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Osztenburg ezredes hatszáz vadászliszt előtt szózatot intézett a keresztény és zsidó legitimistákhoz II. Ottó király érdekében
Felhívta a tiszteket: toborozzanak híveket — „Pílsudszky a mintakép**

Tegnap este a Podmaniczky- 
uccai István Király szállodában 
rendes évi összejövetel alkalmából 
vacsorát rendezett a 26. cs. és kir. 
vadászzászlóalj tisztikara és le
génysége. A vacsorán közel hatszáz 
tiszt vett részt és a felköszöntők 
során rendkívül érdekes politikai 
kijelentések hangzottak el. A va
dászzászlóalj parancsnoka ugyanis 
Osztenburg Gyula volt, aki nevét 
a nyugatmagyarországi felkeléssel 
és a királypuccsal kapcsolatosan 
tette emlékezetessé. Az István szál
lodabeli vacsorán is Osztenburg 
Gyula játszotta a vezetőszerepet. 
Az egybegyült tisztek, altisztek és 
közkatonák nevében ugyanis Sze- 
kulesz Imre tartalékos főhadnagy 
üdvözölte Osztenburg Gyulát. A 
zsidóvallásu főhadnagy az üd
vözlő beszédben úgy a maga, mint 
bajtársai nevében • kijelentette, 
hogy a szebb jövendő kiépítése ér
dekében mindenkor rendelkezésre 
állanak szeretett parancsnokuknak, 
Osztenburg Gyulának.

OSZTENBURG GYULA

azonnal válaszolt a felköszöntőre. 
Megköszönte az üdvözlést, majd a 
szebb jövendő kiépítésének akadá
lyáról, a széthúzásról beszélt. Ös
szetartásra buzdította embereit, 
majd a lengyel forradalmat és 
annak vezérét Pílsudszky lengyel 
marsallt dicsőítette.

— Magyarországnak Lengyel
ország példáját kell kövotnie — 
mondotta Osztenburg, aki Pilsud- 
szkyt, mint követendő mintaképet 
állította a bajtársak elé.

Beszélt továbbá megszervezendő 
akciójuk céljáról is, ami szerinte 
nem egyéb, mint küzdelem

Ottó király jogainak törvényes 
és alkotmányos eszközökkel 

való érvényesítéséért

E cél érdekében csatasorba szólí
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nélkül az összes legitimistákat. Va- 
lósággal

szózatot intézett a keresztény 
és zsidó legitimistákhoz, 

hogy a legközelebbi összejövetelen 
minél számosabban jelenjenek meg,

Bethlen István gróf 
miniszterelnököt és 

Pallavicini György őrgrófot 
ma hallgatják K.i a frasikügyben 
Sztrache főügyész pénteken mondja el a vádbeszédet

A frankhapiisitási ügy a szom
bati izgalmas tárgyalás után ma 
érkezik el legérdekesebb pontjához. 
A mai tárgyaláson fog a bíróság 
előtt

Bethlen István gróf miniszter
elnök és Pallavicini György őr

gróf is megjelenni.

Általában a mai hétfői nap lesz__ ____ _______ . _ a 
legkritikusabb napja a tárgyalás
nak, mert ezen Bethlen István mi
niszterelnökön kivül a szombati 
napról elmaradt

Lingauer Albin nemzetgyűlési 
képviselő és az előve^tés terhe 
mellett megidézett Páter Bonis 
Arkangyalon kivül, Windisch
grütz Lajosné hercegnét, Palla- 
vícini György őrgrófot, Károlyi 
Imre grófot, Sigray Antal gró
fot, Vass József népjóléti mi
nisztert, gróf Mikes János püs
pököt és Jankó vich Bésán 
Endre grófot fogják

gatnt

Ma, hétfőn a bíróság 
esetre végezni fog az összes tanú
kihallgatásokkal, amivel azonban 
még nincs teljesen befejezve a bi
zonyítás anyaga. Kedden ugyanis 
a meg nem jelent tanuk vallomá
sát, s a hatósági iratokat fogja a 
bíróság ismertetni és szerdára már 
sor kerül 

kihall-

minden-

sőt azt kérte, hogy ne csak a 
zászlóalj tagjai, hanem más ha
sonló érzelmüek is vegyenek részt 
az akcióban, hogy adott esetben 
rendelkezésre állhassanak. Oszten
burg Gyulát a jelen voltak, a nagy 
feltűnést keltő beszéd után, lelkes

a bizonyítás kiegészítési indít
ványokra.

Értesülésünk szerint Sztrache 
Gusztáv dr. főügyész a vádhatóság 
részéről indítványozni fogja né
hány tanú beidézését. Ugyanezt 
teszik a védők is, különösen Rába 
védője Telek György dr., aki szá
mos tanút fog bejelenteni, akikkel 
az ügy politikai hátterét kívánja 
tisztázni. De tanukat fog bejelen
teni Ulain Ferenc dr., Windisch- 
gratz védője, úgyszintén Gaí Jenő 
dr., Nádosy Imre védője.

A védők ugyanis azt szeretnék 
igazolni, hogy a vádlottak jo
gosan hihették, hogy nemcsak 
Nádosy Imre személye testesí
tette meg azt a meggyőződésü
ket, hogy a kormány is tud a 
frankhamisításról, hanem újabb 
tanukra is kívánnak hivat
kozni akikkel ezt az állításukat 

bizonyítani akarják.

Amennyiben a törvényszék, akár 
a vád, akár a védelem részéről 
részben, vagy egészben helyt adna 
a bizonyítási indítványoknak, eb
ben az esetben csütörtökre fogják 
beidézni a kihallgatandó uj tanu
kat és

pénteken már föltétlenül rá 
kerül a sor a vád- és védbeszé- 

dekre. 

óvációban részesítették és 
perceken át felállva éljenezték

II. Ottó királyt.
A vacsorán Ráday miniszteri taná
csos és Sztankovics fővárosi ta
nácsjegyző is felszólaltak.

ügy számítanak, hogy Sztrache 
főügyész pénteken az egész napot 
igénybe fogja venni és vádbeszé
dében részletesen ki fog térni a le
folytatott bizonyítási eljárás egész 
anyagára, kérni fogja a törvény
széket, hogy ne tekintse enyhítő 
körülménynek azt, amire a vádlot
tak hivatkoznak, hogy haza fiságból 
követték el tettüket, mert cselek
ményükkel mérhetetlen károkat 
okoztak az ország jó hírnevének » 
tettük

nem hazafias cselekedet, hanem 
közönséges bűncselekmény volt.

A védők közül hosszabb beszédet 
csak Ulain Ferenc dr.-tól, Gál Jenő 
dr.-tól, Telek György dr.-tól és 
Gonda Henrik dr.tól várnak, míg 
a többi tizenhat védő alig egy-két 
órát fog csak beszélni. A védő
beszédek át fognak nyúlni a pün
kösdi ünnepeket követő napokra 
is, úgyhogy előreláthatólag Ítélet
hozatalra legjobb esetben csak 
május 29-én kerülhet a sor.

A lemondott szerb miniszter- 
elnök megbízást Kapott új 

Kormány aiaKItásra
Belgrád máj. 16. (Avala). A ezkupstina 
elnökével folytatott tanácskozás utón a 
király magúhoz kéretto Uzunovics le
mondott miniszterelnököt ég felszólította, 
hogy kísérelje meg a kormány alakítá
sát a szerb-horvát egyezmény alapján. 
A Jovanovics párthíveiből álló tizonegy- 
tagú radikális csoport levelet intézett a 
szkupstina elnökéhez, melyben értesíti 
Üt az újdiszidens radikális klub megala* 
kitdsáról, melynek elnöko Jovanovics, 
alolnöko pedig Lalesevics.
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Mqalakult az új lengyel 
kormány, amely biztosítja a 

nyugalmat és békét 
Ideiglenes lengyel köztársasági elnök: Ratay sejmmarsall 

— Hadügyminiszter: Pilsudszky

Bartel miniszterelnök a sajtó kép- ügy bíróság elé került mely arra kö- 
Yiselői előtt kijelentette, hogy

kormánya biztosítani fe^ja a 
polgárok személyi biztonságát, 
a nyugalmat és a rendes munka 

megkezdését.

. telezte a heutesmostert, hogy a tartozás 
felét; 16 millió koronát a hitelezőknek 
tizesso meg. Varga még ekkor sem akart 

! fizetni, közben kivált a cégből és a Ki
rály ucca 93. számú házban nyitott hen
tesüzletet

Szombat délután megjelent Varga üz
letében ogy végrehajtó és. a hitelezők

Lengyelország — mint a legújab
ban érkezeit hírek közük. — túl van 
nemzeti életének legválságosabb 
•napjain. Az országban a belső har
cok megszűntek. A köztársasági el- 
>iök és a lengyel kormány leköszönt. 
'Alkotmányos keretek között

köztársaság elnöki 
Itat aj 

út és 
kere- 

—______ ________  az “j
lengyel kormány is, melynek 
Pilsudszky a hadügyminisztere.
A lengyel eseményekről következő 

távirataink számolnak be:
Varsó, máj. 15.

c (Lengyel Távirati Iroda.) A mi
niszterelnökség a következő prokla- 
jmáclót közli:

Tokintettel arra, hogy Woycie- 
Trhcwski Sztaniszló leköszönt a köz
társaság elnökének tisztjéről, tíz al
kotmány 40. szakasza értelmében 
ideiglenesen átveszem a köztársa
sági elnök hatáskörét. 
f] Varsó, 1926 május 5.

Ilataj, szejmmarsall.

Varsó, máj. 16.
(Lengyel Távirati Iroda.) Pil- 

^sudski marsall reggel 9 órakor ér- 
P<czett Rataj szejmmarsallhoz. Egy 
ijús fel órán át tartó tanácskozás 
[jután Bartel képviselőt bízták meg 
\a kofrndny alakítással, ki haladék- 
jtalamil megkezdte a tárcák betölté
sét célzó tanácskozásokat. Az uj 
kormány különböző hivatalok szak
embereiből áll és addig marad hi
vatalban, mig az összehívandó nem
zetgyűlés, mely a jelenlegi képvise
lők ’ós szenátorokból áll, megvá
lasztja az uj köztársasági elnököt. 
fez a* jövő hét folyamán megtörté- 
pnik. partéi képviselő, mint Rataj 
hszejmmarsall és Pilsüdski marsall 
'bizalmi embere veszi át a minisz
terelnökséget.

, Bartel miniszterelnök 1882-ben 
Született Txmdicrgben. Először laka
tos-szakiskolát végzett, majd letette 
!<rz érettségi vizsgálatot Lembcrg 
Védelménél mint a vasutas zászló
aljak parancsnoka tüntette ki ma
gát Csakhamar vasutügyi minisz
ternek nevezték ki. Később radiká
lis szabadelvű listával képviselőnek 
választól Iák meg. Az uj kabinetnek

n lengyel
tisztségét ideiglenesen 
Bzejmmarnchal vette 
ugyancsak alkotmányos 
tek között megalakult

Magyar Színház
Csuda Mihály 

szerencséje 
Büs-Fekete-Zerkovltx 

énokos bohózata.

Főszereplők: 
Gaál Franciska, 

Berky Lili, Bogért Márta, 
Rózsahegy! Ká mán, 
Kabos Gyula, Gőzön 
Gyula, Tarnay fcrnö, 

Dános György
Bemutató május 22

ANÁN-DSHOZATAL

egyben ő vasutügyi minisztere is.
A külügyminisztérium ügyeinek 

vezetésével ideiglenesen Zaleski 
Ágost, volt szentszéki követet bíz
ták meg. Hadügyminiszter; Pil- 
sudski József marsall lett

..... iciuuvu úgy VBgiouajuj ra. u uciviuziutk
Természetes, hogy a jelenlegi kor- két megbízottja, hogy a megítélt 16 mil- 
mány csak addig marad hivatala- üó korona erejéig foglalást eszközöljc- 
ban, míg az uj köztársasági elnököt nck. Varga előbb egyezkedni próbált, do 
meg nem választják. Ez pedig a ‘ mikor a végrehajtók hajthatatlanságát 
legrövidebb időn belül meg fog tör-; látta, 
tenni. A kormány I hirtelen örjöngenl kezdett.tenni, a Konuauy Tör^ Bzúzott> ÖSBZefügéstelon szavakat

| klubált, majd a végrehajtókra támadt, 
! úgyhogy az üzletben csakhamar ■parázs 
verekedés fejlődött ki a végrehajtó, a

I hitelezők megbízottja és a hatalmas erejű 
j hentes mester között. A Király uccuban 
; százakra menő tömeg gyűlt össze, mely 
; izgatottan szemlélte a szokatlan jolenetet. 
| A végrehajtók helyzete a megőrült 
I emberrel szemben inár-inár veszélyessé 
[ vált, mikor két rendőr sietett a szoron
gatott végrehajtók segítségére. A hentes
mester haragja most a rendőrök ellen 

, fordult s rendőrök és a dühöngő ember 
i között hosszas dulakodás fejlődött ki.

Az elegáns királyuecai hentesüzlet ck- 
kor más valóságos csatatérré változott 
át. Az áruk szanaszét hevertek a földön, 

i lihegő emberek dulakodtak, kiabálás, si- 
‘ kongatás visszhangzóit. A rendőrök 
, csak nagy nehezen tudták Vargát ártal- 
,1 inatlanná tenni s elő akarták állítani az 
1 őrszobára, de a nagyerejű hentesmester 

kiszakította magát őrzői karjai közül, 
; felkapott egy nagy konyhakést és azzal 
J kezdett hadonászni.
! Mindenki riadtan menokiilt a megörült 

ember elöl, aki folyton ezt kiabálta;
I —‘Megölöm magami Megölöm magam! 

Varga felhasználta a nagy pánikot, 
hirtelen futásnak eredt és eltűnt.

A rendőrség erélyes nyomozást indí
tott kézrekerítéséro, de mindeddig nem 
sikerült megtalálni a szerencsétlen em
bert, aki valószínűleg öngyilkosságot 
követett el.

a legszilárdabban az alkotmá
nyos alapra helyezkedik.

Rupperf Rezső kiadatását kérik, 
motorhicikli-eUázolás miatt 

A honatyák körében Is terjed a motorbiciklizés szenvedélye
A valósággal járványként dühöngő 

motorbiciklizés láza a honatyákat is el
fogta. A képviselők egymás után motor
bicikliket vásárolnak, természetes lóhát, 
hogy amint másokkal, úgy velük is meg
történik, egy-egy baleset. A motorbicik
liző képviselők között a legszenvedólye- 
sebb híve ennek a sportnak Ilupcrt 
Rezső, akivel néhány hónappal ezelőtt 
majdnem

végzetessé vált baleset történt.
Egyik vidéki túrája alkalmával elg^olt

egy embert, aki. súlyos sérüléseket szen
vedett. Szerencsére azonban felgyógyult 
cs ma már teljesen egészséges.

A motorbicikli balosét miatt 
gondatlanságból okozott súlyos testi 

sértés vétsége
címén oljárás indult meg Rupert Rezső 
ellen, akinek mentelmi jogát ez ügyből 
kifolyólag most kérte felfüggeszteni a 
kir. főügyészség. A felfüggesztést kérő 
mentelmi bejelentés szombaton érkezett 
a nemzetgyűlés elnökségéhez.

Száz női fosztott ki a Savoy- 
száliodában eáy át-fiimsyári 

igazgató
„Ajánlatok Pozsony Postafiók 41. szám alá kéretnek*1

Egyik fővárosi napilapban néhány 
nappal ezelőtt hirdetés jelent meg, mely
ben nagyszabású világftlm felvételéhez 
előkelő megjelenésű, szép hölgyeket ke
restek. A hirdetés szerint

a filmen szereplő hölgyektől némi 
anyagi hozzájárulást kívántak, 

utólagos haszonrészesedés ellenében és 
egyben közölték, hogy a- hölgyek Po
zsony, 1* őst állók 41. szám alatt levélben 
jelentkezhetnek, ahonnan majd megkap
ják a további útbaigazítást. A íllmre- 
vágyó fiatal hölgyek között nagy lázt 
okozott ez a hirdetés. Tömegesen küldöt
tek Pozsonyba levelet a film rajongói, 
akik máris Henny l’ortennek és Pearl 
Whitonok álmodták magukat. Néhány 
nap múlva azután megérkezett Pozsony
ból a válasz, molyben közölték az érdek
lődőkkel, hogy jelentkezzenek a filmgyár 
budapesti igazgatójánál, Grüner Zoltán
nál a Savoy szállóban.

A Savoy szállóban a válasz nyomán 
valóságos hölgy-népvándorlás kezdődött. 
Néhány nap előtt közel

száz fiatal elegáns leány jelentkezett,
akik valamennyien Grüner igazgató urat 
keresték. A jómogjelenésü, negyven óv 
körüli igazgató barátságosan fogadta a 
jelentkezőket és részleteket közölt a film
felvétel ügyéről, ogybon pedig

előzetes költségek fejében két-három ’ és társait.

millió koronát vett fel a jövendő 
film staroktól.

akik nagyrészt kisfizetésű hivatalnok
nők, gépírólányok, masamódok ós ar-1 
tlstanők közül verbuválódtak.

A hölgyek jelentkezése még egyre tar
tott, mikor a szállodákat ellenőrző de-1 
tektívcsoport egyik tagjának feltűnt,1 
hogy mennyi fiatal hölgy keresi fel a 
szálló egyik lakóját. Gyanúsnak találta 
a dolgot és érdeklődni kezdett Grüner 
Zoltán után.

A filmgyár! igazgató valószínűleg 
megneszclte, hogy a detektív figyeli, 

mert szombaton váratlanul eltűnt a szál
lóból, úgy, hogy a hölgyek, akiket to
vábbi megbeszélések ürügyo alatt vasár
napra rendelt magához, már nem is ta
lálták meg a szállodában.

A rendőrség vasárnapra megállapí
totta, hogy a hölgyek, akiktől az állító
lagos Grüner többmillió koronát vett 
föl, azzal a biztatással, hogy néhány na
pon belül megkezdi a filmfelvételt, szél
hámos társaság áldozatai lettek és

Grüner Zoltán a felvett összeggel 
megszökött a fővárosból.

A megkárosított nők most a rendőrség
hez fordulnak, mely valószínűen rövidé-

Megnyílt

New-York
feLőmargitszigeti 

étterme
A Cutor bánd muzsikál

Pünkösdi olcsó áraim
elsőrendű cipőárukban
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RO ezer párja (kitűnő minőségű torna, tan- 
Üü kOr “isz 6s hócipőknek minden azin- 

*• ben.
35 EZER K cIsörcndu gyermek szandál 28—35 

u " számig, angol gyártmány.
110 ezer kitűnő minőségű tenniszcipő, ere*
■ kor. f0.11 anE°i gyártmány, bivalybör- 

talppal.
126ei8rKSb^““=‘«». fehér és egyéb szi- 

10D6Z6rK pArja nö1 ba bőrszandál. Gyormek- 
nagyságban 00—75—85 ezer korona, 

yászoncipök 100 ezer koronától fel
jebb. Börcipők férfiúik, nők és gyermekek rá
szóró feltűnő olcsó árban kaphatók a 25 év óta .

•zplldságáról ismert. SCKhrER cég
őéi, Dőbrentei tér 4. Kereskedőknek enged

mény. Vidékro utánvéttel.

Megőrült mert foglalni akartak 
nála

A rendőröket és a végrehajtót megtámadta, majd nyom* 
eltűnt
hirtelen futásnak eredt ós öngyilkossá
got emlegetve nyomtalanul eltűnt 

Varga Gyula a múlt óv augusztus ha
vában betársult Lux Sándor Budafokiúti ( 
hentesüzletébe. Luxnak az üzletre na
gyobb tartozásai voltak, amolyet Varga 
előtt elhallgatott, úgyhogy Varga, akik
től a 1 ‘ " ..................... ........
követelés

talonul
A mai súlyos időkre jellomző tragédia 

játszódott le szombat délután a Király 
ucca 93. számú házban. Az itt lakó 
Varga Gyula hentesmester, aki a hábo
rúban súlyos idegbajt szerzett, amikor 
foglalás végett üzletében megjelent a 
végrehajtó, megtámadta a foglal tatókat, 
őrjöngeni kezdett és diihébon a helyszí
nére érkező rendőrökro rontott, majd

llg) Ut)gy Vat^lii UK1K’ 
hitelezők pénzüket követelték, a u 
lés teljesítését megtagadta. Az gQ

ÉR ETTJi YUGflTI NDIA1, BANÁN 
LÉtJOBB TÁPLÁLÉK ;

Mit 1
csinálna
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Sokkal különb dolgokon mentem keresztül, 
mint a frankügy, nem izgulok oly könnyen 

— mondja a nagybeteg Hir György 
„Alig várom, hogy lerázzam magamról a frankügyet(<

Vasárnap nagy feltűnést keltett 
az a hir, hogy Hir György nemzet
gyűlési képviselőt agyvérzés érte 
és súlyos betegen szállították be a 
Róküs-kórházba.

Hir képviselő szombaton tanu- 
kóppen volt, beidézve a frankpör 
tárgyalására és 9 órakor pontosan 
meg is jelent s egész délelőttön át

izgatottan várta, mikor kerül
reá a sor.

Künn a törvényszéki folyósón hősz- 
szasap elbeszélgetett Friedrich Ist
vánnal és Lingauer Albin képviselő
társával, akiknek elmondotta, hogy

;i főtárgyaláson sok érdekes 
dolgot fog elmondani, azonban 
nem minden kérdésre fog vá

laszt adni.
Élénken tudakolta Friedrich István
tól, hogy az ő szerepéről mit fog 
vallani. Friedrich azonban diszkrét 
maradt és nem beszélt.

Hir György Friedrich kihallga
tása alatt a tárgyalási terem elő
szobájában tartózkodott és feltűnő 
kíváncsisággal, idegesen kérdezős
ködött a teremből kijövöktől, hogy

miket mond a volt miniszter
elnök.

A teremből kijövök közölték vele, 
hogy Fnjjrdrich István róla is be
szélt, meg pedig Mészáros Gyula 
állitólagos salvus conductusávál 
kapcsolatban.

Ez Hir Györgyöt láthatólag lesúj
totta. Fel és alá járkált az előszo
bában, majd meg sem várva Fried
rich István kihallgatásának befeje- 
zését, vette kalapját és

anélkül, hogy bejelentette 
volna távozását, elrohant és 

többé nem is jött vissza.
Az esti órákban felkereste Göm

bös Gyulát, akinek lakásán oly sú
lyos rosszul léf fogta el, hogy men
tők segítségével a Rókus-kórházba 
szállították, ahol megállapították, 
hogy

súlyos agyvérzést kapott Gyor
san műtétet hajtottak végre 

rajta
mely után Hir György csakhamar 
eszméletre tért.

Munkatársunk meglátogatta Hir 
Györgyöt a Rókus-kórház IT. emelet 
57. számú közös kórteremben levő 
betegágyán. A képviselő a rosszul- 
lév előzményeiről a következőket, 
mondotta:

— Szombaton este felkerestem 
Gömbös Gyulát, aki régi jó bará
tom, hogy egy kicsit elbeszélges
sünk. Tisztán baráti jellegű látoga
tási volt ez k már belépésemkor ki
jelentettem, hegy politika ne Is

a

jöjjön szoba. Nyugodtan diskurál- 
tunk s már éppen hazafelé készül
tem, mikor hirtelen rosszullét. vett 
erőt rajtam. Éreztem, hogy elszé
dülök, elsötétül előttem a szoba.,., 
a többit már csak az orvostól tud
tam meg hajnalban, amikor a kór
házi ágyon felébredtem.

— Azt beszélik — vetettük' közbe 
—, hogy képviselő ur Gömbössel a 
frankügyről tárgyalt és ez a beszél
getés. valamint a szombati tárgya
láson a tanúskodásra való várako
zás izgatta fel annyira, hogy meg
betegedett.

— Ugyan leérem — védekezik in- 
dignálódva — csak nem tételezi fel

Vázsonyi nem válaszol 
Pesthynek

Azon csodálkozik, hogy Lendvaiban találták meg azt a 
nagy férfiút, akit küzdelembe bocsátottak ellene

ezt rólam,
Bagatell dolog a franktigy, én 
aki már sokkal, de sokkal kü
lönb eseteken mentem keresz
tül, nem izgulok olyan könyen, 

Hogy szavait megerősítse, legyint 
kezével és mosolyog is hozzá.

— Azt mondja az orvos — foly
tatja Hír György —, hogy az álla
potom súlyos, de ha valami kompli
káció nem jön közbe, rövidesen fel
gyógyulok. Nagyon örülök neki, mert 
z/7j/ mielőbb megjelenhetek a bíró
ság előtt és lerázhatom magamról 
azt az unalmas frankügyet...

Töreky tanácselnök szombaton 
úgy intézkedett, hogy Hír György 
számára íljább sürgős idézést bo- 
csájt ki hétfőre, azonban miután 
Hír György gyors felépüléséhez 
semmi remény sincs, nem valószínű, 
hogy őt a frankilgy tárgyalása so
rán ki lehessen hallgatni.

H. E.

Földes mérnök az Impcrial-penzió- 
bcli , lakásán .megismerkedett nvi 
ugyanott lakó Nedbal-balletcsoport 
tagjaival, akik a Fővárosi Operett.- 
színházban vendégszerepeltek az 'el
múlt héten’.

Földes
halálosan beleszeretett az egyik 

táncosnőbe,
akivel a megismerkedés pillanatá
tól kezdve állandóan együtt volt. 
Mikor a lobbanékonylelkü fiatal' 
mérnök megtudta, hogy a Nedbal- 
csoport pénteken eltávozik a fővá
rosból és a szép táncosnőt többé 
nem láthatja,

elhatározta, hogy öngyilkossá 
lesz.

Erőltetett, feltűnő vig Hangulatban 
beállított régi ismerősének, a pen
zió tulajdonosnőjének lakosztályá
ba, kiült, az erkélyre, énekelni kez
dett s arra kérte a penzió tulajdo- 
nosnőjét, hogy gitárjával kisérje 
az énekszót. Vig és bánatos nótákat 
dalolt és dúdolt a Lipót-köruti ház 
erkélyén az alkonyati időben Föl
des István, majd váratlanul a 
könyvtárszobába lépett s onnan 
Ady egy verskötetét emelte ki. Azt 
olvasgatta hosszabb ideig, azután 
bement szobájába és szivenlötto 
magát. Mire a sürgősen előhívott 
mentők megjelentek, már, halott 
volt.

Politikai körökben vasárnap sok 
szó esett arról a támadásról, ame
lyet a Magyarság legutóbbi száma 
intézett Vázsonyi Vilmos ellen a 
Neue Freie Pressében megjelent 
ismeretes cikke miatt. Ez a táma
dás kínos feltűnést keltett annál is 
inkább, mert hiszen

a frankügyben a kormány fele
lősségét, illetőleg a legitimisták 
csoportja és a baloldali ellenzék 
azonos álláspontot foglalt el.

Az ellenzék részéről éppen ezért 
vasárnap délelőtt érintkezést ke
restek Andrássy Gyula gróffal, aki
től megkérdezték, hogy a támadás 
mögött milyen okok húzódnak meg. 
Andrássy Gyula gróf az érdeklő
désre — a legmegbízhatóbb helyről 
szerzett értesülésünk szerint — azt 
válaszolta, hogy

a támadás az ő tadomása nél
kül jelent meg és intézkedni 
fog, hogy a jövőben ilyesmi ne 

fordulhasson elő.
Sokat foglalkoztak az egyes pár

tok körében a. vasárnapi nap folya
mán Pesthy Pál igazságügyminisz
ternek azzal a válaszával is, ame
lyet Lendvai István interpelláció
jára adott arra u kérdésre, hogy 
mi a kormány álláspontja, Fa- 
zsonyi Vilmos bécsi cikke tárgyá
ban. Az igazságügy miniszter tudva
lévőén azt mondotta, hogy a frank- 
iigy főtárgyalásának befejezése 
után fog dönteni a ncinzetgyalá- 
zási per megindításáról.

Pesthy Pál igazságügyminiszter 
válaszát Pakots József vasárnap 
délután telefónon közölte

VÁZSONYI VILMOSSAL.
aki

szükségtelennek tartja, hogy az 
igazságügyminiszter nyilatko

zatára reflektáljon.

Vázsonyi inkább azon csodálkozik, 
hogy Lendvai Istvánban találták 
meg azt a nagy férfiút, akit küzde
lembe bocsátottak ellene.

Az igazságügyminiszter válaszá
ról megkérdeztük

ANDRÁSSY GYULA
grófot, aki a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársá
nak:

— Valószínűtlennek tartom, hogy 
a kormány a frankilgy főtárgyalá
sának befejezése után eljárást in
dítson Vázsonyi Vilmos ellen, mert 
a cikk nemzetgyátázást nem tar
talmaz. Ha Vázsonyi Vilmos tőlem 
tanácsot kért volna a cikk meg
írására vonatkozóan, igyekeztem 
volna lebeszélni arról, hogy külföl
dön jelentessen meg egy ilyen tar
talmú cikket. Nálunk ugyanis az 
a téves felfogás uralkodik, hogy 
politikai szakvélemény külföldi 
lapban nem jelenhetik meg. Néze
tem szerint egészen mindegy, hogy 
hol jelennek 
mert hiszen, 
jelennek 
róluk a

Kinek
van igaza? Annak-e, aki 16.000 ko
ronáért vesz egy üveg valódi ,Diana* 
sósborsxesxt, vagy aki ugyan
annyiért, esetleg 1—2000 koronával 
olcsóbban vesz valamilyen hatástalan 
hamisítványt ?

van
sokféle utánzat ugyanolyan formájú 
palackban és mogtóvosztöon hasonló 
csomagolásban, do nőm a közismort 
sárga papírburkolat a fontos, hanem 
az, ami bonno van;

ilyen cikkek, 
magyar lapban 
tudomást szerez

TIBOR,
akit ez 
tünk, a 
Hétfői. Napló munkatársának:

— Én ezt a cikket nem irtom 
volna meg. Különösen pedig nem 
irtani volna meg külföldi lapban.

Ami azonban a nenizetgyalázás 
vádját illeti, nézetem szerint 
ennek kritériumai a cikkben 

nem találhatók fel.
A vádemelésre alap nincs. Úgy 
látom, hogy

a vádemelés gondolatának fel
vetése esak félemlités fkar 

lenni.
Hz az egész ügy nevetséges.

meg 
ha 

is meg, 
külföld.
FARKAS
ügyben szintén megkérdez- 
következőket mondotta a

Naponta több co&zc hamisítatlan babká- 
vébóf készüli „fekete* erős ít a testet. A tu- 

már r<ta elkmertc a kávé Jótékony 
halált éf fontot gyógyszernek tekinti,

Meinl Gyula

Földes István építészmérnöh azért lett 
öngyilkossá, mert szerelmes volt a Nedbal 

ballefcsoport egyik tagjába
Gitárral dalolva

főváros társasági köreiben 
élénk feltűnést keltett, hogy Földes 
István építészmérnök, a margit
szigeti építésvezetőség egyik tagja, 
öngyilkos lett. Az a hir terjedt el, 
hogy a fiatal, mindössze harminc 
esztendős, mérnök már évek óta ké
szült UngyllkoHt-ágra, mert meg- 
haegnt&tt as élettel,

ment a halálba
Meg akartuk állapítani a különös

nek tetsző öngyilkosság hátterét és 
utánajártunk Földes István öngyil
kosságának. Az elterjedt hírekkel 
szemben megállapítottuk, hogy 
dcs István

igaza
volt tehát az egyszeri embernek, aki 
visszautasította, mikor mást akartak 
adni neki az üzletben a kipróbált 
valódi „Diana1* sósborsxesz 
helyett. Van olyan kereskedő, aki 
jobb meggyőződése ellenerő azt

mondja
a vevőnok, hogy mindegy, mit visz 
haza magának, mert egyik áru olyan, 
mint a másik és minden sósborszesz- 
bon van 50% tiszta szesz, do

egész
nagy csalódás éri azt, aki ezt való 
Ságnak fogadja cl, mert a valódi 
„Diana** sósbcrsxesx nomcsak 
szószt, hanem mentholt, különféle 
éthereket és egyéb tengerentúli nyers
anyagokat tartalmaz oly szerencsés 
összetételbon, hogy hatását egyetlen 
más készítmény som tudja megköze
líteni ;

pártatlanul 
állapíthatja meg mindenki, hogy csak 
a valódi „Diana'* sósborszesz 
igazán tartósan mint hűsítő, fájdalom
csillapító, erősítő és frissítő háziszer.

Ne fogadjon el tehát 
utánzatokat!

Föl

szerelmi bánatában követte 
öngyilkosságát.

ei

dísztárgyak, evő- 
eszközök, sport
ás versenydijak I 

dm vál i ztékbanSchl«if«r .aUstáruayár 
gyári árban VII, Ka inczyu. 14. Tel. 135-28.
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Örökség! sikkasztás miatt 
feljelentést tett a rendőrségen 
egy Brazíliába szökött bankár 

Milliárdos vagyont keres ax édesanyján és családján
Hándor László dr. ügyvéd, nyugalma

zott főkapitány vasárnap megjelent n 
főkapitányságon és védence, Fischer 
'Andor egy Braziliába szökött bankár 
nevébon bonyolult hagyatéki sikkasztás 
és csalás ügyében bűnvádi feljelentést 
tett.

Negyvenegy bűnvádi 
feljelentés

’A tőzsdo virágzása idején Fischer An
dor u Wesselényi ucca 13. szám alatt egy 
barátjával társulva „Bartók és Fischer 
BankilzMc** címen tőzBdeirodát nyitott. 
Első időben nugy lendülettel emelkedőit 
u forgalom, úgyhogy csukhamur virágzó 
vállalattá nőtte ki magát a kis banküz- 
lct. Abban az időben a ílatal Fischer 
nagyúri életet élt és mindennapos ven
dége lett az éjszakai lokáloknak mindad
dig, mikor beköszöntött az általános 
hossz. Fischer bankházát csakhamar el
nyelték a hullámok, kiderült, hogy a 
könnyelmű fiatalember nőm tud elszá
molni a felek által rábízott értékekkel. 
A hitelezők és az ügyfelek erre számsze
rűit negyevenegyen csalás és sikkasz
tás elmén megtették a bűnvádi feljelen
tést a rendőrségen,

Fischer Andor a következmények elől 
Brazíliába szökött éH Kló de Janeiro- 

bán telepedett le.
Az ügyyészség elfogató parancsot adott 
ki ellene, az amerikai hatóságoknak 
azonban érthetetlen módon nem sikerült 
kézrekoriteni.

Meghal az apa — eltűnik a 
vagyon

A bankár édesapja Fischer B. Jenő 
dúsgazdag vállalati igazgató és nagy
kereskedő fia BZökéso után tárgyalásba 
bocsátkozott a hitelezőkkel és

uiár-már létrejött a megegyezés, ami
kor az apa hirtelen meghalt.

'A fia értesülést szerzett apja haláláról 
és érintkezésbe lépett budapesti jogta
nácsosával. aki Fischer Andorra eső 
örökösödési értékből akarta kifizetni a 
fiatalember adósságait, hogy ismét visz
aza jöhessen Magyarországra. Legna
gyobb meglepetésére azonban a törvé
nyes örökös,

n bankár anyja, özvegy Fischer Je
nöné kijelentette, hogy férje után 

alig marad számbavoüető vagyon.
lEzzel a kijelentéssel azonban a jogta- 
JlácEos nem elégedett meg, mert

tudta, hogy az örökhagyó tetemes va
gyont hagyott hátra,

ékszer, szőnyeg, berendezés és más ér
téktárgyakban, valamint részvényekben. 
'Az ügyvéd, miután az özveggyol nőm si
került megállapodásra jutni, a buda
pesti árvaszékhez kérvényt nyújtott be, 
melyben

kérte, hogy zárolják a vagyont, 
inért a távollevő örököst az a veszély fe
nyegeti, hogy a leltározás alkalmával a 
vagyon ogyrószét eltitkolják és ezzel 
úgy ő, mint a kincstár tetemes kárt 
szövöd. Példa erre, hogy a Kertész ucca 
50. szám alatti pazar berendezésű négy
szobás lakást az özvegy harminc millió 
koronára becstilto fel, úgyhogy a hiva
talos becsüs is új eljárást és hivatalos 
szakértők megjele,nősét kérte és

semmisnek nyilvánította a becslési 
eljárást

Végül is a jogtanácsos feljelentést tett 
n főkapitány ságon, melyben olőadta, 
hogy 

nz özvegy az ékszereket részben ki
cserélte, részben pedig elrejtette. 
Azonkívül hiányzott a leltárból 
140.000 darab Textília Kereskedelmi 

Rt. részvény.

A megszökött bankár 
feljelentést tesz 

Amikor a gondnok megjelent a hivata
los leltározóval, a Fischer B. Jenő Altul 
alapított Textília Rt. nek n Deák Ferenc 
tór . hzínu5 alatti helyiségében az örökö • 
síik kijelentették, hogy az elhunyt Fi-; 
teher nem vezotett üzleti könyveket, I . .
úgyhogy a haláleset pillanatában meg-1 KÁRMÁN MARCII BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ UCCA 7. TELEFON: J. 151-75-

tevő vagyonállagot nem lehetett meg* 
tilia legutolsó közgyűlésén állítólag meg- 
állapítani. Ezzel szemben találtak szá
mos olyan hitelezőt, akiknek lényegesen 
kevesebb követelésük volt, sőt

a hitelezők között előfordult olyan 
név Is, amelyikkel a Textília soha 

nem állt üzleti összeköttetésben.
Ezek az adatok kétségtelenül igazolták, 
hogy vagyoneltitkölús, elidegenítés és 
elrejtés esete forog fent, A feljelentés

A

Az Embervédelmi Kiállítás 
megrendítette a tiszti főorvos 

állását
főorvos kéthónapos londoni útja miatt kudarcba fullad 

kiállítás
Május 28-án nyílik meg Budapesten a 

Nemzetközi Emborvédelmi kiállítás, 
melynek anyagát legnagyobbrészt a fő
város és a községi intézmények szolgál
tatták volna. Végh János dr. tiszti fő
orvos vállalta magára a fővárosi csoport 
kiállítási anyagának beszerzését, előállí
tását és elrendezését, ezt a kötelezettsé
gét azonban különböző okok miatt

teljesíteni nem tudja.
Végh János dr. tiszti főorvos még ja

nuárban fogott hozzá a kiállítással kap
csolatos előkészületekhez s előterjesztést 
tett a tanácsnak, hogy a szükséges költ
ségek fedezéséro 1.5 milliárdot bocsásson 
rendelkezésére. Az előterjesztés elment s 
ugyanekkor a tiszti főorvos

Londonba utazott, ahol közel két hó
napot töltött.

A kiállítás megszervezésével és az anyag 
összegyűjtésével ez idő alatt a főváros 
részéről nem törődött senki, mert a fő
orvos nem intézkedett, hogy távollété- 
ben a kiállításra az előkészületeket meg
ejtsék. Április közepén Végh János ha
zatért londoni útjáról s itt az a meglepe
tés várt reá, hogy

a kiállítás érdekében nem történt

Titokzatos holttest a Tátra 
uccában

Gyanú* körülmények között meghalt egy hatvanötévé* 
ember

Vasárnap este az V. kerületi 
tiszti orvos átiratot intézett a fő
kapitánysághoz, mely szerint a 
Tátra ucca 8. III. emelet 2. számú 
lakásban Horváth Ferenc 65 éves 
nyugalmazott Máv. segédtiszt gya
nús körülmények között meghalt 
és rendőri boncolást kért.

Horváth Fereuc nyugdíjas segéd
tiszt évek óta lakott egyedül, min
denkitől elhagyva a tátrauccai la
kásán és a liázbelieknek többizben 

aMELTONIAN tó CIPÖKR
MAGYAROR^ZAOl FÓELÁRUS1TOJA:

még részletesen Ismertette, hogy a Tex- 
jelent Brück Béla, özvegy Fischer Je
nöné unokaöccse és szavazást gyakorolt 
100.000 darab részvény femntatása mel
lett, holott Brück Béla abban az időben 
Párizsban tartózkodott.

így tehát a közgyűlési 
hamis.

jegyzőkönyv

Ez ugyancsak megerősíti 
hogy az állítólag Brück

azt a gyanút,
_ -...... ..._ tulajdonát ké

pező 100.000 darab részvény is Fischer 
B. Jenő hagyatékából való és csupán 
azért történt ez a boállítás, hogy a Rio 
de Janeiroban tartózkodó Fischer Au- 
dort megkárosítsák.

Az ismeretlen tettesek ellen tett fel
jelentés ügyében a főkapitánysúg meg
indította a nyomozást, moly előrelátha
tólag a közeljövőben szenzációs fordula
tot vesz. (k. j.)

a

egy etlen lépés sem.
A főorvos kellemetlen moglepetéso csak 
fokozódott, amikor arról értesült, hogy 
a kért 1500 millió helyett csak 200 milliót 
kíván a főváros a kiállítás rendelkezé
sére bocsátani és az engedélyezett- 200 
milliót

sem utalta ki a főorvosnak.
miután a közgyűlés az összeg kiadását 
még eddig nem hagyta jóvá. Toklntvc, 
hogy a közgyűlés csak 26-án ül össze s 
28-án a kiállítás már megnyílik, a 200 
millió megszavazása sem fogja elhárí
tani azt a nagy kudarcot, mely az Em- 
bcrvédelmi Kiállításon a fővárosra vár 
és amelyért egyedül Végh tiszti főorvost 
okolják, akit emiatt lépten-nyomon 
szemrehányások özöne ér. Legutóbb 
Wolft Károly tette felelőssé a tiszti 
orvost a kudarcért, pedig Wolft volt 
aki Véghböl tiszti főorvost csinált, 
közgyűlés többi pártjai ús

elejtették, a tiszti főorvost,
akinek kilátásai a küszöbön álló tiszt- 
lijítással kapcsolatban a minimumra re
dukálódtak, ha ugyan elkedvetlenedése 
folytán önként nem távozna állásából.

fő- 
az,
A

panaszkodott, hogy kevés nyugdi
jából csak a legsziikösebbcn tud 
megélni és sokat nélkülöz. Az öreg 
elhagyatott embert a házheliek az 
utóbbi időben — miután sűrűn erőt 
vett rajta különféle betegség és 
igy napokig nem tudta elhagyni 
ágyát — rendszeresen felkeresték 
és apró adományokkal igyekeztek 
súlyos helyzetén enyhíteni. Körül
belül egy héttel ezelőtt gyógyult 
fel nagy betegségéből Horváth Fe

renc és akkor boldogan mesélte, 
hogy megint egészséges és nap-nap 
után eljárogatott hazulról sétálni. 
Három nappal ezelőtt a házbeliek- 
uek feltűnt, hogy Horváth Fereno 
nem jelentkezik és amikor felkeres
ték a lakásban, az öreg embert 

ágyában, félig ülő helyzetben, 
teljesen lesoványodva, nyakán 
kaucsukgallérral, a gallér alatt 
pedig erős véraláfutásokkal, 
szája szélén rászáradt véres 

habbal holtan találták.
Nyomban értesítették a tiszti or
vost, aki megvizsgálta a holttestet, 
de a halál közvetlen okát nem sike
rült megállapítania, mert a vizsgá
lat során olyan momentumok me
rültek. fel, amelyek arra engednek 
következtetni, hogy

Horváth Ferenc mérgezés áldo
zata lett.

Átkutatták a lakást, de a halált 
okozó méregnek nyomát sem talál
ták és ez a körülmény megerősíti 
azt a gyanút, hogy

valaki megmérgezte a szeren
csétlen 65 éves nyugdíjas segéd

tisztet.
A rendőrség az átirat után meg

indította a nyomozást a titokzatos 
haláleset ügyében és elrendelte a 
holttest törvényszéki orvostani 
intézetben való rendőri boncolását.

a vidámságok utolérhetetlen műsora!
Laura la Plante

í Idei legszenzációsabb alakítása:

Furcsa randeuú 
(Univarsal-Star vígjáték világa ttrakciój 

Corvin ♦ Kamura ♦ Kert-mozi
Harry Hédiké mint hálókocsi ellenőr I

Az aluí vfilefiény
I főszerepében (Gaumont-vigfáték)

Kamura * Kert-mozi
Norman Kerry és Mildred Harris:

Kelet árnya
Történet a forró szerelnie és szenvedélyek 

honából. — (Fos-film)

Corvin Színház

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

Alapítva: 1906. évben

Készpénzét kihelyezzük 
első helyi jelzálogbiztositék mellett 

fővárosi és környékbeli házakra, ugyan
ezeken kockázatmentosen s legjövedel
mezőbben gyümölcsiiztetjük. Törlesztő- 
ses és kamatozó jelzálogkölcsönöket 
folyósítunk mezőgazdasági földbirtokok
ra, b ó r- és családi házakra. 
Pénztári órák: 9-től S-lg

ZAIogcédulákat kiváltok, <k»«. 
reket mindenkinél drágábban 

veszek SZÉKELY EMIL, VII., Király 
ucca 51. Teréztemplommal szemben

Bámulatos

olcsón
vehet

BERfl "V“
UlJllUné!: saroküzlet

Fonlani-selyeffi dívatruhák 490,000
Covereoat kalrét__ _ _  475.000
Burteiry köpeny. . . . . . . . 675.000
Crep de Chilié 55.000
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Halálosvégű vitorlás 
szerencsétlenség a Dunán 

A Császárfürdő előtt fölborította a vihar a csónakot
Vasárnap délelőtt halálos kime

netelű vitorlás szerencsétlenség tör
tént a Császáriiirdő előtti Duna- 
szakaszon, amelynek áldozata Zi- 
mermann Géza Máv. titkár.

A Pannónia Evezősegylet egyik 
vitorlás ösónakával kirándulásra 
akart indulni Szabó László, a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank főtiszt
viselője és Zimmermann Géza Máv. 
titkár. Alig hagyta cl a kis vitorlás 
a Pannónia csónakházát, amidőn 
erős szélvihar süvöltött végig a 
Dunán, amely belekapaszkodott a 
Vitorlába és

elsodorta magával a csónakot.
A bennülők ügy látszik nem értet
tek a vitorla kezeléséhez, mert a 
Viharos szélben ide-oda forgatták a

„Tisztelettel meghívom egy kis 
kártyacsatára"

Ismét megindult a játék az Artista Klubban
X Magyarországi Artistaogycsiilct 

Úgynevezett Artistasorsjegy-akciója kö
rül az utóbi időben igen kellemetlen bo
nyodalmak keletkeztek Az egyesület 
Ugyanig a sorsjegyakció finanszírozása 
céljából százmillió korona kölcsönt vett 
fel fodezeti váltóra az östreicher bank
háztól, az akció azonban eddig még sem
mi eredményt nem hozott s így a száz
milliós kiegyenlítetlen fedezeti váltó igen 
súlyos tehertételként nehezedik az amúgy 
is anyagi nehézségekkel küzdő egyesü
letre.

A M. Á. E. vezetősége, hogy kimene
küljön a hajból, most felkérte Ee- 
renczy Károlyt, akinek nagy tekin
télye van a tagok között, hogy vegye 

át az akció vezetését.

X belügyminiszter két esztendővel eze
lőtt engedélyt adott a M. A. E.-nek, hogy 
tagjai számára otthont alapítson. Később 
azután kártyajátékra is berendezkedtek 
és az otthonban reggelig tartól kártyajá
tékok folytak. Ez akkor ért véget, mikor 
a sorozatos razziák és botrányok miatt 
beszüntették a kártyázást. A szünet 
azonban nem tartott sokáig. A sorsjegy
akció kudarca úgylátszik arra kúuyszc- 
Títctto az egyesületet, hogy valamilyen 
Inódon regresszálja magát. így történt az
után, hogy néhány nappal ezelőtt a meg
hívók ezreivel árasztották cl Budapestet, 
melyben jelentették, hogy május 15-én, 
szombaton megnyílik az újonnan átala
kított klubhelyiség. A meghívón félro 
nem érthető módon közük, hogy „a klub 
elet a régebbi szokástól eltéröleg már a 
kora esti órákban kezdődik'1.

Ennél is meglepőbb azonban, hogy a 
klub új vállalkozója a következő szövegű 
meghívót küldötte szét

nemcsak a klub tagok, hanem Isme

Városi Színház
Május
17 Hétfő Paganini

Alpár Gitfa és Nádor Jenő

18 Kedd Paganini
Alpár Gitta és Nádor Jenő

19 Szerda 1 Tosca
Lánczy Margit, Somló József

20 Csütört.
Csókás asszony

Honthy, Hegedűs, Kabos, 
Sziklay, Sárvay, nompóthy

21 Péntek ' Paganini
Alpár Gitta és Nádor, lenő

22 Szombat
50-cdszer

Az Iglói diákok
PaHó lnne •

d.U.
Vasár-

Trubadúr
Palló Imre

23 nap
este Paganini

Alpár Gitta és Nádor Jenő

24
d. u

Hétfő
este

Mágnás Miska
Rátkay Márton

Paganini
Alpár Gitta és Nádor Jenő

vitorlát, aminek következtében
a szél felborította a csónakot.

A vitorlás egy pillanat alatt
elmerült a hullámzó Dunában,

Szabó László és Zimmermann Géza 
pedig kétségbeesetten igyekeztek 
megküzdeni a' Vjiz erős árjával, mely 
mindjobban elsodorta őket a part
tól.

Kétségbeesett kiáltozásaikra se
honnan sem érkezett segítség, de 
ennek ellenére Szabó Lászlónak 
emberfeletti küzdelem árán sikerült 
a Császárfürdőnél partot érni.

Zimmermann Géza ellenben el
merült a Duna hullámaiban.

A rendőrség intézkedett holtteste 
előkeritése érdekében.

rősoi és az összes éjszakai kártyaklu* 
bókból ismert embereknek:

TAMÁS ERNŐ
tisztelettel ltéri, méllóztassék öt szom
baton este az Artista Egyesület Ottho

nában okvetlen felkeresni.
rA meghívóknak meg ig volt az ered

ménye: szombaton éjszaka valóban nagy
számú közönség jelent meg az Otthon 
Andrássyúti helyiségében, ahol hajnalig 
tartó balek következett.

A M. A. E. ollcnzéke, amely nem jó 
szemmel nézi, hogy

az egyesület égisze alatt kártyabar
lang fejlődik ki az Otthonban, 

már néhány nappal ezelőtt a közgyűlé
sen akart tiltakozni a terv ellen, azonban 
az utolsó percben leszerelték az ellenzéki 
mozgalmat. Most azonban, hogy a kár
tyaklub mégis megnyílt, nemcsak a a el
lenzék, hanem

a M. A. E. felügyeleti jogával felru
házott hatóságok ligyelmo is rátere

lődött az ügyre
és a belügyminisztérium minden bizony
nyal vétót emel az ellen, hogy a szociá
lis hivatósú egyesület otthona kártya
barlanggá süllyedjen.

Sági Pál.

.. át

; A

fi •• p
Clínden riOlgU mindénUX 
P-pcirftaruntja & tq^idejü- 
cijíóváscurlcunál, xUvai 
wuártcát kap cyándikul,

•^teherei , sw bh 
dran.vaszonnan-g 
tos cípö.fasaioKkal H etí
Bois de mse .var- ft p
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Szűcs János rendőr régi haragosom — 
mondja Schillerjein János, a rendőr állal 

fisszeuagdalf házmester
Szombaton esto Szűcs IX. János rendőr 

a Dohány ucca 3. 6zám alatt levő Wel- 
nér-féle füszcrüzlclből elő akarta állí
tani az őrszobára az ott részeg állapot
ban garázdálkodó Schillerwein János kő
művest. A részeg kőműves nem akart 
ongedolmeskedni a rendőr felszólításá
nak, míro dulakodás támadt közöttük, 
melynek során

a rendőr a kardját használta és
Schillerweint a fején és a karján 

súlyosan megsebesítette.
Schillerweint a mentők eszméletlen álla
potban a Rókus kórházba szállították. A 
kórházban az orvosok megállapították, 
hogy

a kőműves fején egy Ötcentiméter, 
hosszú mély seb van,

amit kardvágás okozott, továbbá, hogy
a balkéz három ujja csak kis bőr
darabon lóg, úgy, hogy azt azonnal 

amputálni kellett.
Schillerwein János vasárnap rőlelőtt 

eszméletre tért, azonnal rendőri bizott

A rendőrség és a katonai ügyészség 
a szénaügyben pótnyomozást indít

A nagy port felvert szénapanama ügy
ben, melynek három katonai és egy pol
gári letartóztatottja van, váratlanul 
újabb fordulat következett be.

A rendőrségen folytatott vizsgálat 
Haas Béla letartóztatásával, tanukihall- , 
gátasokkal és a szállítási ügyekben sze- 
replő vállalatok könyveinek átvizsgálá
sával hefejeződött és az iratok átkerül
tek az ügyészségre.

A katonai ügyészségen még nem ért 
véget a vizsgálat. Sztupka László had
bíró ezredes szinte naponként sorozatos 
kihallgatásokat eszközöl és egymásután 
tanulmányozza át a vidéki katonai kör
letekhez kiküldött vizsgáló hadbiztosok 
jelentéseit. Részben ezek a jelentések, 
részben pedig a tanúvallomások alapján 

szükségessé vált, hogy Sztupka L. 
pótnyomozást rendeljen cl egyes kér
désekre vonatkozóan. Ezek a kérdé
sek újabb személyekkel vannak össze
függésben. Mivel pedig ezek közölt 
nem csak katonai, hanem polgári 
személyek is szerepelnek, a katonai 
hatóságokon kívül a rendőrség is új

ság jelent meg nála, hogy a véres afféd 
részleteiről kihallgassák.

— Nem emlékszem semmire moiU 
dotta Schillerwein. — Janap délután sói 
kai ittam, részeg voltam, nem tudom} 
mit csináltam.

— Szűcs János rendőr — folytatta &' 
kőműves

régi haragosom.

Néhány héttel ezelőtt & Huszár uccábard 
észrevettem, hogy Szűcs egy rokkant ka-l 
tonút vonszol az uccán. Felháborodtu-.r? 
az eseten és ennek hangos kifejezést itf 
adtam, mire Szűcs megfenyegetett: i

— Megálljon, még magára is kerülhet:
sor! |

— Most aztán megtörtént. Többet ncinp' 
tudok.

A rendőrség Schillerwein ellen hatóság 
elleni erőszak címén megindította az eM 
járást, viszont a kőműves kijelentetted 
hogy hivatalos hatalommal való visszad 
élés miatt feljelentést tesz Szűcs küzd 
rendőr ellen. A vizsgálat majd megállít*] 
pítja, jogosan használta-o fegyverét 
részeg emberrel szemben a rendőr. | 

ból megindította a, pótnyomozást.
melynek során előreláthatólag igen fon* 
tos meglepetések következnek majd bo 
és lehet, hogy újabb letartóztatásokra iJ 
kerül a sor.

A bűnügyi eljárástól függetlenül is 
nagyobb bonyodalmat okozott a széna* 
panama. Az ügy kipattanása utái< 
ugyanis a honvédelmi minisztérium rö< 
vid úton azonnali hatállyal felbontotta 
a Haas Béla vezetése alátt álló Földbir-' 
tokosok és Földbérlök Szövetkezetével 
kötött szállítási szerződését. Ebben az 
ügyben a szövetkezet igazgatósága most 
ülést tartott és kimondotta, hogy a vél-* 
tálat nem felelős Haas fíéla visszaélés 
sóiért és így nem tartják indokoltnak, 
hogy a kincstár megtorlásképpen fel* 
bontsa a szerződést, már csak azért bent/ 
mert — mint hivatalos hclych is kijeién* 
tették — a kincstárt- nőin érte anyagi 
károsodás. Az igazgatóság elhatározta, 
hogy

a Szövetkezet a szerződés 'indokolok 'I 
lan felbontása miatt többmilliárdoif 1 
kártérítési pert indít a kincstár ellen.
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Eonrad VeidtSZÍNHÁZ
szerdán újra Pesten lesz

AZ OPERAHAZ SZANÁ
LÁSA végre nyugvópontra 
érkezett. Radnay igazgató 
úr is nyugodtan üdülhet 
az Adria hiis hullámaiban, 

'Ütem kell gondolni a jövő szezonra', 
jinerl hiszen hála Istennek és Rad- 
liiny igazgató úrnak: minden vala- 
bnire való énekesnő és énekes, máit 
'itthagyta a Magyar. Királyi Opera
iházat, Németh Mária, Pataky és Szé,- 
\My Után — mint ahogy a mült 
ÍUiéten megjósoltuk *- fAlpár. Gitta 
•'hs büCsüt mondott az Operaháziak' 
[ós Berlinbe szerződött aránytalanul 
[(jobb feltételek mellett. Nehogy fél
reértsen bennünket mélyen lisztéit 
i'Radnay Igazgató úr! Mi nem csak 
fent VádfeljtTk, hogy sikerült a ma- 
jgyar zenekedvelő közönséget többek 
között jíégy ilyen pompás márkától 
{(megfosztania, mi felsőbb helyen is 
magyarázatot kérünk a közönség 
[Hlyen jnzilltálásáért. De mi nz ön 
helyében legalább a felettes ható
ságnál tiltakoztunk volna, hogy ez. 
kmeg no történhessék és ha ott ennek 
^megakadályozására nem adtak yol- 
bia megfelelő eszközöket, úgy levon
tuk volna a konzekvenciákat és 
'itáliai üdülés helyéit az Opera élé- 

'yől távoztunk volna. Mert ennek az 
.Operának, amelyet az adófizető pol- 
rgúr filléreiből szubvencionálnak, 
'nincsen szüksége olyan igazgatóra, 
aki komoly és értékes magyar clő- 
údúsDk helyett csak méregdrága 
külföldi vendégjátékokra alapítja 
cjrvfitley -magyar dalszínházunk sor-

■ » ■; k
LASSAN. ÉSZREVÉT
LENÜL új ákínházi tröszt 
alakult. Sebestyén Gé- 
záók trösztje, amely ed
dig három színházzal 
rendelkezett: n Városi 
Színházzal, a Budai Szín
körrel és a miskolezi 

színházzal. Újabb értasülésünk szerint a 
háromhoz egy negyedik is csatlakozóit, 
inért Sobcstyénék tizenkét pályázó közül 
megkapták az új szolnoki színház és szín
kerület bérletét is. A szolnoki színház, 
amely eddig a kecskeméti színháznak 
volt nyári állomása, állandó színházzá 
lépett elö, mert a város két és félmilliárd 
költséggel teljesen átépítette. A Scbes- 
tyen-Színházi Unió tehát igen jól járt 
Hz újabb színházával, amelynek szín
kerületéhez Szolnokon kívül még két 
másik város szípháza is csatlakozik.

AZ ALVÓ FÉRJ —’igftn 
beteg. Nó, nem a színda
rab, do Rajnay Gábor, aki 
az „Alvó férj** utolsó elő
adásán’ súlyos természetű 

inszakaddst kapott. Az „Alvó férj'* 
szombati előadását már meg se tar
tották, helyette a „Seybold“-.ot adták 
b— tolt ház asszisztenciája mellett. 
Mégis jó, hogy megtanulták a Vig- 
hzinliáziak: két sláger sem sok egy 
szinhátmak’ 

«

\ FIATAL. CSINOS. 
EIJEG ANS m ü résznőnek, 
akinek az utóbbi időben 
még a színpadon is sikerei 

. voltak, ketten udvaroltak 
élclre-háldlra. Az egyik a tekinté
lyes külsejű arisztokrata, akit rö
viden bárónak hívunk, a másik a... 
színház hfísszerelmes sztárja, akiről 
azt a hírt kolportálták, hogy válik 
a feleségétől. A báró elkeseredetten 
vette tudomásul a veszedelmes ri
vális start olását és egy éjjel a mág-

OMNIA
Harry Liedtke 

legötletesebb vigjátékujdonsága 

Hz alii nölegéng

Halma? Tibor
győzött a színészek ügetőversenyén

Jl hatalmas szél majdnem lefújta kocsijáról
Vasárnap délelőtt megismétlődött’ 

az ügetőpályán a négyhételőtti 
atlraktió. Ezúttal azonban nem szí
nésznők, hanem színészek ültek a 
bakon, akik teljes komolysággal' 
készülődtek uj premierjükre. A haj
tok között az összes színházi műfa
jok képviselve voltak, de a főszere
pet természetesen — itt is az operett 
vitte. Halmay Tibor, Ráthay Már
ton és Nádor. Jenő voltak a i'avori- 
tok, míg gyenge esélynek számítot
tak Bérczy Ernő, Sík Rezső és Szé
kely Mihály operaénekes.

A páholyokban a rendes ügefő- 
pályh közönség között sok színészt 
és színésznőt láttunk; igy Béllé 
Gabit férőével, Alpár, Gittát, Mol
nár Verát, a kis Pősnén Magdát, 
Gyarmathy Mancit, Rátkaynét és 
Nádornét, akik pompás íoaletleik- 
kel tarkították az ügető korzóját.

Hátul az istállóknál elegáns uj 
sportruháikban felálltak a verseny
zők. Az 1. számú kocsira Bévczy 
Ernő került, a 2. számúra Székely 
Mihály, — roig a 4. számúra került 
Halmay, az 5-öt Sík Rezső, a G-ot 
Rátkay és a 7-et Nádor kapta.

A start azonban sehogysem akart 
sikerülni. A kocsikat nem tudták 
cgyvonalban tartani, mert a lovak 
úgynevezett „előmelegitése“ tüzessé 
tette a paripákat. Meg is jegyezte 
valakit 

náskaszlnóban igy beszélte el ba
rátjáénak szerelmét:

— Borzasztóan küzdők ezzel a 
hősszerelmessel, de eddig nagysze
rűen megnyertem minden csatát. 
Ha ő gyűrűt ígért, én két toalettet 
Ígértem, ha ő két toalettet ígért, cn 
autót akartam vásárolni. Ha ö 
Abázziába akarta vinni őnagyságát, 
én földkörüli Utazást proponáltam, 
ha ö háromszobás lakást Ígért, én 
egy egész hűvösvölgyi villát aján
lottam. De képzeld el ma ez a hős
szerelmes komoly házassági ajánla
tot tett őnagyságának. Hát én er
kölcstelen fegyverekkel igazán nem 
küzdhetek.

HA SEBESTYÉN GÉZÁ
BÓL írunk, nem hallgat
hatjuk cl a következő kis 
történetet. A Fészek
klubban hárman üldö
gélnek, Faludt Jenő, a 
Magyar Színház igazga
tója, Farkas Imre és Se

bestyén Géza. Faludi nekimclcgcdve ma
gyarázza, hogy egy tudós kimutatása 
szerint harmincöt földkörüli bolygóban 
van élet. Sebestyén egy ideig hallgatta 
Faludi magyarázatát, majd bölcsen 
közbeszól:

—■ Szép, szép, de (ízt volna jó meg
tudni, hogy melyik bolygóban van most 
színházi konjunktúra?

* Fedák Sári, Lengyel Menyhért új darabjá
ban a Soyboldban a lognagyobh színházi szen
záció, ez a megállapítása a közönségnek. Vi
lágszerte nincs ma olyan művészi, csillogó, 
őszinte emberi, bravúros színjátszás, mint Fe
dák Sárié a Seyboldban. Minden előadáson 
vastaps jutalmazza, ami a legngyobb ritkaság 
a Vigszinliáz történetében. A Seybold előadása • 
Hegedűs Gyula llosvny Rózsi. Gazsi Mariska, 
Kertész Dezső, Sarkad! Aladár felléptével rend
kívüli. Külön szenzációja az estnek a második 
felvonás nagy selycmbcmutatója. Hétfőn, szer- 
Írtn, pénteken, pünkösd vasárnap és pünkösd- 

étfön szerepel n Seybold a Vigszinliáz mű
során.

A MAI MOZISZENZÁC1ÓK
ROYAL-APOLLO OMNIA 
Vajda Érni világhírű vlgjátéka 
A válőpörös hölgy 

A főszerepben: Florence Vidor 
(Paramount mestermíi)

*— A’ hölgyek sokkal előbb star
toltak.

— Mint mindig, — hangzott a fe
lelet.

Végre a csengő startöt jelzett. A 
közönség tapssal fogadta az elsőnek 
jnegjclenő Halmay Tibört, aki

mind a három körnél megtar
totta fölényét.

Néha Bérczy, majd Nádor és Rát
kay veszélyeztette Halmay pozíció
ját, de a finisben

Nádor lovai felvágtak’ és így 
Halmay Tibor biztosan, nyolc
van méteres fölénnyel nyerte 

meg a csatát,

Pedig a kis Halmay nem ült bizto
san a bakon, mert a pályán dühöngő 
szélroham 

annak a 
a vágtató 
lerepül az

az egyik fordulónál 
veszélynek tette ki 
Halmayt hogy 

ülésről.

Nagyön érdekes, hogy Halmay is 
azzal a Hír—-Guszti-fogattal lett 
első, mellyel a dáma versenyben Pos- 
her, Magda. Másodiknak Rátkay, 
harmadiknak' Nádor Jenő érkezett 
be. A páholy egyik rosszmájú höl
gye meg is jegyezte:

— Egészen úgy mint a színpadon.

♦ Belvárosi Színház: Egész héten minden 
este „Darázsfészek" fél 8 órakor.

♦ Lehár diadalmas Paganini-je uralja a Vá
rosi Színház eheti műsorát is. A nagyszerű 
operett hétfőn, kedden, pénteken, továbbá pün
kösd vasárnap és hétfőn kerül szinro, mindig 
a bemutató brllliáns együttesével — Alpár 
Gittával, Nádor Jenővel é.s f-ziklay Józseffel.

♦ A Budai Színkör megnyitó előadása pén
teken május 21-én Rátkai Márton felléptével 
„A drótostót*'. Budapest legnépBáerübb szín
háza, a Budai Színkör, pénteken, május 21-én 
tartja megnyitó előadását, Sebestyén Géza 
igazgató a tradíciókhoz híven, változatos mű
sort állított össze. célja pedig, hogv nívós, fő
városi mértéket megütő előadásokat produkál
jon. A megnyitó előadásra sikerült megnyerni 
Rátkai Mártont, ki egyik leghíresebb szerepét, 
Lehár Ferenc ,.Drótostól" ciinü operettjében 
J’fcfforkomt játssza. Szombaton este mutatja 
be a Budai Színkör Zcrkovitz—Szilágyi dia
dalmas operettjét, a „Csókos asszony“-t., a fő
szerepeket llonthv Hanna. Sziklay József. 
Fcrenczy Károly és Horti Sándor játsszák. A 
pünkösdi ünnepek estéjén, — vasárnap és Pet
iim —- lesz a .,Cjóko3 asszony" második és 
harmadik előadása. Pünkösd vasárnap délután 
ugyancsak Rátkai Márton felléptével a „Mág
nás Miska", Szirmai—Martos népszerű ope
rettje kerül szilire, pünkikvl hétfőn délután pe
dig gycrmcikolöadásul a ..Piroska és a farkas" 
A megnyitó és következő előadások jegyeit 
kedden kezdik árusítani a Budai Színkör pénz
tárai és a jegyirodák. A Budai Színkör hely
árai a legolcsóbbak, 6-tól 65 ezerig, a délutáni 
előadások helyárai mérsékeltek.

♦ 8—55.000 koronás nyári leszállítóit helyárak 
a Royal Orfeumban.

♦ Seybold és az Alvó férj a szezón két kivé
teles. nagy sikere tölti be váltakozva a Vig- 
szinház játékrendjét. E hét műsora igy alakul:

Hétfő: Seybold.
Kedd: Az alvó férj. 
Szerda: Seybold. 
Csütörtök: Az alvó férj. 
Péntek Seybold.
Szombat: Az alvó férj (óő-edszei).
Az előadások hétfőtől kezdvo nyolc 

kezdődnek.
♦ Vizsgalöadás. Az Orsz. Szinészegyesület 

növendékei jövő vasárnap délután a Vígszín
házban az Ördögöt játsszák viisgaelöadásul.

♦ Benaissanca Színház: Hétfő (17) Dér Ehe- 
atroik (Exl Bühne vendégjátéka fél 8 órakor. 
Kedd (18): Dcr Wolbsteufel (Exl Bühne ven
dégjátéka fél 8 órakor. Szerda (19): Dcr 
Krcuielsuhclber (Exl Bühne vendégjátéka) fél 
8 órakor. Csütörtök (20): Veik in N<it (Exl 
Bühne vendégjátéka) fél 8 órakor. Pénteken 
(21): Dér Gwissenswurin (Exl Bühne vendég
játéka) fél 8 órakor. Szopibat (22): Glaube und 
Hóimat (Exl Bühno vendégjátéka) fél 8 óra
kor. Vasárnap (23): Dic fünf Kami ekei (Exl 
Bühne vendégjátéka) fél 8 órakor. Hétfő (24): 
Dic Probenacht (Exl Bühno vendégjátéka) fél 
8 órakor.

órakor

ROYAMAPOLLO
Ricardo Cortcz
izgalmas torreádor filmje

D szerelem bolondja

UFA
filmszínházban

'Az VFA e héten folytatja attrakció-, 
sorozatait és a német filmgyártásnak' 
olyan remekét mutatja be, amelyet min
den bizonnyal hetekig tart műsoron — a 
közönség. Az új VFA-film elme a

FLORENCI HEGEDŰS

címszerepét

ELISABETH BERGNER

a nálunk is jól ismert világhírű német 
drámai művésznő alakítja. Elisabeth 
Bergner könnyes mosolyát már megcso
dálhattuk a „Nyu" című filmen is, ami
kor Emil Jannings és Conrad Veidt vol
tak a partnerei.

A rendkívül finom és feltétlenül iro
dalmi értékű film egy intézeti növendék 
szökését és bolyongásait vetíti elénk. A 
kisleány (Bergner) a gyeripeki 
gáson felül — szinte azt lehetne 
szerelemmel — szereti édesapját,

CONRAD VEID1

rajon- 
hinni, 
akit

alakít meSiprien. A remek felvételeket a 
helyszínen, Itáliában, illetve Florenzben 
készítették.

Az VFA filmszínház kísérő-filmről is 
gondoskodik a

HELVETIÁ
című utazási filmmel, amely Svájc szép
ségeit tárja fel.

Hogy a szerdai premierről semmi se 
hiányozzék, Daróczy alezredes, az VFA 
filmszínház vezetője prolongálta Szokolay 
Otly és Dénes Oszkár tréfás táncjelene
tét, amely a múlt műsorban is annyi 
tapsot kapott.

Király Színház
szombaton

Pillangó 
főhadnagy 

repríz.

Főszereplők: Rátkai Mártont Hajdú 
Eta, Latabár Árpád, Kőszegi 

Irén, Szirmai Imre,Tolnai Andor

Seybold-naptár:

Hétfő, május 17.

Szerda, május 19.

Péntek, május 21

Vasárnap, május 23.

Hétfő, május 24.
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HÍREK
— Dr. Marx az uj német kancel

lár. A német birodalmi gyűlés 
centrumpártja vasárnap délutáni 
ülésén elhatározta, hogy felkéri 
dr Marx eddigi birodalmi igazság
ügyi minisztert a birodalmi kancol- 4 
lárl tiszt átvételére. Dr. Marx erre < 
a birodalmi elnökhöz ment, aki ( 
megbízta avval, hogy ideiglenesen ] 
vegye át a kormány vezetését cd- < 
dig'i összetételében.

—Ifj. Horthy Miklós állapota Javult 
Ifjabb Horthy Miklós, aki mint ismere
tes, a napokban motorbicikli-öz.oroncsét- [ | 
lenség alkalmával megsebesült, súlyos 
agyrázkódással a Fasor-szanatóriumban 
fekszik. Érdeklődtünk a szanatóriumban 
állapota felől és közölték velünk, hogy 
ifj. Horthy Miklós állapota javult, de 
még mindig elég 6Úlyos. Láza csökkent 
és njost már biztosra vehető, hogy sú
lyosabb komplikáció nem merülhet fel.

— Heinrlcli Ferenc arcképének lelep
lezése. Vasárnap délelőtt fényes ünnep
ség keretében leplezték le a Budapesti 
Kereskedelmi Testület székhazában né
hai Heinrich Ferenc volt kereskedelem
ügyi miniszter arcképét.

— A had ikölcsönköt vény tulajdo
nosok gyűlése. A liadikölcsönköt- 
vónytulajdonosok vasárnap délelőtt 
az Erzsébetvárosi Körben népes 
gyűlést tartottak.

— Kőt német vendégjáték premierje. 
A lLonaissaneo Színházban vasárnap tar
totta első előadását a tiroli Exl-Bühne, 
amely eredeti kosztümökkel és díszletek
kel, kitűnő interpretálásban mutatta be 
SchÖnherr ,.Erde“ című paraszttragédiá
ját. A színház közönségo sokat tapsolt 
Exl Ferdlnándnak, a színház igazgató
jának és Exl Annának. — A Terézkörúti 
Színház Béca legjobb és legnépszerűbb 
humoristáinak: Leopoldi és Wlesenthal 
proffesszornak kabarétársulatát látta 
vendégül. A zsúfolásig megtelt nézőtér 
sokat kacagott a bécsiek tréfáin és mele
gen ünnepelte a bécsi kabarégárdut.

— Az ujsníjiróűKyesülot közgyűlése. A Ma- 
gyarországi Újságírók Egyesülete ma 
rendkívüli közgyűlést tartott, ftmnc.1,ync^ 
rz alapszabályok, módosítása volt. Napirend 
előtt Pakots József a Világ betiltásának ügyé 
ben tiltakozó határozati javaslatot ^jaszett I 
elő, melvct a közgyűlés egyhangúan elfogadott 
És elhatározta, hogy a javnsltot a 
hittatja EzutAn Bálint Artúr dr. ügyész ter
jesztetté elő az alapszabrtlymódositó tervezetet. 
A közgyűlés a tervezetet elfogadta. Végül elhoztak hogy a tisztújító közgyűlést május 
80-án dólután 4 órakor tartják meg.

Tellerben leszerelték Amudsen 
léghajóját

Az Egyesült Államokba szállítják a Norget
lyezték az Egyesült Államokba 
való elszállításra. Amundsen Port 
Clárenoe-böl valószínűleg Nomeba 
utazik. Teller ezidöszerlnt jég alatt 
áll. Hajókikötés, valamint a légha
jónak hajóra való szúllítú-a csak 
hónapok múltán válik l?liet>ógchsó.

Newyorkból.
A Norge-t Tellerben leszerelték. 

Amundsen és Ellsworthy motor
csónakon Nomeba utaztak, ahol ma 
délelőttre várták őket. Nőnie elő
készületeket Lett Amundsen foga
dására. A Norge-t készenlétben he-

Gróf Festetich Andor legújabb 
szélhámossága

Ellopott egy zongorát, azután megszökött a fővárosból
Gróf Festetich Andor, akinek a 

neve nem ismeretlen a magyar aés 
külföldi rendőrség előtt, mert egy 
Ízben már különféle bűncselekmé
nyek miatt nyolc évi börtönre ítélte 
a párisi törvényszék, most újabb 
sikkasztást és csalást követett el 
Budapesten.

Néhány nappal ezelőtt .ugyanis 
megjelent a főkapitányságon Mé
száros Károly nyugalmazott vasúti 
tisztviselő, aki sikkasztás és csalás 
címén bűnvádi feljelentést tett gróf 
Festetich Andor ellen és előadta, 
hogy megismerkedett a gróffal, aki 
hajlandó volt a zongoráját kilenc 
millió koronáért megvenni. Másnap 
felkereste őt Üllői-ut 91. szám alatti 
lakásán, ahol megállapodtak az 
árban, majd

a gróf hozatott egy teherkocsit 
és nyomban elszállíttatta a 

zongorát
a Metropol-szállóbeli lakására. Meg-

Csinos nyári rutiák
Z

— Titokzatos éjszakai szurkálás. 
Vasárnap éjszaka a Podmaniczky 
és a Bajza ucca sarkán ‘ a rendőr 
egy több sebből vérző, eszméletlen 
állapotban fekvő embert talált, 
akit intézkedésére a mentők a 
Rókus kórházba szállítottak, a 
nála talált Írásokból megállapítot
ták, hogy Bola Imre a neve. Egyes 
tanuk állítása szerint az éjszakai 
támadást egy bőrkabátos fiatal
ember követte cl, aki kerékpárjá
val elrobogott, mielőtt a járókelők 
elfoghatták volna.

— A Margitsziget új látványossága; a 
' Newyork folsőmargltszlgetl étterme. A 
l főváros egyik legszebb helye, a Margit- 
I fizigot, új látványossággal lett gazdagabb 
' néhány nap óta. Megnyílt a New-York

állapodásuk szerint Mészáros más
nap felkereste a grófot, hogy a vé
telárat Átvegye, de legnagyobb meg
döbbenésére

Festetlek Andor gróf kijelen
tette, hogy a zongorát eladta 

és a pénzt elkártyázta.
Miután Mészáros napokig nem 
tudta pénzét megkapni, a rendőr
séghez fordult, ahol a Zíeicá-csoport 
indította meg ez ügyben a nyomo
zást.

Vasárnap este detektívek men
tek ki a szállóba, hogy előállít
sák és őrizetbe vegyék a sik

kasztó grófot,
de a portás azzal fogadta őket, hogy 
gróf Fcstetich még a délután fo
lyamán elutazott. Miután a detek- 
tiveknek nem sikerült Festctich 
grófot elfogni, intézkedés történt 
országos körözésének elrendelése 
tárgyában.

— Balesetek a svábhegyi motor
kerékpárversenyen. Vasárnap dél
előtt 10 órakor kozdődött a harma
dik magyar Tourist-Trophy, amely 
számos — szerencsére könnyebb — 
balesettel végződött. A svábhegyi 
nagyszálló előtti kanyarodénál 
Gál Andort érte elsőnek baleset, 
akinek gépe az erős fordulónál 
megcsúszott, úgyhogy Gál leesett 
a motorkerékpárról s eközben 
kisebb mértékű agyrázkódást szen
vedett s jobb keze két ujját eltörte. 
Méray-Horváth Béla autógyárossal 
történt a második szerencsétlenség, 
aki saját, találmányu motorgépén 
vett részt a versenyen. Ez a gép 
is megcsúszott a nagyszálló előtti 
hanyarodónál s Méray-Horváth le
esve a kerékpárról, kisebb zúzóda- 
sokat szenvedett Hajós Imre ver
senyzés közben valamit igazítani 
akart a motoron és eközben a forró 
hengeren összeégette a kezet. Bal
eset érte újpesti PFoí/fner Lászlót 
is, az ismert bőrgyáros fiat aki 
szintén részt vett a versenyen. Ke
rékpárja egy árokba csúszott s 
Wolffner László az esés következ
tében könnyebb sérüléseket szen
vedett A szerencsétlenségek áldo
zatait a mentők részesítettek első 
segélyben. 

I

— Halálos szerencsétlenség a Drasch- 
télé téglagyárban. A Külső Jászberényi 
úton lévő Draschi-féle téglagyárban az 
ott foglalatoskodó H ostya Károly 19 éves 
napszámosra rászakadt 150 méter hosszú
ságú és 18 méter magas agyagföld. Mün- 
kástársai nyomban segítségére siettek és 
félórai munka után sikerült a szeren
csétlen ember kiásni, aki akkorára már 
meghalt. Holttestét a törvényszéki or
vostani intézetbe szállították.

— Növendékhangverseny. Jól siker ült 
versenyt rendeztek Kanits Gézáaió és 
Károly növendékei. Különösen nagy .. 
arattak: J. Bán Piroska. Tamás Lajos, Cilly 
Margit, Keresztessy Sári, Szabó Ernő, Sclme- 
czi Rózsi ós Imre, Shuller József, Szegedi 
Vera. Hönlg Alice, Kanitz Magda és Viola, 
Bitó Jenő, akik úgy játékukkal, mint hang
jukkal tiintek ki. A műsort Kanitz Gózánó ki
sérte művészi játékával.

—A villamos levágta a két lábát. Un
gár Manó 57 óves 'magánzó a Podxni- 
niozky ée az Eötvös acca sarkán az arra- 
lialadó 8-as jelzésű villamosról leugrott, 
do olyan szerencsétlenül, hogy a pótkocsi 
alá került, melynek kerekei a két lábát 
térdnél levágták. A mentők súlyos álla
potban a Rókus kórházba szállították.

— Iglói diákok gyűlése. A volt 
iglói diákok és tanáraik ma dél
előtt a régi képviselőházban tar
tották első Összejövetelüket, hogy 
megalakítsák az Iglói Diákszövet
séget.

— A Pesti Izraelita Hitközség közgyű
lése. Vasárnap délolőtt tartotta évi ren
des közgyűlését a Pesti Izraelita Hit
község képviselőtestülete, amelynek ke
retében molog ünnoplésbon részes!tették 
25 éves jubileuma alkalmából Gábor 
Gyula dr-t, a hitközség főtitkárát.

hang- 
Sugúr 
sikert

felsőmargitszigeti étterme. A New-York 
tolsőmargitszigeti éttermébe járni most, 
a nyári idény időjén, ugyanannyit jelent, 
mint télen a New-York éttermében va
csorázni: elmaradhatatlan társasági kö
telesség. A felsőmargitszigeti él terem
ben esténkint ott látjuk mindazokat, akik 
számítanak a társasági életben. Alig 
múlt el néhány nap a megnyitás óta éa 
máris a legkedveltebb, legnépszerűbb 
vacsorázó és szórakozóhelyévé vált a fő
városnak a New-York felsőmargitszigeti 
étterme. A Cutor bánd muzsikál. Hat
tagú zenekar, oly kitűnő, oly összehan
golt, hogy a zenét úgy hallani, mintha 
egyetlen hangszerből áradna. A legnagy 
szerübb élvezőt a jószagú szabad levegő
ben táncolni a Cutor bánd zenéjo mol- 
Lett.

— Végső terminus. A m. kir. osz- 
tálysorsjáték sorsjegyeivel kap
csolatos jogok közül nem az a leg
fontosabb, amely az I-ső osztály
ban való részesedést biztosítja, ha
nem sokkal jelentősebb az, amely a 
következő osztályokra való meg
újítási igényre vonatkozik, miután 
ezen osztályokban nem kövesebb, 
mint 34.000 nyeremény kerül ki
sorsolásra, közel 54 milliárd korona 
összegben. Ezen nyereményössze
geknek azonnali és készpénzben 
való kfizetése államilag garantálva 
van. Aki tehát elmulasztja sors
jegyének idejében való megújítását 
a már május 19-én kezdődő 2. osz
tályú húzásra, ill. a betétet ós az 
előirt költséget (egész sorsjegy 203, 
fél 103, negyed 53, nyolcad 28 ezer 
korona) a húzás előtt nem fizeti 
meg, ezzel átengedi megszerzett 
jogait ós a már befizetett betétet 
azoknak, akik az 1. osztályra sors
jegyet már nem kaphattak volt.

— Kerékpúrgázolás. A Népligetben 
egy kerékpáros elgázolta Steigcrwald 
Ferenc 7 óves tanulót, azután elrobogott. 
A fiúcskát a mentők könnyű sérüléssel az 
Újpesti kórházba szállították. A rendőr
ség keresi a gázoló kerékpárost.

— Az Angol-Magyar Bank Rt. Pclissig Sún-t 
dór alclnök elnöklete alatt tartott 35-ik rendes 
közgyüléso megillapitotta az intézel 1925. évi 
január 1-iki megnyitó pengömérlcgi t, mely 12 
millió pengő tiszta vagyont tüntet fel. Ebből 
részvénytőkére 6,936.364 pengő., tőketartalékra 
5,563.636 pengő és nyilgili|Uu*talú!<ra 500.00(1 
pengő esik (a nyugdJjintéáet 1. és negyed mik 
lió pengő saját vagyonún felül). A forgalomban 
lövő részvények 25:1 arányban fogunk Wi pen
gő névértékű részvényekre összövonatni oly
képpen, hogy a szükséges bámy ad részvények 
is a részvényesek rendelkezésére fognak Al- 
lani. A közgyűlés egyúttal jóváhagyta az 1925. 
iizletév mérlegét, mely 7.977,625.031 K tiszta 
nyereséggel zárul és elhatározta, hogy abból 
május 17-től kezdve eddigi részvényenként 
2000 K osztalék fizettették lei, ami az üj pen
gő-részvénytőke 8%-os kamatozásának felel 
meg. Az előterjesztett óvijclc.ntéssel kapcsolat
ban dr. IIcrbertArthur Whlte a részvényesek, 
főként azonban az általa képviselt külföldi 
részvényesek elismerését és köszönetét tolmá
csolta az ügyvezetőségnek és a tisztviselői 
karnak teljesítményükért az elért eredménye
két

— Mér csak pünkösdig! Minden hőlg.v, min
den iir 2 pár harisnya és egyidejű eipöváeár- 
lásnál dlvattárcát kap ajándékul a Del-Kánál.
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Vidéki atléta
X győzött a BBTE 

egyórás futóversenyén 
F ’/l magyar vidéki’ atlétagárdának n főváros
iban elért sikereit gyarapította a BBTE vasár
nap* rendezeti egyórás futóversenye, amelyet 
u kisvárdai Galambos nyert meg, 10.775 métert 
futva be egy óra alatt. A vert mezőnyben vol
tak, tftbbeflc között Csekcy (CsFC) 16.599 méter. 
rel.'MajzUc (E8C) 10.515 méterrel, Király Pál 
(Efe'C) 13.405 méterrel .és.Zöllner (MAC) 15.752 
méterrel..

y A másodosztályú fulballbajnokság állása. 
,J. UTE 34 pont, 2. Föv. TKör 32, 3. Zugló ÖO, 
4. BAK 29. 5. Testvériség 25, 6. MÁV 20, 7.
ETSC 20 8. UMTE 19, 9. B8E 17, ló. KAOE 
10.M1. E.MTK 10. 12. URAK 10, 13. RÁC 11, 
U4. (.Világosság 11 pont.
I XíAz MTK ifjúsági atlétikai versonye. Va
k-Aznap került eldöntésre az első ifjúsági atlé- 
Éikui verseny az MTK rendezésében. A főbb 

redmények a következők: 1500 méter. 1. Anka 
FTC) 4:33. mp. — Evéd staféta, 1. MTK 2:10.4 
rip. — 8000 méter. 1. Sugár (MTK) 9:47 mp.

Hármasugrás. 1. Löwy (MTK) 1100 cm. — 
iGcrlyvctés. 1. Károlyi (MAC) 4102 cm.

X Budai lovonlúk versonye. Budapest szé- 
jkcafőváros I. közigazgatási bizottsága .szépen 
falkerült levente-versenyt rendezett vasárnap 
jdéiclött a Marcibányi téri pályán. A szertorná- 
iliól, parterrtornából, boxolásból, kötélhúzásból, 
[birkózásból és atlétikai gyakorlatokból álló 
(programot Dli'gy közönség élvezte végig.

LÓSPORT
Jíaplopi nyerte 

az alagi dijat
! Nagy és disz.es közönség elölt futották 
vasárnap a háromévesek utolsó nagy ve
' Nagy és díszes közönség elölt futották le 
vasárnap u háromévesek utolsó nagy verse
mét a derbv előtt, az. Alagl dijat. Naplopó 
(Gutal)' ellen csak Priel (Fach), Andorás 
(Shojbal) és Kényes (Hofbauer) álltak ki. A 
versenyt, a mint előre látható volt, Naplopó 
Igen könnyű 'győzelmével végződött, második 
Kényes, inig harmadik Andorás lett, l’riel 
rossz utolsó volt. Start után Priel vezet. Ando- 
Tás előtt, az. cigyencslic.it a vezetők visszaes
nek, Kényes és Naplopó kerülnek az élre es 
gróf ‘Sigray kitűnő ménje igen könnyen nyer, 
hozzá hasonló jó lovunk már nagyon régen 
piem volt. A nap másik nagy versenyét, a cse
peli bcjMlicepet, Oktondl nyerte, legjobb két
évesben formáját futva. A. többi futamokban 
Ls nagy mezőnyök indultaik. A rész.lete« crcd- 
mény a kővetkező:
i L 1. Pompadour (Shcjbal i és fél). 2. Boróka 
(Kaszián 2). 3. Jutka (Rajcsik 2 és fél). Fm: 
Küzdő, Natasa. Pompadour II., 
tossz. 30:24, 18. r-’ ” 1
tik .1 és fél), f 
(Shcjbal 1 <vi -----
iccllo, Rivaltn, Silena, Vampyr II.
Jl és fél li. 10:25. 12. 13, 12. - II>. j.
(Gutái 3 reá). 2. Kénye* (Hofbauer «) 
dor^H (Mm ihat 5). Fm: Priel. 1 és fél 
10:....— ------
.Hajrá (Szilen 12). 
Csavargó II.. Ka'

- . ' ’ II., 3 li., 1 és fél
. 57. II. 1. Viglegény (Saj
ti. Frouilenau Kovács). 3. Juczi 
negyed). l-’m: Útmutató, Tor- 

'.,z-.--yr II. 1 és fél h., 
13, 12. — III. 1. Naplopó 

p............ ................ . . ■'). «. An
dorén (Miejb&l 5). Fm: Priel. 1 és fel h.. 5 li. 
l':12. IV. i. Oktondl (Hofbauer 2 és fél). 2.

• '— :c). 3. Suba (Kovács 4). Fm.:
______„„ .... Kaírincza. Snehcrtorta, Tanúi, 

Mngyaaén Veszprém, l’ianissimó, Bootlcgcr. 
« b. 1 <« fél li. 10.40, 22, 02. 20. —. V. 1. Tallós 
(Eacli 1 és negyed). 2. Talán (Gulyás pari). 3. 
Vadrózsa (Shojbal b). Fm: Szobacica, Erdély, 
Ílloe Sárvár, Hetes. Fejli.. 2 li. 10:24, 10, 10, 

0. — VI. 1. Blondelll (Sz.iics C). 2. Virradat 
ÜMJhaJovics 2 és föl), 3. Persephone (Blaisek 
10). Fm.: Arbognst, As.sir, Flipp, Patyolat, 
pumára, Pcleas, Untok, Bellin, Plcaikém.

Budapesti 
ügetövev senye k

X szinészversenyt a 
Gusti-Hir fogat 
(Jíalmay) nyerte

, 'A' vasárnapi iigctövorscnyek szenzációja a 
[•zinészek kotű’sfogutu vrseuye volt, amelyet a 
[Gusii—Jlir fogat nyert meg, llalmuy által 
piagytrzerüon hajtva. ÉTdokes, hogy ugyanezen 
[lovakkal nyerték meg a azinésznök versenyét 
tis. Második Isti -Opiku (Rütkny). harmadik a 
.■favorit Mutyi—Viszhang (Nádor) lett. A rósz- 
[letes eredmény a kővetkező:
I 1. 1. Chcrlbum (Wachtlcr). 2. Adria (1 és 
ifól). 3. Brónui (ű). Fm: Árpád, G. Endre bá- 
íC.sl, Kira'dyleány. Klárin. 10:29, 22, 13, 10, olasz 
j 10:110. II. 1. Fcllow (Cassolini t negyed 
(reá). 2. llcllcr (4). 3. Maugnp (2). Fin: dudás, 
Papr&morgó. io:io. 14, 14, olasz 10:31. — Ili.
1. Pannikám (Maszár 2) 2. Ange licit (1 és
fel). 3. Vitéz. (10). Fin: Rodostó, Garam, Use- 
fül, Etilé. Gond Hopo. 10:32, 10, 11, 10; olasz

>•10:54. — IV. 1. Gacsina (Mawzár 1 es negyed).
2. Irina (10). 3. Shlnuny (2). Fin: Wcrndorf, 

I Czimbora Izgató, Gambriuus, Miki. 10:17, 12,
13, 13. olasz 10:58. - V. 1. Babám (Scnn.vcy 
1 és fél). Adniiral («). 3. Rataplan (10.) Fm: 
’lnubor, Alce, Pista, Biliét doux. 10:12. 12, 10, 
ii;i. olasz 1U:51. — VI. 1. Guati—Hir (Halinay 
■1 és fél). 2. lati—Opika (Rátkay »). 3. Mutyi— 
> Visziuing (Nádor 1 és fél). Fm: Jróka-—Tbou- 
‘nonyuba (Bércsy 5), Aranka—Vitéz (Eik 4).
Mégis—Munka (Székely 5), lü:35. 28. 35, olasz 

110:36.

■

Fogadni lehet
Mdelvllágoiitást kaphat n bookmakerak 
•fogazló Irodáiban i
IV. Kossuth Lajos u. 14-lft. T. 23-38. 
VI. Andrássy ut 45. T. 63-35.
VI. Váci ut 1. 1. 80—92.
VJL 1 hökOli-ut 28 (Qarai bazár) T. |. 02-93
VI Rákóczi ut 51. T. í. 55-01.
VUL Baróss ucca 52. T. J. 139-12.

USAGCZEM Rt Budapest, Vin., RSkk Srittrd ucca ».

SPORT
Fejtetőre állított eredmények 
az utolsóelőtti bainoM fordulón
Tíz gól esett az FTC-lll TVE mérkőzésen — Xz 
NSe súlyos veresége a BEXC-tól — X Törekvés 
legyőzte az ETC-t, a VXe az UTE-t — X Vasas 

döntetlenül végzett a Harminckármasokkal
Utolsóelőtti bajnoki fordulóját játszot

ták elHŐosztályú csapataink vasárnap az 
1925—26. óvi futballszezonnak. A kiesés 
kérdésót voltak hivatva tisztázni a teg
napi mérkőzések, csapataink azonban 
farsangi tréfákkal kedveskedtek a kö
zönségnek. Ki hitte volna, hogy az FTC 
és a III. TVE a szezon végére oly gól
képesek legyenek, hogy 5—5 gólt tudja
nak rúgni egymás hálójába. Vagy a Tö
rekvés, amely az egész szezon alatt ve
reséget vereségre halmozott, az utolsó
előtti mérkőzésen súlyos vereséget mér
jen a szeszélyes ETC-nek. Avagy nem 
mulatsúgos-e, hogy az NSC, amely mint 
bajnokaspiráns fordult a tavaszi for
dulóba, végül négygólos vereséget szen
ved a BEAC-tól? Nem szólva a nagy 
üTE-ról, amely végül kikap a kiesőfél
ben levő VAC-tól.

Az MTK nem játszott bajnoki mérkő
zést vasárnap, mert a Spartával szora- 
ben fennálló kötelezettsége Prágába szó
lította.

A kiesés kérdése tehát még nem tisz
tázódott teljesen és így ez végleg csak 
az utolsó bajnoki fordulón fog eldőlni.

Az FTC és a III. TVE kölcsönösön 5—5 
gólt rúgott egymásnak.

(FTC—III. TVE 5:5 (2:1). A két csapat 
cgycnraugii ellenfélnek mutatkozott. Az FTC 
csak az első félidőben volt némi fölényben. 
Az FTC góljai közül kettőt Pataki, kettőt Sán
dor és egvet Kölnit lőtt, mig a III. TVE gól
jain Horváth, Göttler és Rabi osztozkodtak.

A BEAC nagy győzőimé az NSC fölött.
(BEAC—NSCf 4:0 (3:0). A tegnapi bajnoki 

vasámáp egyik legnagyobb meglepetése. Az 
NSC vereaégo magyarázatot talál abban, hogy 
a botog Gallowich kapujában az NSC ifjúsági 
kapusa, Gallina állott. Az egyetemiek góljai

Feledj Fúl dt>.
a harmadik Tourist Trophy győztese
Vasárnap bonyolították le óriási ér

deklődés mellett a KMAC klasszikus 
vándordíjának, a magyar Tourist Trophy 
kÜ7xielmeit. Nagyszámú közönség töl
tötte meg a nagy verseny színhelyén fel
állított ideiglenes nézőteret.

A két esélyes osztrák versenyző már a 
második körben feladta a küzdelmet mo
torhiba miatt, ilo nagyon liiányzott a 
múlt héten szerencsétlenül járt ifj. 
Horthy Miklós is.

A Tourist Trophy Idei győztese Fe- 
ledy Pál dr. (500 Sunbeam), aki a

X Az MTK kikapott Prágában. Az 
MTK prágai vendégjátéka a magyar 
bajnokcsapat aránylag súlyos vereségét 
hozta. A prágai Spűrta volt az MTK 
tegnapi ellenfele, amely 3:1 (1:0) arányú 
vereséget mért a budapesti kék-fehé
rekre. A Cejnar által jól vezetett mér
kőzésen az MTK egyenrangú ellenfél 
volt. Az MTK egyetlen gólját tíus lőtte.

A BBTE hölgycnapata a Toldi-vándordij 
győztese. Ar országos torná,s7.bajnokság küz
delmeinek keretében került eldöntésre a BBTE 
Toldi-vándordija, amely az. idén bölgytornész- 
csapatok részére volt kiírva. A klasszikus 
vándordíj győzőimét a BBTE hölgytornászcsa- 
pnta ragadta macához 14.75 ponttal. Második 
ii Nemzeti TE harmadik a 8C Wacker, ne
gyedik az MTE, ötödik a VÁC csapata. A 
győztes hölgyek a kövctíkczök: Rudas Irén, 
llinffy Aranka, Baiinlaky Mágia, Korányi Ju
dit, í’athó Huh, Üngcr Klári. Ernyői Manci, 
Tóth Juci, Pintér Vilma, Heunyey Aranka és 
Irén, Pogány Piroska.

(Teréz kfirút 46. sz.)

Leopoldl és Wlesenthal wlenl 
kabarétérsulalénak vendég

játéka (>/i9) 

közöl kettőt Marczinkó, Széntó és Reinhardt 
pedik egyet-egyet lőttek.

A VÁC hatalmas erőfeszítéseit siker ko- 
szorust*

az UTE elleni mérkőzésen. A kieséstől való 
menekülés sarkalta a VAC-ot a győzelemre; 
amely csak úgy sikerült, hogy Borsányi, az 
UTE legjobb embere öngólt vétett. A VÁC 
gólját Breuer II., az UTE-ét pedig Schallcr 
lőtték. Végeredmény: 2:1 a VÁC javára.

Négy tizenegyest ítélt meg a biró az ETC 
ellen a Törekvés javára.

így válik érthetővé a Törekvés 4:1 arányú 
gyözclmo az ETC-vel szemben. A Törekvésen 
azonban már nem segíthet az elért győzelem 
sem, mert menthetetlenül kicsik az első osz
tályból. A megítélt tizenegyesek közül kettőt 
Kautzky, egyet Mészáros értékesített góllá, 
Ogy büntctörugásból pedig nem lett gól. Egy 
gólt Fchreiber lőtt. A vesztes ETC egyetlen 
gólját Blau II. rugt. A bíró az ETC csapatá
ból Kaufmaunt és Blau I-et kiállította.

A Harminchármasok döntetlenje a Vasasok 
ellen.

(Vasas—33 FC 3:3 (3:1). A 33 FC méltó el
lenfele volt a Vasasoknak, akik nem játszot
ták ki megszokott formájukat. A 33 FC csa
patában érezhető volt a két idegenbe utazott 
játékos távolléte.

A VÁC és a Törekvés az utolsó helyen.
A bajnokság állása a vasárnapi utolsóelőtti 

forduló lejátszása utón a következő: 1. FTC 
33 pont, 2. MTK 28 p. 3. Vasas 27 p, 4. UTE 
25 p, 5. NSC 22 p, (5. III. kér. TVE 21 p. 7. 
KAC 19 p, 8. 33 FC 18 p. 9. BEAC 15 p, ETC 
15 p, 11. VÁC lt p, 12. Törekvés 11 pont.

A másodosztályban
tisztázottnak látszik a bajnoki' cim birtokának 
kérdése, miután az UTSE 5:1 aráuybaa győzte 
le a Testvériséget. A Föv. TKör elleniben 
kénytelen volt pontjain osztozkodni a BAK-a.l, 
miután mérkőzéseik 1:1 arányú döntetlent ho
zott. A többi eredmény a következő: UMTE— 
MÁV 0:2. — KAOE—EMTK 2:2. — B8E—RÁC 
2:0. — URAK—ETSC 4:0. — Zugló—Világos
ság 2:0. ,

legjobb idő alatt abszolválta a ver
senyt.

4 óra 12 perc 51 mp.-es idejével legjob
ban megközelítette a pályarokordot. Az 
első kategóriában Pápai István (Puch) 
győzött 2 óra 50 p. 55 mp. alatt, Gywr- 
kovich Béla (Méray) előtt.

A 250—350 kem-os motorok küzdelmé
ből Putz Ottó (Wien) került ki győztes
ként 4 óra 46 p. 44 mp.-es idővel. Az V. 
kategória (500 kcin-en felül) győztese 
Hajós Imre (Scott) volt 4 óra 38 p. 34 
mp. alatt.

A klasszikus küzdelmeket több baleset 
zavarta meg.

X Szálai József (VÁC) Magyarország tor- 
naszbajnoka. Szombaton óé vasárnap kerültek 
eldöntésro Magyarország tornászbjuolkságai a 
BBTE Széna-téri sporttelepén. A bajnoki címre 
Szalai József (VÁC) klaliflkált magát, aiki 
73.30 ponttal került ki győztesként. Ugyancsak 
feaalal nyerto a nyújtó-, koriét-, ló- és gyürii- 
hiníabajnokságot is. A torndízati és atlétikát 
összetett versenyt Nojin János (BBTE) nyerté, 
inig a tornászbajnoki csapatverseny győztese 
a BBTE lett 120.30 ponttal a VÁC, III. TVE. 
NTE és MTE előtt.

X A BEAC atlotikal versenye vasárnap dél
után folyt le a BEAC lágymányosi pályáján. 
I-öbb eredmények: 800-as gát. junior. 1. Bartal 
(Postás) 29.8 mp. — jooo méterei főiskolai sík
futás: 1. Mátrai (MAFC) 2:47.2 mp. — Magas
ugrás: 1. Késmárky (BBTE) 174 cm. — 300 
méter: 1. Juhos (BBTE) 33.5 mp 17 m előny. 
— Sulydobds: 1. Berec, (MTK) 1382 cm, 280 
cm előny. — 400 méter: 1. Ruzicska (KAOE) 
51 mp. — 100 méter: 1. Balázs (KAOE) 11.8 
mp. — Helyből magasugrás: 1, Párezer 
(MAFC) 143 cm. — 1500 méter: 1. Fonyó 
(MTK) 4:20.3 mp. — Távolugrtís: 1. Vldóczy 
321 cm. — Dlszikoszvetés. 1. Hahn (MTK) 
3»oo cm. — Trlatlon. 1. Balogh (MAFC) 4 
pont.

Legjobb minőségű 

háló, ebédlő, 
úri- ős leányszobaberondezósek olcsó 
gyári árban részletfizetésre kaphatók a 

Huzal Fatermelő R.-T. 
bútorüzletében

VII.,  Erzsébet körút 27. 
Telefoni József 145 73.

Ugyanitt szabadalmazott ,XYLOS“ ágybetétek 
Nyári lakások részére kiváló minőségű ágyak 

a legolcsóbban

PAP
Legszebb Legjobb Legolcsóbb

Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

Szőnyeg, pokróc, Uggóny, ágy- és 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leányszoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaph-tók 

GiaiNÉRJÁNÖS 
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök

MAGYAR IiÉGIFQRGAbMI RT
Budapest VII, Erzsébet körút 9 <Hew-York palola)

1 elefón lózsef RR—87

L£GIF0HSnL0M

BUDAPEST—WIEN
NAPONTA

üzomközösségben a Deutsche Luft Hansa A.Q.-vel

Közvetlen csatlakozások:
Amsterdam Halle MalmöBaden-tíaden Hambarg MoszkvaBasel Hannover OstendeBerlin Karlsruhe PárizsBremen Kopsnliagen R'icjienhallBr üssél Kowno RottérdanDanzig Köln StetttnDortmud Dresden Kömgsberg l.eipzig Stuttgart StockholmPrankfurtiM London ZürichFürth-Nürnberg Magdcburg

MÉN ETEEN D:
Ind. 7.00 16.00 1 Budapest A érk. 0.45 18.45érk. 8.45 17-45 4* Wien T lúd. 8.00 17.00
Az autó a Now-York palotától 6.20 és 

15,20 órakor indul 
Jegyváltás, felvilágosítás az igazga
tóságnál és az összos menetjegy

irodákban

Wíiis Hla Miwoó 
Noty megnyitó műsor

PATHÉ HÍRADÓ 
PIROSKA ÉS A FARKAS

A puszták számQzöttje
6 felvonásban, főszerepben HOOT Q1BSON 

LÓN CHANEYi legújabb alakítása 

SIns-sIna f egyház rabja
A megnyitó hit előadásainak kezdete 

•/«8 és »/*l0 órakor — Telefón: .József* 152—87

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A „Hétfői Lapok“ Ujaíffvállalut.

.ÜaemTCTetó: Puskás István.

disz.es
cigyencslic.it

