtan fel- 
cinciié az. egyik ik/ni,»tály pertuinál és oda- 
röpítette az idegen as »t a Iáihoz.

Konulcirnáciió keletkezett, a vcindégek fel- 
ugráltak és a főpincér azonnal <Kkilé|xilt 
Gáiosi asztalához.

— Szaluul érdeklődnöm, urain, mi tör
téni?

Gáiosi, bár wtn volt józan, megőrizte nyu
galmát és csöndes, de határozott hangon 
t t

Mondja nwg. kérem, annak a szamár
nak, hogy ne ílxirozzon tovább, mert pofon
ülöm.

De kérem ... — dadogta « főpincér — 
az az t>r egyik wlkalmazcótunk ... Nyilván 
tévedés...

Sommi tévedés! — dörögte most már 
dühösön Gáiosi, Bánom is én, akárki, 
mégha maga Szentpéter is, akkor sincs 
joga engötn tixíirozoi.

A flatüd^miher oviilván azt hv'.te, hogy gúny
nevén szótóják, ment fc!é.<lll és odalépett Gá- 
loVi asztalához, ahol udvariasan meghajolt 
és bömutartkozoitt.

- - Bocsásson meg. uram, Sldnman Péter 
vagyok ... Valami félreórtós keletkezett köz
tinik, mert mikéin cszemágálan sem volt 
önt megbántani.

Gáiosi megbúkiii'lan pillantott a sz>ugg<*sz-  
tiv külsejű hatakoniborre, áriám mogorván 
szólt:

Akkor részemről is tévedés történd. Én 
úgy láttam, hogy ön IIxArozott.

A llntah'ml»er szájának stegildéban alig 
észrevehető mosoly jelent meg.

— Nem akartaim llxhroMni, csupán azért 
néztem önre, mert felkeltette az érdeklődése
met. Rögbin lót ram, hogy ön idegen, nyilván 
magyar ember és én nagyon szeretem a ma
gyarokat. Ismét bocsánatot kérek, ha ön- 
•kdvtel- iiül és a-karatkvinil tnogaavártám mu
latságát . .

Meghajolt és (óvonná akart, de Gáiosi le
intette.

—Jól van, tbitailcmber, nincs wnvmi Imi 
t'ljSn le. Iki v:u> kelve, majd WMkftliiiA 
egy két pohár itáka mellett.

Gáfósinak Immár megtetszett a furcsaképii 
flatal<wnb<ir i h pincó.uk legnagyobb örömére. 
AgyjQNUuUn rendűik «z *Luk>k<L,

— öu valószínűleg gazdag ember — szól*!  
a fiatalember, Gáiosi bcikezítoégót látva.

— Miből következteti?
— A rendeléseiből. Ebben a holyisóglxMi 

ugyanis ritkaság n bőkezű vtwlég, kivéve ha 
egy-egy^gazdítg kütlíöidi téved ide.

— Nem vagyok gazdag — fotellé Gálos*:  
és blítzirian tcgyúíúeH — csak vdltar.n vala
mikor, régett ... De hagyjuk ezt, nem is jó 
arról beszélni . . Az a fontos, hogy most si
került újra la’p.raálkutt>m és uj életet kezd
hetek.

A fialale.inbe.r szemei fölcsiiüanteik.
-— Uj élet!... — séihaj'totla. — Nőkéin is 

ez az egyetlen vágyam, l inóin már ezt az egy
hangú káéit, ahol azért kapok intemizsnt- 
szeríi fizo.ésl, mo't szónakoz-latom a vendé
geket és néha táncolok, ha van kivert.

— No és mént nem kezd vai'oimi mást? — 
kérdezte Gáiosi némi énleki'ődésise!. - 
sziniileg i’.óncs végleg elithez a 
kötve?

Bármiikor elmehebnék, de 
Mindemhez jxnz keld és noko.n 
s’mcis, amenmyii a napi nicgéíht 
Még szerencse, hogy iti! vacsorát 
dón este.

Gáiosi hirtelen öllotlel kezét a ílatalembcff 
lúillára telte és yidáimam megszólalt:

- Mondja, uram, mj'.tcz kezdenie, ha mód 
hirtelen hozzájuíma egy nagyobb összogihez, 
mondjuk tiiz-tizenötezer márkáihoz?

Az idegem szeme ismét felragyogott ogy 
pilbarna Ina az összeg lnaiMatána.

— Hcgv miihez kezdenók? Egysze.ribon je
gyet váHanéik a vonadra, fölülnék és meg 
sem áb'aitiék Mcindccarlóig.

— Monlecarló? ... — diiininyögle mámioro- 
sam Gáiosi. — Nem tossz hely, de az ön he- 
dyúlxin én mégsem ezt váiliasztanóm, hrancun in
kább $r.m-Fuwiciiscot. Olt közelebb lenne az 
aranyhoz, niijint abbarn a játékbanliamgibam. 
ahol csak veszteni lehet.

— Nevessem k*i,  uram, — fekil't a fiiodalem- 
l>er, — de úgy van, artiogy momdoan :én Mon- 
tecarloban cmik nyerhetek, ha ■negfolelő tő
kével megyek oda. Ez olyan biztos, miot a 
halál.

— Ne mondja! — mevelett Gáiosi és a ré
szegek mozdulatával Péter felé kaipott. — Ta
lán valami sziiszitéma, mi? Uj szisztéma, ami
vel még esetleg nvonni is lehet?... Reme-k! 
. .. Barátom, hogy miagámaik miidyen zöld öt
letei vauinak, szi’.m*te  feltűnő. Valiamii újabba! 
nőm kid?

— Az ötlet van olyam jó, minit Galúfonniia, 
ahol tucatjával halmaik éhen az emberek ,ha
csak nem akarmak homokot talácskázinii. Fi
gyeljen rácn, uram és elmagyarázom önnek 
az ón rendszereimet: hogyam lehet tirezer mAr- 
kávul moggazikigoihiti. Hm nem i§ játékos, oka
kor is meg fogja érteni.

A Szontpétemek gunyedt fiatailcímben: fana
tikus hévvel magyarázott egy negyedóráiig. 
Lenyűgöző erővel annyira érdekessé tette elő
adását, hogy Gálos; akanatilímul is odaifiigye'j!. 
Mikor aztán az ifjú papirt vett elő és bemu- 
latiba szánii'lásaiit, ebtenállhataflnir. érveket so
rakoztatva igaza mellett, akkor már Gálon 
nagy érdeklődést miiiladolit s miután mégis 
merte a tervet, hirtelen elihatáirozáissail az asz
talra cswpobl, hogy a poharaik szenteguruiltak.

— Bravó, fiatademibert — kiáltott, majd 
odcJliajolva hidikabban folytatta: — Ha ez*'  
tónykig meg luxija csinálni, akkor rondelikezé- 
sére bocsátom a tízezer márkát. De mi lesz 
ha nem sikerül? Hol vau garancia anna, amit 
állít?

Fanatikus piilantás futott Gáiosi orcára. 
A fiatalember szinte meg oikarla büvölinú te
kintetével.

Garancia az életem, uram! Ha ainim si
kerül, ami egyébként kizárt eset, akkor véget- 
ve-lek a földi élelemnek.

Gáiosi részegen fedikaoagott.
— Alászolgája, pápa ur! Ez igen szép gesz

tus lesz magától. De mit érők ón azzal, ha 
maga elköltözik az Annyókvitógha és magával 
viszi az én tiz darab ezresemet? Holló!... 
akkor inkább Gailiifomia, ahol igani aranyme
zük is vannak.

.A lokálláncos hevessége kissé alábbhagyott. 
Egykedvűen legyintett, majd föllmjlolt egy 
imtlór pUiirkát.

— Nem akarom rábeszélni, eszeim ágáíban 
sincs. (,sak cl mondtatni a tcirvemet, mert ön 
szintpá'tikus nekem. Már egyszer emtlilvttem, 
hogy szeretem a magyarokat. Az én nagy
apóm is magyar volt... Csak azért mondom, 
hogy megértse. Miattam csknáMxit a pénzével 
amit akar, de talán fölhasználhatja még eb- 
ben az életben az ötletemet, ha eiljul Montéba. 
I s ha nyerni fog, omi holtbiztos, akikor gon
doljon reátn, S'ciioimasi Péterre, oki Ixizoaiyára 
itt f >g cilpusztttrind, oIjImih a nyonnonialt pat
kányfészekben ... Isten önnel!

Ivót: még egy ;x:'liánrail, majd fölállt és 
menni akart, de Gálost visszahúzta a kabát jó
nál fogva.

-- Hall, édesein! Csak ne olyan hevesen. 
Előbb még iszAwtá egy üveg pezsgői, aztán 
lo:v!<á!óra vesszük a dolgot. Nem olyan sür
gős. időnk van bőven. Abbain milliárdosok va
gyunk. Majd niég meglátjuk ...

Ittak. Keményen ittak mind a keblen. Stein- 
man azért, mert végtelenül el volt keseredve 
'or»a miatt, Gálots,! pedig azért, mart a hirte- 
m jött pénz uj örömöket és uj lehetőségeket 

kmalt. melwk a szesztől függetlenül is meg- 
szédítették.

Hajsza hat heten át a gyilkos után.BQnOgyl kersszlrejMnyvorseny
A részletes pályázati feltételeket múlt héten közöltük
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A nyilas sorok egyikében, dr. Kurt Stahlberg által ártatlannak . 
talált egyik gyanúsított személyleirása szerepel, mig a másik nyilas sort 
Kosztolányi Dezső „Mostan színes tintákról álmodom . . .“ című 
költeményéből vett idézet tölti ki.

írva 
ősz-

tartotta Pétert magánál a hotelben.
Délelőtt tizenegy órakor erős kopogásra 

ébredtek. Pincér jelentette, hogy egy ur ke
resi sürgős ügyben Gáiosi urat.

— Küldje a pokol fenekére! — dühöngött 
Gáiosi álmos hangon. — Ki az. és mit akar?

A pincér névjegyet nyújtott át, melyről a 
következőket lehetett leolvasni:

Friedmann Ottó
az Altwein-cég tisztviselője

A névjegy hátlapján pedig ceruzával 
a következő mondat állott: „Az esedékes 
szeg ügyében."

Gáiosi rámeredt a névjegyre, majd hirte
len mozdulattal a homlokára csapott.

— Ó, én szamár! Erről a jó fiúról telje
sen megfeledkeztem. Hisz ez a pénzéért jött!

— Úgy látszik, uram, — szólt a pincér 
tisztelettel, — mert már tegnap este is ke
reste önt.

Gáiosi átadott ötezer márkát a pincérnek 
azzal, hogy adja oda az ügynöknek és kér
jen róla Írást.

Mikor a pincér távozott, egyszeribe vége- 
szakadt a pihenésnek. Ez a kis epizód mintha 
komoly elhatározásra sürgette volna Gálosit. 
fogy a pénz, jó lesz cselekedni! Megmosdott, 
felöltözött s miután Pétert is kizavarta az. 
ágyból, komoly gondolatokba mélyedt.

Megszámolta a pénzét. Tizennégyezeröl- 
száz márkája volt. A tegnapi mulatság, a 
hotelszámlán kívül, négyszáz márkájába ke
rült. Ez igy nem mehet tovább, Ránézett 
Steinmanra, aki sóvár pillantásokat vetett az 
ezresek felé, majd határozott hangon szólt:

— Ide figyelj. Péter! Az első délutáni vo
nattal indulunk Montecarlo felé. Mától kezdve 
te vagy a titkárom. A játékhoz szükséges tiz 
darab ezrest rendelkezésre bocsátom, de 
annyit mondok, ha elveszítjük a pénzt és 
„holtbiztos**  szisztémád nem fog beválni, 
akkor nem is kell öngyilkosnak lenned, mert 
úgyis agyonütlek. Megértetted* ’

így történt, hogy Gáiosi és Steinman már.... a iRy loneni, nogy uatosi es .^leinman mar
.ijn larunl harcuk a ste„ael a <>á I, legjobb barátságban és a legszebb remé- 

l'ORy «»*>  Steinman tó- nyekkel eltelve szállottak föl a délutáni vo- 
tuogatisával tudott hazamenni. Hálából ott Inaira,

IV.

A kódex varázsa
Aznap délután, amikor Gáiosi újdonsült 

barátjával elhagyta Emden városát, megle
hetősen heves jelenetek játszódtak le Altwein 
ur lakásán, a főnök és az alkalmazott között.

A vitát természetesen a Corvin-kódex 
okozta, melyből a könyvkereskedő nemcsak 
anyagi, hanem erkölcsi hasznot is szeretett 
volna huzni s ezért azt tervezte, hogy először 
kiállíttatja az értékes könyvet a helybeli 
múzeumban, aztán fölajánlja megvételre a 
birodalmi kormánynak. Ügynöke véleménye 
ezzel szemben az volt, hogy a kódexet azon
nal ki kell szállítani Angliába, ahol bizo
nyára sokkal többet fognak érte kapni, 
mintha itthon érzelmi alapokon elvesztegetik.

A vita végül is teljesen jogi alapon dőlt 
el, éspedig olyképpen, hogy Altwein a leg
határozottabban kijelentette a következőket:

— Nézze csak, Herr Friedmann. Maga 
egyelőre az én alkalmazottam és a könyvet a 
maga ajánlatára én vettem meg. Itt az irás 
róla a zsebemben. En magának semmiféle 
Ígéretet nem teltem, tehát nincs joga bele
szólni az intézkedéseimbe. Azt teszek a kó-, 
dex-szel, amit akarok. Magát csupán annyi
ból érinti ez az ügy, hogy kérheti az üzlet 
után magának járó tiz százalékot. Nos, ide
figyeljen! Nem akarom elmérgesiteni a hely
zetet keltőnk között, mert tekintetbe veszem, 
hogy mégis csak a maga révén sikerült meg
szereznem ezt az értékes darabot. Fölajánlok' 
tehát a magam jószántából busz százalékot 
abból az összegből, amelyet végeredményben 
a kódexért kapni fogok. Erre a részesedésre 
most azonnal folyósítok magának ezer már
kát. hogy legyen valami pénze és meg legyen 
a bizalma hozzám. A többi természetesen az 
én dolgom. És lm nem tetszik, — itt a köp
cös emberke fölemelte vékonyka hangját, — 
akkor fel is ut, nwg le is. Azonnal kiléphet 
és mehet a bírósághoz keresetével. Ebben az 
esetben persze nemcsak a tiz százalék több
lettől, hanem az ezer márka előlegtől is el
esik.

£Foly tatjuk)
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MÍTfOMPODTHAPLO*
Hadüzenet fenyeget a magyar
német sportkapcsolatok terén 
Az OTT a vívókat ért sértés miatt letiltja az összes 
sportágak szereplését - óriási riadalom a futball- 
sportpan, amelynek egész költségvetése lelborul 
— Túlzottnak tartják a sérelemről elterjedt híreket

jobbról-halról özönlenek a pólya felé bo
tokkal és egyéb harci szerszámokkal.

A vihar hullámai egyre nőnek, de egy perccel 
később a nagy jogsérelmet küllői igazságszolgál 
lalás enyhíti.'

Ticska rohamoz ugyanis, kidrlblizl az 
elejefutó Szemerét, bead, s Rozgonyl Ijed
tében a labdába fejel, amely a vetődő Dé

nes fölött hálót ér. 2:1. Öngól!
Ezt a biró, nem szívesen bár, de megadja. Pár

perccel később nz elhangzó szidalmak közepette 
mindinkább idegessé váló Iváncsics nagy deríilt- 
Mgre csiklandozza a közönséget, amikor

Szegő egv beadását Keresztes elfejeli s 
ezért hendsz elmén habozás nélkül tizen
egyest Ítél, Ezt Cseh a közönség nagy ne

vetése közben hálóba rúgja. 3:1.
Ezután már több esemény nincs, legföljebb 
annyi, hogy még a körúton is nevelnek és a fe
jükéi csóválják az emberek . ..

viharfelhők gyülekeznek a magyar
télnél sport kapcsolat felelt, meri beavatott for
rásból eredő hir szerint

az Országos Testnevelési Tanács a magyar 
vívókat ért legutólilil sérelem miatt arra 
határozta cl magát, hogy mindaddig, amig 
elégtételt a megsértett vivők s így a magyar 
sport nem kap, egyetlen magyar test
edzési sportágnak sem engedi meg Német

ország területén a szereplést.
Ez a hir különösen a labdarugók páriáján kel

lett
nagy riadalmat,

mert- ez nemcsak azt jelentene, hogy az egye
tmetek tárázási lehetősége Németország felé 
már eleve kizárt, hanem azt is, hogy a már le
kötött professzionista válogatott mérkőzéseket 
■sem lehet megtartani.

Elesne Így a brandenburgi és stuttgarti 
mérkőzés.

különösen amiatt aggódnak a futball vezetői, 
bogv ha valóban bekövetkezik ez a nagyjclcnlő- 
légii döntés, akkor

az előbb említett válogatott mérkőzésekig, 
következő két hét alatt nem lesz elegendő 
idő az affér békés megoldására, felborul a

profisz.övclség teljes költségvetése, 
ugyannyira, hngv a lekötés alatt álló skót válo
gatón mérkőzésekéi is le kell mondani. Mind
ezekből kétségtelen tehál, hogy az OTT esetle
ges bojkollhalái'ozala a labadrugás ez.idei anyagi 
mérlegét annyira felborítja, hogy a csapnlok. de 
a szövetség sem tudhat az őszi kampány elé 
teljes erővel haladni.

A futballvezetők álláspontja az, hogy az 
emlékezetes incidens valóban alkalmas 
arra, hogy a magyar vivők sértve érezzék 
magukat, ám az esetnek szorosabb vizsgá
lata után kidcriil, hogy a magyar vívókat 
nem a hivatalos német sportszernek sértet
ték meg, hanem a felelősség nélküli „bur- 

scbok“ egyéni akciójáról volt szó.
Véleményünk szerint nagyon meg kell fontolni 
ezt a döntő lépést, mert nem lehet tudni, hogy 
egy elhamarkodott határozat után mi követke
zik. Nemcsak a magyar labdarúgást, de esetleg

az egész magyar sportot is túlzottan nagy 
kár érheti,

ha a felelősség nélküli tényezők sértő incidensét 
a diplomáciának meg nem felelő nagyítással nc-

H. Z.

Régi Fradi játék — rossz bíráskodás
Ferencváros—III. kér. FC 5:2 (2:0)

Verejtékben fürdőit a bírói tévedések 
miatt a Hungária és a Ferencváros

A Soroksár veszített Miskolcon, a Somogy győzött Szegeden : 
a kiesés megpróbáltatását tehát a Soroksár szenvedi végig

— Az ördög nem alszik 
—• ezzel a gondolattal 
ment ki az FTC pályára a 
zöld-fehér lábor drukker
serege. De ott volt az Uj- 
ncst egész vezérkara is. 
A Fradi nagy elánnal kez
dj a meccsel. Sárosi a 
center, Turay a.center- 
liulf. A heves ostrom 
azonban az eredendő csa
tártehet ellenségben éli ki 
magát.

A 20-lk percben Tán
cos kornerét Sárosi

Szép a játék s két perc sem telik el, amikor
Toldi Irtózatos erejű lövése ragad a hálóba. 

2:0.
Kármánnak van egy jó helyzete, de a nyomasztó 
Fradi.fölény további rumlisorozatra ad alkal
mai, áni a jó óbudai falankszvédclem mellett 
nem könnyű gólt' lőni.

Szünet után a Ferencváros régi nagy napjaira 
emlékeztető fényes stílusban folytatja a játékot. 
Különösen Takács agilitása és okos játéka kelt 
feltűnést.

A 10. percben Sárosi szép gólt lő. 3:0. 
OfTszájd volt, de a biró megadta. Két perc 
múlva

Fenyvesi a Hádát akadályozó hátvédek mel
lett lapos gólt szerzett. 3:1.

Utána Sárosi félpályáról egyedül lefut, végig- 
dribliz mindenkit, de a gólját a biró lesállás cí
mén megsemmisíti. Elégedetlen a tömeg, szidják 
a bírót. Majd

Kölnit fut le, Bercivé*  gáncsolja. 11 -es. 
Toldi nagy erővel Gallina kezébe lövi.

A következő percben történik a biró legna
gyobb baklövése:

Háda a kapu mellé guruló labdát a korner- 
vonalon kiengedi, de minthogy a bíró nem 
fütyül, a szemfüles Fenyvesi pályán kívül
ről visszahozza s az üres kapuba gurítja. 

3:2.
Ekkor már a szitkok tömege zudul a fejvesz

tett játékvezető felé. A nemvárt eredmény vi
szont az óbudaiakat újabb rohamra serkenti, 
miközben Drüszlert Papp és Korányi alaposan 
elgáncsolják, d.1 Vas Ernő sípja néma marad. 
Pedig nyilvánvaló 11-es volt.

A 30. percben Kölnit (4:2). majd a 41- 
percben Takács védhctctlen lövése (5:2) 

újabb gólokat szerez a Fradinak.
Ezután Lázár harminc méterről szabályos gólt 

lő, de abiró érthetetlenül ezt sem minősíti góh 
nak.

Vas Ernőnek nagyon rossz napja volt. Száz
százalékos rossz bíráskodásával halvanszáza- 
lékban a Ferencvárbst, ncgyvenszázalékban a 
kerületieket sújtotta.

Nehéz és sok izgalommal tarkitolt vasárnapon 
Jutott túl a Hungária és a Ferencváros. Egy- 
egv „mumus**  legyőzése volt a feladat, azon
kívül — amire egyik sem számítolt — a biró. 

Mindkét mérkőzésen forró levegőt teremtenek 
e téves birói ítéletek, de végül is győzött a 
rutin s a Kispest is, a III. kerület is vereséggel 
vitte haza az irháját.

Sorsdöntő és mindegyiknél sokkal nagyobb 
Izgalom vette birtokba az alsó régiók har

cosait.
kiesés nagy tétje forgott kockán s á;kocka?... 

•Ahogy a rómaiak mondták: el van vetve! A 
Soroksár veszített Miskolcon, a Somogy gyű
rött Szegeden: ez. a kellős reláció eldöntötte a 
Soroksár sorsát — kiesett. Ezt a lényt csak 
fez a valószínűtlen eset módosítaná, lia a bel
ügyminiszter utólag a Soroksár javára igazolná 
te Somogy—Soroksár-meccset, vagy ha a So
roksár csütörtökön legyőzné a Hungáriát. Egyik 
pem valószínű, igy tehát biztos a kiesés.

Hátralévő mérkőzések:

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
Újpest 21 83:30 35
2. Hungária 21 70:27 34
3. Ferencváros 21 78:22 33
4. Budai „11“ 21 41:37 25
5. III. kér. FC 20 47:38 24
G. Bocskai 21 40:36 22
7. Kispest 21 39:55 17
8. Szeged 20 30:46 16
9. Nemzeti 20 30:55 13

10. Attila 20 26:47 11
11. Somogy 21 25:61 9
12. Soroksár 21 26:81 9

Május 28: Újpest—Budai .,11“. Somogy— 
Ferencváros, Szeged Altila.

Május 24: Bocskai—Kispest.
Május 25: Hungária —Soroksár ÍIT. kcr.

FC—Szeged, Nemzeti Altila.

Biróverés réme kisértett a Hungária-uton
Hungária—Kispest 3:1 (0:1)

Cseh.

A Hungária második 
helye forgott veszélyben 
vasárnap, amikor a kis
pestiek tüzes csapatával 
és a bíróval szemben kel
lett az előkelő helyezési 
védelmezni. Az első félidő 
eiképesztően lanyha Hun- 
gária-jálékot hoz. s ez az 
oka annak, hogy a 8. 
percben

Kocsis hibája után 
Szálló I. beadását 
Szabó II. élesen lövi.

Újvári kjboxolja, de. Stelner herobogva, 
remek sarkos gólt lő. 0:1.

rolna. Akkor még senki sem tudta, hogy mi kö
vetkezik a biró ítélkezései nyomán.

Szünet után Barátky passzával Gergely 
megfut, Dudáshoz tolja a labdát, aki Tlca- 
kát futtatja, ő keresztülgázol Szenicrén s 
nz elébefutó Dénes elől középre küldi a 
labdát, ahol Kozgonyl lábáról Cseh elé 
pattan. Cseh stoppol és máris lő s az üres 
kapuba befütyiil a nehezen megszületett 

egyenlítő gól. 1:1.
Most csupa tűz a Hungária csapata, folytonos 
ostrom alatt tartja a kispesti kaput s

az egyre fokozódó izgalmat Iváncslcs hely
telen bíráskodása szinte a paroxizmusig 

füti.

AUg kezd a Hungária, Barátky letör, beadási 
val Gergely térül-fordul, s már egyenlít Is, amit 
a hitó nem ítél meg, állítólagos offszájd miatt! 
Több korner esik egymás után a kispestiek tér 
felén, de Ticska és Dudás mindig eh éti a lab
dát, Nagy a népharag Ticska ellen s egyesek 
■zon konspirálnak, hogy mérkőzés után a nép
szerű szélsőt falhoz állítják és — szilává lövik. 
Néni csoda, mert Ticska rengeteg bosszú súgót 
okoz a közönségnek. Ezt súlyosbítja még a vé
delem bizonytalan játéka is, amit a szcinbelüzŐ 
oap- rovására lehel írni, óm a hál álévá idő 
mindenként csapkodással és lanyha jílókkal 
telik cl. Szünetben *örbombál  ajánlanak a fürge 
•zubadtéri pincérek, nem sok sikerrel, mert o 
dühös közönség inkább kézigránátokat vésd-

Hiába esnek a legvilágosabb hendszek, a Kispest 
tizenhatosán belül, folyvást lovAbb-Ol int s n 
közönség féktelen lármája egyre fokozódik. Még 
az is elsikkad a nagy forgatagban, hogy

Gergely káprázatos cenlerjátékkal vezérli 
csatársorát újabb és újabb rohamra, s 
hogy ez a dlllgencla már Slndelar színvo

naláig emelkedik.
A 30. percben csodás .szökleléssel küldi előre 
Csehcl. aki szédült irammal törtet el, közben 
mindkét kispesti hátvéd kézzel rángatja vissza 
mindaddig, amig Dénes eléjük futhat és a lab
dát megszerezheti. A tizenegyes most is elma
rad, ellenben

• küaönséf haragja szinte ha‘ért*>.  a

Örömtüzek gyultak ki a Népkertben a kieséstől megszabadult 
Attila tiszteletére

Attila—Soroksár 3:0 (2:0)
Miskolc, május 21. 

(A Hétfői Napló, tudó
sítójának leiefonjelentcs.) 
A ..kiesési derbit" meg
érdemelten nyerte a mis
kolci csapat, amely jobb 
és lelkesebb játékot pro
dukált ellenfelénél.

Tipikus élet-liniálharc 
folyt a Népkertben 
vasárnap a hentmara- 

dásért.
Zilahy Frfhelő idegesség veit

erői a publikumon mind
addig, amig az Atlilá a vezető'gólt megszerezte. 
Szünet után a Soroksár valósággal kapujához 
szegezte ellenfelét, amely minden erejét össze
szedve. mégis bebiztosíthatta még egy góllal a 
győzelmet. A heves mérkőző-; vezetése kitűnő 
kézben volt és ennek köszönhető, hogy a meccs 
mindvégig fair keretekben sérülés nélkül zájloll

Kaposvár is m<

le.
A vezető gól a 10. percben esett:
Zilahy labdáját Slmonyi lapos, védhctctlen 

lövéssel jutatta a hálóba.
A második gól ugyancsak Simonyi nevéhez fű
ződik. fíoltiis beadásából szerezte meg a kitűnő 
csatár.

A más. Ck félidő elején a Soroksár valóság
gal kapujához .szögezte az Attilát. A nagy fö
lényt azonban nem tudta a vendégcsapat ki
használni. A 30-ik percben felszabadult az 
Attila, és-

a 39. percben Rudas beadásából Zilahy sze
rezte meg a harmadik gólt.

A 43. percben Ligeti kézzel ütötte le a labdát, 
de a megítélt 11 est .Máté ff y a kapus kezébe 
rúgta.

A mérkőzés végén örömtüzek gyultak ki a 
pályán a kieséstől megszabadult Attila tisztele
tére, smclyct lelkesen ünnepelt a közönség. 

gTvenekült?
Somogy—Szeged FC 2:1 (1:0)

Kaposvár, május 21.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen 

téise.) Szombaton este bárom autóval megérke
zett Kaposvárra a Szeged FC csapata, amelyet 
nagv izgalommal várt a kaposvári közönség. 
Mindenki érezte, hogy sorsdöntő órák következ
nek és igy nem csodálkozott senki azon, hogy 
jóval a kezdés előtt már mintegy kétezer főnyi 
közönség várt a biró sípjára. Maga a csapat 
is átérezlc a meccs fontosságát és a mérkőzés 
kilencven perce alatt példátlanul heves iramot 
diktált.

A biró jeladására kői kaposvári fiú áll ki a 
sorsolásra: Somogyi és Gacsár. Előbbi immár a 
Szeged FC színeiben. Heves iramban indul a 
mérkőzés s már az 6. percben izgalmas jelenei 
adódik a, kaposvári kapu előtt Korányi II. lö
vése a kapufának vágódik, majd, onnan a földre 
és Vali csak szerencsével tud menteni. A vezető 
gól a 34. percben esik.

Egry kapu elé íveli a labdát, tumultus kelet
kezik és Gacsár a tömegből a kapuba emcü 

a labdát.
A második félidőben mindenki a Somogy ősz- 

szeroppanását várja, liz szegedi perc, követke
zik, tele izgalmakkal, korner,ékkel, de eredmény 
csak a 30. percben adódik, amikor

Boross, Mészárost kiszöktél! és Gacsár éles 
lövéssel megszerzi a második gólt.

Ezután a szegediek kerülnek fölénybe és a 44. 
percben

Korányi ideális beadását Havas védhetefle- 
nül értékesítette góllá.

Szeged a további fölényéi már nem tudta

eredményre fölváltani. A fontos mérkőzés So
mogynak a kieséstől való esetleges szabadulását 
jelenti.

o aék lámpás
utolsó olóaddaa

. Király színházban

PAOLINO UZCIDUN LETT EURÓPA NEHÉZ
SÚLYÚ BOXRAJNOKA

Paollno Uzcudun a tegnapi madridi boxmcecsen 
— minden várakozás ellenére — megverte 
Európa eddigi nehézsúlyú boxbajnokál, Plerre 
Charles! és ezzel a boxbajnokl elmet is elnyerte 
Plerre Charles (a mázsáién) és Paollno t zciidun 

néhány perccel a meccs előtt
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A Vivószövetség minden erejével biztosítja az 
Európabajnokságok rendjét 

Hivatalos nyilatkozat a berlini inzultusról
A berlini incidens' ügyében alkalmunk volt 

beszélni Zöld Ferenc dr ral, a Magyar Vivő 
Szövetség titkárával, aki mimkatáriunkat n 
következőkben informálta:

— Nyomatékosan hangsúlyozni kívánom azt, 
hogy n berlini incidens semmiféle kapcsolatba 
lem hozható a budapesti Európa-bajnokságok- 
kal. Igen fontos ennek a leszögerése annál is 
inkább, mert a német vívók nevezése már be
érkezett.

— Tekintettel arra. hogy ezt az Inzultust 
nrm a német vivószövetség, hanem nz egyik 
Burschcnseliafl követte cl, a Vivószövclségnek 
•z az álláspontja, hogy a vlz'gálal lefolytatása 
a Magyar Főiskolai Sport egyletek Egyesülése 
hatáskörébe tartozik. Az Egyesülés elnöksége 
meg Ingja hallgatni az. expedíció vezetőjének: 
vitéz dr. l'ldgarik Jenőnek jelentését és bizo

Váratlan eredmények 
az amatőröknél

A Fér. Vasutas 5:6-ra játszott a Postással és csak 
Öngóllal kapott ki — A kiesésre állók sok meg

lepetést okoztak
Az auialörhajnokság utolsó fordulói mindig 

hoztak váratlannál váratlanabb eredményeket. A 
tegnapi forduló is igazolta ezt az igazságot.

Az első osztályban n Fér. Vnsutns inegmsgyn- 
rázhatallan energiával a Poslást késztette hala! 
inna küzdelemre. A vlzipőtó-vrcdinény végül is a 
postás győzelmét hozta, de ezt csak két öngól 
utján érte el.

A második oszlályhan n Turul és a TLK egy- 
trónt döntetlenfil jútsmtl. A Turul éppen az. 
utolsó hdlynetfell

A IV. oszlály meglepetése n KASC veresége.
Általában az utolsó helyeken fekvő csapatok 

csinálták ■ legtöbb meglepetést, ha nem is baj- 
Dokjrlölt veréssel.

(Táblázatainkban az első szám a meccsek szá
ntát, a második a pontok számát jelzi, a har
madik és negyedik a gólarányt mutatja.)

I. OSZTÁLY
1. Tárekvfe 27—40, 100:38. 2. Postás 20—42, 

75:42. 3. Elektromos 20—38, 70:38. 4. BSzKRT 
25 86, 67:26. 5. IJTE 25—32, 09:44. 0. BSE 
25 81, 04:43. 7. MÁVAG 25—27, 54:43. 8. 
F.MTK 20-24, 02:01. 9. FTC 20—23, 52:00. 10. 
MTK 20—21, 47:57. II. FIIAK 20—20, 42:03. 
IX BEAC 20—19, *5:52.  13. JI3" FC 26—13, 
20:55. 14. FVSK 26 -11, 42:111. 15. VI. kér. FC 
37—5, 18:101.

Postás—Fér. Vasutas 6:5 (2:1). Kása boka
törést szenvedett. Góllövök: Kalas (2), Kertész, 
Kalmár. Földi (2 öngól), ill. Fogl II. (2), Sző
jék, Honfliv és Habermann. A Fér. Vasutas 
végig fölényben volt.

TOrrkvé* —MTK 3:1 (0:0). Góllövők: Készei 
II. (2), Nemes, ill. Bacsai. A Törekvés nehezen 
talált magára.

Elektromos -EMTK 5:2 (2:0). Góliövők: Rei- 
Irr (2). Lévay (2|, Buzóssy. ill. Koronczay (2). 
Ar Elektromos fölényesen gvőzöiL

BEAC—33 FC 1:0 (0:0). Góllövö: Vigh. A 
lelket 33-aiok nehezen adtók meg magukat.

BScKRT—FTC 1:0 (1:0). Góllövö: Lechner. 
F"vcnrangu ellenfelek küzdelme.

II. OSZTÁLY
Kárpáti csoport

1. Ca. MOVE 24—34, 81:41. 2. WRC 24—34, 
70:37. 3. BMTE 24-33, 02:42. 4. BTK 24—31, 
40:44. 5. KFC 24—30, 67:45. 0. KTC 24—28, 
56:40. 7. Ganz 24—28, 53:44. 8. BRSC 24—26, 
40:39. 9. Köb. AC 24—24, 50:54. 10. SzFC 24— 
18, 47(05. 11. FSC 24—15. .38:00. IX BTC 24— 
15, 34:59. 18. Hungária 24—12, 43:90. 14. FSE 
24—8. 25:92.

BMTE—KTC 4:1 (2:0). Góllövők: Borhy, 
Posrmik (2) és IJndmaycr (11-esből), ill. So
mogyi.

Ganz— SxFC 2:0 (0:0). Góllövö: Ambrus (2).
Kelt<nHHd-Kőh. AC 5:2 (2:1). Góliövők: Laki

(2).  Katona, Görög. Pnpp, lil. Forrzíg és Prekla.
Félten—BTC. 1:0 (Őrt)). Góllövő: Molnár II. 

A kilenc BTC-játékos kflz.dte végig a mérkőzést.
Ca. MOVE—Hungária 8:2 (3:1). Góllövők:

Faragó (2), Stclczer, Tihanyi (2), Pollakovics 
(2), l.’itz (11-eahőll, 1)1. Tamási és Petrás.

WSC—BRSC 2:0 (2:0). Góllövők: Kovács és 
Tóth

FSE—RÍ K lil (1:0). Góllövők. Metzbauer, 
Ul. Pfeil.

Stobbe-csoport
1. TLK 24- 35. 6:4*.  X TTE 24—84, 57:34. 

8. HAC 24—33, 68:40. 4. III. kér. TVK 24—29, 
59:45 5. Testvériség 24—27, 50:44. 0 .PSC 24— 
24, 45:49. 7. BI.K 24-24, 59:68. 8. Vasas 24 
20, 45:33. «. BTK 24—20. 44:57. 10. OTF. 24 - 
10, 38:46. 13. TSC 24—18, 34:55 14. Nyo.ii 
dász 24—14, 38:58.

RTK—TMtvérixég 2:2 (2:1). Góllövök. Kiss
(2) RTK. Hl. Kólód ét Ottávl.

BI.K—PSC 8t0 (2:0). Góllövők Cser, Znbcr 
'((l esből) és Eötvös.

B. Varalas—Vasas 3:1 (0:1). Góllövők: Schrci- 
ber. Tarró, Keresztes, ill. Földes.

TLK—Hl. kér. TVK 1:1 (0H»). Góliövők:
Pfnndler TLK. ill. Lakner.

OTE—ZSE 2:0 (Irt)). Góllövök: Sági és Pe
leiek.

Turul—Nyomdáax 0:0. A Nyomdász nagv fö
lényben játszott

HAC-TSC 1:0 (Ü.-O). Góllövö: Jakab.
III. OSZTÁLY
Első csoport

1. CaTK 28—41, 80:35 2. KSC 28-41, «9:Wi. 
»• MAFC 27—44, 82:**.  4. SiAC 66-38. M:51. 
5. HáMkoeM 28- 35, *8:35.  6. SrltTC 28—8*  
58:50. 7. BBFC 28-22. 00:5X 8. K1H 27-28, 
05:40. 9. KAOE 28- 26, 60:64. 10. KSSE 28- 

nyára meg fogja szerezni n legfényesebb elég
tételt magyarságot és a főiskolai sportot ért 
súlyos inzultusért. Kijelentem azt, hogy

a Vivószövetség elnöksége minden eszköz
zel biztosítani fogja az Enrópa-hnjnokság 

rendjét
és gondoskodni fog arról, hogy a résztvevő 
nemzeteket a hagyományos magyar vendég
szeretettel fogadjuk.

— Le kell ezt szögezni már csak azért is. 
mert olyan hangok is hallatszanak, hogy

az Európa-bajnokság küzdelmeit tünteté
sekkel akarják megzavarni.

Higgadtságot kér a Vivószövetség, amely 
meg van győződve arról, hogy a súlyos inzul
tus nem marad megtorlatlunul.

23, 40:53. 11. I. kér. SC 20—22, 43:58. 12. MKE 
28—21, 42:59. 13. NJTC 28—18, 47:71. 14.
l-MOSz 20—10, 38:47. 15. LTE 28—13, 29:80. 
10. BIK 28-13. 39:118.

OTK Hálókocsi 0:0. Erős iramú mérkőzés, 
tnclv után botrfiny töri ki.

MAFC—BBFC 3:2 (2:2). Góllövök: Vizy (2) 
és Lovas (11-esböl), ill. Btchmann (2).

BIK—LTE 2:1 (9:1). Góllövök: Szabó és Ba- 
kó'. ill. Maiirtr.

EMOSz--Menekültek 1:0 (0:0). Góllövö: Tóth. 
A meccs végén a két csapot játékosai összevere
kedtek.

KSSE—I. kér. SC 5:2 (1:1). Góllövők: Tómű
nek (2), Sleinbach, Varga, Vass (ll-esből), ill. 
Dvoracsek és Krén.

NJTC—SrRTC 3:0 (1:0). Góilövök: Neumayer, 
Kernmülter és Varga-

KSC—KTK 3:0 (1:0). Góllövő: Slaip.
Második csoport

1. Főv. T. Kör 28—47, 71:30. X M. Pamut 
28—41, 78:36. 3. IJTSE 28—41, 00:31. 4. MFTR 
28—30, 54:45. 5. ZAC 28—34, 45:41. 0. P. Tö
rekvés 29—33, 61:50. 7. UMTE 28—29, 37:48.
8. Vérhalom 28—27, 41:44. 9. NTC 28—27, 29:53. 
10. Compactor 29—26, 33:43. 11. BSC 28—23, 
40:4*.  12. VI. kér. SC 28—23, 41:49. IX Törökőr
27— 20, 35:49. 14. RAFC 27—17, 33:57. 16. MSC
28— 16, 35:67. 16. Sehmoll 30—10, 16:39.

Compactor—BSC 2:0 (Irt)). Góllövő: Sdimolkó
(3).

VE kér. SC—MSC- 4:1 (3:1). Góllövö: Harrer 
(3) és Moravcsik, illetve Primula.

UTSE—ZAC 4:5 (3:0). Góilövök: Laukó III.
(3) és Tömpék (Hősből).

MFTR—P. Törekvés 4s2 (2:1). Góllövők: Mé- 
ksz, Miiller, Cxiegler, Wcisz, ill. Szentpéteri és 
Kodó (11-esböl).

Pamutipar—Törökőr 4:2 (4:2). Góllövők:
I.ulz III. (2), Bozi és Mersva, ill. Boldizsár és 
Princz. *

NTC—Vérhalom 3:3 (2:2). Góllövök: Palágyi, 
Németh és Kasra, ill. Berinde (3).

RAFC—UMTE 5:2 (2:0). Góllövők: DobrovBr 
(2, 11-esböl), Judricb (2), Linler, ill. Löwi (íl- 
cshől) és Paulik.

IV. osztály 
Első csoport

1. PMTK 14—22, 43:9. 2. Jutagyár 15—20, 
33:18. 3. P. Remény 15—17, 27:21. 4. RÁC
15—16, *4:36.  5. MÁV Előre 14—15, 25:20. 6. 
I ránta 15—14, 23:26 7. MTC ld—13, 25:25.
8. USC 14—7, 20:49. 9. LTK 14—6, 17:37. 10. 
UU törölve.

RAG—Uránia tííT (1:0). Góllövők: Ecker (2), 
Bradács, Jós, Tóth I.. ül. Vince (2).

PMTK—USC 12rt) (4:0). Góllövők: Staudinger
(4) , Molnár II. (3), Ehrllch (2), Molnár I. 
(11-esbeől), Makovinyi és Triponov.

Második csoport
1. KASC 21—33. 02.23. 2. KEAC 26—31, 63il0. 

3. Kalapos 21—31, 70:30. 4 Cukrátt 20—24, 
45:35. X Valéria *20-  24, 55:45. X NSC 20—28, 
50:29. 7. X. kér. FC 20—21, 51:34. X MOSsTK 
20—17, 35:4K o VII. kér. Amatőr 21—14, *4:64.  
10. PATE 21—12, 30:70. 11. VÁC 26-11, 40:52. 
12. Siketek 20—8, 10:105.

Valéria—KASC 2:1 (2rtl). Góllövők: Góra,
I Varga, ill. Kornfeld.

NSC—MíkSxTK 7:1 (8:0). Góliövőkt Dénes (*),  
Bemer (21, Bárdi (11-esböl), Stahl, ill Molnár.

VÁC—Siketek 5:1 (3:1). Góliövők: Moskovitz 
(2), Engl, Bruekenstcln, Schnabel, ill. Baschka.

KEAC—X. kér. FC 8:0 (0:0). Góllövők: Ko
vács. Kfrbauer és Hajdú

Cukrász—PATE 3:0 (1:6). Góllövők: Soszták 
(2) és Murjul.

Kalapos—Yll kér. Amatőr 7:2 (2:1). Góllö- 
vők: lóth (3), Ferenczy (2), Löwlg, WiUmann, 
ill. Párkányi és Németh.

Harmadik csoport.
1. Hummí 21—33, 42:24. 2. DriMhc 20—26, 

49:30. 3. Gránit 20—27, 30:27. 4. Klap AC 20—22, 
41:40. 5. K. Hunon 19—19, 20:32. X SzNSE
19- 18. 30:84. 7. KTC 20-18, 33:87. 8. K6b. FC
20— 17. 41:3X X SAC 20—17, 25:33. Í0. K. Törek
vés 20-14, 33:40. 11.ETSC 20-13, 25:40. IX
Szondy 10—12, 25:48.

Gránit— K. Húsos 8:1 (3:0). Góilövök. Km- 
kár. Papp, Huss. ill. Sávica

KAC-K. Törekvés 4:2 (1:2). Góilövök: Al
más: (2), Fridvalszky (2). ill. Szabó és Zsellér.

Kőh. FC—Scondy 4:0 (2rt)). Góliövők: Kakuk 
(lt. llill

Drwlw- ETC la (1:1). GÚUú.ói; Comhar- 
esik (3), ill. M.lich II. Király,

A SÁG—SaNSE mérkőzésre a «AC későn ér
kezett meg, a biró nem verrtte le a meccset.

Nekyedtk csoport.
1. TTBSC 14—25, 45:17. X Budatétény U-O, 

66:22. 3. B. Testvériség 15—21, 45:tX 4. SpártB 
10—19, 52:34. 5. UFC 15—19, 2:324. 0. OMSC 
15—11, SltM. 7, KelewvMgy 14—7, 31:82. 8. 
Tabán 15—7, 21:45. 9. Lapterjesztők 15—2,
7:71. 10. OFK tüzűire.

Orvéul Műszerész—UFC 4:2 (2:1). Góliövők: 
Tálos, Ébren féld. Drótos és Tat, ill, Vitesek és 
Lapátka.

Spárta—Lapterjesztők 3:1 (2:0). Góllövők: 
Braun, Berger, Árki (öngól), ill. Stieber,

V. ORttály 
Első csoport

1. Autotaxl 17—28, 58:20. 2. MFOE 17—28, 
40:18. 3. P. Jutagyár 10—24, 50:27. 4» DGSE 
17—22, 20:18. 5. SzTE 10—10, 31:22. 0. MPSE 
10—13, 32:32. 7. Klsp. VI. kér. 14—11, 22:41. 
8. Főv. 11 15—8, 9:60. 9. Szelfferf 10—0, 9:20.

A Ferencoáros igazgatósága a vasárnapi meccs 
után ülést tartott, amelyen kimondották, hogy

nem óvják meg az Újpest ellen lejátszott 
mérkőzést.

Az igazgatósági ülésen azonban az az állás
pont kerekedelt felül, hogy Klug Frigyesnek, a 
mérkőzést vezető bírónak az érdekeltsége ma 
sem tekinthető száz százalékig tisztázottnak. 
Erre való tekintettel úgy döntöttek, hogy

Ixrndrai, május 21.
(A Hétfői Napló tudásitó jut 61.) Anglia;

és Olaszország labdarugósportja között, úgy 
látszik, komoly fegyverbarátsftg van ké
szülőben. A muMheti római mérkőzés után az 
angol szövetség elhatározta, hogy még ebben az 
csztepdőben revansot ad az azzuriaknak és meg
hívta őket Londonba.

A londoni olasz-angol mérkőzést kará
csony hetére tervezik.

Rómában egyébként a múlt héten komoly 
tárgyalások folytak arravonatkozólag, hogy mi
lyen feltételek melleit lehetne rábírni nz ango
lokat a világbajnoki játékokon való részvételre. 
Sir Frederic Wall, az angol szövetség megbí
zottja kijelentette, hogy a hivatalos angol válo
gatott kiküldéséről nem lehet szó, de egy angol- 
ir-skót kombinált csapat szereplése nem üt 
közne akadályokba, de csak abban az esetben, 
ha nem kell résztvennlök a sok selejtező és 
ddöntő mérkőzéseken, mert az angol egyesüle
tek hosszú időre nem adják oda játékosaikat a

Döntött a Ferencváros igazgatósága:

nem óvják meg az Újpest ellen 
játszott meccset,

de Klug Frigyes érdekeltségét tisztázni akarják

Csak angol-skót-ír kombinált csapattal hajlandók 
résztvenni az angolok a futballvilágbajnokságon

Favoriigyözelmek a II. ligában
A tegnapi forduló érdekességet nem hozott, a 

favorilok végig győztek,
1. Vasas 25—45, 85:19. X Phöbus 24—48, 

72:15, 3. Szürketaxi 25—37, 09:17. 4. Bak TK
25—34, 61:38. 5. F.tc FC 24—29, 44:39. 6. SzNFC
25— 28, 75:38. 7. Vác FC 24—26, 42:55. X Csepel
26— 25, 40:64. 9. Budafok 25—24, 46:60. 10.
Drasche 23—22, 32:48. 11. Drogulsták 24—15, 
24:72. 12. Schell*  26—10, 13:37. 13. Rákospa
lota*  26—*2, 1:8X IX Bőrösük*  26—0, 2:8. 
(*  Visszalépett.)

Phöbus—Drogulsták 5:0 (5:0). Góllövők: Tom- 
bor II., Sztrigán, Sólyom, Péter és Hajós. Tom- 
bor II. kiállítása . után a Phöbus nem tudott 
eredményes lenni. •

Sz&rketaxl—Drasche 3:0 (3:6). Góllövök:
Varga (2) és Iglódy. A taxisok szünet után lany
hán játszottak.

Vasas—Csepel 2:0 (0:0). Góllövők: Egri és 
Jeckl. A Csepel nagyszerű közvetlen védelmének 
köszönheti a szép eredményt.

Bak TK—SzNFC 4:1 (1:Ó). Góllövők: Borsi 
(2), Schuszter, Jerzsabek IV., ill. Reisner. Az 
SzNFC szünetig kemény ellenfél volt, azután 
összeroppnnt.

Vác FC—Ele FC 1:0 (Őrt)). Góllövö: Kohn. 
Szép, nívós küzdelem.

Két világrekord és több magyar 
rekord a táti km.-versenyen
Vasárnap reggel tartotta a KMAC szokásos 

kilométerversenyét, melyen a chemnitzi Wink- 
ler Walfried az állóstartos 1 km-es világrekor
dot 101.392 órakilóméterre javította. Az álló- 
stnrlos mérföldéi távon pedig 109.905 kilómétert 
futott. Wiesengrand BSE a 750 kbc-es kategó
riában 1 km-en állóslarltal 6S.103 km-es ma- 
gyár rekordot, repülőstarttal 81.0113 km, szintén 
rekordot futott. Rekord méff Schmab Károlv 
2000 kbc-en állóstarttal 67.226, repülőstarltaí 
96.540 km, mérföldön 76.322 és 96.231 km-es 
eredményei.

A DÉLNÉMETEK LEGYŐZTÉK A FRANCIÁKAT
Le Havreből jelentik: A Délnémetország— 

Franciaország válogatóit mérkőzést a Délnéme
tek 5:3 (1:2) arányban megnyerték. Luxemburg
ban Nyugatnémetország csapata é:1 (2:0)
arányban győzőit Luxemburg válogatottal elten.

X Dltx István dr. győzött a Postás Sport
egyesület által rendezett országos junior kaTd- 
vivó versenyen, hét győzelemmel, őt követte Jele 
FT'C fi győzelem. Nyilas UTE 6 győzelem, Ham
vai MTK 4 győzelem

X Endresx György motorvezetéses emlékver
senyben a drezdai Nedo kiváló teljesítményt 
nyujlott. A 2X25 km-es verseny első futamát 
21 p, 20 mp. alatt nyerte Istenes és Vid*  előtt,

IX ff. Hmm 16-1, 4:23 (visszalépett). 11. X, 
kar. Iparos (törölve).

Magyar Posztó—DGSE 1:1 (1:0)) Góllövők: 
Kroch, ill. Simoncsics.

Második csoport
1. FTK 17—29, 61:18. 2. GSE 10—26, 05:17.

X Sz. Juventus 18—21, 42:30. 4. B. Magyarság 
10—19, 28:33. 5. NISE 14—15, 38:23. 0. BKSC 
15—16, 22:34. 7. M. Textil 10—11, 20:39. 8. 
BMTE 14—11, 21:48. 9, Rp. Egyetértés 18—11, 
19:51. 10. B. Felsőváros 10—7, 15:51. 11. Bő. 
MTF. törOlve.

A NISE—B. Magyarság meccsre utóbbi ké
sőn érkezett ki. A barátságos 1:1 (0:0) arány
ban döntetlenül végződött. Góliövők: Rácz, ill. 
Urbán.

BMTE—Budafok Felsőváros 3:1 (2:1). Gól
lövők: Somlai, Seress III. (2), ill. Kiéger.

M. Textil—Rp. Egyetértés 0:0 Egyenrangú 
ellenfelek küzdelme.

Goldberger—Frangepán 3:0 (2:0). Góllövőkf 
Borosa (11-esböl). Hurav és Ritscheid.

a Birétestüleihez Intézendő beadványban 
kérni fogják Klng Frigyes érdekeltségének 

tisztázását.

Itt említjük meg, hogy Langfelder Ferenc leg
utóbbi nyilatkozatában bőven kitért erre az ér
dekeltségi helyzetre és alaposan alátámasztott 
érvekkel igyekezett megdönteni a Ferencváros 
álláspontját.

szövetségnek. Az olaszok készséggel teljesíte
nék az angolok feltételeit, de minden okkal 
tartanak attól, hogy ez a kivétel nagy visszatet
szést szülne a többi nemzetek körében. A nem
zetközi sportsajtó máris élénken tiltakozik az 
angol követelés ellen, amit nem teljesen alap 
nélkül, egyenesen sportszerűtlennek tartanak, 
még akkor is, ha csak azt veszik tekintetbe, 
hogy a lényegesen gyengébb anyagi viszonyok 
közölt tengődő európai egyesületek jóval na
gyobb anyagi áldozatot hoznak, midőn játéko
saikat a szövetségek rendelkezésére bocsátják, 
miül a gazdag angolok. Osztrák sportkörökben 
egyenesen érthetetlennek tartják az angol felfo
gást, amely alapul véve az angol csapatok leg
utolsó európai szerepléseit nem is indokolt, 
hiszen az elért eredmények szerint

egyáltalán nem lenne elképzelhetetlen, 
hogy az angol kombin ált az elődöntőben 
egy olasz, osztrák, cseh vagy spanyol csa

pattól vereséget szenvedne.
L.

a második futamot pedig 21 p. 8 mp. alatt Iste« 
nessel, Naggyal és Szekeressel szemben.

X Halálozás. Súlyos csapás érte Rajnai 
László sporthiriaprrót. Édesalyja: Heiner Sán
dor, vasárnap elhunyt. Temetésének időpont
ját a kedd reggeli lapok közük.

X A férfi és női főiskola! tornászbajnok
ságokat tartották meg vasárnap. A férfiak 
közül Kecskeméty, Gaál, Sarlós és Brúder győ
zött az egyes szereken. Bajnok Kecskeméty 
TFSC lelt. A női bajnok Perlich Rózsi TFSC.

X Knlitzy főiskolai diszkoszrekordot dobott 
a B-EAC vasárnapi versenyén. Eredménye 46.07 
m. Madarász 47.44, Remccz pedig 46.46 métert 
dobott. A gerdyveiés ötös csapatbajnokságát a 
TFSC nyerte 55.19 m állaggal. Várszegi dobása 
61.73 m volt. A többi eredmény közepes.

X Prágai finis... Prágából jelentik: A 
vasárnapi futballbajnokság ilt is a finiselés je
gyében folyt te. Eredmények: Teplitz— Piisen 
4:0, Viktória Ziskow—Bohemians 3:1, Nachod—• 
Kladno 4:3.

X Bemutatkoztak az ujoncuszók. A MUSz 
szezónnyitó ujoncversenye a teljes siker jegyé
ben folyt le. Nagy tömegek indullak minden 
számban, jelezve az uszósport népszerűségét a 
fiatalság közt. A leányok közül a legjobb ered
ményt Lenkeffy Maliid BSE érle el a 66% 
méteres úszásban, akinek 25 mp. ideje igen 
biztató, Lenkeffy még két második helyet ért cl 
hát- és mellúszásban. A fiuk közül Hatvani 
(Debr. KISOK) 43.6 mp.-es ideje 66% m gyors- 
nszásban és Hauser Ede BEAC 200 m-es 2:46.8 
mp.-es ideje kitűnő teljesítmények.

X A Vienna a bajnok.,. Becsből jelentik: 
A bajnoki mérkőzések során a Vienna 5:1 
arányban győzőit a WAC ellen s ezzel biztos 
bajnoknak tekinthető. A HAKOAH 4:1 arány
ban győzött az Austria ellen, a Rapid a Bri- 
gitlenaut 3:0-ra, a Wacker a Florisdorfot 
3:l-re győzte le.

X Magyar-olasz társadalmi Ünnepély less • 
BBTE tornaünnepélye. A BBTF. május hó 25-iki 
tornsiinnepélyét a tornaévad legkiemelkedőbb 
eseménnyé avatja a los-angelesl olimpiász tor
nász világbajnokának, Rómeó Nerinek és a pá
déval Ardor 10 tagú versenycsapatának részvé
tele. Az olaszok Nerivel az élükön a tornaünne
pély összes akadémiai zzámain elindulnak. A 
magyar válogatott tornászoknak a kiváló olasz 
versenyzőkkel való összecsapásának különös 
izgalmat fog kölcsönözni Péter Miklósnak, a 
kiváló magyar bajnoknak Nerivel való pár
viadala. A nemzetközi szúmoknrk méltó kiegé
szítései lesznek a BBTE hölgycsapatár.ak ze
nés buzogány, és szabadgyakorlatai. A program 
keretében Kmetykó Jánosnak. a rádió-torna 
összeállítójának vezetése mellett bernutalják a 
janiin havi rádió-torna anyagát. A lornaünne- 
pélvt a Labriola színházban este %8 órakor 
rendezik. A BBTE 50 fillértől 3 pengős népszerű 
helyárakat állnpltott meg, hogy igy a verseny 
megtekintését mindenki számára lehetővé tégy*
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Rossz kabala,
ha a kapust a meccs előtt a rendőrség letartóztatja — Nagy 
botrányokat várnak a nemzetközi olimpiai komité bécsi ülé
sén — Kétmillió pengőre biztosították a Rangers turacsapatát 
— Kétszázezer pengő nyereséggel zárfa .üzletévéi" az angol 
második liga bajnoka

(A- Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) El
sőnek adott hirt róla annakidején a Hétfői 
Napló, hogy junius hó elején ül össze Bécsbcn 
a nemzetközi olimipaí komité, az 10C, amely 
i— mint ismeretes — a négyévenként ismétlődő 
olimpiai játékok kijelölésével és szervezésével 
foglalkozik. A bécsi ülésen, amelynek tárgya az 
1936-os berlini olimpiást, a nemzetközi komité 
történetében még eddig soha elő nem fordult 
botrányok várhatók. Jól értesült bécsi sport
körökben ugyanis úgy tndják, hogy

az. északi államok megbízottal tiltakozásu
kat Jelentik be a berlini oliiupiász ellen, 

azzal az indokolással, hogy az olimpiai játé
kok tulajdonképpeni célja a népek és nemzetek 
békés összekapcsolódásának ápolása a klasszi
kus versenyzés keretében, viszont a horogke- 
resztes Németország elvi ellentétben áll evvel a 
felfogással. Fenti hírek szerint az északi álla
mok megbízottai ilyen értelemben indítványt 
terjesztenek elő, amely felett dönteni kell a 
nemzetközi komiténak. A német sportköröket 
— amelyek tudvalevőleg már megkezdették a 
berlini olimpiász szervezésének előmunkálatait 
_ természetesen rendkívül kellemetlenül érinti 
ez az akció. Lewald. a Bécsbe érkező német bi
zottság vezetője, kormánya .nevében kötelező 
nyilatkozatot fog lenni, amely szerint Német
ország súlyt helyez arra, hogy a berlini játékok 
a tradicionális olimpiai szellem jegyében bo
nyolódjanak le és azon minden külföldi részt
vevő, faji különbség nélkül, a németek szívesen 
látott vendége lesz. Ennek ellenére egyelőre 
nyílt kérdés marad, hogy az északi államok 
delegátusai elfogadják-e Lewald kijelentését 
vagy ragaszkodnak az indítványuk feletti szava
záshoz, amely esetben a vitás kérdésnek még 
Bécsbcn el kell dőlni. Az osztrák sportkörök 
nem szívesen látnák, ha éppen a bácsi konfe
rencia végződne nyílt botránnyal és szeretnék 
a döntést egy esztendőre kitolni, amig talán le
higgadnak a kedélyek. Az osztrák megbízott 
ezért közvetítő indítványt terjeszt elő, amely 
Szerint szavazzon meg a komité egy esztendei 
'határidőt a kérdés eldöntésére és felette csak 
jövőre, az athéni konferencián döntsenek.

♦
Állítólag ugyancsak politikai okokra vezet

hető vissza az. hogy
a franciák lemondása mlatt^elmnrad a má
jus 31-re tervezett Berlin—Párizs város

közi mérkőzés.
A francia szövetség lemondó levelében csak 
annyit közölt a németekkel, hogy a mérkőzés 
anyngi akadályok miatt nem tartható meg. A 
tulajdonképpeni akadály a párizsi Racing Clab 
magatartása. A Racing Clubnak öt játékosa 
volt kijelölve Párizs csapatába, az egyesület 
vezetősége viszont nem akarja játékosait a szö
vetség rendelkezésére bocsátani, mert u francia

Nincs többé divatbemutató, megszűnt
Seregszemle a régi rekor
derek és az uj sampion- 
jelöltek táborában

Néhány pizsama, itt-olt néhány kitünően sza
bott uszódressz, könny, kacagás — ez jelen
tette nálunk a hölgyuszósportot. Ma . . . mintha 
elmosódnának ezek az emlékek. Komoly női 
tréningekről számol be minduntalan a króni
kás. Ennek a komolyságnak hii tükörképe volt 
a szerdai női uszóverseny. Alkalmul szolgált 
ez arra, hogy egy kis seregszemlét tartsunk 
bölgyusxósportunk felelt. Nem könnyű feladat, 
mert egyikük funkcionáriusként izgult a par
ton, a másik mint néző, a versenyt szemlélte, 
a harmadik csuromvizesen mászott ki a vízből. 
No de adjuk át a szót nekik:

MALLÁSZ GITTA,

k női utánpótlás irányítója igy beszél:
— Az én célom főleg az utánpótlás nevelése. 

Rám bízták a középiskolai leányok uszőoklatá- 
éái és ebben én egy olyan szép feladatot látok 
és annyira leköt, hogy nem is gondolok arra 
egyelőre, hogy miként és mikor lesz az én ne
velőmunkámnak érezhető hatása a verseny
sportra, mert hiszen az iskolás lányoknak nem 
szabad versenyen indulniok. Én azonban ennek 
a kérdésnek megoldását nem tarlóm feladatom-

Magyar Légiforgalmi Rt
IV, Víei aeea I ♦ Teletóa 8I-M8

NYÁRI MENETREND
7.15 13.40 Ind. BUDAPEST
S.50 15.00 érk. WIEN

érk. 13.20 18.55
Ind. 12.05 17.30

Naponként, vasárnap kivételével.
Az autóbusz VAci-utca 1. szám alól 40 pero-

cél a repülőgép indulása elolt Indul.
Kombinált rep«l« s'itobusi és hajójegyek 
a Budapest—Wien vonalon 52.— pengős 

árban oda vissza.
Leveleit és csomagfalt küldje légipostán ! 
Menetrendet vagy díjszabást kívánatra 

bérmentve küldünk.

fővárosban ma uralkodó hangulat mellett ez a 
klub és a játékosok népszerűségének rovására 
menne. Fenti két hir azt a sajnálatos tényt 
Igazolja, hogy a politika teljes erővel bevonult 
a nemzetközi sportba és pedig nem előnyére 
annak

♦
Humoros epizód játszódott le múlt vasárnap 

a bécsi Hőbe VVarlén, a Rapid—Vienna-mérkő- 
zés előtt. A zöld-fehér Rapid legénysége már 
harcra vetkőzve várta, hogy kifuthasson a pá
lyára, de Bugala kapus, akit félórával előbb 
még egy arénapáholyban láttak, amint az elö- 
mérkőzést nézi, nem jelentkezett az öltözőben. 
Kétségbeesett keresés indult meg, de eredmény 
nélkül. A hűtteldorfi szentség őrzője nyomtala
nul eltűnt és sehol sem volt található. Végre 
egy szemfüles szódnvizárusíiu jelezte lihegve, 
hogy Bugala a rendőrszobán van és most vesz
nek fel jegyzőkönyvet róla.

Kiderült ugyanis, hogy’ Bugala a megeredt eső 
elöl fel akart menekülni a fedett tribünre, de

egy rendőr, aki nem ismerte a sportnagy
ságot, elállta az útját.

Egyik szó a másikat követte, a végén pedig a 
rend tisztes őre bekísérte a dühös kapust, akit 
azután Bauer tréner mentett ki az utolsó pilla
natban. A biró sípja már a Rapid kapuban ta
lálta Bugalát, a rendőrőrszoba azonban úgy 
látszik rossz kabala volt, mert négy gólt enge
dett be a Vienna csatároktól.

♦
Pünkösd hétfőn revánsot ad Becsben a 

Glasgow Rangers a Rapidnak. A mérkőzés iránt 
természetesen óriási az érdeklődés, hiszen most 
fog eldőlni, hogy válik be erős nemzetközi 
mérkőzésen a két nj Rapid-ágyú, Binder és 
fíizán. Mint ismeretes, a skótok Berlinben a 
múlt héten minden megerőltetés nélkül 5:l-re 
verték a DFB csapatát, mely alkalommal a 
berlini lapok a legnagyobb csodálat hangján 
adóztak a vendégek kitűnő csapatának. Most 
már csak az a kérdés, hogy inegismetlődik-e 
Hütteldorfban a glasgowi eldöntetlen? Érdekes 
megemlíteni, hogy a Rangers csapatának tagjai

60.000 angol fontra, tehát majdnem 
2,000.000 pengőre vannak biztosítva.

Ilyen drága futballistákat már régen nem lát
tak a szegény Bécsbcn. Az angol klubcsapatok 
kitűnő anyagi helyzetére egyébként jellemző a 
Tottenham Hottspur tavaszi mérlege. A csapat 
a második liga győztese, mint ilyen helyet cse
rélve a Bolton Wanderers-szel, ősszel már a 
felsöházbnn játszik.

A klub tavaszi mérlege kerek 10.000 font 
(cca 200.000 pengő tiszta nyereséggel zúruL

Pénztárosát nyilván megirigylík európai kollé
gái

Andor León

a pizsamarevü — homol 
sport lett a hölgyuszás.

nak. Végtelen örömmel 
látom a leányok sport- 
szeretetének rohamos ki
fejlődését és úgy tapasz
talom, hogy a sport szel
lem és az egészséges élet- 
rctörekvés ösztönös áram
lata idővel olyan légkört 
teremt, amely önként 
fogja hozni a megoldást.

A megoldást abban az irányban, hogy a magyar 
hölgvuszósport elfoglalja art a helyet, ami 
megilleti Európa uszósporl jában.

— Rengeteg tehetséget látok már a tanítvá
nyaim között, akiknek fejlődése, irányítása úgy 
leköti figyelmemet és a szabad időmet, hogy 
szinte saját tréningemet másodrangunak tarlom, 
mert ha a külföldi eredményeket nézem, majd
nem közömbös, hogy én egy másodperccel job
bat vagy rosszabbat úszom, de nem közömbös, 
hogy ötven-hatvar 13 éves leánynak a leikébe 
heleviszem az uszósporl szerctetét. Mindeneset
re. amig iigy érzem hogy ott a helyem a ver
senyen, ott is leszek, de azonkívül hogy az után
pótlást nevelem, még a polgári foglalkozásom
ban is egy egész emberre való munkát teljesí
tek. Tréningre tehát nagyon kevés idő marad.

Hát bizony, nem helyes, hogy a legjobb hát- 
uszónő a saját tréningjét ennyire elhanyagolja, 
de az a feladat, amelynek idejét szenteli, min
dent ment

TÓTH ILONKA
csak délelőttönként láto
gatja az uszodát, tréner 
nélkül — szerintem — 
helytelenül. A bajnok- 
u szónőben még kiakná- 
satlan képességek szuny- 
nyadnak és igazi tudásá
nak az 1:10 mp. körüli 
Idő felelne meg. Tóth 
Ilonka a művészpálya felé 
húz és — úgy látszik — 
ezt többre becsüli a sport
karriernél.

SZÉP KLÁRI
a telet kraultréningjének szenleite. A rekorder
nő tele van komoly ^határozással és az idén 
gyorsuszáshan szeretne babérokat aratni. De a 
mellúszástól sem akar elhncsnrei és uj mngyar 
rekordra készül.

Műugrásban gyengén állunk, ERDŐ VERA

nem ugrik többé, FONYÖ LüJT iskolai tanul
mányai kőtik le. És gondot jelent az, hogy az 
osztrák-magyarra kiket állítunk deszkára. Után
pótlás? ...

MAGASHÁZY RÓZSI és ANTAL KATÓ, 
a két vidéki „krekk" viz hiányában nem tre
níroz.

TÓTH MAGDA
télen a ping-pong sportjában élte ki magát, 
bajnoki babérok nélkül. Viszont Ilyesmire tö
rekszik a hátuszóversenyeken: le akarja győzni 
Maliászt ,,é> pedig uj rekord alatt" — teszi 
hozzá önérzetesen. Szívből kívánjuk ezt az ered
ményt.

PESTI MARGIT
igy válaszolt kérdésemre: „Imádom a nyilazó 
sportot és azon gondolkodom, hogy főicserél- 
jem-e a mellúszással." Kedves Margit, ne gon
dolkozzunk sokat, a magyar uszósporl nem 
mondhat le egy olyan tehetségről, mint a BSE 
rekordere.

SZÁSZ MAGDA
minden idejét érettségijének szenteli, egyáltalán 
nem látható a vizhen. A hozzá közelállók úgy 
tudják, hogy a nyáron komolyan fog készülni 
n torinói főiskolás világbajnokságra, amelyről 
győztesként akar hazatérni.

CSÁNYI BORISKA
áttért a hosszútávra.

VERÉB ILONKA
a hátuszók első sorában akar az idén tért hó
dítani és végleg ki akarja szorítani az UTE ve- 
gyesstafétájáhól e sorok szerény Íróját, és ezt 
meg is érdemli — A feltörekvő fiatalok közül

BÍRÓ ÁGIT
kell első helyen említenünk, aki étidén ott lesz 
nz egyhuszas kranlozők között.

LENKÓ MATILD
a BSE uj .nagyágyúja" sem marad majd mesz- 
sre az 1:20-tól.

CSUKÁT LILL
a népszerű allround uszónő most már talán vá-

A debreceni Bocskaitól
— a párisi Racíngíg

Opata Zoltán a buffalói pályán rúgja a gólokat
Pária, május 21.

(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) A 
futball „Noctume"-ök szériájában, a Racing 
most a genfi Urániát lát
ta vendégül. A svájci jó- 
hirii csapat ugyan, de 
nem felelt meg a vára
kozásnak és az 5:4-es 
eredmény nem hangsú
lyozza ki eléggé a játék
beli fölényt, amellyel a 
Racing góljait elérte.

Érdekesség szemponté
ból szívesen láttuk volna 
a svájci csapatban bal- 
sZélsőnek jelenteit la
kácsot. Azonban néhány 
nap előtti sérülése miatt az Uránia más játé
kost állított helyébe. De a buffalói pálya még
sem nélkülözte a magyar játékosokat. A Racing 
gyökérerős Berkessyétől eltekintve,

Hogyan él a kis amatőr futballcsapat
Ml mindenre lehet használni egy futbaHelnököt? - A futball- 
vezetök asszonyai, mint a futball gazdasági fényezői

Az amntőr-ftitballcgyesületek anyagi alapja 
valamikor a hetenként biztosan befolyó tagdíj 
volt. A tagdíjakból valamikor pólyát bérelhet
tek, felszerelést vásárolhattak és a pénzügyi 
egyensúly miatt nyugodtan hajthatták álomra 
fejüket nz egylet vezetői. Azonban ma nagyon 
megváltozott a helyzet a kiscgyesüieteknél. 
Hogy mennyire, az kitűnik az alábbiakból. Csi
náljunk csak egy két „slichlpróbál":

AZ ELNÖK UR MOSSA, FOLTOZZA ÉS 
PÁLYÁRA SZÁLLÍTJA A FELSZERELÉST
A BLASz negyedik osztályának első csoport

jában szerepel a Lipótvárosi Testgyakorlók 
Köre. 1914-ben alakult és valamikor Jcstmás és 
Csontos is náluk rúgták a labdát. Háború 
aiatt és az utána következő években szünetellek 
és 1924-ben újból belekapcsolódtak a bajnok
ságba. Jelenleg 80 tagjuk van és

tagdíjakból hetenként összesen 90 fillér 
folyik be, ínért u nyolcvan tagból — csak 

hárman dolgoznak!
A bajnokságban való részvételhez pedig pénz 

kell, felszerelésre, biródijra. pályára és még sok 
egyébre. Megkérdem az egyik vezetőjüket: hon
nan teremtik elő?

— Honnan? Ezt magunk sem tudjuk. Eleinte 
akik dolgozlak, összeadlak havonta 5—5 pen
gőt és ebből tartottuk fenn a csapatot, de most 
egyikünk sincs abban a helyzetben, hogy ezt 
megtehesse. Hogy mégis létezünk, azt jelenleg 
egyedül csak az alelnökünknek: Sárkány bácsi
nak köszönhetjük, 0 vállalta az intézést és ő 
csinál nálunk mindent. A foglalkozása cipész és 
ha egy kis hulladékbőrhöz jut, abból mindig 
meglepi egy pár uj cipővel valamelyik játéko
sunkat Egyébként az aielnők ur mossa, fol
tozza — és szállítja ki a pályára a felszerelést.

— Mikor vettek legutóbb uj dresszt a csapat
nak?

— Még sohasem vettünk. Azelőtt a feloszlott 
utcai csapatok nadrágjait, ingeit vettük meg, 
ha olcsón hozzájutottunk, de az utolsó három 
évben csak n Teleki-téren vettünk ilyen dolgo
kat. Persze, a legritkább esetben találunk klub- 
színünknek megfelelőt. Kék-sárga helyett hol a 
Fradi, hol meg az Újpest színeiben játszunk.

— A Szövetség nem juttatott semmit sem ai 
LTK-nak?

r— Húrom év előtt kaptunk 11 dressz!, de

A HOROGKERESZT

n német válogatott amaiőrboxolók dresszén. 
Az uj sportöltözetet vasárnap avatták fel Olasz
ország ellen vivőit küzdelemben. Az uj dressz: 

fekete Ing, fehér nadrág a horogkereszltel 

lasztott az úszásnemek közül és pedig a k ráült.
Sokat ígérő tehetségek

DEBRECENI KATÓ, VIDOR OLGA és 
SCHUBERT GINI.

A seregszemléből természetesen sokan kima- 
radtak, de reméljük, hogy majd a nyári verse
nyeken alkalmat adnak arra, hogy foglalkoz
zunk velük.

VERMES MAGDA.

ott volt a csatársorban a Bocskaiból ki
származott Opata.

Opata nyolc hónap óta az Olymplque Lilié 
csapatához tartozott. Első oltani szereplésénél 
ért súlyos agyrázkódása azonban nyom nélkül 
múlott el, úgyhogy teljesén fitten működött 
tnostanig az oltani csapatnál.

A párisi Racing most rávetette szemét. Ven
dégszereplésre hívta és miután játéka, nemcsak 
a „popitl«íre"-ek körében (akiknél a neve 
miatt, melyet kórusban zengtek is esélye vau a 
népszerűségre), de n szakértőknél is tetszésre 
talált, igy nem csodálkozunk majd azon (és 
feltéve, ha a lillei csapét elengedi), hogy a pá
risi Racing győzelmi tablójára megint magyar 
játékos neve kerül.

Opata Zoltán, a huszonhétszeresen válogatott 
játékos ilymódon a jó magyar futball hírét 
növeli.

Mándy Hona

olyan rosszminőségú oolt, hogy az első mosás 
után szíj jelment...
A NYOMDÁSZ TE SNAPSZLI-VERSENYBŐL 

ÉS PIKNIKEKBŐL FEDEZI A KIADÁSAIT
A NyTE portáján, a Csáky-ulcai játékkaszinó- 

bán igen szívesen fogadnak. Elmondják, hogy a 
„kaszinót" most létesítették és egy pár fillérért 
szívesen látnak mindenkit egy kis dominóra, 
ping-pongra, vagy sakkra. Elnökük, Adám ur, 
megkínál egy jó Levente cigarettával és el
mondja, miből élnek.

— Hát itt van először a helyiség. Amióta ezt 
béreljük, jobban megy a dolgunk. A jövedel
méből kifizetjük a házbért és még marad is va
lami. Egy félév alatt három snapszli-versenyt 
rendeztünk és ezek 120 pengőt jövedelmezlek. 
Feltaláltunk még egy bevételi forrást. A vezetők 
feleségei sütnek, főznek otthon, az ennivalókat 
elhozzák n kaszinóba — és eladják a vendégek
nek. A bevétel szigorúan az egyesülclél Éven
ként kétszer tánceslélyt rendezünk a SzeifT tánc
iskolában, ahol a jóképességü műkedvelőink is 
fellépnek; ez is hoz a konyhára valamit... A 
tagdíjakra ma nem számíthatunk, egynegyed 
része sem folyik he, alig egv két emberünk dol
gozik, nem vehetjük rossznéven, hogy nem 
tudnak fizetni.

— A BLASz-tól kaptak támogatást?
— Igen, jó egy párszor letiltották a játé

kunkat, mert hátralékban voltunk... Majd el
felejtettem: még egy bevételi forrásunk van. 
Diszelnökünk, a HÉV mozi-igazgatója, dr. 
Stákusy és minden évben egy napot nekünk ját
szik a moziba olyképpen, hogy a fele bevétel 
a mienk. Ez is kitesz vagy hatvan pengőt.. .

Megkérnek még, hogy írjam meg. hogy a Riff, 
meg a Molnár, akik most Hollandiában tréne
rek, de nálunk nevelődlek, még most is támo
gatják régi egyesületüket és ha hazajönnek 
autójukon látogatóba, első üljük hozzánk ve 
tel.

FUlclcy József.

X A Vándorkedv Kerékpár Kör vasárnap 
rendezte a Budapest—Balassagyarmat—Szöcsén y 
—Budapest közötti 168 km-es útvonalon a 
Révay-emlékversenyl. Az 1. II oszt, versenyzők 
versenyét Orcaán (Törekvés) nyerte 6 óra 04 
perc alatt, Németh (MKSz) és Erős (BSE) előtt
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A HÍREK eleje a il oldalon.
4 herrcgprlmns római utazása. Heréd! 

’Jusztinián bíboros hcrcegprimás vasárnap 
Rómába utazott, ahol kihallgatáson jelent 
meg a pápánál, akiink értesülésünk sze
rint magyar vonatkozású egyházjogi kér
désekről referál.

Eszak-KinH kikiáltotta fíiggctlenségét. 
Tokióból jelentik: A liencsini kínai lázadó 
csapatok vezére kikiáltotta Eszak-Kina füg
getlenségét kijelelhette, hogy a japánokkal 
tárgyalásokat kezd A kormánvliíi csapal- 
teisfek és a lázadók kózt több véres ütközet 
volt. Mnkdcni jelentés szerint Japán elutasí- 
tolla Kinn fegyverszüneti cllcnindil ványát.

Nagykanizsa város és volt polgármes
terének harca a pótllletmény körül. Nagy
kanizsáról jelentik: Dr. Habján (ívnia volt 
polgármester amióta nyugdíjba vonult, nem 
kapta polgármevteri fizetése után járó pát
it élményéit. Habján a vármegyéhez fordult, 
ahol kimondották, hogy a voit polgármester 
pótillelménycil a nyugdíjjal együtt fizetni 
kell. A város a vármegye határozata ellen a 
közigazgatási bírósághoz fellebbezett, amely 
jogerőre emelte a vármegye határozatát és 
jgv a volt polgármesternek visszamenően 
tobín:er pengőt kell folyósítani, a jövőben 
pedig fizetni kell a pállllelménycit.

Agyonsujlotta n tizenötezer voltos áram. 
Debrecenből jelentik: Nylrgelse községben Né 
medi .Mihály munkás több társával a villany- 
vezeték munkálataival foglalatoskodott. A tizen
ötezer voltos villanyvezeték Némedy Mihályt 
agyonsu flotta. A haláleset ügyében vizsgálat 
indult.

Hat őrlzetbevétel a dunántúli kommu
nista szervezkedés ügyében. Nagykanizsáról 
jelentik: A zalai és somogymegvei esendűr- 
.ségek továbbra is erélyes nyomozást folytat
nak a dunántúli kommunista .szervezkedés 
ügyében. Dr. Ileimer Ödön Idényei orvost, a 
mozgalom egyik gyanusitottjál vasárnap is
mét kihallgatták. Az orvos határozottan ta
gadta, hogy köze lenne a szervezkedéshez, 
(leimért egyelőre a murakereszturi csendör- 
.ség lirrlja őrizetben. Vasárnapig összesen lúd 
örizclbcvélcl történt az ügyben.

Revolvere*  affér a végrehajtáson- 
Nagykanizsáról jeien-lik: A zalamegyei Kis- 
komárom községben végrehajtás volt Vastag 
István gazdánál. A gazda veje, Tombor Já
nos fejszével akart rólámadni Elek László 
végrehajtóra, aki erre revolvert rántott. Sze
rencsére a csendftrség idejében beavatkozott 
és Tombor Jánost megfékezte. A gazdálkodó 
ellen hatósági közeg elleni erőszak címén el
járás indult.

Házfelügyelők gyűlése. A Házfelügyelők 
Nemzeti és Gazdasági Egyesülete vitéz Mészá
ros Ferenc elnöklésével gyűlést tartott. A gyű
lés szónokai állási foglallak a készülő házmes
tert szabályrendelet ellen s azt követelték, hogy 
hagyják érvényben a házfelügyelők és segéd
házfelügyelők bérviszonyainak rendezésénél a 
szabad megállapodást.

Gergely Tamás, ’kl 15.000 pengd*  csalt 
ki NA«*ei  Páltól, holnnn kerül a bíróság elé. 
Emlékezetes még az a valutaügy, amelyben 
annakidején Nágel Pál ismert budapesti 
tőzsdebizományost kiha'lgalla a rendőrség. 
Nágel Pál kihallgatása közben rosszul lelt és 
hirtelen meghalt. Nágel Pál halála osztatlan 
részvétel keltdt mindenütt. A rendőrség a 
tragikus haiálesei után tovább folytatta a 
vizsgálatot és mcgáliapilolta, hogy Gergely 
Tamás ügynök tizenötezer pengői akart ki
csalni Nftgolóklól dollárvásáulás ürügyével. 
Gergely a tizenötezer pengővel megszökött, 
később azonban önként jelentkezett. Az 
ügyészség egyrendbeli csalás kísérlete mi-all 
vádat emelt Gergely Tamás ellen, akinek 
bűnügyét holnap, kedden tárgyalja Messik 
J.djos dr. törvényszéki egyesbiró a budapesti 
biintdötorvényszékcn.

— Egy Ismert zsoké halálos bukása. Párisitől 
jcTctllik. Halálos bukásnak esett áldozatul Luc, 
az egyik legismertebb francia zsoké. Luc lova 
szombat délután Enghlenbcn akadályverseny 
közben felbukott és a zsokét agyonnyomtn.

A debreceni fllsicrkereskcdftk vasárnapi 
mtinkaszüncte. Debrecenből jelentik: A bel
ügyminiszter leiratot intézeti a polgármesterhez. 
Miben javaslatot kér tőle a fiiszerkereskedők 
vasárnapi miinknszünclénc-k ügyében. A polgár- 
mesl.-r érintkezésbe ‘ őrit a város fiiszerkeros- 
kedőivcl s felszólító:.*  őket, hogy jövő vasár
nap rendezzenek szavazást s rangok döntsenek 
arról, kivánják-e a vasárnapi munkaszünctel 
vagy sem.

- Elsüllyedi egy kínai gőzös — 16 haloii. 
Kantonból jelentik: Amoy közelében súlyos 
szerencsétlenség történt. A „Chiplng" kínai gő
zös, amelynek fedélzetén 10 ember volt, táj
funba került és elsüllyedt. A hajó valamennyi 
utasa odaveszett.

- Endresz és Rlttuj. Rómából jelentik: Az. 
itteni magyar intézetben vasárnap gyászmise 
volt a világháborúban elesett magyar hősök 
emlékezetére. A magyar követségen megkoszo
rúzták Endresz és Bittay emlékoszlopát. A ró
mai magyarok a repülőtér dombjának fa- 
keresztjére is kosxorut helyezlek.

Három gyermekét a tengerbe dobta s 
utánuk vetette magát. S’vinemündéből jelentik: 
Ncuer Emil idegbeteg kikötőépitészeti alkalma
zott csónakot bérelt s három gyermekével ki
evezett a nyílt tengerre. Itt gyermekeit sorra 
bedobta a tengerbe, majd maga is utánuk ve
tette magát. Mind a négyen odavesztek.
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Rejtélyes fiatalemberek 
az idegenlégióba csábítják 
a tiszántúli fiatalságot

Több örlzetbevétel történt
Debrecen, május 21.

(A Hét lói Napló tudósit ójánál tefef ónjelen 
lése.) Hajdú és Szabolcs vármegyek csendőr
hatóságai napok óla rejtélyes fiatalemberek 
után kutatnak, akik a megye fiatalságát

állítólag kivándorlásra csábítják.
A nyomozás eddig azt állapitolla meg, hogy 

a fiatalemberek faluról falura járnak s főleg 
az iparos és gazdaifjakkal keresnek érintke
zést. Maguk köré gyűjtik n fiatalságot, akiknek 
nagyobb összegű pénzt ígérnek s

arra csábítják őket, hogy lépjenek be a 
francia Idegenlégió szolgálatába.

Megígérik azt is, hogy minden jelentkező út

Hová tűnt el a csecsemő mamája...
Két város rendőrsége kutatja az elegáns hölgyet, 
aki az albérleti szobában felejtette csecsemőjét

Debrecen, május 21.
f.4 Hétfői Napló tudósitójának telefőnjclen- 

lése.) Különös ügyben indított nyomozást a 
nyíregyházai és debreceni rendőrkapitányság.

Kruzsanek Sándorné nyíregyházai asszony 
Rózsn-ulca 50. szám alatt levő házában egy 
elegáns fiatal hölgy jelent meg és albérleti szo
bát bérelt. A hölggyel együtt beállított a hölgy 
'•selédleánya is.

karján egy csecsemővel.
Rövid alkudozás után az elegáns hölgy kibé
relte az albérleti szobát, majd beköltözött a 
csecsemővel és a csclédleánnyal együtt. Mind
össze egy napig lakott a rejlélyes nő r lakás
ban, amikor a leánnyal együtt eltávozott s le
zárta a szoba ajtaját.

— Dollfuss kancellár rádióbeszéde. Pécsből 
jelenük: Dollfuss kancellár vasárnap a rádióban 
nagy beszédet mondott, amelyet Amerikába is 
közvetítettek. A kancellár hangoztatta, hogy 
Ausztria örömmel fogadta a Rooscvell-lervet, 
majd kijelentene, hogy Ausztria nehéz harcot 
folytat, hogy a gazdasági bajokat legyőzze s a 
maga önállóságát megóvja.

— Féltékenység! rohamában megölte barát
ját. Szegedről jelentik: Vasárnap beszállították 
a szegedi ügyészség fogházába Lukács Mihály 
26 éves szentesi gazdát. Lukács vasárnapra vir
radó éjszaka rátámadt barátjára, Gerlicze Ist
vánra, akit agyonszurt. A két fiatalember egy 
leánynak udvarolt s amikor Lukács meglátta 
barátját a leánnyal sétálni, féltekenységi roha
mában agyonszurta.

— Érdekes fordulat a sándorfalvai tömeg
mérgezések ügyében. Szegedről jelentik: A télen 
történt, hogy Németh József szeszfőző r. «án- 
dorfalvai Pallnvicini-uradnloin erdejében dol
gozó napszámosokat pálinkával kínálta meg. A 
napszámosok az italtól Icrészcgcdlek s később 
bálán belehallak a mértéktelen pálinka élveze
tébe. Az országos vegyvizsgáló állomás most 
készült cl .szakvéleményével s megállapította, 
hogy a pálinka nem volt mérgezett s a munká
sok Valószínűleg attól haltak meg, hogy túlzot
tan sokat ittak a pálinkából. A szakvélemény 
alapján az ügyészség Németh Józseffel szemben 
megszüntette az eljárást.

— Egy magántisztviselő halálos vasúti bal
esete. Kaposvárról jelentik: Kaposvár közelé
ben a vasúti sínek mentén tegnap egy jól öltö
zött férfi holttestére akadtak Megállapították, 
hogy a halott ember Zsileszky Zsigmond .38 
éves szigetvári tisztviselővel azonos. Zsileszky 
éjszaka leesett az egyik vonatról, a kerekek alá 
került s a vonat halálragázolta.

— Letartóztatták Rclncr bécsi Írót, a 
Tuka per egyik fontos szereplőjét. Becsből 
jelentik: Az osztrák hal ár rendőrség letartóz
tatta az osztrák—jugoszláv haláron Reiner 
Gusztáv bécsi írót, aki fontos szereplője volt 
annakidején az emlékezetes Titka pernek. 
Reiner később egy kémkedési ügyben szere
pelt és kitiltották Ausztriából. Most tiltott 
határátlépés miatt tartóztatták le.

— Örökre mcgnémult n labdaiiobástól. Gyu
láról jelentik: Megrendítő gyermekszcrcncsétlen- 
ség történt az öcsödi állami elemi iskola udva
rán. Szünet közben labdáztak a gyermekek és 
a labda véletlenül gégéjén találta Gary Erzsé
bet kilencéves kisleányt. A Ibdndobás gége- 
pors.örést okozott. A leányka többé egyetlen 
hangot sem tudott kijleni és az orvosok meg
állapították, hogy örökre inegnéinull. A gyulai 
ügyészség eljárást indított, hogy nem lerhcl-c 
valakit felelősség a szercnosétiienség miatt.

— Orvosgyülés Gyulán. A Tiszántúlról vasár
un]) kétszáz orvos gyűlt össze Békésgyulára, 
hogy a Magyar Orvosszövetség fiókjának köz
gyűlésén résztvegyen. Az összejövetel során 
Grósz .Emil dr. orvostanár einlékelőadást tar
tott Kaszvinszky János dr.-nak. a gyulai kór
ház elhunyt igazgató-főorvosának emlékezetére.

— A közismert „Divat uriszabósóg", Erzsébet- 
kórul 1. I. cin. Kitűnő minőségű szövelmaradé- 
kokból remek férfiöltönyt készít mérték után, 
kifogástalan kivitelben, kétszeri próbával, pro- 
pngandaárbnn 40 és 50 pengőért.

— Jön r nyaralás és talán még sohasem volt 
olyan kevés a pénz, mint most. Gondoskodjék 
előre, hogy s/crclclleinek gondtalan üdülési 
varázsoljon. Fillérenként megtakaríthat 3 pen
gői és ha cgv kis szerencséje van, a 60. állam
sorsjátékon, amelynek húzása június 8-án fel
tétlenül meglesz, akár 40.000 pengőt is nyerhet.

levelét s okmányait is megszerzik.
Debrecen környékén a csendőrség őrizetbe 

vett egy fiatalembert, akiről többen azt állítot
ták, hogy idegenlégióba toborzott tagokat. A 
szabolcsmcgyel csendőrségén

három fiatalembert vettek őrizetbe,
ugyancsak azzal n gyanúval, hogy a francia 
idegenlégióba akarták csábilani a falu fiatal
ságát.

A csendőrség vasárnap több újabb kihallga
tást eszközölt s ezekből kiderüli, hogy egyesek

már előleget Is kaptak az utazásra.
Az őrizetbe vett rejtélyes fiatalemberek kihall
gatását ma kezdi meg a cscndőrscg.

A bezárt szobában ott hagyta a csecsemőt 
és azután nem jelentkezett többé.

Kruzsanckné napokig várt, hogy’ visszatérjen 
albérlője s amikor napok múlva sem jelent
kezeti, a nyíregyházai rendőrségre ment s ma
gával vitte a lakásában hagyott csecsemőt.

Kruzsanek Sándornét kihallgatta a rendőr
ség. Az asszony elmondotta, hogy az elegáns 
hölgy mindössze annyit árult el magáról, hogy 
Debrecenben lakott, mielőtt Nyíregyházán nála 
bérelt lakást.

A nyíregyházai rendőrség ezekután 
megindította a nyomozást, 

értesítette a debreceni rendőrséget, Kruzsanek- 
né pedig egyelőre magánál tartja a csecsemői 
— és várja a csecsemő mamáját.

— Az Akadémia közgyűlése. Vasárnap tartotta 
a Magvar Tudományos Akadémia ünnepélyes 
közgyűlését, fíerzeviczy Albert elnök felolvasta 
az Akadémia nemrég elhunyt másodelnökének. 
Csánky Dezsőnek hátrahagyott megnyitó beszé
dét. amelyben a nagy tudós a magyar jövőbe 
vetett hitének adott kifejezést. Balogh Jenő a 
főtitkári jelentést ismertette és üdvözölte Popo 
vics Sándort, az Akadémia uj másodelnökét 
Azután llosvay Lajos tartott emlékbeszédet idő
sebb Szily Kálmánról, az Akadémia volt főtitká
ráról. A közgyűlésen József királyi herceg is 
megjelent.

— A keresztény-szocialisták jubileumi közgyü 
lése. A budapesti kcresztényszocialista szerve
zetek vasárnap díszközgyűlést tartottak a moz
galom 30 éves jubileuma alkalmából. A szerve 
zelek tagjai zászlók alatt vonullak a belvárosi 
plébániatemplomba, ahol Húsz István dr. tábori 
püspök mondott misét és szentbcszédel. A dísz
közgyűlésen l'obler János, Róbert Emil, Riesz 
Lajos dr. és Ernszt Sándor tartottak beszéde
ket. Végül inagyarruhás leányok babérkoszorút 
adlak ál Hiibay Jenőnek és Vihaldy Gézának, 
a kcresztényszocialista himnusz szerzőinek.

— Felavatták a református szeretetotthont. 
A budai református egyház vasárnap délben 
avatta fel szeretet otthonát. Haypál Béla lelkész 
imája ulánPuA-g Endre dr., a Közigazgotási Bíró
ság elnöke, és Gutlí Ferenc II. kerületi elöljáró 
mondottak beszédet.

— Ausztria győz az alpesi körrepülésen. Bécs- 
bői jelentik: Vasárnap reggel Innsbruckból star
toltak az alpesi kprrcpülés résztvevői. A repü
lők között Kálmán és Nagy repülők képviseltek 
Magyarországot. Az eddigi jelek szerint a ver
seny győztese Josipovich osztrák százados lesz.

~. A b.ugacl puszta bemutatása. Kecskemét- 
ről jelentik: Az itteni idegenforgalmi iroda be
mutató kirándulást rendezett Bugacpusztára. 
melyre a fővárosi sajtó képviselőin kívül na
gyon sok előkelő vendég jelent meg. Kecske
mét városa magyaros vendégszeretettel fogadta 
a vendégeket. VíJlásreggeli után megtekintették 
a vendégek a Vigadóban a népművészeti kiálli- 
tásl, amely az egyszerű alföldi asszonyok ügyes 
kezét dicséri. Azután a helyiérdekű vasul ki
vitte a vendegeket Bugacpusztára, ahol Fáy 
István főispán és Zimay Károly polgármester 
vezetésével közel két óra hosszáig tartó séta 
során megtekintették a bugaci gulyát, a ménest 
és a puszta egyéb szépségeit. Ezután társas
ebéd volt a vadásziakban, majd a vendégek az 
esti vonattal visszautaztak Budapestre.

—Tűzvész a londoni vurstliban. London
ból jelentik: Szombaton este borzalmas tűz
vész tört ki a Themse mellett levő vurstli
ban, amelyben többezer főnyi közönség tar
tózkodott. A lángok láttára a tömeg fejvesz
tetten menekült és a pánikban egymást ta
posták le az emberek, ötven súlyos sebesülés 
történt. A tűz 300 mutatványos bódét meg- 
semmisitett.

— „L’j menetrend'*.  Ma jelent meg a piros- 
jedelü „Uj menetrend" teljesen átdolgozott és 
kibővített nyári kindása, mely a pontos és 
megbízható menetrendi és díjszabási adatokon 
kívül a ,.MAVART" összes aulobuszjáralninnk 
legújabb részletes menetrendjét is közli. Ára fíí) 
fillér. Kapható minden könyvesboltban (Ibusz) 
és dohánylőzsdében.

Konyhán, jégszekrényeit.
Kombinált bnlopoK
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Budapesti lóversenyek
Milleneumí dij:

Tempó I.Rcichsherold II. Díváin. 
Végrehajtó megkésett a startnál

A Milleniumi-dij külső keretéről lapunk mái 
helyén emlékezünk meg. A nagyszerű külsőhöz 
teljesen méltó volt a nap sportja s különösen 
a nagy dij eredménye. Tempó még a nagyszerű 
Rascainál is nagyobb feladatot oldott meg és 
pedig könnyen. Hét ló startolt az ötvenezer 
pengős díjért, de csak két ló versenye volt a 
starttól a célig: Tempóé és Rcichsheroldét 
Végrehajtó hosszakat veszteit az indításnál, 
amiért tulajdonosa panaszt is emelt, mert állí
tólag Végrehajtó az indítás pillanatában nem 
is állt a gép előli. Tempó a távoszlopnál köny- 
nyen húzott cl az addig mellette derekasan 
küzdő Reichsheroldtól s hiába próbált ez Dión 
támadni, Tempó két hosszal könnyen érle' el 
a célt Reichsherold előtt. Tempó győzelmét vi
haros ünneplés kisérte, melyből bőven kijutott 
tulajdonosának, Hajdú Dezső igazgatónak, mes
terének, Hiteknek és nagyszerű lovasának, 
Gutainak. A program többi száma méltó kerete 
volt a nap eseményének. Részletes eredmény a 
következő:

I. FUTAM. 1. Paulv II.-né Csak előre (l’/í)' 
Balog, 2. Admirális. F. m.: Casanova. Tót.: 
10:25. Befutó: 10:52. — II. FUTAM. 1. Gr.
Pejacsevich J. Sepld (10) Weiszbach, 2. Vak 
lyuk (12) Tcltschik, 3. Százszorszép (10) Ta
mási. F. m.: Garuda, Felka, Mirjam, Tiro, 
Mási, Grcy hope, Urfl, Feirefiz, Inlay, Africa- 
nus, Módos, Hétre, Kapiszlrán, Mint a madár. 
Tót.: 10:109. 40, 33, 91. — III. FUTAM. 1. Bor- 
hényi T. Tékozló (10) Rózsa, 2. Ibikus (4) Gu
tái, 3. Süsü (10) Szilágyi és Pertinax (2%) óth 
A. holtversenyben. F. m.: Sálán, Kellcrmann, 
Livorno, Rabló, Csicsóné, Puskapor, Remény
ség. Tol.: 10:1.35. 38, 22, 22, 12. — IV. FUTAM. 
Milleniuinl-dlj. 1. Hajdú D. Tempó pari) Gutái,
2. Reichsherold (4) Tuss, 3. Diva (3) Szokolai. 
F. m.: Adagio, Végrehajtó, Orco, Kartárs. Idő 
1.52 háromötöd. Tol.: 10:2.3. 13, 16, 15. — V. 
FUTAM. I. Kövér A. Liliom (4) Sej bal, 2. 
Szomjas (2) Gutái. F. in.: Pagana, Balsors, 
Rcellc. Tol.: 10:40. 22, 21. — VI. FUTAM. 1. 
Gcde J. Hárem (5) Kupái S., 2. Parsifal (10) 
Szabó L., .3. Horniss (10) Vasas. F. m.: Csete
paté, Tücsök, Nurmi, Budár, Feldhcrr, Coruna, 
Rúna, Pervesztes, Bogárzó, Suhanc, Bendegúz, 
Alropos. Tót.: 10:77. .35, 90. 4,3. — VII. FUTAM. 
1. Dorn J. Búzavirág (.3) Vrabel, 2. Parancs (-3) 
Miiller,' 3. Dicíator 120) Kizelka. F. ni.: Nem 
baj, Fantom. Splendid, Pipere, Vadvirág. Vak
merő. ToL: 10:65. 23, 17, 31. A Sepia Tékozló- 
double 5:833. *

A pécsi ünnepi hét
Pécsről jelentik: Pécs szabad királyi város 

többtízezer példányban nlost bocsátotta ki a 
meghívókat a június 3-n és 11-e közöli! 
ünnepi hétre. A pécsi ünnepi hét főeseménye 
a híres dóm előtti szabadtéri hangverse-.y 
lesz, amelyen a zene- és énekkarok korhű 
kámzsákba öltözve. Gábriel Pierné hatalmas 
zenei legendáját, a gyermekek keresztes had
járatát adják elő. A karnagy tisztét Weigele 
Oszkár látja el. A szabadtéri hangversenyt a 
négytornyú dómban harsonák íoronyzenéje 
vezeti be, amelyre az apácák templomából 
felel a visszhang. A dóm orgonájának hang
ját megafónok közvetítik a közönség szá
mára.

' Pécs zenei bemutatkozása iráni külföldön 
is erős érdeklődés nyilvánul meg és a város 
idegenforgalmi irodáját valósággal elhalmoz
zák a jelentkezésekkel, azonkívül a főváros
ból és a vidékről is igen sok érdeklődő je
lentkezeti.

— Az angol vendégek az országzászlónái. A 
Budapesten tartózkodó angol előkelőségek va
sárnap megjelentek az országzászlónál, ahol 
Urmánczy Nándor üdvözölte őket. Llevellyn Jo
nes angol képviselő és Lady Snowden beszédet 
mondottak, azt hangoztatták, hogy az angolok 
együtt küzdenek a magyarsággal. Az angol ven
dégeket lelkes ünneplésben részesítették.

— A Budapesti önkéntes Mentőegyesület ké*  
rclmc Budapest közönségéhez. A Mentők szil
veszteri gyűjtése, sajnos*  nem hozta meg a szo
kásos és a Budapesti önkéntes Mentőegyesület 
egy évi zavartalan működéséhez szükséges ösz- 
szeget. Ilych körülmények között nem marad*  
más hátra, minthogy működésünk megfelelő 
színvonalon való tartása érdekében a szilvesz
terkor be nem folyt összegek összegyiijétéséről 
egy pótgyüjtésscl gondoskodjunk. A gyűjtést 
szokás szerint ezen pótgyEjtésünknél is a mi 
derék ház fel ügy élőink végzik dijtalanull A Bu
dapesti önkéntes Mentőegyesület nagyon kéri 
Budapest Szfőv. közönségét, hogy támogassa a 
házfelügyelők humánus munkáját és fogadja 
szeretetébe és pártfogásba most is egyesületün
ket, mely mindenkié — gazdagé és szegényé —• 
és mindenkinek szolgálatára siet, aki segítségre 
szorul.

— A Tátrai Fürdők és Szanatóriumok Szövet
ségének hivatalos irodája, a fürdőiroda, meg
nyílt Budapest, VI., Andróssy-ut 19. sz. alatt, 
(Telefon: 281-48 ó« 265-25). Részletes felvilá
gosítás. prospektus valamennyi tátrai üdülő-, 
gyógy- és fürdőhelyről. Valutaigénylések, vízu
mok, vasúti jegyek beszerzése és elintézése. Lfw 
vélbcni érdeklődésre díjtalan választ nyújt. 
Első kedvezményes autócar társasutazását jú
nius 2-án rendezi a Tátrába, hatnapi időtar
tamra.

A szerkesztésért és kindásérl felel: 
DR. ELEK HUGÓ
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