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döntő fordulat a klinikai botrányban
——.......

A klinikák faellátása ügyében is nyomoz a rendőrség — Vasárnap este 
megkezdték az eddig ismeretlen uj szereplők kihallgatását

Őrizetbe vették Frischfeld Tivadar miniszteri 
főtanácsost és dr. Szabó Béla klinikai igazgatót

r A Etnikai husszállitás botránya egyre 
Szélesebb hullámokat ver. Vasárnap 
olyan rendkívül fontos és nagyjelentő
ségű súlyos terhelő adatok birtokába ju
tott a rendőrség, amelyek a nyomozást 
újabb mederbe terelték és lényegesen 
fyiszélesii ették.

A nyomozás során eddig letartóztatott 
femberek közül Román-Reichenfeld Jó
zsef, Földes Béla, Kiss Károly, a klinikai 
gazdasági hivatal aligazgatója. Szta- 
Ticskay István ellenőr, valamint Ver- 
"báczi István és Flink József mészárosok 
már az ügyészség fogházában vannak. 
'A hetedik letartóztatottat, László .Gyulát, 
la Balassa-utcai klinika segédgondnokát 
azonban tovább is a rendőrségen tartot
ták, mert egyes újabb kérdések tisztázása 
céljából szükség volt ismételt kihallga
tására. László Gyula kihallgatása során 
teljes, részletes vallomást tett és

ez a vallomás újabb, megdöbbentő 
részleteket tárt fel a panamáról.

[László Gyula eddig még nem szerepelt 
nevekről tett említést, mire szombaton 
több házkutatást foganatosítottak és a 
.vasárnapra virradó éjszaka több embert 
^előállítottak a főkapitányságra,

vasárnap pedig újabb őrizetbevéte- 
’ lekre került a sor.
A főkapitányságon Bartha Gyula taná
csos, Csákány László és Gcorgevics Béla 
fogalmazók napi egy két óra pihenéssel 
szakadatlanul folytatják a nyomozást. A 
vizsgálat nem maradt meg az eddigi 
szűk téren.

A rendőrség szükségét látja annak, 
hogy széles körben folytassa a vizs
gálatot és az összes klinikai szállítá
sok részleteit és a szerződések előz
ményeit is kivizsgálja. Tisztázzák 
azonkívül, hogy n»! felel meg a való
ságnak azokból a vádakból, amelye
ket László Gyula emelt néhány köz

tisztviselő ellen.

Szabó Béla klinikai 
igazgató a rendőrségen

Az elhangzott tanúvallomások során be
igazolódott, hogy a klinikai gazdasági hiva
tal már letartóztatott hclyeftesigazgatóján 
kívül

mások is tudtak a husszállitás visszaélé
seiről

S Román nemcsuk az alantas hivatalnokokat 
és mészárosokat vesztegette meg, hanem 
magát a klinikai gazdasági hivatal igazgató
ját is. Miután u késő éjszakai órákban

nyilvánvalóvá vált dr. Szabó Bélának, a 
klinika gazdasági hivatala igazgatójának 
bűnössége, előállították a főkapitány-

•ágra, 

ahol Csákány rendőrfogalmazó nyomban 
megkezdte, kihallgatását.

Szabó igazgató rendkívül érdekes, részle
tes vallomást tett a kihallgatás során és bár 
kihallgatásának első idején tagadta, hogy 
neki bárminemű része lenne u bűncselek
mények elkövetésében,

később a keresztkérdésekre ellentétes 
feleleteket adott, majd beismerte, hogy 
Románéktól bizonyos pénzeket ő is át

Őrizetbe veszik Frischfeld Tivadart
A jjyoipazás ezzel azonban még nem 

fejeződött be. A folytatólagos tanúvallo
mások során ugyanis még súlyos és 
rendkívül terhelő adatok merültek fel 
más fontos személyekre vonatkozólag is. 
Bartha rendőrtanácsos intézkedésére a 
Thuránszky detektív csoport tagjai előál
lították az Élelmiszer- és Húskereske
delmi RT. néhány volt alkalmazottját, 
tisztviselőket, mészárossegédeket, hogy 
vasárnapi nap folyamán kihallgat
hatok legyenek. Ezek a kihallgatások 
azt célozzák, hogy a nyomozásnak egyes 
még homályos pontjait tisztázhassák.

Szabó Béla dr. igazgatót felvezették a 
200-as számú cellába, azután tovább 
folytatták a beidézett tanuk kihallgatá
sát. Elsőnek

Frischfeld Tivadar, ny. kultuszmi
nisztérium! miniszteri főtanácsos ki

hallgatására került a sor,
akit Szentendrei-ut 60. számú lakásáról 
idéztek be rövid ufón a főkapitányságra. 
Ellene olyan adatok merültek fel, ame
lyek szerint Frischfeld a panamabotrány
nak részese lenne. Egyes elhangzott vá
dak konkrét formában jelölték meg, 
hogy a ny. miniszteri főtanácsos milyen 
tevékenységet fejtett ki a husszállitás 
körül. Eszerint

Frischfeld Tivadar a minisztérium 
közszállitási osztályán töltött be ma
gasabb hivatali funkciót. Hivatali 
működése közben Románckkal üz
leti összeköttetésben állott és külön
böző cimen pénzeket vett fel azért, 
hogy az esetleges panaszokat tussol
ja és más árajánlatokkal szemben 
Románék árajánlata mellett foglal

jon állást.
Frischfeld ellen más súlyosabb vádak 

is hangzottak el a tanúkihallgatások so
rán. Ezek szerint a főtanácsos,

akit időközben nyugdíjaztak,
több konkrét panaszt, amely arról szó
lóit, hogy a Román cég részéről szállí
tott húsok romlottak, ehetetlenek, s 
amely panaszokat klinikai orvosok és 
ápolók, valamint betegek nyújtottak be, 
a kultuszminisátériumbán

elsüly esztette.

vett azért, hogy a leszállított húsok mi
nőségét ne vizsgálja.

Bevallotta, hogy az utóbbi időben mind- 
sűrűbben vett át különböző összegeket Ro
mánéktól. A pénzt azért kapta, hogy ne ve
gyen tudomást azokról az esetleges pana
szokról, amelyeket a klinika hivatalnokai, 
vagy mások tesznek s az esetleges írásbeli 
panaszbejelentésekkel se foglalkozzék.

A miniszteri főtanácsos, — tanuk állítá
sai szerint —,■ egyszerűen elsikloft a pa
naszok felett, nem tette meg a szükséges 
lépéseket s továbbra is fentartotta az 
üzleti összeköttetést Román cégével.

A miniszteri főtanácsos kihallgatása 
során tiltakozott az elhangzott vádak el
len cs arra hivatkozott, hogy ö csupán 
az Élelmiszer- és Húskereskedelmi Rt. 
kuláns árajánlatát tartotta mindenkor 
szem elölt s csak ezért állott üzleti ösz- 
szeköttetésben a céggel. Fischfeld ta
gadta azt, hogy bárminemű pénzt vett 
volna fel Románéktól. azonban végül is

beismerő vallomás! tett, mire őri
zetbe vették.

Kihallgatása után felvezették a kétszá
zas számú cellába, ahol külön fülkében 
helyezték el, nehogy érintkezni tudjon 
a többi gyanúsítottal.

Tovább folytatják a nyomozást
Bartha Gyula dr. rendőrtanácsos a főka

pitányság többi referenseivel időközben to
vább folytatta a nagyarányú ügyben beidé
zett tanuk kihallgatását. Az elhangzott val
lomásokból a rendőrség már tisztán, látja a 
klinikai huspanama és a megvesztegetési 
botrány hiteles történetéi, mert az elhang
zott vallomások pontosan megjelölték a már 
ügyészségen lévő letartóztatottak s a még 
rendőrségen fogvalévők egymással való 
összeköttetését is.

Kiderült, hogy az egész husponamának 
Frischfeld Tivadar nyugalmazott mi
niszteri főtanácsos volt a mozgatója és 

splritus rektora.

A klinikai husszállitás ügyében vasárnap 
a délutáni órákban még egy újabb örizctbc- 
vétcl történt:

a főkapitányságra előállították és őri
zetbe vették Földes Béla inasát Is,

mert róla is beigazolódott, hogy tud a bű
nös cselekményekről.

llymódon- a nagyarányú bűnügynek az 
ügyészségre átszállított s a rendőrségen őri
zetbe vett egyénekkel együtt

már tiz gyanúsítottja van,
A főkapitányság rendőri nyomozása a szé

leskörű bűnügyben azonban íjiég korántsem 

ért véget. A rendőrség külön megindítja a 
nyomozást és kivizsgálja.

hogy nincs-c még több terheltje is en
nek a széleskörű bűnügynek.

Terhelő vallomások hangzottak cl ugyanis

több állatorvos ellen;

a rendőrség azonban óvatos kézzel járt cl 
az illetőkkel szemben, mert egyszerű vádas
kodások alapján nem tesz megtorló lépése
ket, hanem minden esetben külön-külön, á 
legnagyobb gondossággal eszközli a kihall
gatásokat. hogy megállapítsa a még hátra
lévő esetleges bűnösök személyét.

László Gyula, a letartóztatott segédgond
nok kihallgatása már kora délután véget ért, 
ez a kihallgatás azonban újabb szenzációval 
szolgált.

László, aki különben rokkant és akiről 
megállapították, hogy régebben súlyos ideg
betegségben szenvedett, sőt idcggyógyinlézct- 
ben is ápolták, vallomása során nemcsak a 
husszállitásban vállalt szerepéről beszéli, 
hanem a rendőrség legnagyobb meglepeté
sére

kijelentette, hogy hivatalában sikkasz
tást követett cl.

Hogy mennyit sikkasztott, nem tudta meg
mondani. Erre azután azonnal bizottság 
szállt ki a klinikára, rovancsolást tartottak 
és megállapították, hogy a pénztárból öt- 
száztíz pengő hiányzik .László felesége ké
sőbb megjelent a főkapitányságon és átadta 
az ura által kezelt pénzből hiányzó ötszáztiz 
pengőt. László Gyulát azután átszállították 
az ügyészségre.

Vizsgálatot indítottak a klini
kák faellátása ügyében

A késő esti órákban fejezték be a mára 
beidézett tanuk kihallgatását.

Ezzel azonban még nem ért véget a 
munka. Egyes újabban felmerült momen
tumok tisztázása céljából szükséges volt 
sürgős, azonnali kihallgatásokra. A Thu- 
ránszky-csoporl delek tivjei sürgős idézést 
kézbesítettek ki több klinikai tisztviselő, vas 
lamint néhány fakercskedő részére.

A sürgős idézések alapján meg is jc- 
lentek ii főkapitányságon Fedor Ká
roly és Gönczi István klinikai tisztvi
selők, Földes Béla fivére: Frimni fa
kereskedő, azonkívül még három keres
kedő, valamint u Húskereskedelmi rt. 

két tisztviselője.
Ezeknek kihallgatása most már nemcsak a 
husszállitás. hanem a tizenhét budapesti 
klinika faellátási szerződésére és a szállítás 
lebonyolítására is irányult. A klinika és a 
Húskereskedelmi tisztviselőit főként a szer
ződés és a szállítás ügyéről a négy keres
kedőt pedig a Szabó Árpáddal tudót össze
köttetésükre vonatkozólag hallgatják ki.

Az újabb kihallgatások egészen a késő 
éjszakai órákig tartottak és az ezek során 
elhangzott vallomások ügyében holnap, 
dönt a rendőrség,
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Cegléden Klebelsberg 
az emigránsok ellen hadakozott 

Szarvason a kisgazdák 
„lábhoz tették a fegyvertíí

0
1

A kormánypárt két vasárnapi gyűlésén 
óvatosan elkerülték a királykérdés felvetését

Politikai körökben a kormánypárt két va
sárnapi nagygyűlését: a ceglédi Kossulh-ün- 
népet és a szarvasi kisgazdaünftepségeket 
nagy érdeklődés előzte meg. tekintettel azok
ra a hírekre, amelyek szerint a kormánypárt 
két szembenálló tábora állási fog foglalni a 
királykérdésben. .4 várt szenzációk azonban 
elmaradtak, l'gv Cegléden, mint Szarvason 
óvatosan elkerülték a királykérdés feszegc- 
tését. Cegléden Klcbclsberg Kunó gróf kul
tuszminiszter Mussolinivel folytatott tanács
kozásaiból árult el egvct-másl, Kossuh La
jost szembeállitolla Karolyi Mihállyal es az 
emigránsokkal hadakozott: Szarvason a kis
gazdák mutogatták méregfogaikat, amennyi
ben kijelentették, hogy elért pozíció jukaj 
meg fogják védelmezni. Egyéb nem történt.

A két nagygyűlésről a következő tudósí
tásaink számolnak be:

Cegléd, május 15.

A város ma délelőtt méreteiben is impozáns 
nngvgyiilés színhelye volt, amely az Alföld 
kultúrájának és a Kossuth-kultusz jegyében 
folyt le. A nagygyűlésen a kormány képvisele
tében gróf Klcbclsberg Kunó vallás- és köz
oktatásügyi miniszter vett részt, aki a délelőtti 
személyvonattal érkezett Preszly Elemér. Pest 
vármegye főispánja, l)encz Ákos, Erdélyi Ala- 

-*■- ...............-J- ,,--------- 1. 'VSl.„n^r
Imre, Hoffer

szociáldemokrata nemzetköziség 
ellen,

de nem a szociális gondolat ellen, amelyre soha 
nagyobb szükség nem volt, mint napjainkban.

Több kormánypárti képviselő szólalt még fel 
a gyűlésen, majd ti kultuszminiszter a polgár
mesteri hivatalban különböző küldöttségeket 
fogadott.

A küldöttségek fogadása után Klebelsberg 
kultuszminiszter a Kossuth-lérre ment, ahol a 
dalárdák éneke után beszédet mondott. A szo
bor talapzatára Erdélyi Aladár, Cegléd képvi
selője,. koszorút helyezett cl ezzel a felírással: 
,,Kossuth szellemének — eszméinek követői". 
A Vigadóban rendezett háromszázteritékes 
banketten Klcbclsberg Kunó gróf kultuszmi
niszter kedvenc témájáról, a Koppányokról 
beszélt, akik még sokan vannak az országban. 
Ezek a Koppányok, miként őseik, szemben áll
tak Szent Istvánnal, ugy most szembeszállnak 
azokkal, akik a művelődés és a haladás utján 
akarják vezetni a nemzetet.

Kisgazda panaszok Szavason
Szarvas, május 16.

Mayer János földmivelésügyi és Pesthy Páli hárköszöntők után i 
igazságügyminiszter szombaton este nyolc óra-la vonal Budapestre.

küzd

kor indultak el Budapestről Szabó Sándor, Gál 
Endre, Berky Gyula, Éhn Kálmán, Kriszhan 
Imre, Csontos Imre, Patacsi Dénes, Péntek Pál, 
Zcőke Antal, Gaál Gaszton és Kállay Tibor or
szággyűlési képviselők, valamint Szíj/ Bálint és 
Molnár János felsőházi tagok kíséretében 
Szarvasra, hogy átvegyék a díszpolgári okleve
let. A vonat vasárnap hajnali három órakor ér
kézéit meg Szarvasra, ahol a képviselők nem 
szálltak ki a vonatból, hanem megvárták, amíg 
nyolc óra felé a bandériumok értük jöttek az 
állomásra. Hetven kocsin vonullak be a szarvasi 
kisbirtokos szövetség helyiségeibe, ahol nagy
atádi Szabó István arcképét leplezték le. Az ün
nepi beszédet Berky Gyula mondotta. Az evan
gélikus templomban istentiszteletet hallgattak, 
majd a nagyvendéglő dísztermében képviselő
testületi közgyűlés volt, amelynek keretében át
adták a díszpolgári oklevelet a két miniszternek 
és elhatározták, hogy Bethlen István gróf mi
niszterelnöknek küldöttség viszi föl Budapestre 
a díszpolgári oklevelet. Az ünnepi beszédet Tóth 
Pál, Szarvas képviselője mondotta, aki a va
ros részére támogatást kért.

A díszközgyűlés után ezerkétszáz terítékes 
bankét vol a Hangya szövetkezet helyiségeiben. 
A serlegavató beszédet

Szabó Sándor
országgyűlési képviselő, a kisgazdapárt vezére 
mondotta. Nagy tapssal fogadott beszédében 
hangsúlyozta, hogy a halhatatlan emlékű, ra
jongva szeretett vezérnek,

nagyatádi Szabó Istvánnak Ilii katonái 
lábhoz tett fegyverrel állnak Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök zászlaja alatt — 
a nagy küzdelmek árán elért ksigazdapozi- 

clók mcgvédelmezésérc.
Gaál Gaszton nagyatádi Szabó Istvánhoz 

való baráti viszonyáról emlékezett meg. Kál
lay Tibor megindokolta, hogy városi politikus 
létére azért jelent meg a szarvasi ünnepségen, 
mert Nagyatádi politikájának fejlesztésében a 
polgárság erősödését látja. Herczeg 
akitől az ellenzéki kisgazdamozgalom 
bontását várták, az adók csökkentését 
csó hitelek folyósítását kérte. Sorozatos 
hárköszöntők után negyedötkor indult i

Sándor, 
zászló-- 
és ol- 
' po- 
vissza

Befejezték a joachimsthali 
konferenciát

Joachimsthal, máj. 15. 1

A kisántánt külügyminiszteri konfe
renciájáról a következő hivatalos kommüni
két adták ki:

A kisántánt külügyminisztereinek konfe
renciája vasárnap délelőtt tartotta harma
dik s egyben záró ülését. A külügyminisz
terek a kisántánt államok barátsága szilár
dításának kérdésével foglalkoztak. .4 gazda
sági nehézségek sikeres megoldásával kap
csolatos problémákat vitatták meg, amelyek'

a kisántánt államainak politikai helyze
tével függnek össze.

Eszmecserét folytattak azokról a problé
mákról, amelyek a kisántánt államainak’ 
gazdasági kapcsolataival függnek össze. A 
kisántánt államainak külügyminiszterei leg
közelebb ez év szeptemberében a népszövet
ség genfi ülésén találkoznak. A kisántánt. 
legközelebbi konferenciája 1928. év elején 
Romániában lesz.

I

Joachimsthal, május 15.

A kisántánt államai külügyminiszterei 
konferenciájának záróülése ma délelőtt folyt 
le. Marinkovich, Mitilincu és Bencs külügy
miniszterek a záróülés után a Rádió Palacd 
Hotel terraszán ködösen

fogadták a Joacliimsthaibau tartózkodó 
iíjságirókat,

majd a miniszterek elutaztak Joachims- 
thalból. Benes és felesége autón tértek viszi 
sza Prágába.

dár. Bdcs Antal, Erfídy-Harrach Tihaim 
Márton. Gubicza Ferenc. Hé// Imre, 
László, Karafiáth Jenő. Kálmán István. Maday 
Gyula Madarász Elemér, örffy Imre, Perlaky 
György, Pintér László. Pogány Frigyes, Bubi- 
nel. István. .Simon András. F. Szabó Géza, 
Szabóky Jenő, gróf Szapáry Lajos, Takács 
Géza. Temesvári! Imre és Tcmple Rezső ország
gyűlési képviselők kíséretében. A nagygyűlés 
II órakor kezdődött. Sárkány Gyula polgármes
ter megnyitó szavai után

gróf Klebelsberg Kunó. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter

szólalt fyl^. - -
— Nikiink nem partpólíliká’rá -- *'kí-z.<llc 

beszédéi a miniszter —. hanem ncmzoli poli
tikára. * nemzet összes erőinek összefogására 
van szükségünk abból a célból, hogy újjáépít
sük rombadőll hazánkat.

__Nem is olyan régen Károlyi Mihály em
berei ugy igyekeztek magukat feltüntetni, 
mintha folytatói vagy éppen megvalósítói let
tek volna annak a fenkölt. eszményi magyar 
politikának, amelyet 1818-ban Kossuth Lajos 
és társai hirdettek.

Az. osztrák-magyar monarchiát nem Ká
rolyi Mihály és társai döntötték össze, az 
összedőlt a világháborúnak vcrzlvatará- 
ban és ahhoz, hogy Magyarország elváljon 
Ausztriától, nem volt szükség Károlyi 

hályra és társaira.
Az 1848-as mozgalom n tehetségeknek 
dalma volt. Kit látunk Kúrolyiék között? 
és Kunílt, ezeket a „jászkunokat". Ez a 
ségtclenség forradalma volt. S ha nézem az 
1848-as kormánynak elnökét, gróf Batthyány 
Lajos, ugy azt látom, hogy amikor az ország 
ügye rosszra fordult, magyar földön maradt, 
helyt állott s meghalt, mint mártír. Károlyi Mi
hály kereket oldott, megszökött n felelősség 
súlya elől Istenkáromlás ezt a kél mozgalmat 
ugyanavval a névvel jelölni. Az. egyedüli alap 
és egyedüli ul a boldogság felé, a nemzeti alap. 
Bethlen István gróf és kormánya

Kik a legkomolyabb jelöltek 
Prohászka püspök örökének 

betöltésére ?
Imre, Perlaky

Ml-

Nyolc hónapi börtönre Ítéltek 
vesztegetésért egy mérnököt 
és a Máv egyik raktáritokat

A Franki Andor részvénytársaság a MFTR 
dunaparli raktárában tárolt 4 vágón zabszállil- ; 
mányi sürgősen Bécsbe akarta küldeni; ezért 
megbízta tisztviselőjét Székely Andor mérnököt, 
hogy azmmal mérlegcllesse a za^o^és ínléz- 
kedjék-, f h^y^az.t mielőbb a, nár< Hágónjaíljm 
'rakják. ■
** /főmérnök el is járt megbízásában, de a rak
tárban munkáshiány és egyéb sürgős szállítmá
nyok miatt a zab lemérlegelését nem lehetett 
végrehajtani. Székely erre megállapodott Ko- 
ronczy István máv. raktárossal, hogy

mérlegelctlenül

rakassa a zabot vagonba. A fuvarlevélbe azt a 
sulymennyiséget vették fel’, amellyel a zab a 
MFTR raktáraiba érkezett, abban a feltevésben, 
hogy az közbon nem veszített súlyából. A 
táros nagyobb hitelesség okáért még

főnöke aláírását Is rávezette

rak-

na-
kö-

it fuvarlevélre. Előzékenységéért Székely 
gyobb összeget adott a raktárosnak, aki azt 
szünettel elfogadta.

Becsben. ahova a zab rövidesen megérkezett, 
kiderült .hogy a mennyiségből

Ebben az ügyben szombaton tartották meg 
a főtárgyalást a törvényszék Zakariás-tanácsa 
előtt és a lefolytatott bizonyítási eljárás után 
a törvényszék ugy Székely Andort, mint Ko- 
ronczy Istvánt a Jcözokirathamisitás vádja, alól 
felmentette, a megvesztegetésben _ azonban 
mindkettőjüket' bűnösnek mondta ki és 8—*-8 
havi börtöitre ítélte. A vádlottak felebbeztek.

Miskolc környékén.

a
szenvedett,

100 százalékig el

Az égési 
más fele
személye 

az utóbbi 
ke-

A székesfehérvári elárvult püspökségi ál
lás betöltésével kapcsolatban óriási érdeklő
dés nyilvánul meg országszerte, 
magyar katholikusság, de még a 
kezetek érdeklődése is az utód 
felé tekint, akivel kapcsolatban
napokban már különféle kombinációk 
riiltek forgalomba és igy ezeknek nyomán 
a székesfehérvári újságok különféle jelöléi 
síktől Számoltak eddig is'-íná? be. H^maro- 
s$n kiderült azonban, hogy ez'ck d kombi
nációk nem' inegbizhátó információdon ala
pultak és a felszínre hozott nevekről maga* 
sabb egyházi körökben semmit sem tudtak,

A Hétfői Napló-nak sikerült egyházi kör
ből megtudni

azoknak a főpapoknak neveit,

akik a fehérvári püspöki állás betöltésénél 
számbajöhetnek.

Teljesen megbízható információnk szerint 
a székesfehérvári püspöki állással kapcsol 
latban

fél vágón hiányzik.

Erre a címzett feljelentést tett, de a nyomban 
megindult eljárás máig sem derítette ki, hogy 
hova tiint a fél vágón zab. Ugyanekkor eljárás 
indult a mérnök és a raktáros ellen a fuvarle
vél meghamisítása és megvesztegetés címén is.

Katasztrofális fagykárok 
Miskolc környékén

Miskolc, május 14.
Az országszerte beállott fagy az átlagosnál is 

nagyobb károkat okozott 
A diótermés

katasztrofális kárt
virágzó diófák csaknem

pusztultak.
Hasonló nagy kárt okozott a fagy Borsod, 

Heves és Zemplén megyék szőlőterméseiben is, 
ahol a híres hegyaljai, egri és borsodi sző
lők annyira tönkrementek, hogy a szőlő
tulajdonosok elbocsátják munkásaikat, 

mert nem tartják érdemesnek a további mun
kálatokat. Az elemi kár sújtotta szőlőtermelők 
és munkások segélyezésére akció indult s az 
érdekeltek kormánybiztos kiküldését kérik.

dr. Breier kultuszminiszteri osztályta
nácsos, dr. Slndcrbcrger János debre
ceni nagyprépost és harmadik helyen 
Mészáros János pesti érseki helynök 

személye, van előtérben.

információnk szerint a fenti három sze
mély között fog minden bizonnyal a döntés 
bekövetkezni. Ennek időpontját azonban 
most még illetékes helyen sem tudják.

városliget - Iparcsarnok
1927. június 4-13

Még 8 napig

ROLF o Kék sasUeorgc O'Brien
Royal Apolló ('orsó Uránia X Royal Apolló Uránia

ROLF

táblás ház bizonyítja 

a Royal Orfeum 
májusi műsorának óriási sikerét, melynek attrakciói 

Miss Arizona párizsi revűje 
Rótt vendégjátéka 
Táncoló elefántok
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Az Exselsior koncern sok
milliárdos ügye a rendőrségre 

került
Az igazgatókat vasárnap hallgatták ki 

a főkapitányságon
Hétfői Napló tudósitójától.) Az utóbbi 
egyik legnagyobb 
foglalkoztatja most

fizetésképtelenségi 
a budapesti főka-ügye „ 

pitányságot.
Az Exselsior konszern 

kilenc textilvállalat tömörült és igen tekin
télyes, nagyvagyonu egyesülésnek ismerték 
a szakmában. A konszern, amely jelentős 
üzelteket bonyolított le, az elmúlt év végén 
váratlanul — fizetésképtelen lett.

A hitelezők a legnagyobb meglepetéssel 
értesültek a bejelentésről. A vállalatnak igen 
sok külföldi hitelezője volt, akiknek a buda
pesti képviselői

együttes ülésre gyűltek össze,

hogy a további lépéseket megbeszéljék. i 
hitelezők azt hangoztatták, hogy a konszern
ben tömörült vállalatok üzleti ténykedése 
nem volt előrelátó, sőt annyira gondatlan 
volt, hogy ez idézte elő az ő károsodásukat 
js. A konszern vezetőivel hosszabb tárgya
lásokat folytattak, amelyek azonban a sok
milliárdos ügyben nem vezettek ered
ményre.

A hitelezők erre Székely Lajos dr. ügy- 
.véd, királyi tanácsos utján

név alatt mintegy

bűnvádi feljelentést tettek
az Exelsior konszern ellen és megvádolták 
a vállalat igazgatóit azzal, hogy

vétkes és gondatlan üzletvezetésükkel 
indokolatlan károkat okoztak nekik.

A budapesti főkapitányságon Barabás Bé
la rendőrkapitány indította meg az eljárást 
ebben az ügyben. Szombaton délelőtt kezdte 
meg a kihallgatásokat, amelyek

vasárnap délelőtt Is folytatódtak.
A rendőrség egyelőre a konszernhez tartozó 
vállalatok igazgatóit hallgatja ki, mert azok 
védekezését akarja tisztázni.

A főkapitányság egyben

könyvszakértőket
is rendelt ki az ügyben, akik a hajba jutott 
vállalat üzleti könyveit vizsgálják felül, 
hogy megállapíthassák, mennyiben bir alap
pal a feljelentés.

L’gy beszélik a rendőrségen, hogy ez a 
vizsgálat nemcsak a sokmilliárdos összeg
szerűség miatt, de az eljárás szempontjából 
is különös érdekességgel bir és váratlan for
dulattal járhat a közeli napokban.

Giindel Ferenc keresetében azt adja elő. 
hogy már a bírói utón megállapított 24.000 
aranykoronát is csak a békesség kedvéért 
fogadta el. Arra hivatkozik, hogy a háztu
lajdonos nem kérhet aranybért;, mikor a há
zat a békebeli aranyérték tizedrészéért vá
sárolta. Az Andrássy-ut 45. számú házat 
1910-ben vásárolta meg a Nemzeti Baleset
biztosító rt. 980.000 aranykoronáért. 1922- 
ben megvette a házat a Magyar-Francia biz
tositó 18,000.000 koronáért, akkori értékben 
átszámítva 50.000 aranykoronáéi!. A ház 
1823-ban Fuchs Artúr tulajdonába ment át 
51 millióért, vagyis százezer aranykoronáért. 
A mostani tulajdonos tehát

a békebeli aranyárnak majdnem Üzed- 
részít fizette a házért.

Gundel kéri, hogy éppen ezérl a huszonnégy
ezer koronában megállapított bért szállítsak 
le tizenhatezerre, mert hiszen a nehéz gaz
dasági viszonyok miatt a kávéháztulajdono
sok ma sokkal nagyobb rezsivel dolgoznak 
és a békebelihez arányított forgalomnak alig 
egyötödrészéi bonyolítják le.

A járásbíróságon már ki is tűzték ebben 
az ügyben a tárgyalást. Május 27-én lesz a 
tárgyalás Szpevák járásbiró elölt. A döntés 
igen fontos, mert a bérszabályzó rendelet 
megjelenése óta ez az első ilyen per.

Az eltűnt Persián Adám 
Székesfehérvárott van

és elmeséli kalandos autóutját és tárgya
lásait egy előkelő ur vadászkastélyában

A kis Rótt, aki húszévesnek 
érzi magát, ujszínházat szervez 

a Kis Komédiából
Megválik Steinhardttól — Színházában csak 

Türk Berta fog németül játszani

Székesfehérvár, május 15.
Persián Adám, akiről a vasárnapi lapok azt 

írták, hogy a fővárosból eltűnt, — Székesfe
hérvárott tartózkodik. Persián szombat eslc 
óla van itt, ahová

vasárnap délután Madsldje 
megérkezett.

A Hétfői Napló székesfehérvári 
alkalma volt a Magyar Király-szállóban beszél
nie az eltűnt hírlapíróval, aki kalandos eltű
néséről a következőket mondotta cl:

—- Pénteken este az üllői-ut és a Nagykorul 
sarkán találkoztam egy török úrral, aki a bu
dafoki kutyavillába invitált, ahol

egy előttem idegen török és örmény ur 
megszólított, s közölték, hogy a hercegnő 
egész életére kiható fontos ügyben kíván

na velem megbízójuk beszélni
s arra kérlek, hogy a sörcsarnok előtt 
autón menjek el velük megbízójukhoz.

— Beültem az ott álló leoltott iámpáju ... 
kete gépkocsiba, amely legnagyobb meglepeté
semre mintegy két és félórás autóut után egy 
dunántúli, Mór község közelében lévő ismeret-

hercegnő is

tudósítójának

álló

fc-

len helyen, egy vadászlak előtt állt meg.
Egy előkelő nevű magyar ur s egy buda

pesti ügyvéd fogadtak ott,
akik arra kértek, hogy én a hercegnővel együtt 
hagjam el Magyarországot. Esti félnyolc óra
kor a házigazdával — a török s az örmény ur 
kíséretében, akikkel Budafokról indultam el 
kalandos ularnra, — autón elindultunk. i

Nem mondták meg, lmvá visznek,
csak később a velencei tó melleit az országúton 
ismertem fel a vidékei. Motordefektus követ
keztében kocsink ott megállóit ,én a közeli 
Kápolnásnyék községbe mentem, ahonnan vas
úton Székesfehérvárra utaztam. Innen ma, va
sárnap délben meglelcfonállam Budapestre a 
hercegnőnek,a lefolyt eseményeket s ő még ma 
délután autóval ügyvédem Baik dr. kisérctcbcíi 
ideutazott.

— Egyébként — fejezte be nyilatkozatát Per
sián Adám — a hercegnővel hétfőn hajnalban 
visszautazom autón a fővárosba s ott a főkapi
tányságon bejelentést teszünk a hercegnővel 
együtt azokról a követelésekről, amelyeket az 
illető urak velünk szemben támasztottak.

r Ma, hétfőn délben egy olyan szerződés 
aláírására kerül sor, amely megszünteti a 
főváros egyik régi speciális színházát, a mai 
Révay-utcai Kis Kopicdiát. A Rótt—Stein- 
hardt-szinház helyén a jövő szezónban mo
dern, érdekes uj színház fog megnyílni:

1. A Kis Rótt Koniédiaszinháza.
r Szombaton este folyt le a Kis Komédia év
adzáró műsorának utolsó előadása s a fő
város közönsége egy részének kedvence, 
Steinhardt Géza, szombaton este lépett fel 
útdíjára a Révay-utcai szinházban. Stein
hardt és Rótt, a kél hírneves kémikus, aki
ket elválaszthatatlanoknak hitt közönségük,
I a mai napon megszüntetik közös szín

padi vállalkozásukat.

rA Kis Komédia a jövő szezónban Steinhardt 
Géza nélkül, mint .4 Kis Rótt Komédiaszin- 
házu'fog megnyílni, — ahogy mondani szok
ták —: teljesen uj köntösben.

Rótt Sándor, a Kis Komédia igazgatója, 
igazgatótársával, Steinhardt Gézával már 
hosszabb idő óta tárgyalásokat folytat s 
most, miután Rótt elfogadta Steinhardt fel- 
tételeit, megtörtént a szétválás.

A kis Rótt már meg is tette az előkészü
leteket uj színháza megnyitására. Krausz 
Simon utján, akinek másik színházi vállal
kozásáról színházi rovatunkban emlékezünk

meg,

megfelelő tőkeérdekeltséget szerzett, 
akik részvénytársasági alapon nagyobb tőkét 
bocsájtottak Rótt Sándor rendelkezésére 
szeptemberben megnyitandó színháza szá
mára.

Rótt, amikor kérdést intéztünk hozzá 
zel a hírrel kapcsolatban, ezt felelte:

— A dolog tényleg igaz. Én fiatalnak 
zem magamat,

húsz évesnek
s látom, hogy a mai közönségnek újat kell 
adni. Modernnek kell lenni. Elsősorban is 
ezért határoztam el magamat a Kis Komédia 
átalakitására. Steinhardttól, akivel 9 éven 
át együtt léptem fel, most különválok. 
társulatot szervezek színházam részére; 
játékot, kabarédarabokat slb.-t fogunk 
mutatni. Az uj színpadnak lesznek

görljei is,
viszont német színészek

többé nem fognak játszani,
csupán a feleségem, Türk Berta fog fellépni, 
így a Kis Komédiából egészen uj tipusu vig- 
játékszinház lesz. A közönséget még a szü
net alatt is fogjuk szórakoztatni: jazz-band- 
zenekarral. (r. k.)

cz-

cr-

be-

Gundel Ferenc kávés szenzációs 
lakbérpere a Japán-kávéház körül
8 A központi járásbíróságon Gundel Fe

renc, vendéglős és kávés, Erdély Lajos dr. 
ügyvéd utján igen érdekes lakbérmegállapi- 
tási eljárást indított. Ez a bérmegállapitási 
eljárás a közönség széles rétegét, a lakókat 
és háziurakat egyaránt érdekli, mert arról 
van szó, hogy birói döntést fognak hozni a 
lakbéremelést szabályozó legújabb minisz-

a lakó igényelheti megváltoztatását

és a bérösszeg leszállítását, és ö is csak ab
ban az esetben, ha ezt újabb helytálló mo
mentumokkal tudja alátámasztani.

Teleki Pál gróf 
a Talbot-ügy szakértője

adat: a hely végleges megállapítása. A köl
csön kibocsátása csak az összes részletkér
dések elintézése után válik aktuálissá. Elő
reláthatóan csak novemberben kerül sor a 
kölcsönüzlet megkötésére.

egyelőre 
kormány

kikUI-

Politikai körökben vasárnap délelőtt az 
a hir terjedt el, hogy a villamoscentrálé 
ügyében meghozták a döntést, sőt a Talbot- 
csoporttal már alá is irlák a kölcsönüzlet- 
röl szóló megállapodást. A Hétfői Napló 
munkatársa ebben a rendkívül nagyjelentő
ségű ügyben

jól informált helyről
a következőket tudta meg :

— A villamoscentrálé ügyében 
még folynak a tárgyalások. A 
ugyanis

u széiikcrdés tanulmányozására 
dött egy bizottságot.

amely bányászszakértőkkel és geológusok- 
egészíti ki magát. Ez a nagybizoltság

Teleki Pál gróf elnöklésével a héten is 
tanácskozott a kereskedelmi miniszté

riumban.
Ennek a bizottságnak a véleményétől függ, 
hogy hol állítják fel a villamosccntrálét, de 
a bizottság véleménye más részletkérdések
ben is irányadó lesz. A villamoscentrálé 
egész kérdéskomplexumát, vagyis

az úgynevezett Talbot-ügyet a legalapo
sabban Teleki Pál gróf tanulmányozza, 
akinek állásfoglalása döntő befolyást 

gyakorolhat
minden irányban. Teleki Pál gróf, mint 
ológus-szakértö működik közre.

Ezeket az információkat kiegészítik a 
vetkező,

RC-

Elfogtak egy betörőt, 
aki saját nagynéniét is 

kirabolta

lakbéremelést szabályozó legújabb 
téri rendelet körül.

Gundel Ferenc, a Japán-kávéház tulajdo
nosa igen érdekes adatokkal támasztotta alá 
keresetét. Elmondja, hogy a Japán-kávéház 
akkori tulajdonosa 1920-ban bérleti szerző
dést kötött az Andrássy-ut 45. számú ház 
tulajdonosával. Fuchs Artúrral, az Angol- 
Magyar Bank igazgatójával. Nemrégiben 
fölemelték a bérlet összegét és az 1920-as 
2000 aranykoronás bérösszeg helyett bírói 
utón 24.000 aranykoronában állapították 
meg a házbért. Most azután, áprilisban ren
deletét adott ki a népjóléti miniszter, amely
ben szabályozza a szerződéses lakbéremelés 
módját. A rendelet szerint, ha 1924 májusa 
előtt kell a bérleti szerződés, akkor a háziúr 
követelheti a valorizációt. Az 1924 után kö
tött, most már felemelt összegű szerződések- 
hek azonban csak ___  , , 1 ...........

Illetékes helyről
szerzett értesülések:

— A centráléügyben a legközelebbi fel-

Néhány hét előtt Boromissza Margit feljelen
tést telt a rendőrségen s elmondotta, hogy 
Szcmélynök-utca 9. szám alatti lakására isme
retlen tettes betört, felfesthette n szekrényeket 
s onnan nag.yértékii ékszereket elvitt. A de
tektívek megállapították, hogy csakis a hely
ivel ismerős egyén követhette cl a tettet, mert 
csak azokat a szekrényeket nyitotta fel, me
lyekben az ékszereket őrizték. A legerélycsebb 
nyomozás sem tudott azonban világosságot 
vetni a lettes kilétére.

Röviddel utóbb Thcin Jánosné, Gyáli-ut 25. 
szám alatti füszerkereskedő jelentette be a fő
kapitányságon, hogy üzletét feltörték s nagy
mennyiségű élelmiszer elraboltak. Ezzel egy
idejűleg Szabó Mária Máv. péntárnoknő kelen
földi lakásába is betörtek s a tettes sok ruha« 
neműt vitt magával.

A detektiveknek vasárnap sikerült a betöré
sek tettesét Boromissza Zoltán 27 éves moz
donyvezető személyében elfogni, éppen amit 
kor a Szabó-féle betörésből származó ruha
neműket akarta értékesiteni. Bekísérték a fő
kapitányságra s elmondotta, hogy a lopott ér
tékek nagyrészét orgazdáinál értékesítette. Az 
elzüllött mozdony vezető saját nagvnénjét is 
kifosztotta, mert tudta, hogy értékes ékszerei 
vannak. Az utóbbi napokban a Népszállóban 
és tömegszállásokon lakott. Letartóztatták.

Kebvenc gyermekének
őrizze meg illetőé és selyemlágy hajfürtjeit, me
lyeket annyi szeretettel simogatunk és csókol
gatunk. Gondozza állandóan Elida-Shampooval,
mely alaposan tisztit és tökéletesen ártalmatlan.
A hej pompás fénye, elragadó és természetes hullá
mossága a biztos eredménye egyszeri mosásnak

a szódamentes Shampoovai

ELIDA
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.Ma tárgyalják gr. Andrássy 
Imre gyujtogatási perét

A gróf nem jelenik meg Kassán a tárgyaláson, 
mert nem védekezhet szabadon

Ma délelőtt tárgyalja harmadizben a kas
sai esküdtszék Móricz-tanácsa Andrássy 
Imre gróf gyujtogatási és lázadási bűnügyét 
amelynek fölárgyalását először a koroná
imul. másodszor pedig a vádiolt betegsége 
miatt kellett elhalasztani. A főtárgyalás 
előtt 24 órával kerestük fel a fiatal mágnást 
Kelenhegyi-uti villájában. Az épülőfélben 
levő kastély vcsztibüljében még látható a 
friss festés nyoma, most állítanak be egy 
koncert-zongorát és az emeleti lakosztály 
egyik szobájában fekszik a 35 éves gróf 
Andrássy Imre.

— Nem nyilatkozom szívesen a lapoknak 
— kezdi —, hiszen olyan kijelentéseket ad
tak sokszor a számba, amiket meg sem tel
tein. Legutóbb azt Írták rólam, hogy kalap
gyáros leltem, holott mindebből csak annyi 
volt igaz, hogy

lliingária-kalupgyár részvényeket vásá
roltam.

Súlyos tüdőgyulladásból lábaltam éppen ki, 
mikor tavaly januárban letartóztattak. Há
rom hónapig ültem a kassai ügyészség fog
házának egy hideg, nyirkos cellájában és az 
eredmény — láthatja. De ha egészséges vol
nék, akkor is meggondolnám, hogy résztve- 
gyek-e porom fötárgyalásán. Az ügyészség 
elfogató parancsot adott ki ellenem és igy 

nem védekezhetek szabadlábon.
Ügyvédeim, dr. Aranyosig Andor és Arisz-; 
lid minden lépést megtettek, hogy vissza
vonassák az ellenem kiádotl elfogatási pa

Hamis dollárokat keres 
a rendőrség egy fegyencnő 

Bulcsu uccai lakásán
' A főkapitányságra tegnap különös ügyben 
érkezeit bejelentés, amelyről nem lehel inég 
tudni, hogy teljesen megbizható-e, vagy pe
dig csak kél, fogházcellában összekerült uő 
fantáziájának szüleinénye.

Szabó Lajos fürdőmester, aki a 1'rangé- 
pán-ulca 60. számú házban lakik, lett jelen
tést a különösen hangzó ügyről. Szabó meg
jelent a főkapitányságon és elmondotta, 
hogy néhány nappal ezelőtt összekerült egy 
Szantncr Istvánná nevű asszonnyal, aki be
szélgetés közben igen érdekes dologra hívta 
fel a figyelmét. Elmesélte, hogy

vizsgálati fogságban volt a Markó-utcal 
fogházban.

A női osztály egyik cellájában együtt üli 
öz\ <lál Józsefnével, aki hamis pénz fór- 
galombahozatala mialt volt letartóztatva. A 
fogházcellában töltött unalmas órákat a

Az üzleti könyvekből kitépett lapok 
alapján leleplezéssel fenyegették 

meg a kereskedőt
Egv kereskedő feljelentette elbocsájtott alkalmazottait, 

akik 180 millió koronával megakarták zsarolni
A főkapitányságon vasárnap délelőtt meg

jelent Sputz Sándor selyem- és csipke-nagy
kereskedő, akinek a Wesselényi-utca 13. 
számú házban van üzlete. Sputz Sándor 
zsarolás címén bűnvádi feljelentést tett 
Brünn M. Lajos, Franki Szigfried cégének 
utazói és Kerekes Sándor volt főkönyvelője 
rült a cég üzleti könyveihez hozzájulniok és 
azokból

Sputz Sándor néhány héttel ezelőtt kü
lönféle apróbb szabálytalanságok miatt el- 
hocsájtotin három alkalmazottját, akiknek 
távozásuk előtt az utolsó pillanatban sike-

A mohai Ágncs-forrás vizét hosszú évek só
ién út rendelem s jó szolgálatot tesz a gyomor
hurut, a vékonybelek hurutot állapota, hólyag
hurut és torokhurut eseteiben. Dr. Kéllv KA- 
tuly egyetemi tanár, Budapest.

rancsot, fáradozásaik azonban nem sikerül
tek.

— 700.000 cseh korona kaució ellenében 
helyeztek szabadlábra. Magyar útlevéllel 
léptem át a határt és jöttem Budapestre, 
hogy itt gyógykezeltessem magam. Az el
múlt hónapban meglepetésszerűen 

megvonták tőlem az engedélyt, hogy 
külföldön tartózkodhassam

és mielőtt e lépés ellen protestálhattam vol
na, az ügyészség elfogató parancsot adott 
ki ellenem és megindította a kaució lefog
lalására irányuló eljárást. Ügyvédeim az 
ügyészség döntését inegföllebbezték a kas
sai táblához. De mindezt összevetve, vissza
térésemet az is megakadályozta, hogy visz- 
szahökköltcm attól a politikai jellegű akna
munkától, melyet néhány strolimann elő- 
térbeállitásával bizonyos körök indítottak 
ellenem és amely pöröm kulisszatitkainak 
feltárásából is kiviláglik.

Legilletékesebb helyről úgy értesül a 
Hétfői Napló, hogy a gróf Andrássy Imre 
ellen a cseh hatóságok részéről kiadandó 
körözőlevélnek, illetve a kiadatási eljárás 
sikerének annál kevésbé lehet foganatja, 
mert gróf Andrássy Imrét nemcsak gyújto
gatással, hanem az 1922. évi cseh rendtör
vénybe ütköző

lázadással,

tehál kimondottan politikai bűncselek
ménnyel is vádolják, ami eleve kizárja a 
kiadatás lehetőségét.

fogságban összekerült asszonyok beszélge
téssel igyekeztek változatosabbá tenni. Egy 
ilyen beszélgetés során

(iái Józsefné elmesélte, hogy a Bulcsu- 
utcai lakásán az ágy szalmazsákjában 
nagy összegű hamis dollárt rejtett el és 
ez a pénz ma is ott van, mert letartózta

tásakor nem találták meg.

Az elrejtett dollárokról még többször is 
szó esett közöttük. Később azután Gál Jó
zsefnél elszállították Márianosztrára. 
Szantnerné azután kiszabadult a fogházból. 
A hamis dollárokról szóló mese azóta állan
dóan az eszében van és most egy beszélgetés 
során említést telt róla Szabó Lajosnak.

A fürdőmester bejelentése alapján a rend
őrség megindította a vizsgálatot az állítólag 
elrejtett hamis dollárok ügyében.

rült a cég főkönyveihez hozzájutniok, 
amiből

több lapot kiszakítottak.

Kilépésük ulán felkeresték a nagykereske
dőt és felszólították, hogy fizessen hármuk
nak 180 millió koronát, mert ellenkező eset
ben a szolgálatuk alatt tapasztalt szabály
talanságokat

leleplezik

és a nagykereskedő forgalmiadócsalásait és 
vamcltitkolásait a nyilvánosság ele viszik.

Csókről-Csókra
BÁNKY YIL^

Egy amerikai újságban olvassuk, hogy 
Rod la Rocquc esküvőjét Bánky Vilmával 
júniusban tartja meg. A boldog jegyespár 
kéthónapos nászúira indul és nészuljukban 
Budapestre is ellátogatnak

Rod la Rocque épp a minap fejezte be 
szenzációs szerepét a „Vörös pirát" cimü

A nagykereskedő alkalmazottai követelései
nek hallatára az első pillanatban megdöb
bent, és amikor ezek nap-nap után meg
fenyegették, végül az Opera Kávéházban

találkozóra hívta őket.

Ezen a találkozón a három alkalmazotton 
kívül megjelent egy negyedik társuk is, 
Rapaport Jenő, aki a vezetöszerepet vitte 
közöttük és ő volt az, aki a három alkalma
zott részére meg akarta szerezni a 180 millió 
koronát, természetesen azzal a célzattal, 
hogy abból ö is részesedni fog. Az Opera
kávéházi találkozón Brünn. Franki és Ke

Gyermekrabtósi történet, 
amelyből kiderül, hogy a gyermeket 
négyszázezer korona tartozás felében

zálogba
Vasárnap délelőtt megjelent a főkapitánysá

gon egy kétségbeesetten siró nő és különös 
bejelentést tett. Elmondotta, hogy Matusek 
Antalnénak hívják é.s Pesterzsébeten, a Rákóczi- 
utca 14. számú házban lakik. Hosszabb idő óta 
különváltan él férjétől, napközben dolgozni 
járt és igy, mivel 7 éves Ilona nevű kislányára 
nem tudott kellően vigyázni, gondozásba adta 
Jankó Imrénénck, aki a Felsőerdősor-utca 7. 
számú háznak házfelügyelője. Jankonénál há
rom évig volt gondozásban a gyermeke. Most 
elhatározta, hogy maga fogja nevelni kislá
nyát, akit két héttel ezelőtt el is hozott Jankó- 
nétól. Két hétig volt nála a gyerek, mikor 
azonban ma hazament lakására, kétségbeeset
ten állapította meg, hogy

kislánya eltűnt.
Érdeklődött a házbelieknél és ezektől meg
tudta, hogy a gyermeket

Jankóné vitte el.

Matusekné Jankónkhoz sietett és visszaköve
telte gyermekét. A házíelügyelöné beismerte, 
hogy a kislányt ő vitte el, de egyben kijelen
tette, hogy a gyermeket nem adja vissza. A két
ségbeesett anya erre a főkapitánysághoz for
dult és rendőri segítséget kért.

A főkapitányságon csodálkozva hallgatták a 
különös gyermekrablási históriát. Detektívet

Betörő, aki a Magyar- 
Holland bankban őrizte 

nagy betétjét
Vasárnap délelőtt a főkapitányság detektív- 

jeinek sikerült letartóztatni egy veszedelmes 
nemzetközi zsebtolvajt, akinek a neve nemcsak 
a magyar, hanem az egész európai rendőrható
ságok előtt ismeretes. Az elfogott zsebtolva Frank 
Ferenc, akiről az első pillanatban azt hitték, 
hogy a nemrég letartóztatott olasz csekkhami- 
sitó társaságnak egyik tagja.

A detektívek hosszabb idő óla megfigyelték’, 
hogy Frank Ferencnek Kender-utcában lakó 
barátnőjéhez időnként külföldről

nagyobb összegek érkeztek.

Megállapították, hogy a nő állandóan levelez 
Frankkal. A detektívek megtudták, hogy a ve
szedelmes zsebtolvaj, aki már Párizsban, Bécs- 
ben, Londonban is követett el zsebtolvajláso
kat és szállodai tolvajlásokat, nemrég szaba
dult ki a pozsonyi fegyházból, ahol ötévi bün
tetését töltötte. Szombaton este Frank Ferenc 
a fővárosba érkezett és barátnőjének Kender
utcai lakásán szállt meg A detektiveknek' itt 
sikerült őt elcsípni s

megkötözve szállították be a főkapitányságra,

ahol ma délelőtt megkezdték kihallgatását.
Frank Ferenc elmondotta, hogy Nürnbergből 

jöt Budapestre, innen az utóbbi időben nagyobb 
összegeket küldött a Wiener Bankverein utján 
barátnőjének és Budapesten lakó édesanyjának. 
Beismerte, hogy a Magyar-holland bankban

nagy vagyont reprezentáló betétje van

és ezt a vagyont vidéki kőrútjai alkalmával
— ahol mindenütt zsebtolvajlásokat követett el
— szerezte.

Gyanú merült fel arra nézve is. hogy Frank 
Ferenc egyik oszlopos tagja a letartóztatásban 
lévő olasz csekkhamisitó társaságnak s éppen 
ezért a déli órákban a főkapitányságról 

ÁNAK 
VÖDEEÉNYE VAN.

filmben, amelyben Douglas Fairbankset 
karikirozza. A banketten, amelyet tisztele
tére rendeztek, felköszőntőjében azzal lepte 
meg boldog menyasszonyát, hogy bejelen
tene neki budapesti utazásukat Mégis csak 
jó dolog Bánky Vilmának és szerelmes 
menyasszonynak lenni.

rekes megismételték előbbi vádjaikat és fék 
szólították Sputzot, hogy

hallgatási díjul fizessen nekik 180 luiinó 
koronát.

Sputz Sándor a kérést nem teljesítette, ellen* 
ben megvizsgálta üzleti könyveit és akkori 
lapasztalta, hogy a forgalmiadókönyvböl, g 
főkönyvből és a strazzakönyvből

több oldal hiányzik.
Igv aztán bizonyossá vált előtte, hogy hűtlen 
alkalmazottai a könyvekből ezeket a lapokat 
kitépték és ezeknek felhasználásával akar-* 
ták őt megzsarolni.

vitték el
adtak Matusekné mellé és megjelentek Jankó 
Imrénénél, aki indignálódva tiltakozott a gyer- 
mekrablás ellen.

— Én kérem — mondotta Jankóné — nem 
raboltam el az Ilonkát. Két héttel ezelőtt a 
kislányt hazavittem az anyjához látogatóba, 
ma pedig érte mentem és visszahoztam, hogy 
tovább is gondját viseljem.

— És miért nem adta vissza a gyermeket aí 
anyjának, amikor kérte?

— Visszaadom én kérem — válaszolta a4 
asszony, — de előbb

fizesse meg a 400 000 K tartozását,
mert addig bizony nem adom a gyermeket.

Kiderült, hogy Matusekné az árvaszék utján 
havonta 400.000 koronát fizetett Jankóncnak a 
gyermek gondozásáért. Egyik hónapban az 
asszony nem fizette meg a tartásdijat és ezért 
nem akarta Jankóné a gyermeket anyjának ki* 
adni, hanem

zálogban tartotta

a 400.000 koronás követelés fejében.
Jankóncnak természetesen megmagyarázták, 

hogy tartozás fejében gyermeket nem lehet zá
logban tartani, amit az asszony fejcsóválva 
vett tudomásul és felszólításra most már visz* 
szaadta a gyermeket az anyjának.

távirati megkeresést küldtek
a német, csehszlovák, olasz és osztrák rendőrs 
hatóságoknak, amelyben közölték, hogy Frans 
kot sikerült letartóztatni és kérték, hogy külföl* 
dön bujkáló társait fogják le.

EECHNER
ÓRÁS

Budapest, IV, Váci ucca 8
Alapi Itatott 1808.

H
Ajánlja

bérmálás! óráit:
Arany karkötöóra P 38.— 
Ezüst karkötőóra la P 80.— 
Fiú órák P 24.—

Jótállással!
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Húszezer néző között „békebeli** 
hercegek, arisztokraták, bankárok 

és színésznők drukkoltak 
a Király-dij vasárnapi futtatásán

Verőfényes májusi vasárnapon állt korlába i 
hét versenyparipa, hogy megfussák Rascal, Kin
csem és Naplopó már-már legendás útját: a > 
Király-dijat. Délután két órakor már az utók 
és kocsik végeláthatatlan sora kígyózott végig i 
a Kerepesi-uton. Kél óra után pár perccel min
denki a födélzetem volt. Félórával a verseny i 
megkezdése elölt a magyar epsomy mezőn soha 
nem látott tömeg hullámzott a bejáratok előtt. 1 
Az elsőosztályu pénztárak kezelői negyedórán- i 
ként izgatottan ugrottak ki fülkéjükből és ro- i 
hantak Bensőn Vilmos, a Lovaregylct vezértit- I 
kárához segítségért és egyre-másra hangzott a 
jót jelentő vészkiáltás:

— Elfogyott a jegyem, kérek njat!
Mondani sem kell, hogy a jegyeket pótolták : 

és félnégy tájban, mikor az első startzászló fel
röppent, közel húszezer ember torkollott a pá- . 
Igán, ahol ma futották a hagyományos Király- . 
dijat, amelyet talán az idők vihara degradált 
milleniumi-dijjá, azonban akülsösegek megmu
tatták, hogy az első Király-dijat még az öreg 
császár, Ferenc József nyitotta meg.

A számottevő emberek közül Csekonics Iván 
gróf volt az, aki megnyitotta az arisztokraták ] 
felvonulását. Nyomban utána Festetlch Tasziló 
herceg következett és alig félóra alatt megtelt

a Lovaregylct páholya
az aranypatkós arisztokratákkal, egyedüi Cse
konics Endre, a Lovaregylet elnöke hiányzott. 

Andrássy Gyula gróf, Andrássy Sándor, An
drássy Géza, azután a Batthyány, Szapáry, Ap
ponyi Erdődy, Ciráky, Khuen-Héderváry, Ne
mes, Pallavicini és Széchenyi grófok. Feltűnik 
Sigray Antal is, aki most, úgy látszik, a tava
lyinál kevesebb reménységgel jött. A Király-dij 
alatt szótlanul, csöndesen ült a páholyban és 
mikor a finisnél Naplopó kissé megszorította 
Váditól és egyik fiatal arisztokrata biztató mo
sollyal fordult feléja, Sigray lemondóan legyin
tett. Olyan kézmozdulattal, ami a pesti argóban 
körülbelül „aberurast" jelent. Érdeklődéssel 
nézte a versenyt Károlyi László, a fóti gróf, a 
legendás Bascal egykori gazdája is.

Érdekes vendégei is voltak a Lovaregylet pá
holyának. Egy sereg osztrák arisztokrata élén 
Hohenlohc-Schillingfürst Gottfried herceg, az 
osztrák Jockey Club elnöke. Schwartzenberg 
Adalbert a klub stewardje és Metán János gróf, 
a híres osztrák futtató.

♦
Az udv^i . páholyban Horthy Miklós .. kor-, 

mányzd, á felesége,-fiai, . társaságukban pedig,. 
Izabella főhercegasszony, Zsófia és Gabriella 
főhercegnő József Ferenc főherceg a feleségé
vel. A kormányzó feleségének lila creppe 
georgette ruháját és kalapját mindenki meg
csodálta. Zsófia főhercegnő kék, Gabriella zöld 
könnyű kosztümöt viselt. A Király-dij után

az udvari páholy vendégei
közül többen eltávoztak. A kormányzó, a fele
sége és Izabella főhercegnő azonban végignéz
ték a többi futamot is.

♦
A pénzvilágot az idén Fleissig Sándor, a 

tőzsde alelnöke, Guttmann Henrik báró, Cse- 
tei-Herczog Péter báró, Schnur Henrik báró. 
Bicdcrmann Henrik, Wcrtheimcr Elemér, Ha
lász Manó, Ulhnann György és még sokan kép
viselték. Feltűnt a pályán a Schiffer család 
több tagja,

a bankárok között
Fellner Henrik, ifj. Chorin Ferenc és zsakett
ben, cilinderben a legszebb bajuszu pesti ban
kár: Grüntvald Emil.

♦
A politika és a társadalmi élet majdnem 

minden tagja a fedélzeten volt. Rakovszky Iván, 
Bárczy István államtitkár, Álgya-Papp Sándor 
honvédelmi államtitkár. Tóthvárady-Asbóth 
Lajos lovassági felügyelő, tábornokok, magas
rangú törzstisztek és csaknem mindenki, aki 
valamit jelent

Budapest társasági életében.
A tribün alatt Tarján Vili elmaradhatatlan 

monoklis figurája, Nádas Sándor, Egry Aurél.
A diplomaták közül egy lexikonra való név

sor: Sir Coliville Barcalay angol, Durini di 
Monza olasz, Grazia dél Rccl spanyol, vala
mint francia, cseh és román követek.

A politikusok közül Scitovszky Béla belügy- 
miniszetr vezetett. Vele együtt érkezett Scitov
szky Tibor, a volt külügyminiszter. A belügy
miniszter a Király-dij előtti szünetben egy libe
rális politikai újságíróval együtt tippelte a i 
seny esélyeit és a történeti hűség kedvéért r 
kell jegyezni, hogy

a miniszter nyert.
Erdőhegyi Lajos, Kállay Tamás és még 
hány honatya képviselték a politikusokat, 
régi politikusok közül az öreg Hammersberg 
jött el cs az egykori híres függetlenségi vezér, 
Andrássy Gyula gróf karján sétált a tribün 
előtt.

ver- 
meg

né-
A

♦
A müv-ész, színész, iró ritka holló volt a 

pályán. Egy-két jónevü piktor mindössze. A 
színésznők, közül Márkus Emília jött el zöld 
kosztümben, Berky Lili világoskékben, Lábass 
Juci fehérben, Szerémy Zoltán csillogó ezüstös 
fejével, Kőváry Gyula és Gázon Gyula. Külön
ben nem sok szerencsével operáltak a színé
szek. Egyedül Fodor Artúr lobogtatta végig a 
pályán boldogan nyerő tikettjét. Az összegről 
azonban titkolódzóit. Pedig sokan kérdezték. 
A legtöbbem bizony irigykedve, mert a szeren
cse nem jól forgott.

Színésznőkben inkább a második és har
madik szereposzlás volt bőven képviselve.

Az elmúlt esztendők legfontosabb társadalmi 
szereplői, a messzehangzó szerelmek, botrá
nyok és karrierek hősei, a „nagynők" mintha 
teljesen kivesztek volna. Az idén egyetlen egy 
után sem fordullak meg. hogy viselt kaland
jaikról összesúgjanak. Éppen igy, mint már 
tavaly is, hiányoztak azok az emberek, akik a 
pálya és a Markó-utca között futották állandó 
versenyüket. *

Az ezerkilemcszázhuszonhetes Király-dij, cso
dálatosan szép divatrev.ii volt,uaia,v»<u, _________ ___ . amihez húsz
ezer ember asszisztált. Különös, hogy ennek a 
divatrevünek nem volt meg a karakterisz
tikus taavszi, vagy lóversenytéri jellege. A höl
gyek az idén a toálctek olyan változatos és szé-
les skáláján játszottak, hogy szemkápráztató 
volt

a grand toálcttek hullámzó tömege.

Az-idei'1 KíitíTy-dij tötlettuidonsáRa « karon 
vitt bunda vblt. Egymás után ..futottak he a 
hölgyek könnyű tavaszi ruhában, kosztümben 
vagy kompletben és bundával a karjukon. Csi-

Belgrádban és környékén vasárnap éjjel 
igen erős földrengés volt. Az eddig befutott 
jelentések szerint a földrengés számos ha
zat megrongált és a lakosság körében páni
kot is idézett elő. Emberáldozatot azonban 
nem követelt. . .

A földrengésről először a Magyar Királyi 
Földtani Intézet adta ki a következő jelen
tést. .

A budapesti földrengési obszervatórium 
készülékei vasárnap hajnalban három óra 
negyvennyolc perc tizenegy másodperckor 
mintegy 290—300 kilométer távolságból

földrengést jeleitek.
Budapesten a maximális földmozgás 0.4 mi-

kóbör, csincsilla, nulria bundák sorát nyitotta 
meg Dréher Margit, aki először jelent meg 
karra vetett bundával. Uralkodó szin sem 
volt. Az anyag szintén változatos. A legtöbb a 
drapp, szürke, világoskék és zöld volt. Sima 
szinü georgetteben, kashában, ripszben és 
taftban pompáztak a hölgyek. Nagy kalapot 
egyet sem lehetett látni. A napernyőkben 
nincs változatosság. Fehér, fekete és a barnás 
szin dominált.

Férfidivat az Idén egyáltalában nem volt.
A hagyományos zsaketten és cilinderen túl alig 
lehetett látni egy valóban valamirevaló férfiru
hát. Az egész pályán összesen két pepita nad
rág mozgott, fehér kamásnival. Az emberek ugv 
néztek rájuk, mint Rip Van Vinklere. Megnéz
ték azt a két vezér-bükit is, akik úttörőként 
először jöttek cilinderben a pályára.

♦
A páholyokban és az első helyen nem voltak 

túlsúlyban a férfiak. így azután nem is volt 
könnyű nem kitalálni hanem kisuttogni
az Idei szépségverseny és dlvatrevii győztesét.

Az első és második futam a válogatás ideje volt, 
a milleniumi dij után azonban már csak hár
man maradtak a küzdőtéren. Schiffer Piroska, 
Podmaniczky Attila báró felesége, aki fehér ru
hát és fekete filckalapot viselt. Mellette Hatvány 
Lili bárónő futott, aki sötétbe öltözött, fekete 
bársonykcppel. A harmadik helyezett Lábass 
Juci és ezüsttel diszitett fehér toalettje volt. A 
Király-dijat megnyerte Vadító, ők hárman azon
ban

holtversenyben futottak be
Azután még valami. A legszerényebb íoajej* . A£uiiiii ni <*» n* - .....
Apponyi Antal gróf feleségének, az angol hitt)

1 — 1. r,nnmc?rihinil sötétkék kosz-grófnénak diszkrét, finomszabásu sötétkék kosz
tümje volt. A legfeltűnőbb és legpompásabba- 
kát egy ismert Kossuth Lajos-utcai ruhaszalón 
három mannequinje hordozta körül a pályán.

A versenynek egyetlen izgalmas pillanata 
)lt. A szó szoros értelmében pillánál. Mikor 
-..i-.í - air__.ii,1A o vnrluciinli ás Schci-volt. A szó szoros ........------ ,.............. .

Vadító, a Wenckheim-ló, a vörössapkás Schei- 
hallal nyergében átúszott a kétszázméteres vö
rös póznán, Naplopó melléje került. Húszezer 
szempár villant fel meglepetten vagy csodál- 
kozón, negyvenezer kar emelkedett a levegőbe 
s vagy tízezer torokból hangzott a Pázmán- 
ivadék neve. Egy pillanat, azután Vadító nevé
től hangzott a pálya. Ez a pillanat azonban egy 
kötetre való tanulmányt jelentett volna annak, 
aki az arcvonások tükrében akarja látni az. 
embereket. Egy pillanat és ez a pillanat magá
val vitte

Naplopó eddigi hírét
és megtépázott dicsőségét. A Wenckheiin-istólló 
emberei összecsukták a kiállított Milleniumi dij 
serlegét, beemelték a Bp. 20—055. számú autó
ba a fekete koffert, amelyik a serlegen kívül 
fél milliárdot rejl. Naplopó pedig a bokszban 
— ha tud — busán gondol az idei pompázó 
Király-dijra, amely minden tekintetben rekord 
volt, — hiszen négymilliárd százmilliót forgal
mazott a totalizatör — és amely (alán egyedül 
neki hozott szomorú pillanatot.

Ságl Pál

Kettős földrengés
Belgrádban és környékén

Több ház megrongálódott. — Pánik tört ki 
a lakosság között

Ide<®essért
ellen fogyasszon naponta néhány táb- 
lácskavagynéhány szem „dragéo“-aláku /

ARNEÜ vitamintápszert 
amitől idegrendszere bámulatosan meg
nyugszik, Ingcrlékenységo eltűnik, mun
kakedve hatalmasan fellobban és jó
kedélye teljesen visszatér.
Egy eredeti doboz ára 1.50 pengő.

liméter. a maximális gyorsulás pedig másod
percenként 4 miliméter volt. A szeizmográf 
feljegyzéséből arra lehet következtetni, hogy 
a rezgés erőssége a Foral-Marcalli skála 
IX—X fokával jelölhető.

Az ilyen erősségű rezgések a rengés he
lyén és környékén az épületekben rendsze
rint

nagy károkat okoznak. #

Bizonyítja ezt az. hogy az 1925 január har- 
mincegycdiki egri földrengés IX erősségű 
volt és ez a földrengés tudvalevőleg Egerben 
nagy pusztítást vitt véghez.

A hajnalban észlelt földrengést egy ne
gyedóra múlva 

futórezgés követte.
Ezt az utórezgést az obszervatórium készü
lékei négy óra tizenkét perc, ötvennégy má
sodperckor jegyezték fel. Ez az utómozgás 
Pesten 0.04 miliméter maximális földmoz
gást és 0.1 miliméler másodpercenkénti 
gyorsulást keltett.

Az obszervatóriumhoz érkezett jelentés 
szerint a Budapesten észlelt földrengés

Belgrádban ér. környékén pusztított és 
igen jelentős károkat okozott.

Érdekes, hogy a földrengés által keltett 
földmozgás még

Budapesten is olyan erős volt, 
hogy ha nappal észleljük, akkor a gyakori 
lolt megfigyelő még műszerek nélkül is 
konstatálta volna a rengést. A földrengés 
azonban hajnalban jött és igy a fővárosban 
az obszervatóriumon kívül senki sem ész* 
lelte annak utóhatását. A rengés által kel
tett gyorsulásnak ugyanis huszonöt-ötven 
miliméter másodpercenkénti mozgást kell 
elérnie, hogy az alvókat álmukból felkeltse 
s ezért lehet az, hogy nálunk azt senki seni 
észlelte.

A földrengés ügyében érdeklődtünk

dr. Kövesligeti Radó
egyetemi tanárnál, a földrengési obszervai 
tórium tudós igazgatójánál, aki az obszen 
v a tórium által konstatált földrengés meg* 
történtét megerősítette.

A földrengés — mondotta Kövesligeti 
Radó doktor Belgrádban és a környékén 
rombolt. A hir és észlelés természetesen a 
helyszínről is megerősítésre szorul, mivel a 
földrengés helyét teljes pontossággal meg-, 
állapítani nem tudtuk és csak magáninfor
mációnk van arról, hogy a rengést Belgrád
ban érezték. A földrengésnek olyan erej0 
volt, hogy az

a kitörése helyén feltétlenül nagyobb 
károkat okozott.

Belgrádiról nemrég is jeleztek nagyobb föld
mozgást. Az egész Balkán félsziget rendkívül 
földrengései terület, úgy hogy Európában 
első helyen áll és még Olaszországot is meg
előzi.

A késő éjjeli órákban a földrengés szín
teréről a következő jelentéseket kaptuk: (

Újvidék, máj. 15. '

(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap a Vajdaságban föld
rengés volt. Hajnali háromnegyed négy óra
kor

kél földlökés remegtette meg n háza
kat. «

A földlökések között alig néhány perc telt 
el. Az erőteljes földlökések következtében

emeletes házak falai repedeztek meg, 
kémények falai dőltek le s a házakban 

a bútorok összetöredeztek.
Á földlökéseket nemcsak

Újvidéken. Zomborban, Zentán és Sza
badkán érezték,

hanem a többi vajdasági városban is. A la
kosságon a földrengés következtében

nagy nyugtalanság vett erőt.
Néhány nappal ezelőtt ugyanis Hercegoviná
ban földrengés volt s a lakosság attól fél, 
hogy megismétlődnek azok a földlökések, 
amelyek ott napokkal ezelőtt emberéletben 
cs anyagiakban nagy károkat okoztak.

Belgrád, máj. 15.
(Avala.) Ma reggel 3 óra 47 perckor 

Belgrádban földlökést éreztek, amelynek 
magva Belgrádiul délnyugatra a bukuljai 
hegységben van. A földlökés két percig tar- 

* tott és több kisebb, kevésbé heves lökés ki
sérte. A földrengéstani intézet jelentése sze
rint a földlökést Nyugatszerbiában és Bősz* 
niában érezték, azonban nem okozott na
gyobb károkat. Eddig nem érkezett jelentéi 
emberáldozatról.

Bclgrád, máj. 15.

A földlökések számos házat megrongál
ták. A lakosság között nagy az ijedelem, de 
emberéletben nem okozott kárt a földreiu

Sieinscbneider
paplan- és ágynemügyár 

belvárosi Üzletét

IV., Váci ucca 28.,.,,
nyitotta meg

Opera-zongoraterem
Fialó* neca IS. (Operánál). Zongorák, piáulnS 
t millió korona havi részletre Is. Állandó rákit

BÚTOR U "'íSsi'sií.
CDS V1N BÚTORCSARNOK, Dohány neon »•
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IIIREK
Tavaszi pompában

Mayer földmivelési miniszter 
nem meri a Ház elé vinni 

a Faksz javaslatot
zöldéi a Margitsziget, de hideg, metsző azé! 
fújt a Duna jelöl akkor, mikor azt hirdették a 
lapok, hogy megnyílik a sziget ékköve, a felső- 
margitszigeti étterem. .4 szigeti Ncwyork gaz
dája Tarján Vilmos, az egykori jeles riporter 
és kitűnő színigazgató, aki kora tavasszal 
iparművészekkel, építőművészekkel szorgosko
dott a Duna partján, hogy minél nagyobb 
fénnyel, művészi veretű kényelemmel, artiszti- 
kos inteiiőrrcl fogadja előkelő vendégeit, két
ségbeesetten állt a ragyogó fényárban úszó ét
terem közepén. — .4 szél elfujta az ünnepélyes 
megnyitót, gondolta. És csoda történt. Ki
lenc óra felé jött az első hírnök. — Miattad 
jöttem ki ebben a hidegben, kedves Viliként, 
— mondta az első társaság vezére és ezt a 
mondatot ismételte rövid óra alatt még há
romszáz hölgy és ur. Zúgott a szél, de Tarján 
Vilmos étterme zsúfolva volt előkelő társasá
gokkal, akik Bachmoxa nem lármás, de disz
kréten erőteljes jazz-bandja mellett vacsoráz
lak és láncoltai..

.4 zenekar tagjai uniformizált zsakettben, ci
linderben a legelegánsabb, ahogy a legeredetibb 
az a tánckör, amelyben a sokszínű fény csak a 
lábakul világítja meg oldalról. Kivilágos virra
datig volt hangos u l'elsőmargilsziget azoknak 
jókedvétől, okik csak baráti szívességet akartak 
előlegezni Tarján Vilmosnak, de végül sajátma- 
guknak szerezték a legszebb éjszakát. Ott voltak 
a szinészvilág. a pénzvilág, az arisztokrácia és 
fi politikai élet minden előkelőségei, ott láttuk 
azokat, akiket most itt rendszertelenül s egy
másután közlünk le. ahogy a riporteri ceruza 
Jöljegycztc. Titkos Ilona, Fedák Sári, Gaál 
Franci társaságával, Jób Dániel. Nádas Sándor, 
'Kenesscy István. Ber.zely Magda, dr. (irünuiald 
Emil, Tóth fíöske, Éles Béláék, Ángyán Béla ál
lamtitkár. Fellner Pál, Friedmann Ernő, Rassay 
Károly társaságával, dr. Pctzrik Jenő kormány- 
főtanácsosék. Sclimergel Vilmosék, báró Wolff- 
ncr Györgyéi;, dr. László József. Walder Bé
láék, Fehér Miksa kormányfötanácsosék, Lipai 
Ernő, a sziget .vezérigazgatója, Wild József, Ja- 
cobi Ágost, Sebestyén Arnoldék, Miklós [ász- 
1óék, gróf Széchenyi Miklós, báró Piré-Bihain 
Jenő, Lctay Ernőék, Bosnyákovics Zolán, He
gedűs Gyula. Radnóti József, Pallay Miksa, 
Mészáros Ervin társaságával, báró Hatvány Já
nos, Erdős Dezső. Szabó Imre tiszti főügyész, 
Beniczky Ödön. Bcrthold grófék, Landaucrné 
Éva, Sonnenjeld, az Ofa vezérigazgatója és még 
rengeteg sokan, akiket nincs helyünk felsorolni, 
de ott voltak és azóta is ott vannak minden este 
Tarján Vilmos restaurantjában.

— P. Zndravect LMváu mondott ssentbe* 
szódét a vnsúrnapi Mária-napon. A katholi
kus hívók óriási részvétele, mellett folyt le 
vasárnap a Múrin-napi könyörgő felvonulás 
az Országos Katholikus Szövetség rendezésé
hen. Béggel 9 órakor a Gel'léríhegyi szikla
templomban Zndravecz István püspök fő
papi misével nyitotta meg a Mária-napi ájta- 
losságokal. majd P. Bőle Kornél Domokos- 
rendi atya tartót' szentbeszédet. Délután a 
különböző katholikus egyesületek, körök, 
plébániák és ájtatossógi társulatok a főváros 
különbö:-» pontjain gyülekeztek és nyolc 
csoportban indult meg t menet a Gellért
hegyi sziklalemplomhoz. .4 hívők kezeikben 
rp<5 gyertyákkal és lampionokkal vonultak 
végig a városon végclálhatatalan hosszú me
netben. amelynek élén a papság haladt. Az 
alkonyati órákban a Gellérthegyi szikla
templomot s az elölte lévő hatalmas térséget 
teljesen megtöltötte a hívők nagyszámú se
rege. Esti félnyolc órakor P. Zadravccz Ist
ván püspök szentbcszédet mondott a szikla
templomban. amelyet a templom előtti tér
ségre rádióval továbbítottak. A szcnlbeszéd 
után Mészáros János érseki helytartó rövid 
ájtnlosságot tartott.

— Nodrófávnl leUttttte az albérlőjét. A Cég- 
lédi-uli uj városi bérházban Túri József 51 
eves kocsis összeveszett szállásadójával. A ve
szekedés hevében a főbérlő sodrófát ragadott 
s azzal úgy fejbe vágta albérlőjét, hogy a sze
rencsétlen kocsis vértől borítva összeesett. A 
mentők szállították a kórházba. A vérengző 
főbérlő ellen a rendőrség megindította az el
járást.

Legszebb Legjobb”-™ Legolcsóbb

PAP- PAP. PAP -
kArpHoairu, inn- én réib A torfyira

Nzttnyrg. pokróc, lUggbny, Agy- ól asz
talterítők. gyermekkneaik, nyugaxékek, leány- 
szoba-, előszoba- ói kertlbutorok, ernyők és 
sátrak minden kivitelben kaphatók 

G1CHNER JÁNOS 
Hudapeat, V1IM Ereié bet kiírót SO.

A képviselőház ma folytatja a kultusztárca 
költségvetésének tárgyalását és előreláthatóan 
megkezdi a pénzügyi tárca budgetjének vitáját 
is. Ebben a vitában, az általános tárgyalás vé
gén felszólal Búd János pénzügyminiszter is, 
akinek beszédét nagy érdeklődés előzi meg.

BÚD JÁNOS PÉNZÜGYMINISZTER, 
akivel vasárnap délelőtt alkalmunk volt be
szélni, a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— A költségvetés vitájának bezárásakor 
feltétlenül felszólalok. Beszédemben

főként gazdaságpolitikai kérdésekkel 
óhajtok foglalkozni.

Természetesen ki fogok terjeszkedni más 
aktuális kérdésekre is. így például az ipari 
koncentráció problémájáról is elmondom a 
véleményemet.

A pénzügyminiszter közölte még a Hétfői 
Napló munkatársával, hogy

az uj beruházási program teljesen elké
szült

és azt az apropriációs törvényjavaslatba fogja 
illeszteni. Az apropriációs törvényjavaslatot

— Melegebb időt jósol a Meteorológai 
Intését. A Meteorológai Intézet vasárnap 
az időjárásról a következő jelentést adta 
ki: Részben felhős, tulnyonwan száraz 
idő várható hőeinelkedéssel.

— A Turul madár helyeit már a Lánchíd 
tetejére kúsznak az őrültek. Vasárnap este 10 
órakor nagy riadalmat kelleti a Lánchídon egy 
katonaruhás férfi, aki a pesti hídfő felé eső 
hidláncon felfelé mászott a hid tetejére. Óriási 
embertömeg csődült össze a látványra, úgy, 
hogy a forgalom is megakadt. Mikor a férfi 
felért a hidiv tetejére, vetkőzni kezdett s min
denki azt hitte, hogy a Dunába veti magát. 
Közben kiértek a helyszínére az értesített tűz
oltók, akik haláltmegvető bátorsággal lehozták 
a magasból az ismeretlen embert Bekísérték 
a rendőrségre, ahol az ügyeletes orvos megálla- 
piloóa, hogy elmebeteg. A honvédhelyőrségi 
kórházba szállították.

Pless Andor dr. orvos motorkerékpár
balesete. Pless Andor dr. orvos barátjával, 
Somossy Lajos üzletvezetővel együtt motor- 
kerékpáron haladt a Jókai-utca és Des- 
sewffy.utca sarkán. Abban a pillanatban 
kanyarodott ki a Dessewfl'y-utcából egy 
másik motorkerékpár, amelyet Csávoss Ele- 
nw gazdatiszt vezetett. A két gépkocsi 
összeütközött és mind a három ulas széles 
Ívben kirepült az ülésből. Csávossnak és 
Somossy Lajosnak semmi baja sem történt, 
az orvos azonban zuzódási sebeket szenve
dett. A mentők a II. sebészeti klinikára 
szállították, a rendőrség pedig vizsgálatot 
indított annak megállapítására, hogv a sze
rencsétlenségért kit terhel a felelősség.

— Borbizományosok közgyűlése. A Magyar 
Kereskedelmi Csarnok helyiségében vasárnap 
délelőtt tartotta rendes évi közgyűlését a Ma
gyar Borbizományosok és Borügynökök Orszá
gos Egyesülete. Zerkovitz Oszkár elnöklete alatt 
megtartott közgyűlésen a napirend letórgyalása 
után 11 uj választmányi tagot választottak meg.

. ' maK.var kir. osztálysorsjátékban
résztvevők felkéretnek, hogy megújítási be
tétjeiket (’/i = 20 pengő. ’/2 = 10 pengő, 
74 = 5 pengő) és a zelőirt 30 fillér költséget 
tehát ma vagy holnap a f. hó 18-án kezdődő 
2. osztály húzása előtt fizessék meg, mert 
ellenkező esetben a nyeremény igény és 
minden más, a sorsjeggyel kapcsolatos jog 
elvész.

— Száz tanút idézett be a bíróság Láng 
József bankár bűnügyének mai tárgyalá
sára A büntetőtörvényszék Schirilla-tanácsa 
ma, hétfőn kezdi meg Láng József bankár 
és társai bűnügyének tárgyalását. Láng Jó
zsefet csalás, sikkasztás és okirathamisitás 
címén helyezték vád alá. A letartóztatott 
bankár társával, Koch Jenő detektivvel 
együtt üzletfeleinek egész seregét károsí
totta meg. A ma kezdődő tárgyalás előre
láthatólag több napig fog tartani, mert a 
bíróság a tárgyalás során közel száz tanút 
hallgat ki a nagyarányú okirathamisilássnl 
párosult csalás és sikkasztás ügyében.

— A berlini uszóeredmények. A Berlin
ben vasárnap lefolyt uszómérközcsek ered
ményei a kővetkezők: Radcmachcr mell- 
usróvilágbajnok 200 méteres úszásban 
2.57 perc alatt győzött a belga Parlcy ellen. 
A nagy berlini 10x100 méteres mellstafétát 
a magdeburgi Hellas nyerte a berlini 
Schwimmverein előtt.

Tavanzi 
vásáron 
kiállított Ideái paplanokat
Lesz maga juszt is az enyém!...

Fellépnek: Nzokolay, Halk lat, Hadd, a longoránál Elarmann. Rendező: PAawtor Béla

. Varsó-Shanghai-i légi utazás
OroBt-Szfbérián és Kínán keresztül.

Naponta táblás ház a CAPITOL-ban

Búd miniszter a költségvetés megszavazását kö
vető ülésnapon terjeszti a képviselőim elé.

Bonyodalmak a Faksz 
javaslata körül

Amíg a pénzügyi bizottság a megajánlási 
törvényjavaslatot tárgyalja, a képviselőházat 
mentelmi ügyekkel fogják foglalkoztatni. Ere
detileg úgy tervezték, hogy a Ház elé hozzák a 
Faksz-javaslalot is, e javaslat benyújtása kö
rül azonban sülyos bonyodalmak merültek föl. 
A javaslat, amelyet Mayer János földmivelés- 
iigyi miniszter készül benyújtani, meg akarja 
könnyíteni az áruhitel igénybevételét a falusi 
kislakásépitkezőknek, illetve injekciót akar 
adni a Faksz működésének, amely mér-már 
megszűnéssel fenyeget. Minthogy azonban a 
Faksz-akciónak a kormánypártban sok ellen
zője van, akik Erdélyi Aladár vezetése mellett 
nagy támadásra készülnek! — még ma is kér
déses, hogy a javaslatot Mayer János-a Ház elé 
meri-e terjeszteni? A javaslat vitája ugyanis 
olyan hosszú időt vehet igénybe, hogy junius 
15-éig a Ház nem végezhet kitűzött program
jával. Már pedig junius közepén meg kell kez
deni a parlament négyhónapos nyári vakáció
ját.

— Zichy Herrmann gróf autója elgá
zolt egy biciklistát. Vasárnap délután 
hat órakor a Császárfürdő előtt haladt 
kerékpáron Vécsei Sándor 14 éves ta
nuló. Kerékpárjával eddig még pontosan 
meg nem állapított módon egy villamos 
és egy autó közé került és a gépkocsi el
gázolta. A baleset helyén pillanatok alatt 
nagyobb tömeg verődött össze, a gép
kocsiból kiugrott az utasa, aki mint ké
sőbb kiderült, gróf Zichy Hermáim volt. 
A gróf mikor látta, hogy az elgázolt fiú 
vérzik, soffőrje segítségével beemelte a 
kocsiba és a közeli Irgalmasok kórhá
zába vitte, ahol ápolás alá vették. Her
mann Sándor, a gróf gépkocsivezetője 
ellen a rendőrség megindította az el
járást.

— Balesetek a vasárnapi versenyeken. A 
vasárnap megtartott Tourist Trophyn több 
kisebb baleset és sebesülés történt. Putz Ottó 
26 eves nevelő. Kalmár Tibor 32 éves ke
reskedő. Teswohl Károly 37 éves asztalos, 
Stenczer Gyula 23 éyps nevelő, Kovács Já
nos 20 éves mázoló. Pick Imre 20 éves fog
technikus. Baumgarten László kereskedő cs 
Erdélyi Ferenc tisztviselő leestek, illetve ki
estek a gépből és jelentéktelenebb sérülése
ket szenvedtek. Weisz György 11 éves tanuló 
az országúton átrohant a motorkerékpárok 
elölt s eközben egy árokba zuhant. Az uj 
Szent János-kórhúzba szállították súlyos se
beivel. A Vérmezön rendezett futóverseny 
közben harmincán estek össze s többen meg
sérültek.

— Ssinyei-Mcrse- és Lcchncr-emlckátbla. 
Gundel Ferenc, a Japán-kúvcház uj tulajdo
nosa, az egykor híres miiveszkávéház két nagy
nevű vendégének, Szinyci-Mersc Fáinak cs 
Lchner Ödönnek emléktáblát állít. Az asztal 
fölé, ahol a két kiváló művész fogyasztotta 
napról-napra feketekávéját, a falba illesztik 
arcképüket. Az arcképet hétfőn, május tiren- 
hatodikán délben egy órakor leplezik le ünne
pélyes külsőségek között.

— A régi kitűnő hírnévnek örvendő Steinschneider 
paplan- cs ágynemügyár, mely idén ünnepli fennállásá
nak 70-ik évfordulóját, vevőközönségc óhajára IV.. 
Váci-utca 28 alatt belvárosi üzletet nyitott, hol minden 
szakmabeli cikket legelső; endü kivitelben állandóan 
nagy választékban tart raktáron.

— Lopás a Jókai-Sr,inkörben. Sáray Antónia, 
a városligeti Jókai-Szinkör tagja, feljelentést 
tett a rendőrségen, mert vasárnap délután a 
színkör öltözőjéből valaki ellopta az aranyórá
ját. A nyomozást megindították.

— Kállai Gézát ismét vád alá helyezték. 
Miskolcról jelentik, hogy Kállai Gézát, a 
miskolci munkásbiztositó pénztár volt igaz
gatóját a felmentéssel végződött kormány- 
zősértési és nemzetgyahízási bünper végez
tével csalás és közokirathamisitásért újból 
vád al áhelvezték és további fogvatartását 
rendelték el. A vádtanács határozata ellen 
benyújtott felfolyamodásra a debreceni 
Ítélőtábla Kállait 16.000 pengő kaució elle
nében szabadlábra helyezte.

— Budapest legöregebb nsssonya — 117 é»e«. A vé
letlen különös játéka. hogy a 107 éves asszony a Dan
dár-utcában lakik a körismert Meinl kávébeboratali cég 
központi telepének közelében. A 107 éves öregasszony 
frissen és jókedvűen elmesélt, hogy naponta vacsorára 
csak hamisítatlan, tiszta babkávét iszik, ez a titka 
magas korának. Cselekedjék hasonlókép és vásárolja

reklámáron kláruslljuk
Sándor Ideál-paplangyár,
IV. kér., Kamermayer Károly uce* 1. az. 

— A Rothschild-ház tárgyal a diós
győri állami vasgyár ügyében. A Roth- 
schild-csoport tulajdonában lévő vitko- 
vitai gyár vezérigazgatója, Schuster Ru-t 
dolf és Köpesdy Elemér miniszteri taná
csos napok óta a diósgyőri állami vas
gyárban tartózkodnak és ott megbeszé
léseket folytatnak. A diósgyőri látoga
tást hosszas tárgyalások előzték meg* 
amelyek a diósgyőri vasgyár vezetősége, 
a Rothschild-csoport magyarországi ex
ponensével, a Magyar Általános Hitel
bankkal folytatott.

— A londoni „Árkos" helyiségeit továbbra is 
megszállva tartja a rendőrség. Londonból je
lentik: Az Árkos helyiségeiben végrehajtott 
házkutatások során hir szerint igen fontos ok
mányokat, közöttük chi ff rc-köny veket találtak. 
E könyveket szakértőknek adták ki megvizsgá
lásra. < rendőrség az iratok megvizsgálásának 
bevégeztéig megszállva tartja az Árkos helyisé
geit. A szovjet tiltakozó jegyzékére adandó 
'angol válasz hir szerint meg fogja említeni, 
hogy a házkutatás törvényes alapon történt, 
mert az orosz kereskedelmi ügyvivőnek ugyan 
személyi immunitása van, de a kereskedelmi 
szerződés értelmében nem illeti meg diplomá
ciai sérthetetlenség.

A Magyar Ruggymitaárugyár Rt. igazgatósága elha
tározta. hogv a május 31-én megtartandó közgyűlésnek 
az 1936 os évre 5%-os osztalék, vagyis uj részvényen
ként 1 pengő kifizetését fogja javasolni. Az üzletered, 
ményt a nyersgumi áralakulása és a magyar-francia 
kereskedelmi szerződés áljai csökkentett vámok kedve
zőtlenül befolyásolták. A vállalatot egy már évek óta 
fennálló nemzetközi eladási szervezetből kifolyólag tele, 
mcs veszteségek érték, melyeknek fedezésére a felérté
kelési tartalék egy része használtatott fel. Az Anode- 
eljárás jó fejlődésben van cs kedvező kilátásokat ígér 
a jövőre nézve. Az igazgatóság ugyanezen ülésében 
az eddigi vezérigazgató-helyettest, Kelemen Lajost ve
zérigazgatóvá nevezte ki.

— A Magyar Aspliall Rt. közgyűlése elhatározta, 
hogy osztalék fejében részvényenként 1.20 pengő fizet
tessek. továbbá, hogy az alaptőke 60.000 darab uj rész
vény kibocsátása által 1,200.000 pengőről 1,800.000 pen
gőre emeltessék fel. A kibocsátásra kerülő összes rész
vények a légi részvényeseknek ajánltainak fel átvételre.

— A Chinoln Gyógyszer és Vegyészeti Termákéit
Gyára Részvénytnrsnság folyó hó 10-én tartott rendes 
évi közgyűlésének határozata értelmében az 1926. üz
letévi szelvények 3 pengővel kerülnek beváltásra folyó 
hó 14-től kezdódőlcg a Pisti Magyar Kereskedelmi 
Banknál és az Anglo-Internatior.al Bank Limited Buda
pest Re.jresentantion-ná). A közgyűlés elhatározta az 
alaptőkének 1,188.000 pengőre való felemelését. Az összes 
ujkibocsátásu részvények a régi részvényeseknek ajánl- 
tatnak fel átvételre 1:1 arányban, darabonként 20 pengő 
kibocsátást árfolyamon Az elővételi jog folyó hó 14-töl 
folyó hó 24-ig gyakcio'.ható a fent megjelölt két bank
nál. __

— A Budapesti Takarék és Vásárpénztár Rt. közgyű
lése elhatározta, hogv 301.979.16 pengő tiszta nyereség
ből az összevont részvényeknek 1926. évre esedékes 
szelvényei után darabonként négy pengő osztalékot 
fizet, ami a részvények forgalmi értéke 10%-ának felel 
meg. Az osztalékot az intézet 1927. május 16-tól kezdve 
fizeti ki össtes pénztárainál.
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teljesen új műsor
Prol. Wiesenthal 

kabaréjában 
a

Terézkörúíi Színpadon
Kezdete fél 9. Telelőn: 265-54.

AZ

ADMIRAL 
SIRÁLY 

nyári helyisége újonnan átalakítva 

MEGNYÍLT 
k házi Jazz-Band mellett Bécs kedvelt humoristái

Stefánia út 25, a Víztoronynál 
Telefon: J. 343-69.

TELEFÖN-' NEMZETKÖZI ORFEIM TELEFÓN
J. 321-16 ezelőtt J. 321-16

TABARIN
Vili, RÁKÓCZI ÜT 6). SZÁM

Májusi műsor. Kezdete 10 órakor
DIHBELLH I IHrs OSBORHE

tánemflvésznő |______ akrobata táncosnő

FEHÉR GIZI és SÁNDOR JÓZSEF m. V.
egyfelvonásos szkecssükben

CHRISTOí RON ÁLD
a vllághlrfl parődlaták

Pelhes S. Dénes Gy.

POLA &EDDY
 mondáin táncok

JOHN A PAULA
.1 P"8ki «oh.al Éva’ n«My. Nvárai Manyi, 

f1 rlSPií’ eGyárJé?. ,rm.a’ Kovdcay Margit, Sugár 
’c«. Syttca Nual, Király Ku«l Csele 

Ancl, Monorl Erzsi Száva Lllly, Szilágyi Rózsi stb. 
Előadás után „Smllllngs-Itoys** jazz-banióre a közön 

ség táncol
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SZÍNHÁZI napló
’.4 könnyű és a komoly színpadi műfaj kell 

bírókra szombaton este, amikor a Vígszín
ház á „Világbajnok" cimii sportbohózatot és 
a Magyar Színház az „Oroszország" cimii 
grand-guignolba játszó drámát szervírozta a 
közönség elé. Meg kell állapítani, hogy egyik 
'fél sem maradt vesztesen a porondon. A Li- 
pót-köruton a frakkok, szmokingok és estélyi 
ruhák éppen úgy tapsoltak, mint az Izabella- 
téren. .4 könnyűsúlyú Világbajnok éppen úgy 
megállta a helyét, mint a nehézvértezetü 
Oroszország — a közönség előtt. .4 kritika 
azonban a pálmát a Magyar Színházi bemu
tatónak nyújtotta át. Nemis annyira a darab
nak, mint inkább a szervirozásnak: Kati
kéin: Martinnak, német rendezőnek elsősor
ban. Azután Csortosnak és Odrynak, de a 
két művész felejthetetlen alakításánál nem 
becsülte kisebbre a színpadi tervező, pompás 
dekoratőr Pán József érdemeit sem. .4 Vi
lágbajnokról csak ennyit. .4 Vígszínház meg
találta benne nyári darabját. Gaál Franci 
ennivalóan tudott a naivából nővé nőni.

V
Ez a hét, éppen úgy, mint az elmúlt hét, 

gazdag lesz színházi eseményekben. Négy szín
házunk

négy premiert ad
A Nemzeti színházban Edmond Guirandi négy- 
felvonásos színmüve, a „Fiam" érik meg a be
mutatóra. A Városi Színház Nyáry Andor
nak és Horváth Sándornak „Balatoni legenda" 
cimii magyar motivumu daljátékát mutatja be. 
Nyáry Andor ismert név a színházi körökben, 
de annál ismeretlenebb a zeneszerzőé, Horváth 
Sándor neve, aki

aktív alezredes
fcs akinek ez az első nagyobb lélegzetű szín
padi munkája. A Balatoni legendában, amelyet 
Lóránt Vilmos rendez, a Vá—" —
együttese játszik. — A hat 
Király Színházban lesz. í 
,.,4 legkisebbik Horváth-lány" 
szombaton kerül sr.! ”
baji. A Király Szinh: 
az operettel játssza 
teljesedni fog. ‘ 
feszitett erővel 
sokat beszélnek

Városi Színház egész 
irmadik premier a 
Szilágyi—Z erko vit z: 
" cimii operetje 

,_____ is szereposztás
titkos óhaja, hogy ezzel 

szezont, valószínűleg 
meg
állói

színre parádé
* áz li/ 
a át a

A dalból csinált operettet 
próbálják a színházban, 

c arról, hogy

Vaály Ilona
testére szabott szerepben 
kelteni a premiéren. — A Fő

városi Opercttszinház azonban kényszerű pre- 
miérre készül. A Zebra sikere miatt még né
hány hétig nem volna müsorgondja Faludi 
Sándornak, ha Rátkay Mártonnak, A Zebra 
egyik főszereplőjének nem kellene berukkolni 
május 
viszont nemTohcV folytaim 'A“ébfa“ctoa4H^nTr; 
igy a Fővárosi Operctszinház is 

kénytelen uj darabot adni
Az uj bohózat cime: „Félemelet balra", 
szereplői: Sarkadi, Kabos, Fejes Teri.

A Világbajnok premierközönségének 
káns szenzációban volt része. Akik jól 
merik a színészek magánügyeit, elégtétellel 
állapították meg, hogy Lukács Pál parádés 
alakításához nemcsak a Lipótváros előkelő 
höilgyközönsége vonult ki, hanem a nézők 
jsorai között foglalt helyet a művész

ebben a szinte 
meglepetést fog

nagy
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Salabert, Krausz 
Simonnal színházat 

akar alapítani Pesten
Érdekes terv a Fővárosi Operett 
színház megvételére. Miért kell 

pesti piac ?Parisnak a
Néhány nap óla színházi körökben egy 

feltűnően érdekes színházain pitási tervről 
beszélnek. A terv középpontjában Salabert, 
a híres francia kottakiadócég tulajdonosa 
áll, aki régi barátjával, Berény Henrik zene
szerzővel együtt zenés vígjáték, illetőleg 
vaudeville-szinházat akar csinálni a Fővá
rosi Operettszinházból.

Salabert néhány nappal ezelőtt érkezeti 
Pestre, egyesek szerint azzal a céllal, hogy 
itt kottákat vásároljon. A kottavásárlásból 
azonban nem lett semmi, mert Salabert ki
jelentése szerint a pesti bulvár-zeneszerzők 
munkái nem annyira eredetiek, hogy azt 
Parisban feltálalhatnak. Salabert itt találko
zott Henry Berénnyel, aki akkoriban Yvain, 
francia zeneszerzővel együtt érkezett Pestre. 
Salabert elmondta Berénynek, hogy

Parisból ma nagyon nehéz Amerikába 
expontálni a könnyű színpadi terméke
ket, viszont Budapest újabban sokkal 
nagyobb márkát képvisel az újvilágban.

Ezért színházat kellene találni Pesten és ide 
kellene hozni a párisi darabokat, hogy innen 
egyenes és könnyű útja legyen Amerika 
felé, amely mégis csak a legtöbb pénzt je
lenti kiadóvállalatok és a szerzők részére.

Berény Henry orientálódott a pesti szín
házi körökben és arra a meggyőződésre ju
tott, hogy

Budapesten, a rossz konjunktúra ellenére 
is csak egyetlen színház eladó: ez a Fő

városi Opercttszinház.
Mielőtt azonban Berény Henrik tárgyaláso
kat folytathatott volna a Fővárosi Őperell- 
^SZinház pesti gondnokával/'Bluménlhai pesti 
jípcgbizbtfjflvái, érintkezést' kéréseit régi 
"mecénásával és apai jóbhrátjáVaí’ ,

lel közösen vállalják el a színház anyagi 
finanszírozását.

Krausz Simon, aki fiatal korától kezdve va
lósággal menedzseli Berény Henriket, aki
nek költségén Parisban szinrekerülhetett a 

■iinii panlominjc. és akinek vállalko- 
Ptasinszky Pepivel a főszerepben 
vben Amerikában is színre fog ke
li pantomin - nem idegenkedett a 

tervtől, hanem összeült Salabcrllel és heve
nyében megállapították azokat a határokat, 
amelyek között a színházat' bérelhetik vagy 
megvehetik. Salabert a megbeszélés után 
Párisim utazott, de Berény Henrik Pesten 
maradt és

Salabert képviseletében Krausz Simon
nal együtt felvették a tárgyalásokat a 
Fővárosi Opercttszinház gondnokával.

Ez a terv, bármennyire komoly, mégis 
csak kezdetleges stádiumban 
ludi Sándornak, a Fővárosi 
jelenlegi bérlőjének, opciója 
nézve is a: Opercttszinház 
kintve azt. hogy a Fővárosi 
a jelenlegi vezetés melleit fényesen bevált 
és pontosan tudta teljesíteni azokat az 
anyagi feltételeket is, amelyeket az albérlő 
Bluincnlhallal szemben, elvállalt,

semmi ok sincs arra, hogy idegen tőké
vel pesti piacot kapjon a párisi zenés 

műfaj,

n színpadon hallgatni Suljuplnt.
A színházba kivezényeli rcndőrlegénység óm 
tűzoltóság sem bizonyult elegendőnek a ren« 
geteg ember visszaszorítására, akik minden 
összekötetlést és ölletet felhasználtak arra, 
hogy a színpadra is belopózhassanak — ter
mészetesen sikertelenül. A több száz főnyi tő- 
megben csak kettőnek volt ebben szerencséje; 
Sarkadi Aladárnak, a kitűnő komikusnak és 
Pafóf7|/í Lajosnak, a Nemzeti Színház művészé
nek. aki a Nemzetiben a most készülő Faustban 
Mefisztó szerepét alakítja, tehát ugyanazt a 
a szerepet, amit Saljapin énekeli.

Sarkadi Aladár ugyanis kitűnő ötlettel az 
egyik diszletmunkástól hosszú két munkáskö
penyt kért kölcsön. Sarkadi tisztességgel állta 
is az uniformissal magára vállalt kötelezetIsé
get

és szorgalmasan hordta u Faust díszleteit.
Palágyi Lajos viszont az egyik kórisla ön

feláldozásából kerülhetett a színpadra. Egy 
kardalos ugyanis

a Faustban viselt kosztümjét kölcsönadta 
Palágylnak,

aki igy a kardalosok közé vegyülve a színpadon 
maradhatott és innen gyönyörködhetett Sál 
japin páratlan művészetében.

Saljapin, mikor értesüli arról, hogy milyen 
kiváló magyar színész statisztál és milyen jeles 
komikus segédkezik az előadás technikai elő
készületeiben, bcmulaltalla magának. majd 
meghatottságában megölelte és megcsókolta a 
két magyar színészt.

A tömeget, amely sehogysem akart eltávozni, 
végre a segítségül kért rendőraltak távolitolla 
el a Városi Színház folyosójáról.

komoly.
van, mert Fa- 
Opcietlszinház 
van a jövőre 

bérletére. Te- 
Operettszinház

Fő-

pi- 
is-

között foglalt helyet a művész 

két elvált felesége és jelenlegi 
menyasszonya

igazi lelkesedéssel tapsoltak a ki- 
szinész pompás alakításához. Lendvai 
és Tea Worth a Zenekari ülés első so-

'akik 
tűnő 
Lola va * vv. — - -----------
raiban foglaltak helyet, mig a művész csoda
szép menyasszonya. Bencs Alice gyűrt un- 
ISny az egyik földszinti páholyból nézte vé- 
gig az előadást.

A Budai Színkör is erősen készül a szezonra. 
'A Borcsa Amerikában cimii Ernőd—Török ze
nés vígjáték lesz az első b.udai darab amelyet 
Békcffy—Lajthay „Mesék az írógépről" című 
operettje fog követni. „Borcsa Amerikában" c. 
vígjáték főszerepét, amint már jelentettük, 
Fedők Sári fogja alakitani, aki ozuttal 

libapásztor leányka maszkjában
Jelenik meg a budaiak' előtt. Kiss Ferenc,, a 
vígjáték másik főszereplője egy parasztlegényt 
játszik. A zenés vígjáték egyetlen táncos sze
repe Góllal Nándoré. A „Borcsa Amerikában 
első felvonásának szintére egv falusi ház ud
vara, ahol a szenásszekér tetejéről kúszik le a 
libapásztor leány. A második szín az óceánjáro 
hajó gépháza, ahol Borcsa és párja Amerikába 
utazik. A harmadik felvonásban egy amerikai 
szálló halijában találjuk a főszereplőket.

A Közmunkatanács nagyszabású tervvel 
foglalkozik a Margitszigetet illetően. Tervbe 
Vette ugyanis, hogy sürgősen hozzákezd egy 

3000 személyes szabadszinpad építéséhez 
ahol még a nyár folyamán nagy ünnepi já
tékokat óhajt rendeztetni. A szabadszinpadon 
klasszikus drámákat, operetteket és operá
kat adnának elő és ezeket az előadásokat 
nemzetközi jelleggel ruházná fel a Köz- 
munkatanács. A terv szép és ha meg is va
lósul, akkor a Margitszigeten lesz a világ 
legszebb helyen épült szabadszinpada.

Krausz Simonnal, az Ismertnevű ban
kárral, akit arra kert fel, hogy Salabert-

amely úgyis elér Pestre a színigazgatók jó
voltából. így nagyon valószínű, hogy Blu- 
menlhal pesti gondnoka nem fogja előnyben 
részesíteni <h-bérleti-szerződésnél Salahectn 
Krausz. Simonokat. Ennek a kétségen kívül 

könfcofciuiwntrk csak akkor* van 
az Operclt'szinliúzra, ha nem bé- 
venni akarják a Nagymező-utcai

(s. z.)

tőkeerős 
reménye 
rclni, de 
palotát.

Palágyi Lajos kóristája,
Sarkadí Aladár díszletmunkása 
volt szombat este Saljapinnak

A modern élet 
két fotográfusának: 
a riporternek és a mozioperatőr
nek találkozása teremtette meg 

a Varsótól—Shanghaig című 
filmet

Az Ufa Filmszínház és a Kupitól vásznán a 
’.önség érdeklődésének élénk asszisztenciája 

’f/y film pereg. .4 „Var- 
amelyet egy ame- 
sziléit a forrongó 

filmet reprezentáló mozi
megemlékezni.

. a mozioperatőr, a modern élet
két pompás fotográfusának mesteri szövetke
zése, megérdemli a sorokat. Ezt a szövetkezést, 
amelyből bizonyára még sok magas kulturális 
eredmény fog születni, a rohanó, mindent is
merni akarói és minden eszközt felhasználó kor, 
az 1927-es év teremtette meg. Most történhetett 
csak, hogy egy újságíró szerkesztője utasítása 
szerint nemcsak blokkal és ceruzával, de mozi- 

.gpcralőrccl rfs.,Jclpc.vőgílptpcl , együtt ül. be a 
repülőgépébe, hogy végigrepülje a vérbenázó. 
ezer sebtől szaggatott, hullqfiegyck(icl fertőzőt/ 
forrongó Kintit. Varsó. Omszk. Peking, Hónkon, 
Sanghai a repülőgép állomásai, de ar újságíró 
megállt minden barrikádnál, drótsövénynél, 
ahol gyilkos sárga hordákat sejtett, ott volt 
minden ütközetnél, ahol vér folyt, de ágyutür. 
és gépfegyverek kattogása közepette sem felej
tette el felvenni azt a remek panorámát, amit, 
a lenyugvó nap fénye mutat Jang-Ce-Kiang elő
terében.

Ez az újságíró, Cross. a filmfelvevögépével 
olyan riportot „irt", amelyet mindenkinek látni 
kell és amely többet mond a távírón, telefonon, 
kábelen és rádión adott tudósítások ezreinél. 
Ez az újságíró, aki bátorságával és jó szemével 
csinálta a riportot, valóban helyet érdemel a 
nagy felfedezők, a nagy úttörők és a nagy uta
zók társaságában.

W;
mellett, néhány napja 
sótól Sanghalg" című fit ni ez. 
rikai újságíró riport helyett k 
Kínáról és amelyről a 
eseményen felül kell

Az újságíró és

A szombalcsti Saljapin-előadásról már min
dent megírtak, ami a nőzőtércn, színpadon és 
a színház pénztáránál történt. Beszéltek milliós 
jegyázsióról, ami első pillanatban hihetetlen
nek hangzott a mai dekonjunklurás világban, 
beszéltek nőkrőL akik sirógörcsöt kaptak, mert 
nem tudtak bejutni a Saljapin-előadásra, hihe
tetlen trükköktől számoltak bq, amelyekkel — 
karzati állóhelyet akartak egyesek maguknak 
biztosítani. Csak arról hallgatott a krónika, 
ami a nagy estén a színház belső folyosóin és

a színpadon, a kulisszák mögött történt. 
Jóval hét óra előtt a színház barátaiból 

henfenteseiből, színészekből, szülésznőkből v 
buválódolt csoport lepte cl az öltöző földszinti 
folyosóját. A csoport folyton nőtt és nőtt, ugv 
hogy már lehetetlen volt a közlekedés és már 
Saljapin öltözőjének ajtaját sem lehetett fel
nyitni. A színház igazgatósága kellő karhatalom 
hiányában kénytelen volt eltűrni a barátoknak 
ezt a veszélyes rohamát, amely mirtd egyel 

• akarl:

i és 
ver- KEKMADAR

FÉLE-MÉLE, Nagymező u. 3. 
A fővár ős legelőkelőbb tánchelyisége, 
minden este H órakor táncmtísor

A VILÁGBAJNOK
Zilaby Lajos új színdarabja

hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap a

VÍGSZÍNHÁZBAN

Siket-műsor
— A Vígszínház hete. —.

A Vígszínház e hetét n színház újdonsága. Zilíhv 
Lajos „A világbajnok" című bohón.fa dominálj'!. Vein 
együtt a legutóbbi sikerek töltik be a műsort, amely 
a következőképen alakul:

Hétfő, szerda, péntek, vasárnap;
A VILÁGBAJNOK.

Kedd, szombat:
NEM NŐSÜLÖK !

Csütörtök:
AZ EZÜST KAZETTA.

Vasárnap délután írnél síkelt helyárakkal):
A NOSZTY-FIIJ ESETE TÓTH MARIVAL.

KIRlI.y SZIMIA/.
Szombaton

május 21-én először Szilágyl-Zerkovitz új operettje

A legkisebbik Horváth-lány
• Pro!. Wlescnthal-kabaré nagy .‘ikerére való tekin

tettel hétfőtől kezdve prolongálva, uj műsorral folytatja 
vendégjátékét a Terézköruti Szinpndon. A publikum 
körében nagy érdeklődés nyilvánul meg az uj mü»or 
jrént, amelyben az ellenállhatatlan humorú Prof. Wie- 
senthal. Ármin Berg, Charlote Waldow és Manny 
Ziener, Sealthel és Lorenzen uj számokkal lépnek a 
publikum elé. Az ut műsornak egy külön érdekessége 
is lesz: Hcrczeg Jenő és Szenes Ernő, a Terézköruti 
Színpad két Ismert művésze, egy ki* bohózatban néme
tül fognak játszani.

Jegy az elad tíz előadásra váltható. Nyári helyárak: 60 fll.-től 7P-ig

Budapest legnagyobb 
színházi eseménye 

színpadi rendezés 
szenzációja 

legérdekesebb drámaA

Oroszország
w

Karlheinz Martin
Csortos Ociry

Simonyi Mária

Magyar Színház
Törzs
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S P ŐRT
A Magyar Davis- Cup csapat Kehrling 

indiszpoziciója folytán 3:2 arányban 
vereséget szenvedett az olaszoktól

' Ezúttal .‘cm sikerüli a magyar tenniszcsa- 
pótnak tovább jutnia az első fordulónál. Pedig 
kitűnően indult a mérkőzés, amennyiben Ta- 
kats Imre a pénteki első versenynapon óriási 
meglepetésre, miután két szettet 6:2, 6:1
arányban már elveszített Slefani ellen, három 
6:4 arány gyönyörű szettel javunkra fordí
totta a mérkőzésta, amely tehát 1 :0 arányban 
a magyarok javára kezdődött. A következő, 
kehrling--Morpurgo mérkőzést azonban, 
amelynek befejezése szombatra maradt, az in
diszponált Kehrling 5:7, 7:5, 7:5, 6:8, 6:1 
arányban elveszítette miáltal az olaszok egali
záltak. Minden reményünk tehát a páros mér
kőzésben összpontosult. A Kehrling—Péteri dr. 
pár azonban gyengének bizonyult a fényesen 
dolgozó Morpurgó—Slefani ellen és három 
szélben (6:3, 8:6, 8:6) vereséget szenvedett 
és ezzel a Davis Cup-öt át- kellett engedni 
vendégeinknek.

Takáls ugyanis, mint az előrelutliuto volt, a

tegnapi napon lejátszott mérkőzésen szenzá
ciós játéka ellenére is gyengének bizonyult az 
extraklasszis olasz bajnokkal szemben, aki

húrom szettben 6:2, 6:1, 7:5 arányban 
legyőzte őt és ezzel már meg is szerezte a 

végleges győzelmet

A mérkőzés ötödik meccse Kehrling és az olasz 
tartalék-játékos, Serventi között igy már

csak bemutató mérkőzésnek számítolt, 
amely csak arra volt jő, hogy vercsségün- 
ket 3:2-re szépítse. Kehrling szenzációs já
tékkal 6:4, 6:2, 6:2 arányban verte ai 

olaszt.
A verseny végén Takáls és Péteri dr. Slefani- 
val és Serventivel exhibition páros mérkőzést 
játszott, amelyet 4:6, 6 : 4, 6 : 4 arányban 
ugyancsak elveszítettünk, ellenére annak, hogy 
Takáls ez alkalommal is gyönyörűen játszott.

Zsák Károly szivgörcsöt kapott,
S a mentők szállították el a Vasasok elleni meccsről

toltak be. A pestkörnyékiek versenyén a Csepel—fungs- 
ram-Istvánelki főműhely volt a befutási sorrend míg 
a budai hegyvidék leventéi közül Dorogot Budafok és 
Nagytétény követték a célba.

A versenvt a Magyar Hiszekegy akkordjai zárták be. 
A dijakat M ol n á r Dezső altábornagy osztotta kJ.

| DRAKAAA! |
A MAC országos atlétikai versenye.

110 m gátfutás junior 1. Jánosi (Postás) 19.4 mp, 2. 
Kélszery (BEAC) 20.4 mp. - 200 m síkfutás junior 1. 
Paltz (BEAC) 22.3 mp, 2. Odri (BBTE) 23 mp, 3. Sza
bóki (MTK) 23.3 mp. - 100 y. sikfutás 1. Rajgambi
(BBTE) 10.1 mp. 2. Briogh í MAFC) 10.2 mp, 3. Vidít 
ÍKAOE) 10.2 mp. — Sulydobás junior 1. Kiss (O1E) 
11,3.'., 2. Brtrsalmúsy M. (BEAC) 11.12 m. - 6011Un 1. 
Barsi (BBTE) 1 p 22.1 mp. 2. Aczél (FTC) 1 p 26.3 mp. 
3. Marton (MTK) lp 26.4 mp. - 2000 m l-nBe"ke 
(.MAC) t> p 09.4 mp. 2. Schüssler (KAOE) 6 p 10.1 mp. 
— 4(X) ni sikfuáts junior 1. Odri (BBTE) 53.2 mp. -■ 
Várkonyi (BBTE) 54.1 mp. -- 1200 ’W? V ’
hegyi (MTK) 3 p 17 3 mp. 2. Nngy (BEAC) 3 P 20 mv. 
3. Fóuyó (MTK) 3 p 22 mp. -- 100 m siktu as I. o. 1. 
’.-luek (BBTF.) 11.1 mp. 2. Pintér (MAC) H-3 mp- ~ 
Magnsugrús junior 1. Obitz (BEAC) 170 cm. .>000 in 
hep 1. Gynlay (DEAC) 17 p 37.4 mp ,harát.?Y« Ú
Majorosi (ESC) 17 p 49.4 mp. “ ‘coda
ugrás junior 1. Farkas dr. (FTC) ,42 cm. 2. Gocja 
(FTC) 625 cm. — Triatlon 1. Hahn (MTK) •) pont. -. 
Ké«márkv (BBTE) 11 pont. 3. I-crenczy (JJ^FC) 19 
r?BEACM3k«$ ™ dobott wllyaí1

3. MTK b). — b) csoport 1. BEAC 3 p 48 mp. C
3 p 49 mp. 3. MAFC.
A Testnevelési Főiskola női atlétikai versenye.

Vasárnap délelőtt rendezte a Testnevelési Főiskola 
zárt főiskolai hölgyversenyét a következő eredménnyel: 
60 méteres síkfutás; 1. Rudn Erzsi S.6 mp. -- Labda- 
baijtás: 1. Szabó Emília 45.80 m. - Magasugrás I. osz- 
tálvu: 1. Kovácshegyi Eizsébct lík) cm. — Magasugrás
H. osztálvu: 1. Pauks Margit 118 cm. - Sulydobás;
I. Ruda Erzsi 9.64 m. - Helyből távolugrás I.: 1. Lu- 
kie.evl 2J2 n>. - Helyből lávolueri. 11.1 1. SabS 
Emília 2.18 m. - 4x5 mcleres staféta: 1. T. TSC a) 
27,8 mp.

hiszen vasárnap szabad volt nekik nyitott ki
pufogóval és a rendesnél nagyobb sebességgel 
haladni s igy nem írhatták fel őket. A verseny 
színhelyére a kiváncsiak tízezrei vonultak fel 
autón, kocsin és villamoson. A közönség sorai
ban

feltűnően sok hölgy vett részt, 
akiknek a Tourist Trophy nyújtott alkalmai! 
sportkosztümjeik bemutatására.

A versenyen megjelent a kormányzó képvk 
seletében Brunsutyck őrnagy, Tomcsányi Kál
mán és Markot Henrik tanácsosok, a belügy-, il- 
lelve a kereskedelemügvi minisztérium képvise
letében, Szeszlér Hugó főkapitány-helyettes, var
sói követünk: Belicrka Sándor a KMAC másod
elnöke, valamint az Automobil Club teljes ve
zérkara, élén gróf Andrássy Sándor és Pallavi- 
cini örgróf elnökökkel.

A heves küzdelmekkel tarkított verseny start
jánál igen sok külföldi résztvevő jelent meg, 
s ezért igen jó fényt vet motorsportunk fejlett
ségére az a körülményi hogy a verseny öt ka, 
tegóriája közül

négyet magyar versenyző nyert.
Érdekes pikantériája volt a versenynek az elon- 
frizurás

A professzionalista ligaválogatott nagy
gólarányu győzelme az amatőrök fölött

' Tegnap csak egyetlen I. ligabeli bajnoki 
Sneccs szerepelt a programon, amelyet a profi
liga válogatottjainak az amatőrökkel vívott 
küzdelme „egészilelf ki. A profiknak az ama
tőrökkel vivőit mérkőzése a várakozásnak meg
felelően a profik fölényes győzelmével végző
dött. mig az egyetlen ligameccset a Vasasok 
nyerték meg az utolsó helyezett „33 -ások el
lenében. Ennek a mérkőzésnek szomorú szen
zációja, hogy

Zsák Károly, a „33“-ások válogatott ka- 
I pusa, egy ellenük igazságtalanul megítélt 

tizenegyes miatt annyira ideges lett, hogy 
; félidőben szivgörcsöt kapott s eszméletét 

vesztette, úgy, hogy a mentőknek kellett cl- 
*■ szállítani.

Az esel előzményeihez tartozik, hogy a Vasa
sok volt játékokkal. Király Tivadart neui 
akarták engedni játszani a „33“-asok színeiben. 
A piros kekeknek fZ az ■mkollégiális eljárása 
annyira megviselte Zsák és a budai csapat ide
geit már a játék kezdete előtt, hogy a tragikus 
esemény a tizenegyes mellett ennek is tulajdo
nítható. A két • • - ' ”• —-xt-i.z-. .um, 
számolunk be

mérkőzésről egyébként alább

Profiliga—Amatőr válogatott 
10:2 (3:0)

A meccs folyamán a profik jobb kondicióbeli 
fölénye kidomborodott. Jó játék után megérde
melt, de gólokban kissé SFÖ'
zchnet arattak a profik a fölött. A
lét csapat az eredeti összeállításban állt fel. 
csak Zsák helyén védett Palcsek az amatőrök
nél \ 13. percben Pataky remek ballábas löw- 
sét a felsökapufa védi, mig a 16. percben Skva- 
rek a profik vezető gólját rúgja. Két perc múlva 
ugyancsak Skvarek fejel gólt. Három perccel 
szünet előtt Bukón labdája akad meg a haló
ban (3:0).

A II. félidőben az amatőröknél több uj já
tékos szerepel; a profik változatlanul állanak 
fel. Mar a 4. percben Kohut újabb eredmény
hez juttatja csapatát; ezt Bukovi szép gólja 
követi (5:0). A 16 percben Takács a gólvona
lon kézzel üli le a labdát, de a biró nem látja. 
Dudás faultja miatt 11-es n profik ellen, ame
lyet FröhTieh értékesít. Röviddel rá Pataki 
•zép lövéséi Weinhardt beejti (5:2). A 26. 
percben Kohut, a 20. percben Skvarek, a 34.- 
hen pedig Dán a gólszerző. Rázsó fejese és 
•Skxarck szép lövése zárja be a gólok sorát. 
A profiknál Bukovi, Dudás. Fuhrmann, Mészá
ros és Skvarek igen jók voltak, mig az ama
tőröknél Pataki Kálix és (iöpfert mutattak a 
legtöbbet

| BBAKCLA! |

Hungárla-ull pálya. — Bíró: Zsarnóczay János.
A kiesés szempontjából jelentős 

irgalmas hangulatban indul meg. A 18. percben 
Czumpft passzából Schmidt gólt lő. (0 :1). Két 
perc múlva azonban Szcnlmiklóssy kiegyenlít, 
majd ugyanő lövi a vezető gólt is a 33. perc
ben. A 42. percben a biró érthetetlenül 1-csl 
ítél a budaiak ellen, amelyet a közönség ék
telen lármával fogad. Percek múlva lesz rsak 
nyugodtabb a hangulat, amidőn a büntetői Ta
kács belövi. Az utolsó percben Oláhl lulszigo- 
junn kiállítja a biró. Szünet alatt nz öltözőben

Írtét veszti. Király (volt UTE) védi a 11. föl-

Vasasok—Budai 33~as 4:2(31:)

ben. A 42.

a 
belövi. Az 

junn kiáflitju 
Zsák szivgörcsöt 
letét veszti.

mérkőzés,

Zsák srivgörcsöl kap az izgalmaktól, s eszmé-

ni- 
,22“ védelem heroikus munkát 
a 13 .percben a Vasasok negyedik 
mig a 35. peicben Schmidt az

időben a budaiak kapuját. A meccs teljesen 
vótlan, bár a „33“-as víusivm .......
végez. Takács a 1" 
gólját rúgja, r...o _ , . i
utolsót. A mérkőzés után amidón Zsákot el- 
szállították, nagy tüntetést rendezett a publi
kum az igazságtalanul bíráskodó Zsarnóczay

A miskolci Attila a második profiliga bajnoka.
Az Attila vasárnap utolsó kemény ellenfelét, a So

mogy csapatát is legyőzte 2:1 arányban és igy az Attila 
már ligabajnoknak is tekintchtö. Ugyancsak 2:l-re 
győzte le a Bocskay a Turult. Soroksár a Terézváros 
fölött aratót 4:3 arányú győzelmet. Pesterzsébet Rákos
palotát 2:0-r< győzte le.

SS pontja van az Attilának a BAK FC 3( pontjával 
szemben,

amellett a Bak egy meccsel többet is játszott. Harma
dik a Bocskay 34, negyedik Somogy 31, ötödik a Tu
rul 30, hatodik a Soroksár 20 ponttal.

Az etsŐoszláiyu timniürbajnolság eseményé a Test
vériség gólnélküli döntetlenje az NSC-tcI.

BSE-Vasas 5:0. BRSC--33FC 4:0. Törekvés-Éksze-' 
rész 6:1. Husos-OTE 3:1. KAOE— ETC 8:0. UTSE— 
III. kér. TVE 2:2. I RAK -BTC 3;0.

| DRAKULA! |
Duravelli László (Santelli-iskola) 

a Józscf-nádor emlékverseny 
győztese

A Műegyetem aulájában vasárnap bonyolí
tották le a tradicionális József nádor memó
riái küzdelmeit. A nyolcas döntő helyezési sor
rendje a következő: 1. Duravelli László (San
telli-iskola) 6 gy., 2. Rajcsányi (Wesselényi VC) 
5 gy., 3. Hchs (MAC.) 4 gy., 4. Klasánszky (Lu- 
dovika Akadémia) 4 gy., 5. Hámocu (Ludovika 
Akadémia) 3 gy., 6. Meák (BEAC) 3 gy., 7. 
Horváth (MAFC) 2 gy., $. Tajthy ’(KEAC) 1 
győzelemmel.

A Szolnoki Vívó Club nyerte az országos vidéki 
kardcsapatbajnokságot.

A vasárnap befejeződött verseny végered-! 
ÍV 3eclv«^v?o.ki VC 3 ’■ Czl!«(!di VE 2
g}„ 3. Győri VC 1 gy., 4. Csabai AK 0 gy.

Nagy tömegeket mozgatott meg 
a MASz törnegfutóver senye

A k*r^kPíros honvédek a legjobb gyaloglók, 
tflmn ílÖML,skoMk futóversenyét a kőbányai 
gimnazisták nyerték, n leventék közül a VI. 
kerületiek, n in. kerületiek, a csepeliek és a 

dorogiak győztek.

•‘ép;! nyújtott vasárnap délelőtt a Vér- 
ses uvalnuló St l,a?>om4nvoí ‘ayaszí katonai felszerelő- 
ses gyalogló- és futóversenyén résztvettek az összes ka- 

"'"•‘űlalok, nemkülönben az ösz- szes kozémskclák sportkörei és a főváros és környékének levcntcegvesűletci. «wnye
Elsőnek 20 kik méteres katonai felszeretéscs gya- 
.. ............bonyolították le. A katonai alakulatok 

egsent versenyét Ménesi 4. kcrékpárzászlóaljbeli katona 
nyerte meg Tímár (3. zlalj) és Csabi (4. zlalj) előtt. 
Uapatversenyben a 2. honvédgyalogezred győzött .. 
Re.ndörujonciskola előtt. A nyilvános egyesületek csa- 

a MÁV Gépgyári SK nyerte.
. tömegfutóversenyt bonyolították le és pedig 

olyképen. hogy a csapatoknak egy-egy kötélbe fogódzva 
kellett végigfutniuk a távot és ugyanigy kellett 
bcérkezniftk. A tíznél kevesebb ' •

loglöversenvt

Dalversenyét 
Ezután

ílóti.

ti eélbn
csapatot diszkvaliflkélták.

versenyzővel beérkező

A katonai és közrcndészetl alakulatok
írsenyét kator.ai formációk közül 5 kilométeres

6. honvédgva-
logczrcd 6. kerékpároszászlóaljn győzött as 1. tüzér
osztály csapata előtt. A közrcndészetl alakulatok verse
nyét a . Re időrujondskola nyerte.

• középiskolák futóversenyétA a.. ---- - -------- _ kőbányai Szent
László-reálttimnáziiim csapata nyerte a Vörösmarty- 
tőrcál. a Széchenyi reálgimnáiium és a zsidó gimnázium 
előtt. A nrsti oldal leventeegyesületei közül a VI. kér. 
leventék 26. sz csapata futott be elsőnek a BSzKRT le
ventéi előtt. A budai leventék közül a 111. kcrülctiok 
bizonyullak nk legjobbnak, mögöttük a svábhegyiek fu-

Az VTE csapata rekordidő alatt 
nyerte a kerékpáros staféta

bajnokságot
Nagy érdeklődés mellett bonyolították le vasárnap 

délelőtt a gödöllői országúton Magyarország 5x20 kilo- 
méteres kerékpáros stafétabajnokságának küzdelmeit. 
Az' érdekes mit inget az egyesületek tömeges nevezései 
tették különösen élvezetessé. .

A jól sikerűit bajnoki versenyt mindössze égi etlen 
sajnálatos baleset zavarta meg.

Varga, az Edison Kerékpár Kör versenyzője, Gö
döllő határában . nedves országúton elcsúszott és 

magas ívben terült el az országúton.
A kivonult nontac. "kik «■> r'’fsi““ék •
rokonszenves versenyzőt, kartörést állapítottak meg.

A versenyt egyébként a favorit BSE előtt
az UTE csapata (Víttori, Istenes II.. Iistenes 1.. Tóth
II!.. Kordon) nyerte meg három óra 4.8 másod

perces rekordidő alatt.
A versenv további befutási sorrendje a következő:
2 BSE három óra 8 perc 30 másodperc
3. MTK három óra 8 perc 30.6 másodperc
4. Postás ,
5. Turul

FTC. ......_
. HUM-GÁ R t AÚTI BXIy A.;

Májas 22-én, vasárnap

délután %6 órakor
HUNGÁRIA-NEMZETI

Előtte %4 órakor
VASAS-ÚJPEST

Elsőosztályú protimérkőzések.

Haczek Anita startja,
aki sok férfivezetőt megszégyenítő ügyességgel 
ülte meg motorkerékpárját.

A kitünően rendezett, minden zavaró momen
tumtól mentes verseny eredményei a követke
zők:

175 köbcentiméteres
nos (Puch).

250 köbcentiméteres
roly (Nova).

350 köbcentiméteres
László (AZS).

500 köbcentiméteres .......... ....... ..................
hirn Ottó (Niirnberg Ardic-Jap).

500 köbcentiméteren felüli kategória: 1. Be- 
zsilla Károly (New-Imperial).

A verseny abszolút győztese:
Tbumshirn Ottó nürnbergi versenyző,

aki gépével 3 óra 36 perc, M/ioo másodperc alatt 
futotta be a távot.

kategória. 1. Puch Já-

kategória:

kategoria:

kategória:

1. Hild Ká-

1. Urbach

1. Thums-

LOSPORT

Vasárnapi sporthírek
X * Hun«árl« é» a Bástya I.Ryöalík «M™- 

f.klkpl. A Hungária győzelemmel fejezi!' be 
kétnapos csehországi túráját. Vasárnap Pross- 
nitzban játszott és 4:l-re győzte le ellenfelét.— 
A Bástya vasárnap a Wiener Sport Clubot látta 
vendégül Szegeden és szép játék után 3:2 
arányban győzött.
’x UjabL 4 taggal bővült a válogatott uszó- 

keret. A vasárnapi próbauszás alapján Jung Bé
lát (UTU), Bőnk Lászlót (III. kér. TUE). Hóiba 
Tivadart (III. kér. TUE) és Nicora Lászlót 
(BBTE) besorozták' a válogatott keretbe. A 100 
méteren lefolvt próbaverseny eredménye a kö
vetkező: 1. Jung 1 p. 06.8 mp.. 2. Bőnk 1 p. 07.2 
mp. 3. Hóiba 1 p. 08 mp., 4. Nicora 1 p. 10.4 mp.

X A Hrrrndi-rándordtjért játszottak vasárnap a BLSZ 
és az ILSr.' válogatott csacatai. A mérkőzés a BUSz Ja
vára 2:1-es, félidő után 2:2 arányban döntetlenül vég
ződött.
x összeállították az Egerben szereplő B) vá

logatott vizlpólőcsapatot. Áldozócsütörtökön 
Egerben a b) válogatott vizipőlócsapat vendég
szerepel a UESE versenyein. A csapat, amelyet 
vasárnap állítottak össze a következőképen fest: 
Bródy (KISOSz)— Csorba (KISOSz), Szubola 
(FTC)—Sárkány (III. kor. TUE)—£zellc (III. 
kér. TUE), Németh (UTE), Halassy (KISOSz).

X A Sabaria tönkreverte régi riválisát. A Sa
baria a szerdai Ferencváros-meccs előtt könnyű 
tréninget véve, 9:0 (2:0) arányban verte légi ri
válisát, a Szombathelyi SE-t.

X Glóbus—Részvény-nyomda 5:0. A Glóbus 
élvezetes és fair mérkőzés keretében megérde

Lovaregyleti versenyek
Milleniumi díj: 1. Vadító, 2. Naplopó, 3. Korák

Az uj lóversenypályán soha nem látott nagy
tömeg jelenlétében futották le tegnap délután 
a legklasszikusabb magyar versenyt, a Mille
niumi dijat. Hét ló, valamennyi kifogástalan, 
ragyogó kondícióban állott a starter zászlója 
elé, köztük a két levilézlett fenomén: Bűvész 
és Naplopó. A közönség, helyes nyomon járva, 
az istállóforma és az idei teljesítmények alap
ján Wenckheim Dénes gróf Vadítóját favori
zálta, mely a bizalomnak megfelelve igen köny- 
nyert két hosszal nyerte meg a nagy versenyt 
Ná'plojiÓ és Korái éljen. A üiart hosszasan el
húzódott. végül is a pacemakernek kiküldött 
Ponderevo vezetésével libasorban indult el a 
mezőny, Naplopó sereghajtó. Az egyenesbe 
még Ponderevo fordul be elsőnek, de hamaro
san visszaesik s helyét Vadító foglalja el, mely
nek győzelme ezek után pillanatra sem kétsé
ges. A későn hozott Naplopó legjobb napjaira 
emlékeztető stílusban igyekszik a favorit után, 
de megközelíteni már nem tudja. Korái az 
utolsó métereken veszi cl a harmadik helyet 
Bűvésztől. Alfa ötödik, Tandi hatodik, Ponde- 
revo rossz utolsó.

A Szent Gellért-handicapot Montaltó csak úgy 
veszthette el, hogy a startnál hosszakkal meg
késeli. a lovaregyjeti versenypálya nagy 
napjai egyébként a különféle rekordok megdö- 
Icsc jellemzi. Közel húszezer résztvevő elöli, 
folytak le a versenyek, a totalizatőr forgalma 
meghaladta a négymilliárdegyszázmilliót és ifi. 
Ma/fafh József gróf kétéves kancájának, Cap- 
rice //-nek győzelmére közel százharmincszoros 
osztalékot fizettek, amire az uj pálya pénztá
rainál még nem volt példa.

5rciraéuT 8 következő: I. futam; Bandi lf, 
wr F Gu,ai- *’*<ior (3) Sin-10^ 19 M aki'r DS ,biron>/ *ndorás- Fejh., 11$ h. 
Knníir ni ~ .,L .,Fuí?m: ’• Belzebub (3) Gulyás, 2.

I,0«y volt (4) Schejbal. F. ni. Repülj galamb. Marodéul-, ’á h.. h. 10:51. 21. 19. — 
r ) U‘,8,TIÍ Sfhejbal. 2. Naplopó (3)

« ?ürál/í?W Szabó- <2 és fél) Hoh
5 er' (4) Mch’ Tandí <12> Gulyás, 7. Pon
derevo (50) Mthalovits, 2 h., 1 h. 10:29, 12, 15, 13. — 
B . futam: 1. Plgnouf (6) Blnzsck), 2. Montalto (parf) 
Esch, 3. Serpertin (4) Razzián. F. ni, Pong, AJtcr 
Drahrér. Erős, Pompadour, Alperes, Mileva, Optimist. 
Blondelli % h. fejh. 10:121, 25. 15, 20. - V. futam: 
1. Capriee II. (33) Blaskoyich, 2. Rárom (4) Gulyás. 3. 
Cipón (1?) Gsuta. F. m. Privatpass, Harakiri, Szamos, 
Bóditó. Seppl. Rusulj, Turiddu. Fejh., h. 10:129?, 
195, 29, 64. — VI. futam: 1. Orsóvá (12) Szekerei, 2. 
Tatrang (5) Gutái, 3, Eszmény (5) Csuta. F. m. Sierra, 
Campidoglio. Sólyom. Revisió. Babusba, Lybier, Fr. 
Martba. % h . ’á h. 10:135. 33. 21, 19.

X Az Ugető-derbyt vasárnap Bécsben Vlckerl 
(Mills) nyerte Inflatio (Bartou) és Darling II. 
(Wiltshire) előtt.

melten győzőit. A mezőny legjobb embere Kö
kény volt, de jó volt még nz „öregifju"
Gorszky és a fiatal Propper is.

A nürnbergi Ihumshim Ottó 
a Tourist Trophy abszolút

győztese
Balesetek nélkül folyt le a legklasszikusabb

magyar motorverseny.
Vasárnap délelőtt rendezte a Királyi Magyar

Automobil Club a legklasszikusabb magyar mo-
lorversenyi a Tourist Trophyt. A békés vasár
napi álmukat alvó pesti polgárokat már hajnal
ban felzavarták az éktelen nagy pufTogással, 
berregéssel száguldó motorkerékpárok, melyek a 
város minden részéből a verseny startjához 
igyekeztek. A dérék rendőrök busán nézték a 
robogó motorosok püskösdi királyságát, mert
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