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A rákosszeiatmihályi vasot állom ásón fogták el a menekülő 
sikkasztó! — Wilhelm Géza kalandos útja az egyetemtől a 

párizsi emigránsokon át a főkapitányságig
Mára sikerült a főkapitányság detektív- 

jeinek több napos nyomozás után elfogni 
egy nagyarányú sikkasztót, aki közel egy 
'milliárd koronánál károsította meg a Bala- 
tonvidéki Földbirtokbérlö Rt.-ot.

Wilhelm Bertalan fővárosi nagykereskedő 
egyetlen fia, a 23 éves Géza, az egyetemi ta
nulmányait 1921-ben megszakította s a tőzs
dei konjunktúrában üzletkötésre vetette ma
gát. Először bankirodákban vállalt alkalma
zást, utóbb saját számlájára kezdett tőzs
dézni, majd amikor látta, hogy a papírok 
állandóan emelkedő tendenciát mulatnak, 
megbízásokat is vett át, amelyeken szintén 
busás haszna volt. Egy ideig pontosan látta 
el komittenseinek megbízásait, de mert nagyi 
mi költekezéseit ném tudta legitim jövedel
méből fedezni, rövid idő muvla hozzányúlt 
a reábizolt idegen értékekhez és

eladta ügyfelei papírjaik
'Amikor ügyfelei fizetésre szólították fel, kü
lönböző kifogásokkal halogatta a rendezést, 
végül kijelentette, hogy fizetési kötelezettsé
gének nem tud eleget tenni.

Wilhelm Géza, akit ügyfelei feljelentéssel 
fenyegettek meg, atyja, Wilhelm Bertalan 
aláírásával ellátott váltókat adott át hitele
zőinek. Amikor ezek értékesíteni akarták a 
▼állókat, kiderült, hogy

Wilhelm atyja aláírása hamis.
A botrány elkerülése végett Wilhelm Berta
lan kiegyenlítette fia tartozását, azzal a fel
tétellel, hogy fiának külföldre kell mennie 
tanulmányai folytatására.

Wilhelm Géza tőzsdei ügyeinek rendezé
se után valóban elhagyta az országot: elő
ször Bécsbe, utóbb Párizsba ment, ahol be
iratokozott a Sorbonnera. De

itt sem tanult, hanem állandóan az 
emigráltak társaságában tartózkodott, 

majd az a hír érkezett róla Párizsból, hogy

Károlyi Mihállyal tart fenn szoros ba
rátságot.

Időközben atyja meghalt és a fiatalember 
visszajött Budapestre, hogy atyjának üzle
tét tovább vezesse. De nyugtalan természete 
nem bírta el a reáils vállalkozást és igy 
csakhamar a tönk szélére került. Kényszcr- 
egyességet kért maga ellen, amikor örökölt 
vagyona teljesen elúszott, állás után nézett.

Hónapokon keresztül a legnagyobb nyo
morral küzdött és az egykor dúsgazdag ke
reskedőcsalád utolsó sarja a lakásnélküliség 
szenvedésein is keresztülvergődött.

1926 júniusában végre sikerült a fiatal
embernek állást szereznie a Balatonvidcki 
földbirtokbérlö rf.-nál, ahol szorgalmával 
és ügyeségévcl csakhamar szép pozícióra tett 
szert. De ekkor a vezetőség tudomást szer
zett Wilhelm Géza viselt dolgairól, a tőzsde- 
üzelmciről, váltóhamisításáról, és az emig
rációval való kapcsolatairól, mire cl akarták 
bocsátani állásából. De az igazgatóság utóbb 
Wilhelm nagy könyörgésére elállt attól a 
tervtől, és igy a fiatalember fokozott szorga
lommal lassankint a vállalat élére került.

Néhány héttel ezelőtt az igazgatóság több 

ügyfelüktől levelet kapott, melyben kérték, 
hogy a hátralékos elszámolási különbözeiét 
egyenlítsék ki. Miután a hasonló tartalmú 
levelek tömegesen érkeztek, az igazgatóság 
átvizsgálta a könyveket és ugy találta, hogy 
a reklamált

számlákat már régen kiegyenlítették.

Első pillanatban nem akartak hitelt adni a 
meglepő felfedezésnek, és most már Mizctes 
vizsgálat alá vették az üzleti levelezést és a 
könyveket.

A vizsgálat során egyre gyűlt a reklamá
ció s az ezekben szerepelt összeg 

meghaladta már az egy milliárd ko
ronát,

Több mint tízezer lakás 
készül el 1928 május elsejére

Vass József népjóléti miniszter legutóbbi 
igen határozott kijelentése alapján ma már 
egészen bizonyos, hogy

1928 május elsején a budapesti lakások 
felszabadulnak.

Érthető tehát az a nagy , érdeklődés, amely- 
lyel a lakáskérdés alakulását a társadalom 
minden rétegében kisérik. Egész sereg aggo
dalmas kérdés tolul előtérbe:

mi történik, ha felszabadítják a lakásokat? 
Lesz-e elég lakás? Ml lesz a hajléktala

nokkal?
Ebben a mindenkit igen közegről érdeklő 

kérdésben a Hétfői Újság munkatársa kikérte 
valamennyi érdekeltség véleményét.

A népjóléti minisztériumban
a következő felvilágosítást adták:

— Az állami építkezések 1928 május else
jére, mire a lakások felszabadulnak, többezer 
lakást fognak biztosítani a közönségnek k 
tervbevett lakbérlekötéses tisztviselői hazépi- 
tőakció megvalósítása egymaga körülbelül

háromezer lakást biztosit
azoknak a lakásoknak a felszabadulásával, 
amelyekből az igy elhelyezett köztisztviselők 
kiköltöznek. Ez az akció tehát máris három
ezer lakást jelent. De itt van az állami bér- 
hózépitő akció is. Ha ez csak az eddigi keretek 
közölt fog folytatódni,

a lakásfelszabadltús Idejére újabb ezer
ötszáz lakás fog felszabadulni

Az elmúlt évben ugyanis harminc bérbáz ké
szült el, mindegyikben ötven lakással. A kö
vetkező évben legalább is újabb ötvenlakásos 
harminc bérház épül. Ez ismét 1500 lakás. Ez 
a kél akció tehát egymaga összesen négyezer
ötszáz lakást jelent Budapestnek

A főváros
(llelékes ügyosztályában a következőket mond
ták a Hétfői Napló munkatársának:

— A múlt évben 880 uj lakást épített a fő
város. Az idén a kiszélesittel építési akció 
2800 uj lakást biztosit.

Ez a kétezemyolcszáz uj lakás az év vé
géig előreláthatóan minden fennakadás 

nélkül elkészül.

amikor az igazgatóság elszámolásra szólí
totta fel Wilhclmet. Az irigyelt pozíciójú 
fiatal igazgató kijelentette, hogy ift. csupán 
tévedésről lehet szó, mert a pénztárban 
elfekvő nyugták igazolják, hogy a cégek 
megkapták a követelésüket. IVt7/ie/m hét 
napi haladékot kért, de

másnap már nem jelentkezett,

hanoin egy levelet küldött az igazgatóság
nak, amelyben

bejelentette, hogy a pénzt elsikkasztotta

és az átvétel igazolására nyugtákat hami
sított. Megírta, hogy a sikkasztott pénz 
roncsaival külföldre menekül.

A jövő esztendő építkezési programjáról ma 
még nincsenek pontos számadatok, annyi 
azonban bizonyos, hogy a jövő évben

legalább háromezer újabb lakás készül el.

A főváros tehát 1928 május elsejére, amikorra 
a lakások felszabadulnak, körülbelül hatezer 
uj lakást adhat át a közönségnek.

— Tekintettel arra, hogy magánépitkezések 
is folyamatban vannak, melyeknek számát 
ezerötszázra lehet tenni,

az 1028 május elsejére elkészülő nj laká-

Letartóztatták Simon Béla kör
jegyzőt, aki egy király-utcai 
klub ruhatárában fosztogatta 

a vendégek kabátját
Tegnap este egyik Király-utcai klubban 

az alkalmazottak észrevették, hogy a ruha
tárban elhelyezett felöltök zsebében kutat 
és az egyikből kisebb összeget kilop a klub 
Simon Béla nevű vendége. A személyzet 
rendőrt hivott, aki a zsebtolvaj klubven
déget előállította a főkapitányságra.

Vasárnap reggel részletesen kihallgatták 
Simon Bélát, aki az izgalomtól, remegve,

elcsukló hangon mesélte el kálvá
riáját.

Elmondotta, hogy 54 éves, nyugalmazott 
közjegyző. A kommiin után nyugdíjazták 
és mivel nyugdijából nem tudott megélni, 
először állast vállalt egy irodában, később 
pedig elemi iskolai tanulóknak adott lecke-1 
órákat. Jövedelméből tengődve, szerényen I 
megélt, néhány héttel ezelőtt azonban sze-l 
rencséllen fordulathoz jutott az élete. Egy*

Az igazgatóság ekkor feljelentést tett á 
főkapitányságon, ahol széleskörű nyomo
zást indítottak, melynek során beigazoló
dott, hogy a fiatalember meghamisította a 
levelezést és a pénztárkönyveket cs igy

egy milliárdnál nagyobb összeget sik
kasztott.

Négp napi nyomozás után a detektívek

Rákosszentmihályon, a helyiérdekű 
vasat állomásán felismerték Wilhelm 

Gézát,

akit nyomban clőállitoltak a főkapitány
ságra, ahol beismerő vallomása után letar
tóztatták. (—zs—ő)

sok száma mindenesetre meg fogja halad 
ni a tízezret.

Az a további és ezidőszerint még el nem dönt
hető kérdés azonban, hogy

ez a tízezer lakás, amennyiben valóban 
teljes számban elkészül, elegendő lesz-c n 
felmerüld iukásszükséglet teljes kielégíté

sére?
Erre a kérdésre, sajnos, nem igen tehet vála
szolni. mert lakáskataszter nincs. A népjóléti 
miniszter maga is szükségesnek tartotta kije
lenteni, hogy a lakáskataszter elkészítésére 
égető szükség van, ebben az irányban azonban 
még semmi sem történt. Kormánykörökben 
mindenesetre

optimhztikiiban Ítélik meg a helyzetet
és abban a reménységben élnek, hogy a lakás
forgalom teljes felszabadítása minden zökke
nés nélkül fog hekövefkezni.

ismerőse felvitte

a klrály-utcat kártynklubba.

ahol hosszas unszolás után játszani kezdett. 
Eleinte nyert, később veszteti, végül pedig 
mint annyi más, az egykori körjegyző is

szenvedélyes kártyás lett.

A kártya szerencsétlen áldozata azután tel
jesen ..letört" és hogy szenvedélyét kielégít
hesse, bűnös utón igyekezett pénzhez jutni, 
Az óvatlan pillanatokban besurrant a ruha-* 
tárba és az ott elhelyezett télikabátok, és 
felöltők zsebéből pénzt vagy értéktárgyakat

lopott, hogy tovább kártyázhasson.

Simon Béla beismerte, hogy az utóbbi 
időben öt ízben követett cl hasonló módon, 
zsebtolvajlást. Kihallgatása után letartóz* 
tatták.
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Nagyszabású uj bűnügy 
keletkezett a Pannónia gép
gyár megszökött igazgatójának 

bukása nyomán
Feljelentést tettek a rendőrségen egy ismert 

fővárosi ügyvéd ellen
Nagy pori veri fel annakidején, hogy a 

Pannónia Mezőgazdasági Gépgyár és az 
Agrár-Commercia Rt. két igazgatója, Ko
vács Sándor és .Fábián Gyula többmilliár
dos sikkasztás után megszökött Budapest
ről és Amerikába menekült. A partraszállás 
után elfoglak őket, mivel azonban a káro
sultak nem akarták fedezni a hazahozatal 
költségeit, mindkettőjüket szabadonbocsój- 
tollák.

Kovács Sándor nagyszabású sikkasz
tási ügyének most azonban uj hajtású 

támadt.
Egyik károsult, akit Kovács magával rán
tott u bukásba, feljelentést leli ebből az 
ügyből kifolyólag egy budapesti ügyvéd 
ellen, akit felelőssé akar lenni sokmilliárdos 
veszteségéért.

Még a konjunktúra idején történt, hogy 
gróf Esztcrházy Ferenc, a tatai hitbizomúny 
ura, váltókölcsönt keresett a budapesti pia
ion. Ennek az értékes pénzigénylésnek ter
mészetesen hírt ment, eljutott Turkevére is. 
ahol Márki Imre kereskedő, az egyik ottani 
ügyvéd tanácsára hajlandó volt jó kamat cl- 
Itnében a: Eszterházy-féle váltók leszámíto
lására. K kereskedő feljött Budapestre és 
Esztcrházy gróf megbízottjához, az Agrár- 
Commercia rt.-hoz fordult, amelynek akkor 
Kovács Lajos volt a vezérigazgatója. Az üz
letet hamarosan megkötötték,

Márki egymllliárdnál nagyobb összeget 
adott Kovács Lajosnak, részint az 
Eszlcrliázy-váltók, részint az Agrár- 

Commercia váltói ellenében.
Az Agrár - Cominercia igazgatója kötelezően 
kijelentette, hogy a részvénytársaság váltóit 
még lejáratuk elölt ujább Esztcrházy-\6\- 
lókra cseréli ki.

Lejáratkor az Agrár-Commercia nemcsak 
hogy a váltók kicseréléséről nem gondos 
kodolt, hanem

a szerződésben kikötött törlesztést sem 
űzette meg, mlndttasze 50 milliót adott 

kamatra.
Márki erre turfcevei ügyvédismerőse taná
csára, egyik budapesti ügyvédhez fordult 
cs megkérte, hogy járjon el peren kívül, vagy 
szükség esetén peres utón az Agrár-Com- 
mcrcia, illetve Kovács Lajos ellen. Az ügy
véd vállalta is a megbízást. Kijelentette, 
hogy Márki nem is fordulhatott volna jobb 
Ügyvédhez, mint hozzá s rövidesen érési- 
telte, hogy sikerült követelésének biztosítá
sára a Pannónia mezőgazdasági gépgyár 
szavatosságát megszereznie.

Nemsokára azután
Kovács Lajos óriási adósságok hátraha

gyásával megszökött Budapestről. A keres
kedő ekkor felszólította az ügyvédet, hogy 
tegyen Kovács ellen feljelentést. Az ügyvéd 
azonban ezt nem tartotta szükségesnek és

megnyugtatta Márkit, hogy a váltókat 
az esedékesség napján pontosan fogják 

beváltani.
A lejárai napján az ügyvéd azzal a hírrel 

lepte meg Márkit, hogy csak az esetben 
kaphatja vissza pénzét, ha beleegyezik a 
Pannónia gépgyár szavatosságának a meg- 
szüntetésébe és 

visszaadja az erről kiállított garancia
levelet.

A kereskedőt ekkor inár nagyon szorongat
ták a hitelezői, szüksége volt a pénzre s 
miután Ígéretet kapott, hogy megfelelő ér
tékű Pannonia-részvényeket kap biztosíté
kul,

visszaadta a gépgyár garancia levelét.

Alig hajtották végre azonban a cserét, 
arról értesült Márki, hogy

Elfogták az utcán vára
kozó gépkocsik három 

fosztogatóját
A veszedelmes banda nem csak autó
plédeket lopott, hanem leszerelte a 

hozzáférhető alkatrészeket
Hosszas nyomozás után sikerült a főkapi

tányság deleklivjeinek egy veszedelmes tolvaj
bandát ártalmatlanná tenni, akik a tovajlás 
egész különleges módját folytatták. Az utóbbi 
időben ugyanis tömeges tolvajlást jelentettek 
fel a főkapitányságon. Ismeretlen tettesek az 
utcán álló autókból a bennelevő takarókat s 
egyéb hozzáférhető, értékes dolgokat lopták 
el, sőt még

az autók motorházából is elvitték a köny- 
nyen leszerelhető alkatrészeket.

Napokig tarló eredménytelen nyomozás után 
tegnap sikerült a rendőrségnek a tolvajokat 
elfogni.

A Teleki téren szolgálatot teljesítő detckli- 
veknek feltűnt egy fiatalember, aki autótaka
rókat és autóalkatrészeket próbált eladni. A 
detektívek a zavaros viselkedésű fiatalembert 
igazolásra szólították fel s mivel nem tudta 

A rendőrség bizalmas nyomo
zást indított a Ritz-szállóbeli 
milliárdos képaukció ügyében
Különös bonyodalmak a Rubens, Van Dyek képek 

és más mesterművek körül
Ritz-szálló első emeletének 106. ét 107. számú 
szobájában helyezte el a képeket, amiben 
segítségére volt egy budapesti régiségkereske
dés tulajdonosnője is. A Ritz-szállóbeli kép
aukción azután több kiváló és nagyérlékü al
kotás talált vevőre és

az aukció többmilliárdos bevétellel vég
ződött.

A budapesti régiségkereskedőket természetesen 
nagyon érdekelte ez az ügy mert hiszen bi
zonyos volt, hogy a Sátori állal eladott nagy
érlékü festmények hosszú időre kielégítik a

A budapesti műkereskedők között néhány 
héttel ezelőtt óriási feltűnést keltett, hogy egy 
magyar származású, Sátori nevű bécsi mű
kereskedő érkezett Budapestre és itt nagy
becsű rórtí mestermunkákat ajánlott fel a 
műgyűjtőknek.

u.ib'.ns, Rembrandt, Van Dyck és más ki
váló klasszikus mesterek alkotásai szerepellek 
Sátori listáján. A budapesti műgyűjtők, akik
nek vásárlásait az itteni műkereskedők, való
színűen a nehéz gazdasági viszonyok miatt 
már régóta nélkülözték, érdeklődéssel fordul
tak a klasszikus festmények felé. Sátori a

az ügyvéd a letétben levő és a követelés 
biztosítására szolgáló részvényeket nyil

vános árverésen eladta,

anélkül, hogy erről őt akár előzetesen, vagy 
utóbb értesítette volna. MárJci, aki igy most 
már minden pénzét elvesztette, az ügyvéd 
ellen

csalás és ügyvédi bünteti címén 
feljelentést tett a rendőrségen s egyben je
lentést tett az esetről az ügyvédi kamaránál.

magát megfelelően igazolni, bekísérték a fő- 
kapitárfyságra. A kihallgatás során kiderült, 
hogy a a neve Gerléi János, 29 éves mecha
nikus, aki inár hetek óta

több társával együtt fosztogatta az utcán 
gépkocsikat.

Gerlét vallomása alapján a rendőrség előállí
totta Krccsmayer Ferenc 24 éves állványozó 
munkást, valamint Német János géplakatost. 
Ezek bevallották .hogy nemcsak a gépkocsikat 
fosztogatták, hanem

több üzletbe is betörtek.
Többek közt a Rollenbiller, Damjanich, Fő
utcában fosztottak ki üzleteket. A lopott hol
mikat orgazdáknál értékcsitelték. Beismerő 
vallomása után Barna Péter rendőrtanácsos 
valamennyiüket letartóztatta. Az orgazdákat a 
rendőrség keresi. 

budapesti műgyűjtők igényeit és előrelátható 
időn belül nem helyezhetnek cl értékesebb 
képeket a budapesti piacon. Annál nagyobb 
volt azutan a meglepetésük, mikor az a hí? 
került forgalomba, hogy

a Rltz .szálló aukcióján eladásra került 
képek eredetisége kétség bevonható.

Ezen hírek szerint a Sátori festményeinek’ 
eredeti volta, búr azok valódiságát egy bécsi 
mükritikus igazolta, több kiváló miiértő szak
véleménye szerint a bécsi vélemény ellenére 
is igazolásra szorul. A különös hírek elterje
dése után csakhamar megszűnt a műgyűjtők) 
részéről tanúsított érdeklődés.

Abbahagyták a vásárlásokat és Sátori Is 
beszüntette az aukciót.

Az el nem adott képeket megfelelő helyen 
biztonságba helyezte, azután elutazott Buda
pestről. Ezzel azonban még nem ért véget a 
fővárosi műkereskedők és műgyűjtők körében 
nagy feltűnést keltő ügy. A festményekről 
szóló hírek egyre határozottabb formában ter
jedtek a fővárosban. Azok közül akik a ke* 
pékből vásároltak, értesülésünk szerint többéit 
teljesen megbízható és kiváló mükritikusuk- 
hoz fordultak, akik szintén kétségbevonták 
egyes képek abszolút eredetiségét.

Ezek a miikritikusi vizsgálatok még fo
lyamatban vannak

és rövidesen abszolút bizonyossággal meg-i 
állapítják majd, hogy mi igaz azokból az álli- 
tásokból, hogy az állítólagos klasszikus mes
termunkák származását kétségbe lehet vonni. 
A szakemberek között keletkezett izgalom 
természetesen nem kerülte cl a hatóságok fw 
gyeimét sem és a főkapitányságon, értesülé
sünk szerint bizalmas nyomozást indítottak’ 
ebben az ügyben. A hírek szerint

detektívek puhatolóznak .azokon a helye
ken, amelyekkel Sátori Budapesten való 

tartózkodása alatt érintkezésben állt
és ezen az utón igyekeznek megbízható ada
tokat szerezni a festmények ügyéről. A bizal
mas nyomozás befejezése után döntenek majd 
a főkapitányságon, szükség van-e a további eh 
járásra, a nem csak Budapesten, hanem a kül
földi müérlő'k között is sok izgalmat és nagy 
feltűnést kellő képaukció ügyében.

Sági Pál.

Gróf Bethlen István
Magyarország

Mussolini
Olaszország

Poincaré
Franciaország politikai vezére,

Árion
a fogkrémek vezére.

Fertőtlenít! Ildit l Konzervál!

PAP. PAP.. PAP „
kárpitosára, vas- és rézbú tor gjAra

Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- és asz
talterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, leány
szoba-, elószoba- és kertibutorok, ernyők és 
sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS
Budapest, VII., Erzsébet körút 20. 

ta^y katalgust 1000 korona vagv 3! üli postabélyeg 
beküldése ellenében postán küldök

PÜNKÖSDI
ÚJDONSÁGAINK 

BEÉRKEZTEK
Sf^SALAMAN DE R

IV., Kecskeméti u. 19.
IV., Kossuth Lajos u, 2.

/II., Erzsébet körút 36. 
VI, Andrássy út 37.

Szeged, Kárász u 6.
Debrecen, Ferencz Jóséi u. 22.
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Scitovszky belügyminiszter
nyilatkozik a Hétfői Naplónak

Ripkáról, a feloszlatást hírekről, az uj 
fővárosi törvényről és a városi gazdál

kodásról, ahol rendet fog teremteni

Ősszel: uj fővárosi törvény; 
tavasszal: községi választások

Az utóbbi időben egyrészt a politikai élet 
eseménytelensége másrészt a parlament szüne
telése miatt egyre "élénkebb érdeklődés fordul 
a fővárosi politika alakulása felé. Innen ma
gyarázható, hogy a legkülönbözőbb hírek ter
jedtek cl Ripka Ferenc főpolgármester távozá
sáról, a törvényhatósági bizottság feloszlatásá
tól és ezzel kapcsolatosan különböző fővárosi 
aktuális problémákról. A Hétfői Napló munka
társa ezekre való tekintettel szükségesnek tar
totta. hogy magához Scitovszky Béla belügy
miniszterhez forduljon felvilágosításért, aki a 
nyilvánosság előtt ezekről a felmerült aktuális 
fővárosi kérdésekről még nem nyilatkozott.

’ SCITOVSZKY BÉLA BELÜGYMINISZTER,

akivel vasárnap délelőtt alkalmunk volt hosz- 
szaíbb beszélgetést folytatni, a következőket 
piondta a Hé!fői Napló munkatársának:

* — Azok a hírek, amelyek Ripka Ferenc 
főpolgármester távozásáról szólanak, nem 
egyebek a fantázia szüleményénél. A legha
tározottabban kijelenthetem, hogy’ Ripka 
főpolgármester távozásáról soha senkivel 
nem beszéltem, tehát mindaz, ami erről a 
kérdésről elhangzott, vagy a lapokban meg
jelent. alaptalan kitalálás. E hírek mögött 
nyilvánvalóan rosszindulatú tendenciát kell 
keresni. Ugyancsak

1 önkényes kitalálások a törvényhatósági- 
I bizottság feloszlatásáról elterjedt liirek 
y is.
fen, a magam részéről azonban ezekből a 
hírekből egy örvendetes következtetést vo
nok le. Arra következtetek ugyanis, hogy a 
'közvélemény legszélesebb rétegeiben is el
gondolkodásra adnak okot azok a jelensé
gek, amelyek a fővárosi politika porondján 
lezajlottak. Ebben a tekintetben pedig üröm
inél állapítom meg azt a tényt is, hogy 
í-’

végre a városháza bajaival maguk a leg
jobban cs legközvetlenebbül érdekelt té-i .ionban és legközvetlenebbül érdekelt tc- 

? nyezők is kezdenek komolyan foglal -

r.‘
fért, nem látjn-e még elérkezettnek az időt a 
Széchenyi-fürdő botránya ügyében megindított 
vizsgálat eredményének publikálására. Erre vo
natkozóan n következő választ kaptuk:

— A Széchenyi-fürdő építkezése ügyében 
elsősorban a magam számára indítottam 
meg a hivatalos vizsgálatot. Elsősorban én 
'magam akarok tisztában lenni azzal, ami a

kozni.
Közbevetöen megkérdeztük a belügyminisz-

Budapesti detektívek nyomoznak Rómában- 
római detektívek érkeznek Budapestre

r Mára már az. összes környező államok 
hatóságai tudomást szereztek a budapesti 
főkapitányság kiváló sikeréről, amelynek 
során Kötsky (iábor rendőrtanácsos irányí
tásával egyhéten ál folytatott nyomozással 
leleplezlek az egész Európára kiterjedő 
olasz bűnszövetkezet működését. Paulilo Al- 
berto és társai most már a vizsgálóbíró 
elölt állnak, aki dönt további sorsukról. A 
rendőrség azonban megszakítás nélkül foly
tatja tovább a nyomozást.

Mint ismeretes, a rendőrség átiratot inté
zett a Takarékpénztárak és Bankok Egye
sületéhez, amelyben kérte annak megálla
pítását, hogy a szélhámos olaszok nem he
lyeztek-e el a budapesti bankokban hamis 
vagy lopott csekkeket. A TEBE utján eddig 
még nem érkezett válasz. Ettől ’uggelleniil 
azonban, a nagyszabású szélhámosság egyik 
újabb fejezete foglalkoztatja a rendőrséget. 
Eddig ugyanis csak arról volt tudomása a 
rendőrségnek, hogy Bodolay Istvánná kéré
sére az édesapja jóhiszeműen beváltott há
rom darab lopott csekkel a Magyar-Olasz 
Bank T hökölyi-uli fiókjában, de mikor meg
tudta, hogy a csekkek gyanúsak, visszavál
totta azokat. Most azonban megállapították, 
jiogv a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank- 

Széchenyi-fürdő építkezése körül történt. 
Nem elégszem meg azonban azzal, hogy a 
Széchenyi-fürdő ügyében lefolytattuk a vizs
gálatot, hanem — mint ismeretes,

elrendeltem a vizsgálatot mindazokra a 
fővárosi építkezésekre, amelyeknél hi- 

teitullépés fordult elő.

Elvégre egyszer tiszta képet kell kapnunk 
arról, hogy miért történnek minduntalan hi- 
leltullépések a városi vállalkozásoknál. De 
tarthatatlan állapot az is, hogy

száz pengős hlteltullépésre tőlem előze
tes engedélyt kérnek, amikor pedig mil
liárdos liiteltuliépések következnek be, 
szükségtelennek tartják a belügyminisz

teri jóváhagyást kikérni.
Ezt az állapotot meg kell változtatni, és én 
meg is fogom változtatni.

Szóbahoztuk az uj fővárosi törvény kérdését 
is. Scitovszky Béla belügyminiszter erre vonat
kozóan a következőkéi mondotta:

— Ripka Ferenc főpolgármester ur már 
átadta nekem az uj fővárosi törvény terve
zetére vonatkozó adatait. Az illetékes osz
tályban feldolgozzuk az idevonatkozó egész 
anyagot és minden esetre igyekszünk

a legrövidebb idő alatt ezt a törvényter
vezetet végleges formába önteni.

Awól azonban, hogy ez a törvény még 
nyári szünet elölt, vagy csak ősszel kerül

a
_____  _____ a 

parlament elé, ezidöszerint véleményt sem 
mondhatok, meri minden attól függ, mikor 
megy szünetre a parlament, és hogyan ala
kul a nyári szünetig a képviselőház munka
rendje.

Beavatott politikai körökben az, illetékes 
helyről származó cáfolat ellenére is még min
dig komolyan beszélnek a törvényhatósági bi
zottság feloszlatásának lehetőségéről. A bel
ügyminiszter idevonatkozó nyilatkozata ugyan
is nyilvánvalóan csak a jelenlegi helyzetet ve
szi figyelembe. A jól informáltak úgy vélik, hogy

a feoszlatás terve az uj fővárosi törvény 
tető alá hozásakor automatikusan válik 

aktuálissá.

Minthogv pedig a fővárosi törvényt előrelátha
tóan októberben szavazza meg a törvényhozás, 
számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy már 
kora tavasszal megtartják a községi választá
sokat.

bán is elhelyezett a társaság egyik tagja egy 
lopott csekket.

Cesarini Lujza április 19-én megjelent 
a Kereskedelmi Bank főintézeteben és 
beváltott egy traveller-csekket, amely
nek ellenértékét, 1725 Urát a római 
Credito Itallti utján átutaltatott egy ró
mai ismerőse. Elide Barenti elmére.
A Kereskedelmi Bank most értesíti a Crc- 

dito Itáliát, hogy az is tudomást szerezzen 
a lopott csekk forgalombakerűléséröl, amely 
azóta valószínűen megjárt már néhány kül
földi pénzintézetet, míg végül majd az ere
deti kibocsátóhoz, az American Express 
Bankhoz kerül.

A budapesti nyomozási - - bármilyen ki
váló és bravúros volt is Kötsky tanácsos és 
a Szalhmáry delcklivcsoport munkája, — 
nagyban hátráltatta az anyagi nehézség. A 
rendőrségnek nem volt módjában megfelelő 
mennyiségű táviratot küldeni a külföldre, 
hogy az ottani rendőrségek is idején bele
kapcsolódhassanak a nyomozásba. És még 
egy valószínűen helyrehozhatatlan intézke
dést is kénytelenek voltak mellőzni.

A rendőrségnek ugyanis nem állt mód- 
jóban, hogy az ügyben nyomozó detek-

rém.

tivek — miután megállapították, hogy 
kik a római bűntársak — azonnal le

utazzanak Rómába.
így azután időt nyerlek a bauda vezérei, 

Giuseppe Ravelli és Carlo Dcrle, arra, hogy 
elmeneküljenek. Valószínű azonban, hogy 
most már úgy az olasz, mint a magyar ha
tóságok belátják a nyomozás széleskörű 
kiterjesztésének halaszthatatlan szükségét

nem akarta apró 
miatt a temetési

adminisztrációs 
segélyt folyó

Hat napig" feküdt 
temetetlenül egy hulla, 

mert a Munkásbiztosiló 
későn utalta ki a temetési segélyt
A közigazgatási eljárásunk labirintusá

nak útvesztőiben oly furcsa, a közegész
ségre feltétlenül ártalmas eset történi az 
elmúlt héten, amely szinte páratlanul áll a 
maga nemében.

Égy7 szegény asszony elhalt a főváros 
egyik kórházában és

hullája hat napig feküdt temctctlenüj 

a kórház hullakaniarájában, mert sem a 
rokonsága nem tudta a temetéshez szük
séges pénzt előteremteni, sem a Munkás
biztosító 
hiányok 
sitani.

Hangya Imréné géplakatos 
körülbelül egy évvel ezelőtt

Hangya Imréné géplakatos 20 éves neje 
körülbelül egy évvel ezelőtt súlyos tüdővész
ben megbetegedett. A fiatal asszonyt egy ideig 
a munkásbelcgsegélyző pénztár rendelőjében 
kezelték, majd az orvosok tanácsúra apjához, 
Herkó Kálmán zenészhez utazott Cibakházára. 
Hangyánál itt is tovább kezelte a munkás
biztosító pénztár cibakház! orvosa, dr. Sze
gedi Kálmán. Mint munkaképtelen, betegsége 
alatt természetesen munkanélküli segélyt, il
letve táppénzt kapott a belegscgélyz.őtől.

Április elején az asszony jobban érezte ma
gát és feljött Budapestre, ahol nagybátyjá
nak, Hegyes Alberlnck Ráday-ulca 7. sz. alatti 
lakásán szállt meg. Itt csakhamar uj erővel 
tört ki rajta a betegség, úgy hogy április 19-én 
befeküdt a Telepi-utcai kórház tüdőbetegosz
tályára. A fiatal asszonyon a vészes kór azon
ban már annyira elhatalmasodott, hogy né
hány nap múlva,

április 23-án este meghalt.

Hozzátartozói, akik mind szegény munkás
emberek, ekkor a munkásbizlositó pénztárhoz 
fordultak, hogy utalja ki a temetkezési se
gélyt, mert különben a halottat nem tudják 
eltemcltetni. A munkásbiztosiló a megkere
sésre azt a választ adta, hogy az elhunyt 
Hangya Imréné december ö-ike után nem ka
pott többé táppénzt és igy amíg nem igazol
ják azt, hogy december 5-töi kezdve miért 
maradt cl a táppénz folyósítása és az orvosi 
kezelés,

nem utalhatja ki n temetkezési segélyt.

Megindult tehát 
hogy a 
ami 
sen 
bán 
úgy

hajsza a hivatalokban, 
szükséges igazolásokat előteremtsék, 

az egyszerű munkáscsaládnak természete- 
nagy nehézséget okozott. A pénztár azon- 

szigorúan ragaszkodott álláspontjához, 
hogy a hulla már

napokon át feküdt tenicletleiiUI,
meri a táppénz kérdése nem nyert tisztázást a 
niunkúsbizlosilónúl .Erro az elhunytnak egyik 
rokona leutuzofl Cibakházára és dr .Szegedi .............. ....................,........
Káhnáu orvostól írást hozott. Az orvos ámbár1 kedésig őrizetbe helyezték a

jótevő alvás után a fogmosás ad 

csak teljes felfrissülést. Az egész
séges és szép fogazat pótol
hatatlan értéke az embernek. 
Gondozza a fogait, mossa őket 
rendszeresen és alaposan fog
kefével és jó fogkrémmel. Ne 
hiányozzék egyetlen mosdó

asztalról sem 

SARG

és Budapestről detektívek utaznak Rómába, 
hogy segítségére legyenek az ottani rendőr
ségnek. Lehet az is, hogy a római rendőr- 
prefekturálól, ahol óriási feltűnést keltett a 
szclhámosbanda leleplezése, Budapestre ér
kezik egy-két tisztviselő, hogy itt megismer
jék a mcsszeágazó bűnszövetkezet előttük 
ismeretlen titkait, amelyről magyar detek
tívek rántották le a leplet.

igazolta, hogy december 5-ikc után azért nem 
kezelte az asszonyt, mert a további kezelésre 
a inunkásbizlosilótól nem kapott felhatalma
zást. Az orvos igazolását végül elfogadta a 
munkásbiztosiló, erre április 28-án, csütörtö
kön kiutalta a 108 pengős temetkezési segélyt. 
Így történt azután, hogy a szerencsétlen asz- 
szouy holttestét, amely hat napig feküdt teme- 
tctlenül, a kiutalt összeg segítségével

29-én, pénteken végre clhantoiták.
A szokatlanul furcsa és közcgészségellcnes 

ügyben kérdést intéztünk a munkásbiztosiló 
pénztárhoz, hogy megtudakoljuk, mi volt az 
oka a temetkezési segély késedelmes folyósítá
sának. A M un kásbizt ősi lónál megerősítették 
fenti információnkat

Utcai üldözés után elfogtak 
egy részeg betörőt, aki ki 
akart fosztani egy lakást

Ma este nagy lárma verte fel n csendes 
Szász Kúroly-utca csendjét. Egy rohanó fiatal
ember száguldott végig az utcán és az őt futva 
követő tömeg nagy zajjal ordítozva követ He, 
hogy a menekülő férfit fogják le.

Az üldözés nem tartott sokáig, mert az ut
cában szolgálatot teljesítő rendőrőrszem fcl- 
tarlóztaftia a menekülő fiatalembert, akit a 
helyszínre érkező tömeg azután formálisan 

incg akart lincselni.
Csak' a rendőr éberségén múlott, hogy néni 
verték véresre a rendőrnek is ellenszegülő 
fiatalembert, akit azután

összekötözve állított elő
a főkapitányságra, ahol megállapították J 
betörő-üldözés előzményeit.

A késő esti órákban Jelcnszky Ferenc jegyző 
özvegye hazatért Szász Károly ucca 2. szám 
alatti lakásába, ahol legnagyobb rémületére 
uzt vette észre, hogy az élelmiszerkamrában

egy fiatalember bújik meg.
Nagy lármát csapolt, segítségért kiáltozott, le
rohant a házfelügyelőoöz, akitől követelte, 
hogy zárja be a kaput és akadályozza meg a 
fiatalember elmenekülését. De ez az intézke* 
dés későnek bizonyult, mert a fiatalembernek’ 
sikerült közben elmeneküln e.

\ főkapitányságon mcgállapilollák, hogy rt 
lakásban elrejtőzött betörőt.................................."
hívják, 21 éves műszerész. A

Ittas állapotban
hogy nem tudták kihallgatni.

Szalay Józsefnek' 
fiatalember olyan 
volt,
A további inlcí* 
rendőr ségen.
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SŐRÉK
Olvasóinkhoz!

’A -.Hétfői Napló" inai számának előállí
tása kiiriil olyan technikai nehézségek ke- 
letkezlek, amelyekről szükségesnek látjuk 
tájékoztatni olvasóinkat. A május elsejei 
nemzetközi mimkásilnnep miatt a nyomdá
szok vasárnap hajnaltól hétfő hajnalig nem 
dolgoznak.

A HÉTFŐI NAPLÓ

fazonban kötclesí.égéuck tartja, hogy hűsé
gesen beszámoljon nz eseményekről olvadói
nak és semmi körülmények között se hagyja 
tájékozatlanul a vasárnapi ünnep után.

A HÉTFŐI NAPLÓ

a legnagyobb anyagi és technikai erőfeszilé- 
hek órán biztosította, hogy a szombaton 
éjszaka a közönség elé keriiit napilapok 
megjelenése után történt eseményekről hűsé
gesen, pontosan és megbízhatóan tájékoz
tassa < Ivasóil. Minden lehetőt megleltünk. 
A azedőgépfknek a megszokottnál is sokkal 
nagyobb seregével Indultunk neki e lap elő
állításának, amelyhez a modern typographia 
minden technikai vívmányát igénybe vettük. 
Iteméljiik. hogy a szokoil pontossággal, meg
felelő időben kerül olvasóink kezébe

A HÉTFŐI NAPLÓ

és a hírszolgáltatásban sem lesz semmi fenn
akadás.

A HÉTFŐI NAPLÓ

fazonban arra kéri olvasóit, hogy ha bár
milyen előreláthailan hiány fordulna elő, ne 
a ml terhűnkre Írja, hanem csak annak 
tulajdonítsa, hogy a május elsejei munkás
ünnep miatt bekövetkezett munka,szünet 
nemzetközi viszonylatokban is bizonyos 
mértékben megbénította a hírszolgáltatást, 
különösen a külföldi és sporttudósilások 
terén.

’ — Május 1. .1 természet mintha megérezte 
Halna: május elsejére, a várnává rt május 
elsőre végre kibontakozott a tavasz s nyár- 
élői kellemes, virágos, színes hangulatba 
fonta a fővárost. Látni és érezni lehetett 
május elsejét. Ott dalolt a munkásszivekben, 
a szegéngek lelkében, akiknek ez az orgona
virágos, első májusi nap többet jelent, mint 
a: esztendő akármelyik napja. Utcán, tere
ken, Városligetben, Hildán, kirándulóhelye
ken, kávéházakban, nyári éttermekben, vil 
lomotokban, autókban, mindenütt örömtől, 
május elsejének örömétől boldog emberek 
sokasága vonult fel ujongni a virágfakasztó, 
gyümölcsérlelö május beköszöntőjének- 
munkáskezek pihenő napjának. Május elseje 
az első szép vasárnapi májusnapra meg- 
hóditolla a pesti emberek lelkét. Azután jött 
a szürke munka hétfője és mire reggelre 
kondult a harang, a tegnapi szép május 
elseje hangulatának csupán emléke maradt 
meg számunkra. Az élet nehéz robotján ki 
hallja madarak csicsergését, ki érzi nyíló 
virágok illatát...

— Véres verekedés a Városligetben. Va
sárnap hajnalban, május elsejei mulatozás 
közben a városligeti Zöldfa-vendéglő előtt 
összeveszett egymással Tanhauser Elvira 21 
éves és Marianski Lujza 19 éves háztartási 
alkalmazott. Szó szót követett, végül is a két 
háztartási alkalmazott egymásnak esett s 
véresre verték egymást. Első segélynyújtás 
után mindkettőjüket előállították a rendőr
ségen.

csiapa ideg
Ezeknek kímélése egyszersmind testi jólétünket 
jelenti. Minden lépés megrázza az egész ideg
rendszert. Ennek következménye a test időelötti 
kifáradása, iir’eriilt'.ég és végső következmény 
gyanánt nr. eP.enállóképcsség < sökkenése a min
dennapi élet követelményeivel szemben. Hord
jon PALMA-kaucsuksarkot és kaucsuktalpat. 
Sohase fog többé lemondani n ruganyos járás 

—w—. jótéteményéről.

Ingatlaneladás csalással, okirat hami
sítással, elfogató paranccsal, börtön
büntetéssel és egyéb bonyodalmakkal

A büntetőtörvényszék A7oyze//-lanácsa 
előtt szombaton délben egy ügyvéd állott, 
aki előtt a Kúria jogerős ítéletét hirdette ki 
a tanácselnök.

Nemrég történt a bűncselekmény, amely
ért a Kúria

7 havi börtönt szabott ki dr. Kárpáti 
Lóránt ügyvédre.

Kárpátit felkereste Madarász Ernő gyógy
szerész feleségével és megbízták, hogy tö
rökbálinti ingatlanuk értékesítésében szük
ségessé vált ügyvédi munkál elvégezze. Mi
közben az ügyvéd és a gyógyszerész a vevő- 

j vei tárgyaltak, uj vevő jelentkezett az ingat
lanra, aki jóvaJ többet ígért, erre Mada
rászék az első vevő kijátszásával az újab
ban jelentkező vásárlónak adták el az ingat
lant.

Csalás bűntette dinén indult meg az el
járó.'

— Felavatták FröhHch Tál sírkövét. Tegnap 
a gyászolók nagy gyülekezetének jelenlétében 
avatták a kercpesi temetőben Fröhlich Pálnak, 
a Rimáin lírányi Salgótarjáni Vasmű Rt. korán 
elhunyt, széles körökben rokonszenves igazgató
jának sírkövét. A siremlékavatáson megjelentek 
az elhunyt nagyszámú barátai s tisztelői s a 
Rimamurányi-Salgólarjáni Vasmű Rt. tisztviselő
karának 34 tagú küldöttsége Földiák István, 
Pálmai és Filrst igazgatók vezetésével. Számos 
nagy iparvállalat vezetője és igazgatói vettek 
részt a kcgyelclcs ünnepségen, amelyen a sírkő- 
avató szép beszédet Lukás piarista pap, az el
hunyt családjának régi barátja mondotta.

— Hajnali bolti tűz a Desscwffy-utcában. 
Szombatról vasárnapra virradó éjjel Novák 
Gyula DesscwfTy-ulca 33. szám alatt levő 
fiiszorűzlclében tűz ütött ki. A járókelők a ki
áramló füst láttára azonnal értesítették a VI. 
kerületi tűzoltóságot, ahonnan egy őrség Szil- 
vág Kornél főtiszt vezetésével a helyszínre sie
tett. Félórai megfeszített munka után sikerült 
a tüzet lokalizálni

— Pálos Kálmán síremléke. Vasárnap dél
elölt a részvét nagy megnyilvánulása mellett 
folyt le a kerepesi temetőben Gálos Kálmán, 
a Menetjegyiroda volt vezérigazgatója sír
kövének avatása. A temetőben megjelent 
nagyszámú gyászolóközönség soraiban töb
bek közt ott láttuk Bárczy Istvánt, Krausz 
Simont és Bársony Oszkárt, a Menetjegyiroda 
jelenlegi vezetőjét

Május 5-töl

Paris bolondja
Plerre Woltt és Gaston Leroux szín

műve 7 felvonásban 
Iloyal Apollo Corso

F 
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Gyermekeknél is meggátolja a 
túlságos gyomorsavképződést 
a Mohai Ágnes viz

szép, egészséges fejlődése é? gyors gyarapodása 
elsősorban a megfelelő táplálkozástól, illetve 
annak vitamintartalmától függ.

ARNEA vitamintápszer
páratlan bőségben tartalmazza mindazon vita
minodat és tápsókat, melyre a fejlődő gyermeki 
szervezetnek múlhatatlanul szüksége van!
Több mint 600 kiváló orvos és tanár igazolja 
immár e kiváló magyar készítmény frappáns 
eredményeit.
Egy eredeti doboz ára l.SO pengd

Aouenneh

Madarászék ellen, de eljárás indult Kárpáti 
ellen is, akiről azt állapította meg a vizsgá
lat, hogy ő is tudott az ingatlan eladásáról. 
A törvényszék

Madarászt és az ügyvédet 2 és fél—
2 és fél évi fegyházra, Madarásznál pe

dig 2 évi fegyházra ítélte el 

csalás bűntettéért. A tábla megváltoztatta 
az Ítéletet, és az ügyvédet 7 havi börtönre 
ítélte el okirathamisitásért, azzal az érdekes 
megokolással, hogy a bekebelezési iratok 
megszerkesztése körül kifejtett működése 

az okirathamisitás bűntettét meríti ki.

Cselekménye egyébként nem csalás. Mada
rászék büntetését 9 havi börtönre szállította 
le a tábla. A Kúria ezt az Ítéletet jogerőre 
emelte.

A törvényszéki tárgyaláson, amelyen most 
kihirdették az Ítéletet, csak az ügyvéd je
lent meg.

— Egy rend ruhát és félmillió koronát csalt 
ki egy szélhámos. J. Kelb Jenő bejelentene a 
főkapitányságon, hogy mialatt ő távol volt 
hazulról, Bulyovszky-utca 13. száinu házban 
lévő lakásán megjelent egy ismeretlen fiatal
ember, aki a szakácsnővel elhitette, hogy Kelb 
Jenő egyik ruháján valami igazítani való van 
s e címen egy öltöny ruhát és az asztalon 
lévő -42 pengőt magával vitte. Az ismeretlen 
tettes kézrekeritésére a nyomozás megindult.

— összeseit az utcán. Kelé Jolán, 37 éves 
újságárus, a József-körut 20. számú ház előtt 
hirtelen rosszul lett és összeesett. A mentők 
eszméletlen állapotban szállították a Rókus- 
kórházba.

— Az Omke a szövetkezetek ellen. Va
sárnap délelőtt az Omke nagy érdeklődés 
mellett tartotta közgyűlését, amelyen állást 
foglalt a kereskedelmet és ipart ért azon 
támadás ellen, amelyet aminap a Hangya 
közgyűlésén intézett a magyar kereskedő és 
iparostársadalom ellen. Heinrich Dezső dr. 
felsőházi tag hosszabb beszédében felelt a 
Hangya támadására, rámutatott arra a ve
szélyre, amit kereskedők, az iparosok és a 
fogyasztók szempontjából a szövetkezetek 
tultengcse jelent s visszautasította a magyar 
kereskedőtársadalom nevében a Hangya tá
madását.

— Az első Idei táncos vasárnap a városligeti 
vurstliban. A belügyminisztérium a városligeti 
mutatványosbódék tulajdonosainak kérelmére 
megengedte, hogy vasár- és ünnepnaponként a 
városiigei i kávéházakban, éttermekben és 
egyéb nyilvános helyeken a nagyközönség tán
colhasson. Vasárnap volt az első idei láncos 
nap a Városligetben. Valamennyi vendéglőt s 
kávéházat már a kora délutáni órákban ellep
tek a táncoló párok, akik a szép időben, isten 
szabad ege alatt hódoltak a városligeti zene
karok muzsikája mellett a tánc örömeinek 
Este 11 órakor, — amidőn az engedély értel
mében a táncot be kellett fejezni —, valóságos 
rendőri segédletet kellett igénybevenni a kávé
ház- és élleremlulajdonosoknak, hogy a jó
kedvű táncospárok abbahagyják a charlcslont, 
simmit és a csárdást. Hiába szüntették be a 
zenekarok a muzsikát, akadtak olyanok, akik 
a szép május elsejei hangulatban ének- és 
füttyszóval próbálták helyettesíteni a zenekaro
kat, hogy igy tovább rophassák a táncot azok, 
akiknek jókedve csak akkor telik be, ha lfijvi- 
Iágos-kivirradtig mulathatnak és táncolhatnak.

— Magyar Altiilúnoa Köszénbánya Rt. közgyűlése el* 
határozta, hogy 1926. évre osztalékul 22 pengőt fog a 
35. sz. szelvény ellenében űzetni a szokásos helyeken. 
Az igazgatóságba beválasztattak: Bellak Gyula és Freund 
Emil (uj). A fclflgyelöbizottságba beválasztattak: Kűrthv 
István, Davidsohn Horace, Pfeifer Ignác. Szájbély Kál
mán, Szász János dr. és Tolnay Kornél. A közgyűlést 
követő igazgatósági ülésben elnökké Berzevicty Albert 
dr., v. b. t. I., felsőházi tag, alclnökökké Fistcghi Ru
dolf és Vida Jenő felsőházi tag, vezérigazgató, választat
tak meg.

— A Magyar Vasúti Forgalmi Rt. bessenyei Beöthy 
László ny. kérésit, miniszter elnöklete alatt tartotta 
XXX. évi rendes közgyűlését, melyen a múlt évi 1.20 
pengő osztalékkal szemben ez évben az osztalék 8%-ban, 
1.60 pengőben állapíttatott meg. Az osztalék 1927 május 
1-től kezdve kerül kiűzetésre a Wiener Bank-Vereinnél 

i Wienben és ennek budapesti fióktelepénél.

SchiirH osztrák kereske
delmi miniszter 

a Nemzetközi Vásáron

Százezer ember nézte meg 
vasárnap a Vásárt

Vasárnap, p legteljesebb siker jegyében folyt 
le a Budapesté Nemzetközi Vásár második nap
ja. Idén oly nagy számban veitek részt a kiállí
tók a Vásáron, hogy az Iparcsarnok teljes terű
idén kívül a régi és az újonnan épilelt mellék- 
épületek, valamint az Iparcsarnok előtti sza
bad térség területe is kevésnek bizonyult a ki
állítók befogadására. Vasárnap már a kora 
reggeli órákban özönlöttek a látogatók a kitü
nően sikerült Vásár megtekintésére. Budapes
tiek, vidékiek s külföldiek csoportostul keres
lek fel a Vásárt, amelyet a vasárnapi nap fo
lyamán

töltb mint százezren tekintetlek meg.
A vásár sikerét bizonyítja az is, hogy a külföld 
nagy érdeklődést tanúsít iránta, — s mint érte
sülünk, —

SchöríT, osztrák kereskedelemügyi minisz
ter

több magasrangu osztrák tisztviselővel együtt a 
hét folyamán Budapestre utazik

a Vásár megtekintésére.
Körsétát tettünk a Vásáron, amelynek" egyes 

kiállítóiról ilt közlünk ismertetésekéi:

A Mohai Ágnesviz pavillonja a legszebb. Tö-i 
rök József gyógyárukereskedeJmi részvénytársa
ság ásványvizoszlálya miuden tekintetben ver
senyképessé tette a mohai Agnesvizet, amely a 
legegészségesebb ásványvíz. A vizet leghíresebb 
orvosprofesszoraink is ajánlják mindenféle be
tegség ellen. Üdítő és borviz. A pavillonban 
vasárnap délután jótékony célra Lábast Juci és 
Lukács Pál adlak kóstolót a mohai és parádi 
vizekből.

A Kelsz József rt. játék’- és díszműáru pavil
lonja a hazai játckániipa rhalalmas fejlettségé
ről tesz tanúságot. A kizárólagosan a vállalat 
/észére gyártott t babák, művészi ízlésüknél és 
tökéletes kivitelüknél fogva teljesen egyenran
gúak a világhírű francia és olasz gyártmányok
kal, emellett — a magas vámokat figyelembe- 
véve — a külföldi árunál jóval olcsóbbak. Do 
hazai gyártmányain kívül hatalmas és szemet- 
gyönyörködietö választékot találunk itt kül
földi, a cég egyedáruságát képező játé.kárukból 
is, amelyek alapos hozzáértéssel kiválogatott 
minden darabja tanúságot tesz a vállalat üzleti 
törekvéséről.' hatalmas vevőközönségének min
denkor a legszebbet és a legújabbal nyújtani. 
A vállalat, mely 24 éve áll fenn, állandóan 60—* 
80 alkalmazottat foglalkoztat és nemcsak az or
szág összes szakmabeli kereskedő cégével tart 
fenn állandó összeköttetést, hanem az utódálla

mokba és a Balkánra is számottevő mennyisé
geket exportál. A kí$Hitási pavillont, mely a 
vásár egyik látványossága, a cég első kirakat
rendezője: Buer István készítette.

Gieluicr János szálloda-, szanatórium-, für
dő- és lakberendezési vállalata (Erzsébct-körut 
20). Paplan-Gichner érdekes kiállítása külö
nös érdeklődést kellett.

A Meinl-cégct ismét itt látjuk az ő közismer
ten előkelő művészi ízléssel berendezett pavil- 
lonjában, ahol a világhírű cég közkedvelt pör- 
köllkávé- és teakeverékei, kakaó-, csokoládé- és 
5>ralintgyárlmányai sorakoznak választékos el
rendezésiben.

részvénytársa* 
irado: Buda- 
Magyarország

Hungária jaquard szövőgyár 
súg (selyemszövőgyár, Kispest, 
pest, V., Szent István-tér 10). 
legnagyobb és legrégibb selyemgyára, amely a 
legmodernebb szövőszékekkel felszerelve, négy
száz munkást foglalkoztat. Készít mindennemű 
ruha-, seflyem- és félsclyemszövetet, női és 
férfi bélésszövetet a legjobb minőségben és a 
legdivatosabb kivitelben. Különösen pedig 

, crepe de chinet, georgettet, selyembrokátokat 
és minden más selycmdivalcikket.

Sándor M. Ferenc (Kamermayer Károly-u. 
1) a nagy népszerűségnek örvendő „Ideál'* 
pehelypaplan különlegességeit mutatja be a 
vásáron. Sándor M. Ferenc pompás sátrában 
tarka tömegben egymás mellett sorakoznak a 
különböző szinü paplanok.

A Dréher-gyúr pavillonja a Nemzetközi vá
sár egyik legérdekesebb látványossága. ízlé
ses rendezésben sorakoznak ebben a pavilon
ban egymás mellett Drcherék kiváló készítmé
nyei: a Maul-csokoládé, a különféle konyakok! 
s különböző likőrök. A vásáron a Drehcr- 
pavillónnak megállapíthatóan nagy sikere van,

nnniiB 

volt SIRÁLY 
az előkelő közönség 

szórakozó helye 

Budapest, Magyar ucca 5.
Telefón : József 144- 49
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________ SPORT________
Külföldi futballistákkal akarják fel
frissíteni a magyar proficsapatokat
Osztrák és cseh játékosokon kívül olasz, svéd, sőt spanyol 
játékosanyagot akarnak importálni a vezető-egyesületek

A Penarol sorozatos vereségeit megelőző 
időben a proílfutball ravasz, minden hájjal 
megkent vezéreinek sikerült egy megegyezést 
létesileniök az MLSz-szel, hogy

a Pcnarol-mérkőzés jövedelméből a szö
vetség részesíteni fogja a Ferencvárost és 

a Hungáriát.
Ezzel szemben a futballvczérek a Ferencváros- 
Ilungária-mérkőzés jövedelméből Ígértek meg
felelő rekompenzúciót a szövetségnek. Jöttek 
azonban a Penarol vereségei és a fulballvczé- 
rck most már szeretnék a megállapodást vala
hogyan visszacsinálni.

Az elkeseredés, amelyet az Ausztriától és 
Csehszlovákiától elszenvedett kettős vereség 
váltott ki a magyar futbailközöiiségből, ráte
relte a figyelmet a magyar futball égető prob
lémáira. A magyar futballközönség elkedvetle- 
nedése a két kudarccal végződött válogatott 
mérkőzés után teljesen érthető. A szomorú em
lékű párizsi összeomlás után csak a professzio
nalizmus tudta ismét a közönség nagy tömegeit 
visszavezetni vasárnaponként a sportpályákra 
és a magyar proílfutball pompás debüje ismét 
mammut-bevételeket eredményezett.

A sorozatos nemzetközi kudarcok most gyors 
cselekvésre serkentik a vezető professzionalista 
egyesületeket, mert

a közönség elkcdvetlenedése létalapjában 
támadhatja meg a magyar profifutballt, ha 
megfelelő ellenintézkedéseket nem tesznek 

sürgősen folyamatba a proflklubok.
A magyar válogatott csapat gyönge szerep

lésének egyik főoka — mint azt n „Hétfői 
Napló" már leszögezte —

a nemzetközi erőpróbák céltalan forszlro- 
zása, amely a magyar professzionalizmus 
első évében csak kudarcot eredményezhet.
Szerintünk' addig, amig a hivatásszerű fut- 

ballsiport belsőleg nem erősödik meg teljesen, 
nem volna égető szükség a nemzetközi erő
mérkőzések forszirozására. A Középeurópai 
Kupa és a futballolimpáász helyett megrende
lendő Európai Kupa küszöbön álló lebonyolí
tásáig koncentrálni kellene a beiső erőket, uj 
tehetségek felfedezése és a játékosnevelés 
problémájáoak megoldása révén kellene emelni 
a magyar futball belső értékét.

A másik föhibát a játékosok intenzív kihasz
nálásában látjuk. Mig Ausztria és Csehország 
játékosait a nemzeti érzés és a gyözedem utáni 
féktelen vágy fütötte, addig a fizikailag agyon
gyötört és a végtelenségig kihasznált magyar 
Válogatott játékosok fáradtan mozogtak és 
fásultan, egykedvűen adták meg magukat sor-

A nemzeti és a sportszellem sürgős feljaví
tása volna a gyors segítség második módja.

A proílfutball vezetői is elismerik a fent el
mondottak helyességét, ők azonban preventív 
intézkedések folyamatba tételéről folytatnak 
most tárgyalásokat.

A profi futball intéző körei legsürgősebbnek 
.Vélik természetesen a futballüzemnek a jelen
legi keretek között leendő fentartását. El«ő 
feladatnak a meccslátogató közönség érdeklő
désének ébrentartását, a proflklubok büdzsé
jének egyensúlyba való hozatalát tekintik 
mindaddig, amig a fent vázolt módok megváló- 
pithatókká válnak.

játékosának nem kevesebb, mint 560 pengő 
havi fizetést kínál a Hungária.

A Hungária Rydbergen kívül még Filip 
Johansont, Wemer Andersont és Ake llans- 
sont szeretné még megszerezni.

A svéd játékosokon kívül
Cevcnnlni III-nak, a világhírű olasz bal
szélső csatárnak szerződtetés! terve merült 

fel a Hungáriában.
Nem érdektelen, hogy ugyanakkor, amikor a 

Hungáriában ilyen messzemenő tervekkel fog
lalkoznak, a Ferencváros berkeiben lionrád 
Kálmán Amerikából leendő hazahozatalától el
tekintve,

az osztrák Jizda és a cseh Kolenaty meg
szerzésének lehetőségéről beszélnek.

Ezek mindenesetre nagyszabású tervek, a 
professzionalista futballüzem kiépítése szem
pontjából, azonban nem tartoznak a lehetetlen
ségek birodalmába.

A Westend-kávéház fulballasztalainál termé
szetesen egymást kergetik a fantasztikus hírek 
is. Ezek közül csak mint érdekességet említ
jük meg, hogy a híres spanyol csatár, Alcan- 
tara megszerzéséről is beszéltek a Hungáriához 
közelálló sportemberek.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ti
zennyolc esztendős atlétagyerek, aki a disz
koszt 40 méter felé dobálta. Az ilyen tehetsé
ges fiuk mégsem porladhatnak el vidéken és 
a két, fulballsporlban is vezető altéltaegyesü- 
let versengett, hogy a fiút megszerezzék. Első
nek a zöld klub férkőzött hozzá és sikerült is 
a saját költségén felhozatnia Pestre. A gyerek 
meg is érkezett, de „tévedésből" a kékek pá
lyájára ment ki tréningre. Az eset természete
sen nem maradhatott titokban és a zöldek 
trénere sietve taxiba vágta magát és átrobogott 
a kék pályára, ahol a rivális klub atlétikai 
trénere nem kis feltűnést kellett.

A kékek atlétikai igazgatója odalépett a 
trénerhez és a következő szavakat intézte 
hozzá:

— Uram! Semmi kifogásom nincs az ellen, 
ha maga megvárja a fiút a kapu előtt, vagy 
elmegy a lakására, avagy felkeresi őt a hiva
talában (amely egyelőre ugyan nem létezik),

de ahhoz mégis csak pofa kell, hogy maga 
innen a mi pályánkról akarja a fiút át

csábítani.

NEMZETKÖZI
VÁSÁR»
látogatóit 
meghívják 

a

Külföldi játékosanyag Importjáról tár
gyalnak most a vezető-egyesületek.

Miként annak idején a magyar futball tanító- 
mesterei elárasztották Középeurópát, hirt és 
dicsőséget szerezve a magyar testi kultúrának, 
most a leromlott szervezetű magyar futball 
van sürgős vérátömlesztésre utalva, ha a 
futballncmzetek konkurenciájában nem akar 
lemaradni.

Külföldi játékosok importjára már a profi- 
íutball startjánál szükség volt. így került az 
osztrák Buresch és Blicenec a Sabariáboz, a 
bécsi Hőss és a prágai Weiglhoffer a Bástyá
hoz.

A proflklubok menedzsered természetesen 
nem nagyon sietnek üzleti terveiket idő előtt 
nyilvánosságra hozni, a küflöldi sportsajtó 
közlókenysége azonban lehetővé teszi, hogy a 
küszöbön álló játékosszerződésekről még idő 
előtt tudomást szerezzünk'.

A világhírű stockholmi sportláp, az Idrotts- 
tladet felháborodva regisztrálja, hogy

a Hungária a legjobb svéd játékost, Gon* 
nar Bydberget akarja megszerezni csatár

sorának feljavítására.
A göteborgi Kamratcrna kiváló válogatott
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Májusi műsor. Kezdete 10 órakor
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táncművésznő | akrobata táncosnő

FEHÉR GIZI és SÁNDOR JÓZSEF m. v.
egylclvonáaos szkecssükben

CHR1ST0&RONALD
__________ a világhírű parődtaták_____________  

Petites S, y — Dénes 6y. m,wEjg.i

POLA&EDDY
mondain táncok

JOHN A PAULA

Sportnapló
A Westend-kávéház törzsasztalai körül soha 

meg annyi olasz szó nem ütötte meg a ven
dégek fülét, mint az elmúlt napokban. Ennek 
oka az, hogy az olasz futballgócpontokban ját
szó, közel száz magyar futballista közül 30— 
35-en itthon töltik szabadságukat és igyekeznek 
a lehetőséghez képest elhelyezkedni az itthoni 
profi-klubbokban. A napokban már felmerült 
egy olaszországi magyar játékosokból álló profi
klub alakításának gondolata is. Kovács dr. el
nöklésével. A Westend-kávéház tulajdonosa 
újabban

a déli menübe beiktatta a makarónit.

Vasárnapi sporthírek
Fodor István testnevelő- és vlvóintézctének három- 
gyerineknövendíke mutatkozott be vasárnap a 

' igytermében a közönségnek. A virágokkal diszi- 
,o „zinpaddá átalakított pódiumon egymást kerget- 

„ szcmct-lclkct gyönyörködtető bájos jelenetek. Szin- 
ípás felvonulás vezette be a jólsikerült estét, majd 

n u n a Armand mester növendékeinek csoportvivása 
következett. A lánynövendékek tánccal kombinált torna
gyakorlatok után Fodor mester mutatott be iskola
vívást tanítványával, B reuer Jánossal. Kisgyermekek 
és középiskolai diákok szabadgyakorlatai, leányok zenés 
padgyakorlatai arattak ezután nagy tetszést, de viharos 
taps jutalmazta az öt-tizéves gye.mekek vivógyakorlatait 
is. Megkapóan szép volt a Cyrano de Bcrgerac híres 
vivő jelenet ének korhű jelmezben B r e uer János és 
Fehér Tamás által történt bemutatása. Végül S z a b ó 
Zoltán testnevelő-tanár növendékei mutattak be akroba
tikus tornát művészt készséggel. A műsort Karinthy 
Frigyes szellemes prológusa vezette be.

x Miskolc város nagyszabású vivóeseménye szombaton 
este zajlott le G e re vic h Aladár, a jeles miskolci 
vivómester rendezésében. A nagyszerűen sikerült vívó
akadémiára a fővárosból a múlt évi és az idei Európa- 
bajnokok: Gombos dr. és Petschaucr Attila 
utaztak le, akikhez még Hajdú János csatlakozott. A 
megjelent előkelő közönség feszült figyelemmel élvezte 
végig Gombos és Petschaucr kardasszóját, míg 
Hajdú János cpéc-asszót vivott ifjú G e r e v i c h-el

szűz ----------------
Vigadó nagytermében 
telt és szí ,j' 
ték a 
!.T,r

kereskedők 
üzleteik szíves 
megtekintésére.

A vezető futballklubboknak most az Európá
ba áthajózott délamerikai csapat, a Penarol fe
küdte meg a gyomrát. A jeles uruguay-i csapat 
megérkezésének hírére a középeurópai futball- 
egyesülctck lóhalálában siettek lekötni az occán- 
tuli csapatot. A délamerikai csapat azonban 
egymásután három vereséget szenvedett Euró
pában, mire az érdekeltek siettek szabadulni az 
obligóból. Fodor Henrik dr. felutazott Bécsbe, 
hogy a 2500 dolláros szerződésen könnyítéseket 
eszközöljön ki. Az eredmény egyelőre annyi, 
hogy

Bécs és Prága beleegyezett a mérkőzés
nek május 8-áróI 15-ére leendő elhalasz

tásába.

KÉK MADÁR 
l’ÉLE-MÉLE, Nagymező u. 3. 
A főváros legelőkelőbb tánchelylsége, 
minden este il órakor táncműsor

ni 1T IV C A R I A ÜTI P A I,Y A
Vasárnap délután 5 órakor:

FERENCVÁROS—HUNGÁRIA
előtte 3 órakor:

NEMZETI-BUDAI 33-as
első lígabell csapatok mérkőzése

300 különféle szakmájú üzlet 
dúsan felszerelt,legújabb 

árukészlettel, 1000-nél több 
szebbnél-szebb kirakattal 

áll a t. vásárlók 
rendelkezésére.

Nem prolongálhatjuk az óriási sikerű

TEIMKHt
Mészáros Giza, Bállá Zsuzsi és Harsány! O

Rezső pompás filmszkeccsét, amelyet még napig tart műsoron az
I l i FILMSZÍNHÁZ

........................................... ................ ...................................... ■ ....... 1 " t

BÉCSI MOZI Óriási siker BÉCSI MOZI

PLUMITAS
I ■■■ I1R Ml MIM MUBII IMI ÍYSS RlTfli 111 ISI IR> R |

TÁVCOLH ELEFÁNTOK

a ROY AL ORFEUM
minden előadásán

■■■ —■ ■■■ ■■■ nwwrvwrmowwi mi

LÓN CIIAXEY és 111'STICH KEATON

Köztudomású, hogy a

KIRÁLY- 
UCCAI

üzletekben minden, amire 
csak szükség van 
és szükség lehet,

a legjobban 
és legolcsóbban 

vásárolható!
£ FÓRUMBAN
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Acht agyrázkódást szenvedett, Drösslert 
lábtöréssel szállították a kórházba

A Nemzetiek legyőzvén a letört Újpestet, meg
menekültek a kieséstől — A Hungária revánsot vett 

a Bástyán

Újabb 30 várost fenyeget a Missisippi árja
New-Orelans, május 1.

X főár Wiedburg közelébe jutott és Ar- 
kansas, Missísipi Észak Louisiana további 
részeit önti el. A víztömeg ereje ujabb gá
takat is fenyeget, miáltal

harminc város és helyiség kerül vesze
delembe.

Á mérnökök a biztonság kedvéért tovább! 
dinamitot helyeztek készenlétbe és, több 
helyen

megkezdték a robbantásokat.

Neiu-Orleansba behallatszik a robbanás zaj$ 
ami miatt nöttön-nő a pánik. j

A profilúiban vasárnapi eseményének homlok
terében kétségtelenül a Hungária és a Bástya 
szegedi mérkőzése állott, melyre a Menetjegy
iroda egy zsúfolt különvonata vitte le a publi
kumot.

Hungária— Bástya 2:1 (1:0)
r (A Hétfői Napló kiküldött tudósítójától.) Pom
pás időben, mintegy 6000 főnyi közönségnek, 
közöttük 250 Szegedre ráiidult Hungária-druk- 
kernek a jelenlétében, erős iramú, de nem ma
gas színvonala mérkőzésben 4 budapesti ven
dégcsapat szép győzelmét aratott.

A Bástya kezd nappal szemben, majd a 14-ig 
percben Jennynek a kapujáról visszapattant 
lapdákat Kitti a hálóba helyezel (1 : 0). A Beek 
heudsze miatt megítélt ll-esből Molnár gyenge 
lapos lövését Acht kivédi.

A második félidő 10-ik percében Opala re
mek akcióval elhúz Walnl és WeipelhofTer 
mellett, a kapu felé kanyarodva biztosnak 
látszó góllal fenyeget, amikor Acht kifut és 
h lövés pillanatában önfeláldoxóan Opala lá
bára veti magát. A Iqbda a gólvonalon túl 
jut. de Acht eszméletlenül marad a földön és 
kisebb fokit agyrázkódása miatt nem folytat
hatja a játékot. Helyére Weber áll, aki nem 
tudja megakadályozni, hogy Nádler ördön- 
gős trükkök után váratlanul a 'kiapura irá
nyitolt lövése a hálóba ne jusson (2:0). A 
35-fk percben megadott ll-esből Höss bc-

állítja az eredményi (2:1). Ezután Acht ismét 
elfoglalja helyét a kapuban.

Budai 33—Kispest 1 :1 (1:1).
A két csapat egyenlő erejű ellenfélnek bizo

nyult. A gólok az első negyedórában estek. A 
vezetést Kispest szerzi meg Szabó góljával a 3. 
percben, mig a Harminchármasok a 14. percben 
cupfolt góljával egalizáltak.

Nemzeti—Újpest 4:1 (1:1)
Újpest csapata az első félidőben néhány szép 

támadó akcióval vonla magára a figyelmet és 
vezetéshez is jutott Jakube lövéséből. A siker
nek azonban ne msokáig örülhetett, mert Ré- 
may II. csakhamar kiegyenlilett. Szünet után 
Eogl II. hendszc miatt megítélt tizenegyest Vo- ] 
lentik juttatja rendeltetési helyére. Majd Ré- 
inav II. szerez ujabb gólt n Nemzetieknek. A 
félidő végén Fogl II. labdnkczelése miatt meg
ítélt tizenegyest ismét Volcntik értékesíti góllá.

Ferencváros—Vasas 3:0 (1:0
A Ferencváros mindkét félidőben fölénnyel 

játszva, könyen győzte le ellenfelét. A 27. perc
ben Kohol centerét Turay Dánhoz fejeli, aki 
szép lövéssel megszerzi a vezető gólt. Sxünel 
után a Ferencváros még forszírozza a tempói. 
Kohutnak egy éles lövését Nyerges kiüti, ám a 
résen álló Turay gyönge lövése gólt eredmé
nyez. A harmadik gólt Dán lőtte.

Odescalchy Miklós herceg és egy föld
birtokos izgalmas május-hajnali 

autókarombolja a Kossuth-utcában

Súlyosan megrongálódott az automobil és a villamos, 
amellyel összeütköztek

karambol 
a Kossuth 

kcrcsztc- 
ütközött 

az ad kü-

X Ambrus, Matúra. Papp és Szelky Magyar
ország birkozóbajnoknl. A birkozóbajnokság 
vasárnap seli dönlőmérközésci gyönyörű küz
delmeket credcmcnyczlek. A vendég temesvári 
hirózók teljesen megfeleltek a várakozások
nak. A részletes eredményt itt adjuk: Pehely
súlyban bt.jnok: Ambrus (MAC), 2. Molnár 
(Törekvés). 3. Kcllncr (UTE). Könnyüsulyban 
bajnok: Matúra (MTE), 2. Popovics (Temes
vár), 3. Csapiár (Zombor). Kisközépsulyban 
bajnok: Papp László (MAC), 2. Tunyogi (FTC), 
-■>. Györgyei (UTE). Nehézsúlyban bajnok: 
Szóikv (Vasas), 2. Janó (MAC) ,3. Adorján 
(MAC).

Mnjorossy (ESC) nyerte Mugyurorazág 15 
kilométeres fiifólnijnokságát. 53 pori 19.2 mp. 
idővel. Kultsár és Zöllner (MAC.) elölt. Kultsár 
ideje 53 p. 19.3 mp. volt. A bajnoki verseny ke
retében bonyolították le a MASz ujoncversenyél, 
siinclyjiek rredniényej között figyelemreméltó 
Odtynak, n BBTE atlétájának 100 méteren elért 
tl.fi mp-cs és 400 méteren elért 53.6 mp-es ideje, 
Scliweigsthal (BBTE) 1fi4 ctn-cs magasugrása és 
.Vóry (MAFC) 5214 eni-es gerelydobásn.

Az. Alflln ttf lépései közelebb Jutott n bajnokság 
hoz, miután Ráko.spnlolnt 4:1 arányion legyőzte. A má
sik bnjnokiispiráiis. a Bak FC. 2:2 arányban döntetlenül 
rRzetl a Sonioggynl és igy valószínűen kikapcsolódik a 
bilisből. Fgyaiv.s.ik döntetlenül végződött nz. Erzsébcl- 
iáros - Kossuth-mérközés 1:4 arányban, míg n Pesterzsé- 
Jict Soroksár 4:1-rc, a JIuso.s n Terézvárost 6:0-ra verte.

Budapest válogatott nmntőrcfinpnia meg
nyerte n szövetségi serleget, miután Keletma- 
gyarország válogatottjait 2:1 (0:0) arányban
legyőzte.

X A l'ennrol győzött Zürichben. Az Európá
ban túrázó uruguny-i csapat, vasárnap második 
győzelmet aratta. Zürichben a Young Fcllosvs 
ellen 1 :0 arányban győzött.

X Brellcnstrlller kikapott. Vasárnap bonyo- 
filoJíák le Dortmundban a német nehézsúlyú 
hoxolóbajnoksúgoktit, nmelyeknek során a má
sodik fordulóban a dui«bnrgi Wagner legyőzte 
BrritcnsIriiteTt.

x A Slávia legyősle n Spártát. A két kiváló 
csapni vasárnapi bajnoki találkozása a 
1:0 arányú győzelmével végződön.

X Hollandia- Belgium A : 2. A két rivális or
szág válogatott csapatinak amsterdami mérkő
zéséből a hollandusok kerüllek ki győztesként.

Srliiiiibriiiinl, a Milcnnienii dii és a Dcrhy egyik 
t'K.Hh’lt ||,||> (líleh.U lólöltek .1 Milenililtmi
<lij Cí H Nenucll llozatl dljbó .

III. kér. TVAC--Solmria 3:1 (2:1).
A mérkőzésen egy tragikus esemény okozott 

izgultunkat. A III. kerületiek egyik támadása 
közben Picin össz.efulolf Dröszlerrel, akinek n 
kolliziéi kövelkcztéhcn eltöröli n felső lóbszár- 
csontjii. A vezető-gólt a Hl. kerület éri cl Hor
váth lövéséből, majd néhány perc múlva ugvnn- 
< 'nk ő rtigjn n második gólt is. Majd SlofTián 
juttatja gólhoz a Sábánál. A II. félidőben a Sn 
barin van fölényben, ennek ellenére n III. ke- ' 
Iliiét jut ujabb gólhoz .Skvnrek révén.

i Vitl;i orsriígos rekorddal győzött nz 50 ki
lométeres országúti versenyen. A BTC kitűnő 
ki rékpáro'a. a Dindnl 50 kilométeres országúti 
set senyéi I óra 33 p. 10 mp.-cs országos re
korddal nyerte. Második Htiszka (Világosiig) 
1 óra 38.5 mp.. 3. Harlmanu (Világossági..

Svájc Davis Cup-csapala legyőzte Ausr.l- 
ILiscIbcii került vasárnap eldöntésre a 

nret , Davis Cnp-niérkőzésc, amelyet 
veit meg 3.2 ránvbnn.

X Lukács Em kél főlakolal rekordot jaií- 
lőtt h BEAC főiskolai versenyén. A helyből 
íávolugríist 249 cm-rcl nyerte, mig n táviilug 
lás uj főiskolai rekordja 415 cm. Egyébként a 
leslnoveléM l-őiskola Icányallélái dominállak 

•■zen u versenyen is. \ férfiszómok közül a leg
izgalmasabb Miit :. 1(X) méteres síkfutás dőlt- 

ely< I Pailr (BE \( az ellcniaíl da 
’íőtt 11 J ,np ”ycrl 'n,g Ua,0Bh (MAFC)

'0.

LOSPORT
Lovaregyleti versenyek

kéléveaék ex évi első versenyét Pusztalánya 
(Schejbal) nyerte.

A kétévesek idén futottak először vasárnap. 
Tizenegy 1 óállt starthoz a versenyben. A start 
nem jól sikerült, mert csak Pusztálánya, Bú
sulj és Faun jöttek cl az indításnál és a cél
nál is ezek végezek elöl. A nagy favori Súgó 
hosszaka vesztett az indiiásnál. A nap főversc- 
n yéa Sashalomi handrkapot igen könnyen 
Repce nyerte Andorás ás Tat rang ellen. Rep
ce jelenleg legnagyobb lovunk, de a startiül 
is Uitgyon jól került cl.

ízletes eredmény a kővetkező:
------- 1. Impossiblo (2 reá) Gúlái, 2. Korát (2) 

Szabó, 3. Delilány (5) Sd r.zl. F. m. Mllcva máskl 
ti. 1(1:15. — 11. lutnni. 1. Puszi utánra (3), Scjbal, 

Gutái, 3. Faun (3) Szabó. F. ni. Trans- 
Cserhát. Zsófi. Három, Daruvár, Hanna, Prav- 

Péter Pan. Szolgnbiró, Súgó. 3 h., ötae- 
18. 20. 34. - 111. futam. 1. Répce

Andorás (8) Scjbal, 3.* Tatrang 
m.: Pondcrcvo. Marika II., Csóré, Ma- 
Háromnegyed h., fél h.. 10:28, 15, 22, 16. 
"*J Dragon (pari) Szokolai, 2. Adony (3) 

(3) ('.suta. F. ni. Blomllla, Gödöllő, 
Silcna, Sinbad. ötnegyed li., 2. h.

- V. futam: 1. Hamar (6), Szekeres, 
Gutái, 3. Ne fázz (6) Singcr. F. ni. 

K’.......... Fagyöngy, Aranybogár,
"" ‘II, 27. — VI. futani.

A

A r
I. futam.

(2) - ' ' 
h...........
Búsulj (4 
nlpina, C........
da Cnprice 1J. 
gyed h., 10:1.', ... _ 
(1 és negyed) Blasek,
(3) Gutái. F.
róe, Derengő.........
IV. futnin. 1. Ked 
Esch. 3. Scrpntin 
Mucsai. L'adorré.
10:30, 10. 20, 19.
2. l-adoK.2 és fél) . .................
Gipsy, Falugyöngye. Nevcn-mo. ...
Másfél h., ötnegyed h„ 10:102. 28. ... ... ..........

rom (nyolctized reá) Gutái, 2. Nobody (3). Gu- 
3. Mandoliné (2ésfél) Blazsek. F. ni. Ecarté II., 
Mortimer, R. Prineessa, 2 és fél h. Fejh. 10:24, 

11.

Budapesti ügető versenyek
I. futam: 1. Jazmina (1'4 reá) Maszár. 2. Koma 

(12). 3. Cbikngo (1). F. in.: Vétek. Tót.; 10:46. Olasz: 
10:63. II. futam: 1. Óvár (2’4) Kovák, 2. Dulcc Te
noré (I), 3. <) be jó (1'4). F. m.: Vila, Legjobb, Zrínyi, 
Wicsel, Aranka, Intelem, Dráma. Tót ; 10:1S, 15, 20, 15. 
Olasz: 10:60. - III. futam: 1. Babona (3) Kovács, 2. 
Futom <2(4s reá), 3. Jegér (4). F. in. Juhar (dísqu. első). 
Potnpadour, Karcsi. Árgus. 10:113, 13, 10. 15. Olasz- 10. 
59. - IV. futam: 1. Alom (6) Kallinkn. 2. Jeles (4),
3. Vádló (5). F. ni.: Burz.su, Orgona, Viola, Gaesina. 
Vihar. Tót.: 10:84, 34 , 20, 25. Olasz: 10:45. — V. futam: 
I. 11. P. (2*.4) Felser, 2. 1L I.eon (1 és fél), 3. Tarabos
(4) . F. m.: 6. Jóska, Bajnok, Rendetlen, Pityke, Lelemé
nyes. Tót.: 10:22, 13, 15, 21. Olasz; 10:42. - VI. futam: 
1. B I a ni a g e (6) Tomnnn, 2. Kata (4), 3. Vixi (20). 
F. in.: Baba (dísqu. első), Albert, Alobaster, Bien Aime, 
Eszter, Amerigo, Winning Ticket. Tol.; 10:316, 46. 17, 69. 
Olasz: 10:50.

Tömeges kerékpárszeren 
csétlenség a vasárnapi 

versenyen
A vasárnap megtartott kerékpárversenyen 

tömeges szerencsétlenség történt. A verseny
zők kerékpárjaikon a Kercpesi-ut elejéről 
startoltak Gödöllő felé. Alig ért az első ver
senyző, fíácz 
megtörtént az 
lécselt gépéről.

koponyaalap!

Nándor, a kercpesi vámhoz, 
első szerencsétlenség. Rácz

törést és agyrázkódást 
szenvedett.

Az utána jövő versenyzők sebesen futó ke
rékpárjaikat nem tudták fékezni, kitérniük 
sem sikerült s közülük hárman gépjeikkel

Ráliajtottak Hácxra.
Mindhárom versenyző lezuhant a kerékpár
járól és súlyosan megsérült. A mentők Rácz 
NándoríO éves szaliósegédct, Prohászka Ist
ván 21 éves hentessegédet és Janeczky Já
nos 21 éves .sülősegédei — a három leg
súlyosabban sérüli versenyzőt — a Kun
utcai kórházba szállították. Vitmar Tivadar 
24 éves lakalossegédel pedig a helyszínen 
részesítenék első segélyben,

Könnyen végzetessé válható 
lörtént vasárnap kora hajnalban 
Lajos-utca és a Semmclweis-utca 
zésénél. Egy hatalmas gépkocsi 
össze a villamosai. A karambolnak 
lönös érdekességet, hogy

egyik passzív szereplője Odescalchy 
Miklós herceg volt, aki nemrég állott 
halálos autógázolás miatt vádlottként a 

vádlottként a bíróság előtt.
Á herceget a nyomatékos enyhítő körülmé
nyekre való tekintettel csupán pénzbírságra 
ítélte a bíróság, de örökre eltiltotta a gép
kocsivezetéstől.

Hajnali két óra tájban történt, hogy a 
35-ös jelzésű zsúfolásig megtelt vilamoskocsi 
sebes irammal rogobott a Kossuth Lajos- 
utca és Károly-körut sarkán lévő megálló
hely felé. Abban a pillanatban, amikor a vil
lamos a Semelweis-utca sarkára érkezett, 
egy nagy szürke gépkocsi fordult ki az ul 
cából s

a következő pillanatban óriási recsegés
sel, ropogással belefutott a villamos első

kocsijába.
A vezető azonnal fékezett s az autó iü 

hirtelen megállón. A kocsi utasai egymásra, 
estek a heves összeütközés és a gyors féke* 
zés 
vette az 
lálsápadt 
csaknem ................... - . r
azonban szerencsére nem történt. A villamos 
és az autó utasai közül nem sérült meg ko
molyabban senki. Az autó és a villamoss 
kocsi az öszeütközés folytán erősen inegs 
rongálódott.

A helyszínen megjelent rendőr igazoltatta 
az autó utasait és ekkor kiderült, hogy n 
kocsiban

Az autót, amint a karambol szereplői es 
szemtanúi elmondották, a herceg-földbirtokos 
baráljavezetlc, aki nem vette észre a robogj 
villamost s

igy futott bele kocsijával a villamosba.
Az izgalmas autókaramól ügyében a IV. 

kerületi rendőrkapitányság megindította a 
nyomozást.

és következtében. Nagy pánik, kiabálás ko- 
öszeütközést. Az autó utasai is ha- 

arccal ültek a kocsiban, amely, 
felborult. Komolyabb sebesülés

— Sebestyén Géza szüleinek aranylako- 
daiina. Riika családi ünnepség folvl le va
sárnap este a Royal-szálló fehérterniélien. 
Sebestyén Zsigmond és neje született Wirth 
Gizella. Sebestyén Géza, a Városi Színház 
igazgatójának szülei ünnepellek házasságuk 
ötvenedik évfordulóját fényes bankett kere
tében, amelyen számos társadalmi előkelő
ség. köztük Beöthy László, Lázár Ödön, 
Zerkovitz Béla igazgatók vettek részt és 
meleg szeretettel ünnepelték a jubiláns há
zaspárt.

— Berzeviczy Albert a barbár táncokról. 
A Szabad Lyc’cum Társaság vasárnap tar
totta évi közgyülécct a Tudományos Akadé
mián. Berzeviczy Albert tiszteletbeli elnök 
a Lyeeum céljairól szólt. Majd kifejtette, 
hogy a nemzeti művészetet kiszorítják a 
barbár tánc- és zeneproduktumok. Utána a 
főtitkár jelentését olvasták fel.

— Az okleveles gyógyszerészek közgyűlése. 
Vasárnap délelőtt tartották az Okleveles Gyógy
szerészek Országos Egyesülete rendes évi köz
gyűlését. Tiszteletbeli elnökül megválasztották 
Mitlner Györgyül, elnöknek pedig Dobos Gábori.

— Időjárás. A Meteorólogiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognózist 
adta ki. Zivatarra, esőre hajló idő várható, 
hősiilyedéssel.

— A fasorszanatórium főápolónőjének ön
gyilkossága. Vasárnap délelőtt Angyelán Já- 
nosné, a faszorszanalórium főápolónője, 
rolnii bánatában morfiummal és adalinna) meg- 
ínérgczle magát. A mentők a szanatóriumból a 
Rókus-kórházba szállították.

— öngyilkos egyetemi hallgató. Vasár
nap délután a el’renc József-hidról egy di
áksapkás fiatalember ugrott a Dunába és pil
lanatok alatt elmerült. Az életunt fiatalem
berről megállapították, hogy Grácz Károly, 
24 éves egyetemi hallgató.

— Szarvasról megszökött egy gimna
zista, mert a „Fészek klubban szinészlnas 
akart lenni. Szarvasról, szüleinek lakásá
ról néhány nappal ezelőtt megszökött Ko- 
banyccz Zoltán 17 éves VII. osrtályos gim
nazista tanuló. Levelet hagyott hátra, 
amelyben bejelentette, hogy Budapestre 
utazik, hogy itt a „Fészek" müvészklub- 
ban előbb pincéri állást vállaljon, később 
szinészinas legyen. A főkapitányságon meg
indították a nyomozást az eltűnt tanuló 
után.

szc-

— Május elsejei éjjeli szurkálások. Szom
batról vasárnapra virradó május elsejei haS 
nalon több véres verekedés és szurkálós történt/ 

’ a Városliget környékén. A Szabolcs-ucca13? 
’ szám alall lakó Gálos István 26 éves napszáujios
• a Vág-uccában ismcrcllen tellcsek mcgláinad- 
. Iák és összeszurkálták. — Tamás István 40 évcij

házfelügyelőt, amikor a hajnali órákban haza-, 
. felé ment Dembinszky-uccai lakására, néhány 

fiatalember megtámadta az Aréna-út és Dcm-. 
' binszky-ucca sarkán és összeszurkálták. A men- 
' lök mindkettőjüket a Rókus-kórházba szállítót- 
' Iák, i

— Eltűnt orvos. A főkapitányságon beje*
• lentették, hogy dr. Lengyel Gyula orvos szeri 

dán délelőtt eltávozott az Atlila-körut 9. szá
mit házban levő lakásáról és azóta nem adott 
életjclt magáról. Lengyel dr. előkelő, dús
gazdag erdélyi családból származik. A ro
mánok magyar érzelme miatt kiutasítottál^ 
Székely udvarhelyről.

— Elgázolta a villamos.Vargha János 29 éves 
feslőineslert a serlésvágóhidnál vasárnap dél
után elgázolta a villamos. Súlyos belső sérülés, 
se) a Rókus-kórházba szállították.

— Kabátlopás, a Katholikus Leányok Szövet
ségében. Gaál Jolán, középiskolai tanárnő be* 
jelentette a főkapitányságon, hogy a Ferenciek- 
tere 7. számú házban lévő Katholikus Leányok 
Országos Szövetségének helyiségéből ismeretlen 
lettes, sötétszürke kabátját ellopta. A nyomozás 
az ismeretlen tettes kézrekeritésére megindult

— Borzalmas bányurobbanás Ameriká
ban. Fáirmonlból jelentik: A közeli Everetts- 
villei-i bányában robbanás történt, melynek; 
következtében 91 munkás bennrekedt. Légi 
nyomás következtében kelten meghaltak^ 
tizenöten megsebesültek.

— Halálos gázmérgezés, özvegy Dcutsch Isi- 
vánné 62 éves háztartásbeli asszony a Rottens 
biller-utca 62. szám alatti lakásán öngyilkossági 
szándékkal éjszakára nyitva hagyta a gázcsapot 
és mire másnap reggel rátaláltak, meghalt. Holt
testét a törvényszéki orvostani intézetbe szállí
tották.

— Balcselek. Ko r n ó I i Dezső 50 éves ácssegéd S 
Csanády-utca egyik építkezésénél a II. emeletről aj 
I. emeletre leesett és súlyos sértéseket szenvedett. —• 
(í é za Sándor 44 éves földmives keze Cegléden a vasúti 
kocsi ajtaja közé szorult és súlyos zuzódrtst szenvedett. — 
S z 1 i v k a János 40 éves irodaszolga a Váci-ut 76. számit 
ház udvarán egy kocsiról leesett. — Csupor Miklós 
17 éves géplakatos lanoncnak a Váci-ut 45—47. számú 
házban levő munkahelyén egy vaslemez a lábára esett 
és azt eltörte. — B a r a c s k a y Sándor 23 éves állvá
nyozó segéd a Szentkirályi-utca 22/b ház építkezésénél 
egy állványról leesett és lábát trte. — Kerekes Irma 
17 éves varrónő kispesti lakásán fogfájás ellen sok orvos, 
ságot vett be és igy mérgezést szenvedett. — Dr. Hon 
y á t h Lajos 31 éves postatakarékpénztári tisztviselő á 
Horthy Miklós-uton egy 27-es jelzésű villamosra oly vi
gyázatlanul ugrott fel, hogy a kocsi lépcsőjéről vissza, 
cselt és fejét a járda szélébe iltöttc. A mentők vala* 
n.cnnyi sérültet kórliózba szállították.
i • l életuntak, II o (( ni a ii Ignác ErnŐ-utca 28. szánni 
házban lakó 2/ éves liiknlosscgéd öngyilkossági szándék
ból forgópiszlollyal inellbelőtte magát. - T r a z A r Anna 
27 éves háztartási alkalmazott, báttaszéki lakos, a Rudolf 
rakparton n Dunába ugrott, - özv. G á 1 Jánosné 35 
éves mindenes IsC.Un-ut 18. számú házban lévő szolgá- 
lati helyen a gázcsapot nyitva hagyta «s sulvos aázmér- 
Kczést szenvedett. - F u r é k Borbála 16 éves cseléd, 
leány Kiiá y-uten 21. számú házban lévő szolgálati he..<?nftYi,í’09ságot akart elkövetni, de n házbeliek' 
3
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Prihoda István a kiváló grafikus- és festő
művész vasárnap reggel egy társasággal Pá
rádra indult újonnan vásárolt Citroen autó
ján. A kormánykeréknél a soffőr ült, mel
lette Prihoda, a kocsi belsejében Tóth Kői
mén pénzügyi tanácsos, a felesége és 11 
éves Margit nevű kislánya foglaltak helyet. 
Nyolc órakor a gödöllői utón jártak, mikor

Prihoda átvette a kormánykercket a 
u soffőrtől,

hogy maga is kipróbálja az uj gép vezeté
séi. Kistarcsa irányában egy fordulónál 
utolérték az országúton folyó kerékpárver
seny három résztvevőjét, azonban már csak 
akkor vették észre őket, mikor közvetlenül 
a hátuk mögé érlek.

Prihoda István, hogy elkerülje az össze
ütközést, merész bekanyarodással az or
szágút szélére akarta vezetni az autót, 
azonban

elvesztette uralmát a kormánykerék 
felett és a Citroen koesl felborult. Az 
utasok széles ívben kirepültek az 
ülésből és véresen terültek el az utón.

Vági-pártiak tüntetése 
a Széna-téren 

szétkergette
A május elsejei munkásünnepséggel kap

csolatban már szombat este teljes penna- 
neneiát rendelt el a főkapitány. Az uccákon 
megerősített őrjáratok cirkáltak. A főkapi
tányság épületében, a kerületi kapitányságo
kon és a tmosonyiuccai rcndőrlaktanyában 
pedig noypszdnnz rendörlegénység állt ké
szenlétben, hogy elejét vegye minden esetié- 
gse rendbontásnak. A vasárnap különben 
csaknem teljes nyugalomban telt el. Mind
össze • késő esti órákban kíséredt meg rend
bontást Budán egy kisebb csoport.

Este fél 9 óra tájban a Virányosi rétről 
egy körülbelül 30—M főnyi, flatalemeberek- 
bői álló, kiránduló csoport érkezett a Széna 
térre. A fiatalemberek már útközben

a Marselllalset és az Internaclonalet 
énekelték.

rA Széna téren szolgálatot teljesítő rendőrön 
szem figyelmes lett a hangos énekszóval 
felvonuló társaságra. Azonnal telefonon 
értsitette a közeli rendőrőrszobát, ahonnan 
még néhány rendőr érkezett a Széna térre. 
Közben a fiatalemberek egy csoportba ve
rődve hangosan kifakadtak a május elsejei 
ünnepséggel kapcsolatos rendőri intézkedés 
ellen és a kínai forradalmat éltették-

A rendőrök megérkezése azonban csak
hamar véget vetett a néhány percig tartó 
parázs tüntetésnek. Amikor a közeli utca-

Angol herceg 
és magyar földbirtokos leány 

regényes házassága
Beszélgetés az ifjú hercegi házaspárral, 

aki ma utazott el Budapestről
Az A.tótia-száUÓ éttermében vasárnap este 

feltűnően elegáns és atép fiatal hölgy tár- 
saságában egy borotvált, szőke, érdekes 
arcú férfi vacsorázott, aki idegenszeru kwj- 
léssel, furcsa szótagolással csirkepapnkást 
rendelt a maga és a mellette ülő hölgy■w4- 
mára. Pillanatok alatt az étterem előkelő 
közönsége tudta már, hogy a férfi nem más, 

mint
Rohan Ralph Guatav angol herceg, a 

caodaazép. barnahaju nő pedig a felesége:
•intetett felaövtzel Táth Márta,, egy 
tömönnegyei magyar földbirtokos 

leánya-
As angol herceg Londonban ismerte meg 

at előkelő családból származó szép ma- 
gyár leányt, akit feleségül vett. Esküvő után 
n fiatal házaspár európai körutazásra in
dult, amelynek aorán most néhány napra 
Budapestre érkeztek a itt az Astóna-szállő- 

bán száltak meg.
A Hétfői Napló munkatársának alkalma 

volt néhány percig
beszélgetést folytatni Rohan Ralph Gua
tav herceg magya razármatára nejéveL 

aki kérdéseinkre a következőkben volt »«i-

A szerencsétlenség pillanatában felhangló 
jajkiáltásokra oda rohantak a járókelők és 
segítségükre siettek a katasztrófa áldozatai, 
nak. A szerencsétlenség igen súlyos követ
kezményekkel járt.

Prlhodának a vállperece tört el, Tóth 
Kálmán kislánya a lábát törte, Tóthné 
zusó'.lásokat szenvedett, a gépkocsi- 

Tóth Kálmán, akinek állapota élet- 
A legsúlyosabb sebesült Tóth Kálmán 
volt. A szerencsétlen ember koponya
alapi törést éa agyrázkódást szenvedett.

A járókelők rendbehozták a felborult gép
kocsit, beemelték a sebesülteket, akiket az
után a sofTőr Budapeetre, a Verebély.klini
kára szállította.

Tóth Kálmán, akinek állapota életveszé
lyes

a hétfői hajnali órákban már haldoklót!, a 
másik súlyos sebesültet, Prihodát pedig át
vitték a Korányi-féle belgyógyászati kliniká
ra. .mert megiálapitották, hogy a válltöréscn 
kívül súlyos belső sérüléseket is szenvedett.

~ A rendőrség 
a tüntetőket

sarkon a rendőrök feltűntek, u fiatalembe
rek

szétfutottak a környező utcákba.

A közülök leghangosabbat azonban sikerült 
elfogni és ezt előállították a főkapitány
ságra.

Kihallgatása
Imre 25 éves magántisztviselő, a Vági-féle 
Magyarországi Szocialista Munkáspárt tag
ja.

során kiderült, hogy Glass

Kihalgutása után őrizetbe vették.
A rendőrség eddigi megállapításai szerint 
a tüntető társaság tagjaj a Vági-párt soré- 
bői kerültek ki. A főkapitányságon megin
dult a nyomozás a tüntetők személyazonos, 
gának megállapítására.

A főkapitányságra még szombaton előállí
tottak körülbelül harminc munkást, akik a 
rendőri tilalom ellenére is felvonulást ter
veztek május elsejére. Ebben az irányban 
megindult a vizsgálat, amelynek eredménye- 
képen

vasárnap már 45 főre emelkedett az 
őrizetesek száma. 

este 8 órakor megszüntették aVasárnap
teljes készenlétet, bevonták az őrszemeket és 
tiz óra tájban a város visszanyerte rendes 
békés képét.

vés elmondani regényes házasságának törté
netét:

— A középiskola negyedik osztályénak 
elvégzése után, atyám, felsővizei Tóth Ele
mér, egy londoni előkelő leányinternátus
ban helyezett el, ahol 15 éves korom óta 
folytattam felsőiskolaj tanulmányaimat. Az 
internátust minden évben két-három ízben 
a legelőkelőbb angol családok tekínették 
meg, akiknek gyermekei közül többen szin
tén az internátus tanulói voltak. Rohan 
Ralph Gustav herceg ezelőtt 2 évvel cia- 
Idája társaságában ugyancsak látogatóban 
volt a zinternátusban és végignézte a növen
dékek sportünnepségét. Én, mint jó tornász, 
a sportünnepségen két versenydijat nyer-

PÁRISI SOVPOMTZKATA
• • • *■' orosz zoogorehumorlstMö «■ prof Róbert
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M« nyitva r-Mifel l-lg

feni. Többedinagammal bemutattak engem 
a jelenlevő angol hereegeknek ét lordoknak.

Ezen az ünnepségen látott meg előszűr 
férjem, Rohan Ralph Gustav herceg,

aki, midőn bemutattak neki, barátságosan 
és rendkívüli melegséggel érdeklődőit irán
tam. A herceg néhány hónap múlva szükebb 
társasággal újabb látogatást tett az intézel- 
ben, melynek parkjában most már liosszab- 
bán elbeszélgetett velem.

A látogatás a következő tanévben megis
métlődött s akkor a herceg nyíltan kijelen
tette 
dekli

elöltem, hogy szentélyem annyira ér
öt, hogy

házasság gondolatával foglalkozik, 
részletesein azonban tovább házassár 
történetét.

a

Nem
fiunk

A herceg az elmúlt év őszén látogatást
telt édesalyám birtokán és szüleimtől 

Rendőri igazoltatással elkövetett 
tisztességtelen verseny

Rendőrt hívni a konkurrens üzletébe a Jó erkölcsökbe 
ütköző eljárás — Ruhakereskedők harca 

a Vilmos császár-uton

Vil- 
főüzletből a 

természc- 
elmenni.

Weisz Mór 
a fióküzletből 
vevőt és visz- 
üzlete előli, 
alkalmazottja

főn Ükét szi'

js

Kiss Vilmos ruhakereskedőnek' a Vilmos 
császár-ut 62. szám alatti főüzlete és a Bcr- 
liti-tér 8. szám alatti fióküzlete között van 
Reiehsmann Gábor ruhakereskedő üzlete a 
Vilmos esaszár-ut 76. szám alatt. Kiss 
mos, valamint alkalmazottai
fióküzletbe vailó átjárás alkalmával 
tesen Reichmann üzlete elölt szoktak 
Néhány héttel ezelőtt Kiesnek 
nevű alkalmazottja visszahívott 
távozó és megalkudni nem tudó 
.szatérőben elhaladt Reichmann 
Reichmann felesége és egyik 
amikor észrevették Weiszl,

rátámadtok és úgy őt, mint
dalmnzták és megfenyegették.

Weisz nem hagyta válaszolallanul a szidalma
kat és a hangos szóváltásra a Vilmos császár- 
uton csakhamar nagy csoportosulás támadt. 
Ezt a jelenetet követőleg ugyanezen nap dél
utánján 6 és 6 óra között Reiehmanné Weisz 
Mór igazoltatása céljából

rendőr kíséretében megjelent Kiss Vilmos 
üzletében.

A rendőri beavatkozás az üzlet előd Ismét 
nagy csődületet okozott.

Au eset után Kiss Vilmos tisztességtelen ver
seny miatt keresetet indított Reichmann Gá
bor ellen és a budapesi törvényszék meg 
állapitolta, hogy a panaszolt eljárás

tisztességtelen versenynek minősül.
A bíróság arra kötelezte Reichmann Gábort, 
hasson oda, hogy a Kiss Vilmos alkalmazott
jának rendőri Igazoltatásához hasonló lenné 
sgetü cselekmény elkövetésétől felesége és a! 
kalmazottja) a jövőben tartózkodjanak és 
sérlö és fenyegető kifejezéseket Kiss Vllmo 
SíOJ és alkalmazottjával szemben mellőzzék.

A« ítélet indokolása szerint az alperes fele
ségének az a cselekménye, hogy a felperes al
kalmazottjának igazoltatásé végett a rendőr- 
őrszemmel az üzleti órák alatt a felperes fiók
üzletébe ment,

az üzleti jóerkölcsbe ütköző magatartás- 
KöztapaszlaJati tény ugyanis, hogyha Budapes
ten igazoltatás végett olyan helyre hívnak 
rendőrt, ahová a kiváncsi budapesti közönség 
betekinthet, ott percek alatt csoportosulás tá
mad- Ezt alperes feleségének tudnia kellett 
Ily helyzet pedig alkalmas volt arra, hogy a 
járó-kelő közönségben a felperes üzlete iránit
bizalmat csökkentse és ez mindenesetre elő
idézte art, hogy addig, mig az igazoltátatás 
tartott, az esetleg vásárolni szándékozók az 
üzletbe he sem mehettek * igy a felperes, ha
bár rövid időre is, üzleti forgalmi szabadságá
ban korlátozva volt.

Megállapította a törvényszék, hogy Reichs- 
matin Gáborné a rendőri igazoltatást éppen 
azért vette Igénybe, hogy feltűnést keltsen és 
ezáltal Kissinek üzleti kárt okozzon. EzzeJ 
szemben megállapította a törvényszék, hogy 
Kiss Vilmosnak az a cselekménye, hogy a fiók
üzletbe betért vevőt alkalmazottjával a főüz
letbe kisértette, nem esik a „vevő fogdosás" 
meghatározása alá, mert as a tény csupán a 

' "" ’ ■ ..... a<már salát vevőjének tekintendő tevőnek 
üzlet részéra való biztosítása és egyúttal

a vevő Iránt! figyelmesség

is volt. Ebben a ténykedésben tehát a felperest 
illetve alkalmazottját alperesnek vagy hozzá
tartozójának nem volt joga megakadályozni és 
őket ssldalmakkal é» fenyegetésekkel illetni, 
mert ez az üzleti fóerkölcsökbe ütköző maga
tartósa alkalmai volt arra, hogy • kitért vevőt

megkérte kezemet. Két hónappád ezelőtt 
Londonban, az anglikán Valid* izerUr- 
tásaj szerint megtörtént Rohan Ralph 

Guatav herceggel az eaküvőm.
— Londonból azután férjem Talbot-ko« 

csijan, amelyet felváltva vezetünk, Párizs
ba, onnan pedig Németországon és Ausz
trián át Budapestre utaztunk. Néhány napi 
itt tartózkodás után

holnap, a hajnali órákban ataiounk to
vább:

mint férj és feleség teszünk elsőlzben láto
gatást szülőim birtokán.

Ennyit mondott el regényes házasságáról 
az angol herceg szép, ifjú felesége. A her
cegi házaspár öt percre visszavonult szálló
beli apertement-jébe s pár pillanat muJva 
autójuk már robogott az Erzsébeíhid irk-- 
nyában, Buda felé.

Román Kálmán.

a felperestől való vásárlási szándékától eltérítse, 
emellett a járó-kelők figyelmét felkeltve arra 
is alkalmas volt, hogy,, a felperes cége iránti 
bizalmat csökkentse. V. J.

Két havi fogházra ítéltek 
kauciósikkasztásért egy 
pesti szállodatulajdonost

A budapesti büntetőtörvényszék szigort* 
büntetései sújtotta Schulz Gusztáv fővárost 
szállodatulajdonost, aki alkalmazottainak 
aránylag kisösszegü kaucióját elsikkasztotta.

Schulz Gusztáv bérbe akarta venni a ba- 
jiilonaligaí szállodát és vendéglőt. Sokáig 
tárgyalt a bérlet dolgáról, de még mielőtt »z 
Ügylet perfektuálódott volna, előre leszer
ződtette portásak Ildrs Józsefet és gazd#6z- 
szonynak Horovitz Rózát. Mindkettőjüktől 
5—5 millió korona

kauciót vett fej

s erre leutazott Balatonaligára, hogy meg* 
kösse a bérleti szerződést. A megállapodás 
azonban nem sikerült, a bérletből nem Lett 
semmi. Ilárs József és Horovttz Róza erre 
visszakövetelték pénzüket, de Schulz

nem tudta azt visszadni,
mert kijelentése szerint a pénzt rosezul si
került üzleteken elvesztette, megígérte azon
ban, hogy rövidesen megtéríti mindkettő
jüknek kárát.

Mulán Schulz hosszabb idő múlva sem 
, -ulta a pénzt visszaadni, a két alkalmazott 
I sikkasztás miatt feljelentést tett ejtene.

A budapesti büntetőtörvényszéken Lányt 
János dr. egyesbiró tárgyalta az ügyet « 
előtte Schulz azzal védekezett, hogy az ere« 
detj megállapodás szerint jogában állott a 
kauciót üzleti vállalkozásokba fektetni. A! 
főjjelentők ezt megcáfolták, mire a törvény
szék Schulz Gusztávot kétrendbeli sikkese 
tás címén bűnösnek mondotta ki és ezért

kéthavi fogházbüntetésre
Ítélte. Schulz az Héjét ellen fellebbezett.

Albrecht főherceg és Vasa József a 
Gyermekvédő Liga közgyűlésén. A Gyermek
védő Liga vasárnap délelőtt tartotta rendes 
évi közgyűlését a vármegyeháza dísztermé
ben. A közgyűlésen rendkívül népes és elő
kelő közönség jelent meg. Az emelvényen 
/tabella főhercegnő, Albrecht főherceg, Vast 
József népjóléti miniszter, Sipőet Jenő pol
gármester és Neugebauer Vilmos. a Liga 
igazgatója foglaltak helyet. A közgyűlést 
Albrecht főherceg elnök, nyitotta meg, majd 
Neugebauer Vilmos terjesztette elő nagy 
elismeréssel fogadott igazgatói jelentését. 
Sipőcz Jenő a főváros nevében a jövőre 
nézve nagyobbmérvü támogatást helyezett 
kilátásba, ugyanilyen ígéretet tett Vast Jó
zsef népjóléti miniszter Is, aki hosszabb be
szédében a szociális megérzés és szociális 
megértés fogalmát magyarázta. A közgyűlés 
lelkesen tüntetett Neugebauer Vj||»os igaz- 
g«rtó mellett,

Andrása? Gyula gróf a ivód asépmüvő. 
szeli akadémia lisiteirtbeli tagja. Stock
holmból jelentik: A svéd királyi szépművé
szeti akadémia április 30-i nagygyűlésen 
Schultzberg Anshelm festőművész inditv<. 
nyára gróf Andrásig Gyulát a svéd művé- 
Hét Iráni tanúsított pártfogásáért egyhan
gúlag tiszteletbeli taggá választotta meg.

-r Szilágyi Vilmos síremléke. Vasárnap dé|- 
rjötl leplezték le a rákoskeresztúri temetőben 
Szilágyi Vjlnwj, m rQszdgos Síiniiiegyesület eh 
hunyt elnökének siremlékét, a »zlnhá»i világ 
vámos lagju ü u elhuny! családtagjainak je
lenlétében,
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SZÍNHÁZ-MOZI
EGY IGAZGATÓ KÉT PRIMADONNA 

KERESZTTÜZÉBEN

A Biller—Vaály-affér meg
lepő fejleménye

Biller nem ütötte le Vaályt, viszont erről az informá
ciót a cikk írója szerint a primadonnák igazgatója 
adta — Biller-Lázár affér, amely azonban kibékü

léssel végződött
" Á színházi hél Bánkú Vilma conlra Fedők 
Sarolta .monstre" tárgyalásától volt han
gos. A naggyá felfújt ügy elhomályosított 
minden más bírósági tárgyalási, amelyek
nek az utóbbi időben ugylátszik állandó 
vádlói, vádlottjai és tanúi: színészek és szí
nésznők. Ha a törvényszéki riporterekké 
változott színházi rovatvezetők jobban kö
rülnéztek volna kényszerű, uj állomáshe
lyeiken a bírósági előszobákban, ugv egy 
másik nagyon érdekes, de a Fcdák-ügynél 
sokkal mélyebben szántó és a színházi világ
ban jelentőségescbb kortörténeti jelentőségű 
átfér tanúi lehettek volna. Ez uz ügy a 
Biller-Vaály affér olyan fordulatra, amelyre 
senki sem számított a színházi világban, 
ahol pedig a meglepetések forrása bőven 
buzzog a bizonytalan ingoványból.

' A bírósági akta előzményei ismertek. 
'Lengyel István „Biller leütötte Vaályt" cí
men cikkel irt hetilapjába, amely cikkben 
nem kevesebbet állított, mint azt, hogy Bil- 
lcr egyik Királyszinházi előadás után tett
jog és szóval, durván inzultálla Vaály Ilo
nát. A cikk szerint az inzultus oka, amely 
a szokásos színházi perpatvaron felül felin- 
gcrelte Biller Irént, az volt, hogy Vaaly 
Ilona egy egész mondatot kihagyott szere
péből és ezáltal elfelejtett „végszót" adni 
Biller Irénnek. A második felvonás fináléja 
megakadt és csak kínos két perc szünet 
ulán lehetett megmenteni a helyzetet. A cikk 
megjelenése ulán Biller Margit, a színésznő 
nővére inzultálla Lengyel Istvánt. Ezt az in
zultust egy délutáni lap olyan formában ir
ta meg, hogy Lengyel István hirlapiró hely- 
reigazitási sajtópert indított a lap ellen. A 
sajtóper tárgyalásán tanukul idézte a bíró
ság Biller Irént, Biller Marci lót, Nádor Je
nőt. Vaaly Ilonát és Lázár Ödönt, a Király 
.Színház igazgatóját A tanuk közül Vaaly 
Ilona és Lázár Ödön nem jelentek meg a 
tárgyaláson.

3
Lengyel István a sajtópert elvesztette va

lószínűen azért, mert Biller Irén és a többi 
tanuk egyöntetűen azt vallottak, hogy

Biller nem boxolt.
csak „a véleményét" mondotta meg kollega
nőjének. A folyosón azonban megérett az 
úgy szenzációja. Lengyel István ugyanis ki
jelentette, hogy „Biller leütötte Vaalyt" cí
mű cikke információját egyenesen a szín
ház igazgatóságától és primadonnájától

Lázár Ödöntől és Vaaly Ilonától kapta.

Ez. a kijelentés természetesen óriási konster- 
nflciól keltett, mert hihetetlennek hangzott, 
hogy egv színház igazgatója saját prima
donnái állítólagos verekedésében, mint le
leplező informátor szerepeljen.

4

A kijelentés azonban elhangzott és Biller 
Irén, aki az életben is temperamentumos 
primadonnának számit

rendkívül élőhangú levélben és szóban 

fejezte ki felháborodását Lázár igazgatóval 
szemben.

Lázár Ödön, aki első meglepetésében szó
hoz sem tudott jutni.

a leghatározottabban tiltakozott nz 
ellen,

hvgy az újságírónak a kérdéses ügyben bár

■
PAPAGÁJ

I
 PAPAGÁJ

LEGJOBB SZÓRAKOZÓHELY 
Szenzációs tánc- ée kabarémflnor

■
PAPAGÁJ

Záréra 5 órakor.
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kstsrémOsor

milyen információt adott volna. Á prima
donna azonban nem hagyta a magáét cs 
most valóban

parázs pu(áliát csapott
az igazgatói irodában, annál is inkább, mert 
közben arról vélt meggyőződni, hogy a ve
rekedés hire feltétlenül erről az oldalról ke
rülhetett a sajtóba.

lesz maga juszl is® enyém!...
Egy dal, amely a népszerűség dolgában elért 
oda, hogy filmszkeccset készítettek belőle — 
Lóverseny, boxmeccs, strand, footballmérkő- 
zés és korzó, Medjidje hercegnő, négy uj 
Eisemann sláger a szkeccsben — Pásztor Béla 

bravúros rendezése
A filmszkecs eddig elhanyagolt mostohagyer

meke volt a filmgyártásnak. Nagy premier film
színházak nem igen merlek ezzel a műfajjal a 
közönség elé lépni, aminek csak ez lehel a ma
gyarázata, hogy nem voltak jó szkecseink, Az 
Ufa filmszínház azzal, hogy elkészítette és be
mutatta a Földes Imre pompás színmüvéből, a 
Toriké-ből irt szkccsct, egyszerre megtörte a 
jeget, amely hidegen elzárta a premier-mozik 
közönségétől ezt — az alapjában véve rendkívül 
kedves és pompásan élvezhető műfajt. Telt há
zak sora, kacagó-könnyező közönség igazolta 
az Ufa vezetőségét és a színház frissen reagált 
a közönség ízlésére: elkészítette a második nagy 
filmszkeccsét. Az uj szkecs Harmath Imrc-Eise- 
mann Mihály rendkívül népszerű dalából készült, 
amely körül csak nemrégiben csillapodtak le a 
viharok. A filmszkecs címe;

Lesz maga juszt is az enyém!...

A szkecsböl a pesti tavasz, a pesti május árad. 
Van benne lóverseny, futballmérkőzés, box- 
meccs, strand, korzó, Kossuth Lajos ucca, kö
zönség, Medjidje hercegnő, Szirmay Imre. Sala
mon Béla, Rátkai Márton és... és a szereplők:

Szokolay Olly. Szlklay József, Radó Sán-

Minden este 9 órakor

A ZEBRA
FŐVÁROSI operettszíniiAz

MINDEN ESTE

CSŐKRŐL CSÓKRA
Y VAIVUELTAI VIDÁM OPERETTJE

TITKOS ILONA, CSORTOS GYULA, KERTÉSZ 
REZSŐ. RERKY LILI, Z. MOLNÁR, GOMBASZŐGI 

ELLA, MOLNÁR VERA, DÉNES GYÖRGY
MAGYAR SZÍNHÁZ

Vígszínház
GALSWORTHY:

Az ezüst kazetta
Kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnapi!

5

Két kép dis/.itelc a Király Színház elő
csarnokának főhelyét. I'edák Sári János. vi- 
lezbeli képe és ennek pandantjául az újab
ban odakerült Biller Irén képe, amely a mű
vésznőt a Repülj fecském Marianka szerepé
ben ábrázolja. A kél kép békésen megfért 
egymás melleit, mig közvetlenül a feni vá
zolt jelenei után Biller képe helyet cserélt. 
Biller helyét Vaály Ilona foglalta le. viszont 
Biller az előcsarnok egyik sötét sarkába 
száműzetett. A történeti hűség kedvéért meg 
kell említeni, hogy ez a helycsere, csak egy 
napig tartott, addig, mig a primadonna és 
az igazgató megértette egymást. Biller Irén 
ugyanis nagyon helyesen elfogadta Lázár 
Ödön exkuzálását és ezzel mind a két fél 
békésen elintézellnek tekintette a kínos 
affért.

6
Mi viszont nem kérdezzük meg sem Biller 

Irént, sem Vaály Ilonát, sem Lázár Ödönt, 
az afférra vonatkozóan. Mindhármuknak 
feltétlen igaza van. Igaza van Billernek, mert 
elégtételt akart, igaza van Vaálynak, mert 
nem hagyta magát és igaza van Lázár Ödön
nek. aki megpróbálta primadonnáit kordá
ban tartani. Nem kérdezzük meg a főszerep
lőket. mert á „béke" után is, a nyilatkozatok 
hü közlése összeütközésbe kerülne ama bizo
nyos törvénnyel, amiről annyit beszélnek 
mostanában.

Stób Zoltán.

dór és Dczsőffy László
A Lesz maga juszt is az enyém cimü szkccs- 

c.-ct Pásztor Béla rendezte kitűnő segítőtárssal 
Rrődy Andrással együtt.

Eddig Pásztor Bélát, mint elsőrangú film
dramaturgot és mozgószínház igazgatót ismerte 
csak a publikum, most niegismerke.dhetik Pász
tor Bélával, a rendezővel is. Ez az ismeretség 
mindenképpen kellemes lesz a közönségre néz
ve, mert Pásztor filmje az

első magyar ,,amerikai" film.
Csupa erő, lendület, gyönyörű beállítások, szel
lemes fordulatok és mindezeken kívül remek 
tiszta fotográfiák jellemzik ezt a minden bal
laszttól mentes szkcccset, amelyet bátran magáé
nak mondhatna bármely amerikai filmgyár.

A színpadi részben Eisemann Mihály négy új 
slágert komponált. De külön meglepetésnek tar
togatják a zeneszerző

személyes fellépését is.

A „Lesz maga juszt is az enyém" című film- 
szkeccs az addig nagy sikerrel futó Terikét 
váltja le a csütörtöki bemutatójával az Ufa film
színházban.

SZÍNHÁZI NAPLÓ
''Vasárnap mutatta be uj műsorát a Royal 

Orfeum, aineiy ezúttal kivágta a nagy adut, 
ját, a

Táncoló elefántokat
Ez a négy elefánt produkcióban túltesz 

mindazokon, amit eddig Pesten láthattunk. A' 
négy hatalmas elefánt a zene ütemeire black- 
bottomozik, charlestonozik, borotválják egy
mást és hihetetlen ügyes mutatványaik mel
lett egész szkeccset játszanak le, anélkül, hogy, 
idomitójuk, Power ur a színpadra betenné a 
lábát. Ezt látni kell . . Rendkívül ügyes a ma
gyar származású Miss Arizona miniatűr re- 
viije, de sok tapsot kaplak a Fewers-ek akro-* 
balikus mulaványai is. A kabaré résznek első
sorban Rótt Sándor, a Kis Komédia igazgató* 
jónak vendégfellépte adott jelentőséget. Dénes 
Oszkár kupiéi tetszettek.

A Fővárosi Operettszinliáz a

Zebra
cimü újdonságával folytatja sikerei sorozatát. 
A francia espritben bővelkedő bohózat, 
amely a jelentősebb fordítói sikereket elköny
velő Stella Adorján tolmácsolásában került 
színre állandó derültségben tartja a nézőteret. 
A kacagtat ás három nagymester: Kabos, Rát- 
kay, Sarkadi mellé ezúttal Fodor Arí-r is 
csatlakozott, aki jelentősebb szerepében is 
jó] megállta a helyét. Meg kell említenünk 
Fejes Terit, Székely Lujzát, Köváry Gyulát, 
Vigh Miklóst. Utóbbi dicséret illeti a rende
zés gördülékenységéért is.

Most, hogy Neumann Alfréd drámájából, az 
„Oroszországból" javában folynak a próbák, 
el kell mondanunk egy kedves történetet, 
amelyen Berlin színházi világa hetekig mula
tott. A berlini Lessing Theaterben az „Orosz' 
ország" cárja szerepét

Paul Wegener
játszotta. A premier után levelei kapott a« 
egyik kollégájától, amelyben ez állt:

Mester! Az ön alakításánál ragyogóbbat, 
nagyobbat még soha sem láttam. Csodálom 
önt, tiszta szívből gratulálok sikeréhez és 
szégyelcm, hogy az én jelentéktelen nevem 
mellett is. miként az öné melleit is a -tele- 
fónkönyvben ez a szó áll: színész. Híve

Paul Horgán. I

A Mester ellette ezt a levelet a többi közé, 
de nagy meglepetésére másnap egy azonos 
tartalmú levdet kapott.

Mester! Az ön alkotásánál ragyogóbbat 
és nagyobbat még soha sem láttam. Csodá-, 
lom önt és tiszta szívből gratulálok sikeré
hez és szégyelem, hogy Paul Morgan jelen
téktelen neve melleit, miként az öné mel
lett is a telefónkönyvben ez a szó állj 
színész. Szőke Szakáll.
A héten Ilire járt annak, hogy UngerlcideréK 

fel akarják támasztani a szép emlékű

Apolló kabarét
és ebből a célból tárgyalásokat folytatnak d 
Palace mozgószinházzal. A mozgószinház ve
zetősége között újabban állandó személyi vál
tozások és zavarok voltak, mert a berlini 
Emelka-konszern, amelyhez a Palace-mozi tar
tozik, nem volt a vezetéssel, illetve az üzlet
menettel megelégedve. Ungerlciderék tárgya
lásai azonban mégis eredménytelenül végződ
tek, mert az Emelka nem akart lemondani a 
vagyont érő moziengedélyről. A Palace-mozi 
egyik érdekeltsége erre tárgyalásokat kezdett 
Schönbergcr Ignáccal, egy Andrássy úti büffé 
tulajdonosával is, akit igazgatónak akartak 
meghívni a mozi élére. Schönbergcr azonban, 
aki vidéken már vezetett mozit, a megbíza
tást nem fogadta cl. Emclkáék tehát ebben 
a percben újabb megoldáson törik a fejüket.

Néhány nap óta az a hír járt színházi 
körökben, hogy Halmay Tibor lemondta 
szerepét és nem játszik a Király Színház 
legközelebbi újdonságában, a Lcgkiscbbik 
Horváth-leány cimü operettben. Halmay Ti
bor, aki egy naturbursch-bonviván szerepet 
kapott a Szilágyi—Zcrkovitz-opercttben, 
nem volt ezzel megelégedve, mert mellette 
Rátkay Mártonnak sokkal nagyobb szerepet 
os. totlak ki. Halmay Tibor ma hazaérkezett 
bécsi vendégszerepléséről és tárgyalni kez
dett a Király Színház igazgatójával. Mint 
Lázár Ödön a Hétfői Naplót informálta, a 
tárgyalások eredménnyel végződtek és

Halmay játszik
a Király Színház újdonságában, amelyből a 
próbák is már teljes erővel folynak.

A bécsi kabaré sikeres vendég
játéka a Terézköruti Színpadon

Wiesenthalék tegnapi bemutatója telt ház előtt 
folyt le a Terézköruti Színpadon és a közönség 
hálás tapsokkal adózott a bécsi művészek új 
műsorának. A kedves Charlottc XValdow, a gro
teszk humorú Ármin Berg és a hallatlanul vi
dám Manny Zicner állandó derültségben tartot
ták a nézőteret. A bemutató sikerében nagy ré
sze volt Rclly parodisztikus táncának, a nagy* 
szerű Lorenzónak és nz ördöngös Sealticl-nek, 
aki a nézőtéren hallatlanul mulatságos* mókák
kal szórakoztatta n közönséget. Nagy sikere 
volt még Wodal-nak, aki a bécsi kabaré egyik 
igen tehetséges tagjának és a többi számnak.

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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