Ara 10 fillér

XVM. évfolyam 19. az.

r

Budapest, 1927 május 9

HÉTFŐI NAPLŐ
AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengő K Félévre 2'5 pengő
EGYES SZÁM ÁRA:
Magyarországon 10 fillér. Jugoszláviában
1 dinár. Ausztriában 20 Groschen.

n
■

U C T 1 1 AD
■■ k 1 1 k
*

| ITIICAI
■ 1 ■ 1 fi
1

SZERKESZTIK:
dr.

ELEK HUGÓ

és

MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL
- Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest, Vili., Rökk Szilárd ucca 3 szám
vasá,naTp0!d'°un 4Jw 'K298-70

Halszáz mÉlerröl lezuhant Kaszala Károly
gépe a vasárnapi miskolci replilöversenyen
és a kiliinö pilóta súlyosan megsebeslill
Pompásan sikerült looping és hátrepülés után
zuhant le a műegyetemi sportrepülők 55 lóerős
gépével - A Hétfői Napló munkatársa a szeren
csétlenül Járt kiváló pilóta kórházi ágyánál
Miskolc, május 8.

• (A Hétfői Napló tudósítójának telefonrjelentése.) A műegyetemi sportrepülők
egyesülete vasárnap Miskolcon a BükkMátra autóklubbal közösen repülőnapot
rendezett. A repülőnap programja egé
szen megegyezett a budapesti húsvéti re
pülőnap műsorával. A programon kü
lönböző mutatványok szerepeltek, ame
lyeket Hcidt Frigyes német pilóta és vi
téz Kaszala Károly, az országos hírű mo
torkerékpárversenyző és pilóta mutattak
be.
Heidt Frigyes százhúsz lóerős motorú
gépével végezte a produkciókat, mig
Kaszala a műegyetemi sportrepülők
egyesülete által készített H.-Naf. jelű
'egy üléses duplafedelü géppel startolt.
Ezt a gépet a miskolci műegyetemi
sportrepülők egyesülete készíttette és
annak még a legutolsó csavarját is Ma
gyarországon állították elő. A gép öt év
alatt készült el, harmincöt lóerős. A mis
kolci sportrepülők egyesületének a gépe
a budapesti húsvéti repülőnapon is részt
.vett és általános feltűnést keltett.
A miskolci repülőnapon vitéz Kaszala
Károly ezzel a repülőgéppel szerepelt. A
repülőnapon hatalmas közönség jelent
meg, amely csodálkozva konstatálta,
hogy
azokat a produkciókat, melyeket
Heidt Frigyes százhúsz lóerős gép
pel végez, Kaszala a miskolciak
harmbincöt lóerős gépével mutatja
be.
'A gép teljesen kifogástalanul működött
és a délelőtt folyamán Kaszala külön
böző mutatványokkal, úgymint looping,
hátonrepiilés,
éles forduló, valamint
ballonvadászattal gyönyörködtette a kö
zönséget. A délelőtt szerencsésen telt cl
és a jósikerü program hatása alatt dél
után még nagyobb tömeg jelent meg a
repülőtéren. Négy óra tájban Kaszala
üjra fölrepült a gépével, különböző pro
dukciókat végzett, miközben
egy éles kanyarulattal orrával a föld
felé fordult, a gép.
X közönség azt hitte, hogy ez is a bra

vúrokhoz tartozik és Kaszala hatszáz
méter magasból hirtelen kanyarulattal
akar leszállani.
Annái nagyobb volt azonban a ria
dalom és a pánik, mikor a közön
ség észrevette, hogy a gép ingadozik,
majd mikor közelebb jutott a föld
höz, látták, hogy Kaszala nagy erő
feszítéssel igyekszik kormányozni a
gépet.
Pillanatokig tartott a levegőben az iz
galmas küzdelem, amelyet a közönség
lélegzetét visszafojtva figyelt. Végül már
nyilvánvaló lelt, hogy a pilóta nem ura
a kormánynak és a gép zuhan.
Néhány perc múlva a repülőgép
hatszáz méter magasból csakugyan

lezuhant a földre és teljesen össze
tört.
A megrémült közönség soraiból többen
a gép roncsaihoz siettek, hogv Kaszala
Károlyt kimentsék. A géphez érve, meg
döbbenve látták, hogy
Kaszala vérző arccal fekszik a ron
csok között.
Azonnal kimentették szorult helyzetéből,
majd értesítették a mentőket, akik meg
érkezve, konstatálták, hogy vitéz Ka
szala Károly aránylag elég szerencsésen
került ki a repülőgépszerencsétlenségböl,
mert csak a karján és az arcán szen
vedett sérüléseket. Bekötözték a sebeit
és kórházba szállították.

A Hétfői Napló munkatársa a kór
házban inegiátogattu vitéz Kaszala
Károlyt,

aki elmondotta, hogy repülés közben
hirtelen rosszullét fogta el és igy történ*
belelt az életveszélyes zuhanás.
A miskolci sportrepülők egyesületének
gépe természetesen teljesen összezúzódőlt, ugy hogy a kár igen tetemes. A dél
utáni programot egy ideig még tovább
folytatták, de a közönség a baleset ha
tása alatt nyomott hangulatban volt, mert
a legnagyobb részvét nyilvánult meg a
szerencsétlenül járt kiváló magyar piló
tával szemben és siirü sorokban távo
zott el a repülőtérről.

Székely Jánost és Szabó Józsefet
kibuktatták a keresztény-szocialisták
vezetőségéből
Még nem adták meg nekik a felmentvényt sem, amiről
csak akkor határoznak, ha az illetékes fórumok meghoz
zák a döntést — Tóbler Jánost választották uj elnökké

A szombathelyi csoport kilépett a pártból
A kereszlényszocialisták vasárnapi kongresz- — miután a rendkívüli közgyűlés összehívásá 
szusát, amely délelőtt 9 órakor kezdődött a Jó- nak okát „azokban a bizonyos súlyos bonyo
zsef-utcai széházban — politikai körökben nagy dalmakban" jelölte meg — bejelentette, hogy
érdeklődés előzte meg. A párt egy része ugyanis a 25 működő srakcgyesületből 22 képviselteti
magát és igy a kongresszus határozatképes.
elhatározlu, hogy
Miután — több mint kétórás vita utáji — elfo
rendkívüli közgyűlés keretében veszi fel
gadták nz alapszabályok módosítását tartalmazó
a küzdelmet az eddigi vezetőség ellen,
javaslatot, áttértek a lisztujitásra.
amelynek két tagja: Székein János volt állam
titkár és Szabó József volt nemzetgyűlési kép
viselő ellen súlyos vádakat emeltek. A kon
gresszust Tóbler János volt csehszlovák kép
viselő nyitotta meg, aki a megvádolt Székely
János helyett, mint főtitkár, vezette a keresztéiülSzocialista szakegyesületek szövetségét. Az elnök

Horváth István korelnök

a szavazás elrendelése előtt hangsúlyozta, hogy
az eddigi vezetőségnek a felmentvényt nem
adják meg,
mert

„a különböző ügyek" még mindig az ille

tékes fórumok előtt fekszenek. Amig ezek a
fórumok nem döntenek, a felmentvény kérdését
még csak napirendre sem tűzik, annál kevésbé,
mert
az elszámolások nem készültek el és a
számvizsgálóblzottság, amelyet csak leg
utóbb küldtek ki, még nincs abban a helyzetben, hogy jelentését előterjeszthesse.

A kongresszus ilyen értelemben határozott, sőt

Cibolen Endre javaslatára kimondotta, hogy
az uj vezetőség, amelyet most választanak
meg, csak a mai naptól vállalja a felelős
séget.
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Horváth Bots Gyula. Frühurlrth Mátyás or
szággyűlési képviselő után Movik Zsigmond, a
szombathelyi csoport titkára
tiltakozásét jelentette be n közgyűlés alapszabályellenes Uszehlvása miatt.

Felolvassa a .'rombfthclyi csoport jegyzőkönyv
be lefektetett döntését, amely szerint

a mai közgyűlés hnlároxatalt nem veacl
tudomásul, azokat kötelezőnek el nem Is
meri. n központot támogatni nem óhajtja
és a szövetség kötelékéből kilép.
Ez a szenzációs bejelentés valóságos konslcrnációt keltett.

Izgalmas közbekiáltások hangzottak el
minden oldalon. Eláll! Eláll! — kiáltották
egyesek és majdnem tcttlegességrc keciilt
a sor.

klovik Zsigmond azonban folytatta:
— A szombathelyi csoport 24 éve vesz részt
n keresztény-szocialista mozgalomban.

A párt lejtőre jutott,

tnerl olyan nevek kerülnek most előtérbe, aki
ket senki sem ismer.
Az óriási zajjal fogadott bejelentést Tóbler
bános alapszabályellenesnek minősítette.
Ezután vita indult meg afölött, hogy nyíltan,
Vagy titkosan szavazzanak-e? A nyiltszavazást
42 en követelték, a titkos szavazás mellett 18-nn
foglallak állást. A képviselők — a párt prog
ramjához híven — itt a titkosság mellett sza
vaztak. A szavazás eredménye a következő:

Elnök: Tóbler János,

Búd János pénzügy'
miniszter a forgalmi adó
revíziójáról
A pénzügyminiszter kijelenti, hogy az uj rendszer
bevezetéséről szőlő hirek alaptalanok — Tanács
kozások a fázis-rendszer kiterjesztéséről

gúan ment keresztül.

Székely János és Szabó József tehát kibuk
tak a párt vezetőségéből.

Heffinger Mátyás ugyan szerénységből felaján
lotta a lemondását és maga helyeit Szabő Jó
zsefet kérte megválasztani az intézőbizottságba,
javaslatát azonban visszautasították. Egyetlen
hang sem szólalt meg Székely János, vagy

Szabó József érdekében.

antldatált vételi szerződést

adjon s tűntesse fel úgy a dolgot, mintha M
szerb haditermény már a lefoglalás előtti na
pokban megvásárolta volna a gabonát. Tekint
lélyes sczrb személyiségek bevonásával sike-*
rült ez a manipuláció, u gabonát feloldották a
zár alól.
A Viktória sok százmillió értékű gabonáját
igy megmentették és az újvidéki kirendeltség
emberei is
megmenekültek a letartóztatástól.
Schmidt megbízatásának’ sikeres
teljesitésd
után az újvidékiek válaszával visszatért Buda«
pestre, de Baeher

mondotta a Hétfői Napló munkatársának:

A költségvetés vitájában cpugy, mint az
adócsökkentési törvényjavaslat tárgyalása so
rán is sok szó esett a forgalmi adóról, amely
nek eltörlését, vagy legalább is lényeges
mérsékléséi követelték. Még a kormánypár
ton is elhangzottak olyan felszólalások, ame
lyek a forgalmi adó jelenlegi rendszerének
megváltoztatását sürgették. Éppen ezért leg
utóbb olyan hirek terjedtek el, hogy
a pénzügyminisztériumban már készül
a tervezet a forgalmi adó revíziójáról.
Ezek a hirek az egyik, kormányhoz közel
álló lapban is megjelentek, sőt egyes beava
tottak szerint
július elsején életbe is lép az uj for
galmi adórendszer.
Ebben a rendkívül fontos kérdésben va
sárnap délelőtt alkalmunk volt beszélni

toki Haller István egri mandátumának igazolása
esetén n pestkörnyéki listán mandátumot fog
kapni.
Főtitkár: Lillln József, a famunkásszervezet
titkára.
BÚD JÁNOS
Helyettes főtitkár: Anncr Béla, a vasmunk'ápénzügyminiszterrel, aki a
bok főtitkára.
Intézöbizottságl tagok: Csik József, Frőltch
'Gizella. Heffinger Mátyás, Horváth Gergely.
Horváth István, Kerkau Sándor, Szírben József,
dr. Zibolen Endre és Kocsán Károly.
Ez. n lista, minthogy a Székely—Szabő—Ho
kik párt nem veit részt a szavazásban, egyhan

Budapest, 1Ü27 május tf.

— Azok a hirek, amelyek szerint jú
lius elsején uj forgalmi adórendszer lép
életbe, nem felelnek meg a valóságnak.
A költségvetés vitáját megelőző parla
menti beszédemben részletesen nyilat
koztam a forgalmi adóról, ezen túl
menően nincs mondanivalóm. A revízió
egyelőre a jövő kérdése.
Teljesen beavatott körökben

úgy informálták a Hétfői Napló munkatár
sát, hogy a pénzügyminisztériumban tovább
kísérleteznek az úgynevezett fázisrendszer
bevezetésével. Arról van szó, hogy az egy-

sem az Ígért jutalmat, sem költségeit nem
adta meg neki.
Később Schmidt még egy megbízatásban járt el
a néhai vezérigazgató részére. Mint a tárgyalá
son elmondotta,
valaki elhitette
Bacherrel.
hogy ha — mint ógyalai születésű — megszerzi
a cseh állampolgárságot, a szerbek visszaadják!
a lefoglalt zsibovai birtokát. Erre Baeher állí
tólag megbízta őt, hogy
utazzék Pozsonyba
s érdeklődjék,
hogy hogyan lehetne megszerezni a cseh
állampolgárságot.

Schmidt mindenütt
eljárt s megtudta, hogy,
bizonyos összegért egyesek elintéznék az ügyet.
Közölte ezt Bacherrel,
aki sokalta a pénzt .1
utasította, hogy menjen
Liptószentmiklősra,
ahol rokonai vannak s olt talán olcsóbban le
hetne a dolgot
elintézni.
Schmidt szerint a
vezérigazgató

ennek az útnak a költségeit sem térítette
meg neki.

Az intéző állításainak igazolására egész sefázisos rendszert próbálják majd kiterjesz
teni még néhány fontosabb közszükségleti reg levelet mutatott be a tárgyaláson. A Baeher
örökösök képviseletében megjelent dr. Pász
cikkre. Az idevonatkozó tárgyalásoktól azon tor József ügyvéd beszédében
megjegyezte,
ban csak őszre várható eredmény.

következőket

Esztergályos János
Debrecenben válaszolt az őt ért
támadásokra

hogy Schmidtet
Baeher
Emil annakidejénl
100.000 korona elsikkasztásáért a nagybecskereki ügyészségen
feljelentette.
Szerinte az eljárást csak azért nem lehetett le
folytatni. mert Schmidt ismeretlen helyre tá«
vozott. Kétségbevonta, hogy Schmidt Bachertól
megbízást kapott volna
költségek felszámítá
sára és igazolta, hogy *h vezérigazgató az inté«
zönek adott egyéb megbízásait is

visszavonta.
Azt is kétségbe vonla,
hogy Baeher utasítást
adott volna a cseh állampolgárság megszerzés
sére. Az Újvidékre vitt levelet
nem Baeher1
Emil, hanem a Viktória-malom
küldötte. A
malomtól pedig az intéző egyszer 100.000 jugoszláv koronái, egyszer 9,235.000 magyar korazati javaslatot, amelyben tiltakoznak az el
nát, egyszer 5000 cseh koronát, vegiil 170 eseti
len, hogy Magyarországon a Habsburgjai
koronát vett fel.
mat ismét visszaállítsák, amelyet azonban
Csipkay tanácselnök a felek meghallgatasg
után kötelezte az alperest
annak igazolására,
cseh nyelven olvastak fel, ő is
hogy Baeher a Schmidtnek’ adott
megbízást
tudomásul vette.
Visszavonta s hogy Schmidt a meghatalmazás
Kijelenti, hogy a határozati javaslatot, ha kor ■
t
megtévesztés utján
m^g is értette volna, akkor is mindén tekin
jutott, végül, hogy megbízása körében hűtlenül
tetben hozzájárult volna ahhoz, mert
járt el.
A felperest arra kötelezte a bíróság,
és a törvényes alapon áll és a detronizáhogy a megbízás körülményeit
tisztázza. E
dó mellett foglal állást az egész szo
célból a legközelebbi tárgyaláson több uj ta
ciáldemokrata párttal együtt
nút hallgatnak ki.
és igy csak helyesli a prágai szociáldemokra
táknak a határozatai javaslatát.
A gyűlés Györki Imre dr. és Holló János
dr. felszólalásával ért véget,

A prágai határozatot elfogadta, mert a detronizáció
törvényes alapján áll

Tóblftr János, az uj elnök, bemutatkozó be
Debrecen, május 8.
szédében ..békejobbot nyújtott" azoknak a szer
vezeteknek, amelyek a közgyűlésen nem kép
(A Hétfői Napló debreceni tudósítójától.)
viseltették magukat, majd felszólította „a ke
resztény össztársadalmat", hogy „ne adjon ke A debreceni szociáldemokrata párt vasárnap
nyeret ellenségeinek". Követelte a munkasza délután 4 órakor a Munkásotthonban gyűlést
badság törvénybe iktatását. A közgyűlés a Him tartott, amelyen minteg négyezer főnyi tö
nusz éneklésével délután fél 3 órakor éri véget. meg jelent meg. Az elnöki megnyitó után

- *

Esztergályos János

*

országgyűlési képviselő emelkedett szólásra.
Visszautasította a vádakat, amelyeket na
pok óta a fajvédő lapok szórtak reájuk, mert
a külföldi szocialista gyűléseken képviselték
a magyar munkásságot és olt a határozati
javaslatokhoz
hozzájárultak.
Esztergályos
hangsúlyozta, hogy ö Prágában jelenvolt a
szociáldemokrata párt ülésén és azt a határo-

Elfogták a rózsadombi
falbontó betörőket

Ötszáz milliós pert inditott
Baeher Emil örökösei ellen a néhai
vezérigazgató birtokának intézője

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a fő
kapitányság néhány delek tivesoportja Buda
egyes elhagyatott részein razziát tartott, mert
az utóbbi időben feltűnő módon elszaporodtak
a csendes budai részeken lévő villák fosztogatói. Megtörtént az is, hogy Buda legkülső rét
szén éjszakánként a nyitva hagyott ablakokon
keresztül ismeretlen tettesek behatoltak a vili
lakba és a lakásokat kifosztották.
A razzia során
Óbudán, az elhagyott téglaégető kemencé
ben
sikerült a delektiveknck’ néhány régen körözöd
betörőt és foglalkozásnélküli csavargót elfogni,
többek közt Kelemen András harminckét évei
faesztergályost és Zsolnai Imre huszonkilenc
éves mechanikussegédet, akiket előállítottak a
s elmondta, milyen fontos dologról van szó. hajnali órákban a főkapitányságra. Kihallgatá
Az újvidéki malom ugyanis a magyar állam ré suk során a rendőrségen megállapították, hogy,
szére nagymennyiségű gabonát vásárolt, melyet Kelemen és Zsolnai az utóbbi hónapokban
szállításra készen hajóra raktak. A szerb kor
több mint húsz besurrunótolvajlást és négy
mány azonban
lefoglalta a szállítmányt, el
falbontásos betörést követtek el.
zárta a határt, beszüntette az utazási- és levél
forgalmat s igy a pesti igazgatóság nem tudott Mindketten beismerték, hogy néhány héttel ezérintkezésbe lépni újvidéki
érdekeltségével. előtt a Bimbó-utcában, a rákövetkező éjszakg
Schmidt ezekután vállalkozott a levél elvite pedig a Zárda-utcában egy elhagyatott villába
lére. Sok viszontagság után jutott cl Újvidékre. éjszaka behatoltak és a pince mennyezetét meg
fúrva, a lakásban talált értéktárgyakat ellopták^
Szőregcn letartóztatták,
Időközben a bűnügyi nyilvántartó segítségé
két napig fogságban volt, majd francia autón vel megállapították azt is, hogy Kelemen And
érte cl Újvidéket. Itt teljesítette a megbízást és rás tiz hónappal ezelőtt hagyta el a pestvidéki
azt is megtudta, hogy miért volt oly rendkívül ügyészség fogházát, ahol hasonló bűncselekmé
sürgős és fontos a levél elküldése a Viktóriá nyek miatt volt elzárva. Zsolnai Imre neve sem
nak.
ismeretlen a rendőrség elölt, mert a fiatal me
Az újvidéki
malom ugyanis
Budapestről chanikussegéd már ezideig háromizben volt
kapta a gabona vásárlásihoz
szükséges pénzt. zsebtolvajlásért, kirakatfosztogatásért és fal
Az oszrátk-magyar bankjegyek jugoszláv meg bontásos betörésért büntetve. Kihallgatásuk'
szállt területen csak lebélyegezve voltak érvé után mindkettőjüket letartóztatták és álkisértélj
nyesek és Schmidt állítása szerint kiderült, az Ügyészség Markó-utcai fogházába
hogy

Az intéző különböző „megbízások" teljesítéséért
követeli az összeget. — A tárgyaláson Bacherék
sikkasztással vádolták az intézőt
Rendkívül érdekes ügyet tárgyalt szombaton
délben a törvényszéken dr. Csipkay Emil ta
nácselnök, egyesbiró.
A pert Schmiedt Rezső
volt gazdatiszt inditotta meg még Baeher Emil
éleiében a Viktória-malom nagyhatalmú vezér
igazgatója ellen, majd halála ufón örökösei el
len folytatta a pert.
498 millió koronát követel

Schmidt Rezső az. örökösöktől azon a címen,
hogy ö volt Baeher zsibovai birtokának telj
hatalmú intézője, ő járta ki rettentő fáradtsá
gokkal és még nagyobb költségekkel az. állami
lag lefoglalt birtoknak a zár alól való felolddsát, ő távolította el n kirendelt állami kurátort,
Mijajev Milivoj módos! földmivest és Mulavclc Bozsó belgrádi ügyvédet.
Keresetében el
mondja. hogy hamis feljelentés folytán Béigrádbnn eljárást indítottak ellőne, hogy hamis
meghatalmazás folytán
jutott a birtok keze
léséhez,
kémkedés gyanúja alatt le Is

tartóztatták

s mikor hosszú kálvária után visszatért Buda
az Újvidékre küldött pénz bélyegzése
pestre. Baeher Emil nem akarta költségeit meg
hamis.
téríteni.
A tárgyaláson Schmidt előadta, hogy még A szerb hatóságok is rájöttek' erre, ezért
zsibovai ispánkodáM idején* 1920. márciusá
lefoglalták a malom gabonáját és a pénz
ban megbízást kapott Bachertől, hogy utasaik
tárban állítólag talált többi hamlsbélyegazonnal Újvidékre, mert egy fontos levelet kell
zésü pénzt.
kézbesítenie a Viktória ottani malomkircndeltségének. 0 nem akart vállalkozni as utazásra,
A Schmidt által hozott levélben a Viktória
mert akkor nehéz volt qz utazás megszállott azt az utasítást adta újvidéki embereinek, hogy
területre, Baeher azonban
próbáljanak megállapodni a szerb
Uprava
Centrala-val, — mely a mi Haditerményünknek
■
kétségbeesetten kőnyörgtttf,
nagyÖMzegő
felelj tneg »- hogy pár nappal
l
jutalmat ígért
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255 előállítással végződött
a fronharcosok
berlini felvonulása
Berlin, május 8.
A rendőrség jelentése szerint a vasárnapra
Virradó éjszaka és vasárnap az acélsisakosok
gyűlésének befejezéséig általában nyugodtan
lelt el. Tegnap, az éjszaka és vasárnap is
azonban a politikailag ellentétes pártok tag
jai, valamint a tüntetők és rendőrök közölt
több kisebb összeütközés támadt, amelyek
következtében több előállítás történt. Va
sárnap délután négy óráig összesen 255 sze
mélyt állítottak elő a rendörigazgatóság po
litikai osztályán. A rendőrség a tüntetések

és gyűlések egész ideje alatt lőfegyvert nem
használt.
,

Berlin, május 8.

Á volt frontharcosok szövetsége ma nagy
arányú tüntetést rendezett a Lustgarlenben.
A rendőrség becslése szerint

tiltakozik a Versailles! diktátora ellen.
Követeli a német nemzeti állam elismerését
minden ember számára, valamint követeli

azon nyilatkozat visszavonását, amely a há
borúért való felelősséget Németországra há
rítja. A jóvátétel megállapítását a háborúért
felelős nemzetek
egyetemleges felelőssege
alapján kívánja megállapítani. Az acélsisa
kosok szövetségének
szilárd elhatározása,
hogy megmozdít mindén törvényes, parla
menti és parlamenten kívüli erőtényezőt a
szövetség céljai érdekében. A tüntetés és a
gyűlés alkalmával a rendőrség jelentése sze
rint számottevő összeütközésre sor nem ke
rült.
Berlin, május 8.

Az acélsisakosok berlini gyűlésén több
összeütközés történi, azonban egyik sem
volt komoly kimenetelű. Nagyobb arányú
több mint százezer acélsisakos vett részt
összeütközésre csupán a stettini, görlitzi és
a tüntetésben.
sziléziai pályaudvaron kerülhetett volna sor,
Ernst Ulsterberg, a frontharcosok veze ahol vörös katonák gyűllek egybe az acélsi
tőinek egyike, felolvasta a szövetség prokla- sakosok „fogadására". A rendőrség azonban
mációját. Ebben a proklamációban a volt az összeütközést megakadályozta azáltal,
frontharcosok szövetsége
hogy kiürítette a pályaudvar előtti tereket.

Széppé

Köhler pénzügyminiszter tiszteletére
Búd bankettet adott vasárnap délben
Köhler nyilatkozata a Hétfői Naplónak
r ’Á főváros előkelő vendégé, Joseph Köhler

ben jelent meg dr. Köhler
miniszter, aki
dr. német birodalmi pénzügyminiszetr, in mint értesülünk, hétfőn délben utazik vissza
kognitóban kívánt Budapesten tölteni né Budapestről Berlinbe.
hány napot. A birodalmi pénzügyminiszter
A Hétfői Napló munkatársának alkalma
nek ez a szándéka azonban nem sikerült.
volt vasárnap néhány percnyi beszélge
Szombat délután, amint repülőgépen Buda
tést folytatni Köhler pénzügyminisz
pestre érkezett, már hire futott annak, hogy
terrel.
fi német birodalmi pénzügyminiszter Buda
pesten van. Vasárnap egymást érték az ün
Á német pénzügyminiszter, örömmel be
nepélyes bankettek, amelyeket a miniszter szélt a Budapesten töltött huszonnégy órá
tiszteletére rendeztek.
járól:
Joseph Köhler vasárnap reggel kíséretével
— Az önök- szép fővárosából az itt töl
együtt megjelent a Szent István bazilikában
tött egy nap alatt sokat meg nem láttam,
és résztvett a Foederatio Emericana, Kato
de amit eddig tapasztaltam, elégséges ah
likus Magyar Főiskolai Hallgatók Szövetsé
hoz, hogy azt mondjam:
gének zászlószentelésén. Utána Klebelsberg
impresszióim
Budapestről, a mai
Kunó kultuszminiszter kíséretében a Viga
Budapestről, a legjobbak.
dóba hajtatott, ahol végighallgatta a Feodc-

ratio Emericana közgyűlését. Köhler pénz
Tulajdonképpen a Foeredation Emericana
ügyminiszter ezután Gellértszállóbeli laká ünnepségére jöttem ide s nagy örömömre
sára ment,
majd két órakor
résztvett a
szolgált, hogy résztveheltem ezen a szép
Hungária szállóban azon a banketten, ame
ünnepségen.
lyet tiszteletére Búd János pénzügyminiszter
Köhler pénzügyminiszter
arra a kérdé
adott. A zártkörű banketten tizenhatan je sünkre, hogy folytatott-e, vagy folytat-e po
lentek meg. A kormány tagjai
közül Vass litikai tárgyalásokat Budapesten,
igy vála
József, Klebelsberg Kunó gróf, Walkó La
szolt:
jos, Búd János, Hermann Miksa miniszterek,
— Á vasárnap déli banketten alkalmam
Szabókig Alajos, Vargha Imre és Vérlessi
volt megismerni a magyar kormány több
Sándor államtitkárok,
Dorner Aurél min.
tagját és beszélgettem a magyar pénzügyi
oszt.-tanácsos, és Kállay Tibor, Papp Elek,
szakértőkkel is. Ezek a beszélgetések
a Magyar nemzeti Bank alenöke, Schoen bu
azonban nem politikai természetű tárgya
dapesti német követ vettek részt, valamint
lások. Minden bizonnyal azonban buda
‘Teleszky János volt pénzügyminiszter és a
pesti látogatásaim a magyar kormány té
pénzügyi élet néhány kiválósága. Délután a
nyezőinél és a velük folytatott beszélge
német miniszter fontos tárgyalásokat folyta
téseim elősegítik azt a célt, amely Magyar
tott a magyar-német pénzügyi összekötteté
országra
és
Németországra
egyaránt
sek ügyében.
Este a német követség adott
üdvös:
vacsorát a miniszter
tiszteletére, majd a

Foederatio Emericana ünnepségének befe
jező bankettjén a margitszigeti alsó étterem-

a két ország közeledését pénzügyi és
gazdasági téren.

„Nem lett semmi a hozományomból,
birtokomból és vagyonomból, hát belőlem
sem lehet semmi...“
Egy 49 éves leány megmérgezte magát s azonnal
meghalt, mert 20.000 aranykoronáját s birtokát
elvesztette hadikölcsönben
Egészen különös és tragikus öngyilkosság
történt tegnap a Nyul-utcában.
Egy 49 érés leány követett el öngyilkosaigot s mire ■ mentők megérkeztek a leány
már halott volt.
A Szvclenay uccai törvényszéki orvostani inté
zetbe szállították a szerencsétlen nő holttestét.
A Hétfői Napló munkatársa utánajárt és meg
tudta, miért vált meg az élettől a 49 éves le
ány.
Valóságos regény ennek" az öngyilkosságnak
n története. A háborús esztendők nyomorusáSának, szenvedésének regénye ez, .amely 1916ao kezdődött cl azzal, hogy Nagy Rozália jó
módú földbirtokosnő, — mint annyian mások
*— hadikölcsönt vásárolt. Bizott a hadikölcsön
ben — s minden pénzét befektette,

20.000 koronáért vásárolt hadikttlcsöat.
Később eladta birtokát Is és a vételár leg
nagyobb részéért ugyancsak hadlkölcsönt
vett.

IDEAL-SZAPPAN
Tisztább, enyhébb és sokkal kellemesebb illata

Horváth Mihály nem hajlandó közös listán szerepelni
a kormánypárttal, mert a második hely bizonytalan
Zsitvay és Pékár nem vállalják a jelöltséget
Kecskemét, május 8.
Kecskeméten a választási küzdelem már
szombaton
megkezdődött.
A
kecskeméti
egységespárt szövetségre akart lépni az uj
választásra a kecskeméti függetlenségi és
negyvennyolcas párttal. Dr. Hevesi Kálmán
és Muraközi Gyula ref. lelkészek, az egysé
gespárt megbizásából tárgyalásokba bocsát
koztak a függetlenségi párttal a közös lista
ügyében és előterjesztették azt az indítványt,
hogy az uj választáson a fuzionált pártok
listavezetőül dr. Szabó Iván ügyvédei, a
Kecskeméti Lcszáinitolóbank
elnökéi,
a
kecskeméti egységespárt tekintélyes vezető
tagját jelöljék, a második helyen viszont dr.
Horváth Mihályt, a függetlenségi 48-as párt
vezérét. Szombaton este foglalkozott ezzel

Vasárnap délelőtt Csősz József cgységespártf
elnök elnökletével gyűlést tartott a kecskeméti
egységespárt és ezen a gyűlésen Csősz ehlök is
mertette Zsitvay Tibor és Pékár Gyula Ic«
mondólevelét és bejelentette azt, hogy

a pótképviselők,
dr.

Tassy József és Héjjas István is
benyújtották

lemondásukat.

Az elnök kifejezte azt az óhajál, hogy az égy
ségespárt ,próbálkozzék meg
„ azzal, hogy Zsitvayt és Pckárt újra megnyerje jelöltekül az
uj választásra. A gyűlésen Fáy főispán azon

ban bejelentette, hogy
Zsitvay és Pékár elhatározása megmásít
hatatlan s Kecskemét arra nem számíthat,
hogy ők jelöltekként újból fellépnek.

Csősz József elnök" ezután bejelentette, hogy1
az indítvánnyal a függetlenségi és 48-as párt
kecskeméti egységespárt
beható tanácskozá.
- ___
választmánya, de azt elvetette. A legutóbbi asok__________
után dr. Szabó Iván és dr. Kiss Endre fő

választás tapasztalatai után ugyanis a párt
nem látja garantálva a második helyen a
párt vezérének, Horváth Mihálynak megvá
lasztását, mert más pártok jelentkezése ese
tén kétséges lenne a megválasztása.
Ilyen körülmények között az egységespárt
a függetlenségi párt nélkül keresett megoldást.

ügyészt. aki a peliciós tárgyalásoknál a niandátumvédők szónoka volt, kívánja a lista első, il

letőleg a második helyén jelölni, pótképvisetőkíil, viszont a most lemondott pótképviselőket,
dr. Tassy Józsefet és Héjjas Istvánt. Dr. Tassy
József és Héjjas István cl is vállalták a pót
képviselőjelölt séget.

Sándor Mary pesti színésznőt
román herceg veszi feleségül
£gy pesti színésznő karrierje a Fővárosi
Operettszinháztól a hercegi koronáig
(A Hétfői Napló tudósítójától.)

A Fővárosi
És várt. Várt egészen tegnapig, nyomorúságok, Operettszinház nem nagyon ismert, de annál
nélkülözések közölt. S hozománya, a birtoka, szebb tagja volt Sándor Miiry színésznő. Utol
a készpénz vagyon, amelyből mind hadiköl- jára még a Halló Amerlká-ban lépett fel, ahol
csön lett, mind elveszett...
is kis szerepében nagy szépségével vonla ma
Tegnap világítógázzni megmérgezte magát. gára a figyelmet. Egy este a román követség
Azonnal meghalt.
Búcsúlevelében
megirta, nézte meg a darabot és a szövetség páholyában
hogy azért halt meg, mert mindenét elvesztette jelen volt egy román herceg is, aki átutazóban
a hadikölcsönön, és igy ő sem akar már élni.
volt Budapesten.
— A hozományomból, birtokomból, vagvoMegakadt a szeme a szép Sándor Müryn
nőmből semmi sem lett, belőlem sem lehetett
hát semmi. Ezért halok meg. Isten veletek.
és annyira megtetszett neki, hogy mindenáron
Ezeket irta Nagy Rozália s kinyitotta a gáz-1 meg Akart vele ismerkedni. Tartózkodási ideje
csapot.
'MQAbaa UJárt( baja fellett mennie enélkült

hogy Sándor Miryval találkozhatott volna.
A Pesten látott színésznőt azonban nem tudta
elfelejteni. Első szabad idejét azonnal arra
használta, hogy visszajöjjön Budapestre és
megkeresse a színésznőt. A herceg módját ej«
tette annak, hogy a művésznő családjánál liszt
teleiét tegye és megkérte Sándor Mary keiét.
A művésznő

igent mondott
és nemsokára
utazik hercegével Romániái a,
ahol rövidesen megtartják
___ ______
az esküvőt.
________ ..
A ,pesti
___
színházak táján nagy szimpátiával leszólnék’
Sándor M&ry wxnjiéj ,pttrUÍW,
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Titokzatos
orgia-tanyát keres a rendőrség
a Lovag-utca környékén,

;cd ki, hogy megállapítsák, hol van az a
titokzatos elegáns hölgy lakása, ahol K. Pál
átélte különös kalandját. A nyomozás során
számba vették, hogy a Jókai tér és a Nagy
mező ucca környékén sokan laknak az éj
szakai életet élő nők közül, akik, mint is
meretes,

ahol el kábítottak és kifosztottak egy fiatalembert, akit
két nap múlva talált meg a rendőr elkábitva egy
Tisza Kálmán téri pádon

de ezen a nyomon

\ főkapitányság sérülési osztályún már
napok óla egy feltűnően
érdekes ügyben
folytatnak nyomozást. Egy budapesti fiatal
ember áll a homályos
ügy központjában,
amelv különös titokzatosságával
szinte a
'fantasztikum határán jár,
szenvedő hőse
azonban olyan meggyőző erővel vázolja az
eseményt, hogy az ügy minden furcsasága
ellenére a legkomolyabb, széleskörű nyomo
zást indították meg. Ennek a titokzatos ügy
nek tisztázására azért fordít nagy gondot a
rendőrség, mert az utóbbi
időben történt
hasonló természetű esetek után le akarják
leplezni a földalatti Budapestnek egy érde
kes titkát.
Néhány nappal ezelőtt egy József-köruti
dohánytőzsde tulajdonosnője bejelentette a
rendőrségen, hogy

}

kokalniizírkedéssel foglalkoznak és ma
guk Is élvezői a kábítószernek,

még nem jutottak ered-

menyre.
A rendőrség, hogy pontosan tisztázhassa
a titokzatos esetet, a napokban nagyszabású
razziát rendez az elegáns hölgy lakásának
felkutatására.

ellenére is komoly nyomozás tárgyát képezi,
A detektívek K. Pál kíséretében végig
mert K. Pál érett, intelligens fiatalember,
járják a Lovag ucca és a Horn Ede
akinek semmi érdeke sem fűződik ahhoz,
ucca összes házait,
hogy kétnapos eltűnésének
kalandját ki
színezze.
mert bizonyosnak látszik, hogy a fiatalember
a razzia során felismeri azt a lakást, ahol
A főkapitányságon a Révész-csoport deleklivjei megindították a nyomozást,
a különös kaland lejátszódott.
Sági Pál.
amely elsősorban is természetesen arra tér-

Revízió alá veszik a török hercegi
pár tartózkodási engedélyét, ha
tovább folytatódnak a botrányok

K. Pál nevű 22 éves fin eltűnt.

Abdul Kadir herceg, az utolsó kalifa fia
és felesége Madjidje hercegnő neve Budapes
ten való tartózkodásuk óta sorozatos botrá
nyokban szerepel. A lapok botránykróniká
jában nemcsak minden héten feltűnik a ne
vük, rendszerint azzal kapcsolatban, hogy
különféle ügyekből kifolyólag bűnvádi fel
jelentést tesz egyik a másik ellen. A botrá
nyok érthetetlen módon a túlzásig kiszínezve
kerültek a nyilvánosság elé és ha hitelt le
hetne adni a híreknek, akkor a török her
cegi pár ügyei a rendőrségnek egy, egész
osztályát foglalkoztatnák.
Most aztán megállapíthatjuk, hogy a túl
kábítószertől van eibóditva,
zott hirek nagyrésze a hercegi párnak nem
valahogyan életet vert a félig öntudatlan ál legszűkebb környezetéből, hanem a velük
lapotban levő fiatalemberbe és az utón tá érintkező társaság néhány tagjától kerülnek
mogatva átvezette a kunutcai
kórházba, a nyilvánosságra, akik nem látják be, hogy
ilyen módon való gyakori szereplés
ahol eszméletre térítenék az orvosok.
A pádon talált fiatalember, aki azonos
nincsen hasznára sem Abdul Kadirnak,
volt a pénteken eltűnt K. Pállal, a kórházból
sem Madjldjcnek.
hazament a lakására és csak miután itt kissé
megnyugodott, tudott visszagondolni arra,
A Hétfői Napló munkatársa legpontosabb
hogy tulajdonképpen mi is történi vele. Elő adatok alapján megállapította, hogy a ren
ször is a zsebeit tapogatta
meg és ekkor geteg feljelentésről szóló hirek egyáltalában
vette észre, hogy
nem felelnek meg a valóságnak. A budapesti
főkapitányságon
[ aranyórája és tárcája a benne levő
összesen egy följelentést tett Alidul Ka
nagyobb összegű pénzzel együtt eltűnt
dir gyermekrablás miatt a felesége ellen.
és ujjúról is hiányzik a gyűrűje. Végre de
rengeni kezdett előtte az elmúlt két nap tör Ez az ügy azonban már nincs is a rendőr
ténete. Visszaemlékezett arra, hogy pénteken ségen, hanem az árvaszéken foglalkozik vele
este a Jókai-téren megismerkedett egy fel Novak árvaszéki ülnök. A „tömeges" felje
tűnő elegánsan öltözött hölggyel, aki később lentések közül a másodikat szintén Abdul
Kadir tette zsarolás miatt fia. a tizenkilencmeghívta a lakására.
éves Orhan herceg ellen, ebben az ügyben
'A hölgy a .lókai-tér
és a Nagymező-utca azonban
környékének egyik mellékutcájába vezette
a vizsgáló bíró megszüntette az eljárási.
el őt. Az utca nevét azonban nem jegyezte
Más bűnügy nincsen sem a rendőrségen,
meg magának, csupán arra emlékszik, hogy
sem az ügyészségen.
vagy a Lovag, vagy a líorn
Ede-u teába
mentek. Már néhány óra óta az elegánsan
berendezett lakásban tartózkodott — amely
nek még csak előszobáját és egyik szobáját
Júlia — mikor a vendéglátó hölgy megfogta
a kezét és több szobán
át egy vastag sző
nyeggel elfüggönyözött helyiség elé vezette.
Mikor fellibentettc a függönyt, meglepő lát
vány lárult szeme elé. Fényűző eleganciával
Vasárnap már kora reggeli órákban ha
Az idős uriasszony
elmondotta, hogy a
fia. aki rendes, szolid életet él, a múlt hét
péntekjén eltávozott otthonról és azóta nem
jelentkezett.
Az eltűnési osztály vezetője,
Risztics Lázár tanácsom,
megindította u
vizsgálatot,
amely azonban nem vezetett
eredményre.
Vasárnap reggel
azután a
Tisza Kálmán-téren
szolgálatot teljesítő
rendőrőrszem a tér egyik padján egy mélyen
alvó, jól öltözött fiatalemberre akadt. Szólí
totta és megrázta a vállát, majd mikor látta,
hogy valószínűleg valamilyen

'

Bent nyolc-tir. férfit és nőt látott.

Valamennyien minden tekintetben
paradi
csomi kényelemben hevertek szőnyegeken,
ülővánkosokon és mozdulataikból, valamint
testtartásukból arra lehetett következtetni,
hogy valamilyen kábítószert, valószínűleg
kokaint élveztek. A meglepő élmény hatása
alatt állt még K. Pál, mikor a hölgy bőtusz
kolta a szobába és leültette. Ettől a perctől
kezdve a fiatalember

!>

nem tudja mi történt vele és csak két
nap múlva ébredt fel n Tisza Kálmántéri pádon.

r A’. Pál ezután a főkapitányságra sietett és
kimondotta különös élményét. A rendőrsé
gen részletesen kikérdezték, azonban kép
telen volt
visszaemlékezni
arra,
hogy
melyik uccában van a lakás, de bizonyos
nak tartja, hogy

i

.

a Lovag- vagy Horn Ede uccában van a
titokzatos orgia helye.
A bejelentés minden fantasztikus látszata

talmas tömeg özönlött
a Városligetben a
Nemzetközi Vásár kiállítási helyére. Azok,
akik hétköznap el vannak foglalva, az
utolsó vasárnapot használták föl arra, hogy
a Nemzetközi Vásárt megtekintsék. Hivata
los megállapítás szerint több mint negyven
ezer ember tekintette meg a mai nap folya
mán a vásárt. A notabilitások közül déleiött
féltizenkettőkor a kormányzó ur őföméltósága neje jelent meg és járta végig kíséreté
vel a vásár területét. Ugyancsak a délelőtt
folvamáp látogatott el a vásárra Köhler né-

értesül arról, hogy a hatóságokat máris fog
lalkoztatják ezek a hirek és illetékes helyen
elhatározták, hogy amennyiben ezek a
sorozatos botrányok folytatódnak, kény
telenek lesznek revízió alá venni úgy
Abdul Kadir, mint Madjidc tartózkodási
engedélyét.

A hercegi pár környezetéhez tartozóknak
pedig nem áll érdekében, hogy esetleg kelle
metlen processzusnak tegyék ki őket. Sem
a gyermekeiért küzdő Madjidjet, sem Abdul
Kadirt, aki, mint a szultáni hadsereg ezre
dese, a Kárpátokat védő galíciai csapatok
sorában harcolt a világháború alatt és a
magyarsággal szimpatizáló török nemzethez
tartozik.

Megkérdestük ez ügyben Persián Ádámof,
akinek a neve a legutóbb szerepelt a her
cegi pár ügyével kapcsolatban. Persián a
következőket mondotta:
— Nem követtem el öngyilkosságot, vélet
len baleset folytán történt a mérgezés.
Ma délelőtt különben Madjidje hercegnő
ügyvédje rágalmazásért és hitelrontásért fel
jelentést tett Abdul Kadir herceg ellen. A
hercegnő ügyvédje utánanézett a herceg ál
lítólagos kérelmének,
amelyben Madjidje
hercegnő könyvének betiltását kérte és meg
állapította, hogy sem a főkapitányságra,
sem az ügyészséghez ilyen kérelem nem
érkezett

met birodalmi pénzügy miniszter !s. Á mai

Négy fűszeres harca a Ferenc^köruton

kl*4t,

tvr
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Bolgár ijedten sietett a háziúrhoz, aki egysze
rűen kijelentette Bolgárnak, hogy nem változlat a helyzeten.
ellenben az átadott negyven
ezer koronát betudja a későbbi lakbérbe. Bol
gár Henrik újra felvette a harcot, amely most
rpár hosszabb ideig tartott. A két kereskedő há
romesztendős küzdelméből újból Bolgár került
ki győztesen.
A második konkurens is megbukott.

Bolgár öröme azonban nem sokáig tartott,
mert a második konkurens bukása után nemsokára, 1925. decemberében
beköltözött a harmadik fűszeres.
A sok küzdelmen átment kereskedő most már
nem bírta az iramot. Egy ideig tengődött. Az
egymásután kővetkező
háromszoros konkurencia végre öt gyűrte
le. Bolgár teljesen tönkrement.
és a februári házbert már nem is tudta kifi
zetni. A hitelezők egymásután perelték, búto
rait, üzletberendezését tefoglalták, a háziúr pe
dig házbér nem fizetés miatt beperelte és
,

a bíróság márciusban ki Is lakoltatta Bol
gárt

A járásbíróság rövidesen kitűzi a kereset tár
gyalását, amely elé érdeklődéssel
tekintenek
nemcsak az érdekelt felek, hanem a kereske
delmi érdekeltségek is.

Makacs öngyilkos,
aki kénkővel, kötéllel
és pisztollyal kereste
a halált
Vasárnap reggel öt óra tájban hangos revotverdurranásra riadtak fel az Üllői-ut 7,
számú ház lakói. Néhány perc múlva az
egyik emeleti lakásból egy hálóruhás férfi
rohant ki a folyosóra és kétségbeesett han,
gon kiáltozni kezdett:
— Segítség, gyorsan a mentőket! 'Agyon
lőtte magát a feleségem!
Rövidesen kiderült .hogy a házban lakó
Blehák Ferenc vendéglői üzletvezető felesége
az ágyban fekve forgó pisztollyal a szájába,
lőtt. A házbcliek azonnal értesítették a men
tőket, akik csakhamar megjelentek a hely
színen. A mentőorvos megállapította, hogyj
a golyó oly súlyos roncsolást végzett, hogy,
az asszony menthetetlen. Néhány perc mulvg
Blehákné anélkül, hogy eszméletét vissza
nyerte volna, meghalt. Rendőri bizottság je
lent meg a helyszínen, amelynek a kétségbe
esett férj részletesen előadta az öngyilkosság
előzményeit.
Blehák Ferenc az utóbbi időben észrevette,
hogy felesége rendkívül lehangolt. Rendezeti;
anyagi körülmények között éltek, az aszszonynak gondjai nem voltak és igy a térj
nem tudta megmagyarázni, mi az oka fele
sége lehangoltságának. Többször faggatta, d<5
mindig kitérő választ kapott.
Egy nap, mikor Blehák hazajött, orr
facsaró bűz csapta meg az orrát, a szobában
pedig vastag füst szállt. Kiderült, hogy fele
sége kénrudakat vásárolt, azokat meggyuj*
tolta és
kéngőzbe temette arcát.

nap folyamán testületileg vonultak ki a vá
sárra a gyógyszerész kongresszus tagjai, az
idegenforgalmi kongresszus résztvevői , va
lamint a kisiparosok országos szövetségének
képviselői. A látogatottság mérvéből arra le
het következtetni, hogy a vásár minden vá
rakozáson felüli nagy sikert ért el. Az utolsó
látogatási nap ma. hétfőn van. Este hét
órakor befejeződik a kiállítás. Az illusztris A' mérges gőz az asszonyt elkábitotta, de
látogatók sorát előreláthatólag Albrecht fő gyors beavatkozással sikerült az életnek
herceg fogja lezárni, aki délután folyamán megmenteni.
fogja megtekinteni a kiállítást.
Ettől kezdve Blehák fokozottsbb mérték
ben ügyelt feleségére, de az asszony újból
megkísérelte az öngyilkosságot. Néhány hét
tel ezelőtt
•

Egy Ferenc-köruti amerikásmagyar háziúr 7 éves háborúja
tönkrement bérlőjével
A járásbíróság elé a napokban nőm minden
napi kártérítési kereset érkezett. Bolgár Henrik
kereskedőnek esztendők óta füszerüzlcte volt
a Ferenc-körut 40 .számú házban. Hét évvel
ezelőtt gazdát cserélt a ház. A régi tulajdonos
tól megvásárolta Nagy István molnár, aki akko
riban jött hasa Amerikából és Budapesten rö
vid idő alnll nyolc hátat v<tt.
Ar uj bftzlur. mikor birtokba vette a Ferenckörüli házal. fel akarta emelni Bolgár Henrik
házbéréi, aki azonban a béremelést nem fo
gadta el. Nagy István erre azzal felelt, hogy a
Bolgár üzlete melletti helyiséget,

isméi fűszeres költözött a tönkrement he
lyébe.

nemcsak az üzletből, hanem az a mögött lévő
lakásból is. A kereskedő négytagú családjával
együtt, egy szál ruhában az utcára került. Most
azután Bolgár Henrik
Aliorjay Sándor dr,
ügyvéd utján kártérítési
keresetet indított a
háziúr ellen. Kerestébeai előadja, hogy az 1922Ebből világosan kitűnik, hogy érthetetlen ben átadott negyvenezer koronát Nagy István
tendencia folytán kerültek a nyilvánosságra nem számította be a lakbérbe és a szóbeli meg
tartotta be és ezért ö
a különféle bűnvádi feljelentésekről szóló állapodásukat sem
hirek, melyek természetesen nem a legelő tönkrement. Negyvenezer korona valorizált ér
nyösebb színben tüntették fel a hercegi pár téke és kártérítés fejében
Magyarországon való tartózkodását.
250 millió koronát követel Bolgár volt
háziurától.
A Hétfői Napló a legmegbízhatóbb forrásból

Több mint negyvenezer ember nézte
meg vasárnap a Nemzetközi Vásárt

berendezett terem ajtajában állt.

egy hét múlva

aki természetesen erős konkurense volt a
bérlőnek. Bolgár n»ég ekkor sem volt hajlandó
nagyobb bérösszeget fizetni, Állta a konkuren
ciát és küzdelme eredményre is vezette, mert

egy év múlva tönkrement a konkurens.

Bolgár ekkor felkereste a háziurat és kérte,
hogy az újra megürült helyiséget ne adja ki is
mét fűszeresnek, hanem egy szűcsöt ajánlott
bérlőnek. A magasabb hArbérösszeget ugyan
most sem fizette meg. kártérítésül azonban

negyvenezer koronát adott át Nagy Istvánnak,
aki kijelentette,
hogy most már gondolkozni
fog a dolgon. Bolgár legnagyobb megtepetOfa

felakasztotta magát,

de a bázbeliek észrevették tettét, levágták á
kötelet és igy a második kísérlet is kudar
cot vallott.
Már-már úgy látszott, hogy a makacs ön
gyilkosjelölt felhagyott sötét terveivel. Jobb
kedvűnek látszott és senki sem sejtette, hogy,
újabb öngyilkossági tervet forgat agyában,
Ma éjjel aztán ágyában fekve
I
forgópisztollyal a szájába lőtt.

Á harmadik kísérlet sikerült és az elkesere
dett asszony meghalt,
I

A HÉTFŐI NAPLÓ
UJ TELEFONSZÁMAI:

Hétköznap : József 8—96.
Vasárnap délután 4 órától; Téréi 92—7(1
és 98—70,
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Péter Jenő bankigazgató
A Belvárosi Színházból
halálos autókatasztrófája végleg kivonultak Gönczyék
a miskolci országúton
Beöthy László az uj tőkeerős részvénytársaság élén,
amelynek egyik főrészvényese — egy színésznő

A. soffőr meghalt, a bankigazgató, felesége és
sógornője megsebesült, a kislánya azonban sér
tetlenül került ki a ronccsá zúzódott autó alól
Miskolc, május 8,

Vasárnap hajnalban a miskolci mentőket
telefónon
értesítették, hogy Sajószentpétcr

és Barcika között súlyos autószerencsétlen
ség történt. A mentők kivonultak a jelzett

Péter Jenő és felesége könnyebb sérü
lésekkel menekültek ineg, a kislányuk
nak semmi baja sem történt, Péter Li
pótné azonban igen súlyos és életveszé
lyes sérülést szenvedett.

helyre és az országúton egy felfordult és A mentők a sebesülteket a miskolci kői ház
összetört autó roncsait találták. Az autó alól ba vitték, a szerencsétlen
soffőr holdestét
nyöszörgés és kiabálás hangja hallatszott. pediu a halo’trsházba szállították.
'A mentők azonnal hozzáláttak a segítség
A rendőrség a bankigazgató előadása
nyújtáshoz és az autó utasait kiemelték a alapján rekonstruálta a súlyos autókaram
romok közül.
Kiderült, hogy az autóban bol lefolyását. Éjszaka, mint az országúton
Péter Jenő putnoki bankigazgató, a felesége, haladlak, szembe jött velük egy paraszt
kislánya és a sógornője, Péter Lipótné ii!t. szekér. A soffőr észrevette a szék-rét és ki
Az autót Kulcsik Sándor soffőr vezette, aki akart előle térni. Hirtelen kanyarodói vett,
u szerencsétlenségnél
azonban a merész fordulat következtében az
autó felborult és maga alá temette utasait,
halálát lelte.
akik az autó romjai alatt feküdtek, mig a
segítség m'gérifczett.
lAz utasok közül

A hadikölcsöntulajdonosok
uj Országos Szövetségbe tömörültek
Vasárnapi gyűlésükön elnökké Pakots Józsefet,
alelnökké pedig Gál Jenő dr.-t választották

A héten nagy csendben végleg liquidálódott a Belvárosi Színház ügye. A kis szín
ház vezetése végérvényesen Beöthy László
kezébe jutott, aki néhány hónapos műkö
dése alatt csodálatos módon pezsgő életre
injekciózta az előbb halálra ítélt intim szín
házat.
Most, amikor Az ügyvéd és a férje soroza
tos táblás házak mellett fut a Belvárosi
Színházban, Gönczy Ferenc, aki az utóbbi
időben úgyis csak névlegesen vett részt a
színház vezetésében, megvált a részvénytár
saság elnökségétől. Gönczyt ebben az értelemben
törölte a cégbíróság.

Ezzel egyidóben uj, tőkeerős részvénytársa*
súg alakult a színház további vitelére. Beöthy
Lászlón kívül dr. Lisser Emil vállalt nagy,
részt az anyagi érdekeltségből, de a dolog
pikantériájához tartozik az, hogy a
a színház egyik hölgytagja félmilliárddal vett részt nz uj részvénytársaság
gründohí sában.

Beöthy László, aki igy teljhatalmú elnökei
és művészi igazgatója lett a Belvárosi Szín*
háznak, most még szabadabban és függet
lenebből fejtheti ki működését, amelyből ed«
dig is csak haszon származott a kis szin*
házra.

Vanczák János képviselő marad
Sikerrel jár a mentési akció — Még ebben a hónapban
döntenek a pör ujraielvételről
A képviselőház összeférhetetlenségi bizottsága
legutóbb halasztó határozatot hozott Vanczák
János ügyében, akit rf Kúria jogerős ítéletében
egyhavi fogházbüntetéssel és politikai jogainak
felfüggesztésével sújtott. A bizottság tagjai
méltányossági alapon, egyéni szimpátiából időt
akartak engedni arra, hogy a bíróság helyet ad
hasson a pörujrafelvétcli eljárásnak. Az. inkri
minált cikk szerzője: Frisch Árpád, a Népszava
munkatársa ugyanis időközben jelentkezett és
ezzel leveszi Vanczák János válláról a terhel,
amely már-már egy mandátumot követelt áldo
zatul. A Hétfői Napló munkatársa ebben az
ügyben beszélt

Vasárnap délelőtt a Lipótvárosi Demokrata- ját. a hadikölcsönkötvények valorizációját.
Lörben tartotta alakuló közgyűlését a HadikölA megalakuló Szövetség semmiféle politikai
csőn cimlettulajdonosok Országos Szövetsége.
célokat nem szolgál.
Az alakulógyülést, amelyen nagy számban vet
—• Éhezünk! A pénzünket akarjuk csupán,
tek részt a hadikölcsöntulajdonosok, Pakots
semmi egyebet!
'József országgyűlési képviselő nyitotta meg.
Pakots megnyitóbeszédében vázolta a Szövetség — közbekiáltások hallatszanak most a gyűlés
megalakításának
fontosságát s hangoztatta, terem első padsoraiból.
hogy a kormánynak a hadikölcsöntulajdonosokGál Jenő dr. ezután beszédében hangoztatta,
'kai szemben teljesítenie kell kötelességét, mert hogy megvan a lehetőség a hadikölcsönkötvé
ők is a legmesszebmenö módon teljesítették kö nyek valorizálására. A megalakítandó szövetség
telességüket hazájukkal szemben.
majd meg fogja mutatni a forrásokat.
— Mi — úgymond — majd kikutatjuk a móHa a népjóléti kormány a háztulajdonosok
’dot, amellyel a hadikölcsönkötyények valorizálIránti Szeretctből tudta emelni a hátbérchatók testnek. A miniszterelnök, mint magán
kel, akkor a hadikölcsönkötvénytulajdonoember, mint ember szivén viseli a hadikölcsöpsok jogos igényeit is kielégítheti.
Tegnap este a keleti pályaudvarra érkezeit
kötvények ügyét, mint kormányférfiu azonban,
— Mi, — mondotta Gál — nem vagyunk egy vidéki utas és betért egy közeli vendég
— nyilván külföldi vonatkozások miatt, -~
atra az álláspontra helyezkedett, hogy a hadi- uzsorahitelezök. Békés, türelmes, megértő adó lőbe. Mikor fizetésre került a sor, észrevette,
kölcsönkölvényeket a kormány nem valorizálja. sok vagyunk s csak azt kívánjuk, hogy az adós, hog ykilopták zsebéből a pénztárcáját. A
az állam ismerje el a kölcsönt s a hitelezők lopással egy idősebb férfit gyanúsított, aki
számára addig is, amig törleszteni nem tud, leg a vendéglőben mellette ólálkodott. Azonnal
Nekünk azon kell lennünk, hogy a kor
alább kamatot fizessen.
mány elnökét meggyőzzük a hadikölcsönjelentést tett a pályaudvari őrszobán és a
Gál Jenő dr. nagy tetszéssel fogadott beszéde detektívek a személyleirás alapján el is fog
kötvények valórtzáclójának szükségességé
után ismertették a Szövetség alapszabályterve ták a gyanúsítottat. Ekkor derüli ki, hogy
ről a meg kell teremtenünk azt a helyzetet,
zetét, amelyet a gyűlés elfogadott és amelyet a
amelyben a valorizáció megtörténhet.
belügyminiszterhez jóváhagyás végett beterjeszt. a pályaudvari tolvaj személyében egy isPakots beszéde után Gál Jenő dr. országgyű
A Hadikölcsöntulajdonosok Országos Szövet mertnevü nemzetközi szélhámos került a
lési képviselő emelkedett szólásra.
sége ezután megválasztotta a Szövetség ideigle rendőrség kezére. Az őrszobán ugyanis bc— A hadikőlcsőnkötvényeseknek, — úgy nes tisztikarát. Elnökké Pakots Józsefet, al- smerte, hogy Holzmüller Viktor a neve, 59
mond — nincsenek rebellis szándékaik. Alkot elnökökké pedig Gál Jenő dr.-t. Bartkó János éves, egykori budapesti cipökereskedö, aki
mányos formák között óhajtja kifejteni a meg gyárost és Zala Zsigmond vezérigazgatót válasz Vicont Theodor de la Vigne néven egész se
reg szélhámosságot követett cl a külföldön.
alakítandó Szövetség működését és elérni cél tották.
Beismerte azt is, hogy a vidéki utas pénz
tárcáját ö lopta el, mire letartóztatták.
Körülbelül három
évtizeddel ezelőtt ismertnevü cipökereskedö
volt
Budapesten
Holzmüller Viktor. Akkoriban nagyösszegü
bizományi árut vett át, az érte kapott pénzt
elsikkasztotta és mikor följelentést tettek
ellene,
külföldre menekült.

Nánássy Andor

képviselővel, a mentelmi bizottság előadójával,
aki a következőket mondotta;
— Nézetem szerint meg van a lehetőség Van
czák János mandátumának megmentésére. Ugy
tudom ugyanis, hogy még ebben a hónapban
megtartják az ujrafelvételi tárgyalást, amelynek
eredménye nem lehet kétséges, minthogy a cikk
szerzője jelentkezett. Ha pedig a bíróság elren*
deli a pör ujrafelvételét, megszűnik' az összeférhelctlenség és Vanczák János képviselő ma

rad.

Letartóztatták Holzmüller Viktor
veszedelmes nemzetközi szélhámost,
aki harminc éven keresztül mint francia gróf
fosztogatta áldozatait

Jelentkezett levélben Őszi Gyula
bankár, az elfogott Weisz Emil fia

Felajánlja, hogy átadja magát a magyar ható
ságnak, ha apját nem hozatják haza
(Á Hétfői Napló tudósítójától.) Megírták
n lapok, hogy Toulonban elfogták Weisz
Emilt, a nádoruccai Weisz Emil és fia bu
kott bankcég megszökött tulajdonosát, aki
nek elfogatásiról a pesti hitelezők is tudo
mást szereztek a lapjelentések alapján. A
legnagyobb hitelezők egyikének ügyvédje,
Bartha József meg is tette a szükséges lépé
seket, hogy' az elfogott Weisz Emilt a fran
cia hatóságok kiadják és hazahozassák Bu
dapestre.
Most azután érdekes fordulat történt az ügy
ben. Diamant Gyula Aréna-ut 68. szám alatt
lakó kereskedő ugyanis, aki a hitelezők között
Szerepel és jóbarálja őszi Gyulának,
levelet kapott Párizsból őszi Gyulától.
Ebben art Írja, hogy a francia lapok egyik el
dugott híréből megtudta, hogy Toulonban le
fogták édesapját. Nem tudja ugyan, hogy a
francia hatóságok kiadják-e Weisz Emilt Ma
gyarországnak, de ő, édesapja sorsáért való ag
gódásában, felajánlja, hogy
ha ■ hitelezők lemondanak arról, hogy
édesapját hazahozassák
Üs fogházba vitessék, és ha lemond annx a
bűnvádi eljárásoknak édesapjával szemben \aló
folytatásáról,

agy ő önként jelentkezik
Js átadja magát a magJar hatóságoknak. Haj
landó a ráváró sorsot raagárg vájlalpi, njerl

Ettől az időtől fogva nyoma veszett és a
budapesti rendőrség hiába köröztette Európaszerte Holzműllert, aki Franciaországban
telepedett le. Itt azután vjcomt Theodor de
tudja azt, hogy nem bűnös és a magyar bíró- la Vigne néven aztán sorozatos szélhámos
ság fel fogja menteni. A levélen rajta van pá ságokat követett el.
Most már a francia rendőrség is üldözte,
rizsi cime is, ahova sürgős választ kér.
A kapott levelet átadták a budapesti főkapi de ez a nyomozás sem hozta meg a kívánt
eredményt,
mert Holzmüller, alias vicomt
tányságnak, hogy döntsön őszi Gyula kérelme
de la Vigne eltűnt üldözői szeme elöl.
dolgában.

Három évvel később a francia fővárosba
megérkezett az amerikai Rotsehild-bankház
egyik igazgatója, aki első időben feltűnő
költekezésével magára vonla a közfigyelmet*
A borotváit, ősz amerikai jeenkiben senki
sem fedezte volna fel a már nemzetközi
szélhámos hírnévre szert tett Holzmüller
Viktort, aki olt tartózkodása alatt a párizsi

szegény gyermekek részére megszervezett
egy ünnepségei, amelynek fő attrakciója lett
volna
a párizsi nagyoperában megtartandó
álarcosbál.

A nagyszabásúnak Ígérkező európai bált

azonban nem lehetett megtartani, mert az
amerikai bankár az ünnepség előtt egy nap
pal ismeretlen helyre távozott. Távozása után
ierült ki, hogy’ nemcsak az operai bál befolyt
összegét sikkasztott^ el, hanem
jelentékenyen megkárosított néhány,
francia bankot is,
amelyektől
különféle megkötendő üzletrd
előleget vett fel. Ettől az időtől fogva egész

Európa rendőrsége üldözte Holzmüller Vik
tort, aki nemsokára London legsötétebb
apacsnegyedében, a Whitecapelben tűnt fel,
majd egyes hirek szerint
a nemzetközi Icánykereskedők balkáni
irányítója lett
1921-ben Párizsban elfoglak egy tolvaj
társaságot, akik között ott volt a magyar
szélhámos is, akire a főtárgyaláson rábizo
nyították az utóbbi esztendőben elkövetett
apróbb lopásait és ezért

■ párizsi törvényszék
ítélte.

állandó fáradtság, lehangoltaág Ideges inger
lékenység lesznek úrrá ön felett, ha nem visz
szervezetébe mindennapi táplálkozásával ele
gendő vitamint. Ha azt akarja, hogy munka
ereje, életkedve feléledjen és öaszes nervel,
melyeket idegrendszere befolyásol, kifogástala
nul működjenek, fogyasszon el naponta néhány
táblácska vagy néhány szem

IRNERvitamintápszert!
A legkiválóbb orvoeok ajánlják
Mindenütt kaphatói

Egy eredeti dobos Ara tíO pengő

kétévi börtönre

Ezt a büntetést kizárólag a rábizonyított be
törésekért kapta, mert a bíróságnak Holt*
malterra nem sikerült rábizonyítani az eh
követett szélhámosságokat. Szabadulása után
kiadták a magyar hatóságnak a rovottmultu
Holzműllert, de mielőtt még Magyarorszá
gon utolérte volna az igazságszolgáltatási

szállítás közben — megszökött.
Kétévi
eredménytelen
nyomozás
ulárt
most jutott
rendőrkézre Holzmüller Vik
tor, aki a főkapitányságon tett vallomásá

ban részletesen elmondta harmlncesztendös
működésének történetét és beismert ezen
kívül még számos olyan apró bűncselek
ményt, amelyekről a magyar rendőrségnek
ezídelg nem volt tudomása. Miután az <
gyanú merült fel ellene, hogy több vidék!
városban Is követett el az utóbbi időben
apróbb tolvajlást, ezért a rendőrségről át«
kísérték a pcstvldékl ügyészségi fogházba,
ahol a közeli napokban fogja a soros virj.
gálóbirö a kihallgatását megkezdeni.

4.

Koloa Jeni, .
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Vitéz Pertey Lajos volt fő
HÍREK
hadnagy érdekes kolonizálási
Gróf Andrássy Géza —
terve a délamerikai magyar
tereplovaglás
kivándorlók megmentésére

Ma tartotta a Nemzeti Lovarda a gróf And
rásit/ <>r:a tcreplovaglás versenyét, melyen
megjelent Horthy Miklós kormányzó is, aki
pemcsnk a Vérmezön felállított díszsátorban
szemlélte végig az indulást és beérkezést, ha
nem autón a Nemzeti Lovarda vezetőségei kiBéreiében a budai hegyekben vezető terepulon
lévő akadályoknál is megjelent és gyönyör
ködve szemlélte a nehéz lovasbravurokat. Olt
Volt a magyar arisztokrácia majdnem minden
Ingja. Andrásig, Erdődy, Pallaoidni, Teleki.

‘Hadik. Széchenyi, Bathyány, Csekonics, Pejacsovich, Hcrbersteln grófi családok, báró Pró'nay György. Jánky Kocsárd főparancsnok, Kárpáthy Knmilló dandárparancsnok, TóthuáradyAsboth István, Zahlcnder Béla altábornagyok,
Prónay Sándor, Kiss Ferenc tábornokok, a

A belügyminisztérium foglalkozik a latin
amerikai kolonizációs tervezettel
A belügyminisztérium kivándorlási osztálya
elé tegnap egy igen érdekes beadvány került.
Megjelent a belügyminisztériumban vitéz Per'
tey Lajos volt főhadnagy, a Hadrőa egykori
alelnöke, aki már évekkel ezelőtt tanulmány
útra indult Délamerikába és más anyagi esz
közök hiányában úgy szerezte meg a költsé
geit, hogy a délamerikai államokban ezermé-

jnriben pedig a lovaséletünk minden számot
tevő tényezője, élén nagybányai Horthy István
lovassági tábornokkal. A tereplovaglás részletes teres magasságból repülőgépről ejtőernyővel
eredménye a következő: Urlovasok: I. Nemzeti leugrott és az igy szerzett jutalomösszegböl
Lovarda, lovagolta Kaffka Zoltán; 2. Grófi Fri szerezte útiköltségét. Utazása során azonban
gyes, .luk kér. lovagolta tulajdonos; 3. báró Pod- nem tért el eredeti céljától, hanem behatóan
mnniezky Péter, Bütykös, lovagolta tulajdonos; foglalkozott az ottani magyar kivándorlók
4. Nemzeti Lovarda, Skaylark, lovagolta Bindcr helyzetével.
Ottó; 5. l.edniczky György, Bóbita, lovagolta
Ez a munka főként úgy volt elérhető, hogy
tulajdonos: 6. Schaurek Ottmár, Sugár, lova Perteyt a délamerikai hatóságok messzemenő
golta tulajdonos, indult 34 16.
jóindulattal fogadták, a nagy napilapok pedig
Hölgylovasok: 1. Hungária conc.ours istálló,
barátságos hangon foglalkoztak nemcsak
Armina, lovagolta Reeves Connie; 2. Hungária
bravúros mutatványaival, hanem utazásá
concours istálló. Kimono, lovagolta Pauly Hartnak céljával is.
manné; 3. Valda Béláné, Báró IL, lovagolta tu
lajdonos. I. Horváth Antalné, Csínom Patkó, Tanulmányutjának befejezése után visszaindult
lovagolta tulajdonos.
Európába és néhány nappal ezelőtt Budapestre
érkezett. Pertey Lajos tizenkét ívre terjedő
— A Józsefvárosi pengőbucsu. Vasárnap haj
memorandumot dolgozott ki és átadta a
halban szalagos papírtrombiták és a fakereplők
belügyminisztérium
kivándorlási osztálya
vidám zaja verte fel a máskor csöndes József
vezetőjének,
Áldássy József dr. miniszteri
város nyárspolgárait. A Baross-utca környékén
tanácsosnak.
« buesus sátrak serege fehérlett, a sátrak közölt
pedig tarka áradatban
tolongott a közönség.
.Mór délelőtt is sokan voltak n búcsú látogatói,
ebéd után azonban a háztartási alkalmazottak
és lovagjaiknak személyében felvonultak a ki
segítő hadcsapatok, amelyek azután egy roham
mal bevették a sátorsorok még elfoglaiatlan ut
cáit. Vidám volt az élet a Józsefvárosi búcsún,
sok volt a közönség. A bucsusok ugyan panasz
kodtak. hogy a cifra mézeskalács-sziveknek és
huszároknak éppen úgy, mint az ezernyi apró
játéknak több bámulója,
mint vevője akadt,
túlságos panaszra azonban mégsem volt okuk.
Külön érdekessége volt a Józsefvárosi búcsú
nak, hogy az idei búcsúk közül ez volt az első,
amelyen pengőben fizették
le a mézeskalács
árát. Itt-ott fájó szívvel hasonlították össze az
egykori pengőárat a mai pcngőárakkal, végül
is azonbnn q bucsusok és bucsulátogalók egy
hangúan sikerültnek könyvelték el az első Jó
zsefvárosi pengőbucsut.
— A katholikus nők Árpádházi Margit
szenttéavatásáért. A Magyar Katholikus Nöegyesülelek Országos Szövetsége vasárnap
Cscrnoch János hercegprímás védnökségével
,,Katholikus Nők Napját" tartott, melynek
célja volt: Árpádházi Boldog Margit szentté
avatásának kikönyörgése és emlékezetének
felelevenítése. Az ünnepség a Domonkosok
templomában kezdődött, ahol háromszázan
áldoztak. Délután a városi Vigadóban diszgyiilést tartottak, amelyen társadalmi és hit
életünk sok kiválósága jelent meg. A gyűlést
Aespcrelc követte a Szent Anna templomban.
—- Az Országon
Küzegészségügyl Egyesület
közgyűlése. Az Országos Közegészségügyi Egye
süld vasárnap délelőtt közgyűlést tartott. Gcrlóczy Zsigmond dr. elnöki megnyitója után a
közgyűlés az elnök javaslatára kimondotta,
hogy az iskolai szünidőnek szeptember 15-ig
való meghosszabbítását kéri a kultuszminisz
tertől.
— Bezuhant eg.v huszméter
mélységű
liiilbn. Sipiczki Pál ötvennégéves napszámos
Csömörön egv 20 méter mélységű kút ásá
sán dolgozott. Munkaközben drótkötélen le
ereszkedett a kút üregébe. Tizenöt métert
hajadt már. amikor eddig
még meg nem
állapítható ok miatt a drótkötél elszakadt és
Sipiczki a kút fenekére zuhant. A szerencsét
len ember gerinctörést szenvedett. A kör
nyékbeliek félórái munka után kiemelték n
kuthól és a mentők a Szent Islván-kórházba
szállították.
— Súlyos autógázolás az Erzsébet-hidon.
Spielbcilncr .Ibisei 43 éves gépkocsivezető a
195. számú próbakpcsijával az Erzsébet-hi
don elütötte a Budáról vele szembe kerék
páron haladó Oravetz István 31 éves kömüvessegédet. A szerencsétlen
fiatalember a
gépéről leesett és olyan súlyos sérüléseket
szenvedeti, hogy a mentők eszméletlen álla
potban
szállították a Rókus-kórházba. A
rendőrség a gázoló gépkocsivezető ellen meg
indította az eljárást.
, — Megtámadta a rendőrt. Csepelen, a
Pesti ucca 116. számú házban lévő vendég
lőben mulatott Lindmaycr József . húszonegyéves gyári munkás. Közben szóváltásba
keveredett néhány vendéggel és csakhamar
hangos veszekedés folyt le közöttük.
A
környéken szolgálatot teljesítő
rendőrörszetn a veszekedés zajára a vendéglőbe sie
tett és rendreutasitolta a rajongókat. Lind
át nyer erre a rendőrre támadt és kétszer ar
cul ütötte, majd rávetette magát és meg
akarta verni. A rendőr néhány percig tartó
dulakodás után ártalmatlanná tette a dü
höngő embert és clőállilolln a főkapitány
ságra. Lindmaycr itt részegséget szimulált,
azonban megállapították róla, hogy józan.
Hatóság elleni erőszak miatt letartóztatták.

A memorandumban részletesen foglalko
zik a délamerikai latin országok, Brazilia,
Argentinja, Peru Chile és Uruguy magyar ki
vándorlóinak sorsával. Elsősorban is óvatos

ságra cs tartózkodásra inti a kivándorolni
szándékozókat, és hangsúlyozza, hogy a ki

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet
vasárnapi jelentése szerint többnyire de
rült és száraz idő várható hőemelkedés
sel.
— A gyógyszerészek megalakítják a gyógy
szerészkamarát. Vasárnap délelőtt a Zeneművé
szeti Főiskola nagytermében tartotta hatodik
évi rendes közgyűlését a Magyarországi Gyógyszcrészegyesülét, A közgyűlésen 300 gyógysze
rész vett részt. Dr. Gaál Endre orsz. képviselő
elnöki megnyitóbeszédé után dr. Tauffer Gábor
előadó a közgyűlés napirendjének legfontosabb
pontját, a gyógyszerész kamara megalakításának
kérdését taglalta. A közgyűlés egyhangúlag ki
mondotta, hogy állást foglal a gyógyszerész
kamara megvaiósitása mellett és megfelelő lépé

seket tesz illetékes helyen aziránt, hogy a
gyógyszerészkamara mielőbb meg is valósulhas
son. A közgyűlést a Hungária-száJló fehértermé
ben bankett követte.
—A norvég hírlapírók a kormányzónál.
A fővárosba érkezett előkelő norvég hírlap
írók szombaton este a Margitszigetet tekin
tették meg, vasárnap délelőtt pedig résztvettek a La Fontaine Társaság matinéján.
Este az Opera előadását tekintették meg. A
norvég lapszerkesztőket ma, hétfőn délelőtt
10 órakor kihallgatáson fogadja Horthy Mik
lós kormányzó. Utána a külföldi vendégek
a különböző múzeumokat tekintik meg, este
pedig elutaznak a fővárosból.
— A Fansz közgyűlése. A Fővárosi Alkalma
zottak Nemzeti Szövetsége vasárnap délelőtt
ar Újvárosháza közgyűlési termében tartotta
évi rendes közgyűlését. A főtitkári jelentést elő
terjesztése után a közgyűlés elhatározta a
Fansz elnökének, Wurmb Elemérnek nevéről
elnevezett alapítvány tőkéjének felemelését,
majd állást foglalt a fővárosi tisztviselők beteg
pénztára megvaiósitása melleit.
— Ár asztalosmesterek állásfoglalása a köz
üzemek ellen. Az Asztalosmesterek Országos
Szövetsége vasárnap délelőtt Bérkocsis ucc.ai
székhazában közgyűlést és kongresszust tartott.
Nagy Antal elnöki1 megnyitója után Füredy
Lajos az asztalosmesterek sérelmeit ismertette,
majd Horváth Endre indítványára a kongreszszus éles állást foglalt az állami és községi asztalosüzomek ellen.
— Letartóztattak három csalót.
Vasárnap
délelőtt a főkapitányságon letartóztatták Becr
Ede 40 éves géplakatost, akit n budapesti tör
vényszék. — Kornitzer József 26 éves foglalko
zásnélküli fiatalembert, akit a szegedi törvény
szék, — és Kovács Géza 2fi éves
géplakatost,
akit a szolnoki törvényszék
csalás miatt már
hosszabb idő óta köröztetett. A megindított nyo
mozás során beigazolódott, hogy a három fiatal
ember évekkel ezelőtt együtt követett el soro
zatos csalásokat, azután külföldre szöktek, de
anyagi viszonyaik sdsszakényszerilctték őket és
igy kerültek a rendőrség kezére.

— Nem jó a Gellérthegyen elaludni. Vasár
nap este megjelent a főkapitányságon Vámosi
Lajos gyárimunkás és különös ügyben tett föl
jelentést. Elmondotta, hogy délután kirándult
n Gellérthegyre, séta közben elfáradt, egy gye
pes helyen lefeküdt pihenni és elaludt. Mikor
felébredi meglepődve vette észre, hogy míg
aludt, egy élelmes tolvaj kifüzle a cipőjét, leve
tette és a harisnyájával együtt elvitte, azon
kívül eltűnt a pénztárcája is. A rendőrségen
megindították a nyomozást a Iréfáskedvü tol
vaj kézrekcritésérc.

vándorlást lehetőleg kerülni kell. Pertey'
memorandumának
leglényegesebb
része
azonban az, amelyikben kifejti, hogy a nem

legkifogástalanabbul szerzett konzuli szol
gálat miatt sok hátrány éri a délamerikai

BudapMt, 1W7 májai
— Iskolai találkozó Aradon. Az aradi felső-*
kereskedelmi iskola 1917. évben érettségizett
volt tanulóit felkérem, hogy a legközelebb tar
tandó 10 éves találkozó megbeszélése és előké
szítése érdekében cimüket Karácsonyi Józseffel
(Arad, Aradmegyei Takarékpénztár címén) közölni szíveskedjenek. Gárdonyi Jenő hírlapiról
— Külföldi eredmények : (Prága) Sparta—Penarol
1:0; (Pozsony) Cseh-válogatott—Magyar válogatott
6 : 4.
— Országos ipar testületi értekezlet. Vasárnap
délelőtt a kereskedelmi kamara helységében
172 vidéki és 34 fővárosi ipartestület kiküldötte
értekezletet tartott. Bittner János elnöki meg
nyitója után Móór Jenő ismertette az ülés tár
gyát ; a kontárkérdést.
— Amerika--Németország teniszmérkőzés. (Berlin).
Vasárnap fejeződött be az. Amerika—Német tenisz mér
kőzés, amit az előbbiek 4 : 1 arányban nyertek meg.
— Sebess Árpád átférje a lovagiasság szabá
lyai szerint intéződött el. A Hétfői Napló két
héttel ezelőtt megjelent számában irtunk arról
az afférröl, mely Sebess Árpád tart, hadnagygyal kapcsolatban az Astoria-szálló előtt tör
tént. Mint meggyőződtünk, a cikkel ellentétben
a valóság az, hogy Sebess az Astoriából társa
sággal jött ki. Társaságának egy hölgytagját a
szálló ajtajában egy férfi fixirozta. Sebess az
ismeretlent felelősségre vonta. Rendőri beavat
kozás nem történt s igy Sebess magát hírlap
íróként nem is igazolhatta. Az ügy azóta a

magyarokat. Az amerikai latin országokban
nagyon sok helyen nincs konzulunk és a
legtöbbször a holland konzulok veszik vé
delem alá a magyarokat.* A megszállt terü
letről kivándorló magyarok ilyen körülmé lovagiasság szabályai szerint elintéződött. Senyek között nem találnak megfelelő össze bess Árpád a jegyzőkönyv tanúsága szerint a
legteljesebb elégtételt kapta.
köttetést az anyaország hatóságaival és attól
— Százezer gyermeknek hoz hetenként örömöt, szóra*
kell tartani, hogy elvesznek a magyar nem kozázt,
sok vidám órát a legkedvesebb és leghűségesebb
barát, a ..Tündérvásár" képes heti gyermekujság. In
zeti eszme számára.
gyenes mutatványszámot szívesen küld a „Tündérvásár'*
kiadóhivatala, Budapest, V./D-, Akadémia-utca 10 sz.
Pertey ezért azt ajánlja, hogy magyar
kolóniát kell szervezni, hogy igy a ma
— Eltűntek, A főkapitányságon Risztics Lázár, rendőrlanácsosnak, az éltül ési osztály vezetőjének vasárnap
gyarok együtt maradjanak
délelőtt bejelentették, hogy Csontos Lipótné Lajos nevű
tizennégyéves fia a Wesselényi-utca 17 számú házban
és jobban megvédhessek gazdasági érdekei levő lakásáról. — Friebcisz Emma gyermekleány pedig
a Ferenc József-rakpart tizenhat számú házban lévő la.
ket is.
kásáról eltűnt. A rendőrség az eltűntek felkutatása ér
A beadvány szövegezője nem teljesen a dekében megindította a nyomozást.
— A vasárnap öngyilkosai. Trekus Lidia buszonnyolcmaga elhatározásából tette meg ezt a lé
ées háztartásbeli asszony, a Pannoi.ia-utca 7. számú
pést, hanem a montevideoi magyar föld- házban lévő lakásán. — Krivánik Márta harmmekétéves
háztartásbeli .-sszony egy dobuccai vendéglőben. —
müveskivándorlók kérték fel és
Schiller Ilona huszonkétéves háztartásbeli leány Kolozsvári-ut 49. - Krausz Károlyné negyvenötéves háztar.
ajánlólevéllel látta el Royter, monte
tásbeli asszony Gizclla-ut 16. szám alatti lakásán lugkő.
oldattal. -- Klauber Gyula hatvankilencéves pincér Kálvideoi holland konzul.
mán uccat lakásán anyagi okok miatt lugkőoldaltal
megmérgezie magát. A mentők valamennyiket a Ró
Vitéz Pertey Lajos memoranduma már kus-kórházba szállították.
Aldássy miniszteri tanácsos előtt fekszik és
_ A világ összes autóinak robbanó motorjait a leg
rövidesen átkerül véleményezés céljából a ideálisabb robbanószer, a benzin táplálja. Hogy lehetsé
ges mégis, hogy nagyon sok háztartásban ezt a robbanó
kivándorlási tanácshoz.
szert használják (öntisztítónak s nem törődnek az abban
rejlő nagy veszéllyel ? Rolf, a modern folttisztitószer tőkötetes biztonságot nyújt, mert nem ég, nem robban -csak tisztit. Kapható mindenütt.
— A Magyar Tudományos Akadémia közgyű
lése. Vasárnap délelőtt nagy dísztermében tar
- A Wiener Bunk-Vereln, Wien, Igazgatótanácsa meg
totta a Magyar Tudományos Akadémia 57-ik állapította az 1926. üzletév mérlegét, mely 4.615,870.81
közgyűlését, amelyen Józse/ kir. herceg is meg shilling tiszta nyereséggel zárul, a tavalyi 4.488,570.58
jelent. Ilosvay Lajos másodelnök megnyitó sza shillinggel szemben Az igazgatótanács a május 19-iki
közgyűlés elé azt a javaslatot terjeszti, hogy részvényen
vai után Berzeviczy Albert Fraknói Vilmosról ként - mint múlt évben - 1.80 shilling ~ 9% oszta
tartott előadást. Ezután Balogh Jenő dr. ter lék fizettessék és a'- részvénytőke 40 millió shillingről 5a
jesztette elő főtitkári jelentését, majd Hubay millió shillingre emeltessék, 750.000 dat-ab uj részvény
kibocsátása által, melyekből 500.000 darabot Dillon, Read
Jenő tartott előadást a zeneművészet fejlődé ct Co. new-yorki Cég. 250.060 darabot pedig az intézet
régi külföldi üzletbarátai vesznek át, kb. a napi árfo
séről. Az ünnepi ülés után bankett volt.
lyamon, több évi zárkötelezettség mellett.
— Cáfolják az Arbeiter Zeitungot: Becs
— A Magyar Cukoripar Rt. megtartott közgyűlése aí
ből közük: Az Arbeiter Zeitung vasárnapi osztalékot 10 pengőben állapította meg, mely f. hó 4-től
kifizetésre. Az igazgatóságba uj tagként dr. Wotszáma jelentést közöl a magyar legitimisták kerül
titz Béla, a társság igazgatója választatott meg.
bécsi találkozásairól s azt közli, hogy a ta
- Az Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya közgyű
nácskozáson résztvett magyar legitimisták lése az 1926. üzletévi osztalékot részvényenként 10 pen
gőben állapította meg. A 36. számú részvényszelvény ■
állítólag összeköttetésbe léplek volna a szö társaság
pénztáránál és a Hitelbanknál kerül beváltásra^
vetségi kancellári hivatallal. Ezzel szemben
— A Mezőgazdasági Ipar Rt. közgyűlése elhatároztahivatalosan közük, hogy a magyar legitimis hogy
az 1926. üzleti évre 1.30 pengő (az elmúlt évben 1.28
A szelvényeket a Hitelbank
ták a legutóbbi időben Bécsben tartott ta pengő) osztalékot Űzet.
nácskozásairól semmit sem tudnak s azok váltja be.
—' A Hangya 1926. évi zárszámadása 194.448 pengő fe
semmiféle ügyben sem fordultak a szövet lesleggel
zárul. A szövetkezet forgalma az előző évi 57.6
ségi kancellári hivatalhoz. Minden, amit er millió pengői ói 61.9 millió pengőre emelkedett. Az 1926.
ről állítanak, furcsa kitalálás, amelynek évi nyers felesleg 5.1 millió pengőt tett ki. amiből g
költségek 1.3 millió pengőt és az adóterhek 437.317 pen
semmiféle alapja sincs.
gőt emésztettek fel.
— A Magyar Szőlősgazdák Egyesületének
közgyűlése. A Magyar Szőlősgazdák Országos
Egyesülete vasárnap, délelőtt tartotta az OMGE
székhazában évi közgyűlését. Kosinszky Viktor
elnöki megnyitója után dr. Baross Endre ter
jesztette elő az évi működéséről szóló jelenté
sét. Javaslatára a közgyűlés kimondotta, hogy
a szőlőtermelők sérelmei ügyében felirattal for
dul a pénzügyminiszterhez.
— Kiesett a vonatból és a kerekek levágták
a balkarját. Koncz István 30 éves asztalos Nyircsászár község határában a robogó vonat lép
csőjéről leesett és a kocsi alá került. A sze
rencsétlen ember halkarját az utánajövő vágón
kerekei tőből lemetszették. Az utasok, akik
észrevették a szerencsétlenséget, megállították
a vonatot, felhozták Budapestre és itt a Rókuskórházba vették ápolás alá.
— Leégett a községi élelmlszerilzem soroksárl-utl telepének a teteje. Szombatról
vasárnapra virradó éjszaka a községi élel
miszerüzem Soroksári ut 58. sz. alatti tele
pén tűz ütött ki. A veszedelmesnek Ígérkező
tűzhöz a központi és a IX. kerületi őrség
vonult ki. Amikor a tűzoltók megérkeztek,
a gyár zsírolvasztó műhelyének
a teteje
már lángokban állt.
Egy órai megfeszített
munkával sikerült a tetőtüzel eloltani és a
tüzvizsgáló bizottság megállapította, hogy
munka után a kéményből kipattanó szikra
következtében gyulladt meg a kátrány
papírral fedett műhely teteje.
Minden linóm, drága anyagot,
— KézrekerUlt Kispest és Pesterzsébet foszto
selymet, gyapjúneműt, csipkét
gatója. Vasárnap délután Kispesten a Sárkány
házilag mossunk POLO-oldatucca 12. számú házban lévő füszerüzletben be
ban, mert
törés közben teltenérték Fessel Gyula húszonhatéves asztalossegédct. A rendőr előállította a
főkapitányságra, ahol beismerte, hogy az utóbbi
hónapokban egész sereg kispesti és erzsébetfáival üzletbe betört és mindenütt kifosztotta a
pénztárt. Kihallgatása után letartóztatták.
— A gyermeknap eredménye: 142.700
pengő. Vasárnap reggel fejezték be az Or
szágos Gyermekvédő Liga gyűjtési eredmé
nyének összeszámlálásái.
Az összeszámlálás lezárása után megállapították,
hogy a
(’gyeljünk a névre és csomagolásra, hogy
gyűjtés 142,700 pengő eredménnyel járt, te
hát 44.700 pengővel többet
gyűjtöttek az
eredeti POLO- pelyhet kapjunk!
jdén, mint tavaly.

POLO "pehely
ragyogóra tisztítja s
emellett óvja és kíméli
a kényes holmit
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Primadonnák a B-listán!

SZÍ V II Á Z

Végre elérkeztünk ide: primadonnák is kerül
B.-listára, nemcsak banktisztviselők,
saldokontislák, tuszercssegédek, közép- és segédszinészek. Meg kell mondani: nem örülünk an
nak, hogy „közéletünk** ragyogó gyémántjai,
amelyeket büszke anachronizmussal hordtunk
szegénységünk vúnyadt és rongyos köpönyege
felett, mint feleslegesen csillogó strasszok ke
rülnek legalább egy időre, a feledés lomtárába.
Nem örülünk a B-lislának, hiszen szépek vol
tak ezek, ragyogtak és illatoztak odafenn, ahon
nan most kiáltó szóval parancsolja le őket a
szegénység, amit színigazgatói nyelven de
konjunktúrának szoktak nevezni.

itek a

Röviden tehát: a színházak erősen szervez
kednek a jövő szezonra. Darabjaik tömege áll
harcra készen, az ensemble is majdnem teljes
már, de a primadonna mindenhol hiányzik. Pe
dig sok a primadonna és kevés a színház, igy
teljesen bizonyos, hogy egynéhány elsőrendű
sztár megéri azt is, amit azelőtt legrosszabb ál
maikban sem mertek elgondolni. Elérik, hogy
3 direktorok nem törik ki a nyakukat, mikor
Utánuk futnak. Kétségtelen, hogy elkeserítő ez
számukra, de tény az, hogy hat elsőrangú pri
madonna közűi csak

A Király Színházban Prúger bécsi társulati

Kosáry Emmi,

aki hosszú távoliét után sehogyan sem tud a
hazai viszonyok közé illeszkedni, tényleg kiván

dorol újra.
Biller Irén,
aki az idén is hol játszott, hol nem, csak

Szerződés nélkül maradnak, kivándorolnak
a primadonnák — Mit mond a színigazgató
és az operettszerző?
t

SZÍNHÁZI napló

német színpadon
folytatja azt, amit itt elhagy.

egyes szerepekre

kap elhelyezkedést és Így továbbra is kénytelen
kabarékban fellépni.
Honlhy Hanna

ben. Beérkeztek' a Fali, Strauss, Lehár, Kálmá- prózai szerepkört választott magának ahol na
premierek pontosan, amelyek azután ellátták gyon jól megállja a helyét.
az egész világot. Most nincsenek, mert nincs
Somogyi Nusl
kereslet bennük. Budapesten a hazai termés,
talán az egyetlen, aki éves szerződést tud
nem nevezhető
elsőrendűnek, talán éppen
kötni.
olyan mint amilyen az a pót primadonna galéria Itt van még
amellyel a színigazgatók kísérletezni kénytele
Fedák Sári,
nek. Nálunk a revü, nem a közönségnél, hanem
a színigazgatók pénzhiányán bukott meg. Kü aki szintén opcrellprimadonnának számítódik,
lönben még annyi operettszinházunk sem volna aki azonban jövőre tényleg kénytelen lesz meg
maradni a „Fedák Corporation" mellett.
5.
6.
Tehát vegyük sorra őket, akik között pusziit
El kell tehát búcsúzni tőlük', a mindenek
az uj B-lishi,
elölt pompás színésznőktől, divatot diktáló
Péchy Erzsi,
disznóktól, színpadi királynőktől és hercegnők
aki őszre feltétlenül hazajön Angliából, ahol től, sziporkázó csillagszóróklól, az elegáns élet
most nem játszik, hanem privatizál és aki butonjaitól, akik igazán nem tehetnek róla,
valóban a levérbelibb primadonnák egyike, hogy Pesten és a színházi világban megismer
csak egy-két szerepben juthat szóhoz.
ték azt a szimpla szót: leépítés. Mert ezt a szót:
gázsi leépítés, a primadonnák nem akarják
Lábass Juci
megtanulni.
Stób Zoltán
egy interjújában kijelentette, hogy

Óriási filmriport készült
a kínai polgárháború borzalmairól

egyetlen egynek van jövőre szerződése,
de annak sem operettszinpadon, hanem

T. G. Cross, a NANA munkatársa repülőgépen elkészítette
Varsótól-Sanghajig cimü első nagy kínai iilmriportját

prózai szerepkörre.

kettő biztosan elhelyezkedik,
de három, feltétlenül hallgatásra, vagy kivándor
lásra van ítélve. Mi ennek az oka?

X többi öt közül

Messze keleten, irtózatos vérontások köze
pette, dühöng még most is a kínai polgár
háború.
Újságcikkek ezrei ontják naponta a
szenzációkat az olvasók elé. Pontos, hü tudósí
tások és táviratok százai számolnak be a sárga
hadseregek mozdulatairól, helyzetéről, vérontá
sairól, kegyetlenkedéseiről, idegen hadvezérek
ről, idegen városokról — és a közönség még
sem tud képet alkotni arról, ami Kínában tör
ténik. Események, emberek, vizek, városok, ré
mes
történetek,
kegyetlenkedések
össze
folynak a betülengerben, az olvasó pedig meg
nem értve azt, dühösen lapozza át az újságokat.
T. G. Cross, a kiváló angol újságíró a News
AHiánce, . Newspapers Askoliatiqn munkatársa
Varsóban repülőgépre ült, Kínát’ végigrepülle é.s
Sanghaiban kötött ki. Cross feltétlenül zseniá
lis újságíró, aki nem elégedett meg tolla erejé
vel, hanem

pzeket mondja •
— A régi világban, már amennyire ellenőrizni
lehel a magyar színpadi történelmet, minden
fiz évben jött egy primadonna. Ezek pontosan
leváltották egymást és ez meg is felelt a szín
igazgatók és a közönség kívánalmainak. Mikor
a magyar daljáték' és az operett játszás erősebb
fejlődésnek indult, a Népszínház színpada há
rom primadonnát is kibírt. Péjdául Blaháné
mellett is elsők Tehettek Pálmay Ilka és Hegyi
'Aranka, majd tíz évvel később Küry Klára mel
lett Bárdi Gabi és Konijáromi Mariska számítot
tak első sztároknak. Ezután jött Fedők Sári tíz
éve, majd Péchy Erzsié, aki mellett és utána
nagyon kiterebélyesedett az operettprimadonnai
'család. Ez helyes is volt a háborút követő kon
fllmfelvcvőgéppcl olyan riportot készített a
junktúrában, mikor bőven volt pénz és színház,
világ közönsége számára,
de most, amikor összesen egy kimondott opcrettszinházunk (Király Színház) és egy operet amely természetszerűen a leghübb és legtisztább
tet is játszó
dalszínházunk (Városi Színház) tükre a vérben ázó keletnek.
van, elkerülhetetlen az, hogy a konjunktúra
primadonnáit ne építsék le. Viszont ha a príma

donnáknak nem lenne olyan kifizethetetlen gá
zsiigényük. mint ahogy azt a konjunktúrában
megszokták, akkor két operettet játszó szín

A kelet hadviselésének' minden exolikuma,
kegyetlenkedése,
kérlelhetetlensége, megdöb
bentő elevenséggel rajzolódik ki a íilmszalagra,
amely kétségtelenül a legpontosabb és legrészletezőbb „kéziratpapir". A dühöngő kínai há
ború kellős közepében úszó elvakult, vérszom
jas szabadcsapatok és európai módon felszerelt
katonaságok harcai közepette állította fel fel
vevőgépét Cross, aki teljesítményének megdöb
bentő realizmusával mulat rá a filmében min
denre, amire csak kiváncsi lehet a közönség.
A páratlan érdekességü filmet a UFA film
színház és a Capitvl filmpalota csütörtöktől tűzi
fiiüsorára." ■1 ?
■,

’ Prof. Wiesenthalliabaré
vendégjátéka

a Terézköríiti Színpadon
e/2o)
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KIRÁLY SZÍNHÁZ

házunk igazgatója könnyű szerrel tudna há
rom-három primadonnát színháza fénye emelé
sére és színvonalának megjavítására lekötni.
-4 primadonnák azonban nem alkusznak, hanem

Vasárnapig minden este

német ünnepi operett előadások

inkább a B-listára vonulnak.

Előkészületben:

X neves

operettszerző
így beszél a kérdésről:
— Nem kell operettprimadonna, mert haldok
lik a műfaj. Bécsbcn azelőtt nyolc operettszinház volt most csak a Johann Strauss Theaaer
játszik operettet, Berlinben tizenkét operettszinház közül csak a Metropol Theater ápolja
az elavult műfajt. Bécs, Berlin éppen úgy be
hódolt a revünek, mint Paris, London vagy
New-York. Azelőtt minden évben meg volt a
négy igazi márkájú zeneszerző premiérje Bécs-

teírszfi
drámája 8 képben.
Rendezi: Karlhelnz Martin

Alfréd Neumann

!

A legkisebbik Horváth-lány

■... ....

Bemutató: szombat, május 14.
A bemutatóig minden este

Csókról-csákra
Magyar Színház

—

Minden este 9 órakor

„Das Dreimaderlhaus"
•c'. ?pei’e*le* játszotta. Az előadás mintaszerűért
kitűnő volt. A közönség lelkesen "nnepelte <
Tschöllpapa alakitóját Franz Glaivotsch-t, Kai*
tusch Lujzát, Erik Wirl-t és Gustl Werner-t.
A Belvárosi Színház vasárnap délután a sí-<
kér minden külső megnyilvánulása kiséretébert
mutatta me Szederkény Anna „A legtisztább vlzH
cimü játékát. A szereplők közül különösen Sza-t
bados Piroska, Füzes Anna, Páris Ila, Kertész.
Gábor, Pallos és Kollos Ernő tetszettek. A ren
dezésért a fiatal Keleti Mártont illeti meg a di
cséret. — A Royal-Orfeumban táncmatiné volt,
ahol egy egész sereg apró táncosnő közül meg
lepetést keltett az öt éves Bioi Editke szerep
lése.
Végre elkészült
a
budai Fcdák-darab,
Ernőd Tamás és Török Rezső szombaton
nyújtották be darabjukat a .Városi Színház
igazgatójának, aki már

hétfőre próbát íratott ki
a Borcsa 'Amerikában című zenés vígjáték
ból. Az Ernőd—Töröt-vigjátéknak, amely a!
Budai Színkör első idei újdonsága lesz, még
mindig nincs végleges szereposztása. Fedák
játssza a női főszerepet, a férfi főszerep kéri
(lése, azonban nincs még megoldva. Lehet,
hogy Kiss Ferenc lesz Fedák partnere, dei
kombinálják Nádor Jenőt is. A Fcdák-darab'
premierjét junius 3-ra tűzték ki.
A Király Színházban erősen próbálják a má
jus 20-án szinrekerülő A legkisebbik Horváthleány cimü operettet. Az operett egyik főszerei
pét Hegedűs Gyula próbálja szorgalmasan W
Király Színház színpadán, annak ellenére, hogy
Beöthy László, a Belvárosi Színház igazgatója
Az ügyvéd és a férje teli házai miatt még

nem nyilatkozott
hogy átengedi-e vagy sem Hegedűst a Király)
Színháznak. Úgyszintén zavarok vannak a Bel
városi fiatal színésze, Dclly Ferenc körül, akit
a Belvárosi Színházhoz érvényes szerződése el
lenére a Vígszínház is leszerződtetett.
Vasárnap szünetellek a próbák a Magyar
Szinházlxin, ahol sok reménnyel készülnek'
Alfréd Neumann: Oroszország cimü törté
nelmi drámájára. A dráma német vendégi
rendezője, Karlheinlz Mariin, az éjjel-nap
pali munkát felváltó egy szünnapot arra
használta fel, hogy reggel

repülőgépen Bécsbe utazott
ahonnét este ugyancsak repülőgépen vissza
jött. Közben pedig leszerződött a newyorkf
Metropolitan Operához, ahol szeplember hó
napban egy operát fog rendezni. Karlheintz
Martin,' a' pcáfíék'élőit áz Orósz őrs zág-y,a\
fogja demonstrálni
már-ipór világhírnévre
jogot tarló képességeit.
Egerből nagy siker hírét jelentik. Vasár
nap tartotta ugyanis

Salamon Béla vidéki turnéja
bemutatkozó
előadását
Egerben,
zsúfolt
nézőtér közönségének viharos tetszésnyilvá
nítása kíséretében. Salamon Belát, aki öt
estén át színpadon volt, melegen ünnepel
ték. A turné premierje sikerének főrészesa
azonban Komlói Vilmos,
akinek
mókáin!
sokat kacagott Eger közönsége.
<
Szőke Szakáll, a Berlinben élő kiváló kőmiktis legutóbbi levelében egy

csúfos kudarcról számol be
a pestieknek. A darab, Skandál in Amerika
összesen háromszor kerülhetett csak színre
a Theater am Kurfiirstcndamban. A berlini
sajtó és a közönség egyhangúan halálra
ítélte az ízléstelen,
ötlettclen és lehetetlen
vígjátékot, amelyben Szőke Szakáll egy öre
gedő farmert játszott.
— Tehát vannak Berlinben is darabok'
—- írja Szőke Szakáll — amelyek csak há
romszor mehetnek, annak ellenére,
hogy)
100.000 aranymárkát költöttek ennek a „bu
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Leányok vigyázzatok!...
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Alexej cárevics _ ... _ Törzs Jenő
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Leányok! Anyák!
Szülők!
A ti filmetek ez!

KEK MADÁR
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Nagymező u. 3.

A főváros legelőkelőbb tánchelyisége,
minden este 11 órakor táncműsor

HÉTFŐI NAPLÓ
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resztes főhadnagy vezetésével és bemutatták a Ted Kid
Lcwis által betanított csoportmozdulatokat.
majd az
uj,)nevezett árnyékboxolás ragadtatta tapsra a közönsé
get. Ranzcnbergcr -százados vezetésével a polgári egye
sületek trénernövendékeinek gyakorlatai következtek.
A záróünnepély legérdekesebb számai Ted Kid Lcwis
tanítványainak rövid, kétmenetes bemutató-mérkőzései
voltak, amelynek során Keresztes főhadnagy Csukás fő
hadnaggyal, Hatfalussy százados Beöthy századossal,
Istók (Allamrendőrség) Hollós főhadnaggyal. Königstcln
(NSC) Pappal (Bp. Vasutas). Bitó (Testnevelési Főisk.)
Jcnik leventeoktatóval, Bognár (Igazságügyi SC) Farkas
egyetemi hallgatóval. Fehér (Igazságügyi SC) Baunigarten hivatásos botolóval, Untcnecker (FTC.) Ranzenberger századossal, Barnascvitz (TTC.) Siligával (Spárta)
és végűi Csánvi (Máv) magával Ted Kid Lcwis-el szállt
íingbe és tartott cxhibitlon-mérkőzést.....................
A záróünnepély végén Tatich Péter dr. Ur. ítélőtáblát
bitó osztotta ki a diplomákat.

SPORT

Az örök riválisok harcából
ismét a zöld fehér szinek
kerültek ki győztesen Hatalmas
A Harminchármasok legyőzték a Nemzetit és igy a
kiesés kérdése még nem dőlt el
Az örök ellenfelek vasárnapi harca — mini
az előrelátható volt, ismét a Ferencváros gyö
keiméi eredményezte. A Hungária egy pillanatig
scin ludta kétségessé fenni nagy ellenfelének
győzelmei és a Ferencváros újabb sikere megerősilcllc azl a hitel, hogy a legjobb magyar
Kapainak csakugyan az FTC professzionista
lilóda tekinthető.
A Budai 33-nak a Nemzetiek feltol aratott
3:2 arányú győzelme ineglcpctésszúmba megy. A
kiesés problémája tehát továbbra is nyitva ma
rad és igy csak a legközelebbi hetek hozhatnak
döntést.
. I

A Ferencváros gyönyörű játék
kal könnyedén győzte le
a Hungáriát, s végleg biztosította
első helyét az I. ligában.
Bár a bajnok-ág szempontjából már dcn birl
fontossággal a két rivális összecsapása, mégis
mintegy huszonnyolcezer néző zarándokolt ki
n Hungária-iiti pályára, hogy tanúja legyen a
kel fél küzdelmének. A játék valóban megfelelt
u várakozásnak a Ferencváros részéről, amely
ízeinet-lelkct gyönyörködtető, magasnivóju fut
ballt mutatott be s igazolta azokat, akik úgy
vélekednek, hogy a zöld-fehérek összes eddigi
sikerei valóban reálisak és megérdemeltek. Nem
túlozunk, ha azt állítjuk, hogy
a Ferencváros szinte egykapuramenő játé
kot folytatott « csak balszerencséjének kö
szönheti. hogy nem ért el hat-nyolc gólkülönbözelny 1 győzelmet.

'Amidőn örömmel regisztráljuk’ a Ferencváros
nagyszerű formáját, sajnálattal állapítjuk meg,
hogy a Hungária csak árnyéka önmagának. Ez
azonban nem csökenli a Ferencváros győzelmé
nek az értékét.
Az első félidőben a Hungária játszik' nappal
szemben. Az első veszélyes akciót a zöld-fehé
rek vezetik, de Kohut bombája célt téveszt. A
Feronc várait nyomasztó fölénye jegyé-ben folyik
tovább a meccs, ám Dán fejesét a felsőléc védi,
ti Kölnit két szabadrúgása sem hoz eredményt.

A 21. percben végre Túrái fejese a felsőkapufa
éléről a iobbösszekötő helyén álló Rolniihoz
pattan, aki két lépésről a hálóba fejeli a labdát.
(J:0). Rcbró hendszét elnézi lváncsics biró, ez
azonban nem zavarja a bajnokcsapatot, mert a
26. percben Rázsó beadását Pataky a balsa

rokba plasszirozza (2:0).

A Hungária csak a 42. percben veszélyezlel,
Imidön Orth közelről a kifutó Huber kezeibe
gurilja n labdát.
Szünet után
a 3. percben
Rázsó beadását Rolnit a hálóba fejeli, s igy az
eredmény 3:0 lesz. Ekkor a Hungária is táma
dásba kezd, aminek az eredménye a 22. perc
ben a Ritll által fejelt „bccsidetgól". A 33. perc
zárja be a gólok sorát, amikor Rázsó szép lö

vése akad meg az ellenfél hálójában.
A játékosokról szólva, meg kell állapitanunk,
hogy a Ferencváros halfsora, Fuhrmann—Bukovi—Obitz összeállításban, ragyogóan játszott.
A Huber—Takács, Papp közvetlen védelem biz
tosan tartotta fel az ellenfél gyér támadásait,
mig a Rázsó, Túrái, Dán, Pataki, Kohut össze
állítású támadósorban viszonylag Rázsó volt a
lrgkevésbbé jó.

sláger:

Miss Arizona
párizsi revííje

A Hungária csapatában
Senkcy I., Klébcr,
Molnár és Opala mulatott a legtöbbet.
Budai 33—Nemzett 3:2

(2:2

A kél súlyos helyzetben levő csapat élet-halál
harcából váratlanul a Harminchármasok kerül
lek ki győztesként. Az Újpestet verő Nemzetiek
korántsem nyújtották azt a teljesítményt, mint
az elmúlt héten. Az öldöklő tempóban indult
mérkőzés a budaiak’ fölényének jegyében ját
szódott le. A vezetést a 33-asok érik el Kaltcnecker révén, majd rövidesen Czumpft kettőre
szaporítja a gólok számát. Ezután a Nemzetiek
kerültek frontba és hatalmas erőfeszítés uléur
Spitz és Rémay II. révén sikerül kiegyenliteniök. A döntő gólért heves küzdélcm indul és
Oláh szabadrúgása Hossóról a hálóba pattan. A
Nemzetiek támadnak ezután, mig a 33-asok
csak az eredmény megtartására dolgozlak.

küzdelmek Magyar
ország 'kardbajnokságán

Budapest, 1927 május 0. 1
X A boxolóbajnoktágok kőiül at MTK és ■ TTC
az TTC és az NSC 1:1 bajnokságot nyert. Az ökölvívó
bajnokságok döntőküzdelmciből azt a tanulságot vonta
le a közönség, hogy az uj bíráskodási rendszer nem vált
be. A bajnokságok győztesei a következők : Légsulyban
Kocsis (FTC), bantamsulyban Beregi (TTC), pehelysulv.
bán Gclb (NSC), könnyüsulyban Erdős (MTK), weltersúlyban Balázs (TTC), kózépsulyban Micsicsák (MTK)
kisnehézsulybap Zseinba (TTC), nehézsúlyban Grosz
(MTK).
' ’
X Küzdelem a kosárlabda bajnokságért. A VÁC és s
MOVE BSE kosárlabda-csapatai vasárnap mérkőztek a
Széna-téri pályán. A mérkőzést hatalmas küzdelem után
a Szalai nélkül játszó VÁC nyerte meg 12 : 5 arányban.
X A Vasasok vereséget szenvedtek Bukarestben. A Vasasok varsárnap Bukarestben játszótlak az oltani Juventus ellen, amelytől 4;3
(2:1) arányú vereséget szenvedtek.
X A Neweastle ITiited, az angol ligabajnok. Az an
gol bajnokság küzdelmei befejeződvén, a ligabajnpkságot a Neweastle United nyerte 58 ponttal, a Huddersfield Town 53 és a Sundcrland 49 pontja ellen. Az első
ligából Lbeds United és XVest Bromwich Albion estek ki.

Tersánszky Ödön (MAC) nyerte meg a bajnok
ságot.

A Műegyetem aulájában vasárnap délután 4
órától kezdve folytatták Magyarország kard
bajnokságának küzdelmeit. Nagyszámú és elő
kelő közönség töltötte meg a hatalmas csarno
kot, hogy tanúja legyen a legklasszikusabb
magyar sportág bajnoki küzdelmeinek. A baj
noki miiingen Pelschaúer Attilán kívül vala
mennyi klasszisvivónk résztvett.
A verseny egyik’ kellemes meglepetése vitéz
Tcrstyánszky Ödön formajavulása volt. Hatal
mas küzdelmek tették érdekessé a versenyt,
amelyet 8 órakor megszakítva 9 órakor folytat
lak tovább és a késő éjszakai órákban fejez
lek be
Pelschaúer Attilát vasárnap megtámadták a
bajnoki versenyről történi távolmaradása miatt.
Vasárnap éjszaka kérdést intéztünk errevonalkozólag Pctschauerhez, akitől azt a választ
nyertük, hogy ideges gyomorbaja miatt volt
kénytelen távolmaradni a bajnoki versenytől.
Pctschauer távolmaradását megértjük és mél
tányoljuk, mert a fiatal bajnokvivó betegsége
folytán nem teheti ki magát esetleges vereség
nek.
A bajnoki részletes eredmény a következő: 1. Ter
sánszky Ödön (MAC). 5 győzelem; 2. Uhilaryk (WC),
5 győzelem. 3. Garav (Tisza VC), 4 győzelem: 4. Rády
(MAC), 4 győzelem; 5. Gombos dr. (Tisza VC), 4 győ
zelem; 6. Schréder dr. (RÁC), 3 győzelem; 7. Tóth dr.
(MAC), 2 győzelem; 8. Dunay (BVTE), 1 győzelem.

Nemzetközi
cigány íutball-mérkőzés
lesz Budapesten

A főváros sportkedvelő közönségének rö
videsen olyan — mindeddig páratlanul álló
— látványosságban lesz része, amire még a
legnagyobb fantáziával sem meri volna gont
dőlni valaki.
Körülbelül egy évvel
ezelőtt a Hagyat,
Cigányzenészek Országos Szövetségének ke
retén belül a fiatalabb cigánygeneráció sport
klubot alapitott. A védnökséget a leghiresebb cigányprímások vállalták. Természete
sen futballcsapatot is szerveztek, amelynek'
l’jpest—III. kér. TVAC 1:0 (1:0)
kapitánya zombori Sípos Sanyi a népszerű’
A tegnapi nap egyik legnagyobb meglepetését Újpest
fiatal cigányprímás lett.
Ezután pedig —*
uíabb veresége szolgáltatta. A nagy nevekből összeál
lított újpesti együttes gyatra játékot produkált és meg
úgy amint az a nagy kluboknál szokásos —*
érdemelte a vereséget. Mentő körülményül szolgálhat
felszerelést
vásároltak,
piros
trikót húztak
Újpest határtalan balszerencséje. A 111. kerületiek tá
madtak többet, egyébként mindkét csapat gólképtelen
és a füstösképü legények szorgalmasan rúg
volt. Érdekes, hogy a III. kerületiek egyetlen, egyben
ták
a
labdát.
győztes gólját Drössler rúgta, akinek lábtörési esetéről
Egy évi trenirozás
után elhatározták'',
a mull héten legendák keltek szárnyra.
hogy most már nyilvánosság elé állnak. Ezt
Kispest—Bástya 1:1 (1 :1).
a
tervet
különben
Sípos
Sanyi, a kapitány,
A Bástya nem tudta megismételni Kispest fölött a
a következőkben vázolta előttünk:
közelmúltban a Magyar Kup.i-mé’’kőzések során aratott
győzelmet. Bár a Bástya a mérkőzés nagyobb részében
sporthírek
— Meg akarjuk mutatni, hogy á cigá*
győzelmét. Bár a Bástya a mérkőzés nagyobb részében
nyok tudnak olyan jól futballozni, mint he
rhozta.
X Az Ausztria súlyos vereséget szenvedett a gedülni. Ép ezért, hogy megfelelő ellenfélről
Nyolc ponttal vezet a Ferencváros.
Sábádétól. A Sabária csapata vasárnap a bécsi gondoskodjunk,
Az első liga-bajnoki táblázata a vasárnapi mérkőzések Ausztriát látta Szombathelyen vendégül. A
tárgyalásokba bocsátkoztunk egy cseh
után így alakul :
1. Ferencváros 27 pont, 2. Újpest 19 pont, 3. Hun szombathelyi együttes 5:0 arányú súlyos vere
szlovák cigány futballcsapattal.
gária 19 pont. 4. Sabaria 16 pont. >. Bástya 15 pont, 6. séget mért bécsi ellenfelére. A gólok közül né
Vasas 15 pont, 7. III. kér. TVAC 14 pont, 8. Kispest 12 gyet Mészáros, egyet pedig Szladovits lőtt.
Csehszlovákiában ugyanis a cigányzenészetí
pont, 9. Nemzeti 11 pont, 10 Budai 33 10 pont.
X A BBTE atlétikai versenye. Kezdők és már régóta futballoznak és nagyon erős csat
juniorok részére rendezett vasárnap atlétikai pataik vanak. A testvéregyesület készségesen
versenyt Szénáién pályáján a BBTE, amelynek
vállalkozott arra,
hogy. Budapestre,
győztesei a következők:
jöjjön
Kezdők versenyszámai: 1000 m síkfutás 1. Marton (MTK)
Á sporlközönség feszült figyelemmel kísérte 2.45 mp. Rúdugrás: Buzinkay (BBTE) 315 cm — Gt- és itt az egyik nagy futballyályán á közön
vasárnap este az Attila—Bak miskolci derby- rclyvetés 1. Vödrös (LASE) 40.30 m — 3000 m. síkfutás ség előtt, megküzdjünk. A tárgyalások előre
I. Balogh (Vasas) 9 p, 52.8 mp. — Magasugrás 1.
mérközcséről érkező híreket. A két csapat ke Schwciaslill
(BSE) 160 cn,. - Sulydobás 1. Kiss (OTE) haladott stádiumban vannak és remélhető-:
mény küzdelem után gólnélküli eldöntetlennel II. 46 m. - 100 m. síkfutás 1. Odri (BBTE) 11.6 mp. volt kénytelen megelégedni és ezzel az Attila Távolugrás 1. Tary (MAC 658 m. — 110 m. gátfutás 1. lég rövidesen nyélbe is ütjük. Akkor aztáni
amilyent,
elhárította utjából az utolsó akadályt is, amely Fcj-enczy (MAFC) 17.6 mp. — 400 m. síkfutás 1. Odri olyan futballmérkőzés lesz itt,
53.8 mp. — Diszkoszvetés 1. Odri (BBTE) 35
bajnoksága elé tornyosult. A II. liga vasárnapi (BBTE)
ni. - Helyből távclugrás 1. Kisfaludy (LASE) 280 cm. Pesten még nem láttak. Mi rendezzük
eredményeit itt adjuk: Attila—Bak 0:0. Húsos — Svéd staféta 1. .MTK) KCzoór, Szabó, Kassav, Mar
az első nemzetközi cigány futballmér
—Erzsébetváros 2:1. Somogy—Rákospalota 4:0. ton) 2 p. 10 mp.
kőzést.
Egyéb számok : 300 m. síkfutás II. o. 1. Ruzicska
Pesterzsébet—Terézváros 6:0. Kossuth—Városi (KAOE)
37.2 mp. - 1500 m. hcp. t. Holttér (MTK)
Közben körénk gyűl a banda és lelkesen!
5:1. Bocskay—Soroksár 5:3. Turul—Ékszerész’ 80 m e. 4. p. 10.6 mp.
erősítik:
(
4 : 2.
X A Rákosszentmihály! Kerékpár Kör vasár
A második ligabajnokság vasárnap este igy
— Bizony, ilyent még nem láttak' Pesten>
all: 1. Attila 37. . Bak 34, 3. Bocskay 32, 4. napi versenyét Huszka (Világosság) nyerte
Somogy 31, 5. Turul 30, 6. Soroksár 27, 7. t óra 49 mp.-es idővel. Mögötte gummiszélesRákospalota 27, 8. Húsos 23, 9. Pesterzsébet 21. séggel Zakariás (Turul) érkezett be a célba.
10. Erzsébetváros 16, 11. Kossuth 14. 12. Városi X Ma délután folytatják a középiskolák futbatlbnjnokságának döntőmérközéseit. A KISOSz felsőosztályu futball10, 13. Ékszerész 9, 14. Terézváros 9 pont.
bajnokságának döntői változatlan erővel folynak. A baj
nokságban ezidőszerint a Vas-utcai felsőkereskedelmi
versenyek
csapata vezet gólaránnyal. A ma délután folytatandó
döntők az L’llói-uti pályán kerülnek lejátszásra a kö
Bűvész, a Derby favorit súlyos veresége a
vetkező sorrendben fél 4 : Mester-u. fk.— Zrínyi rg. —
Fél 5 : Madách fg.—Vás-u. fk. Fél 6; Verbőczy rg.—
Hazafi díjban. Brutus győzött.
Izabclla-u. fk.
Díszt ingvált és előkelő közönség jelenlétében folyt le a
A Magyar
• ar Lovaregylet májusi nagy meetingje vasár*
X A BSE vasárnap lépett először pályára a nap
Magyar Ökölvívó Szövetség trénerképzó tanfolyamának
kérdődön. A gyönyörű szép verőfényes időben, idén
zái óünnepélye vasárnap délelőtt a Mária Terézia-lak tavaszi szezónban és szép játék után 5:0-ra még
nem látott óriási közönség volt kint a versenytéren.
tanya udvarán. A meghívott előkelő közönség soraiban
rap fő.jáma a Nemzeti Hazafi díj volt, amelyben Bű*
olt láttuk gróf Sigray Antalt, a MÖSz elnökét. Molnár győzte le a Kelenföldi FC-et. Az amatőrbajnok A
Brutus, Hokobál, Red Dragon és Ponderevo indul
Dczsöailábornagyot, Tatich. Péter dr. Ítélőtáblái bírót, ság többi eredményét itt adjuk: 33 FC—FTC vész,
A párviadalnál legjobban Bűvész és Brutus néztek
a nemzeti hadsereg és a rendőrtisztviselői kar reprezen 3:2, BAK—BRSC 2:1, VRAK—TTC 6:0, BTC— tak.
ki. Az inoTTas gyorsan sikerült, Ponderevo vezetett hosztáns képviselőit és Kankovszky Artúrt, a MÖSz ügyve
ETSC 9:0, BEAC—Húsos 0:0, MAC—NSC 1:0, szakkal. Bűvész és Hokobál előtt. A fordulóban mór Bű
zető elnökét.
■
vész van az élen és úgy latszik hogy győz, amikor a
Tatich Péter dr. megnyitó üdvözlő-beszéde utn felvo MAFC—KAOE 3:1, Postás—Ékszerész 4:0, Tö távnál
megjelenik Brutus és játszi könnyedséggel elhua
nultak a honvéd-oklatóképző-tanfolyani növendékei -Ke- rekvés—Máv 3:1, MTK—UTSE 3:1.
a vezető mellett és igen könnyen nyer. A napot meg
nyitó Vái-dijban, Parola bizonyította be, hogy a Kancadíjban aligha talál leverőre, igen könnyen, szinte fel
tartva nyert.
Még
A részletes eredmény a következő : I. futam : 1. Pa*
róla (*/io reá) Esch, 2. Lavina (6) Schejbal, 3. Lázadó
(2V4) szabó. F. m. Uzsok, Mangup, Petúnia. 1 h. % h.
10 : 15, 13. 21. - II. futam : 1. Ripityóka (6) Schejbal,
Harmath—Eisemann pompás filmszkeccso az
2. Clarapacta (4) Esch, 3. Ha lehet (3) Hofbauer. F.
ni. : Privatpass, Nézz rám, Ovár, Súgó, Caprine 1I-*
Kecysacke, Dacos, Turrido. 1. h. 4 h. 10 : 86, 26, 25,
24. — III. futam: 1. Brutus (4) Schejbal, 2. Bűvész
(4 reá) Hofbauer, 3. Hokobál (14) Esch. F. m. : Red
Dragon, Ponderevo. lls h 4 h. 10:64. 11. 10. — IV,
napig
futam : 1. Várlak (4) Gulyás. 2. Eszmény (10) Szűcs,
3. Sólyom (2) Gutái. F. m. : Viglegény, Revlsio, Töhö
töm. Mi rika II.
h. 2. h. 10 : 45. 18, 28. 16. - V.
futam : 1. Pagát (pari) Gulyás, 2. Charnié (4) Esch. 3.
Puritán (3) Gutái. F. m. : Schvedenklce. R. Sveetnesj,
Beauseant, Szeladon. 1% h. 1 h. 10 '■ 25,13,14,16. — VI.
futam : 1. Boriska (2%) Szűcs. 2. Srinbad (3) Itadin.
3. Siklós (3) Csuta. F. m.: Nurmi. . Blondelli, Hop
Top. Macdonald. Beatrice, Mausika, Marodcur, Frcndc.
nan. 1 h. % h. 10:46, 17, 15. 15.
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VIn Andrássy út 45., 263—35.
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