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Borzalmas bányaszerencsétlenség
Vasárnap hajnalban beomlott a csermely! homokbánya és 
maga alá temetett három embert — Az ügyészség' szigorú 

vizsgálatot rendelt el
Miskolc, május 29.

Vasárnap délelőtt jelentés érkezett a 
miskolci királyi ügyészségre, amelyben 
közölték, hogy a borsod megyei csermely i 
homokbányában három halállal végződő 
borzalmas szerencsétlenség történt.

A csermelyi homokbányában járt há
rom vagyonos polgár, Szabó István és 
fivére, Szabó János, valamint Dobó Ist
ván, hogy a saját házuk építéséhez szük
séges homokot bányásszanak és szeke
reken hazaszállifsák. A három ember a 
bányában szombaton reggeltől délutánig 
dolgozott. A hivatalos munkaidő befeje
zése után, mikor a bánya vezetősége é| 
üz összes alkalmazottak eltávoztak. Dobó 
és a két Szabó-fivér tovább is a bányá
ban maradt, hogy folytassa a megkezdett 
munkát. Mikor a munkások hazatértek, 
Dobó és a két Szabó hozzátartozói ér
deklődtek utánuk, mire azt a megnyug
tató választ kapták, hogy mindhárman a 
bányában dolgoznak. Mikor beestele
dett, a három ember még mindig nem 
tért vissza. Családjuk nyugtalankodni 
kezdett. Az órák teltek, a három ember 
azonban még mindig nem jelentkezett. 
Végül azután a türelmetlenkedő hozzá
tartozók kisiettek a homokbányába, 
amelynek vezetősége vasárnap hajnalban 
több munkással

az eltűntek megkeresésére indult.
A néhány munkásból álló csapat vé

gigkutatta az egész bányatelepet, azon 
bán nem akadtak nyólnukra.

Végül is, mikor leereszkedtek az egyik 
homoktárnába,

borzalmas felfedezésre jutottak.
A tárnába leereszkedve a gyakorlott 

munkások azonnal látták, hogy az egyik 
homokfal, amely szombaton este még 
épségben állt, teljesen beomlott. Azonnal 

— csákányokkal és lapátokkal hozzáfogtak 
a beomlott homoktömeg fölásásához. 
Néhány percig tartó izgalmas munka 
után

a beomlott homokfal törmeléke alatt 
ráakadtak a bárom eltűntre.

A hozzátartozók kétségbeesett jajve
székelése között emelték ki a munkások 
egymásután a két Szabó-fivér és Dobó 
István testéi a romok alól,

A két Szabó-fivér már halott volt. A 
rájuk zúduló súlyos homoktömeg 
beroppantotta a mellkasukat, légző
szerveiket elfojtotta és megfulladtak. 
Dobó István még lélckzett, mikor 
kihúzták a homokdomb alól. Segí
teni azonban már ne mtudtak rajta 
és néhány órai szenvedés után ő Is 

meghalt.
'A szerencsétlenség fölfedezése után a 

bányában azonnal szigorú vizsgálatot 
indítottak. A vizsgálat során megállapí
tották, hogy szombaton a hivatalos mun
kaidő befejezése után Dobó István és a 
két Szabó-fivér tovább is a bányában

maradtak és a szerencsétlenség még | vette észre és nem siethettek a sze- 
szombaton, az esti órákban történt, mi- I rencsétlcnü! járt emberek segitsé- 
kor senkisem tartózkodott a felügyeleti gére.
nélkül maradt telepen. így történt az-|
után, hogy 4 miskolci ügyészség a hozzáérkezett

a homokfal beomlását senkisem | jelentés után a legszélesebbkörü nyomo

A szocialisták izgalmas gyűlésen 
bejelentették a legélesebb harcot 
az általános titkos választójogért
Koós Géza rendőrfőtanácsos Proppertől megvonta a szót 

Húszezer ember a Tattersaalban
Megújuló izgalmak közben zajlott le a szocialisták népgyülése

A szociáldcmokralapűrl napokon át hirdetett 
népgyülése példátlanul nagy méretek között 
folyt le vasárnap délelölt a Tattersaalban. A 
hatalmas helyiséget, amely negyvenezer ember 
befogadására alkalmas, az elkerített oldalszár
nyak kivételével teljesen betöltötte a megjelent 
közönség, amelynek számát több mint húsz
ezerre becsülték. Ilyen óriási néptömeg Buda
pesten nem volt együtt a háború eleje óta. 
Külön érdekessége a vasárnapi szocialista nép- 
gyülésnek, hogy 1921 május clscte, tehát

több, tűin! hat év óta nem volt nyilvános 
népgyülése a szocialistáknak,

akik most természetesen mindent elkövettek, 
hogy a gyűlés impozáns lefolyású legyen. De 
erősen felkészült a rendőrség is. A rendre 
körötteiül nyolcszáz főnyi rcndőrcsapal ügyelt 
föl, amely csoportokra Qszólva lepte el a Tat- 
tersaal környékét. Mintegy ötszáz gyalogos 
rendőr, kétszáz lovasréridőr és hetvenöt bicik
lista, liz. rendörfőlnnácsos és több, mint negy
ven kisebbrangu rendőrtiszt vezetése mellett 
vigyázott, nehogy valami baj történjék. Valósá
gos népvándorlás indult meg már délelőtt liz 
órakor Budapest utcáin a Taltersaal felé. Mi
előtt a vezetőség megérkezett, „a magyar demo
kratikus köztársaságot", az általános, egyenlő, 
titkos választójogot és Garami Ernőt éljenez
ték. Pontban féltizenegykor Szakosíts Árpád 
lépett elsőnek a dobogóra .akinek javaslatára 
elnökké Farkas István országgyűlési képviselőt 
választották, meg. Alig kezdeti

Farkas István

elnöki megnyitójába, máris
viharos botrány tört ki.

Farkas István ugyanis azzal kezdte felszólalá
sát, hogy a szocialistáknak ritkán van alkal
muk a Tattersaalban való összejövetelre, mert 
a hatóságok nem adnak engedélyt. A tömeg 
erre a kijelentésre óriási lármában tört ki.

— Szégyen gyalázat I Ez a Bcthlen-demo- 
krácia! — kiáltotta ezer és ezer torok.

— Amikor idejöttünk, láthattunk egy nagy 
felkészültséget...

Tovább nem folytathatja, mert
Koós Géza dr. rcndörfőtanácsos felugrott a 
helyéröl és a szónokot fulharsogva jelen

tette M;

— Nem engedem meg a hatósági intézke
dések krltizálását.

Újabb nagy lárma tört ki. Tízezren kiáltoz
nak egyszerre:

— Pfuj! Pfuj! Halljuk Farkas Ivánt!
— Erre a felkészültségié nekünk nincs szük

ségünk ... — folytatja Farkas István.
Koós Géza rendörfőlnnácsos most mái az 

asztalt csapkodva kiáltozott:
— Tessék másról beszélni!

Újabb viharos lárma volt a válasz.
Már-már komolyabb következményektől le

hetett tartani. Farkas Istvánunk azonban igen 
szerencsés modorban folytatott beszédével si
került a szenvedélyeket leküzdenie. Azzal foly
tatta, hogy maga a párt gondoskodott a gyűlés 
lefolytatásának biztosításáról, annál is inkább, 
hogy bizonyos oldalról a gyűlést meg akarják 
zavarni. Kérte a megjelenteket, ne tegyenek 
provokatív megjegyzéseket, ne üljenek fel sem
miféle közbeszólásnak. Farkas István ezzel át
adta a szót a népgyülés vezérszónokának, 
Propper Sándor országgyűlési képviselőnek.

Proppcr Sándor
rendkívül éles hangon beszélt.

— Az emberi ész és akarat diadalának a ki
teljesülése idején, — ugy/hond — amikor föld
részek másodpercek alatt érintkeznek egymás
sal, amidőn az ember megállás nélkül átsuhun 
az Óceánon, amidőn maholnap semmi sem le
hetetlen, amidőn elvesz a tér, elvész az idő: 
nekünk magyar proletároknak delizsánszon 
kell járnunk, hóekével kell szántanunk és az 
emberi jogok legkisebbjéért, az általános tit
kos választói jogért kell uj. kockázatos küzde
lembe indulnunk ...

Egctverö éljenzés támadt c szavak nyomában.

Húszezer főnyi tömeg egy emberként ki
áltotta:

— Éljen az általános titkos választójog!
Proppcr Sándor ezután ismertette a szociái- 

demokraiapárlnnk a titkos választójogért a há
ború előtt folytatott küzdelmeit. Megemlékezett 
1912 május 23-áról. amidőn az utcai demon
stráció véres áldozatokat követelt Megemlé
kezett a háborúról, amelyben n magyar dől 
gozó tömegek példátlan véráldozgtokat hozlak.

— A háború dőlt azt mondották, — folytatta 

zást rendelte el a három halálos áldoza
tot követelő bányaszerencsétlenség ügyé
ben. Vasárnap délelőtt a soros ügyész 
telefonon utasítási adóit a szigorú nyo
mozás lefolytatására a szilvásvárad! 
csendőrségnek.

Propper Sándor — hogy, ha visszajövünk, lesz 
kenyér, lesz munka, lesz jog. Nem a irti hi
bánk. hogy ez az ország zsákutcába került, de 
a mi kötelességünk, hogy nagy, lendületes harc
cal elindítsuk az államot a haladás ország
ul jón.

Nekünk nem kell a bokcvizmus ...
— Le a bolses izmussal! — kiáltozták min

den oldalon.

De nekünk nem kell a fascizmus sem! (hit 
vele, le vele!) Ebben a válságos időben jót 
vigyázzon a túlsó oldal és köszönje meg, hogy 
egy olyan munkásosztálya van. amely vállalja 
a fokozatos .fejlődés fáradságát.

Proppcr Sándor a továbbiakban a bélügy- 
miniszternek a választójogról mondott bcszé- 
dél kritizálta. A belügyminiszter azt mondotta^ 
hogy a választójog aktái lezárattak. Vegyen tu
domást a belügyminiszter ur a rról, hogy a 
Taltersaal nagytermében összejött harmincezer 
magyar proletár a dolgozót magyar nép nevé
ben tiltakozik ezzel a belügyminiszteri ki
nyilatkozással szemben. A magyar dolgozó nép 
nem zárja le a választójog aktáit és ha a má
sik oldalon a parlamentarizmus csődjéről bu
szélnek, akkor mi azt mondjuk, csődbekerült 
a Bethlcn-félc ál-parlamentarizmus, de az igazi 
népképviseleten alapuló, általános titkos vá
lasztójog alapján dolgozó parlamentarizmus 
csődbe nem kerülhet.

Beszélt Proppcr a miniszterelnök zalaeger
szegi kijelentéséről i‘. amely a rothadt kom
promisszumokról szólt. Kijelentette, hogy a 
szaciáldcinokralapárt nem ajánlott neki sem 
egészséges, sem rothadt komprom issiutpol. A 
szociáldemokratapáll válasza a miniszterelnök
nek az. hogy

mától kezdve felujul a választójogi harc.
(Percekig tartó éljenzés és taps.)
Ennek a harmincezer főnyi kombnllnns tö

megnek — mondotta Proppcr -- ezután még 
lelkesebben, még lendületesebben kell folytat
nia nz agitációt és a szocialista munkát.

„Uj harc a választójogért!"
Ezt üzeni nektek szocialista testvérek, Ga

rami Ernő elvtársunk ...
Koós (íéza rcndőrfötanácsos fölugrott a bo

lyéról és izgatottan Igy szólt:
— Megvonom a szót!
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' '4 tömeg óriási lármával felel. Farkai István 
hrretken át integet a kezével, uín/e könyörög 
n csendért, Propper Sándor pedig áll az emel
vén'en, mert nem tudja, hogy mi történt. Koós 
(réza renddrfőtanáosoj. újra felemelkedik a he
lyéről és odaszól Propper Sándornak:

— Nem engedem tovább folytatni, megvon
tam a ásót! TcMék ieazállant!

Propper Sándor búcsút integet n tömegnek, 
amely perceken át tartó éljenzésbe csap át.

A kővetkező szónok
Kabók Lajos

volt, aki a gazdasági helyzetről bőszéit. A be
ruházásról szólva kifogásolta, hogy népjóléti 
intézkedésekre nincs pénz. ,4 tömeg itt perce
ken öt tombolt Van József népjóléti miniszter 
ellen. Nagyobb tüntetés volt a GYOSZ ellen is, 
amplőn Kából: Lajos arról beszélt, hogy a 
kormány ■ kapitalizmussal, ax erősebb féllel 
fogott össze a gyengébb fél, a munkásság el
nyomására. Nagy felháborodással fogadták azt 
a kijelentést is, hogy a kormány tönkre akarja 
tenni a munkásszervezeteket.

A következő szónokot, Várnai Dánielt lelkes 
ovációkkal fogadták.

— Éljen a kitiltott! Itt beszélhet!
k— kiáltozták mindenfelől.

Várnai Dániel a lak íts kérdésről beszélt és
tiltakozott a lakások felszabadítása ellen.

A gyűlés eézcl félegy órakor szétoszlott - - 
teljes rendben, minden incidens nélkül. Úgy a 
tömeg fegyelmezettsége, mint a rendőriig ta
pintatos magatartása elismerést érdemel.

Csupán néhány olyan munkás akadt, aki a 
szocializmust éltető kiáltozásba tört, néhányan 
meg a Marseiilaiset énekelték. Ezeket a tö
megbe elvegyült detektívek leigazoltatták és 
ellenük az eljárást megindították.

A kormányzó Esztergomban leleplezte 
a hősök emlékszobrát

Kegyeletes ünnepségek Budapesten és a vidéken 
A kormányzó meglátogatta a hercegprímást

A pestvidéki ügyészség 
nyomozást indított 

Tóth Kálmán autószeren
csétlensége ügyében

A Hétfői Napin elsőnek irta meg, hogy 
Tóth Kálmán miniszteri számtanácsost és 
családját, valamint Prihoda István is
mert festőművészt a gödöllői országúton 
súlyos autószerencsétlenség érte. Megírtuk, 
hogy Tóth Kálmán festőművész barátjával 
autóturára indult és Prihoda a gödöllői 
országúton egy szembejövő kerékpározó 
fiatalember miatt hirtelen fékezni kezdett, 
de olyan szerencsétlenül rántotta meg a 
volánt, hogy a kocsi bal első és bal hátsó 
kereke gumidefektet kapott, minek követ
keztében az autó felborult és Prihoda. vala
mint Tóth Kálmán és családja nag yivben 
kieslek az országidra, ahol súlyos sérülése
ket szenvedlek, úgy hogy valamennyiüket a 
Kordntfí-klinikán helyezték cl súlyos lenné- 

iratokat néhány nappal ezelőtt áttette a 
pestvidéki ügyészségre, ahol a soros vizs
gálóbíró elrendelte a nyomozást annak meg- 
állapítására, hogy a súlyos szerencsétlen
ségért kit terhel a felelősség. Prihoda István 
festőművész kihallgatásakor úgy adta elő a 
balesetet, hogy az országút ellenkező olda
lán. vele szemben egy kerékpározó fiatal
ember jött és ez okozta a szerencsétlenséget.

Mihelyt a vizsgálóbíró befejezi az ügy 
szereplőinek kihallgatását, a pestvidéki 
ügyészség fog állást foglalni a tekintetben, 
hogy vádat emel-e Prihoda István festő
művész vagy a szerencsétlenségei okozó

Vasárnap mindenfelé hálós kegyelettel adóz
lak a hősi halottak emlékezetének. A budapesti 
hősi halottak emlékünnepe a rákoskeresztúri 
temetőben folyt le, ahol tizennyolcezer hősi 
halott alussza örök álmót.

Autók tömegei gyors egymásutánban hozták 
a főváros, a kormány és a követségek képvise
lőit. Elsőnek Sipőcz polgármester érkezeit meg, 
utána Ripka Ferenc főpolgármester érkezett, 
később Beöthy László a főrendiház képviseleté- 
ben, gróf Csáky Károly honvédelmi miniszter 
a kormány képviseletében. Jelen volt Auguszta 
főhercegasszony is, Magdolna hercegnő társa
ságában. A diplomáciai testületek tagjai közül 
a régi szövetséges hatalmak követségeinek kép 
viselői, a német a bolgár és az osztrák követ
ség tagjai jöttek el. Tizenegy ór aulán érke
zett meg a kormányzó képviseletében Jánky 
Kocsárd tábornok, a honvédség főparancsnoka. 
Megjelenése után elkezdődött a gyi’szszerlAr- 
tás. Az előkelőségek az égő kandeláberekkel 
körülvett és virágokkal disziletl emlékmű előtt 
felállított széksort kban foglaltak helyet. A 
munkás dalegyesület énekkara a nemzeti Hi
szekegyet intonálta. Mikor az ének hangjai el
haltak, Folba János tábori kamarás tartott be
szédet. Utána Taubinger Rezső tábori esperes 
mondott imát. A beszédek elhangzása után a 
■iremlék megkoszorúzása következeit. Egymás
után tették le néma csendben a koszorúikat. 
Jánky Kocsárd a kormányzó nevében, Auguszta 
királyi hercegasszony József királyi herceg ne
vében, majd az. osztrák, a német, a tőrök, a bol
gár követek, a felsőház, a képviselőház, a kor
mány, a honvédség és a főváros képviselői.

(A Statisztikai Hivatal.)
Kegyeletes ünnepség keretében leplezték le a 

Statisztikai Hivatal elesett hőseinek emléktáb
láját. Az ünnepi beszédet Konkoly-Thege Gyula 
dr. és Kovács Alajos dr. h. államtitkár mon
dották. Hohr Jakab ezredes pedig a magyar 
honvédség nevében az elesett hősök emléktáb
láját koszoruzta meg.

(A postások.)
Impozáns külsőségek között leplezte le ma 

délelőtt a posta személyzete a világháborúban 
hősi halált halt 600 kartársuk emlékére állí
tott nagyszabású domborművel, amely a fő
posta épületének falába van építve. Az ünne
pélyen megjelent a kormányzó képviseletében 
Hcrrmann Miksa kereskedelmi miniszter és Jó
zsef Ferenc főherceg is. A postászenekar játéka 
után Demény Károly államtitkár lelkes be
szédben méltatta az elesett hősök emlékét.

Ugyancsak ma délelőtt folyt le a rikojke- 
resxturi temetőben az izraelita hősi halottak 
emlékezetére rendezett gyászünnepély- i«- At 
ünnepségen résztvett Rakovszky Endre, a felső
ház háznagya, Ripka Ferenc főpolgármester, 
Petri Pál államtitkár és Papp Zoltán ezredes.

Elsőnek Eulenberg Salamon, az izraelita hit
község nevében mondott beszédet, majd Hevesi 
Simon főrabbi és dr. Endrcy Salamon a Szent- 
egvh főtitkára emlékeztek meg kegyeletes sza
vakkal az elhunyt hősökről. Ezután Ripka Fe
renc főpolgármester, a főváros, Papp Zoltán 
ezredes pedig a hadsereg koszorúját helyezték 
cl az emlékoszlopon.

(Emlékünnep Esitergomban.)
A város 526 hősi halottjának emlék'szobrát, 

Lányi Dezső szobrászművész alkotását, ma dél
előtt leplezték le a város közönségének széles
körű részvételével bensőséges ünnepély kereté
ben. amelyen nagybányai vitéz Horthy Miklós, 
Magyarország kormányzója is megjelent, aki a 
következő beszédet mondotta;

— E magasztos ünnepségen, amely Eszter
gomba hozott, fájdalmasan érint, hogy nem 
lehet körünkben az ország főpászlora. Mind
nyájan reménykedve tekintünk a primási pa
lota felé, azzal a bensőséges óhajjal, hogy mi
nél előbb nyerje vissza teljes egészségét az a 
bölcs férfiú, aki mindenkor kimagaslik a haza 
érdekeinek önzetlen szolgálatában. Századokon 
át keményen küzdött a keresztért és a nemzet 
függetlenségéért az ősi primási fészek; majd 
fiainak százait áldozta ismét a haza oltárára. 
Ma kegyelettel hajtja meg zászlaját hősi halot
tainak emléke előtt. Kiöntött vérük záloga egy 
jobb jövőnek, amely minden szenvedésen és 
megpróbáltatáson át diadalmaskodni fog.

A kormányzó szavait hosszantartó éljenzés 
fogadta. A kormányzó az ünneplő közönség él
jenzése közben autóra szállt, a primási palotába 
hajtatott s meglátogatta a gyengélkedő bíboros 
hercegprímást, majd visszatért a fővárosba.

(Hősök emléke Olaszországban.)
A budapesti ünnepségekkel egy időben vasár

nap avatták fel Olaszországban, Villorióban a 
világháború alatt hősi halált halt magyar kato
nák síremlékét. A magyar küldöttség mellett 
megjelent az olasz kormány és a hatóságok 
képviselője. Báró Balázs György táborszernagy
nak, a magyar kormány képviselőjének beszéde 
után ünnepélyes keretek között felavatták a sír
emléket.

N <

A pénzintézetek is..
a hadikölcsönök valorizációját követelik

kerékpáros ellen. 5

A Pénzintézetek Országos Egyesülése vasár
nap délelőtt a Kereskedelmi és Iparkamara 
.székházának üléstermében Országos Pénzinté
zeti Kongresszust tartott a budapesti és vidéki 
pénzintézetek kiküldött képviselőinek részvéte
lével. A pénzügyminisztérium részéről megje
lent Iklódy Szabó Andor államtitkár, a kikül
döttek soraiban ott voltak Lénk Adolf, a Nem
zeti Bank igazgatója, Ellischer Viktor és Pász
tor Miksa, a Pénzintézeti Központ igazgatói, dr. 
Nyulászi János, a Tébe vezérigazgatója, 
mint Mándy Lajos miniszteri tanácsos.

A kongresszuson Lukács László, volt pémz- 
ügyminiszter távollétében Hantos Elemér el
nökölt, aki megnyitó beszédében

az ország pénzügyi kérdéseivel 
és ezzel kapcsolatban a vidéki pénzintézetek 
helyzetével foglalkozott. Dr. Kégl János (Mo- 
nor) és CjiWs Andor (Székesfehérvár) felszó-

vala-

Angol loulard ég francia crepe 
de Chine nyakkendők. Selyem
ingek, angol poupllne és deja- 
llne Ingek. Kalapok, harisnyák, 
keztvük stb. lérlldlvatáruk 

olcsón.

Pünkösdre jó cipőt, olcsón!

szolgabirónál az örizelbevételek miatt, de a 
főszolgabírónak „még nem volt ideje dönteni 
az ügyben. A letartóztatások izgalmas jelenete
ket váltották ki. A zalalövői nép, valamint m.is 
községek lakossága is

hangos jelenetekben tiltakozott a formálj 
esendőn megszállás ellen.

A választókerület 73 községét ugyanis idegen 
csendőrök szállták meg és a csendőrök föllé
pése következtében attól kellett tartani töbh 
esetben, — különösen Császár Ferenc felsö- 
bagodi gazda őrizelbevétclénél — hogy esetleg 
súlyosabb összeütközés lesz a karhatalom és a 
választók között.

Egyébként a legkülönbözőbben ítélik meg a 
helyzetet. Farkas Tiborék 1500-as többségra 
számítanak, viszont az egységespárt zalaeger- 
szegi párlirodájában kijelentették, hogy a leg
rosszabb esetben 1000 szótöbbségük lesz.

Gaál Gaszton és Farkas Tibor kocsin bemen
te* vasárnap délben Skublits főszolgabíróhoz, 
aki előtt tiltakoztak az erőszakoskodások ellen. 
Kénytelenek voltak kocsin menni, mert sofför- 
jüket szintén őrizetbe vette a csendőrség és 
még a vasárnap délutáni órákban sem bocsájs 
tolta szabadon.

Gaál Gnszton
a Hétfői Napló munkatársának a kövelkczőkef 
mondotta a választási küzdelemről, valamint 
a minszterelnök zalaegerszegi beszédéről :

— Most is föntartom előbb tett kijelentései 
met, amelyben hangoztattam, hogy nem he
lyes, ha a miniszterelnök személyesen harcol 
egy olyan kerületben, ahol a közigazgatási bí
róság megsemmisítette a mandátumot. Most, 
hogy a miniszterelnök lejött, véleményem mit 
sem változott. Azok a körök, amelyek a mi
niszterelnököt mozgósították, kortesfogásaiak1 
használták föl a miniszterelnök megjelenését a 
zalaegerszegi választókerületben. Több meg
jegyzésem erre nézve nincs. Egyébként csak 
megismételhetem, hogy Farkas Tiborra a par
lamentnek szüksége van, ezért vagyok itt, ezt 
akarom jelenlétemmel demonstrálni. Helyesen 
teszi Farkas Tibor, ha mindvégig kitart és ab
ban az esetben, ha szabálytalanságok történné
nek, ismét megkeresi azt a jogi védelmet, amc< 
lyct a legutóbbi választás után megtalált.

Farkas Tibor bátyja, Farkas Kálmán volÉ 
főszolgabíró szombaton este szintén fölkereste 
Skubits főszolgabírót, hogy interveniáljon an
nak a rendeletnek a visszavonása érdekében, 
amelyen a főszolgabíró szigorúan megtiltotta 
a választás időtartamára, hogy egyik községből 
a másikba mehessenek az emberek. A főszolga
bíró kijelentette, hogy technikailag nincs módja 
rövidesen kikézbesiteni a visszavonó végzést a 
kerület 73 községébe.

lalása után a kongresszus határozati javaslatot 
hozott, amely a vidéki pénzintézetek érdeké
ben korlátozni akarja

a fővárosi pénzintézetek vidéki terjeszke
dését.

Ezután dr. Görög Frigyes főtitkár szólalt fel, 
nki beszédében az államadósságok valorizáció
jának kérdésével foglalkozott. A kongresszus 
élénk helyeslésétől kísérve kijelentette, hogy

a hadikölcsönök valorizációját
etikai és állampolitikai szempontokból is fel
tétlenül kívánatosnak tartja.Visnya Ernő erre 
vonatkozó javaslatára a kongresszus határozot
tan állást foglalt

a hadikölcsönök valorizációja mellett
és elhatározta, hogy ennek érdekében a pénz
ügyi kormánynál a megfelelő előterjesztést 
megteszi.

Guftman Hermáimé, szül. Unger Margit, úgy a 
maga, mint ax alólirottak és az egész rokonság 
nevében fájdalomtól megtört szívvel és a szőr
nyíl, váratlan csapástól teljesen lesújtva, tudatja, 
hogy felejthetetlen drága édesanyja, a legjobb, 
legodaadóbb rokon 

özv. Unger Sanumé
SzOt. Kremsler (’ailla ~ '

családja boldogságának szentelt vallásos élete 
68-ik. özvegységének 12-ik évében egy borzasztó 
baleset okozta rövid, kínos szenvedés után (. hó 
26-án éjjel sorainkból elköltözött.

Feieithetetlen drága halottunkat f. hó 30-án 
d. ti. 4 órakor kísérjük a farkasréti tzr. temető 
halotasházéból utolsó útjára s boldogult férje 
hamvai mellett helyezzük cl örök nyugalomra.

Szeretetet sugárzó, nemes életének emlékét szi
vünkbe zárjuk és legyen áldott minden gondolat, 
mely emlékét megörökíti.
Guttman Hermann. dr. Gál Arthur vő!, Sugár 
Jakabné és férte. Leitner Ferencné és férje. So
mogyi Dávldné és férje nővérei és sógorai, dr. 
Stciner Árminná és /érje, Mrrkfer Károlyné é< 
férje, Fenyvest Sándorné és férje, Guttmann Rc- 
isö. Guttmann Vera unokái, Steiner Gábor és 

Tamás. Fenyvesi Pisla dédunokái.

Házkutatások és letartóztatások 
a zalaegerszegi kerületben

Zalaegerszeg, május 29.
Rendkívül érdeklődés és izgalmas jelenetek 

előzik meg a zalaegerszegi választást, amelyen 
Farkas Tibor pártonkivttll és Krag István báró 
egységcspárti küzdenek meg egymással, mi
után a közigazgatási bíróság megsemmisítette 
az előző választási. Zalalövön

Farkas Tibor legjobb községében az éjszaka 
folyamán több helyen házkutatást tartot
tak és a csendőrök őrizetbe vettek egy öz-

vegyasszonyt ezenkívül egy zalalövői te
kintélyes gazdát.

A házkutatás magyarázatául azt hangoztatták 
a csendőrök, hogy meg nem engedett válasz
tási iratokat terjesztenek Farkas Tibor kortesei. 
Kiderült, hogy a meg nem engedeti választási 
iratok budapesti napilapok voltak, amelyekben 
részletes tudósítások voltak a választási küzde
lemről.

Farkas Tibor nyomban interveniált a fő-
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T Budapest, 1927 május 30. HÉTFŐI NAPLÓ S

Dr. Horváth Mihályt és dr. Szabó 
Ivánt választották meg Kecskeméten
Az egységes-párt 364-gyel kapott több szavazatot mint a füg- 
getlenségí-párt — A választók 90 százaléka leszavazott — 

A főispánt iáklyásmenettel ünnepelték vasárnap este
Kecskemét, május 29.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
'jelentése.) A képviselőválasztás, amelynek 
csendjét mindössze a péntek éjszakai inzul
tus zavarta meg, vasárnap délben befejezést 
nyert. Kecskeméten betöltötték a lemondott 
Zsitvay és Pékár örökét.

Baghg Béla választási elnök a kir. tör
vényszék Bákóczi-uti palotájának erkélyéről 
ma délben

pontban 12 órakor hirdette ki a válasz
tás eredményét,

amely szerint a város 22 szavazó körzeté
ben összesen 9956 érvényes szavazatot 
adtak le. A szavazatokból

4796 jutott a függetlenségi és 48-as 
pártra, 5160 pedig az egységespártra.

Ennélfogva az elnök Kecskemét város meg
választott országgyűlési képviselőiül

Horváth Mihály dr. orvost,
a Takarékpénztár Egyesület és a független
ségi és 48-as párt elnökét, valamint

Szabó István dr. Ügyvédet,
az egységespárt hivatalos jelöltjét jelentette 
ki. Pótképviselök lettek :

Gömöri Sándor
p függetlenségi és 48-as párt részéről és

Kiss Endre dr.
jaz égységespárt részéről.

A szavazás során 10.144-en, tehát a vá
lasztóknak 90 százaléka adták le szavaza
taikat, amelyből 188-at érvénytelennek 
mondottak ki. Ennek alapján az egységes

Berky Gyula válaszol
Mészöly Gedeon nyilatkozatára 

a „Tótágas-botrány" ügyében
„Az ügy annál kellemetlenebb, mert a kultuszminisztérium 
és a főldmlvelésügyl minisztérium között lényeges eltérések 

vannak" — mondja Berky, aki fentartja álláspontját
Az aa botrány, amely Mészöly Gedeon 

egyetemi tanár „Tótágas" cimü darabja kö
rül keletkezett, nem ült még el, sőt ugylát- 
szik, hogy komolyabb következményekkel 
fog járni.

Érdekesnek tartottuk, hogy Mészöly Ge
deon nyilatkozatáról megkérdezzük Berky 
Gyula dr. országgyűlési képviselőt, aki ennek 
az ügynek a lavináját szombaton a parla
mentben megindította.

Berky Gyula dr.
h következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— A darab alapeszméje nem a szélsőségek 
elleni küzdelem, ahogy azt a professzor ur 
nyilatkozatában feltüntetni próbálja, hanem 
az előretörő magyar parasztságnak a ki
gúnyolása. Ez a tendencia pedig nem felel 
meg sem az általános magyar érdekeknek, 
sem a hivatkozott Tisza-pártiságnak. 7>’eza 
István ugyanis azok közé a magyar emberek 
közé tartozott, akik a magyar parasztot meg-- 
becsülik, sőt Tisza a forradalomkor Nagy
atádi Szabó Istvánnal össze akart fogni 
éppen a szélsőségek érvényesülésének meg

Aa<jenneh
szép, egészséges fejlődése és gyors gyarapodása 
elsősorban a megfelelő táplálkozástól, illetve annak 
vitamintartalmától függ.

URNEA vitamintápszer
páratlan bőségben tartalmazza mindazon vitami
nokat és tápsókat, melyre a fejlődő gyermeki szer
vezetnek múlhatatlanul szüksége van!
Több mint 600 kiváló orvos és tanár igazolja immár 
e kiváló magyar készítmény frappáns eredményeit.

Egy eredeti doboz Ara 1.50 pengd

• •

párt mindössze

364 szavazattöbbséget szerzett magá
nak,

ami a decemberi egyhangú választással 
szemben fényes győzelmet jelent a függet
lenségi és 48-as párt számára.

A választás eredménye a legszélesebb 
körökben keltett megnyugvást az egész vá
rosban. A kihirdetés után lelkesen ünnepel
ték a megválasztott képviselőket, akiket 
tényleg a város osztatlan bizalma és leg
őszintébb tisztelete küldött be az ország
gyűlés házába.

Az egész választási aktus alatt csupán a 
vendéglősöket és kávésokat érte váratlan 
sérelem. A választási elnök ugyanis szom
baton este rendeletét bocsájlolt ki, amely
ben nemcsak a választás két napjára, te
hát péntek és szombatra, hanem a választás 
lezárása utáni időre is egészen

a választási eredmény kihirdetésének 
időpontjáig általános szesztilalmat ren

delt el
a város egész területére. Ezen rendelkezés 
értelmében a vendéglősök és kávésoknak 
vasárnap déli 12 óráig nem lett volna 
joguk semmi néven nevezendő italt kiszol
gáltatni, noha a választási eljárás már 
szombaton este hat órakor befejezést nyert 
és a választási törvény tulajdonképpen csak 
a tényleges választási eljárás tartamára Írja 
elő a szesztilalmat. A vendéglősök és kávé
sok tiltakozást jelentettek be ezen rendelke
zés ellen a választási elnöknél és fellépésük 
eredménnyel is járt, mert a szesztilalmat 
később vasárnap reggel 9 órától kezdve fel
oldották.

akadályozására. Mészöly Gedeon ur nyilat
kozata nem menti a darabot. A legjellem
zőbb az egész ügyre a szegedi egyetem rek
torának az a kijelentése, hogy közbelépett 
volna, ha a darab tartalmát ismerte volna. 
Ez a legélesebb kritika a professzor ur da
rabjáról. Egyébként alkalmam volt szegedi 
újságírókkal és más szegedi urakkal is be
szélni. Sőt, egy jelenvolt egyetemi tanártól 
is kaptam információkat. Ezekből a forrá
sokból szerzett értesüléseim szerint még fo
kozottabb botrány tört volna ki abban az 
esetben, ha a darab abban az eredeti formá
ban kerül előadásra, ahogy azt Baráti Jó
zsef színházi főrendező kapta kézhez.

Az ügy annál kellemetlenebb, mert a 
gazdasági szakoktatás kérdésében a kul
tuszminisztérium és a földmivelési mi
nisztérium között lényeges nézeteltéré

sek vannak.
Éppen ezért közülünk többen is fel fognak 

szólalni az appropriációs javaslat vitájában 
és szóvá fogjuk tenni mindazokat a kérdése
ket, amelyek ezzel a Tótágas-botránnyal 
kapcsolatosak. Mi a magunk részéről 

követeljük a darab evedet! szövegének 
a beszerzését,

mert tudomásunk van arról a figyelmezte
tésről is, amelyet Baráti főrendező a pro
fesszor úrhoz intézett abban a tekintetben, 
hogy a főszerep Nagyatádi Szabó Istvánra

Nagyatádi családja Mészöly ellen halott- 
gyalázásért eljárást akar indítani

A Tótágas-üggyel kapcsolatban egyébként 
a iksgazdák nagyobbarányu mozgolódása 
észlelhető. Ezt bizonyítja az a nyilatkozat 
is, amelyet

Szabó Sándor dr.
országgyűlési képviselő, a kisgazdák vezére 
tette a Hétfői Napló munkatársa előtt :

— A jövő hét folyamán, az appropriációs 
javaslat vitájában egész sereg indítvánnyal 
fogunk a képviselőház elé járulni Mészöly 
Gedeon professzor ur darabjával kapcsolat
ban. Ezek között a konkrét indítványok kö
zött több a szegedi egyetem helyzetére is fog 
vonatkozni, amennyiben felvetjük a kérdést, 
minek kell a szegedi egyetemen két nyel

Nagy László dr- provokáltatta 
Fáy István főispánt

Megkezdődött a nyomozás a kecskeméti 
incidens ügyében

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon 
jelentése.) A Kecskeméten lejátszódott 
súlyos incidens ügyéből kifolyólag Nagy 
László dr. ügyvéd vasárnap Dudás Dá-- 
niel dr. és Kiss Zoltán dr. ügyvédek ut
ján provokáltatta Fáy István főispánt. 
A főispán Peres Aladár és vitéz Simén- 
falvy Tihamér tábornokokat nevezte 
meg segédekül. Valószínű azonban, hogy 
az affért nem intézik cl lovagias utón, 
mert

a főispán a belügyminisztertől ka
pott felhatalmazása alapján már 

bűnvádi útra terelte az ügyet.
A soros vizsgálóbíró egyébként vasár-, 

nap délelőtt már meg is indította a vizs

Vasárnap délelőtt felborult 
egy csapatszállító autó, 
hat rendőr kizuhant és súlyosan megsebesült

A rákoskeresztúri temetőben vasárnap 
tartották meg a hősök emlékünnepét. A rend 
fentarlására nagyszámú rendőrlegénységet 
vezényeltek ki. 4z ünnepség befejezése után 
a rendőrök csapatszállító autókon indultak 
vissza a Mosonyi-utcai laktanyába. A Bp. 
14.558 autó, amelyen cgv szakasz rendőr volt 
elhelyezkedve, robogva haladt végig a Jász- 
berényi-uton. Mikor az autó a Liget-téri 
Máv. vasúti átjáróhoz ért, a sorompó elzárta 
az utat. A rendőrautó sofTörje, Füredi II. 
János idejekorán fékezett,

* a síkos, felöntözött úttesten azonban a 
kerekei továbbgördültek, az autó meg

csúszott.
A következő pillanatban az autó hátsó része 
félkört irt le, nekivágódott a járda szélének 
és egyensúlyát vesztve,

féloldalt billent.
Az oldalra billent autó üléséből hat 

rendőr kizuhant
és elterült a kövezeten.

teljes mértékben ráillik. Élénk bizonyíték aa 
eredeti szövegnek az a része is, amelyben 
a főszereplő saját falujáról nevezi el ma
gát. Nincs tehát kétség az iránt, hogy 
Mészöly professzor ur Nagyatádi Szabó Isti 
vánt gúnyolta ki.

vészeti tanszék? Fölvetődik az a kérdés
nem kell-e Mészöly Gedeon ellen halott- 

gyalázás címén eljárást indítani?
Elmondhatom, hogy ilyen irányban Nagy

atádi Szabó István családja már érdeklő
dött is nálam. A magam részéről csak annyit 
kívánok ’ megjegyezni, hogy

addig, amíg kisgazdapárti képviselő 
volt Szegeden, ilyen darabot ott senki 
sem mert volna sem Írni, sem előadatni.
Ez a darab is 1922-ben készült, öt évig 

várt a szerző az előadással. Ugglátszik, ezt 
az uj választást várta meg és most elérke
zettnek látta az időt az előadásra. j

gálatot és több kihallgatást foganatosí
tott. Kihallgatta a vizsgálóbíró Nagy 
Ixiszlót is, aki bejelentette, hogy vedel-' 
mével dr. Dudás Dániel ügyvédet bízza 
meg.

A sajnálatos incidens nagy feltűnést 
keltett Kecskeméten. A polgárság, hogy, 
tanujelét adja annak az osztatlan szere
tőiének és tiszteletének, amellyel a főis
pán személye iránt viseltetik,

vasárnap este nagyszabású fáklyás
menetel rendezett,

amelyen Kecskemét egész polgársága 
részt vett. A felvonulás résztvevőinek ra
gaszkodását Fáy István főispán megható 
szavakkal köszönte meg.

A szerencsétlenség helyén nagy riadalom 
keletkezett, a járókelők odarohantak, az 
autón ülő rendőrök is leugráltak és szeren
csétlenül járt lársaik segítségére siettek. 
Mikor a baleset történt, éppen arra járt t

Lobmayer Géza egyetemi tanár, ’]

aki azonnal a sebesüli rendőrök segítségére 
sietett. Csakhamar megérkeztek a mentők 
is. A közeli Arany Sas gyógyszertárból köt
szereket hoztak és bekötözték a sebesülte
ket.

A hat rendőr közül Malcsiner József, 
Szelccky István, Rihed József és Bozó János 
közrendőröket, akik súlyos sérüléseket szen
vedtek, a mentők a Mosonyi-utcai rendőr
kórházba szállították, két társukat. Varga 
XXIII. Józsefet és Fekete Pétert pedig, 
szinén kötözték be.

Török János dr. rendőrfőparancsnok 
megindította a vizsgálatot annak megállapí
tására, hogy a súlyos szerencsétlenségért 
kit terhel a felelősség.
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H pozsonyi 
utlevélhivatal főnöke 

hamis útlevéllel kom
munistákat szöktetett 

Magyarországra
Kettőt elfogtak, társaikat keresik

Abdul Kadir herceg kibékült a feleségével, 
és végül elutaznak Budapestről

Kellemetlen botrnnv pattant ki a napok
ban Pozsonyban. Kiderült ugyanis, hogy az 
ottani utlevélhivatal vezetője összejátszott 
kommunislagyanus egyénekkel és megfelelő 
anyagi ellenszolgáltatás ellenében

hamis útleveleket állított ki számukra, 
illetve részükre oly útlevelet állíttatott ki, 
amelyre a csehszlovák állampolgárok jogo. 
sulink, holott az illető egyének idegen ál
lam alattvalói voltak. Az illető kommunista 
agitátorok azután a pozsonyi utlevélhivatal 
főnőkének hamis útleveleivel

Magyarországra szöktek.

’A budapesti főkapitányság politikai cso
portja. amely nemcsak a hazai kommunista 
mozgalmakat figyeli éber szemmel, de a 
külföldi kapcsolatok miatt álandóan szem- | 
mcl tartja ebből a szempontból a külföldi I 
mozgalmakat, a kellő időben értesülést szer
zett a: ügyről és minden intézkedést meg
lett. hogy a liudapcstre. szökött kommu
nista agitátorokat kézrekeritse, Petényi Imre 
főkapitánvhelyetles igen széleskörű és ha
társzélre is kiterjedő nyomozást indított, 
hogy a kommunista kiküldötteket elfog

Erney Károly lemondott tözsdetanácsosságáról
Krausz Simon és a tőzsde alelnöksége

Vasárnapra virradt már az idő, amikor kihir
dették a budapesti áru- és értéktőzsde válasz
tásának eredményét és amikor köztudomású 
leli, hogy a hivatalos listn mind a 60 jelöltje 
közte négy uj tanácsossal, keresztül ment, va
sárnapra inár kialakult az első válság is az uj 
tőzsdetanácsban:

Erney Károly, a Pesti Első Hazai Takarék
pénztár vezérigaz,gutója lemondott tőzsde- 

tanácsosságáről.
Hogy a tőzsdetanács egyik legrégibb tagját 

’es a legnagyobb pénzintézetek egyikének vezér- 
igazgatóját mi késztette erre az elhatározásra, 
arról még nincs hivatalos értesülés, de annál 
többen tudják ennek a lemondásnak belső 
okait s annál többen méltányolják Erney Ká
roly lemondásának belső rugóit. Nyilvánvaló, 
hogy Erney Károly bizonyos kérdésekben s 
természetesen jelentős kérdésekben, nem he
lyesli a tőzsdetanács összeállításának módját s 
a szombati választás eredményét és ennek a 
felfogásának óhajt lemondásával kifejezést 
adni. Amikor vasárnap o lemondás Ilire elter
jedt, közgazdasági férfiak úgy érezték, hogv ez 
a lemondás nem marad cgycdiilúilló jelensége 
sem u tőzsde éleiének, sem pedig a pénzügyi 
körök fölfogásának.

Erney Károly lemondása talán nem kapcso
latos bizonyos hírekkel és bizonyos jelenségek
kel. amelyek a tőzsde körül történnek, de azért 
inosszebbmenö távlatban összefüggésben áll 
azokkal. Sokan vannak a magyar pénzügyi és 
gazdasági éleiben, igen komoly és vezető fér
fiak, akik bizonyos jelenségeket, bizonyos hí
rek felbukkanását és bizonyos tervek kolportá
zsai nem látják túlságosan egészségesnek sem 
a tőzsde, sem pedig a gazdasági élet konszoli
dációja .szempontjából. Sokan vannak, akik úgy 
hiszik, hogy a magyar gazdasági életben a leg
nagyobb leiadatok egyike a pénzügyi és gaz
dasági életben szereplő intézmények, de egyút
tal azokban szereplő férfiak értékmérőjének 
lielvreállitása i’. Sokan vannak, akik úgy lát
ják, hogy amikor a pénzügyi és gazdasági élet
ben a komoly alkotások ideje érkezeit el, ak
kor elsősorban azoknak keli szerepet juttatni 
minden vonatkozásban, akik

a gazdasági életben is alkotásra MÜletlck

és ezt a föladulol vállalják is magukra.
I r a kérdés meglehetősen kiéleződött most, 

amikor clcintén suttogva, később pedig a nyíl- 
'anossag . lőtt is fölmerültek bizonyos kombiná
ciók, amelyi k elleniéiben állanak ezzel a föl- 
Jogással. Pár hónappal ezelőtt híre járt, hogy

a Tőzsde-Klub állítólag Krausz Simoni 
óhajtja elnökének megválasztani.

Nem mulaszthatom el, hogy köszönetéin 
mellett dicsérettel inog ne emlékezzem a 
mohai Agncs-torrás felséges vizéről. Mert 
igazán üdítő hatása, kellemes íze, minta- 
szerig kezelése és tisztasága első helyet biz
tosit számúm tiyomorhurutnál, az emésztő
szervek hAntnlmiiinál, gyomorégésnél párat
lan hatású. Dr. Bányai Bertalan gyermek 
és ideggyógyász, Szabadka. 

hassa, mielőtt még akciójukba belekezd
hetnének Budapesten. .4 politikai osztály 
egyik rendőrtisztviselőiét néhány detektív 
kíséretében a trianoni határ mentén levő 
helyekre küldötte azzal a megbízással, hogy 
a valószínű átkelés színhelyén indítsák meg 
a szükséges eljárási az esetleg magyar terü
letre átszökött kommunistáknak elfogad
tatása céljából.

A politikai osztály nyomozása már is 
kellő sikerrel járt, a kiküldött nyomozók

elfogták Grűnliuí Béla és Kohnt Imre 
nevű agitátorokat.

akik csehszlovák és Pozsonyban kiállított 
útlevéllel jöttek át a határon és az volt a 
megbízatásuk, hogv a Rákosiék és Szán
tóék letartóztatásával meghiúsított kommu
nista mozgalmat újból felélesszék.

Az el fogottakat vasárnap virradó hajnal
ban állították elő a budapesti főkapitány
ságra. Ügyükben a nyomozás tovább folyik, 
amely különösen azt igyekszik tisztázni, 
hogy rajtuk kívül másokat is kiküldfek-e ha
sonló* megbízással Magyarországra és ezek 
kikkel állottak itt összeköttetésben.

A Tőzsde-Klub közgyűlése közben egyhangúlag 
újból Paupera Ferencet ültette eddigi érdemei
nek, valamint a gazdasági életben elfoglalt sze
repének teljes méltánylásával az elnöki székbe. 
Alig történt meg ez. a választás, már újabb hir 
bukkant föl. Ez a hir pedig nem mást jelentett, 
mint azt, hogy álíitólag Fleissig Sándornak, a 
'tőzsdetanács egyik alclnökének elejtésével

Krausz Simont őhajtanák megválasztani a 
tőzsde egyik alclnökének.

Fleissig Sándor hosszú évek óla aleJnöke a 
tőzsdének, mint az értéktőzsde képviselője az 
elnökségben. Ezt a tisztjel nagy buzgalommal 
és fáradságot nem kímélő energiával töltötte be 
igen nehéz időkben is, s igy mindejr cselre mél
tánytalanságnak látszik már magának annak az 
eshetőségnek fölvetése is, hogy helyére Krausz 
Simon kerüljön, kivált akkor, amikor tudva
levőleg igen fontos és jelentős bankpozicióban 
nagyon válságos körülmények között Fleissig 
Sándornak kellett vállalnia nem is olyan régen 
azt a föladatot, hogy Krausz Simon örökségét 
átvegye és hogy ezt az örökséget ne csak meg 
is tartsa, hanem a vállalat teljes konszolidáció
ját és fejlődését is lehetővé tegye. Ez a kérdés 
ugyan más lapra tartozik, de bizonyos, hogy 
ebben a föladatban ii

Fleissig Sándor volt az, aki alkotó munkát 
végzett.

Akiknek ez a fölfogásuk, azok egyáltalán 
nem kisebbítik Krausz Simon tehetségét, merész 
fantáziáját és azt a lendületét, amellyel a leg
válságosabb körülmények között is egyszerre 
fönnen tud szárnyalni. Krausz Simonban való
ban sok üzleti tehetség van. Ezt senki el nem 
vitathatja tőle és bizonyos, hogy a magyar 
pénzügyi életben és a tőzsde parkettjén is ke
vesen dolgoztak nála valaha is nagyobb kép
zelő erővel és nagyobb merészséggel. Ámde 
viszont bizonyos az is, hogy a magyar gazda
sági életet hivatalosan csak olyanok reprezen
tálhatják. akiknek pályáját és működését alko
tások jelzik. Krausz Simon egész éJetében sokat 
adott és vett. Olcsón vett és drágán adott. Ha 
nem sikerült neki, néha fordítva is történt. 
részvénymajoritások’at ügyesen helyezett el, 
tőzsdei és pénzügyi koncepcióban szinte párat
lanul merész és céltudatos volt, de eddigi 
hosszú pénzügyi pályáján

soha még a legkisebb vállalatot, intéz
ményi, vagy üzletet sem alkotta meg.

Krausz Simon egyéniségétől teljesen messze áll 
az alkotás szelleme, sőt éppen ellenkezőleg, 
benne van meg leginkább a hajlamosság arra, 
hogy minden alkotó munka kikapcsolásával 
tisztára csak a sállulatok és részvények adás
vételére szorítsa működését. Krausz Simont

sohasem érdekelte a termelés
őt soha ez a föladat nem foglalkoztatta, hanem 
ő egyetlen termelési eszköznek mindenkor csak 
magát

a részvényt tekintette.
Vállalatok' sorsa és jövendője ő nála csak az 
árfolyamok hullámzásában fejeződik ki. nem 
pedig beruházásokban és még kevésbé a tovább 
fejlesztésekben

Ezek a gondolatok tolullak fel emlékezetünk
ben, mikor arról értesülünk, hogy Erney Ká- 

Iroly lemondott a tőzs<ietanácsos»ág díszes áHá, 

Abdul Kadir budapesti sejourja most már 
rövidesen a vége felé közeledik és a török 
herceg családjával együtt a hét folyamán el
hagyja a magyar fővárost. A legutolsó török 
szultán fia a botrányok egész sorozatával tette 
ismertté a nevét és nem mull el hét, hogy va
lamelyik újabb átférje ne foglalkoztatta volna 
a hatóságokat. Leginkább azonban második fe
leségével, Medjidje hercegnővel folytatott csa
ládi harca szerepelt állandóan a nyilvánosság 
előtt.

Miután Medjidje hercegnő megírta memoir- 
jait és lekötötte magát egy filmszkecsre, végül 
meggondolta a dolgot és most mindent.„vissza
csinált". Történeti pontossággal közöljük, hogy 
srombaton délelőtt

Abdul Kadir kibékült feleségével 
és a nagy kibékülést három napi tárgj»lás 
előzte meg, amelyet Aladdin herceg vezetett.

A béke megkötésére a legjobb alkalmat Abdul 
Kadir legutóbbi botránya szolgáltatta. A her
ceg ugyanis visszalopta gyermekét Medjidje 
hercegnőtől, immár harmadizben s a hercegnő 
a rendőrséghez fordult segítségért. A főkapi
tányságon már megelégelték Abdul Kadirék 
állandó botrányát és

a rendőrségen barátságosan figyelmeztették 
Abdul Kadlrt, hogy lehetőleg kerülje az 
újabb bonyodalmakat, vagy pedig a saját 

érdekében utazzon el Magyarországról.
Abdul Kadir úgy látszik az utóbbit válasz

totta. Semleges helyen tárgyalásokba bocsát
kozott a feleségével, mindketten rájöttek arra, 
hogy ennek az életnek nincsen semmi célja, 
legjobb ha kibékülnek és nyugodtan élnek egy
más mellett. A herceg egyébként Törökországból

nagyobb összegű pénzt kapott 

FLORAGYÁr.

és igy semmi akadálya sincs annak, hogy a 
jövőben gondtalanul élhessenek. A béke létre- 
jö«tt és ezután elhatározták, hogy elutaznak' 
Budapestről véglegesen.

Szombaton délelőtt Abdul Kadir herceg 
és Medjidje hercegnő karonfogva jelentek 

meg a VL kerületi előjáróságon.
Egyenesen Gyöngyi László anyakönyvvezelőw 

helyetteshez mentek, aki annakidején a Buda
pesten született kis Safet hercegnő születését 
anyakönyvezte. Gyöngyi érthető meglepetéssel 
fogadta az érdekes párt, mert hiszen tudomása 
szerint a házastársak a legnagyobb harcban 
álltak egymással. Meglepetésének szavakkal is 
kifejezést adott, mire Medjidje hercegnő mo, 
solyogva mondotta:

— Alles in Ordnungl
Szóval minden rendbe jött. Kiváltották a kis 

Safet hercegnő születési bizonyítványát, amely 
egyúttal a legszebb budapesti emlékük is, ame
lyet magukkal visznek. Abdul Kadir közölte, 
hogy a hét folyamán elutaznak Budapestről és

valószínűleg Parisba utaznak.
Ezt megerősítette a társaságukban levő Abad- 

din herceg, aki tudvalevőén a családi harc 
szanálására jött Budapestre Törökországból, 
bizonyos csoportok megbízatásából.

A herceg és felesége karonfogva távozlak ad 
elöljáróságról és karonfogva sétáltak végig a 
napsütéses Andrássy-uton. Az útleveleket ki
váltották, csomagolnak és Budapest egy-két na-< 
pon belül két érdekes emberrel lesz szegé, 
nyebb, akik már szinte beletartoztak Pest foto
gráfiájába.

De mi lesz Medjidje hercegnő lovagjaival? 
ök itt maradnak a poros aszfalton, mint a török 
világ szomorú álmodéi...

FINOM KENYES ANYAGOKAT

HÁZILAG MOSSUNK
Pol© PEHELY Iy.l

1. Selyemblúzai és kom- 
binéi évek során át is 
épek és ragyogónk ma
radnak, ha POLO-ol- 
datban mossa és gon
dozza őket.

2. Hintsünk félliter forró 
•vízbe két kávéskanál 
POLO-pelyhet s köz
ben keverjük egy pál
cikával.

Az oldatot hígítsuk 
egy félliter hideg víz 
hozzátöltésével lan
gyosra s verjünk rajta 
a pálcikával habot.

4. Áztassuk a mosandó 
selyemholmit egy ideig 
az oldatba s utána 
nyomkodjuk át 
hányszor a habon.

öblögessük ki a ru
hát legalább 2—3-szor 
langyos vízben.

A vizet túlságos fa- 
csarás nélkül nyom
kodjuk ki.

Vasaljunk fél meleg 
(langyos) és ne forró 
vassal. Forróság, erős 
napfény árt a selyem
nek I
Műselyem fokozott kí
méletet s elővigyáza- 
tót igényel.

Színes holmiknál még 
beázfafás előtt győ
ződjünk meg az áru 
valamelyik kis csücs
kén arról, hogy zzfn- 
tartó-o s csupán 
esetben mossuk!
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Színházaink ajkára fagyott a mosoly
- mondta Beöthy László Szenes Béla temetésén —

Óriási tömeg részvéte mellett temették el Szenes Bélát
Csak a népszón’ség, vagy a szeretet tú

llőtt oly nagy tömeget egybehozni, mint 
wmilyen vasárnap délelőtt a rákoskeresztúri 
temetőben kisérte utolsó útjára Szenes Bé
lát, a tragikusan elhunyt fiatal és már vi
lághírnévre szert lett vigjátékirót. Színész
nők, színészek, irók, újságírók, színigazga
tók, sportemberek, társadalmi és politikai 
előkelőségek, jóbarátok, rokonok, ismeret
len ismerősök és a közönség. A komor, 
esőrehajló időben mind megannyi élénk 
Színfoltok szorongtak a színésznők, sztárok 
fekete egyenruha 
legigazibb esküt! 
bakfisok, a pesti asszonyok, 
könnyező szemmel és virágcsokrok erdeivel 
akarták leróni hálájukat a mindig elnézően 
mosolygó cletirójuk iránt.

rengetei mellett Szenes 
tett közönsége, a pesti 

akik most

Eddig a földön ragyogott Szenes 
kiáradó jókedv, most az égről 
nap. Szenes nem tagadta meg

Addig borult, rosszkedvű volt az idő. 
Amikor a szertartásteremből kihozták Sze
nes Béta koporsóját, egyszerre mosolygós 
lett az ég. .. ...........................
geniejéből 
nevetett a 
magát.

A koporsó mellett két összetört fekete ru
hás, síró asszony és két bámész, ijedt kis 
gyerek. Az anya, feleség és a gyermek. A 
tömeg, amely mindent látni akar, min
denre, még a legszentebb fájdalomra is ki
váncsi, majdnem elsodorta a gyászolókat a 
koporsó mellől. Egymásba kellett kapasz
kodnak.

*

Már meleg nyári nap ragyogott, amikor 
a sírjához ért Szenes Béla koporsója. Aki 
beszélt a koporsó lábánál, mindegyik érce
sen kezdte, de zokogásba fulva folytotta a 
bucsuzóját. Ideírunk egy pár kiragadott 
mondatot. Kosztolányi Dezső: Jó ember 
volt, ösztönösen jó. Nehéz szerény ember
nek lenni, ö az volt kérkedés nélkül. .. Má
jusi hajnalon halt meg 33 éves korában, 
fiatalon és koszorúsán... Jób Dániel: A 
Vígszínház nevében örökre elbúcsúzom tő
led. Szeretetünk selyméből készült szem
fedőt vonjuk drága fejedre, te szerény, 
okos, aranyos, mindig nevetni és nevettetni 
tudó, jó fiú ... Pünkösdi Andor az újság
írók nevéLen búcsúztat: Ebben a sirban, 
amelynek falai nemsokára leomlanak, egy 
t-Hy fiatal és boldog iró pihen. Talán az 
egyetlen fiatal, boldog iró... Két nagy gye
rek szemeivel jobban tudott örülni más si
kereinek. mint a magáénak. Az ilyen jó lé
lek csak a mások számára múlik el, 
a maga számára örökkévaló... Vitéz 
Miklós: A magyar színpadi szerzők sorá
ban pótolhatatlan rést ütött a kegyetlen 
végzet... Beöthy László: Mikor mindenki 
sirt, jajgatott, te megpróbáltál megnevet
tetni minket, akkor jöttél, mikor a milliók 
agyán ült a rémület, amelyet te mosollyá

VAS-, <SÉP- ÉS 
HÁZTARTÁSI ipari 

kiállítás 
kapcsolatban

I. NEMZETKÖZI 
REKLÁM KIÁLLÍTÁS
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Fővárosi Csarnok 
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Scbnor Henrik
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öltöny- és felöltöklállitása a 

Nemzetközi Vásáron 
óriási feltűnést keltett
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pünkösdre rendkívOliárakon

lAtvAtayoa kirakataiban láthatok.
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Budapest egyik legeledAnsabb térit- 
ruhaáruháza minőségben, szabás

ban, ízlésben 
a legtökéletesebb!

Legújabb 
„DlVATÉEvTESITÖ“ Ingyen.

a színházaink
tudtál varázsolni. Most ismét te miattad, 
ted ráfagyott a mosoly, 
kára ...

ér- 
aj-

«
Dübörögve hullott az 

sóra. Kiszáradt szemmel ________ ,
a két asszony, a két gyermek pedig ijedten 
húzódott édesanyjukhoz. Azután megindult 
kifelé a tömeg, a szeretet zarándoklása, 
mely eljött, hogy elkísérje utolsó útjára « 
tehetséget, amely most először csak síró 
könnyeket tudott a szemekből kifacsarni.

*
Vasárnap délelőtt fél tizenegy órakor te

mették cl a rákoskeresztúri izraelita temető 
halottasházából a váratlanul, fiatalon elhunyt

első rög a kopor- 
meredt a semmibe

nülő 
egy

Az utóbbi időkben oly gyakori autósze
rencsétlenségek között is nagy feltűnést 
keltő módon érte baleset Weisz Andort, a 
Király Gőzmosó Részvénytársaság vezér
igazgatóját. Weisz Andor a vasárnapra vir
radó éjszakán a Bp. 18—040. számú autó
taxin igyekezett a Lehel-utcából Hermina-, 
úti villája felé. A teljes sebességgel robogó 
piros autótaxi az arénauti alaguton áthaladva 
az Andrássy-ut felé akarta folytatni útját. A 
Podmaniczky-utca és az Aréna-ut sarkán az 
úttest kövezete fel van bontva.

Előtte szabályszerűen égett a jedőlámpa.
Popper soffőr — mint később kiderült — 

az autózás terén példanélkül álló okból — 
nem vette észre a jelzést, az autó teljes 
sebességgel nekirohant a felbontott liftest 
szélén felhalmozott kőrakásnak. Az 
első kerekei teljesen felrohantak az 
méter magas kőhalomra. Az összeütközés 
ereje olyan heves volt, hogy

Weisz Andor széles Ívben kiröpült 
ülésből és a kocsitól tizméternyire 

résén terült el a kövezeten.
Az összeütközést követő pillanatban a 

soffőr, akinek csodálatosképpen semmi baja 
sem történt, kiugrott az ülésből és segít
ségért kiáltozott. Az elhagyatott helyen eb
ben az időben éppen nem tartózkodott rend
őr és a kiáltozásra csak az arénauti villamos
remiz alkalmazottai siettek a baleset he
lyére. A villamos alkalmazottak azután fel
emelték a több sebből vérző igazgatót és

futólépésben vitték a közeli zsidókór
házba,

ahol első segilségben részesítették és meg
állapították, hogy súlyos belső sérüléseket 
szenvedett.

Mig a kórházban bekötözték Weísr An
dort, a baleset helyén a remiz alkalmazót-

az
vé

Visszaérkeztek az akták a főkapitányságra. 
Feltünéstkeltő rendőri intézkedések küszöbén

A klinikai szállítási botrány nyomozásá
ban az utóbbi napokban látszólagos szél
csend következett be. A főkapitányság in
tellektuális osztályán a botrány kipattanó* 
sának elején Bartha Gyula tanácsos irányí
tásával Csákányi László és Georgevics Béla 
rendőrfogahnazók a Thuránszky- és Mun- 
jMciu-csoportok detektivjeivel a kora reg-

geli óráktól késő éjszakáig folytalták a ki
hallgatásokat, jegyzőkönyvezést és házkuta
tásokat. A husszállitási üggyel kapcsolatban 
letartóztatott tiz embert azután átszállították 
az ügyészségre, a főkapitányságon pedig 
megkezdték a vizsgálatot az. egyéb szállítá
sok ügyében. Különösen a fa- és szénszállí
tás körülményei foglalkoztatták a rendőrsé-

-riilést szenvedeti

Szenes Bélát. Á temetésre már a kora dél-1 get. Ezzel kapcsolatban, mint már ismére- 
rtI 11 1 Á.Al.l.nu L \ rt — rt rt f Art ... I ...rt rt rt rt* 1 I » 11 Irt. I. . • . r m « *előtti órákban közel ezer főnyi tömeg gyűlt 
össze, hogy utolsó istenhozzádot mondjon az 
elhunyt írónak. A délszaki növényekkel fel
díszített díszteremben égő kaudaláberck Kö
zött fekete drapériával borított katafalkon 
állott a koporsó, amelyet valósággal elborí
tott a koszorúk rengetege. Hevesi Simon fő
rabbi gyászbeszéde után Linetzky főkántor 
vezetésével az Operaház. kórusa énekelt gyász
dalokat. Ez.ulán a menet mindvégig hatal
mas tömeg sorfala között megindult a sir
hoz, ahol a Pesti Hírlap nevében Kosztolányi 
Dezső, a Vígszínház nevében Jób Dániel igaz
gató, a Magyarországi Újságírók Egyesülete 
nevében Pünköstt Andor, a Magyar Színpadi 
Szerzők Egyesülete nevében Vitéz Miklós, a 
Színigazgatók Szövetsége nevében Beöthy 
László, a Színpadi Kritikusok Szindikátusa 
és az Otthon nevében Kárpáthy Aurél és vé
gül dr. Paul Leó főorvos mondottak búcsú
beszédei. A búcsúbeszédek elhangzása után 
a közönség mély gyásza közben elhantollák 
a fiatalon elhalt költő kihűlt tetemét.

fel. 
rá-

tain kívül összegyűltek ar. éjszakai utca 
járókelői. A soffőr, aki halálsápadtan állt 
az összetört autó melleit, a járókelők érdek
lődésére elmondotta, hogy

18 órán át egyfolytában teljesített 
szolgálatot

a piros autótaxin. A szokatlanul hosszú 
munka annyira kimerítette, hogy mikor az 
Aréna-uton vezette a gépkocsit, akarata 
ellenére is lecsukódtak a szempilláf és el
aludt.

Az autó, kormánykerekénél az alvó 
soffőrrel teljes sebességgel robgott végig 

egyenesen nz. Aréna-uton

és Popper József már csak arra ébredt 
mikor az autó kerekei recsegve-ropogva 
futottak az utszéli kőhalomra. 

A baleset helyén összegyűlt tömeg vegyes 
érzelmekkel fogadta a soffőr előadásál. 
sokan fölháborodtak azon, ho«- a robogó 
autó kormánykerekénél elaludt és igy sú
lyos szerencsétlenséget okozott. A felhábo
rodás olyan heves volt, hogy többen

a gépkocsivezetőre akartak támadni, 
hogy meglincseljék.

A közönség soraiban voltak azonban olya 
nők is, akik méltányolni tudták, hogy tizen
nyolcórai szolgálat ulán akármilyen hely
zetben is elaludt és védelmükbe vették a 
soffőrt a támadókkal szemben- A heves 
éjszakai veszekedés már csaknem iettleges- 
séggé fajult, végül is azonban sikerült elejét 
venni a komolyabb következményeknek 
Popper József megállított egy arrahaladó 
autótaxit, beleült és az Egressy-ut 4. számú 
házban lévő lakására vitelle magát. Az 
összetört autót később elvonlallák. A külö
nös körülmények közöli történt szerencsét
lenség ügyében megindították az eljárást.

(IL K.)

tes, kihallgatták Siegescu József dr. pápai 
prchílusl, Rcimnnn Ernőt, a Salgótarjáni 
Szénbánya részvénytársaság igazgatóját, 
Stern Jenői, az Esztcrgomvidéki Szénbánya 
igazgatóját és még másokat. A husszállitási 
ügyekre vonatkozó iratok természetesen ál. 
kerültek az ügyészségre,

a fa-ellátással kapcsolatos nyomozás 
eredményéről pedig közvetlen a belügy

miniszternek referált a rendőrség.
A belügyminisztérium azután érintkezésbe 

lepett a miniszterelnökséggel és részletesen 
tájékoz tat fa mindazokról az eseményekről és 
vallomásokról, amelyek a facllátás ügyével 
kapcsolatban a rendőrségen elhangzottak. A 
jegyzőkönyvek és más iratok ekkor átke
rültek a minisztériumba, hogy ezekből is 
pontos tájékoztatást lehessen szerezni.

Illetékes helyen át Is tanulmányozták az 1 
iratokat, ’

amelyekben értesülésünk szerint igen nagy, 
feltűnést keltő vallomások szerepeltek. így. 
a kihallgalasok során az egyik vállalat tiszt
viselője több olyan ember nevét említette 
meg,

akik a nyilvánosság előtt eddig még nem 
szerepeltek.

Lobén a vallomásban általános meglepetést- 
kellő adatok fordultak elő. Az iratok és 
jegyzőkönyvek áttanulmányozása szombaton 
befejeződön. Vasárnap reggel a klinikai 
szállítási botránnyal kapcsolatos összes irai 
lók 

visszakerültek u főkapitányságra,
ahol holnapra már újra teljes erővel meg- 
kezdik a folytatólagos vizsgálatot. A nyo
mozás előterében a la- és szénellátás ügye 
all és ezért szükséges, hogy újabb tanukat 
hallgassanak ki azonkívül isméi megidézzék 
azokat, akik a széncllálással kapcsolatban 
bármilyen formában is szerepellek.

így már valószínűen hétfőn sor kerül 
Siegescu József, Reimann Ernő és Stern 
Jenő kihallgatására, azonkívül megidézik 

az újabban felmerüli szereplőket.
A hélfői kihallgatások olyan természetűek', 
hogy ezeknek befejezése után döntő fordulat 
következik be és

nagy feltűnést keltő intézkedéseket foga
natosít a rendőrség.

Lindbergh kapitány 
vasárnap repülőgépen 

Londonba érkezett
Párizs, május 29. ’ 

A Malin mai száma közii Lindbcrgh nyilaikon 
zatáf, amelyben az occánrepülő eddigi munkás
ságáról számolt be. Lindbcrgh, kapitány el- 
mondotta, hogy

öt esztendő alatt 7110-szer repült fel
és összesen 1823 óra és 40 percig volt a levegő
ben. Működése alatt összesen 5951 utast szállí
tóit és egyetlen egy cselben sem történt balesete.

Brüsszel, május 29.
Lindbcrgh kapitányt ma a városi tanács ünne

pélyes keretek között fogadta a városházán, 
Marx polgármester átadta neki a város arany
érmét. Az utcákon óriási tömeg hullámzott és 
lelkesen ünnepelte az amerikai repülőt.

London, május 29".
Lindbcrgh kapitány vasárnap hal óra 1 perc

kor simán leszállt a croydoni repülőtéren.

London, május 29. I
Amikor Lindbcrgh a croydoni repülőtér fölé 

érkezett, a fogadására egybesereglctl
több mint százezer főnyi tömeg, 

akárcsak Le Borgclben. áttör a korlátokon. Aí 
amerikai repülőnek háromszor kellett a repülő
tér fölött köriilrepülnie, inig végre a rendőrség 
a leszálláshoz elegendő helyet tudott teremteni. 
A repülőgépből kiszálló Lindberghct Hotighcon 
amerikai nagykövet és Sir Hoarc angol légügyi 
miniszter s több más hivatalos angol személyi
ség üdvözölte.

a

London, május 29.
A Lindbcrgh fogadására várakozó közönség 

két órával Lindbergh megérkezése elölt a croy- 
doni repülőtéren repülő szerencsétlenségnek volt 
szemtanúja.

Egy utasszállító repülőgép ütvén láb magas
ból lezuhant.
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HÍREK | Kéjgyilkosság áldozatául esett nő
A mezőőr agyonlőtt 

egy abauj szántói 
gazdálkodót

A vasárnapra virradó éjszaka Abaujszánló 
község határában Tóth István mezőőr 
agyonlőtte Bogos József ismert abaujszántói 
ga/dálkodót. A mezőőrt őrizetbe vették. Ki
hallgatása során azzal védekezett, hogy a 
gazdálkodót idegen lucernásban találta, fel
szólította. h'W távozzon, de az ahelyett, 
hogy a felszólításnak lett volna eleget, szit
kozódni kezdett s botjával a mezőőrre ütött. 
A mezőőr erre ■— mondja vallomásában — 
előrántotta revolverét, rálőtt a gazdálko
dóra. oki sérüléseibe a helyszínen belehalt.

A hatóságok a mezőőr védekezését nem 
tartják valószínűnek s ezért Tóth Istvánt 
őrizetbe vették. A nyomozási a gyilkosság 
ügyében tovább folytatják.

éves. Vasárnap t 
gróf nyolcvan- 

az alkalomból 
.........  ............... , délben térzene 

Apponyi Albert gróf ezidőskerint Vas-
iií'’K.Vv,,v" •*’ .................. '»............................. ' .. _ ...
<Jik, ahol a közélet előkelőségei közül töb
ben keresték fel üdvözletükkel. Az évfhr- ' 
dűlőről ma délelőtt Zsitvay Tibor házelnök 
is meg fog emlékezni a parlamentben. A kor
mány a születésnap alkalmától egymiiliárd 
koronát adományozott Apponyi Poliklinika 
javára.

— Vázsonyi sírjánál... A magyar de- 
knokratapárl vasárnap délelőtt tiz órakor 
gyászünnepséget rendezett Vázsonyi halálá
nak első évfordulóján. A párt tagjai nagy- 
számban jelenlek meg a nagy halott sirjá- 
nál és „Halhatatlan vezérük emlékének — . 
a magyar demokratapárt" felírással koszo- ( 
rut helyezlek el. A simái Pakots József ke- , 
gveletes beszédet mondott. Délelőtt tizenegy | 
órakor azután a Független Nemzeti De- • 
mokrata Párt országgyűlési képviselői és 1 
törvényhatósági bizottsági tagjai jelentek i 
meg Vázsonyi Vilmos sírjánál, hogv kegye
lnie! adózzanak elhunyt vezérük emléké 
nek. A gvászünnepségen 22 fővárosi vá
lasztókerület küldötségc jelent meg s kép
viseltette magát a szociáldemokratapárt is. 
A simái a párt koszorúját mély hatású be
szed kíséretében Bródy Ernő dr. ország 
gyűlési képviselő helyezte el. A kcgvcletes ( 
ünnepség után érkezett a sirhoz talpig ( 
gyászban Vázsonyi Vilmos özvegye és fia, f 
János. Az özvegv óriási csokpr égő piros , 
pünkösdi rózsái tett le a sírra, amelyet ek
kor már elborítalak a különböző pártszer- i 
vezetek s Vázsonyi Vilmos barátainak és 
tisztelőnek gyászszallagos koszorúi.

Stlnnes Clnlre vasárnap Rntlancslrr érke- 
vett. Vasárnap hajnalban felöl órakor tetejéig 
sáros, poros túraautó állt meg a Dunapalota 
ejőlt Kelten szálltak ki belőle. Egy barna sport- 
kabátos fiatal hölgy és egy sporlruhás fiatal
ember. A hölgy: Clörenorc Stinncs, az elhunyt 
nemet ’nagy iparos leánya, a férfi pedig egy film- 
operatőr. ( Iftrenore Stinncs, magyarosan SHnnes 
Klára megérkezése ulán lefeküdt. Délben kelt 
lel és első látogatását n német követségen tette, 
idiol ebédet adtak a tiszteletére. Utána autón 
megtekintette a fővárosi. Stinncs kisasszony 
vasárnap este fogadta a Hétfői Napló munka
társát és közölte vele, hogy másfél év alatt 
autón akarja keresztül utazni a világot.

— Anna ffthercegaMiony tacskója az eb- 
kiállításon. Tegnap délelőtt nyílt meg az 
Egyetem-utcai Károlyi-palotában az orszá
gos vizsla, foxlerricr és tacskó tenyész- 
kiállít-3. Az ebkiállitáson, amelyet ifj. gróf 
Es-lerházy László és B. Nagy László ren
dezlek, a tacskók között részt vesz Anna 
főtierccgasszony gyönyörű daxliju is, amely 
szakértők szerint egyike a legszebb és leg
értékesebb példányoknak. Délután folyamán 
mükoiorékversenyt rendeztek a palota kert
jében a vizslákkal. Utána kerüllek szétosz
tásra a jury állal megítélt tiszteletdijak is.

A kői jegyzői kamara közgyűlése. A Buda
pesti Közjegyzői Kamara vasárnap délelőtt köz
gyűlést tartott, amelynek egyetlen tárgya a 
felsőhnz tagválaszlás két elektorának megvá- 
lasztásn volt. A közgyűlés választókul dr. Ho- 
litscher Szigfridet és dr. Hedry Aladárt dele
gálta.

— A beteg gyermekért. Hétfőn a főváros te- 
1 öleién urnák utján gyűjteni fognak a beteg 
gyermekek megmentéséért. A gyűjtést a Fehér 
kereszt gyermekkórház rendezi. A kórház, moly 
több mini 40 év óta fejt áldásos tevékenységet, 
jelenleg 240 agyat tart fenn s ezt a számol 
akarja 300-ra felemelni.

— Jótékonycélu ünnepély. Az Erzsébet sós
fürdő kerthelyiségében junius hó 4-én Leder- 
mami Mór Rt. személyzetének Kullur és Segély- 
egylete alapja javára kabaréval és tánccal 
i gv bekötött ünnepély lesz, melyre vendégeket 
szívesen látnak.

— N'emcsfémlparosok közgyűlése. A Nemes
fémiparotok. Kereskedők és Úrások Országos 
Szövetsége vasárnap délelőtt közgyűlést tartott. 
Ncnuiabt Samu elnöki megnyitójában n szakma 
válságos gazda-ági helyzetével foglalkozott és 
hangsúlyozta, hogv kivezető utat csuk a hitel- 
kérdés letide/é'.e blzlosithut. Ezután dr. Szeke
res János főtitkár tartotta meg nz évi működés
ről szóló beszámolóját, amely ulán megválasz
tották az uj tisztikart. Elnök: Láng Ernő,1 ügy 
yczdő-clnök: Nettu>ald Samu lelt,

Apponyi Albert gróf 81 
töltötle be Apponyi Albert 
egyedik esztendejét. Ebből 
az. Apponyi-téren vasárnap 
volt. Aypvnm . .......... -......
megyében gvöngvösapáli birtokán tnrtozko-

hulláját fogták ki a Sajóból
A rendőrség erélyesen nyomoz a tettes után és a nő 

személyének felderítésére
Miskolc mellett a Sajó folyóból vasárnap 

délben egy uriasan öltözött fiatal lány holt
testét fogták ki. Első pillanatra azt hitték, 
hogy az illettő ongyilkoság vagy baleset áldo
zata. A rendőrorvosi vizsgálat azonban a 
hullán kűlsérclmi nyomokat fedezett fel s 
valószínűnek látszik az a hatósági feltevés, 
hogy a folyóból kifogott női hulla

a gyilkos kinyomozására Is.
A Miskolc, melletti Meszes-Bugyi tanyák 

közelében kifogott női hulla 154 cm. magas, 
zömök, jóltáplált, csinos arcú, barna bubi- 
frizurás, körülbelül 24 éves nő hullája. Ru
házata: világoskék fehérbabos kartonruha, 
testszinü harisnya, a jobbiában féllakcipö. 
A hullának, amely orvosi megállapítás sze
rint két nap óta lehetett a vízben, személy
azonosságát eddig megállapítani nem tudtál:.

Budapesten is körözi 
a szovjet a Moszkvából ellopott 

világhírű festményeket
Tizian, Rembrandt, Correggio, Dolci és Pisano mester- 

............................... moszkvai múzeumbólalkotásai tűntek el a
Világszocte óriási érdeklődést és feltűnést 

keltett néhány héttel ezelőtt az a hír, hogy a 
moszkvai Szépművészeti Múzeumból elloptak 
öt darab nagyértékü festményt. A Szovjetorosz- 
országból érkezett híradásból nem tűnt ki pon
tosan, hogy milyen képekről van szó. mert 
megnevezték ugyan a mesterművek alkotóit, 
a szakértők szerint azonban ebbe a beszámoló
ba hiba csúszott és igy például Nicolo Pisanot 
nevezték meg az egyik kép alkotójául, holott 
Nicolo Pisano nem festő, hanem szobrász volt.

Most azután az összes európai és amerikai 
múzeumokhoz és nevesebb műgyűjtőkhöz, igy

Budapestre is megérkezett a moszkvai 
Szépművészeti Múzeum körtízvénye.

A köröz vényhez mellékelve van az öt fest
mény reprodukciója. Romanoff, a múzeum 
igazgatója pontosan közli a képekre vonatkozó 
adatokat és kéri, hogy ha bárkinél is jelent
keznének a festményekkel, azonnal küldjenek 
értesítést Moszkvába, vagy a legközelebb eső 
szovjet képviselethez, Romanoff leírásából most 
már pontosan kitűnik, hogy milyen festménye
ket loptak cl a múzeumból.

Rembrandt alkotása az első.
A nagy mester „Krisztus keresztbe tett kezek
kel" cimü képét a tolvajok egyszerűen

kivágták a keretből,
még pedig olyan vandál módon, hogy a Vá
szonnak közel negyedrésze a keretben maradt. 
Ez a kép Orloff gróf szentpétervári gyűjtemé
nyéből került a szovjetmuzeumba. A második

Tlzlan Ecce Homoja,
amit hasonló módon kihasítottak a keretből és

A Ganz-gyár feljelentésére 
a rendőrség nyomozást indított a 
Kístarcsaínál talált pénzhiányok 

felderítésére
Az öngyilkos Vass Jenő pénzkezelését és üzleti 

összeköttetéseit kutatja a rendőrség
Tegnap délután érdekes följelentés futott 

be a főkapitányságra, amelyet a Ganz- 
Danubius gyár igazgatósága tett a kislarcsai 
gépgyár ügyében. A főkapitányságon Bartha 
Gyula dr. rendőrtanácsos, az intellektuális 
osztály vezetője indította meg a feljelentés 
ügyében a szigorúan bizalmas nyomozási, 
amelyet a legnagyobb tioktarlássul folytat
lak egész vasárnapon át.

Ezzel a feljelentéssel uj elappehoz érke
zett a különös ügy, amelyhez eddig Vass 
Jenőnek, a kistarcsai gépgyár szerencsétlen 
véget ért igazgatójának halála szolgált rej
télyes hátterül. Az eset ulán tudvalévőén 
arról kezdtek suttogni, hogy a (lanz-gyár 
igazgatósága sürgős rovancsolásl rendelt cl 
a kistarcsai könyvvezetésben. Ai előzetes 
vizsgálat során — az állítások szerint —

nagyteazegü hiánynak jöttek a nyomóra, 

mintegy százezer pengő elszámolatlanul sze
repel n könyvekben. Mikor ennek híre fu
tott. a Ganz-vállnlnt egyik vezető embere 
nyilatkozatot ndott, amelyben megcáfoltaiiy iini Kozimn uuuii, muci yi>vn iiivkcuiuiiu .. , . ■ „ , .... . , ....
ezeket nz. éllitózokat é, kijelentette, hogy » "2,e" «»wkuUe«bcn >11011.
vizsgálni nem nagyobb jelentőségű azoknál

, a szokásos vizsgálatoknál, amelyet egy yál- tovább folytatják.
A nyomozást a legszigorúbb tloktartással

Éppen ezért a miskolci rendőrkapitányság a 
folyóból kifogott rejtélyes női hulla ügyében 
a legszélescbbkörü nyomozást indította meg. 
mert nyomós okok látszanak fenforogni 
arra vonatkozólag, hogy a csinos külsejű 
leány kéjgyilkosság áldozata, akit gyilkosa 
a vízbe dobolt, a rendőrség megtelte az in
tézkedéseket

a gyilkos nyomozására is.

Hétfőn reggel plakátokat ragasztanak ki 
Miskolcon s a környéken, amelyen közük a 
női hulla fényképét is s a hatóság remeli, 
hogy a plakát utján sikerül megállapítani a 
rejtélyes női hulla személyazonosságát es 
azokat a momentumokat, amelyek révén a 
hatóság a nyomozást sikeresen lefolytat
hatja.

1

megcsonkítottak'.
Correggio Szent családja

a harmadik, fára faragott, 27X23 cm. alkotás, 
amelynek párja a párizsi múzeumban van. A 
negyedik

Carlo Dolci Szent János evangélistája, 
kisméretű. 42X30 cm. festmény, amely az ifjú 
szentet ábrázolja, háttérben szimbólumával, a 
sassal. Egy egészen kicsiny, fára ragasztott vá
szon szerepel ötödiknek a listán.

„Krisztus ostorozása“
a cime és alkotójának Giunta Pisanot tartják. 
Innen származott az első téves hir, amelyben 
Nicolo Pisano, a szobrász szerepelt festőként.

A körözés alapján most már végleg megálla
pították, hogy tulajdonképpen milyen képek 
tűntek el és nem tartják lehetetlennek, hogy

valahol ráakadnak azokra.
A szovjetet rendkívül érzékenyen sújtja a 

képek eltűnése, amelyek között felbecsülhetet
len értékű alkotások vannak és igyekszik úgy 
feltüntetni a lopást, mintha

ellenforradalmi körökkel szimpatizáló em
berek

követték volna el, hogy anyagi és erkölcsi kárt 
okozzanak a tanácsköztársaságnak. A körül
mények azonban inkább arra mutatnak, hogy 
vakmerő módon véghezvitt

közönséges lopásról van szó, 
amely a hanyag és megbízhatatlan ellenőrzés 
mellett sikerült a letteseknek.

Sági PáL

lalat átvételénél meg szoktak ejteni.
A nyilatkozat után napokon keresztül 

semmi sem hallatszott az ügyről. Közben a 
bizalmas házivizsgálat tovább folyt, amely
nek eredményéről a rovancsolásl végző fő
tisztviselők pénteken este számoltak be az 
igazgatóságnak. Ez a beszámoló semmicset- 
rc sem lehetett kedvező, mert

a Gauz-gyár Igazgatósága tegnap várat
lanul megtette a feljelentést'

annak a kinyomozására, hogy hova tűntek 
cl azok a hiányzó összegek, amelyek a vál
lalat könyveiben nem szerepelnek. A gyár 
feljelentésére a rendőrségen a tegnap esti 
órákban megkezdték a nyomozást és

detektiveket küldtek ki azokra a he
lyekre, ahol Vass igazgató az elmúlt 
hetekben — élete utolsó napjaiban — 

üzleti ügyben megfordult.

c I Úgyszintén kihallgatják azoknt is. akikkel 
Vass igazgató a vállalat utolsó esztendejében

neki-

a Iái

— Javul az Időjárás. A Meteorológiai 
Intézet vasárnap az időjárásról a követ
kező prognózist adta ki: Javulás várható4

— Vasúti szerencsétlenség 49 sebesülttel. 
Magdeburgból. jelentik, hogy a Thale feló 
haladó külön vonat mozdony vezetője Wegeh 
ben állomáson a mczdonykicserélésnél 
vezette a mozdonyt' a vonatnak. Az 
kocsi kisiklott és negyvenkilenc utas 
sebesült.

— Négy légionáriust lemészároltak 
zadó riffek. Párison keresztül jelentik Rá
báiból, hogy a portyázó felkelők Marokkó 
déli részében, Gudenib mellett megtámadták 
az idegenlégió egyik szakaszát. Négy kato
nát megöltek, négyet megsebesítettek. Uezan- 
nál nagyobb francia csapatot vontak össze 
és elindulnak az eddig meg nem hódolt 
észak itörzsek megtörésére.

— Beverték a párizsi angol konzulátus 
ablakait. Párizsból érkező távirat szerint 
mára virradó éjszaka ismeretlen tettesek 
kövekkel dobálták meg az angol konzulátus 
épületét és több ablakot bevertek. A rendőr
ség keresi a tetteseket.

— Tizenkétezer magyar leány zarándokolt 
a Margitszigetre. Vasárnap reggel tartották 
meg a budapesti és környékbeli leányiskolák és 
leányegyesiilctek árpádházi Boldog Margit 
tiszteletére rendezett margitszigeti zarándoklá- 
sukat az Országos Kalholikus Szövetség ren
dezésében. A zarándoklaton tizenkétezer leány 
vett részt.

— Hogyan repültem át az Óceánt? Lindbergh 
elbeszélése repülőutjáról külön füzetben megje
lent. Kapható minden újságárusnál. Ára 20 fillér

— Eltűnt egy 13 éves tanuló. Bartha Béla 
13 éves tanuló szüléinek gróf Hallér-utca 50. sz.‘ 
alatti lakásáról eltávozott cs azóta nem tért 
vissza. A rendőrség az eltűnt fiú felkuttatására 
megindította a nyomozást.

— Érdeklődés hiányában elmaradt a B-listá- 
sok gyűlése. A B-lislás közalkalmazottak vasár
nap délelőtti kilenc órára gyűlést hirdettek. A 
gyűlés színhelyén, a vármegyeházán azonban 
csak mindössze hétnyolv B-listás közalkalma
zott jelent meg s így érdeklődés hiányában a 
gyűlés elmaradt.

— 24.403 benzinfüteset! Ennyi áldozatot követelt a folt- 
tisztitóbenzin. Ez a veszély már most elkerülhető, ha 
zsirfoltok eltávolítására kizárólag ,,Rolf“-ot használunk. 
A Rolí. a legbiztonságosabb ruhatisztitószer, amely min
dennemű olaj-, zsír- és pecsétfoltot pillanatok alatt ki
vesz. Nem ég, nem robban, csak tisztit. Karható min
denütt.

A Köztisztviselők Szövetkezete 
és Kogsz fúziója

á két szövetkezet vasárnapi közgyűlésén 
kimondotta az egyesülést

A Magyar Köztisztviselők, Fogyasztási, Tér* 
meló és Értékesítő Szövetkezete vasárnap d. e. 
tartotta meg az Uj-Városháza nagytermében 
34. évi rendes közgyűlését, amelyen a köztiszt
viselő tagok és a köztisztviselő társadalom ki
válóságai igen nagy számmal vettek részt.

A közgyűlést dr. Miklauzics Adolf min. taná
csos, a szövetkezel alclnöke, nyitotta meg. A 
zajos tetszéssel és nagy éljenzéssel fogadott 
elnöki megnyitó után a közgyűlés Fekete Mi
hály javaslatára felállással adózott a háború
ban elesett magyar hősök emlékének, majd 
Fiirst Sándor riy. min. tanácsos szólalt fel az 
igazgatóság évi jelentéséhez és a tagok összes
sége nevében legteljesebb bizalmát nyilvánítja a 
szövetkezet vezetőségének. Vörös György. Bartos 
Kálmán. Hortobágyi József, Gulyás Flórián dr. 
(Törökszentmiklósi. Szabó Miklós, Réthy Béla 
(Szolnok) és Bertalan László (Veszprém) felszó
lalásai után egyhangú helyesléssel elfogadta az 
igazgatóság jelentését, a zárszámadásokat, vala
mint a vásárlási visszatérítés százalékára vonat
kozó igazgatósági javaslatot és köszönetét, elis
merését és bizalmát fejezte ki a szövetkezet 
vezetősége és üzletpolitikája iránt.

Ezután dr. Borbás Gáspár jogtanácsos terjesz
tette elő a KOGSz-szal való fúzióra vonatkozó 
igazgatósági javaslatot, amelyet a közgyűlés 
egyhangú helyesléssel tett magáévá.

Ezzel egyidejűleg tartotta meg a KOGSz is 
közgyűlését, egyedüli tárgya a Magyar Köz
tisztviselők Fogyasztási, Termelő és Értékesítő 
Szövetkezetével való fúzió kimondása volt. -A 
fúzióra és annak módozataira vonatkozó hatá
rozati javaslatot báró Percnyi Zsigmond olvasta 
fel, ennek megtörténte után a közgyűlés a fúziót 
egyhangúlag kimondta.

— A Földhitelbank Ristvénytársazág május 28-án tar
totta dr. Paupera Ferenc elnöklete alatt XVI. évi rendes 
közgyűlését. A megállapított mérleg szerint az évi tiszta 
nyereség 842,661.23 pengő volt, melyből osztalékra 650.000 
pengő a tartalékalap javadalmazására 91.662.78 pengő 
fordittatott, •46;513.79 pengő pedig a jövő évi számlára 
vitetett át. A pengő névértékű részvényeknek 1926. évi 
szelvényei 1927 junius 1-től. kezdve 5 pengővel (múlt év
ben 4 P) Budapesten az intézet főpénztáránál, Wienben 
az österreivhische Creditanstalt für Handel und Gewcrbc 
intézetnél kerülnek beváltásra.

— A Pénzintézeti Központ JO-ik rendes évi közgyülésd 
tudomásul vette nz igazgatóságnak Pásztor Miksa h. ve
zér igazgató által előterjesztett évi jelentését és megálla
pította az 1926. évi deember 31-Uti mérleget, amely a 
nyugdíjalapnak 540.000 pengővel való gyarapításán felül 
873,481.02 pengő nyereséget tüntet fel A közgyűlés-a 
pénzintézeJi üzletrészek után 6% osztalékot*— az alap- 
srabAlyverü maximumot —. a kinstáti üzletrészek után 
4% osztalékot állapított meg. A közgyűlés a megüresedett 
igazgatósági tagsági helyre megválasztotta Kozma FercT.- 
cet, a megüresedett választmányi tagsági helyekre Gralz 
Gusztáv dr. b. t. t„ Koős Zoltán dr.-t, Dusbaba Vilmost 
és Gáspárdy Gyulát.

— A Mereur Váltólíilell RéstvénylársMág igazgatósága 
f. hó 26-án megtartott ülésében megállapította az 1926. 
évi mérleget, .niety 61,868.32 pengő tiszta nyereséggel 
járult. Az ignzgatósóg a folyó év junius 10-re egvbe- 
hívandó közgyűlésen részvényenként 1 P osztalék kiűze
tését fogja javasolni.

Ar Első nudapr<ll GGzmatml Rt. közgyűlése rész
vényenként 50 fillér osztaléknak kifizetését határozta el. 
Aí ...Ülik m,)u, 27-tól k.xIMAks k.rOl kltluMne a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank pénztáránál. A-fcl- 
ügyelóbizottság tagjaivá megválasztanak Halmy József, 
Hermán Sámuel. Riesi Tivadar. Sabó Kornél régi tagok 
és Gerisch L»jos és Kovácsy Dénes uj tagok.
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MOZI
Házat építenék a levegőbe!
- mondja Orska Mária, akinek lassú már 

az expressvonat

ráfogták azt is ,hogy egyszer helyettem Ját
szott.

Dohát ez nem igaz — teszi hozzá gyorsan.
Bűnbánóan, szinte magának mondja, mikor 

a szálló előtt kiszállunk az autóból.
— Én voltam az oka, hogy meghall. Berlin

ben egy lokálban olasz tisztek társaságában él
tette Mussolinit. Mivel akkor Berlinben nagyon 
Mussoliui-cllenes hangulat volt,

megdorgáltam érte.

SZÍNHÁZI napló

Vasárnap este Pestre érkezett Orska Mária
Félórai késéssel, tizenegy óra előtt pár* perc-; 

cél érkező bécsi gyors egyik elsőoszlály fülké
jéből barna bundában, színes sálba burkoltan, 
világos széles kalappal a fején egy valószinül- 
tenül karcsú hölgy libbent le a perronra: Maria 
Orska. Kelten várjuk az állomáson régi igaz
gatójával, Siegfricd Geycrrcl, aki Pesten tar
tózkodik.

Orska friss és jókedvű. Nyoma sem látszik 
rajta annak a morílumos legendának, amivel 
szeretik körülvenni. Nagy szeme csillog csak 
a mosolygó arc keretéből, do egészségesen és 
vidáman. Orska nem látszik morfinistának.

— Na végre itt vagyok ! — mondja. — So
káig várlak rám? Rettenetes ez a vonat. Lassú 
és unalmas.

Ne utaznék többé mással soha, mini 
repülőgéppel.

Az valami, az kultúra, az haladás. Hamburg
ból Béesbe repülőgépen jöttem, tegnap lehuny
tam a szemem és már Bécsien voltam. Imá
dom a levegőt, a teret, a magasságot, a nagy 
dimenziókat. Ha tőlem függne, házat építenék 
a levegőbe és olt laknék.

Szégyenlősen, szinte kislányosan hozzáteszi:
— Na, ugy-e, azért jót mondtam? — és egész

ségeset kacag rajta.
A perrotnom többen körülállnak. Megismerik.
— Orska, Orska! — hallatszik többfelől. Ez 

láthatóan tetszik is neki.
— öt perccel a vonat indulása előtt még pró

báltam Bécsben a Kamerád-ot — mondja. — A 
Vonaton rendezőmmel, Malhy úrral, próbáltam.

Most kerül elő csak Matfov ur, a rendező. 
Eddig a csomagokkal volt elfoglalva.

__ Pirandellót játszottam Hamburgban. Óriási 
siker volt. Alig tudtam elszabadulni onnan. 
Dohát... ................. „ J

__ Na most egy udvariassagi frázis jón Buda
pestről •— mondja nevetve Orska. — Dohát 
pzért sem ...

J Nekiszegezem a kérdést.
r — Tudja-c, hogy egy legendás szereJmt tör
ténetet beszéltek legutóbbi látogatása alkalmá
ból? Tudja-e, hogy sokan szerelmesek magába 
Pesten ?
. Nem gondolkozik, rögtön felel:
v   Ha jgy van, akkor a szerelem kölcsönös.

— Tudja, hogy ennek a feleletnek Budapes
ten pikáns ize van ?

— Azért mondom mondja .egészen. *o- 
inolyan.

Beülünk az autóba és robogunk a Royal- 
Bzállóbeli lakása felé.

-— Igaz? Miért parcntáltak el engem Pesten? — 
kérdezi, de a magyarázatot is mindjárt meg
adja,

— Sok helyen írták azt róiam a múlt év
ben* hogy meghaltam

’de hát látja, bál’ Istennek, nincs igy. Bár inkább 
én haltam volna meg — mondja egy pillanatnyi 
Brünet után elkomolyodva —, mint nővérem, a 
Gabriella. Sokan úgyis összetévesztettek vele.

Tudniillik Serra grófnő — igy hívták a nővére
met — mindenben rendelkezésemre állt, ö pró
bálta először a ruháimat, ö veszekedett a szabó
nőkkel, ő vásárolt be helyettem, ő fogadta ne
vemben azokat a vendégeket, akiket én nem 
akartam, sőt uj darabok első próbáira is helyet
tem járt el. Mivel veszedelmesen hasonlított 
rám,

Másnap fölakasztotta magát. Magamhoz véltem 
kislányát, a négy éves Tamarát. Dehál mit 
beszélünk ilyen szomorú dolgokról!

— Igaz. Honnan jölt és hova megy ?
— Negyvenöt napja utazom egyik városból 

másikba. Mindennap úgyszólván más városban 
vagyok. Tegnapelőtt Hamburg, tegnap Bécs, 
ma Budapest, a héten még Hollandia, utána 
Skandinávia. Tudja azt, hogy Párizsban már 
plakatiroztak, amikor lemondtam a turnémat. 
Érdemes volt ?

— Azt ma este megmondja a közönség. 
Nevel, mint aki biztos a dolgában.

Stób Zoltán.

Faludi Sándor ma aláírta a Fővárosi 
Operettszinház bérleti szerződését

Határozatlan évre bérli Faludi az Operettszinházat. 
Ben Blumenthal hétiön este elutazik.

Napokig tartó tárgyalások után vasárnap 
délután végre dűlőre jutott a Fővárosi Ope
rettszinház jövö évi bérletének kérdése. A 
színházat továbbra is Faludi Sándor fogja 
bérelni, aki megegyezett a színház tulajdo
nosával, Ben Blumenthallal és

ma délután már alá is irta a vonalkozó 
szerződését.

Beszélgettünk Faludi igazgatóval, 
megerősítette a szerződés aláírását.

— Azt hiszem kiérdemeltem a>.t, hogy 
a színház továbbra is az enyém legyen —

mondotta Faludi — hiszen az eredményeim 
közismertek. A halott üres Fővárosi -Operett- 
szinháizbu én vittem újra lüktető eleven éle
tet. Nagy örömömre szolgált, hogy mindezt 
értékelni tudta Ben Blumenthal és kijelen
tette, hogy a színház

aki

addig marad az enyém, amíg akarom.

akár holtam napjáig is.

Ben Blumenthal a mai napon befejezte 
tárgyalásait és holnap este már elutazik a 
fővárosból.

Max Reinhardt professzor már elutazott, 
de előbb úgy kaszálta be a sikert, mint aki 
sohasem számit másra. Fölénnyel, biztos 
tudatta], zsebredugott kézzel állt a „prof esz - 
szór" a Mirakel premierjén a színpad egyik 
sarkában, nyugodtan, hidegen, indulat nél* 
kül adta ki utolsó rendelkezéseit, mig meg* 
szólalt a klastrom harangja: glng-gang. 
Reinhardt nem volt izgatott, mikor a Városi 
Színház félhomályos nézőtere az asszonyt 
bőrök fehérségétől cs a butónok szikrázásá
tól lett egy árnyalattal világosabb, ő bíztok 
volt győzelmében. Ez az egykori pozsonyi 
gyerek, aki ma feltétlen biztonsággal saját 
titja ki magának a sikert, egy vidéki ván
dortársulat kórista stellungjából igen sok 
állomáson keresztül jutott el oda, ahol most 
van. Miután Hauptmanl, Sudcrmant, Ibsent 
még fekete hajjal vitte előre a német szin- 
pádon, most őszülő fejjel a magyar szint 
padokon a kultúrát prolezsálta. Gesztus nélt 
kül, természetes, magától érlelőén bebizonyí
totta, hogy a pestiek is kiváncsiak komat 
lyabb színpadi produkcióra és ezt a színház 
sorozatos lelt házaival demonstrálta. Viszont 
az is letagadhatatlan, hogy a Városi Színház 
erkölcsi mérlegén nagy pluszt mutat ez az 
előadás, amely méltóan reprezentálta >t 
Tisza Kálmán-tári színházat.
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Szenes Béla elárvult íróasztalában egy 

teljesen kész vígjátékot 
talállak. Szenes poslhumus munkája valód! 
pesti történet, amelyben egy lipótvárosi csa
lád históriáját festi meg elevenen, humorún 
színekkel. A vígjátékra igényi jelentett be a 
Vígszínház és ünnepélyes külsőséggel kí
vánja bemutatni tragikusan elhunyt házi-, 
szerzőjének utolsó müvét.

Vasárnap este a Trubadúr Leonéját ének'elhf 
először

MOUNT EVEREST
Film készült a Mount Everest megmászásáról, 

ahol két angol tiszt borzalmas halálát lelte
Jól. kimeri már és hamar megszerette a pesti 

kpzön.ség a .Úfá-expediciós filmjeit, amelyek 
mindannyiszor., a világ térképének cgy-cgy sö
tét foltjára vetítették a kultur közönség ér
deklődésének reflektorát. Az Ufa expedíciói 
filmek koronája « "Mounte-Evcrcst megmá
szása" csak o héten érkezik hozzánk.

A kulturvilág érdeklődésének közcpclte kelt 
útra 1924-ben Noel angol kapitány négy tár
sával. Az expedíció célja Himalája legmaga
sabb csúcsának, a hegyek királyának Mountc- 
Everest megmászása volt. Ismeretes, hogy ezen 
az utón

Harisnyád
borzalmas halált halt Noel két társa,

mig ő rettenetes nélkülözések —23 fok hideg, 
-j-43 fok meleg emberfölötti elszenvedése árán 
160 méternyire közelitette meg a csúcsot. Noel 
kapitányt az Ufa-gyár filmopcratörjc kisérte,

aki nagyító 4eno.4éjével • olyan közel hozta az 
irtózatos’ níagasságbkbáiv Kapaszkodó turistá
val, iírrtély színié a válószitiüHcnséggel határos.

Tibcl l<üsikjárói indult el az expedíció 
végső célja felé. Az operatőr gondoskodott 
róla, hogy a soha filmen nem láiott tibeti 
típusokat és szokásokat megörökítse a tudo
mány és a közönség számára. Csodás felvéte
leken örökíti meg a film a tibeti havasok re
mek tájait, halálthozó szakadékaikat és felhő
ben úszó fensikokal, ahol olyaji hideg van, 
hogy a megfagyó viz megrepeszti a vasedényt.

Mount-Evercst filmjei halál veszedelmek’ árán 
készítetlek, de a veszedelmekkel egyenrangú az 
eredmény. Ezt a filmcsodát, amelyet a? embedn 
bátorság, szívósság és törhetetlen akarat fe^' 
romiéit meg, csütörtöktől az Ufa-filihszinház és 
az Omnia játssza egy pompás kísérő műsorral

Színházi szenzáció

Lánczy Margit
az Operában. A Nemzeti Színház prózát mű' 
vésznőjének ez az első operai Ixmulalkozá-a 
kitünően sikerült. A közönség szeretettel fo
gadta a debütáló művésznőt.

Ma este játszóit utoljára a Terézküruti Szín
padon Wicsenthal német színtársulata. Ezzel 
befejeződött a kis színház szezónja, amely ko
rai zárásával arányban a

legkorábban kezdi meg szezonját
A Terézköruli Színpad augusztus 6-án nyit 

re.prizmüsorral. amelyet Salamon Béla legjobb 
darabjaiból állítanak össze. A darabok között 
az egykori nagysikerű „Vonósnégyes' is helvet 
foglal-, . .

A hét egyetlen szinhází eseményé « teljes 
Faust előadása lesz hétfőn este. Faustot most 
kjlencvenötödször játszók magyarul. Píiulav 
direktorsága alatt 1387-ben érte meg premier
jét Goethe drámai költeménye, amely természe- 
lésen még nem volt a teljes Faust. Hevesi Sán
dor vállalkozott arra, hogy a teljes Faustot, 
mindkét részt egyszerre bemutatja. Hetek 
hosszú munkájára volt szükség. Közben

34 diszletet is készítettek 
inig most már színre tudják hozni a teljes 
Faustot, amelynek előadása félhéttől féltizcn- 
kettőig fog tartani. — Közben háromnegyed' 
órai vacsoraszünettel.

Még ugyan hűvös északi szelek járnak, dö 
jól kereső színészeink és színésznőink a 
nyaralásról álmodoznak. Itt egy kis lista 
hogy

elsőrendű mosó selyemből, finom 
színekben

5.50
Kiváló műselyemböl.
Elsőrendű muszlin-flór

minden divatszinben .............................
Férfi magasharisnya

legdivatosabb kivitelben...................... á

Férfi flórzokni
gyönyörű választékban ..................... 4

Vidékre utánvété les szétküldés

4.50,
2.—,

2.
3.—

5.50
2.50

Vámház körút 16.

Kertibutort
Iából, vasból, teljes garnitúrát, színes, applikált ernyővel 
ismét adunk 4 P heti részletre előleg nélkül.

Nyugágyat 
csíkon vászon huzattal, lapos karral és láb- 
hoMtabbltóval 2 P hcllresiilotre szállítunk. 
Iiermann Gynla Magyar Kosárfonó 
üt. Főüzlet: Lipót-körut 15. (Vígszínházzal 
szemben.) Telefon: Teréz2112—06Fióküzlet: 
Horthy Miklós ul 10-13 Tel.: József ÖW-77;

H legkisebbik Horuáih-lány
siker együttese:

Medgyaszay Vilma, Vaály Ilona, Somogyi Nusi* Hegedűs Gyula, 
RátkalMárton,Halmay Tibor,LatabárÁrpád, Kőrösy Angéla,Szirmai 

Király Színház Nyári helyárak

180
oldal a

SZH1IBÍZI ÉLET PÜIIKÖSD! SZÜmfl
Hozza

az Ügetöverseny - pályán megtartandó pün
kösdi király nő választás részletes programját

A vidéki jelöltek fényképeit.

Minden számban három belépőjegy 
van a pünkösdi királynő választásra
Darabmelléklct: Szenes Béla utolsó színdarabja:

SEM NŐSÍLÖK
Fénykép Bánky Vilma hollywoodi eljegyzéséről. Külön nagyalakú kótamelléklet, a 
legnagyobb bécsi sláger. Ab Bs5Zcg pcsti Min|nuveiidékck fényképei

Á ltlac-móllifóc* 1 PenKŐ 20 fillér és 2 pengő a
• kád- és szalónfUrdö a

Hungária-fürdőbeo 7yiLm
Naponta reggel 6-tól este 8-ig. TársasfUrdők megszűntek

ki hová készül
Bajor Gizi Londonba, Márkus Emília; 

Franciaországba, Béllé Gabi a Lidóra, Sdn- 
dor Erzsi Romániába készül. Varsányi Irén 
a Balaton mellett akarja leányával eltölteni 
a nyarat, itt nyaralnak Törzs Jenő és Stein- 
hardt villatulajdonosok is. Gaal Franciska 
és Siller Irén Via Reggióban, Somlay Artúr 
Rómábán, Titkos Ilona és Makay Margit 
Karlsbadban, Somogyi Nusi Dél-Francia- 
országbau, Vaály Ilona olasz körúton fog 
nyaralni. íme ezek a nyári tervek, amelyen 
kei színészálmok szőnek. Hogy tényleg meg
valósulnak-e, az egyenlőre a jövő titka.

Erősen készül a Budai Színkör nyári da
rabja, a fíorcsa Amerikában, amelyben nem 
kevesebb mint

tizenkét vendég lép fel
Á darab junius 3-iki bemutatóját az alapö^ 
sabb próbák céljából junius 10-cre halasz
tották el.

A szezón legnagyobb sikerei
A Vígszínház jflvó heti műsorában is a szezón legna

gyobb sikerei váltakoznak, még pedig a következő sor
rendben:

Vasárnap, hétfő, szerda, péntek, vasárnap és héti® 
este

A VILÁGBAJNOK
Kedd és szombat:

NEM NŐSÜLOKI
Csütörtök este és jövő vasárnap délután (mérsékeli 

belyárakkal);
AZ EZt'ST KAZETTA

Most vasárnap délután és Pünkösd hétfő délután 
(mérsékelt helyárakkal):

A NOSZTV FIU ESETE TÓTH MARIVAL.

T>TTm/~hT> Tf minőség* olcsón —I> II1 Olt 1. LTiTpíííSSS 
cOBVIN BÚTORCS AKNOK, DahAiir ace> n
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S PORT
A Sabaria a Közép

európai Kupa negyedik 
magyar résztvevője

A Sabaria legyőzte a Hungáriát — A Ferenc
város nem tudott revansot venni a Bástyán

Az elsőoszlályu ligabajnokság tegnapi utolsó 
fordulója is bővelkedett meglepetésekben. A 
Szombathelyen lefolyt Hungária—Sabaria mér
kőzést a

negyedik helyért pályázó szombathelyi csa
pat nagy küzdelem után megnyerte, 

mig a Ferencváros bajnokcsapata nem tudta 
megadásra késztetni egyetlen legyőzőjét, a sze
gedi Bástyái. Meglepő Újpest nagy gólképes- 
■vége, s az utolsó helyezett Budai 33-asok sú
lyos veresége a III. kér. TVAC csapatától. A 
meccsek részleteiről az alábbiakban számo
lunk be.

Sabnria—Hungária 2:1 (2:1)
Rckordközónség előtt játszott » két csapat. A negye

dik helyért küzdő Sabaria nagy lelkesedéssel harcolt a 
Shviát verő, clbizakodott Hungária ellen, s bár némi 
szerencsével, de nem érdemtelenül. legyőzte fővárosi 
ellenfelét, s ezzel a Kózépcurópai Kúra selejtező mérkő
zéseire kvaliOkálta magát.

Ferencváros—Bástya 0:0
A Ferencváros bajnokcsapata végig nagy fölényben 

játszott, de a szegedi együttes szerencsével párosult lel
kes védőjátékával szemben nem tudta gólokra váltani 
helyzeteit. Pedig Bukovi és Pataki lövései sokszor tették 
nagy próbára a jól védő Achtot.

Népünnepély, fáklyásmenet, bajnoki lakoma Miskolcon, Debrecenben 
monstreküldöttség vonult a Bocskay érdekében a főispánhoz.

A második profiliga bajnoki finisét óriási 
érdeklődés előzle meg. Az első liga hajnali 
tanácskozása mint ismeretes — általános 
meglepetésre oszlályozó-mérkőzést rendelt el a 
Budai 33-as, a Bocskay, a BAK és a negyedik 
helyezett Turul között. A vérlázitóan igazság
talan döntés különösen Debrecenben keltett 
óriási felháborodást. Az első liga korifeusainak 
döntése ugyanis a harmadik helyen végzett 
BAK FC-nak és a negyedik helyen fekvő Turul
nak az első ligába leendő besegítését és a vi
déki csapatoknak clgáncsolását célozta. Az 
osztályozó-mérkőzések ugyanis azt a lehetetlen 
helyzetet teremtenék, hogy mig a második 
helyet elfoglaló Bocskay balszerencséje esőién 
a második ligában ragadna, addig a negyedik
nek helyezőit Turul szerencsés esetben becsúsz
hatna az első osztályba.

Az igazságtalan döntés vasárnap este meg
mozgatta Debrecen fulhallközönségét és az 
Erzsébetváros ellen lejátszott mérkőzés után 
monstreküldöttség vonult fel a vármegyeházára 
a főispánhoz, hogy a Bocskay súlyos sérelmére 
orvoslást keressen.

A főispán — hir szerint — ma reggel a fő
városba utazik és a miniszterelnöknél szemé
lyesen interveniál a Bocskay érdekében.

Miskolc város sportközönsége vasárnap csle 
és délután a Terézváros ellen lejálszotl mérkő
zésen ünnepelte a második liga győztes csapa-tát, az Attilát. A hősök emlékünnepélyével kap- jláv 2:1, Törekvés—Vasas 6:2, III. 
csolatos házi ünnepély első része a pályán zaj-

A külföldi atlétavendégek sorozatos 
győzelmei a MAFC nemzetközi versenyén
Egri Kálmán (MAC) 4684 cm.-es diszkoszdobásával megjavította 

Toldinak 13 éve fennálló rekordját
Nyolcezer főnyi közönség jelenlétében zajlott 

le vasárnap a Műegyetemi Atlétikai ét Futball 
Club nagyszabású nemzetközi mittingjének má
sodik napja. A vasárnapi versenynap eseménye, 
hogy a WAFC külföldi vendégatlétni — a pet- 
roztényi Dávid kivételével, aki Egritől és Mar- 
jualitslűl vereséget szenvedett — összes szá
maikban győzlek. A legnagyobb örömei azon
ban Egri Kálmán (MAC) szerezte az atlétika 
rajongóinak. A nagyszerű atléta

4684 cm.-rés dobásával Toldinak 13 éve 
fennálló rekordját adta át a múltnak.

Böcher és Merkel fölényesen győztek a 800 
jnéiercs síkfutásban, de győzelemmel abszol
válta 400 méteres versenyét a lengyel 
Kostrzeívskl is, aki 50.9 mp-es idővel gvőzte le 
Crrő Mórt.

A honvédelmi miniszter vándordíját Grosz 
István (MTK) szenzációs finis után végleg 

» megnyerte.
Eseménye volt még a vasárnapi versenynap

nak, hogy a 10X400 méteres tömegstafétában 
a BBTE pompás győzelmet araion a MAC fö
lön, továbbá, hogy Kisnuirky 186 ctn-cs ugrás- 
smI nyerte tneg versenyét.

A nagyszabású verseny eredményeit 
adjuk

’ Avseyrr (Berlini 10.8 mp.; 2. Rag- 
Kamhi JI ii mp 3. Balázs (KAOE) 11.2 mp. Asseycr seata vu.tv. I..1 ”

alább

. í. 1 mén un ni.« mp.; z. naigombi (BH1I. n mp 3. Balázs (KAOE) 11.2 m|<. Asseyt 
végig vezetve fél méterrel győz.

MMMucrái. 1. Késmárky (BBTE) 186 cm.
A Ko»,r«*»ky (Varsó) 50.8 rop.; 

mp ? <MAFC) 52 mp.
X“ A 011 • ’ensvel (ólmomul és elke-•rredett lltils után egy méterrel győz.

Iliszkossvelés. 1. Egri (M\('.< 4(1.80 in OrsiAao, 
kord! 2. Marvalits (Int) 41.67 m ; 3 Dórid 0'eh o- 

13.11 s,fini,i„, versein Imi fokozatosan javitv.i
NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MUINTÍSXET B.T. KOBFOBGOGIPE1N, BUDAPEST, VI, ABAD1 UCCÁT- NV»Mp..r,<7T,AT01 HAVAS M.

Újpest—Kispest 5:2 (2:1)
Újpest csapata a szezón végére ismét feljavult, s gól

képes játékával azokat igazolta, akik a bajnokság máso
dik helyére méltónak tartják. Az első gól a 19. percben 
esik P. Szabó lövéséből, amelyet a 28. percben Fogl III. 
tizenegyesből lőtt gólja követ. A 45. percben rúgja Gulyás 
a Kispest első gólját. Helycsere után a lilák még jobban 
belefeküdnek a játékba, aminek az eredménye Jakube (2) 
és Mornvcsik újabb gólja. Kispest második gólját Szabó 
révén érte el.

III. kerületi TVAC—Budai 33-as 3:0 (2:0)
Érdekes küzdelemben, szerencsével győz a III. kér. 

TVAC csapata a fenti arányban. Ar első gólt Horváth 
lövi, majd ezt követi Schiller gólja, Szünet után Horváth 
újabb gólja biztosítja a hazai csapat győzelmét. A Budai 
33-as egy 11-est nem értékesített.

A Sabaria a negyedik, 
a III. kerület az ötödik

A szétválasztást követő első bajnoki esztendő 
végeredménye a kővetkező: Bajnok: a Ferenc
város 30, második az Újpest 23, harmadik a 
Hungária 19, negyedik a Sabaria 19, ötödik a 
III. kér. TVAC 18, hatodik a Vasas 18, hetedik 
a Bástya 16, nyolcadik a Nemzeti 14, kilence
dik a Kispest 13, tizedik a Budai harminchár
mas 10 ponttal.

lőtt le. ahol a Terézváros és az Attila elnök
ségei kölcsönös beszédben üdvözölték egymást. 
A mérkőzés befejezése után a tömeg élén a 
vezetőséggel, fáklyásmenetben vonult az ün
nepi bankett színhelyére.

A Somogy-Soroksár bajnoki mérkőzését a 
hősök emlékünnepélye miatt a kaposvári rend
őrség letiltotta és igy a mérkőzés elmaradt. A 
vasárnapi események középpontjában a Turul 
Húsos mérkőzés állott. A meccset a Turul fölé
nyesen nyerte meg és igy a jövő hét folyamán 
lejátszandó Somogy—Soroksár mérkőzésig a 
negyedik helyet foglalja el. Az Attila—Teréz
város 4: l-cre, az Ékszerészek a Kossuthot 
3: lre, a Rákospalota a Városit 3:0«rn győzte le.

Nagy meglepetést keltett, hogy a Bak a Pest
erzsébet, valamint a Bocskay az Erzsébetváros
sal szemben csak 2:2 arányú eldöntetlent tu
dott kivívni.
Győztek a vezetőcsapatok az Amatőr-ligában.

Az amatőrbajnokság vasárnapi mérkőzései az 
egész vonalon a vezető csapatok győzelmét hoz
ták. A Springer-csoportban továbbra is az FTC, 
az Oprée-csoportban pedig a Törekvés tartja 
változatlanul az első helyet. A vasárnapi ered
ményeket itt adjuk :

UTE—BEAG 1:0, BSE—Ékszerész 6:1, BTC— 
BRSC 1:1, FTC—BAK 4:1, URAK—33-as 5:0, 
Húsos—Testvériség 3: 2, OTE—NSC 2: 0, Postás 
” - - —..................... - - kerület— 

Kelenföld 3:2.

ötödik dobására már rekordot, 46.30 métert dob. Utolsó 
dobásánál azután minden pompásan sikerül s fél méter
rel még javit eredményén. Marvalits még kissé bizony
talan. Egri dobásai: 41.40, 44.48, 44.87, 44.58, 46.30, 16.80!

Holnap, kedden

utolsó előadás
ebben a szezónban

a Royal Orfeumban
Kezdete 8 órakor Telefon J. 421—6S

Budapest legnagyobb színházi eseménye 
A legérdekesebb dráma 

A színházi rendezés szenzációja

OKO ORSZÁG
szerda, csütörtök, péntek, vasárnap, hé(f’)

CSÓKRÓL-C SÓKRA
hétlő, kedd, szombat

____________ MAÜYAIi SZÍNHÁZ

bii ni. síkfutás. í. Bócber (Berlin) 57 •
2. Merkel (Berlin) 1 p.58.6 mp.; 3. Aczél (FTC). A két 
német elejétől végig külön versenyt futott s a mieink 
csak a második, helyért verekedtek

58l« m. siklutás. 1. Gross (MTK) 15 p. <3 mp.; 2. l-app 
(FTC) 15 p. 43 mp.; 3 Ferihegyi (MTK) 16 p. 14.2 mp. 
2000 méterig együtt megy a mezőny, ott Papp megszö
kik és fokozatosan erősítve 30 méter előnyt szerez. Gross 
az utolsó két körben erősít, de azért P«PP a célegyenesbe 
még 10 méter előnnyel fordul s Gross csak az utolsó 
métereken győz 1 méterrel.

4>'216 m, gátlutás-staféla. 1. BBTE 1 p. 55 m?.;
2. MAFC 1 p. 55.6 mp. *

10X466 m. 1 BBTE 9 p. 0.4 mp.; 2. MAC 9 p. 07.8 mp.;
3. MTK 9 p. 15.2 mp.

A 4X100 m. staféta eredménye szabálytalan váltás 
miatt megsemmisítve. — A versenyt a KAOE. nyerte a 
válogatott (Rózsahegyi, Gerő F-. Paitz. Raggambi) elle
nében. '
A Szent László reálgimnázium országos atlétikai 

versenye.
800 m. síkfutás: 1. Ugrón (MAO 2 p. 14.2 mp. — 

1500 m. síkfutás: 1. Almás? (MTE) 4 p. 31.4 mp. — 
200 m. síkfutás. 1. Balázs (BEAC.) 24 mp. - Távohtgrás:
1. Meskó (Újpesti rg.) 601 cm. — Diszkoszvetés: 1. Hónig 
(BBTE) 31.07 m. - 400 m. síkfutás: 1. Kovalcsik (KAOE) 
56.4 mp. — Gerelyvetés: 1. Kökény (Szt. László rg.) 
.38.41 m. — Helyből távolugrás (17 éven aluliak): 1. Meskó 
(Újpesti rg.) 275 cm. KISOSz rekord beállítva. — 100 m. 
síkfutás: 1. Goda (MAC) 11.8 mp. — Olimpiai staféta:
1. Mester-u. fk. 3 p. 58.6 mp

| Kacagó Budapest |
Ausztria válogatott hokki-csapata 

3:2 (2:1) arányban legyőzte 
a magyar válogatott csapatot

Ma zajlott 1c a Margitszigeten az első 
osztrák-magyar gyephokki mérkőzés, ami az 
osztrákok 3 :2 arányú győzelmével végződött. 
A mérkőzés egyenlő erők küzdelmét mutatta, 
csak az osztrák csatársor a magyar előtt eré
lyesebb volt.

Kacagó Budapest
Vida László (BSE) útvonal

rekord alatt nyerte meg a Buda
pest—Siófok kerékpárversenyt

A csapatversenyt az MTK nyerte
Vasárnap rendezte meg a TTC Budapest— 

Siófok közötti 100 km. távon kerékpárverse
nyét. , Az egyéni versenyt Vida László, a leg
kiválóbb országúti versenyzőnk ufvonal-rekord 
alatt nyerte meg.

Részletes eredmény: Főversenyzők csoportja: 
1. Vida László (BSE) 3 óra 29 p., 24 mp. 2. 
Hugyez (Postás) 3. Zakariás (Turul), 4. Istenes 
(UTE), 5. Hölczl (Vil. UM), 6. Valró (MTU), 7. 
Rusovszky (MTU). Kezdők csoportja: 1. Róna 
(TTC) 3 óra 32 p., 22 mp. 2. Mrazik (MTU), 3. 
Szondy (UTE). Szeniorok csoportja: 1. Koz- 
don (UTE) 3 óra 54 p., 49 mp., 2. id. Lovas 
(MTU), 3. Knob (KAC). Csapatverseny: L MTK.

| Kacagó Budapest |
Vasárnapi sporthírek

X A Glóbus Torna Club szertára javára 
pünkösd vasárnap a Kamara erdőben egész
napos családi kirándulást rendez.

X WAC—VFB hölgy kombinált, MAC—MHC 
hölgy kombinált 1:0 (1:0).

| Kacagó Budapest
X Súlyos szerencsétlenség egy másodosztály 

amatőr-mérkőzése. Súlyos baleset történt m 
délután a Thököly-uti pályán lejátszott Zugló- 
Vérhalom mérkőzésen. A Vérhalom egyik est 
tára nagy réssel rohant a kapu felé, és mi 
mindenki biztos gólt várt,.mikor a Zugló ki 
pusa, Lőuiy Hermán, a Jönni készülő csatár li 
bára vetette magát. Ez sikerült is, azonban 
következő pillanatbah orrán-száján megeredt 
vér és ájultan rogyott össze. Ullmann bir 
azonnal megállította. a játékot és nyomban él 
iesitették a mentőket, akik megállapítottál 
hogy a szerencsétlen ember súlyos agyrazk( 
dásl szenvedett. Löwy Hcrmant a mentők 
Margit-kórházba szállították. Állapota súlyos.

LOSPORT
MEGYERI VERSENYEK

A hűvös, őszies időben is nagyszámú,, előkelő közön- 
séc jelenlétében futották le a vasárnapi megyeri ver
senyeket. A nap íőattrakciója a dáma-versenyekből 
ismert

Reeves Connle szereplése volt az urlovasok nagy 
slkversenyében.

A bájos sport-lady kifogástalan jockey-drcssbcn viharos 
ünneplés központja volt, amire lovaglásával rá is zol- 
gált. A makacs, ’ nehezen, lovagolható Sniűy-vel rossz 
startot kapott, de már az első fordulóban behozta 
térhátrányát s ha az egyenesben útját cl nem zárják, 
alighanem könnyű győztesként halad cl a célkarika 
előtt. Igv is csak Selmeczy főhadnagy előzte meg a 
favorit F.szrevétlen-nel. — Az Újpesti nagy akadály, 
versenyt esélyének megfelelően Katáng könyen nyerte. 
A nap hat versenye közül egyébként négyet reás 
favorit, kettőt két másodsorban fogadott, jóesélyű 
ló nyelt.

Részletes eredmény a következő:
I. futam : 1. Sobri Jóska (2 reá) Lázár, 2. Kora (2) 

Perczel. Számtalan hosszal. 10:13. — II. futam j
1. Labda (6/10 reá) Selmeczy. 2. Bosszantó (6) Patzák,
3. Sári lelkem (1 és fél) Horváth. Futottak még; 
Püppchcn Liesc, Mézeskalács. Félhosszal, 3 hosszal. 
10:17,14,20. - III. futam: 1. Katáng (4/10 reá) Patzák,
2. Ossiauda (3) Csató, .3. llódas (12) Karaszck. öt h.. 
10 h. 10: 12. — IV. futam : 1. Észrevétlen (/10 reá) 
Selmeczy, 2. Snitly (2) P.ecves Connic. 3. Belzebub (5) 
Jeney. Futottak még: Maki II., Elena, Edus, Matróz, 
Snobby, Bora, Hetes. Egv és fél hosszal. 1 hosszal. 
10 : 21, 11, 13. 15. — V. futam. 1. Peleiig (3) Szekeres,
2. Anikó (pari) Csuta, 3. Bendegúz II. (3) Balog. Futat
tak még: Nem mondom. Albatros, Rozgonyi. Hóvihar, 
Frcudenau. Ágota. Félhosszal, nyakhosszal. 10:60, 16, 
13, 16. — VI. futam : 1. Maiadról! (3) Szűcs, 2. Basa
harc (1’4) Csuta, 3. FrJ. Martha (1%) Gutái. Futottak 
még: C.ornelie, Ecarté II., Midas, Evoc, Csiribum, 
Akella. Két és félhosszal, félhosszal. 10: 52, 14, 12, 13.

Megenyhült a lég,
s vidul a határ 

a Palaceha jön a 
Tatár!

(járás)
csütörtökön, június 2-án

BÉCSI VERSENYEK
Osztrák kancadij: 1. Parola, 2. Samara, 3. Add ide

Néhai Egyedi Lajos kitűnő kancája, Parola könyea 
nyerte aj osztrák Kancadijat. Ezenkívül még négy 
versenyt nyertek magyar lovak.

A mai bécsi versenyek részletes eredménye a követ, 
kezd :

I. futam : 1. Peruvia (8/10) Takács, 2. Clarapactp 
(VlA. .3. Harakiri (3). Futott még 3 ló. — II. futam :
1. Mariengold (1’6) Takács. 2. Gogonendro (4), 3. Fór. 
mosus (3). Futott még 5 ló. — III. futam. 1. Fürit (5)1 
Szénié. 2. Bűvös (7/10), 3, Samiel (3). Futott még 2 ló. 
IV. futam. 1. Parola (6/10) Esch, 2. Samara (16),
3. Add ide (4). Futottak meg _• Naughty Daisy, Pom- 
pojjette, Bona amica. — V futam : 1. Bütykös (2)i 
Schejbál. 2. Herthy (3). 3. Dumka (6). Futott még 4 ló,
VI. futam : 1. Adony pari) Német. 2. Culworth (7/10),
3. Bully (6). — VIL futam : 1. Lavina (pari) Schejbál,
2. Nurmi (4). 3. Erős (6). Futott még 0 ló. — Vili, fu
tam : 1. SzelaOst (5) Stiglicz, 2. Allsxvell (1%), 3. Lak 
carno (5). Futott még 4 ló.

a bookmakerek Irodái elfogadnak:
VI., Andrássy út 45., 263—35.

VIII., Baross u. 52., L. 439—12d
IV. , Kossuth L. u. 14—16.

223-38, J. 323—19.
VII., Rákóczi üt 51., 355.—0L

V. , Váci üt I., 280—92.

" Nem reprlz! Újdonság!
ir

LauraiiM 
r-

legújabb nagy filmje 
ó-

Csütörtökön bemutatja

Corvin Színház Kamara

Dr. KHJPRCSY izakarooi,
■■■■■■■■■■■■■■■■■ rendel éa
Vili., Józa et-körút 2. szám. ig. férfi-és nőibotegeknek

Legjobb LegolcsóbbLegszebb

PAP PAP. PAP»
kárpltosárii, vas- éa rézbútorgyára

Szőnyeg, pokróc, fUggőny, ágy- és asz
talterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, leány
szoba-, előszoba- és keriibutorok, ernyők és 
sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS
Budapest, VIL, Erzsébet kőrút 20.

Nagy katalgiist 4000 korona vagy 3! Ilii postabélyeg 
beküldése ellenéhen postán küldök
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