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Félnapos sztrájkkal tüntetnek a budapesti 
kereskedők a nagy béremelések ellen
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vasárnap izgalmas gvmesen nitakoztaH a lakbPramaies ellen a tóvárosi 
kereskedők — fl l/aci uccanan no. a Király occaban 150 kereskedő Kénytelen 

bezárni ozietot a hazboremeios miatt
Monstre Küldöttségét menesztettek Bethlen István miniszterelnökhöz 

os vass József miniszterhez
A főváros kereskedőit már hetek óta 

Izgalomban tartják az indokolatlan ház
béremelések, amelyek igen sok kis- 
egzisztenciát, de a mai nehéz gazdasági 
viszonyok között a jól megalapozott cé
gedet is a megsemmisülés veszélyével fe
nyegetik, vagy legalább is kibírhatatlan 
terhek elé állítják.

Vasárnap délután as Indokolatlan 
házbéremcléssel szemben megindult 
erőteljes mozgalom Igen fontos álló 

máshoz érkezett:
az érdekelt kereskedők népes értekezletet 
tartottak, hogy megtárgyalják a módo
zatokat, amelyek célravezetőnek látsza
nak a tulmagas bért követelő háziurak
ká] szemben. Az értekezleten heves kifa- 
kadások hangzottak el a háztulajdono
sok ellen, akik nem tanúsítanak kellő 
méltányosságot és megértést a keres- 
dökkel szemben és horribilis házbéreket 
követelnek.

Főként sok belvárosi és királyutcai 
kereskedő tette szóvá panaszát

A felszólalásokból kitűnt, hogy a legtöbb 
aránytalanul magas béremelés a Váci
utcában és a Király-utcában történt. Eze
ken az üzletileg jól frekventált helyeken 
*— úgy látszik — egyes háziurak a keres
kedők teherbírását messzire túlmenő 
módon akarják megállapítani a házbé
reket. A felszólalások szerint

a Váci-utcában közel hatvan, a Ki
rály-utcában pedig több mint száz
ötven kereskedő lesz kénytelen be
zárni augusztus elsején, mert a tul
magas házbér rezsijét nem tudja el

viselni.
Ezek a kereskedők kénytelenek lesznek 
otthagyni évek óta bérelt helyiségeiket, 
ahol nehéz munkával egzisztenciát ala
pítottak maguknak cs uj helyiségbe kell 
költözniük.

Az izgatott és szenvedélyes hangú ér
tekezlet után egybegyült érdekelt keres
kedők elhatárolták, hogy messzemenő 
lépéseket tesznek érdekeik megvédé
sére. Elhatározta az értekezlet, hogy 
azok a kereskedők, akiket rendkívül 
súlyosan érintenek az indokolatlan ház
béremelések tüntetősztrájkot rendez
nek.

A hét végén egy délelőttre bezárják 
Üzleteiket

és szimpátiatüntetésre szólítják fel azo
kat a kereskedőket is, akiknek üzletbé
rét eddig még nem emelték indokolat
lan módon. A tüntelősztrájk napján 
Azonkívül az érdekeltek

száztagú küldöttséget méneseiének 
Bethlen István gróf miniszterelnök
höz és Vass Jómét népjóléti mlnlsz- 

terhes.
A küldöttség magával viszi az összes ér
dekelt kereskedők üzleti könyveit, ame- 
KekMi fetferüL hegy a Megé

rek exisztenciájuk összeomlását jelen
tenék. Feltárják sérelmeiket a minisz
terelnök és a népjóléti miniszter előtt és 
panaszaik orvoslását fogják kérni. Az 
értekezlet abban a hangulatban ért vé

Rothermere lord távirata Nagyatádra 
„Kossuth és Nagyatádi népének66

... ..

Mayer János földmivelésügyi miniszter üzenetet küld 
a budapesti demokratáknak — Klfakadások az adók 
ellen a kisgazdák Nagyatádi-ünnepségén — Kellemetlen 

incidens Somogyszobon
Nagyatád, májas 13.

(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójának 
telefonjelentése.) A Nagyatádi Szabó István- 
emlékünnepély ma délelőtt folyt le Nagy 
áfádon. Az ünnepség alkalmából Mayer Já 
nos földmivelésügyi miniszter vezetésével 
nagyszámban utaztuk le a kormánypárt kis- 
gazdaképviselői Nagyatádra. Ott voltak : 
Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkár, 
Meskó Zoltán, Szabó Sándor, Csizmadia 
András, Tankovics János, Gubicza Ferenc. 
Gálffy Dénes, Zeőke Antal, Simon András. 
Krisztián Imre, Jánossy Gábor, Kiéin Antal, 
Bárány Sándor, Kálmán Jenő, Neubauer Fr 
renc és Patacsy Dénes. Az állomáson Kuts- 
nay Pál üdvözölte a minisztert és kíséretét. 
Fehérruhás lányok és leventék sorfala közt 
indult meg a menet a községházára, ahol ar 
üdvözlésre

MAYER JÁNOS
a következőket mondotta:

— Azokban az üdvözlő beszédekben, ame
lyekkel itt a küldöttségek szónokai fogad
lak. a nemzet lelkületűt ismertem meg. 
Ezekből a beszédekből nagyszerűen csillan 
ki a magyar népléleknek Nagyatádi Szabó 
István elgondolása szerinti megnyilvánu
lása. Azon leszek, hogy a kisgazdatársada
lom érdekében úgy hajtsák végre a törvé
nyeket, hogy

a kisgazdák ne érezzék magukat as or
szág mostoha gyermekeinek.

A miniszter és kísérete a községházáról a 
Főtérre vonult, ahol a somogymegyei mol
nárok egyesülete díszközgyűlést tartott 
Maye.r János földmivelési miniszter itt is 
beszédet mondott, amelyben a munka érté
kéi hangoztatta.

— A legértékesebb munkás, — mondotta 
a miniszter - -• az, aki eyg emberöltői] ál ve
rejtékezve töri a rögat. .4 földmivelésügyi 
miniszter ezután /0 csetédembert tiintetett 
ki díszoklevéllel és fejenként 100 pengő ju
talom átnyujtásával.

Ezután következett a somogymegyei kis
gazda egyesület közgyűlése, amelyet az egye
sületi elnök, Tankovics János képviselő nyi
tott meg. A közgyűlésen a kővetkező hatá
rozati javaslatokat fogadták el.

Ehn Kálmán : Az úrbéres vagyon ellen 
készülő merényletről.

Kálmán Jenő: A mezőgazdaságnak nyuj- 
tandó olc^ó Miéiről<

get, hogy az érdekeltek remélik, hogy az 
illetékesek méltányolják majd panaszai
kat és megtalálják a megfelelő módot, 
hogy elejét vegyék egész sereg fáradsá
gos munkával szerzett exisztencia meg

Gálffy Dénes: A termésértékesités meg
szervezéséről és az állatforgalmiadó eltörlé
séről.

Kiss Iván János: Az állami köztehervise
lésről, a földreform utján adott földek adó
jának elengedéséről, a jövedelem- és va
gyonadó megrögzítéséről, a házadó enyhíté
séről és az állatforgalmiadó eltörléséről.

Balogh József: A közigazgatási reform 
megsürgeféséröi és a megyei és községi auto
nómiák újjáalakításáról.

Lőrinci János: A községi adózási rend
szer reformjáról.

A határozati javaslatok megindokolása 
során éles klfakadások hangzottak el u 

adók ellen.

Nagy lelkesedéssel fogadták az üdvözlő 
táviratok felolvasását.

Táviratot küldött Rothermere lord i*.
Ennek a táviratnak a szövege a követ

kező :
„Szabó Sándor, a nagyatádi serlegsrö- 

vetség elnöke. Nagyatád. Az emlékünnep
ség alkalmával le.gősrintébb együttérzé
semről biztosítom a magyar falu népét. 
Tudom, hogy a magyar nemzet mit kö
szönhet a falu munkásainak. Tudom, 
hogy a haza ezeréves történetében a ma
gyar földmives nép mindig megállotta a 
helyét, ha vérezni, ha dolgozni kellett. 
Egy ország nem veszhet el akkor, ha 
olyan erkölcsi ereje van. mint Nagyatádi 
Szabó István népének. Bízom abban, hogy 
a nemzet egének elborulása után ismét ki
süt a nap. Boldogulást és megelégedést 
kívánok Kossuth Lajos és Nagyatádi Sza
bó István fiainak és kiváló vezéreiknek. 
Lord Rothermere."
Táviratot küldött Klebelsberg Kunó gróf 

kultuszminiszter is, oki távolmaradását 
nagy elfoglaltságával indokolja táviratában. 
Az ünnepség után 200 terítékes bankett volt, 
amelyen az első pohár köszöntőt Fischer Fe
renc főispán mondotta a kormányzóra. A 
serlegbcszédet Tankovics János tartotta, 
majd

MAYER JÁNOS üRdmOveMl! minist- 
niszfer

szólalt föl.
— Két évtized pergett le azóta, hogy a 

nagyatádi választókerület közönsége Szabó 
hívánt küldte be a< orszé^gyülésbe. Azt jó

semmisülésének. A kereskedőknek az a 
meggyőződése egyébként, hogy a tünte
tő sztrájk formájában megnyilvánuló 
erőteljes demonstráció megfontolásra 
készteti majd a háziurakat is.

solgatták akkor országszerte, hogy Nagy
atádi Szabó István föllépését forradalom 
fogja követni. Első parlamenti beszédéből 
az igazi magyar népdemokrácia csillant ki. 
Mindenki azt mondotta: friss szénaillat ter
jeng a képviselőházban. Ha ő nincs, nagy 
bajok történtek volna a földreform körül. 
Természetes, hogy egy párt sem tudja száz 
százalékig megvalósítani programját. Az év 
elején e.gy budapesti demokrata azt kér
dezte tőlünk, hol van Nagyatádi kisgazda
pártja?

Ennek az urnák azt üzenem: Itt va
gyunk és dolgozunk a meghatározott 

programpontok szerint

A mi politikánk nem a demagóg politika, 
hanem a csendes és munkás politika. Ha va
laki szemben áll velünk és be tudja bizo
nyítani. hogy mi nem teljesítjük Nagyatádi 
Szabó István örökségét, akkor mi levonjuk 
a konzekvenciákat és elmegyünk, de addig, 
amíg erről mi magunk meg nem győződünk, 
helyükön maradunk, mert szüksége van 
ránk az országnak.

Sztranyavszky Sándor belügyi állam
titkár is beszélt:

— Én is hitvallást teszek — mondotta. —• 
Megemlékezem arról a férfiúról, aki súlyos 

Délután 3 óra 10 perckor indult vissza 
Nagyatádról a különvonat.

Somogyszobon kellemetlen incidens 
történt.

A képviselők különkocstját ugyanis ezen az 
állomáson lekapcsolták és csak a földműve
lésügyi miniszter szalonkocsija maradt a 
szerelvényen. A képviselők különknesiját 
azzal az indokolással kapcsolták le, hogy

• bizottság szigorú rendelkezése miatt 
nem tehetnek kivételt.

Amikor a kormánypárti képviselők ezt meg
hallották, éles kifakaddsokban törlek ki. 
Különösen Meskó Zoltán méltatlankodott 
rendkívül erős modorban. Kikelt a rendezés 
hibái miatt és tiltakozott a szükségtelen és 
jogtalan spórolás ellen. Az állomásfőnök 
azonban nem engedte magát befolyásoltatni 
és Igy a képviselők az utolsó percben fel- 
ugráltak a gyorsvonat egyes fülkéibe, kü
lönben lemaradtak volna, A miniszter és ki- 
sérclc este fél 9 órakor, érkezett vissza Bu
dapestre.
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a csőnek letartóztatlak 
a matyasiiazel községi bírót

Sátoraljaújhely, május 13.
(A Hétfői Napló tudósítóidtól.) Gyurkó 

János mátyásházai községi Bíró szombaton 
átlépte a trianoni határt, hogy Zemplén 
megye elszakított terOJetné, Mikori község 
határában levő földjét megtekintse. Gyurkó-1 
nak szabályszerű gazdasági igazolványa volt, Ja letartóztatás oka felól, de a csehek min- 
amelyet évek óta használt. Alig lépte át oldrfi felvilágosítást megtagadtak.

Gömbös Gyula, Farkas Elemér 
és a honvédelmi államtitkárság
Miért maradt el a fajvédők belépése a kormány

pártba? — Hir szerint Farkas Elemér lest 
a honvédelmi államtitkár

Kormánypárti körökben napok óla beszélik, 
hogy Gömbös Gyula, Borbély-Matrkg Emil cs 
Kontra Aladár formálisan is feladják ellenzéki 
álláspontjukat és belépnek a kormánypártba. 
Politikai körökben az elmúlt bét folyamán már 
várták a belépés publikálását, ez azonban el
maradt A Hétfőt Napló munkatársa ennek a 
belépési akciónak a részleteiről cs hátteréről 
a kormánypárt egyik vezető tagjától a követ
kezőket tudta meg .

— A fajvédők csatlakozásának a terve már 
régi keletű. Borbély-Matzky Emil a képviselő
ház nyílt ülésén nem egyszer nyíltan is kije
lentette, hogy őt a kormánypárttól elvi kü
lönbségek nem választják el, Gömbős Gyula 
pedig a parlamenti beszédeivel nagy szimpá
tiát váltott ki a kormánypárt nagy részében. 
Ez a szimpátia odáig terjedt, hogy egyes kor
mánypárti képviselők érdeklődni keZÓtek, nem 
lehetne-e államtitkárságot adni Gömbös Gyu
lának. Ezidőszerint csak a honvédelmi minisz
ternek nincs politikai államtitkára; innen

Zsarolás miatt megbüntették a háztulajdonost, 
mert lakója elől bezárta a kaput

A lakó két év óta megtagadta a házbér fizetését
Két év óta pereskednek egymással Piek Ár

min. az egyik Kepy-ufetü villa tulajdonosa és 
lakója, dr. Keönen István fővárosi tisztviselő. 
Keöndi két év előtt költözött a Knpy-utcai vil
lába, de csak az első negyedévi házbért fizette 
meg, tovább megtagadta a fizetést azzal, hogy 
o lakás nagyon rossz állapotban van s amig a 
háztulajdonos a szükséges tatarozásokat el nem 
végezteti, nem fizeti a házbért.

A perek valóságos áradata indult meg étiből 
az ügyből kifolyóan a háziúr és a lakó között, 
végül rágalmazást és becsületsértést bűnüggyé 
fajult a haté. A viszony egyre rosszabbodott a 
felek között. A háziúr mindenképen ki akarta 
fizni a nem fizető lakót, egyszer felment a pad
lásra « Keönchék lakása felett 

ANŐ és JÁ KÁSA!
Egy Kellemes francia állította, hogy a 
no nemessége járásáról ismerhető fel* 
Könnyed fitemU, ruganyos és biztos az 
átlagon felUli nő járása.

PALMA-KAÜCSUK SAROK 
a járást biztossá és ruganyossá teszt

Francia sárim apókra a* <4 vfisszy PALMA LOUlS-aarlwt arőuM a ápfca

határt, a yah csendőrök IrtartdzJatták. 
Előbb Legcnye-Al*óp.iiharÍ községbe szállí
tották, onnan pedig vasárnap a kassai 
OűUészség fogházába vitték.

A letartóztatott községi biró családja ügy
véd utján érdeklődött a cseh hatóságoknál 

származott tehát az u hir, bogy Gömbös Gyula 
lesz a honvéde’imi államtitkár. A honvédelmi 
államtitkárságnak azonban van egy másik ko
moly jelöltje ia, aki a kormány előtt érdeme
ket ia szerzett erre a kinevezésre. Farkas Ele
mérről van szó, aki a honvédelmi minisztéri
umban miniszteri tanácsos volt éa Csáky Ká
roly honvédelmi miniszter legbizalmasabl 
hívei közé tartozott. Kitört tehát a harc:

Farkas Elemér vagy Gömbös Gyula le
gyen-e a honvédelmi államtitkár?

E kérdés körül komoly harcok folynak a ku
lisszák mögött. Abból a körülményből, bogy 
a fajvédők belépése — legalább is egyelőre — 
elmaradt, sokan arra következtetnek, hogy

Gömbös Gyula honvédelmi államtitkársá
gát illetékes helyen elejtették.

Ezzle szemben beavatott körökben vasárnap 
orról beszéltek, hogv Farkas Elemért már a 
legközelebbi napokban kinevezik a honvédelmi 
minisztérium államtitkárává.

hatalmas doronggal meglazította a nenyo- 
cetcL

Később a vízvezetéket zárta el, majd
■ kaput zárta be lakói elő!.

akik nem tudtak bemenni a lakásba, mert a 
kulcsot a háziúr belülről a zárban hagyta.

Szombaton volt ebben az érdeke* takásbare- 
hun a főtárgyalás, amelyen Piek Ármin rótt * 
vádlott, akit lakója, Keöneh István

rsarnláa elmén jelentett feL
A törvényszék figyelembe vette a felek' ádáz 
ellenségeskedését és art, hogy számos polgári 
é.s büntetőper van közöttük folyamatban s az 
enyhítő körülményekre való tekintettel Piek 
Ármint zsarolásért 200 pengőre Ítélte.

Flóbert puskával a vállán 
iskolatársával együtt eltűnt 

egy diák
A békéscsabai rendőrség táviratban érte

sítette a f ók api tény ságot, két fiatal diák Li- 
loktatos eltünéswftü Beck Miksa békéscsa
bai kereskedő

t7 éves József nevű fia, aki gimnázlami 
tanuló, néhány nappal ezelőtt eltűnt 

sziliéi lakásáról.

Az eltűnés felfedezése után kiderüli, bogy

Óriási haszonra dolgoznak 
a főváros üzemei

Tartalékolás címén igyekeznek eldugni a sok milliárdos 
feleslegeket

A főváros üzemei még most sem hajlandók 
leszállítani egység áraikat és tarifáikat, sőt egyes 
üzemek,, mint a fuvartelep és az autóbuszüzem 
még most is az árak felhajtásán fáradoznak. 
Mindebből arra lehetne következtem, bogy a vá
rosi üzemeknek nagyon rrosszul megy a dol
guk. Pedig a főváros vállalatai és üzemei, nagy
szerűen prosperálnak, még a megszűnő üzemek 
is hatalmas üzleti hasznot mutatnak ki. Ezt 
igazolja a most megjelent 192". évi zárószúm- 
adás, amelyet szerdán tárgyal az illetékes bizott
ság.

Áz Elektromos és Gázmüve múlt évi ered
ményei már ismeretesek. Az Elektromos mü
vek múlt évi működése 4.490.4S5 pengő tiszta 
haszonnal zárult, de ezen felül még /X4 millió 
pengőt fordítottak különféle tojtál lkokra és 
jutalmakra. A Gázmüvek tavalyi tiszta haszna 
430.520 pengő, de végeredményben több mint 
5 millió pengőt juttattak a városnak és tartalé
koltak a Tendés üzemi kiadáson kivül. A két 
nagyüzem bevételének

több mint 30%-a dezta hasson, 
csakhogy különféle címeken ezt eldugdossák.

A Gef/ért-fűrdőnek 71.079 pengő a kimutatott 
tiszta üzleti feleslege. A Fuvartelep 86.354 pengő 
tiszta haszonnal zárta mull évi működését, pe
dig nagy károsodás érte, mert 45540 pengő ér
tékben hullottak el tavaly lovai. A Községi 
Kenyérgyár 19.935 pengő tiszta Itasznot mutat 
ki, a Községi Élelmiszerárusltá Üzem 18.528 
pengős tiszta haszonnal zárta elmúlt évét, de 
itt tekintetbe kell venni, hogy az üzem óriási 
átadásokkal dolgozik, amennyiben a mérleg
számla szerint

as Igazgatást költségek 270680, az iiseml, 
irodai kMtségek 1,166.066, aa adók 277.006 

pengőt tesznek ki.
Az Autóbuszüzemnek 43.940 pengő mit múlt 

évi tiszta haszna, pedig ezen felül 105.000 pen
gőt fordított tartalékra. A Központi Tüzelőszer
raktár csak 3923 pengő hasznot mulatki, de a 
tartalékalapot 100D00 pengővel dotálta. A Hir
dető Vállalat tiszta, kimutatott nyereség® 70.730 
pengő, a bevétel 10%-a, <te további 274.000 pen
gőt fordított bevételeiből az üzemi költségekhez 
nem tartozó célra, nagyrészt az értékcsökkenési 
alapra. A Lóhasüzem

amely kizárólag a saegény emberek táplálé
káról gondoskodik.

10.238 pengős tiszta feleslegén kívül 
27.000 pengőt tartalékolt, 

az Ásvánpvizürem 59.249 pengős tiszta nyereség 
mellett 13.000 pengőt.

AKátrdnyozó és Bltumenező telep, amely csak 
kisérleli célokat hivatott szolgálni, 101.240 pengő 
tiszta hasznot ért cl, nyugdíj-, értékcsökkenési
ét beruházó tartalékra pedig 212.000 pengőt for
dított Valójában tehát

313.000 pengős hasraot ért el
a telep összes kiadásainak levonásával. A Köz
ségi Temetkezési Intézet 94.602 pengő felesleget 
mutat ki, a Szappanüzem 16.641 pengőt cs 
15.000 pengőt tartalékol. Ex az üzem is 30%-os 
haszonra dolgozik. A Községi Gyógyszerüzem 
307.701 pengő ürleti feleslegén kivül 106.000 
pengőt fordított tartalékokra.

Es a nyereség bevételének 35%-a.
A Műszer üzem 7313 pengő haszon mellett 

36.000 pengőt tartalékol. A Tattelsall üzleti 
haszna 14.186 pengő, tartalékolása 13.000 pengő. 
A Háborús Közélelmezési Akció, mely érthetet
len módon még mindig létezik, tevékenykedik,

458.023 pengő tiszta hasznot
mutat ki a múlt évrőL

JARDIN DE PARIS
Krwébet királyné ut L Telet ón: J, 380-31.

hapgrva a oadie
HAGY UARIETE-müSOR

<W" A azlnháaterem fUtve! 11 uut* 

vele együtt eltfini egy tekolatárea tag 
Lamper Károly 15 éves tanuló.

Beck József távozásakor Flőbert-puskát vita 
magával. A rendőrségnek az a gyanúja, 
hogy a kulandosliajlaruu fluk elkóboroltak 
és valószínűnek tartják, hogy Budapesten 
keresztül külföldre akarnak jutni. Felkuta
tásukra megindítóinak a nyomozást.

Ráfizettek ellenben a Konyhákért Gazdaságra 
20.602, a Kőbányai Szőllötelepre 72.251, a Városi 
Színházra 87.511, az Állatkertre 215J42 pengőt.

A fenti kimutatásban nem szerepelnek a nagy 
részvénytársaságok, a BSzKRT, a Vásár pénztár 
és nincs közöttük még sok városi Özem. De az a 
néhány felsorolás is arról tesz tanúságot, hogy 
a városi üzemek egy része

• millió pengő tiszta buszon mellett 20 udb 
Uó pengő eltitkolt nyereséget ért el

a drága közszolgáltatások, üzemi dijak eredmé
nyeként. Nem kell tehát félteni a fővárost, amig 
a városnál ez a* üzemi és tarifapolitika érvé
nyesül, bőven lesz pénz s miközben a magán
kereskedelem és magánipar a halállal vívódik. 
virulni fognak a városi vállalatok.

MEGKAPTA 
a Magyar Divatcsarnok 
ui Neues árjegyződet?

Ha keddig nem kapja, 
hivatkozsoa lapunkra 4u 

díjtalanul küldi 
postán a cég 

DIVBWOK 
Budapest MNczl-ot 74

Mintákat küldőnk! 

po.táksit'ég.tnem számítsák!
Meg nem talelf áruárt

a pánzt visszaadlak!

sereden 

>ELIWKST« 
telelonberenriezést 

melynél a városi és a házi forgalmat egy
azon készüléken bonyolíthatja le. 

Aofomaiiküs, 
kesi99ini8s 

és Ki nem hailB&ihatO.

ELEKTROMOS IPAR R.-T.
V., TlikOr atca 8. Telelőn: 290-47 és T. 151-23 I



EVES

Állítólag a dohány-utcai 
Posch-vendéglőben látták 

nyolcmillió pengős hol
landi bankcsalás tettesét

Az amsterdami ügyészség, mint ismeretes, 
körözőlevelet küldött Budapestre, amelyben 
jelentette, hogy Liebermann Salamon 
rigai születésű kereskedő hárommilió hol
landi forintos — magyar pénzben nyolc
millió pengős — bankcsalást követett el és 
kérte, hogy Budapesten is indítsanak nyomo
zást. A körözőlevél alapján beszámoltak a 
lapok az esetről és közölték szcmélyleirását 
is, amely szerint a példátlanul nagyarányú 
csalás tettese 170 cm. magas, sötétbarna 
hajú, izraelita kinézésű, zömök ember. A 
hollandi igazságügyminiszter 2000 hollandi 
forint .magyar pénzben hétezer pengő jutal
mat tűzött ki a nyomraveztönek. A lapok 
közlése alapján Budapesten valóságos hajló
vadászat indult meg a bankcsaló után. Teg
nap már érkezett is egy bejelentés a rend 
Őrségre.

Posch Mihály, az ismert vendéglős beje
lentette a rendőrségen, hogy dohány-ut
cai vendéglőjében szombaton délben két 
németül beszélő nr ebédelt, akiknél a 
fizetéskor a pincérek nagymennyiségű 

hollandi bankjegyet láttak.

Eltávozásuk után a vendéglős olvasta a 
délutáni lapokban megjelent cikket és az 
a gyanúja támadt, hogy az előbbi vendégek 
egyike Liebermann Salamon volt, a másik 
pedig esetleg bűntársa. Észrevételéről

azonnal jelentést tett a főkapitánysá
gon.

A rendőrség most megmutatja Posch sze
mélyzetének a Hollandiából érkezett fény
képet, hogy megállapíthassák, vájjon a ven
dégek egyike azonos volt-e nz amsterdami 
bankcsalóval.

Titokzatos körülmények között eltűnt egy tőzsde 
bizományos tizenötéves leánya

A rendőrség széleskörű nyomozást indított, mert az a gyanú, 
hogy Mersa Katalin vagy bűncselekmény áldozata lett, 

vagy leány kereskedők kezébe került
Szombaton délben Horovitzék két órára 

várták haza nevelt leányukat, de mikor a 
kislány sem a megszokott időben, sem pedig 
később nem jelentkezett, ismerősüknél ér
deklődni kezdtek .majd szombaton este a 
rendőrségre siettek, hogy Mersa Kataün el
tűnését bejelentsék.

A főkapitányságon nyombam folyamatba 
telt eljárás nem vezetett eredményre. Mersa 
Katalin szombaton éjszaka sem jelentkezett 
ncvclőszüleinél, nem adott életjelt sem ma
gáról és sehol sem sikerült öt megtalálni, 
úgy hogy hozzátartozói a rendőrségre siet
tek, ahol annak a gyanújuknak adtak ki
fejezést, hogy

Vasárnap délelőtt megjelent a főkapitány
ság eltűnési osztályán Horovitz Józsefné, 
Király-utca 53. számú házban lakó tőzsde
bizományos felesége és bejelentette, hogy 
Mersa Katalin 15 éves nevelt leányuk szom
baton délután 2 órakor eltűnt a Király-utcai 
lakásukról és azóta nem adott elet jelt ma
gáról.

A bejelentés szerint Horovitz József tőzs
debizományos unokahugának, Mersa Kata
linnak édesapja a háborúban halt el, özvegy 
édesanyja jelenleg Szlatinán tartózkodik. 
Hogy a kislány — Horovitz József tőzsde
bizományos sógornőjének leánya — meg
felelő nevelésben részesüljön, a tőzsdebizo
mányos vette magához tizenkét évvel ezelőtt 

' s azóta csak nagyritkán szokott találkozni 
Mer se Katalin az édesanyjával. A rendkívül 
jól fejlett és csinos urileány az utóbbi esz
tendőben annak az óhajának adott kifeje
zést, hogy szeretne valami mesterséget ta
nulni. Horovitz József ekkor a Kammcr- 
mayer Károly-utca 3. szám alatt levő kalap- 
szalónba vétette fel Morse Katalint, aki nagy 
örömmel és még nagyobb kedvvel látott 
hozzá mesterségének kitanulására. A 
fiatal kisleány állandóan csak nevelőszűlei 
társaságában járt el hazulról ,soha senkivel 
nem érintkezett és minden idejét olvasás
nak, vagy a munkájának szentelte.

vajvilágbuu s így ragadt a „zsebtoloajklraly 
'név Hecht Gusztávra, aki azonban nemrokér 
mint veszedelmes kasszafuró tűnt fel.

Hosszabb ideig ..dolgozott** itthon, majd kül
földre telte át működése helyét. Bécsben, Ber
linben, később Párizsban tűnt fel, majd a lon
doni Scotland Yard előli is szerepelt ás isme
retessé lette magát a newyorki ás a erikbgói 
rendőrségek előtt is

Hecht Gusztáv természetese® mindenütt váj- 
, tozlatta nevét, volt már történelmi hangzású 

francia gróf is, viselt kemény hangzású porosz 
szász nevet, Londonban mint belga kereskedő, 
New Yorkban mint európai bankár szerepelt 
« mindenütt tet-mesau megkái ontotta azt, Mi
vel csak érintkezésbe lépett. Amszterdamban 
sikerült befrrkö-nie egy drágakőnagykereske ió 
blzalmata, akitől nagymennyiségű csiszolatlan 

i(yfmá :t ’l int ul <e
| hátrahagyva kifizetetlen holehzámláját, kl- 
' egyenllltetlen hamis csekjelt, a kövekkel 

tovarobogott egy ugyancsak klflzcttctlen 
elegáns autón.

Párizsban néhány évvel ezelőtt a National Bank 
fedezett te' egy nagyarányú csekkhamisitást 
s a megindított nyomozás azonnal megállapí
totta, hogy a tettes Hecht Gusztáv volt, aki az 
eset felfedezésekor már nyomtalanul eltűnt.

Hecht Gusztáv nevét az európai tőzsdei kon
junktúra alkalmával is sokat emlegették s álli 
iólag

szoros üzleti összeköttetést tartott fenn egy 
j bűncselekményeiről híres. Pesten megbukott 

és egész Európát bekalandozó magyar ban
kárral is,

akinek azonban ügye azóta már jogerősen el 
intézést nyeri a magyar büntetőhatóság előtt. 
A fővárosban két évvel ezelőtt, amikor vesze
delmes arányokat öltött a külföldről becsem
pészett bóditószcrkereskedelem, a rendőrség 
hossza ideig nem tadott a mérgek szállítóinak 
nyomára akadni, de a letartóztatott emberek 
vallomásából és a megejtett nyomozás alapján 

t megállapították, hogy
, a narkotikumok külföldről szivárognak be 

Hecht Gusztáv kezén kercsztűL
A budapesti főkapitányság ebben az időben 

i felújította a hosszú évekkel azelőtt kiadott kö- 
i rözőlevelét. Hecht Gusztáv személyleirását, 
. munkájának módszeréről szóló leírását s fény- 
’ képét megküldötte az összes európai nyomozó

hatóságoknak s igy sikerült most Párizsban a 
Grand Hotelben történt azállodatolvajláson tet- 
tenérni Hecht Gusztávot, akit rövidesen Buda
pestre fognak szállítani, hogy idehaza Itélkez- 

1 zen fölötte a magyar bíróság.
1 Kolozs Jenó.
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Mersa Katalin minden kétséget kizáró
lag bűncselekménynek esett áldozatul, 
vagy icánykcresketlők karmai közé ju

tott a feltűnően szép kislány.

A főkapitányságon az újabb bejelentés 
után széleskörű nyomozást indítottak. Első
sorban a mentőknél érdeklődtek, majd vé
gigfutották az összes kórházakat, úgyszin
tén a Szvetenay-utcai hullaházat is, de a 
kislányról eddig még itt sem sikerült semmi 
közelebbi adatot szerezni.

A főkapitányságon ez ügyben tovább foly
tatják a nyomozást.

parisban elfogtak Hecht Gusztávot, 
a pesti „zsebtolvaj királyt"

Az európai htro Kalandor uógigf osztogatta Európát es Amerikát

Huszonöt inast fosztott ki 
hamis számlákkal egy 
veszedelmes szélhámos
A főkapitányságon tegnap egy fiatalkorú 

kercskedőinas feljelentést tett egy veszedel
mes szélhámos ellen, aki furfangos trükkel 
megkárositotta. Az inasfiut gazdája nagyobb 
csomag áruval a Belvárosba küldte. Az ut
cán megállította egy jólölötzött magas, be
esett arcú, selypítve beszélő. 32 év körüli 
férfi és megkérdezte, akar-e egy pár pengőt 
keresni. Elővett egy Kohn Sándor cégjelzésü 
számlát, amely néhány pengőről volt kiál
lítva és igy folytatta:

—Menjen el fiam ezzel a számlával, in
kasszálja be, én itt megvárom és majd jó 
borravalót kap. Addig azonban zálogban 
hagyja itt a csomagját.

Az inasflu gyanútlanul beleegyezett a do
logba, mikor azonban a számlán szereplő 
helyre ért, kiderült, hogy

nemlétező címre küldték.
Mire vissza ment a megbeszélt helyre,

■ „számlás ember" a csomaggal együtt 
eltűnt.

Esztendőkig tartó s egész Európára kiterjedő 
nyomozás után sikerült egy nagystílű szélhá
most elfogni a francia rendőrségnek, aki né
hány évtizeden keresztül feltűnő sok munkát 
adott nemcsak az európai, hanem az amerikai 
nyomozóhatóságoknak is. Egy szűkszavú táv
irat érkezett a budapesti ügyészségre, amely 
arról tesz jelentést, hogy Párizsban elfogták 
Hecht Gusztáv nemzetközi szélhámost, pénzha
misítót és szállodatolvajt cs a magyar hatósá
gok részért való kiadatásának ügyében a fran
cia rendőrség már megtette a szükséges lépé
seket.

Körülbelül busz évvel ezelőtt került Hecht 
Gusztáv neve a budapesti főkapitányság bűn
ügyi nyilvántartójába egy rendkívül érdekes 
esetből kifolyólag. Egy tavaszi napon az egyik 
helyiérdekű vonaton a Keleti pályaudvarról 
való elindulása után az elsőoszlúlyu utasok kö
zött általános rémület keletkezett, amikor egy 
idősebb ur segítségért kezdett kiáltozni és han
gosan elpanaszolta, hogy meglopták.

Eltűnt a tárcája, sőt az órája és az arany
lánca is.

A következő percben — mint ahogy ez már 
ilyenkor szokás — egy másik utas is önkénte
lenül :l zsebeim,: nyúlt és ez is rémülten állapi- 
tolla meg. hogy őt Is kifosztottak.

Hönid néhány perc múlva kitört az általános 
pánik, az elsöosztályu vágón utasai fejvesztet
ten forgatták fel a kocsi berendezését, mert 
megállapították, hogy

valamennyien egy rendkívül ügyes éa hu
moros zsebtolvaj áldozatai lettclu

Meghúzták n vészféket, megállt a vonat s a 
kalauz tájékozallnavl töprengett a nyílt pá
lyái) e.f-'lől. I ogy az utasok közölt ki lőhet n 
zsebtolvaj. Váciul! rendőrök kutatták a kocsit, 
leigazoltattúk u Jelenlevőket, akik között egy 
jólöltözölt fiatalember jajvcszékclt » logiiango- 
■abban. .4 lettest azonban nem sikerült felfe- 
iatnL

Harmadnapra egy levél oldotta meg a prob
lémát, amelyet egy Hecht Gusztáv nevű fiatal
ember küldött a rendőrségre és amelyben a 
nyomozóhatóságok tudomására hozta, hogy ö, 
aki legjobban kiabált, volt a zsebtolvaj s az 
összeszedett pénztárcákat és értéktárgyakat egy 
kis bőröndben összecsomagolva, a kocsi átka- 
tatásának idejére a vágón tetején rejtette el.

Az eset híre futótűzként terjedt el a zsebtol- A rendőrség széleskörű nyomozást indított.

A főkapitányságra az utóbbi időben már 
egész sereg hasonló természetű bejelentés 
érkezett, az ismeretlen szélhámos ellen, aki 
főként a kereskedőnegyedekben leselkedik 
áldozatokra és eddig

huszonöt inast fosztott kL

GYURKOVICS FIUK
FARKAS IMRE uj operettje — Tökéletes 31-41 előadássorozat
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JOSEPHINE BAKER
minden este világváros varieté műsor keretében a

ural, mérsékelt
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Délutáni előadások tel jós I
csmanöK vasárnap Uasárnap | Mátra
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Jegyek május 31-ig valumcnnyl előadásra minden elővételi dij nélkül válthatók a Royal 

Orfeum jegypénztáránál reggel 10 tői este 10-ig és az összes jegyirodákban.
Délutáni helyárak: 1.20—8 pengőig. Esti helyárak: 1-50—12 pengőig* 
Délutáni előadások kezdete fél 4 órakor. Esti előadások kesdete 8 órakor. Telefón: í. ÍM8

ADORJÁN ANDOR 
ÁGAI BÉLA 

BÍRÓ LAJOS 
CAVALLIER JÓZSEF 

EGYEK ZOLTÁN 
ELEK ARTÚR 

ENUHÓm BÉLA 
EMŐD TAMÁS 

FARKAS IMRE 
FEIKS JENŐ 

FENYŐ MIKSA 
GELLÉRT OSZKÁR 
HARSÁNY! ZSOLT 
HERCZEG GÉZA 
HEVESI SÁNDOR 

IGNOTUS 
INCZE SÁNDOR 

KÁLNOKI IZIDOR 
JÓB DÁNIEL 

KÁLI.AY MIKLÓS 
KARINTHY FRIGYES 

KEMÉNY SIMON 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 

KRÚDY GYULA 
LÁNYI ZSIGMOND 

LÁZÁR MIKLÓS 
LENGYEL MENYHÉRT 

LESTYÁN SÁNDOR 
MAJOR HENRIK 
MÁRKUS LÁSZLÓ 
MÁRKUS MIKSA 

MÓRICZ ZSIGMOND 
NAGY ENDRE 
OSVÁT ERNŐ 

PORZSOL!1 KÁLMÁN 
RADNÓTI JÓZSEF 

RUTTKAY GYÖRGY 
SCHÖPFLIN ALADÁR 

SALGŐ ERNŐ 
SZÁSZ ZOLTÁN 

SZÉP ERNŐ 
SZILÁGYI GÉZA 

SZOMORY REZSŐ 
SZOMOKY EMIL 

TERSÁNSZKY J. JENŐ 
TÓTH ÁRPÁD 
TÓTH LÁSZLÓ
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HiKEK
Az olimpiai előkészületek jegyé

ben folyt le a margitszigeti 
lovasverseny

A Nemzeti Lovarda rendezésében a kétnapos 
lovasinérkőzések második napja folyi io a 
MAC margitszigeti aporttelcpén, mely a Nem
zeti Lovardától már megszokott pompát ni fel
díszítve fogadta a nagyszámú és előkelő közön- 
•éget. A hölgyek könnyít díjugratásával kezdő
dött a mérkőzés délelőtt 10 órakor. Ez a ver- 
•ooyszáin szombatról maradt vissza, amikor is 
a beállott sötétség miatt kellett mára halasz
tani ezt a program m számot. Déli 1 órai kezdet
tel az urak nehéz díjugratására, az olympial 
díjugratásra került n sor és a kétnapos mérkő
zést végül a hölgyek nehéz díjugratása fejezte 
be.

A vasárnapi mérkőzéseken megjelent Horthy 
Miklós kormányzó, Izabella és Auguszta főher- 
regasszonyok, Gabriella főhercegnő, a pár mai 
hercegnéi két leányával és ott láttuk gróf And
rásig Gézát, herceg Odrscalchi Bélát, gróf pr- 
jacievlch Albertét, gróf Erdűdy Rudolfot, őr
gróf Pallavlcini Györgyöt, gróf Széchenyi Viktort, 
gróf Széchenyi Imrét, gróf Teleki Sándort, Tar
kain Kálmánt, Jánky Kocsárd hadseregfői 
rancsnokot, Kárpáti Kamilló dandárparai. 
noko*. Scltovszky Béla belügyminisztert, Ra- 
kocszky Ivánt, a közmunkatanács cinül ét, 
Plósz Béla államtitkárt és a társadalmi, politi
kai és katonai kiválóságaink számos tagi?.

A kétnapos lovasmfrközésen megjelent Jose- 
phine Baker is.

A inai nap részletes eredményei a követke
zők:

1 Hölgyek díjugratása: 1. Binder Oltó 
„Fáraó" lova. lov. gróf Ahnásy Pálnó. 2. Holt
versenyben Hungária Concours-istálló „Szom
jas 4" lova, lov. Pauly Hartmannó és Hungária 
Concours-istálló „Gigolclte" lova, lov. Pauly 
Harlmanné. 4. St. Hubertus Concours-istálló 
„Csínom Palkó" lova, lov. Éber Amália.

II. Urak nehéz díjugratása. 1. St. Hubertus 
Concours-istálló „Bakony" lova, lov. Malanotli 
Lajos. 2. Tisza concours-istálló „Párta" lova, 
lov. herceg Odescalchi Miklós. 8. Tisza Con- 
cöurs-istálló „Jumper" lova, lov. herceg Odrs- 
• alchi Miklós. 3. Tisza Concours-istálló „Jöcky 
Jumper" lova, lov. herceg Odescalchi Miklós. 
4. Tisza Concours-istálló „Béni" lova, lov. 
Cseh Kálmán. 5. Hungária Consours-istálló 
„Szomjas" lova, lov. Pauly HarUnanné.

III. Olymplai díjugratás. 1. Hungária Con- 
eours-istálló „Kosztpénz** lova, lov. Dr. Réznek 
Jenő. 2. Gróf Almásy Pál és Pálné „Terlindc" 
lova, lov. gr. Almásy Pál. 3. Malanotli Lajos 
„Oarahonciásdlák" lova, lov. Binder Ottó. 4. 
Tisza Concours-istálló „Fóth" lova, lov. Cseh 
Kálmán. 5. Keresztes Ákos „Abclard" lova, lov. 
Ptrczcl Aladár.

IV Hölgyek nehét dijagratása. 1. Hungária 
Concours-istálló „Kimonó" lova, lov. Pauly 
Hartmannó. 2. Hungária Concours-istálló „Glo- 
tette" lova, lov. Pauly Ilartmanné. 3. Nemzeti 
Lovarda „Ábránd" lova, lov. Éber Amália. 4. 
Kaffka Zoltán „Buksi" lova, lov. nárczy Erzsé
bet. 5. Tisza Concours-istálló „Waldtraul" lova, 
lov. Gr. Gyürky Aladárné.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet vasár
nap az. időjárásról a következő prognózist 
adta ki: Változékony idő várható, helyen kint 
esővel.

— Sokorőpiílkal Szabó látván czüstlako- 
dalmű. Sokorópátkai Szabó István vasárnap 
ünnepelte Győrszentmdrtonban ezüstlakodal- 
mát. Ebből az alkalomból odautazott Vn.rs 
József népjóléti miniszter és Drchr Imre 
államtitkár is, akik a volt kisgazdaminisztert 
melegen ünnepelték.

KARIMA 
uj szikiiák
— A Dunántúli Közmüvelödfal Egyesület 

közgyűlése. A Dunántúli Közművelődési Egye
sület vusárnap délután a vármegyeházán köz
gyűlést tartott. Rákosi Jenő elnöki megnyitója 
után Serédi Jusztinián hercegprímás, majd 
Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter mon
dott nagyhatású beszédet. Sülé Antal, a Dunán
túl újjászületéséről tartott előadást. Ezután 
Fodor Oszkár ügyvezető elnök indítványára a 
közgyűlés táviratilag üdvözölte Rotheoiere lor
dot, valamint gróf Apponyi Albertét, majd 
diszclnöknek megválasztották Serédi Juszti- 
niáut és Klebelsberg Kuno grófot. Elnök ismét 
Rákosi Jonö lett. A díszes ülés Rákosi Jenő 
szavaival ért véget.

— Szerelés közben felrobbant egy motor
kerékpár. Bakács János géplakatos vasárnap 
délután a Kispest Gcllért-utca 11. számú ház 
udvarán meg akarta javítani motorkerékpárját. 
Munkakörben a gép felrobbant és n szerte 
hulló vasalkatrészek Bakácsot súlyosan meg
sebesítették, akit a mentők a Bakay-klinikára 
szállították.

— A l'estl Magyar Kereskedelmi Bank az 
eddig forgalomban volt részvényeit bevonja s 
helyettük ujnvomásu pengő névértékű kiállított 
részvényeket bocsát ki. A régi részvényeket uj 
részvényekre e hónap 15-töl kezdődően 1928 
november 15-ig díjmentesen cseréli be a bank 
értékpénztára.

•1M«C nílkfll építünk fel. 10 éves törlesztés mellett. Ruda- 
pei>trn ét vidéki városokban, minden olyan bát udva- 
ián, shot fünlói-obAk nincsenek. Részletes létráit kése- 
•éazel küldünk. Megrendelhető: „Penuenla" vezérkér 
vbekt&M, Badaréit. Petőd Sándor-utca 11. tzAm. Tele 

Un; Teréz 272 - 72.

I — A hí ital tragédia hatodik áldozata.
?érsröf jelenlik: A báttai'tömeges csendőr- 

Igyilkosságnak vasárnapra újabb áldozata 
lett. Meghalt a merénylő Kovád István 
csendőrőrmester egyik áldozatának, a lelőtt 
Bátor Lajos Hangya-üzletvezetőnek a nő
vére, Sajgó István szekszárdi városi tisztvi
selőnek a felesége. Sajgónét annyira meg
rázta fivére tragédiája, hogy ágynak esett s 
a súlyos izgalmak következtében szenvedett 
betegségbe szombaton bele Is halt. Vasár
nap délután temették el Báttaszéken nagy 
részvét mellett.

— A debreceni zaidó hősi halottak emlék
táblájának leleplezése. Debrecenből jelentik: 
Vasárnap délelőtt nagy ünnepség keretében 
leplezték le a Deák Ferenc-utcai zsidó
templom falában elhelyezett márvány táblát, 
melyet a háborúban eloselt 175 zsidó hősi 
halottnak az emlékére állítottak fel. Az ün
nepélyen résztvett Debrecen város egész 
zsidó társadalma és ott voltak a társadalmi 
egyesületek képviselői is. Az ünnepi isten
tiszteleten Schlcsinger Sámuel főrabbi mon 
dőlt ünnepi beszédet.

- összeverték a szomszédok. Lukiéi Pál ko- 
vár.“.segéd vasárnap este ittas állapotban tért 
' i7.i Dorozsmai-ut 117. szám alatt levő laká- 
sára. Az ittas kóVáeZMgéd szóváltásba elegye- 
deli a liózi.r ; térrel, a vitábu beavatkoztak a 
ház lakói, akik Lukiéira támadtak és megver
lek. A szerencsétlen embert a mentők eszmé- 
ktlr.n állapotban a Kun-utcai kórházba vitték.

Egy bicikli versenyző elgázolt egy kis
lányt. Pesterzsébeten, a Kossuth-téren halad
lak át a vasárnap délutáni kerékpárverseny
zők, miközben az egyik versenyző elütötte 
Gémes Juliska 7 éves tanulóleányt, akit a 
Pesterzsébet mentők az Uj Szent János- 
kőrházba szállítottak.

MA K IN JA
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—A fagy súlyos károkat okozott Hevesben. 
Szombaton éjszaka igen hűvös időjárás és 
tagj' vonult cl Heves vármegye fölött, csak 
vasárnapra derült ki, hogy a fagy milyen sú
lyos károkat okozott a szőllőkben. Az eddigi 
megállapítások szerint Eger környékén a 
szőllősck 30—40 százaléka. Gyöngyös kör
nyékén 44>—50 százalék, Verpelét és Heves 
vidékén 20—30 százaléka, Ecsek határában 
pedig 15 százaléka pusztult el.

— Fölmetszette a haragosa nyakát. Egerből 
jelentik: Szombaton éjszaka egy lakodalmi 
mulatságon Jaksi Sándor és Vass Sándor legé
nyek Összeverekedtek, mindketten kést rántot
tak és egymásnak mentek. Jáksi késével Vass 
Sándornak úgyszólván fölmetszette a hasát. A 
szerencsétlen embert életveszélyes állapotban, 
kórházba szállították.

— Töhb halott ja van a jugoszláv árvíznek. 
Szabadkáról jelentik: Jugoszláviában napok 
óta óriási esőzések vannak. Az összes folyók 
megduzzadtak és hatalmas területeket öntöt
tek el. A Bistice folyó elöntötte Deljugoszlávia 
Pely városát. Több ház összedőlt s a romok 
sok embert temettek maguk alá. A kormány 
több század katonaságot rendelt az elöntött 
területekre.

— „Vasúti kalauz" a legújabb és legolcsóbb 
vasúti menetrend, mely könyvalakban ma hagyta 
cl a sajtót. Tartalma: Magyarország összes vas
úimnak nyári teljes menetrendje és díjszabása. 
Csupán 50 fillér s kapható mindenütt.

— Ncmcsfénilpnrosok gyűlése, A nemesfém- 
Iparosok országos szövetsége vasárnap dél- 
i Kitt tarlóit közgyűlésén Láng Ernő kereske
delmi tanácsos elnöki megnyitója után Láng 
Ernőt elnöknek, Neuwald Samut ügyvezető el
nöknek választották meg.

M A It I N J A
SOMOGYI ERZSI

— Egy rokkant gazda féltékcnységl drámája. 
Szegedről jelentik: Veverka Antal mélykúti 
gazda, aki százszázalékos hadirokkant, állan
dóan féltékenységével üldözte fiatal feleségét. 
Az asszony tegnap elhngvta a házát. Alig lépett 
ki az ajtón, Veverka összeszedte az asszony 
ruháit, elégelte, azután a szoba közepére rakta 
az ágyneműket, leöntötte petróleummal felgyúj
totta, ráfeküdt az égő máglyára és borotvával 
elvágtn a nyakút. A szomszédok észrevették, 
betörték az ajtót és orvost hívtak hoizá, majd 
életveszélyes állapotban a szegedi kórházba 
szállították

— A Budapesti Szobafestők ktegyiiléae. Va
sárnap tartotta a Budapesti Szobafestők és Fé
nyezők Iparteslülctc március 25-iki közgyűlé
sének folytatását, amelyen Lovász Gyula ipar
testületi elnök megemlékezett Alpár Ignácról, 
mnjd Vass Béla törvényhatósági bizottsági tag 
felszólalása után a gyűlés Jeney Zoltánt alel- 
nőkké választotta.

— A l’elöfl Társaság évzáró Illése. Vasárnap 
délelőtt tartotta a Petőfi Társaság évzáró ülé
sét, amelyen az elnöklő Pékár Gyula felszóla
lása után Máday Gyula, Koroda Pál, Lázár Ist
ván és Kiss Menyhért tartottak felolvasást.

— Vak növendékek fölvétele. A lovag Wech 
selmann Ignác és neje Keutchloss Zsófia vakok 
tanintézetébe a jövő iskolaévre felvesznek tan
köteles korban lévő vak gyermekeket. A felvé
telt kérő folyamodványokat, melyekhez szüle
tési-, orvosi- és himlöoltási bizonyítvány mel
léklendő, nr intézel igazgatóságnál (VII.. Mezt- 
kói-ut 60.) kell benyújtani, hol a felvételt ille
tőleg készséggel nyújtanak felvilágosítást.

Pun 2 utolsó fellépései 
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—Rothermere lord fia magysrzíaxlóa 
repülőgépen Páriába érkezett. Le Bourget- 
bői jelentik*. Vasárnap délben Londonból 
repülőgépen ideérkezett Eumond Harmt- 
uzorth, Rothermere lord fia, hat újságíró kí
séretében. Holnap, hétfőn, Münchenen ál 
Budapestre folytatja útját A repülőgépen 
angol és magyar zászló leng ezzel a felírás
sal: Üdvözlet a magyar nép neki

— Betörés egy tüköratcal ffiszerkereakedéebe. 
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a Tü
kör-utca 2. száma házban levő Wachs Ignác 
füszerkereskedésének lakatját és vasredőnyét 
ismeretlen tettesek felfeszitették s behatoltak 
az üzletbe. A betörők feltörték a kézi pénztárt, 
qmelyből 200 pengőt készpénzt vittek el és nagy 
pusztítást vittek végbe a felhalmozott élelmi- 
szerkészlelekben is. A tettesek úgy látszik, jól 
fel voltak készülve a betörésre, mert a maguk
kal vitt zsákokban és kosarakban nagymennyi
ségű szardíniát, különféle husneműeket, palack
borokat, likőröket és más értékes holmikat szál
lítottak el. A betörést a reggeli órákban vették 
észre és a helyszínen megjelent detektívek meg
állapították, hogy régi és a rendőrség által is
mert betörök törtek be Wachs Ignác üzletébe. 
A rendőrség a Betörők kézrekeritése érdekében 
széleskörű nyomozást indított.

— Súlyos villamosgázolás ■ MarglUildon. 
Vasárnap délben a Margithidon súlyos ki
menetelű villamoselgázolás történt. A Mar- 
git-szigeti bejárónál át akart’ menni a másik 
oldalra Varga Dezsőné 40 éves háztartásbeli 
asszony, de abban a pillanatban haladt arra 
az egyik 33-as jelzésű villamos, amely el
ütötte az asszonyt, akit a mentők haldokolva 
szállítottak a Rókus-kórházba. A villamos
vezető azzal védekezett, hogy bár erősen 
csöngetett, az asszony mégis a járda szélén 
haladt és közvetlen a kocsi előttt lépett le a 
sínre. A rendőrség megindította a gázolás 
ügyében a nyomozást.

— A plncérgyülés a százalékos rendszer 
mellett döntött, A magyar Pincérek Orszá
gos Szövetsége 1928 május 9-én megtartott 
pincérgyülés határozati javaslatot fogadott 
el, melynek értelmében a pincérekre nézve 
a borravalórendszer helyett a százalékos 
rendszert léptetik életbe, a következő meg
állapítás mellett: 1. A százalék a szállodai 
és vendéglöiparban f5%, ebből a főpincére
ket 5°/o, a: éttermi segédeket 10% illeti 
meg. 2. A kávésiparban — miután étkezés 
nincs — 20%, ebből 8% a fő pincérek és 
Í2% a felszolgálószemélyzet díjazása. 3. A 
százalékot a külföldön már bevált mintára 
a vendég által fogyasztott étel és ital össze
géhez kell csatolni. 4. A százalék felszámí
tása tekintetben egy pengőn aluli fogyasz
tás is egy pörgőnek számit. 5. A pincérleá
nyok működését betiltó és már folyamatban 
levő rendelkezés mielőbbi érvényben marad. 
levő rendelkezés mielőbbi érvénybcléptetése. 
6. A jelenlegi hetifizetés továbbra is érvény
ben marad.

— Autó és kerékpár összeütközése. Vasárnap 
hajnali öt órakor a Zugligeti-ut 23. számú ház 
előtt súlyos autó és kerékpárkarainból történt. 
Lukács Andor 27 éves illatszerkereskedő Zug
liget irányából a város felé közeledett a Bp. 26 
— 118. számú autójával. Vele szemben kerék
pározott Szabó Sándor altiszt, aki későn vette 
észre a közeledő autót ét egyenesen beleszaladt 
az autóba. Szabó nagy Ívben leesett a gépéről 
és súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők a 
szerencsétlen embert az Uj Szent János-kór- 
házba szállították. Lukács Andort előállították 
a rendőrségen, ahonnan kihallgatása után sza- 
badanbocsátotlák. Az eljárást azonban megin
dították annak m égállapi tása végeit, hogy kit 
terhel a felelősség a szerencsétlenségért.

Megnyílt a Lengyel Reprezentációs Kiállítás. 
Vasárnap délelőtt ünnepi keretek között nyi
totta meg Horthy Miklós kormányzó a Nemzeti 
Szalonban a Lengyel Reprezentációs Képző
művészeti Kiállítást, amelyen megjelent csak
nem az egész diplomáciai kor, a kormány ré
széről Klebelsberg Kunó gróif kultuszminiszter, 
a székesfőváros részéről Ripka Ferenc főpol
gármester, valamint a politikai, közéleti, társa
dalmi és művészvilág számos kitűnősége. Mi- 
chalowski lengyel követ üdvöző beszéde után 
Klebelsberg Kunó gróf közoktatásügyi minisz
ter méltatta a kiállítás jelentőségéi, majd a kor
mányzó mondott rövid beszédei.

— Megszökött elmebetegek. Szegszárdról 
jelentik: A szegszárdi Ferenc-kórház xaufoit 
elmebeteg osztályáról vasárnapra virradó éj
jel két elmebeteg, a 39 éves Szállási Sándor- 
né és a 20 éves Tóth Júlia megszöktek. Körö
zésüket elrendelték.
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— Szeptemberben jön Budapestre Földe 
olasz knliuszmlnlszter. Az elmúlt napokban 
hire terjedt annak, bogy a magyar barátsá
gáról híres olasz kultuszminiszter, Fedele < 
közeli hetekben Budapestre utazik. Mint g 
Hétfőt Napló jó helyről értesül, az olasz 
kultuszminiszter budapesti utazásának idő
pontját szeptember hónapra halasztotta el. 
Fedele minisztert a fővárosban nngy ünne
pélyességgel fogják fogadni.

MA K IN JA
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— A hentesek a vasárnapi hosárasltásért A 
budapesti bentesipartestület vasárnap délelőtt 
tartotta Bittner János elnöklete alatt ezévi ren
des közgyűlését, amelyen elhatározták, hogy a 
vasárnapi munkaszünct megszüntetése és a 
husárusitásnak délelőtt 10 óráig történő enge
délyezése érdekében kedden délelőtt küldött- 
ségileg járulnak Herrmann Miksa kereskede
lemügyi miniszter elé, kilói a munkaszünet 
részlegei felfüggesztését fogják kérni.

— Szocialista népgyülés. Vasárnap délelőtt 
a szociáldemokratapárt Dob-utcai szervezetének 
helyiségében népgyülés volt, amelyen Farkas 
István országgyűlési képviselő az általános 
gazdasági helyzetet ismertette. Utána Csillag 
Ferenc szólalt fel, aki munkáskérdésekkel fog
lalkozott.

— A Földhitelbank a napokban tartotta már- 
legwegállapitó igazgatósági ülését dr. Faupera 
Ferenc elnöklése alatt, amelyen megállapította 
az 1927. évi üzleti eredményt, amely 1,029.286.43 
pengő tiszta hasznot mutat ki. Ez a kedvező üz
leti eredmény teszi lehetővé, hogy az igazgatóság 
a közgyűlésnek javasolni fogja, hogy az 1927. 
évi szolvény beváltására, a tavalyi 5 pengővel 
szemben az idén szelvényenként 6 pengőt for
dítson. Az intézet kedvező üzleti eredményeit 
elsősorban a földbirtok és telekparcellázás te
rén kifejtett munkásságának köszönheti. A 
bank nemcsak meglevő birtokait parcellázta, ha
nem birtokállományát az elmúlt évben még 
nagy, hat uradalom megvásárlásával is gyara
pította. Ugyancsak a telepítés terén is haté
konyan szolgálta a bank a magyar gazdasági 
érdekeket .mert módot adott arra, hogy számos 
magyar gazda földbirtok-tulajdonhoz jusson, 
illetve visszatelepülhessen. Értékes eredménye
ket tud felmutatni az intézet a fővárosi parceta 
lázások terén is, amelyekkel lényegesen előmoz
dította a fővárosi építkezési lehetőségeket és 
nagyban hozzájárult a főváros fejlesztéséhez, 
végül ugyancsak fokozatos fejlődést mutat H 
a bank üzlet minden ágában.

— A Ganz és Társa—Danubius Gép-, Vágón- 
és Hajógyár Rt közgyűlése részvényenként fl 
pengő osztalék kifizetését határozta el. A szel
vényeket május 12-től kezdve Budapesten a 
Magyar Általános Hitelbank és a Magyar Le
számítoló- és Pénzváltóbank és Bécsben az ös- 
lerreichische Creditanstalt für Handel und Ge- 
werbe főpénztárai váltják be.

— A Gieella-gőzmalom Rt múlt évi mérleg* 
36,660.27 P nyereséggel zárult, melyből a f. hó 
22-én tartandó közgyűlésnek javasolják, hogy 
25.000 P-veJ az értékcsökkenési tartalékalapot 
dotálják, a többit pedig az 1928. üzleti évre vi
gyék át. így osztalékot nem fizetnek. A társaság 
egy elsődendü olasz céggel olasz-magyar rizz- 
hántoló rt-ot alapított a múlt év végén. A na
gyobb tőkeszükséglet kielégítésére ugyancsak ja
vasolni fogják a közgkyülésen az alaptőkének? 
1.5 millió pengő n. é. elsőbbségi részvény kibo
csátásával leendő emelését. Ily címletek kibocsá- 
tósát nz teszi szükségessé, mert a társaság rész
vényeit a tőzsdén névérték alatt jegyzik. Az ősz, 
szét elsőbbségi részvényeket a régi részvényetek
nek fogják felajánlani. Ezek mellett további 
30.000 darab 25 pengő n. é. elsőbbségi részvény, 
kibocsátásával jogosítva lesznek a régi részvé
nyesek k^t darab régi részvényt egy darab el
sőbbségi részvényre áteserélnt, miáltal a két 
részvény közti különbség megszűnik. Ez esetben 
az uj másfél millió pengős tőkeemeléssel együtt 
a társaság alaptőkéje 2.25 millió • tartalék-* 
tőkéi szintén 2.25 millió pengőre emelkednek.

— A Magyar Cukoripar Részvénytársaság 
tegnap tartott közgyűlése az osztalékot 10 pen
gőben állapította meg, mely e hónap 14-től ke
rül kifizetésre.

— A Magyar Asphalt Réssvénytársaság 50 éves 
fenállása alkalmával május 7-én megtartott évi 
közgyűlése az osztalékot 1.80 pengőben állapí
totta meg.

Taftarin
VIII., Rákóczbut 68.
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. vasárnap őrizetbe vettan 
8ero Lászlót, az Angol Magyar Bank 

debreceni tiowanab igazgatóját
Czutrin Andor roszessoggei gyanúsba meg az 

igazgatót siKKasztasatban
Debrecen, május 18.

f-A Hétfői Napló tudósítójától.) Szombaton 
éjszaka szenzációs fordulat következett be 
Czutrin Andor, az Angol-Magyar Bank debre
ceni tisztviselőjének sikkasztása ügyében. A 
vizsgálóbíró

lefoglalta azt a levelet,
melyet a sikkasztó Czutrin Andor Hamburg
ból irt és amelyben leleplezte sikkasztásának 
történetét és megnevezi azokat, akik 

részesei voltak azoknak az üzleteknek, 
melyek a bank károsodását idézték elő. A le
vélben előkelő és vagyonos debreceni urak 
szerepelnek, akiknek a nevét Czutrin gabona
üzletkötéseknél fölhasználta és akiknek a 
nevében kötlevél és fedezet nélkül játszott a 
tőzsdén. A szerzett nyereségből

ezeknek az uraknak öt-tízezer pengős té
teleket utalt át,

azzal az indokolással, hogy szívességből ját
szott ismerőseinek és a rájuk eső üzleti részt 
átadja. Félévig űzte ezt a manipulációt, so
kan kaptak Czutrintól üzleti haszonrészese
dés címén pénzt anélkül, bogy valamit is 
kockáztattak volna és a Czutrin által szét
osztogatott nyereségek nagy tekintélyt adtak 
a városban a fiatal igazgatónak, akit Debre
cenben általában már úgy ismertek, mint

■ gabona Napóleont

A levélben foglalt adatok fölhasználásával 
megkezdték Czutrin által megnevezett urak 
kihallgatását és este berendelték kihallga
tásra Gerő Lászlót, az Angol-Magyar Bank 
debreceni fiókjának igazgatóját, aki ellen a 

rendőrség részéről még *x a gyanú is fel
merült, hogy

előmozdította Czutrin szökését.
ö beszélte rá állítólag i riedlánder Mórt, 

hogy ötezer pengőt adjon át Czutrinnak. aki 
ezzel a pénzzel és az egyik debreceni banktól 
részére kiutalt tizenhatezer pengővel szökött 
ki külföldre.

Cerő László bankigazgató kihallgatásakor 
tagadta, hogy része lenne Czutrin üzelmei- 
ben és azt hozta föl, hogy Czutrin bosszút 
akar állni rajta azért, hogy a bank feljelen
tést tett ellene. Kihallgatása után a bankigaz
gatót dr. Runcsik Tibor rendőrfogalmazó

őrizetbe vette.
A rendőrség ettől függetlenül tovább foly

tatja a nyomozást és vasárnap is több embert 
hallgattak ki. A hétfői napon a már eddig 
begyült terhelő adatok alapján valószinüleg

újabb őrizetbevételt fognak elrendelni.
Érdekes, hogy azok a debreceni urak, akik 

Czutrin Andor luftüzleteiben rész tv ettek, 
sorjában megtérítik azt a pénzt, amit 
Czutrintól kaptak, hogy igy szabaduljanak a 
következmények alól.

Gerő László bankigazgatót az Angol- 
Magyar Bank felfüggesztette állásától és el
lene fegyelmi vizsgálatot rendelt eL Dr. Láng 
Lajos, az Angol-Magyar Bank központjának 
főügyésze az Angol-Magyar Bank vezérigaz- 
galóhelyettese társaságában vasárnap Debre
cenbe utaztak, hogy tanácskozásokat folytas
sanak a nyomozást irányitó Preinesbcrger 
vizsgálóbíróval.

NEM IGAZ 
hogy a Dorao gurrvrír- 
talpú M4,zoncipőnek 
ninccen pária. -\fan 
pártosam

•
CflpOo

Vasárnap hirtelen apadni 
kezdett a Sajó

Két hétig tart amíg a víztömegek visszahúzódnak
a termőföldről

számítás azerint evaknem kit h/tig tart, «MtbMkkole. májn* U.
A Sajó áradása a vasárnapi napra elérte 

kulmináclóa pontját és megindult
a vts apadása.

A Sajó okosta váratlan áradás harmadik nap
ján hatalmon víztömegek lepték el a Bánrévé
től Sajószentpéterig terjedő árterületet, vala
mint a termőföldet is. Az áradás a vasárnap 
virradó éjjel még tartott,

vasárnap délelőtt azonban elérte kutminá- 
eiőá pontját éa apadásnak indult.

A beállott kulmináció ellenére Is a valósriaü 

a víztömeg a termőföldről vissrahazödtk a Így 
óriási károkat okoz a beállott Áradás.

Boraodmegyében egyébként Ónod és Meaő- 
csÁt községek körül vasárnap reggel egy mé
terrel emelkedett a vízállás, minthogy azonban 
ezeken a helyeken megfelelő védőgátak vannak, 
árvizveszcdelemtöl tartani nem kell.

A földművelésügyi minisztérium kiküldött bi
zottsága az árviz okozta kár megállapítása cél
jából hétfőn érkezik Miskolcra, ahol Soldos 
Béla dr. főispán vezetésével begárja az árvlz- 
sujtóttá területeket s megállapítja a kárt

Kerstens Theodor autószerencsétlensége 
a gödöllői országúton

Egerben letartóztatták Fontányi dr. budapesti ügyvédet

Autója felborult a
Gödöllő, május 13.

Könnyen végzetessé válható autószeren
csétlenség történt ma Gödöllő közvetlen kö
zelében a Budapest—gödöllői országúton. 
Kerstens Theodor, akinek neve a Leirer Amá
lia elleni bűntény óta ismeretes,

a Gödöllő előtti úgynevezett halál- 
kanyarodónál felborult autójával.

Kertens Theodor jobbkezén súlyosan meg
sérült.

Vasárnap délután autókirándulást terve
zett Gödöllőre Kerstens Theodor egy idő 
sebb hölgy s annak leánya társaságában. A 
hathengeres, elegáns Studebacker gépet 
maga Kerstens vezette, aki noha gyakorlott 
autóvezető, nem tanúsított kellő óvatossá
got a gödöllői országút legnehezebb pontján, 
az országúinak azon részén, amelyen az ut 
Vác és Hatvan felé elágazik s abból már több 
autószerencsétlenség történt. A hollandus

A meglazult pályatest okozta 
a kassai gyors katasztrófáját
A mozdony klslklott, telborult és magával rántott három 

kocsit Is
Kassa, május 13.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasár
napra sikerült tisztázni, miként történt a 
Prága—kassai gyorsvqpat súlyos katasztró
fája. Prága felől jött a gyorsvonat, amikor 
Kassától 22—23 kilóméternyi távolságra Bo- 
bos állomás előtt a nyilt pályán

a mozdony kislklott
és magánál rántotta a csomagkocsit. A moz
dony felborult s a pályatesttől körülbelül 50 
méternyire

a mély iszaprétegbe zuhant.
’A puha Iszapnak volt köszönhető, hogy n 
mozdonyból kiesett mozdonyvezetőnek és 
fűtőnek semmi bajuk nem történt. A ki
sikló mozdony kirántotta helyéből a cso
magkocsi után álló két harmadosztályú sze
mélykocsit ts, amelyek

szintén felborultuk.
A kocsi utasai közül Kari Mária vasúti ta
karítónő a kerekek alá került, amelyek 

mindkét lábát tőből lemetszették.
A kocsi utasai közölt volt cgv amerikai 
állampolgár is, ez is igen súlyos koponya
törést szenvedett és az üvegszilánkok súlyo
san megsértették a többi utasokat is.
u A beleset azinbstyérs csakhamar eeffftr

autóvezető gyors tempóban vett kanyarula
tot az éles országúti kanyarodónál, melynek 
következtében gépe

az országút szélén lévő kőrakásra fu
tott fel, majd felborult 

Szerencsére akkor érkezett az országúti ka
nyarodéhoz egy Miskolcról jövő gépkocsi, 
melyet Farkas Ferenc soffőr vezetett. Farkas 
az autójában ülő utasokkal együtt nyomban 
a felborult autó utasainak segítségére sietett. 
Csodálatos módon az ijedtségein kívül a 
Kerstens Theodor gépkocsijában Jévö

két nőutasnak semmi baja sem történt, 
Kerstens Theodor azonban

jobbkarján s jobbkecefején súlyosan 
megsérült,

úgyhogy nyomban autón beszállították Bu
dapestre, ahol az elsősegitség nyújtás után 
a Liget-szanatóriumban ápolás alá vették.

vonat érkezett, amely a sebesülteket és a 
többi utasokat Kassára szállította. A súlyo
san sérülteket a kassai kórházban helyezték 
el ,ezck közül Kari Mária vasárnap

sebeibe belehalt.
Vasárnap a vasutigazgatóság részéről bi

zottság szállt ki a katasztrófa színhelyére. 
A bizottság megállapította, hogy a 70 kilo
méter sebességgel száguldó gyorsvonat ki
siklását

a meglazult pályatest okozta.
Kihallgatták a pályaőrt, aki elmondotta, 
hogy ő korábban jelentést tett, amely sze
rint az utóbbi napok nagy esőzései követ
keztében a pályatest meglazult. A síneket 
azonban nem hozták rendbe és igy történt, 
hogy a gyorsan száguldó vonat alatt az 
egyik sin kiugrott s a mozdony kisiklott.

Eger, május 13.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az egri 

törvényszék PattenhofTer tanácsa szombatra 
tűzte ki Fontányi József dr. budapesti ügy
véd bünpörét, akit többrendbeli csalással és 
sikkasztással vádolt az ügyészség. A tárgya
láson az ügyvéd nem jelent meg. A bíróság
nak azonban tudomására jutott, hogy Fon- 
lányi József dr. a városban tartózkodik. 
Erre a bíróság elrendelte az ügyvéd előállí
tását.

Az egri rendőrségnek sikerült is megta-

Ötven embert csapott be 
hamis életbiztosítással

Nagyarányú szélhámosság egy nem létező biztosító nevében
Példátlanul álló szélhámosság ügyében 

inditott vasárnap nyomozást a főkapi
tányság.

Az utóbbi időben különösen a pestkör
nyéki községek és városok lakóit sorra járta 
egy magát Kollár Pálnak nevező férfi, aki 
mindenütt, mint a „Libertás” Biztositó Tár
saság ügynöke mutatkozott be. Kollár hang
súlyozta, hogy aki az intézetnél életbiztosí
tást köt, az ingatlanára, vagy a biztosítékul 
lekötött kötvényére

alacsony kamatláb mellett nagyobb köl
csönt kaphat.

Természetes, hogy a kisemberek körében 
nagy örömet keltett az ajánlat és a kilá
tásba helyezett kölcsön reményében igen so
kan szívesen kötöttek életbiztosítást Kollár
ral. Néhány nap múlva az ügynök maga 
hozta el a „Libertás” Biztosító Társaság 
életbiztosítási kötvényét,

felvette az első évi dijat, ami 50—100 
pengő között variált

és mindenkinek kijelentette, hogy a kölcsön 
Iránti kérelmet előterjesztette az intézet 
igazgatóságának, amely egy-két héten belül 
folyósítani is fogja a kívánt összeget.

A „biztosítottak" egy ideig türelmesen 
vártak a megígért kölcsönre, de

sem Kollár nem mutatkozott többé, sem 
a pénz nem érkezett meg.

mMatte fámat! 

lálni Fontányit, aki a Központi Szálloda 
egyik szobájában tartózkodott. A detektívek 
előállították a tárgyalásra, de

az ügyvéd annyira Ittas volt,

hogy a tárgyalást nem lehetett megtartani.. 
Erre az ügyész indítványozta Fontányi Jó
zsef

letartóztatását.

amit a törvényszék nyomban el is rendelt ■« 
az ügyvédet az egri törvényszék fogházába 
szállították.

Végül is többen megunták a várakozást és 
elmentek a Teréz-körut 12. számú házba — 
amely a kötvényen mint a társaság szék
helye volt feltüntetve és itt meg akarták 
sürgetni a kölcsön folyósítását. A legna
gyobb megdöbbenésükre kiderült, hogy a 
házban semmiféle biztositó intézet nincsen 
és ilyen nevű biztositó intézet

egyáltalán nem Is létezik.

.4 „biztosítottak”, több mint ötven ember 
akik egy rendkívül vakmerő és nagystílű 
szélhámosnak estek áldozatul, vasárnap fel
jelentést tettek a főkapitányságon, ahol a 
szélhámos kézrekeritésére megindították a 
nyomozást.

es NINCS veszet?,HA 

eERTánENITÓSZFRr MA5ZN4F.
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SZÍNHÁZ MOZI
Előre a fiatalokkal I

\ Király Színház és Halmay Tibor között fel
merült affér vasárnap újabb etappjához érke
zeti. A Színigazgatók Egyesülete teljes ülésén 
foglalkozott a példátlan szerződésszegéssel és 
elhatározta, hogy

Beöthy László által kér Reinhardt ellen 
megfelelő Intézkedéseket

Ugyanezt a határozatot megküldik a Budapesti 
Szinészszövelségnek ia, hogy ez saját kebelé
ben döntsön Halmay sorsáról. Az Internálta- 
nalc Bühnenverein minden bizonnyal megrójja 
majd Reinhnrdtot, hogy szerződésszegésre csá
bított egy színészt, n Budpesli Sziiiészszővetség 
választott bírósága pedig bizonyára megítéli azt 
n pönálét .amelyet Lázár igazgató követel és az 
ítéletet azután majd „in effigle" végrehajtják. 
Ezzel a botrányos ügy a lovagiasság szabályai 
szerint befejeződött volna, ha nem állna itt a 
Halmavtiak hozzánk beküldött nyilatkozata, 
amely azután kissé más megvilágításba helyez
heti a dolgokat.

— Fúj a szivein, • Írja Halmay ...  hogv
éppen Lázár Ödönnek kellett megtennem 
ezt. Lázár jóbarálom és igazi jóakaróm, 
akinek sohasem fogom elfelejteni szolgála
tait, amit értem tett. De az Isten áldja meg! 
ne kisánja tőlem azt, hogy most, amikor a 
silúg színpadán jálszhatom, ottragadjak 
egy „buta kis szerepben" a Király Színház
ban, ne kívánja tőlem azt, hogy ehzalasz- 
szám életem szerencséjét egy mellékszercp 
miatt, amit

játszhat bárki máa la ...
Ebből u nyilatkozatból aztán kiderül a pesti 

színhúzvczelés egész titka. Kiderül, hogy csak 
„kis szerepről" van szó, amelyet feltétlenül 
jobban tud eljátszani Halmay, mint egy 
névtelen, de amely szerepen

mégsem lordul meg egy aalnháa sorttá.
A szinház mégis ragaszkodik llalmayhoz, 
jól teszi, de csak addig, ameddig a szerződés- 
•zegés anyagi következményei érintik. A gör
csös ragaszkodás ilyen formában, hogy Buda
pesten nem található színész, aki ezt n szerepet 
eljátssza, egyrészt nem igaz, másrészt nem 
szlmpátlkus. Igenis. Lázár ignzgntó ur, nyugod
tan pőrölje be Halmayt, mert előlegeket volt 
fel, rsuful szerződért szegett és inkorrekt volt 
azzal n színházzal szemben, amely csak jót tett 
neki, de azután sürgősen nézzen más színész 
után, aki a szerepel kőrmegelégedésre, legfel
jebb sztárt jelző nélkül cl tudja játszani.

2.
Itt újra ki kell adni 4 jelszót, hogy

előre a Autótokkal!
.Tó értesülésem szerint Lázár Ignzgntó már 
dm>kodnft Is Halma; 
egyik l.alabár-fl’iért ti 
jöjjön haza, de amikor ez 
valkozva, nem telt elegei a nv 
Artúrt, ...................... '
fel a szerep 
vvl ezelőtt lokálokban játszottak Pesten, kül
telki színházakban tengődtek és jóformán alig 
tudták elérni azt. hogy egy-egy vasárnap dél
után, mini dublőr, pesti színházakban jálsz- 
hass.-inak. Bécs egyszeriben megcsinálta a hírü
ket. Fodor Artúr a Sziklnyak régi szincszcsa-

ki<

3.
Előre a fialatakkall A Városi Sainház Gyúr- 

kovics fluk clŐndása hogy bebizonyította, hogy 
nem kell okvetlenül sztárkongresszust tartani 
egy operettelőadáson. Elég az operett sikeréhez 
a jó színészek ' örege minden különösebb csil
logó és csillagnak nevezttt fliller-tehet- 
ség nélkül is. Ennél az előadásnál nincsenek 
sztárok (meg fogjak ezt bocsátani nekem az olt 
szereplő jó színészek) éo mégis ez a kedves, 
egyszerű, mondhatnám szimpla operett, válto
zatlanul halad a további sikerek félé. Hol a 
hiba?

A múltkoriban voltam egy szinészvizsgón. 
Egy sereg reményekre jogosító fiatal hölgy és 
Halai inber mókázott, érzelgett a színpadon. A 
nézőtéren csak 
nők ültek.

Egyetlen egy

a mamák, a barátok és barát-

Igazgatót nem láttam a páho
lyokban.

hogy igazgatóink nem érdeklőd-

ezt

  „ .. - - gon- 
pótlásáról .Először az 

liatozolt Béesbe, hogy 
szerződésére |ii- 

........................„ . 'hívásnak, Fodor 
Fővárosi Operettszinház tagját Wflr 

•Ijátsrásdra. A Latabár-fluk két év-

Két szélhámos török kalandjai Budapesten
Mit mond az Ali Baba?

sodródik a díszes társasághoz, a bűbájos, ara< 
nyos és tehetséges

Radó Teri
egy kültelki primadonna maszkjába. Hogy ez a 
nagyszerű hármas mit csinál a filmen és a 
színpadon, az el nem mondható — azt látni 
kell.

A filmen végigvonul a régi Pest, a szmpadon 
pedig elhangzanak a legújabb

Harmath Imre—Márkus Alfréd
slágerek. Újonnan szerződtetett tizennégy tagn 
jazz-band népszerűsíti a slágereket Andor 
Zsigmond karnagy vezetése alatt

Itt kell megemlítenünk, hogy a szkeccs kizá
rólagos joggal csak a Fórumban kerül be
mutatásra és Radó Teri, Dénes Oszkár, 'Radó 
Sándor minden előadáson fellépnek.

A nagystlilü szélhámosságok korát éljük. 
Köpenitzky kapitány méltó utódjainak fantasz
tikus kalandjai méltán kacagtatják meg a fél
világot, hál hogyne nevelnének akkor, ha 
Budapest két legnagyszerűbb „szélhámosának" 
maszkjában

Dénes Oszkárt és Radó Sándort 
ismerjük fel. Igaz, hogy csak filmen és szín
padon!

A Fórum filmszínház csütörtökön színházi 
premierszerü bemutatót ad nz „Ali baba" ciuiü 
iilm-szkeccsével. amely olyan pompás és nagy 
stílű, hogy külön kell vele foglalkozni.

Két pesti „link", Dénes Oszkár és Radó Sán
dor török maharadzsának öltözve Pestre jön, 
hogy itt a szélhámosságok egész sorával szé
dítse a Lipótvárost, Terézvárost, a Ligetet és 
kapcsolt részeit. Természetesen női partner is

Szomorú tény, ............................
nek u fiatal huj tások Iránt, amely napfény, az 
érvényesülési lehetőség hijján cliöiuiyad. Sze
relném látni, ha egy .színháznak három fiatal 
táncoskómikus tartalékja lenne, vájjon Halmay 
vagy egy más, sokmilliós gózsiju színész mer
né-e megkockáztatni .hogy csak egy napra ve
szélyeztesse azt a színházat, ahol az isten kü
lönös kegyelmiből vezető pozíciót foglalhat el. 
Szeretném látni, hogy ha a színigazgatóink 
többet adnának a fiatal mncszgenerációra, kel- 
lene-e titokban az év folyamin a helyárakat 
fölemelni, mert a sztnrgázsik mérhetetlenül 
terhelik a budget-cl?

A fiatalok előretörése inkább a színházt 
helyárak leszállítását, a sihibáz egészséges 
üzletmeneteiét éa a pesti színházi élet lük

tető fluktuációját eredményezné.
Ha szabad ezt megemlítenem, ez se utolsó szem
pont a színházak girbe-gőrbe politikájában.

4.
Ne is inéltózlassanak tiltakozni, Önök a 

hibásak, igazgató uraim '. Önök találták ki 
nz átlátszó vagy ruíTiaűlt fogások egész ská
láját, amely el eddig magukhoz énekeljék a 
konkurrens színházak sztárjait, önök ta
lálták ki bizonnyal ezt a szót is, hogy- 
„sztár", amellyel eleinte a közönség tapsai 
által szankcionált kedvencet vélték kitün
tetni, de amely szó később csak tulkindást, 
bosszúságot, idegességet jelentett önöknek, 
— a közönségnek pedig magasabb helyára- 
kát. Önök találták továbbá ki azt, hogy egy 
jelentéktelen embert (nem szólok most .llal- 
mayról '.) nagy inkorrektsége ixtán

■ sajtó reklámkampánya által miként 
lehet lovaggá ütni

és hogy lehet a hirharsona által mint va
lami nélkülözhetetlen nagy tehetséget ak
ceptálni. önök a hibásak, hogy szerződés
szegés van egyáltalában. Önök kezdték el
csalni egymástól magasabb gázsikkal a szí
nészeket, Önöknek kollegájuk Mai fíeln- 
hardt, akinek végeredményben nincs más 
bűne, minthogy többet kínált egy szerződés
ben levő színésznek, mint Önök. Max Rein- 

’ . há’ 
romszázhatvan német színpadot, dicsőséget, 
esetleg világsikert helyezett

Hát ebbe a színigazgatói 
dűljön bele ez a Halmay?

tádjából szármánk, elismert, kitűnő láncoskőmi- boriit például Ilnlinnynnk több pénzt.
kuv \ Fővárosi Operettszinház számos előadá
sát méntéllé meg

bravúrom beugrásával.
a kritikn < I Ismerte és nincs tovább.

Miért? Mert nem sztár és nem kell neki naff 
ktt-három millió gázsit flzeinil

kilátásba . .. 
irükkbe ne szé-

Amerikai vigjátékesték
CSÜTÖRTÖKTŐL

Corvinban, Ufóban, Capitolban 
DOLORLS COSTELLO, WARNER OLAMP

SZÍNHÁZI napló
Ma van Hamburgban az Abris rózsája 

premiérje, amelyre elutazott a világhírű 
amerikai darab európai menezsere, Incze 
Sándor is. Incze

Hamburgban találkozik Annié Nicholssal 
az Abbies Irish Rose szerzőjével, akivel 
együtt Pestre jön, hogy jelen lehessen a 
Fővárosi Operettszinhúzban az „Abris ró- 
ssájd"-nak bemutatóján. Az „Abris rózsája" 
egyébként készen várja a premiert cs a pesti 
előadások sorozata egész biztosan nem fog 
rácáfolni arra, hogy hogy ez a darab rövid 
idő alatt elérte az előadások számának 
világrekordját.

W A » RE
szenzációs konferánsz&i a 

TERfiZKftRtTI SZÍNPADON 
Kezdete fél 9. Telefon: 285—54

A Royal Orfeum ignrgfttésúga ugyancsak sok 
pénzt adott ki a múltban a rendőri készenlétek 
dotálására. A Baker-ilgg hullámai elsimultak a 
készenlét megszűnt, de most újabb detek ti veket 
kért az orfeum — nz előcsarnokba, még pedig a 

jegyázsiótőrök leleplezésére.
Az történt ugyanis, hogy az orfeumban egy 

hétre előre eladják a jegyeket a Baker-előadá- 
sokra cs az ázsiótőrök négyszeres áron zug- 
kernskcdclmct folytatnak. Ma a detektívek há
rom Baker-haussc spekuláns előállítottak.

Stób Zoltán.

Pénteken, május 18-án

Y • E
Titkos Ilona, Törzs Jenő, Berky
Ella, Kertész Dezső, Szokolay OÍy

Z. Molnár László 
Addig minden este 

molnAii fehenc vigjátéka

YVAIN bemutató

s • s
Lili, Huszár Puli, Gombaszögi 

, Sarkady Aladár, Kósza Irma, 
Dénes György.
OLYMPIA

MAI-VAR SZÍNHÁZ

nétfa, kedd, szerda, estitttrtdk este s órakor 
vasórnap d. a. Mié órakorZENEBONA
FŐVÁROSI OPE

Pénteken clőaxilr, nombaton móaooasor 
vasórnap este haruaadaaor

ÁBRIS RÓZSÁJA
RETTSZINnÁZ

Bemard Shaw leomuiatsagosaűb vígjaidba:

PYGMALION
ttAÁI. rnilCISKI _ wrs . - . aE. . . . . . . . . . Vígszínházban

BeivM
JZlIIIÍZ

Legnagyobb sikert

Szeretők Iskolája

SAL4MO5Í RÉLA felléptével
„BO XV I VA A“

A TERÉZKÖRIJTI SZÍNPADON
Kezdeté fél 9. Telefon: 265 - 54

A hét prcmlerzáporában a Beluárosi Színház 
Szeretők iskolája cimü vigjátéka számíthat .1 
legtöbb érdeklődésre Armont és Gcrbidon 
urak, akik ötletesen bizonyították be, hogy 
jóval

többet ér egy jócrkölcsü kokott 
mint egy erkölcstelen uriasszony, kitünően 
rakoztatták a közönséget. Rákosi Pál, a 
tál rendezőgárda egyik legtehetségesebb tagja 
ugrott ki ezzel a rendezésével az elsők közé, 
Honthy Hanna pedig ismét bebizonyította, 
hogy nálánál különb vigjátékszinésznőt ke
resve sem lőhet találni.

Emlékezetes az a differencia, amely Katiié 
Dorsch társulata és a Király Szinház között 
támadt. A múlt év őszén a Király Szinház meg
hívására társulatával Budapestre érkezeiig 
Knthe Dorsch, de nem kezdhette meg műkö
dését, mert a városi tanács nem adott szá
mára vendégjátszási engedélyt. A kiváló német 
primadonna pert indított a Király Szinház el
len, melyben tegnap a Király Szinház 

bírói egyezséget kötött
Kathc Dorsch budapesti megbízottjával, Pa- 
lágyi József doktorral és ezzel a szinház és 

,a primadonna háborúja befejezést nyert Úgy, 
értesülünk, hogy Kathe Dorsch ebben a sze
zonban Pestre jön, mert a Vigszinházzal foly
tat vendégszereplési tárgyalásokat. A Vígszín
ház júniusban látja vendégül a primadonnát és 
társulatát.

A régi estékre emlékeztet a Pygmu- 
lion szombati premierje, mert premiernek le
het moödáni Shaw rétitek darabjának reprizét, 
amelyet theatre-parészerü közönség tapsolt 
xégig. Ha összehasonlítást akarunk tenni a 
régi vigszinházi és az uj előadás között, való
ban zavarban vagyunk, hogy nz emlékezésnek 
vagy a valóságnak nyújtsuk át az elismerés 
pálmáját. Tény az, hogy

Gaál Franci alakítása 
aki megragadó kedvességgel játszotta Elizát, 
a rnosdatlan kis virágáruslányt, merőben el
ülő és merőben uj volt az eddig látottól és 
egy érdekes, uj szint kölcsönöztek G. B. Shaw 
ragyogó szatírájának.

A zUj Szinház a ,,Marujsá"-vaá találta meg 
több tétova kísérlet után újra a siker útját. 
Nagy érdeme ennek az előadásinak, hogy egy 
tddig elhanyagolt, kitűnő színészt,

Toronyi Imrét felszínre hozta
és hogy Somogyi Erzsinek alkalmat adott olyan 
alakításra, amelyben újra érezhetjük a né
hány év előtti „Buzakalász" frisstehetségü Bo
gyóját. Egyed Zoltán, mint fordító és rendező 
kitünően oldotta meg eladatát.

A Magyar Színházban a „Fez“-re készül
nek, Amint jelentettük, Yvain, a kitűnő 
komponista, két uj betétdalt küldött a pesti 
Yes-előadáshoz, amelynek egyike Titkos 
Ilonáé lesz. Titkos Ilona a második felvo
násban énekli ezt a dalt, amely nem mást 
mint a

sző- 
fia

„AZ ÉVFORDLL 6“ 
NÖH KAROLY bohózata 

Ralin Alflco Aa Herczeg Jenő felléptével 
A TERÉZKORITI szikrádon 
Kezdető föl 9. Telefon: 265 -54

Az Andrássy-uti Szinház uj műsorának, ame
lyet a jövő hét derekán mutat be, egyik leg
szerencsésebb száma Fodor László vígjátéki
nak. a Katalinnak felújítása lesz, amelyet a 
régóta hallgató Turay Ida és Delly Ferenc, fog
nak Játszani. Az uj műsorban a

vezérszólamot
Biller Irén és Rátkay Márton együttes fellépte 
visel, amelyet Tóth Böske éa Fekete Pál ala
kításai fognak teljessó tenni „Enyém az első 
csók" cimü ragyogó színpadi énekes kis re-

Printemps áruház árjegyzéke
Ahogy Titkos ezt az árjegyzéket elénekli, 
jobban mondva elsóhajtja, az a Yes számos 
színpadi attrakciói ’ között is legelsőnek 

Ígérkezik.

„FENSION DEJEUNES PILLE S" 
(Nagy Endre — Lányi Viktor operett) 

nércnél ly Magda, Kcglevlch Marietta, Gór- 
donyí Lajos áaDéaes Gyttrgy felléptével 

A TERÉKKÖRLTI SZÍNPADON 
Kezdete fél 9. Telefon: 265—54

Az

AOMIRÁL
az előkelő világ szórakozó helye

nyári helyisége
f. hö 16-an szerűin 

megnyílik

A házi jazzband mellett

B6CS 
Kedveli humoristája 

stelánia-ut 25. szám 
a víztoronynál
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Paupera Ferenc a gazdasági élet 
panaszairól

A Tötsda Club közgyűlése

Szigeti László ügyvéd kétszer 
brutálisan inzultált egy özvegy 
uriasszonyt a járásbíróságon

A Magyar Tőzsde Club ma délelőtt tar
totta évi rendes közgyűlését dr. Paupera 
Ferenc elnöklete alatt, a klubtagok nagy
számú részvételével és a közgazdasági élet 
számos vezetőjének jelenlétében. Paupera 
Ferenc megnyitó beszédében vázolta

a magyar közgazdasági helysete!.

amelynek ma is még a magángazdatág 
tolpradllHáta a központi problémája.

— E probléma megoldását — mondotta 
Paupera — a kormányzat egy öt évre ter
jedő invesztíciós politikában látja. Ez a po
litika úgy a mezőgazdaság, mint az ipari és 
kereskedelem terén is jelentős eredménye
ket hozott, ami abból is látszik, hogy a me
zőgazdasági termelés a öékenivára emelke
dett, az ipari termelés terén pedig a szén, 
a téglafogyasztás, a textilgyártásban a nyers
anyagok behozatala, a cukor, petróleum
fogyasztás lényegeién emelkedett. A taka
rékbetétek emelkedése és az államvasutak 
forgalmának megnövekedése is az ipar fej
lődésére enged következtetni.

— Az idei év invesztíciós kilátásai, a költ
ségvetésbe felvett 129 millión kívül még a 
földbirtokreform likvidálására a villamos 
centrálék flnaneirozására, az államvasutak 
beruházására, az útépítésre és az ipari hi
telekre felveendő kölcsönök befektetése ré
vén még nagyobbak. Ebből a szempontból 
tehát és mert, a külföld politikai és gazda
sági bizalma is tavaly óta lényegesen fejlő
dött irántunk.

nyugodtan nézhetünk a jövő elé.

— Ha mégis a gazdasági élet tele van pa
naszokkal, ezeknek az az oka, hogy

a létfentartúal költségek tavaly óta 
emelkedtek, a munkabérek ezzel szem

ben lejebb szálltak, 

a fizetésképtelenségek terén újabb uneike- 
dés látható, a vállalkozási kedv lanyhult, 
ami mindazt bizonyítja, hogy az életstan
dard emelkedése mellett

a keresetek visszafejlődnek.

Egv további kedvezőtlen jelenség a hitel 
drágasága.

A gazdasági élet egyetlen tényezője sem 
Ind megállani 9%-os hitel Igénybe

vétele mellett,

még kevésbé képes azokra az invesztíciókra 
amelyeket a világgazdasági helyzet diktál 
reánk, ha mezőgazdasági és ipari termelé
sünk irányát akarjuk megváltoztatni.

— További kedvezőtlen jelenség

a kereskedelmi mérleg passzivitásának 
folytonos emelkedése,

ami kivitelünk csökkentésének eredménye, 
így szembeállítva egymással gazdasági éle
tünk kedvező és kedvezőtlen eredményeit, 
nyilvánvalóvá válik, hogy nincs szükség 
olyan pesszimizmusra, mint aminő némely 
körökben uralkodik, viszont azonban min
den erőkifejtésre és a legcéltudatosabb 
munkára van szükség, hogy a magyar köz
gazdaságot mai helyzetéből kivezessük.

Paupera beszédét a közgyűlés nagy tet
széssel fogadta és hosszantartó tapssal ho
norálta, mely után egyhangúlag elfogadták 
úgy a zárszámadásokat, mint a jövő évi 
költségvetést és megejtették az uj válasz
tásokat. Az igazgatóság uj tagjai lettek 
Grünwald Jenő, az OKH igazgatója és Weil 
Mór igazgató. Végül Halász Lajos bankár 
meleg szavakban mondott köszönetét dr. 
Paupera Ferencnek a klub körül kifejtett 
kiválóan érdemes munkásságáért.

K. Frigyesné a büntetőjárásblróságon és az Ügyvédi 
Kamaránál feljelentést tett a pofozkodó ügyvéd ellen

Tegnap rendkívül kínos és nagy feltűnést 
keltő incidens játszódott le a központi já
rásbíróság hatalmas aulájában. A délelőtti 
órákban többszáz főnyi pereskedő fél, az 
ügyvédek egész serege hullámzott fel-alá a 
nagyforgalmu csarnokban, amikor

az egyik sarokban két hatalmas pofon 
csattant el.

A pofon, — amelyet egy fővárosi ügyvéd 
adott egy özvegy uriasszonynak — olyan 
éleset csattant, hogy az általános morajló 
zsivajban is feltűnt és néhány perc múlva 
már köztudomásúvá vált.

Az általános feltűnést és megbotránkozást 
keltő eset előzményéhez tartozik, hogy a 
központi járásbíróság aulájának egyik sar
kában felállított kis üvegfülkét K. Frigyesné, 
egy nagy iparvállalat igazgatójának özvegye 
bérli. K. Frigyesné, miután maga kénytelen 
megkeresni a kenyerét, kis írógépet állított 
az üvegfülkébe s néhány fillérért egész nap 
kopogtatja a sürgős beadványokat, sommás 
kereseteket, feljelentéseket és más halaszt
hatatlan fontos periratokat. A jelzett napon 
délelőtt K. Frigyesné bezárta a kis üveg
fülkét s egy barátnője kérésére ugyancsak 
az aulában levő nyilvános telefonállomáson 
felhívta az egyik kaszárnyát s ott egy fő
hadnagynak adott át szóbeli üzenetet, amely
ben kérte, hogy barátnőjének betegen fekvő 
férjét a főhadnagy látogassa meg.

Mialatt a gyászruhás uriasszony a telefon
fülkében tartózkodott, néhány perc telt el s 
ez idő alatt többen összegyűltek a fülke 
előtt, akik szintén telefonálni akartak. Á 
várakozók között volt dr. Szigeti László, 
Harmincad-utca 3. szám alatt lakó ügyvéd 

is, aki hangosan és felháborodva tiltakozott 
az ellen, hogy egy nő telefonál a fülkében,

— Mégis csak disznóság — pattogott he
vesen Szigeti dr. — hogy az ügyvédek ré
szére fenntartott telefont foglalják le és 
ilyen hosszú ideig beszélgetnek. Persze ka
tonatisztekkel tereferél őnagysága, kaszár
nyákat hiv fel, holott ez a telefon az ügy
védek részére van fenntartva...

K. Frigyesné beszélgetés közben meghal
lotta az ügyvéd méltatlankodását s amikor 
befejezte a beszélgetését, odalépett a dühös 
férfihez.

— Kérem — mondotta a nő udvariasan 
— én nem beszéltem sokáig, egy barátnőm 
kérését teljesítettem csupán, de ez a telefon 
nem csupán az ügyvéd urak részére van 
fenntartva, ez nyilvános állomás ...

— Ne beszéljen, nem érdekel I — kiál
totta az ügyvéd

a a következő pillanatban magáról meg
feledkezve kétszer brutálisan Inzultálta

az uriasszonyt,
aki fájdalmában és rémületében földbe gyö
kerezett lábbal állt meg. A pofon elcsatta
nó sa után többen hevesen az inzultálóra tá
madtak, aki a pofon által előidézett tumul
tusban hirtelen elsietett.

K. Frigyené ügyvédje utján nyomban 
feljelentést tett Szigeti László ellen az

Ügyvédi Kamaránál,

egyben feltűnően durva becsületsértés cí
mén a büntető járásbíróságnál is feljelen
tette támadóját (k. j.)

DÚS KÉSZLETEINK
melyekben az egyszerű árutól a legfinomabbig minden van, akkora válasz
tékot nyújtanak önnek, hogy fáradság..nélkül megtalálja amit keres. 
Olcsó áraink viszont könnyűvé teszik Önnek a vásárlást. -----------

Futószőnyegek
Spárga L nF
Spárga ssép kínai átázásban _ L- £. 4.— töl 4-«ü töl

Tiifo íutŐMŐnyeg mindkét oldalon hámnál-
JUla-lDOUCiee ható, piros,lék, aöld óabronsaainekben 840 

"Ram i r«1 (marhaször) futósaőnyeg,
ŰUUL1UC tarlós használati sző- 7r

nyeg szürke alapon kék, zöld, lila és
barna minőkben, modern mintákkal 11-80 tói 13-80 tói 23 fc0 tói

Cocos “.'Síd gy ff.w.-i
éa kék színekben bordűrrel _ 5-20 tói /•— tói 12” tói 13-"- tói

Nagyszőnyegek
PcnrUa (marhaször) tartóé
JDOUClvC használati szőnyeg, 

tokszinb.il divat kimintázásban

Német-perzsa, “•$
•trapaszönyeg, szép pensaminták

Bouclée ágyelők
Fekvőszék

príma bükkfából, erői 
piros-fehér oríkos busát fal 
lábtartóval együtt

10.

iooysoo om 230X3W cm 300X400 om

60X120 cm

•fW-TT
90X180 om

7W“tói

•OXltO om
54-30 5380 Éa—

16.—

fejpárna

Az „INDANTHREN" jellel ellátott áruk szava* 
toltan napállók, moshatók és színtartók.

Átvetők
Átvető zöld alapon uj mintákkal - — — _ .

A+xr«fA átszőve, mindkét oldalonhasználhatö.finomszin- 
rkLVCLU, összeállításban „

Moquette 68.-,
Bútorszövetek

TYvofnc M>kos bútorszövetek, nyári függönyök éa bulorok 
l-'lValUo részére „Indanthren festve**, »öld, kék, piros, 

barna színekben, 180 cm széles

Függönyök és függöny anyagok
8.40 

lói

18“
24“
60.-

10.-

Komplett függöny,
<•**, két szárny egy drapéria

Madras függöny
bán, két szárny, egy széles drapéria — _ — _ — —

Madras függöny -*►
Madrac függönyanyag, „Indanthren festve**, újszerű kU
IVAclvzl clo mintázásban nagy választékban 180 om széles, mtr 

T^forrtín fehér, jó minőség, kitünően mosható, kockás vagy
ceikos mintákban, 150 cm széles, métere —. _

Nyári gyapjutakarók,
leasállitott arban, kis hibával, fraise, lila, CJO.80 A 0.80 OQ.80 
sőld, sárga színekben ... ... _  __ ... v/O 4:0 O>

Linóleum és viaszosvászon nagy választékban 
bunkivül ágyelők, összekötök éa fallasényegek kaphatók 

művészi klmlntéxésban, nagy választékban.

Állandó nagy raktár 
Cocoizőnyegekben, szönyegnemezben és lábtörlőkben

CORVIN ÁRUHÁZ

tokszinb.il


A Hungária 
első bajnoki győzelme 
a Ferencváros fölött

A Bocskay sorsát végleg megpecsételte a Budai „33“-ásóktól el
szenvedett vereség — Az Attila és a Vasas újabb vereségükkel 

adják az osztályozó-mérkőzés valószínű résztvevőit
A Hungária esélyei megnövekedtek a Középeurópai 

Kupában való részvételre
A sok fiók-derbi éa válogatott mérkőzés 

után végre elérkeztünk egy igazi derbihez, 
óiszecsapott a két ősi rivális és emellett az 
esemény mellett is szinte eltörpülni látszott 
a vasárnapi futbnllprogramm minden ese
ménye.

A Ferencváros Hungária mérkőzés a két 
pártra szakadt ,10.000 főnyi nézőközönség 
egeiverő biztatása közben, az első perctől az 
utolsóig szinte túlfűtött hangulatban folyt 
le. A Hungáriának az egész tavaszi szezon
ban mutatott forma javulása ugylátszik, va- 
sámap érkezett el kulmináciős pontjához és 
ezzel igazolta táborának csapata győzelmébe 
vetett hitét. Amint a legtöbb derbi, úgy ez a 
mérkőzés sem mozgott azon a nívón, ame
lyet a csapatok képességei alapján lehetett 
volna tőlök várni, de éppen az izgatott han
gulat és az idegeknek szinte a megpattanásig 
való feszültsége kárpótolt minden játékbeli 
szépségért.

A Hungária e győzelmével a bajnoki ta
bellán

megelőzte a Sabáriát, 

amely azonban egg játékkal kevesebbet ját
szott éa győzelmével reményt nyújt arra, 
hogy a szezon végén a Ferencvárost ő fogja 
követni. A „négyek" küzdelme tehát nem 
hozott nagyobb változást a tabella vezető 
részében, de annál nagyobb meglepetésekkel 
szolgált az alsóbb régiókban.

A III. kér. FC imponáló győzelmével vég
legesen bebiztosította ötödik helyezését, el
lenben

kétségbeejtő helyzetbe juttatta a Vasast, 

amely ha legalább két pontot nem szerez a 
hátralevő mérkőzéseken, könnyen osztályt 
cserélhet. A Bástya, a Nemzeti, a Budai 
,13-as pedig a Bocskay fölött kivívott győzel
mével végleg bebiztosították pozíciójukat, 
de mig a Nemzeti helyzete veresége folytán 
nem változott, addig n

Bocskaynak sorsát veresége megpecsé
telte.

Kispest huszáros rajtaütéssel megadásra 
késztette a félelmetes Attilát és megugrott a 
veszélyes zónából, győzelmével ugyancsak

válságos helyzetbe sodorva az Attilát.
A jelenlegi helyzetben tehát a Bocskayn 

kívül a Vasas és az Attila küzdenek a ki
esésért és hogy melyikük követi a Rocskayt, 
az a hátralevő mérkőzéseken fog eldőlni.

A bajnokság a vasárnapi forduld után 
Következőképen alakult

1. Ferencváros
2. Ujneit
X Hungária «
4. Sabaria
s. III. kér. PC.
6. Nemieti
7. Budai 33
5. BAMya 
P. Kinpest

10. Va»S5
11. Attila
11 Bocskay

35 pont
10 _ 
W .. 
2H ..
11 .. 
10 .. 
is ..
15 
H w 
12 „
11 ..

ín-an 
(54—JO) 
<00—23) 
(42—24) 
(314—44) 
(33—411 
<31-38> 
(24-411 
(37—58) 
(34-54) 
(25-■41) 
(23—43)

Hungária—Ferencváros 
2:1 (1:1)

Harmincezer főnyi közönség gyűlt össze az 
ÖUŐiuti pályán, hogy tanúja legyen a két 
Örök-rivális mindig vonzó és nagyszerű küzdel
mének. A múltban talán inkább a bajnokság 
kérdése nyomult előtéri* a zöld-fehér és a 
kék-fehér csapatok találkozásánál, cziittal azon
ban más körülmények játszottak közre, ame
lyek u nézők ezreit érdekelték. Igy elsősorban 
az aktuális Túrát—Konrád-probléma várt meg
oldásra, másrészről pedig kiváncsi volt mind n 
két tábor arra, hogy vájjon a legutóbbi magyar- 
eutrák mérkőzés kék fehér és zöld-fehér küz
dői sorából kik lesznek azok, akik legutóbbi 
gyengébb teljesitinénvükrc cziittal majd rácá
folnak. Ilyen körülmények között különöseit 
érthető vol' ,-iz nz izgalom, amely nemcsak a 
tribünökön hágott a tetőfokra, hanem mind a 
huszonkét játékoson észre lehetett senni. Meg
volt tehát az idegek felkorbácsoló**, megvolt a 
túlfűtött hangulat, amely helyenként a pályán 
durva játékban nyilvánult meg,, ellenben a já
ték szépségéből ex a körülmény sokat levont s 
Igy a mérkőzés maga nem tartozott a legszeb
bek közé.

As adott körűimé mi Között
■ Hungária megérdemelte a győzelmet, mert 
minden részében fUlillmulla n bajnokcsa

patot.
Lehet talán arról szó, hogy a Ferencvárosnak 

iM negfedérdban megszerzett gátja utóm 

ha a biró talán nem ilél tizenegyes bánietöru- 
yást a Ferencváros ellen, a zöld-fehérek növel
hették volna még előnyüket, s lehet arról is 
beszélni, hogy a második félidőben a Ferencvá
ros javára megítélt tizenegyest, ha Tural góllá 
értékesíthette volna, talán másként alakul az 
eredmény számokban, azonban

azt a tényt, hogy a Hungária jobb futballt 
játszott, mint már föntebb U jeleztük — 

ncin lehet elvitatni a győztes csapattól.
A Hungária csatársorában Konrád nagyvonalú 
dirigensnek bizonyult. Szebbnél-szebb hozásai, 
gyönyörű kiadásai valóságos élményt szereztek 
azok számára, akik a futballban a művésziest, 
a szépet keresik. A kiváló center egy összecsa
pásnál ismét megsérült a lábán 8 ez a körül
mény ismét hozzájárult ahhoz, hogy helyenként 
állójálékot produkáljon, de nem leltet elvitatni 
tők kiváltságos képességeit. Mellette a jobb- 
szárnyon Haát válogatott formát mutatott az 
ötletes Tritz is azokat igazolta, akik beállítása 
mellett törtek pálcát. A másik oldalon Hirzer 
lendülete nagyon jól érvényesült a szélen, min
den egyes lefutása, beadása és lövése veszélyt 
jelenteit, mig Skvarek, a balösszekötőben nem 
nyújtott ugyan rossz teljesítményt, azonban já
téka alatta maradt csatártársainak.

A Hungária fedezetsora nem volt gyengébb a 
Ferencvárosénál, sőt helyenként felül is mnlta 
amazt. A azezón végére erősen feljavult Klébcr 
nagyon jól töltötte be az irányító szerepét, mig 
fíebró szóhoz sem engedte jutni Kohutol. 
Sehneider a második félidőben a fején megsé
rült s ez a körülmény erősen érezhető volt já
tékánál. A hátvédek közül Nándi bizonytala
nul kezdett, néhány feltűnő hibája után azon
ban a második félidőben egészem megbízható 
dolgozott. Ezzel szemben Kocsis inkább az 
első félidőben nyújtott többet, mig a szünet 
után helyenként idegesem és kapkodva játszott. 
Fehér csak a gólnál hibázott. Azonban ez a 
súlyos baklövés, úgy látszik, észretéritette, mert 
később néhány igen nehéz labdát szenzációs 
stílusban védett.

.4 Ferencváros csapnia nem keltett a legjobb 
benyomást; néhány játékosán a tultrenirozott- 
ság okozta visszaesés kétségtelen jelel mutat
koztak. Meglepő volt a kél hátvédnek a bizony
talansága s n fedezetsorban Obitz ismételt 
gyenge formája, ügy és akkor mentek el az 
elleniéi csatárai. Takács és Hungler mellett, 
ahogyan akartak. Igaz, hogy a nehezebb teher- 
próba Hungler vállaira nehezedett, mivel neki 
nemcsak az ellenfél johbszámyát kellett sakk
ban tartania, hanem Obitz hibáit is korrigálni, 
de helyenként mutatott tulerélyes játéka még 
ezrei sem indokolt. Amsei a kapuban önmagát 
igazolta. Bár volt néhány jó védése, a máso
dik gólt azonban feltétlenül fognia kellett 
volna. A fedezetsorban Bukovi sem játszotta ki 
n legjobb formáját, de mégis irányításával és 
jó helyezkedéssel egyrészt frontba tudta dobni 
saját csatársorát, másrészt az ellenfél belsőit 
tartotta sakkban. Fuhrmann csak a támadás
iram volt kielégítő. A csatársorban a jobbszárny 
jelentett veszélyt. Igaz, hogy Takácsot a lövései
ben nem kísérte szerencse, azonban pompás 
labdavezetése és Rózsának adott labdáival cl- 
ismerésrcmélló teljesítményt nyújtott. Rázsó le
futásaival. beadásaival, nemkülönben nála szo
katlan bátor játékával tűnt ki. Turay ambíció
val játszott • bár volt néhány szép fejpassza s 
a szélsőkhöz Juttatott okos kiadása, egészben- 
véve azonban még mesaze van attól, hogy való
ban kiváló dirigens lehessen. .Szedlacsek a ka- 
puelötti helyzetekben nem volt elég szemfüles, 
mig Róhat n kitűnő Rcbrőval szemben majd
nem teljes tétlenségre volt kárhoztatva.

A játékosok teljesítményéinek elbírálása után 
néhány sort kell szentelnünk Ivancsics bírónak 
is. Az egykor legjobbnak tnrtott magyar fut- 
bnllhíró bizony néhány igen vaskos hibát kö
vetett el. Határozatlan volt, eok helyzetet for
dítva Ítélt meg s mintha a közönségnek a han
gulata reá is ragadt volna. Meg kell azonban 
állpifanunk, hogy a Hungária javára megítélt 
tizenegyes teljesen jogos és indokolt volt. 
Ettől függetlenül nem követett el olyan hibát, 
amely a mérkőzés eredményét döntően befo
lyásolta volna.

A választásnál
a szerencse ■ Ferencvárosnak kedrez,

<■ jálsrik a széllel Pálban. Kezdés után a szél
től támogatott Ferencváros a többrt támadó 
fél s a 10. percben Marnál .súlyos hibájából Tú
rái labdája csak alig valamivel kerül a kapu
ból kiugró Fehér hálója fölé. A 12. percben

Kohut magas beadását Fehér szépen le
húzza • nyugodtan rúgná a labdát a 
mezőnybe, de Takács beletalpal a a labda 

kapuba vágódik (0:1).
Óriási üdvrivalgás fogadja n Ferencváros rózé 
tői ti (.íratlan góli. .1 rnld-fchér csatársor vagy 
elszántan támad cs ugylátszik, hagy a Ferenc- 
város még növelni fogja az eredményt. Azon
ban a II. percben a jobboldalra átfutó Hung- 
Itr 11. fantól ja Hirzer t. A szabadrúgást Hirzer 

ragja s Amsei a rár&hmó Hstnf/drta befsőt 
előtt a labdát elfogja.

Konrád és Skvarek azonban támadják. 
Amseit nehezen tudja mezőnybe juttatni 
a labdát Kirúgás után azonban Skvarek- 
pak utána rag, amit Iváneslcs észrevesz 

és tizenegyest Hét
Éktelen zsivaj, pfajjolds kíséri a biró ítéletét, a 
Ferencváros élénken protestál, de a bíró hajt
hatatlan.

Hirzer áll fel a büntetőragáshoz ■ éles 
labdája védhetetlenűl akad meg a háló 

balsarkában (1:1).
A kiegyenlítés után még mindig a Ferenc
város támad inkább többet, a kapu előtt azon
ban nem elég erélyesek és a Hungária védelem, 
ha nehezen is, de tisztáz.

25. percben Konrád remek jejpasszát Skva
rek elől Amsei fölkapja, miközben a Hungária 
csatárt Hungler durván ellöki. Tipikus tizen
egyes, a biró azonban érthetetlenül nem ítéli 
meg I A Hungária támadások után két Ferenc
város korner sem hoz eredményt és ugyancsak 
eredmény nélkül végződik Hirzer sarokrúgása 
is. A játék meglehelösen színtelen s ehhez még 
hozzájárul a most mindinkább erősbödő szél is, 
amely a kombinációkat csaknem lehetetlenné 
teszi. A Ferencváros a támadó. Rázsó beadását 
Túrái alig valamivel a léc mellé fejeli. A 39. 
percben Haart Fuhrmann elnyomja, mire a 
Hungária publikum tizenegyest reklamál. Egy 
perc múlva Hungler faultolja Haart, amiért a 
biró figyelmezteti. A 42. percben a Ferencváros 
megszerezhetné a vezetést, ám a kapóból ki
jövő Fehér fölött Takács éles bombalövése a 
kapufáról vágódik le, majd ezt követően Szed
lacsek közeli lapos lövését Fehér alig tudja 
kornerre hárítani.

Szünet után rögtön Takács éles lövése ad 
munkát Fehérnek, majd Szedlacsek rag luftot 
igen kedvező helyzetben. A 2. percben Skvarek 
átadását Hungler kézzel akarja fogni, azonban 
nem éri el a labdát, amelyet Haar kap, amely- 
lyel a szélső abban a hiszemben, hogy a biró 
tizenegyest Ítél, addig vár, mig meg nem za
varják s végül is kitűnő helyzetből a kapu 
mellé rúgja.

A 7. percben Hirzer a félpályáról Takács 
által követve megszökik a a tizenhatosról 
irányított, beadásnak szánt centere, az el
lenkező fölső sarokról Amsei hátának vá

gódik a onnan a hálóba pattan. (2:1)
Két perc múlva Sehneider elvágja Takácsot hu
szonöt méterrrel a kapu előtt, a biró azonban 
nem ítél szabadrúgást, hanem megvárja az ak
ció végét, amelynek befejezésénél a centerezni 
készülő Rázsót Kocsis a tizenhatoson belül bak
tatja. Iváncetcs megítélt

a tizenegyest, Tural lapos lövését azonban 
Fehér kifogja.

Ar elszalasztott egyenlítési alkalom láthatóan 
deprimálja a zöld-fehéreket, mig a Hungáriá
nak valósággal szárnyakat kölcsönöz. Skvarek 
éles lapos lövése a kapu mellé jut, majd Haar 
remek akciójából ugyancsak Skvarek kapja a 
labdái, gyenge lövését azonban Amsei védi. A 
17. percben a tizenegyest megelőző akciónál 
megsérült Takács visszajön. A 19. percben Bu
kovi kitűnő labdát ad Kohutnak, aki most meg
fut Rebró mellett, majd befelé kanyaródik és 
az ötös sarkúról leadott egyetlen lövése a kapu 
mellé jul. A 20. percben Bukovi éles lövése 
Rebróról irányt változtatva már csaknem a 
gólba jut, ám Fehér szenzációsan védi. A 23. 
percben lefutó Hirzer elölt Amsei kifutással 
véd, majd Rázsó beadását Fehér nehezen há
rítja el. Kohut szabadrúgása emberről pattan 
vissza, mig a 31. percben Hirzer éles lövését 
Amsei jól védi. A 32. percben Rázsó beadását 
Takács stoppolja, de gólnak látszó közeli bom
bája n kapu mellett süvít el. Ezután ismét a 
Hungária jön föl. Hirzer lapos beadását Amsei 
fogja, majd Hirzer korneréből Haar lő kitűnő 
helyzetből a kapu fölé. A Hungária támad a 
meccs végéig.

Kispest—Attila 3:1 (1:0)
A kieoés győzelmétől kinzott két csapat kö

zül a Kispest győzött megérdemelten. Mindjárt 
hozzá keli azonban tennünk, hogy győzelmének 
kivívásában oroszlánrész illeti meg a honi pályát 
és közönségét. Semleges pályáin aligha jött 
volna ki ez az eredmény, amely nem a tényle
ges eröbeM viszonyokat fejezi ki. Dán Kispest 
vezetéssel fordult a II. félidőben, végső győzelme 
erősen kétesnek látszott és ha nem deprimálja 
nz Attilát az első öt perc könnyelmű hangulatá
ban beszedett két gól, fizikai ereje talán győze
delmeskedett volna Kispest fanatizált akaratán. 
De 1. ligabeli csapatnak öt pereiig sem sza
bad könnyelműnek lenni s az ilyen könnyelmű
ség megérdemli az alapos líckét.

Nagyobb elánt Kispest, egyensulyozottab já
tékot Attila mutatott fel a küzdelemben, amely
egyébként keveset nyújtott a futball szépségei
ből. Kispestben n közvetlen védelem végzett jó 
munkál, bár Dcncsnek kevés munkája akadt, 
llalfsorában Deák elsőrangú játéka, illessze fe
lülmúlta két társáét. A csatársor inkább igye
kezetével. mint tudásával tűnt ki, névkg csak 
Senkeyt lehet kiemelni. Ar Attila technikásabb 
futbofit játszott Németh a kapuban bizonytala
nul mozgott, a hátvédek és a halfsor nagyjából 
hasznosan és egymást megértőén végezték mun
kájukat. a csatársor a mezőnyben tetszetősen 
mozgott, a kapu dőlt azonban nélkülözte a kellő 
határozottságot. Hajós nem felelt meg a vára
kozásnak.

A miskolci kirándulók ellensúlyozására, a 
tribünre vezényelt állóhely! közönség lelkes 
buzdítása mellett Indul a küzdelembe. A vál
tozatosan hullámzó játékban mindkét fél több 
kedvemé helyzetet hagy ki. mig a JTO-ik percben, 
a kapu előtti kavarodásból. Szabónak .sikerül 
Attila ha lójába küldeni a Jubdát. Ebben a fél
időben nem is esett több gól és úgy Játszott, 
hogy a nagy azél helyzeti erejének egyetlen 
góllal való kihaszg^tísa inkább vereséget, mint 
előnyt jelen*;

Am Ktepeat vehemens támadással vezeti ba 
a II. félidőt, nem hagyj* szóhoz jutni ellenfelét 
éa a 2. percben Dán kapu előtti kavarodásból 
gőM ér el. A gól tul&ágoian lehangolja Attilát a 
est a hangulatot a felvillanyozott Kispest ki
használva három perccel később újabb előny
höz jut Csendes beadását Mátéffy lestoppolva, 
a meglepett Németh mellett kapuba teszi. A 
mérkőzés Attila részére ejveszett. Kispest az 
eredmény megtartására törekszik éa hátravonj* 
Szabót. Éppen ezzel lehetővé teszi Attila lábra- 
kapását, viszont gyöngíti saját támadási esé
lyeit. Attila a 21. percben a Kispest hátvédek 
hibájából Potoolni révén szépít ugyan az ered
ményen, mégis később inkább Kispestnek ny;< 
lik több kihasználatlan helyzete.

Botrány a mérkőzés befejezése után:
Amérkőzés vége után a közönség betódul a 

játéktérre és két elvakult kispesti drukker tet- 
legesen torolja meg azt a pofont, amit Hajós a 
ll-ik percben Dánnak adott: egyikük botjával 
fejbe vágta Hajóst, akit elborít a vér, a másik 
Pruhát veszt kezelés alá. A rendőrség kardot 
rántva teremt rendet, miközben egyik verekedő 
megszökik. Hajós bekötözött fejjel, a miskolci 
publikum megadással távozik Kispestről.

PA1.TA
Vasárnap, május 20-án délután 6 órakor

Ferencváros - nemzeti
3 órakor

Budai 33 Sabárla
]Xi2 órakor

Vasas- Bocskay
L Ugattajnoki mérkőzések

12 órakor
Turul—Ék szert&sz

III. kér. FC—Vasas 
4:0 (1:0)

A két csapat találkozásának a Vasasoknak' 
az első ligában való bentmáradásáért foly
tatandó, életre és halálra menő küzdelme szol
gáltatta volna az érdekességét. Éppen ez « 
körülmény adott elég szépszámú érdektelen 
nyilvánosságot is a mérkőzésnek, amely azon
ban váratlanul csalódást keltett. Kevés sport
élvezetet nyújtott a meccs, amely reális körűk* 
mények között dőlt el a IIL kerületiek javára. 
A Vasasok primitív játéka meglepetésszámba 
megy, de a mérkőzés gyönge irama nem ösz
tönöst* különös erőfeszitésre az újlaki csapatai 
sem.

A győztes tizenegynél legfeljebb a védelem
ről szólhatunk elismeréssel.' Neuhans a kapu
ban kifogástalanul látta el feladatát, a bekkel 
közül Kenyeres ‘volt a jobbik, Senkey csak a 
második félidőben elégiteit ki. A fodezetsor 
gyönge volt, a csatársorban Drőssler és Ko- 
nyor produkált elfogadható játékot.

A Vasasok együtteséből Kicin, Burger, Ram
mer és Himmer emelkedtek ki. A csatárlánc 
egyébként hihetetlenül gyöngén szerepelt.

Vasasok általában csak az első félidőben 
tudták tartani magukat. A III- kerület már a 
10. percben éri el a vezető gólt- Drőssler lefu
tott, ám a tizenhatoson belül Kővágó elvágja. 
A megítélt tizenegyest Lutz góllá értékesíti.

A II. félidő 8. percében Jeszmás elgáncsolta 
Lutzot, a megítélt 20 méteres szabadrúgásból 
utóbbi megszerezte a második gólt. A 19. perc
ben Kővágó fejese Lengyel elé pattan, utóbbi 
lövése védhetetlenűl kerül a Vasasok hálójá
ba. A 32. percben Mácsai lövéséből esik a ne
gyedik góL

Bástya—Nemzeti 
3:2 (1:1)

Második győzelmét aratta a tavasszal a Bástya 
csapata s amidőn eljutott ehhez az ujabli diada
lához, le kell szögeznünk, hogy a csapat a sze
zon végére valóban feljavult. Bár a Nemzeti 
ellen elért győzelemben nagy része van a sze
rencsének, nem leshet elvitatni a szegediektől, 
hogy végig becsülettel, lelkesen harcoltak, hogy 
az osztályozó mérkőzést is elkerülhessék. A 
Nemzeti csapata nem játszott rosszul s veresé
gét elsősorban annak köszönheti, hogy egy 
szabályosan elért góljukat a biró érthetetlenül 
annulálta, majd pedig később a Bástya offszjá- 
ból szerezte meg a harmadik gólt, amely egy
úttal a győzelmet is jelentette. A mérkőzés egye
bekben gyenge, sivár játék képét nyújtotta ar. 
első félidőben, szünet után azonban több ér
dekes momentum akadt. A Bástya csapatában a 
közvetlen védelem imponáló munkát végzett s 
különösen Baumgartner kapus teli ki magáért, 
aki néhány védhetcllonnek hiti lövést fényes 
slilusban tett ártalmatlanná. A halfsor gyen
gébb játékot produkált, mig a csatársorban 
Schmarz és Varga mutattak időnként figye
lemreméltó teljesítményi. A NeíiizctieknéJ Odry 
Játszott ki elsőrendű formát, aki egyik legna
gyobb csatártehetségünk. MeAleUv Bihámi, Hossó 
és Vanicsck jó játéka érdemel elismerési.

Az első gólt á P47L percben a bekkek közt ki
ugró Fröhlich rúgja, amelyet a 29. percben Odry 
védhctetlen lapos lövéssel egyenlít. A második 
félidő 5 .percében Fröhlich húsz méteres remek, 
de védhető bombája a kapufáról bepattan. A 
12. percben Vanlcsek szabadrúgása védhetetlen 
qólt eredményez, azonban Kann bíró teljesen 
érthetetlenül újra rugatja a büntetőt, miután az 
ellenfél nem állt cl kilenc méterre a labdától. 
A szabadrúgás természetesen most már nem si
kerül. A 10. percben .Schtuar: lövését a kifutó 
(lalliua kiejti s az előzöcn offszájdon állt WaM 
a kapuba vágja. A 44. percben Kautzky rúgja á 
Nemzeti második gólját.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
Budai „33“ Bocskay 

1:0 (0:0) .
A Harminchármasok vasárnapi győzelmükkel 

végleg elvetették maguktól a kieste nyo
masztó gondját. Nehéz napok következnek vi
szont a Bocskayra, amehmek helyzete most 
már válságossá vált.

A Bocskay a minimális gólkülönbség ellenére 
sem tudta kétségessé tenni a 3£-asok győzel
mét. A budaiak ugyanis rendszerbe foglalt ha
ditervvel szállottak szembe vasárnap ellenife
lükkel. Számítva ugyanis arra, hogy a Bocs
kay kezdeti lendületével megrohanásra fog 
dolgozni, az első félidőben csak arra szorítkoz
tak, hogy ellenfelük rohamait valahogyan visz- 
szaverjék. Számításaikban nem is csalódtak 
és amikor a második félidőben a Bocskay já
tékosain szemmelláthatóan érezhetővé váltak a 
fáradtság nyomai, teljes erejével vetette magút 
a lankadó ellenfélre és a kis gólarányu győze
lemmel megelégedve, már nem is forszírozta a 
további eredményt.

A mérkőzés egyébként két védeta* kemény 
harcát mutatta. Az első félidőben — mint azt 
fönt megállapítottuk — a Bocskay volt a töb
bet támadó fél, a támadás Játéka azonban még 
a klub legodaadóbb rajongóit sem elégítette ki. 
De kielégítetlenül hagyta híveit a budaiak tá- 
ma dó sora is, amely nagyszerű gólhelyzeteket 
hagvott kihasználatlanul. A fekete-fehérek vé
delmében Zsák a legszebb idejére emlékeztető 
módon védelmezte kapuját, de brilliáns játékot 
produkált az előtte álló Lőwy—Beller hátvéd
pár is. A fedezetsorban Kaltenecker te Eich- 
baum végzett felbecsülhetetlen munkát, mig a 
támadás munkáját kielégítően látta cl a 
Sclunidt—Czumpft—Nagy dr. —-Kovács—Ties- 
ka-együttes.

A Bocskay csapatában Hübner kapust nagy
terű védőjátékáért illeti meg elismerte. Pom
pás teljesítményt végzett Dettrich. A fedezet
sóiban Sághy és Kericzky, a csatárvorban Vin
cze. Teleky te Sóidén érdemel elismerést.

A mérkőzés első részében a Bocskay táma
dott többet, a ledezetsor azonban hasztalan 
küldte minduntalan rohamra a csatársort, a 
támadások az ellenfél pompásan fungáló védel
mén, de még inkább a csatársor idegességén 
szenvedtek hajótörést. Szünet után „rákap
csolt" a budai csapat is és azután már a deb
receni csapatnak keményen kellett helyt álla
nia. A 7. percben Schmidt lefutott, pompás be
adására villámgyorsan startolt Czumpft és a 
támadt kavarodásban a labda utat talált a deb
receni kapuba. A 33-asok tovább folytatták a 
harcot, de a Bocskay is kétségbeesetten igyeke
zett az ellenfél előnyét klegyenUtml, ez azon
ban nem sikerült.

A mérkőzés utolsó perceiben Ung Frigyes 
biró Löwyt és Markost kiállította.

Összeállították a Black- 
burn Rowers és Török

ország ellen szereplő 
válogatott csapatokat

A vasárnapi mérkőzések után te a mutatott 
formák alapján Máriássy Lajos dr. a Proflszö- 
vetség kapitánya as Áldozócsütörtök: mérkő
zésekre a kővetkezőképen állította össze a ki
állítandó magyar csapatokat.

Blackburn Rowers ellen:
Baumgartncr — Sternberg, Fogl HL — Kal

már, Bukovi, Schnetder — Strőck, Takács IL, 
Tarai, Hirzer, Kohut.

Tartalék: Beneda, WKhetm H. és Skvarek.
Törökország ellen:
Újvári — Takács, 

Kiéber, L______  "
báni, P. Szabó.

Tartalék : Dénes.

KöUöldi futballeredmények
N0rnb«r& miju 13.

A W^bam Vnttei koallMoUU. tortJSnak 
•M •« IFC Nürnbarg ellra Ját.
Holta. A, angol aendégeaapat a mírkdaért 3:3 
(3:1) nriaybnn nyerte tneg.

Bérűn, mkjna 13.
Berlin rtroe caapata vasárnap fog«dte falai 

körött vendágiU London várót eaapaUt. A mír- 
körte általános meglepetésre Berlin 3:1 (3:1) 
erányn győzelmével végződött

A német olimpiai válogatott teapat fényes 
győzelméről stámol be az a tiviratimk. amely 
arról ad hírt, hogy Németor.zág olimpiai vélő- 
gátolt csapata a Cowenbeth nevű ekét profl- 
.sapatot 3í (341) erényben fölényeién le
győzte.

Újpest szenzációs vere
sége Pozsonyban

Pozsony, május IX
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 

szabadnapos Újpest vasárnap Pozsonyban ven
dégszerepelt. ahol a Bratislava volt az ellen
fele.

Újpest saapata a aaokatlan környezetben 
és a felfcott pályán meglehetősen Idegenül 
mozgott és ennek követkeaménye lehetett 
az elszenvedett 4:3 (Otl) *r*nvu vereség.

Mint az eredményből látható, a félidőben Új
pest vezetett l:0-ra te Pozsony csak a második 
félidőben került fölénybe és kemény játék után 
Prlboj és Csambal két-két góljával megnyerte 
a mérkőzést. Újpest góljait Jakabé és Wllhetm 
fogták.

, — ."őkács, Hungler TI. — Jhihrman, 
Remmer — Rdzső, Jakabé, Konyor, Bi-

Wuosi

Vitéz Terstyánszky Ödön 
Magyarország egyéni tőrbajnoka

Vasárnap bonyolította le a Vivószöveteég a 
magyar törvivóbajnokságokat, amely egyúttal 
a tőrolimpiáazra kikfildendő vivők utolsó válo
gatómérkőzése volt. A verseny színhelye ez
úttal a Nemzeti Tornacsarnok volt, amely job
ban bevált, mint a Nemzeti Lovarda helyisége.

A nagy közönség befogadására felkészült al
kalmi tribünökkel felszerelt tornacsarnokban 
meglepően kevés közönség nézte végig a baj
noki versenyt, amely pedig izgalmaival és ma
gas színvonalával nagyobb érdeklődés meg
nyilvánulását igényelhette.

A reggel kilenc órakor megindult bajnoki 
küzdelmek bővelkedtek meglepetésekben. így 
elsősorban Schenker és Hajdú kiesése az elő
döntőkben váratlan meglepetést okozott. A 
délutáni döntő nyolc fimalistajának asszői kö
zött a fialal Hatz győzelme az addig veretlen 
Terstyánszkg fölött, valamint a Dunay—Rády 
mérkőzés, amely Dunay győzelmével végződött, 
döntötte meg a papirszámitást A vareeny leg
szebb asszója a Rozgonyi—Terstyánszky viadal 
volt, amely utóbbi győzelmével végződött.

Este féltiz órakor fejeződött be a bajnoki 
verseny, amely Terslyánszkg megérdemelt győ
zelmét hozta. Villámgyors akcióval és művészi 
tökéletességű asszólval a kitűnő balkezes vivő 
úgy a szakértőket, mint a laikusokat teljesen 
kielégítette.

Második helyesett az egyre fejlődő Pillér

íett, aki sunt&n kitűnően vívott. A harmadik 
helyezett Rorgongi, mint a verseny egyik fa- 
vontja indult, azonban uagy idegessége káro
san befolyásolta képességeinek kifejtésében. 
Negyedik Rády őrnagy, ötödik váratlanul Kál- 
nlczky lett, a hatodik helyet pedig Dunay fog
lalta el. Meglepetésként hatott Bogén szerep
lése, aki mélyen formája alatt küzdve, csak a 
hetedik helyre tudta magát felküzdeni. Nyolca
dik a Antal Hat: lett, aki mai szereplése alap
ján törvivósportunk egyik legszebb reménysége.

A verseny zsűrije kifogástalanul látta el fel
adatát.

A bajnokság eredménye után már körülbelül 
kialakult uz olimpiászra kiküldcndő tőrvivóink 
névsora. A magyar szinek képviseletére első
sorban Terstyánszky, Rozgonyi, Pillér és Rády 
esélyesek, a többi olimpiai résztvevőket a szö- 

' ‘ tréningek alapján fogja ki
verseny uj eredménye a kő-

vétség az e,zutáni tréningek alapján fogja ki
jelölni. A bajnoki verseny uj eredménye a kö
vetkező:

1. Terstydnszky Ödön (MAC) 7 gyözelemmeL
2. Pillér György (MAC) 5 gy.
3. Rozgonyi György (Vén Fiuk VC) 4
4. Rády József (MAC) 4 gy-
5. Kálnlczky Gyula (Tiszti VQ 3 gy.
6. Dunay Bertalan (BBTE) 2 gy.
7. Bogon Albert (Tiszti VC) 2 gy.
8. Hatz Frigyes (Tiszti VG) 2 gy.

<y-

Szerb legyőzte Pappot, Raggambi Hajdút 
a BBTE vasárnapi versenyén

A BBTE kétnapos versenyének' második 
napja, bár eredmények tekintetében nem dicse
kedhetik rekorddal, minden tekintetben sike
rültnek mondható. Atlétáink máris kitűnő for
máról tettek tanúbizonyságot, azonban a ver
seny közepén az esőtől kísért Iddeg szél miatt 
nem tudták képességeiket teljes mértékben ki
fejteni.

Raggambi és Hajdú küzdelme ez úttól 100 
méteren Is Raggambi minimális győzelmét 
hozta, de mig Raggambi eddig is kitűnő formá
ban volt, addig Hajdú hatalmas feljavulása biz
tató jelenség. 3000 méteren a két riválisnak, 
Pappnak és Szerbnek a küzdelme a versenyre 
jobban felkészült Szerb biztos győzelmét hozta, 
bár mentségére szolgáljon Pappnak, hogy fo
gyatékos tréninggel vette föl a küzdelmet Barsi 
vasárnap 800 méteren startolt és egész köny- 
nyen érte el respektábfíis eredményét.

A beiktatott junior és másodosztályú számok
ban Kovalcsík 400 méteren kifutott 63 másod
perce, a hármasugró juniorversenyben pedig a 
BKAC-gárda teljesítménye érdemel figyelmet. A 
Sprinttriatlonban Moharos különálló klasszis, 
aki biztosan nyerte versenyöt.

Részletes eredmény:
I. osztályú számok:
400 m. gátfutás: 1. Leichtag József (UTE) 

62.1 mp., 2. Magdics (MAFC) 63.6 mp. Magdics 
utolsó gátban elbotlik és caaknem elesik, mire 
Leichtag megelőzi.

Magasugrás: 1. Késmárki Koméi (BBTE) 
183 cm„ 2. Udvardi (BBTE) 174 ot, 3. Farkas 
Gyula (MAC) 174 an.Kéamárki Indiszponáltan 
küzdött, szombati gyomorTontása károsan befo
lyásolta képességei kifejtésében. 188 cm-t igy is 
tisztán ugrotta, azonban karjával ütötte.

Sulydobás: 1. Hunyadi István (BBTE) 13.39 
m., 2. Kiss (MOTE) 13.03 m„ 3. Kovács (BEAC) 
12.51 m. Meglepettet keltett Kiss javuló for
mája, áld egyéni rikordját dobta.

Diszkoszdobás: 1. Tóth Pál (MAFC) 39.60 m., 
2. Párezer (MAFC) 38.98 nu, 3. Kiss (MOTE) 
37.93 m. A verseny az állandó formát kidobó 
MAFC-gárda dominálta.

100 m-es síkfutás: 1. Ka^rnnhí István (BBTE) 
11 mp„ 2. Hajdú (FTC) 11 mp, 3. Odri 11 -3 
mp. A verseny csaknem meglepetést hozott, 
amennyiben Hajdú élőjétől végig vezetett, az 
utolsó métereken azonban Raggambi felnyomul 
és mcUdobássaJ győz. Odri jó harmadik.

800 m-es síkfutás: 1. Barsi László (BBTE) 
1 p. 576 mp., 2. Aczél (FTC) 2 p. 01 mp, 3. 
Ferihegyi (MTK) 2 p. 02.6 mp. Ellenfél Mányi
ban Barsi csak ----- * •- •* •—•
érte el idejét.

Hármasugrás: 
Képesig (MAC) 
13.06 mp.

3000 m-es síkfutás: 1. Szerb Elek (MAC) 9 p. 
05.8 mp, 2. Papp (FTC) 9 p. 08.2 mp, 3. Piros 
ÍKEAC) 9 p. 26.8 mp. A két rivális az utolsó 
100 méterig együtt haladt, amikor Szerb meg
fut ellenfelétől te kitűnő idő alatt győz. Papp a 
végén lelassít és erejét kímélve halad át a célon*.

Egyéb versenyek:
400 m. 11. oszt.: L Követetik (KAOE) 53 mp, 

2. Marton (MTK) 54 mp, 3. Antal (MTK) 55.8 
mp.

1000 m. /unton 1. Lakos (Törekvés) 2 p. 
45.8 mp, 2. Ho ff mann (BEAC) 2 p. 46.4 mp, 3. 
Sehürsler (KAOE) 2 p. 48.8 mp.

Hármasugrás junior: 1. Botjuk Béla (BEAC)

éa Jó beosztással

1. Molnár (MAC) 14J6 m„ 2.
13.33 m. 3. Cséfay (MTE)

HuntfArla-utl pálya
Áldozócsütörtökön, május 17-én, <L a 5-kor 

mcKöurn npuwra—l. iwa 
elölte S ómkor 

TSrOk opszfto —Budapsst

A Blackbum Rowers 3:2-r» 
győzött az Austria ellen

Közel ötvenezer főnyi közönség jelenlétében 
játszotta le első mérkőzését a kontinensen az 
angol kupa győztese, a Blackbum Rowers. Első 
ellenfele az Ausztria csapata volt, amellyel ke
mény küzdelmet kellett folytatnia a győze
lemért. A mérkőzést 1:1 arányban végződött 
félidő után 3:2-re nyerte meg az angol kupa 
győztese. Az angol csapaton a második félidő
ben erötvettek a hosszú utazás fáradalmai te 
bizonyos, hogy az Áldozócsütörtökön Buda
pesten lejátszandó mérkőzésre, — mint azt 
ar angol csapat ntimarsallja bécsi munkatár 
sunknak kijelentette, — fit kondícióban fog 
kiállani az angol vendégcsapat.

A Terézváros és Ékszerész esnek 
ki a második ligából

A második profiliga vasárnapi bajnoki küz
delmei főként az alsóbb régiók felé fordítot
ták az érdeklődést, miután a liga bárom vezető
csapata könnyű ellenfeleket kapott az elmúlt 
vasárnapra. A bajnoki tabella legalsóbb szaka
szán vasárnap azután tisztázódott a helyzet, 
amennyiben a Vác FC meglepetésszerűen le
győzve a Húsost, megmenekült a kiesés gond
jaitól.

A második liga három vezető csapata közűi 
meglepettet csak a Somogy okozott, amennyi
ben balszerencsével küzdve, az Ékszerészt csak 
minimális különbséggel tudta maga alá gyűrni. 
Pesterzsébet és a Turul csapatai könnyű győ
zelmet aratván, megtartották vezető pozícióju
kat. Nem hoztak meglepettet a második b) liga 
vasárnapi mérkőzései sem, amennyiben a leját
szott meccsek a favoritok győzelmeit eredmé
nyezték.

Az alsóbb ligák vasárnapi eredményei a kAt 
vetkezők:

13.35 m, 2. Zádor (BEAC) 1330 m, 3. Kovács 
(BEAC) 12.18 m.

Sprinl-triatlon (100 m.-f-60 m-+200 m.): 1- 
Moharos Pál (ESC) 3.5 pont, 2. Bánóczy (MTK) 
8 p, 3. Farkas (BEAC) 8 p„ 4. Sárvári (BEAC) 
143 p. Moharos ideje: 100 m. 11.7 mp, 60 m 
7.3 p, 20 m. 23.5 mp.

4X400 m. staféta: A) osztály: 1. MAC (Ive. 
Perlak y, Császár, Buday) 3 p. 38.4 mp, 2. BEAC 
3 p. 45.6 mp, 3. BBTE 3 p. 47.8 mp. C) osztály: 
1. MTE (Berta, Zsurbei, Konetsni, Gál) 3 p. 50 
mp, 2. MÁV 3 p. 52.4 mp, 3. BSE 3 p. 54.8 mp.

A BEAC főiskolai atlétikai 
viadala

1O> mHttei kiutál: l. MmcOu (MAPC) 
28.8 mp. 2. Kétszery (BEAC) 20.6 mp. 3. Fried- 
rich (MAFC) 31 mp.

Magasugrás: 1. Kajcsos (Kisgazdász). 2. Pé
csi (MAFC). 3. Szondy (MAFC). Mind a hár
man 178 centiméterrel te 18 cm. előnnyel.

200 méteres síkfutás: 1. Magdics (MAFC) 
23.7 mp. 2. Szondy GMAFC) M.l mp. 3. Faze
kas (MAFC) 243 mp.

1500 méteres stkfutás II. osztályúak részére: 
1. Remeíz (BEAC) 4 p. 283 mp. 2. Kassay 
(MAFC) 4 p. 31 mp. 3. Angyal (MAFC) 4 p. 
49 mp.

Sulydobás: 1. Friedrich (MAFC) 1256 em. 
(250 cm. előny.) 2. Balázs (MAFC) 
(240 cm. előny.* 
cm. (120 cm. t'

íy.) 2. Balázs (MAFC) 1253 cm. 
ly.) 3. Kiss Zoltán (BEAC) 1251 
előny.)

Helyből távolugrás. L oeztályu. 1. Balogh 
(MAFC) 309 m. Főiskolai rekord! 2. Molnár 
(BEAC) 287 cm. 3. Vargha (MAFC) 281 cm.

400 méteres síkfutás előny verseny. 1. Kétnerj 
(BEAC) 56 mp. (10 m. előny). X Meleghegyi 
(BEAC) 573 mp. (20 m. előny). 3. Péter 
(MAFC) 583 mp. (előny nélkül.)

Távol ugrás, 1. osztályú. 1. Hegyi (MAFC) 610 
cm. 2. Pécsi (MAFC) 611 cm. 3. Vlsky (BEAC) 
600 cm.

3000 méteres síkfutás, l. osztályú. 1. Budai 
(EKAQ 0:47.2 mp. 2. Nagyvárt (MAFC) 10:14.4 
mp.

Diszkoszvetőt, 1. osztályú. 1. Párezer (MAFC) 
3965 cm. 2. Tóth (MAFC) 3905 cm. 3. Balogh 
(MAFC) 3360 cm.

Svédstaféta, I. osztálya. 1. (MAFC a) 2 p. 143 
mp. 2. MAFC b) 2 p. 30.2 mp.

A Hakoah döntetlenje 
Szombathelyen

Szombathely, május IX
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A Sabaria vasárnapi vendége a bécsi 
Hakoah volt, a mérkőzés gyönge játék után 
1:1 arányban döntetlenül végződött, miután a 
bécsi csapat az első félidőben l:0-ra vezetett. 
A Hakoah gólját Hcsc.h rúgta a 15. percben, 
mig a Sabaria a második félidő 30-ik percében 
Buresch révén egyenlített ki. A mérkőzést két
ezer főnyi közönség nézte végig.

Csehszlovákia legyőzte Francia
országot

CnlnmbM, május 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) Az 

1924-lk évi párisi olimplász színhelyén, a co- 
lombesl stadionban mérkőzött vasárnap Fran
ciaország te Csehszlovákia válogatott csapata. 
A mérkőzést a esehek 2:0 arányban nyerték 
meg.

Az MTK Szenes-Lovas-stafétája 
győzött a KAC stafétaversenyén

A Kispest—Maglód—Kispest útszakaszon va
sárnap rendezte meg a Kispesti Atlétikai Klub 
kétszer 50 kilométeres kerékpáros staféta verse
nyéi. A nagy érdeklődés melleit lefolyt versenyen 
az MTK Szenes Louas stafétája győzött 3 óra 
10 p. éa 45 5mp. alatt. Másodiknak az újpesti 
Istenes-testvérek futottak át a célon, míg a

IL Ufa.
Turul—Terézváros 3:1.
Vác FC—Húsos 4:2.
Pesterzsébet—Erzsébetváros 6:1.
Somogy—Ékszerész 1X).
Bak—-Kossuth 1:1.

H. B) liga.
Szemere-—II. kér. FC 1:0. 

Kanizsa—Fővárosi 1:0. 
Pécs Baranya—Lipótváros 3:0.

Józsefváros—Wekerle 2:0

Hollandiával kerültünk 
össze a Davis Cup-ben 

Dublin, Diájus 13.
(A Hétfőt Napló táoirati tudósítása.) A há

rom nap óta tartó Davis Cup mérkőzéseken 
Hollandia 5d) arányban legyőzte Írországot. A 
füves pályához szokott íreket szemmellátható- 
lag zavarta a keménytalaju betonpálya, amely
nek következtében nem tudták teljes képessé-, 
güket kifejteni.

Ez az eredmény annyiban érdekli közönsé
günket, hogy a sorsolás szerint a mérkőzés 
győztesével kerül össze Magyarország csapata. 
Fenti táviratunk szerint tehát 20-án Hollandiá
val játszunk Amsterdamban, ahová kedden in
dul el kiküldendő válogatott csapatunk.

Bárány István kettős 
győzelme Párisban 

Pária, május 13.
(A Hétfői Napló tudósítóidtól.)

Club Natation de Paris vasárnapi nem-A__________________ -
rétköz! twzóverscnyén Bárány István asáa 
méteren 1 p. 06 mp. idővel, 200-on 2 p. 47 
mp. Idő alatt győzött

Cochet bemutatkozása 
Budapesten

Előkelő közönséggel megtelt zsúfolt ház előtt 
mutatkozott be Cochet a francia világbajnok a 
budapesti közönségnek. A mérkőzés körülmé
nyei azonban olyanok voltak, hogy annak alap
ján a világbajnok igazi képességeit megítélni 
lehetetlen volt.

A pályaudvarról 5 órakor érkezett és félhat 
órakor már a pályára lépett a szimpatikus „te- 
niszfejcdelem*4. Láthatóan küzdött fáradtsága 
ellen, mert ütései — bár látszott asokon tüne
ményes technikája — néha bizonytalanok vol
tak. így történt, hogy Danet-vel párosulva aC 
első szetben 3—6 arányú vereséget szenvedett a 
Kehriing—Pétery pártól. Már meglepetésre ké
szült a közönség, amikor az utazás okozta me
revségből felengedve, a francia pár 8:2, M, 
arányban legyőzte Davis Cup párosunkat.

As előrehaladott időre való tekintettel más 
nem került sor a Kehriing—Cochet mérkő
zésre, ami csak nyeresége tenniszsportnnknak, 
amennyiben igy a MAC-nak sikerült a világ
bajnok hétfői startját biztosítani.

A ma délután 3 órakor kezdődő versenyek 4 
kővetkező programmot adják: 1. Takács—Dá
nét, 2. Kehriing—Cochet, 3. Kehriing, Péteri-^ 
Cochet, Dánét. Mi sem bizonyltja jobban • 
nagy érdeklődést, minthogy a mai versenyekre 
az összes jegyek elővételben elkeltek.

Vasárnapi sporthírek
X GrUnfeldcl, a Vác FC játékosát a menték 

kartöréssel száUitották a kórházba. Az Ollöi-otf 
pályán vasárnap délben lejátszott Húsos—Vác 
FC mérkőzésen Grünfeld, a vívók játékosa ösz- 
szccsapott Tarral, n Húsosok játékosával. 
Grünfeld a kotlíztó következtében karját törte 
és a mentők száUitották cl a zsldókörházba.

X Cszakmagyarorazág Ifjúsági válogateM 
csapata Egerben 4:0 arányban legyőzte a Dobó 
István SE-t.
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A rendszereit) Bethlen István, a kabalás nyúl 
és az örökelegáns arisztokrata a Milleniumi 
díjon, ahol a fagyosszentek miatt elmaradt 
a hagyományos divatrevii és a divatverseny- 
ben az urak kenterben verték a hölgyeket

Gyöngyhalász nyerte a Milleniumi dijat
, A májusi nap ugyancsak takarékoskodott' 
fényével vasárnap, a Király-díj futtatása 
napján. A hagyományos nagy verseny azon
ban mégis méltó keretek között zajlott le, 
bár eleinte úgy látszott, hogy Szervác a 
második fagyosszent, elrontja a napot

A pályán félháromkor még csak néhány 
tucatnyi elszánt ember korzózott a siivitő 
szélben, mikor azonban megjelent Batt
hyány Elemér gróf, a Király-dij hagyomá
nyos első arisztokrata vendége, ez megnyi
totta

her-

ér-
Só-

aa aranypatkósok 
menetét Most már sürü egymásutánban ér 
keztek az ismert arisztokraták, Andrássy 
Géza, Zichy János, Batthyány Gábor, Bercii- 
told Lipót volt külügyminiszter. Erdődy Ta
más, Apponyi Antal, Pallavicini György, 
Edelsheim-Gyulai Lipót, Szirmag Sándor, a 
Wenckheim grófok: Dénes, Pál és Lajos. 
Festetich Tasziló, Festetieh György,, az 
Odescalchiak: Béla, Károly és Miklós, Szé
chenyi László gróf washingtoni követünk, 
Károlyi László, a fóti gróf, Skerlecx Iván, 
a volt horvát bán, Harkányi János, Schey 
Pál, Born Frigyes bárók és családjaik népe
sítették be a lovaregylcti páholyokat és a 
korzót

Aa osztrák arisztokraták
közül fíohenlohe-Schillingfürst Egon 
cég és Merán János gróf.

Az ndvarl páholyba
először Horthy Miklós kormányzó érkezeti 
feleségével, aki lila kalapot és rókaprémes 
fekete köpenyt viselt. Nemsokára József 
főherceg jött Auguszta föhercegasstonnyal. 
krém kalapban és prémes szürkésdrapp kö
penyben. Izabella főhercegnő néhány udvar
hölgye kíséretében jött. Rajtuk kívül még 
Horthy Jenő és a kormányzó fiai, Miklós 
éa István foglaltak helyet a páholyban.

A diplomaták
közül Sir Coluille Barelag angol követ 
kezelt elsőnek leányával. Nem is csoda.
domint, a követ lova egyik favorit ja volt a 
MHIeniumi-diJnak. Durini át Monza őrgróf, 
az olasz követ és a spanyol követség egész 
személyzete képviselték még a külföldi 
diplomáciát

A pályakorsón már as első futam előtt 
élénk és tarka élet volt,

mintha a legszebb májusi nap sütött volna. 
Bárczy István, Plósz Béla, báró Prónay 
György, Álgya-Papp Sándor és Issekutz 
Aurél államtitkárok képviselték a hivatalos 
világot néhány városi úrral, Lobmayer Gé
za, Lamotte Károly tanácsnokokkal és 
Wurmb Elemér árvaszéki elnökkel. A minisz
terek közül Scitovszkg Béla belügyminiszter 
jött cl. Vele együtt két fivére, Tibor és An
drás. Megérkezett

Bethlen István gróf a feleségével.
Festetich György és Teleki József társasá
gában sétáltak végig a korzón és akárho
gyan füleltek a szomszédjaik, társalgásuk 
során egyetlen politikai vonatkozású meg
jegyzés sem hangzott el. Bethlen István 
mint sportember jött a Király-dijra.
A társadalmi élet kiválóságai tömegesen vo
nultak fel: Orosz György ezredes. Táncos 
Gábor tábornok civilben, Tamás,
őjodb János nagy birtokos, Papp Géza báró 
főrendiházi tag.

A pénzvilágból
Weisz Ffllöp. Fellner Henrik, Kohner Adolf, 
Kohner Willy, Szász Kornél, Grünutald 
Emil, Schifjer Miksa,

a művészvilágból
Faludi Sándor, Hettai Jenő, Faragó Gésa, 
Nádas Sándor. Gaál Franci piros kabátjá
ban. Mészáros Gizi, Mészáros Paulette, Hat- 
upny Lili bárónő, a népszerű Tarján Vili és 
egy fiatal színész, Fodor Artúr, aki egyéb 
kénlként a legirigyeltebb ember volt a pá
lyán. Egyik legnagyobb nyerője volt a pá
lyának és a Király-dij futása után két perc
cel mát sehol sem lehetett látni. Azt mond
ják. „hitelezők" is voltak a pályán

A mai Király-dijon különben
elmaradt a hagyományos díva tbcmatató.
A rossz idő ugylátszik megriasztotta a 

hölgyeket. A félóránként változó időjárás 
szeszélyéhez alkalmazkodva öltözködtek, 

azután a toaletteknek olyan változatos, 
aréles skáláját mutálta ■ pálya, hogy nem 
lehetett tudni, 1 orcsotyriverscny folyik-e, 
vagy tennlszverseny. NcrzhundAktól- és 
brcilschwanzoktúl kezdve könnyű tavaszi

Apponyi Kitty grófnő, Podmaniczky At- 
ti Iá né, fíardyné Dréhr Margit éa még né
hány arisztzjkrata hölgy merészkedett csak 
,e a korzóra.

Mikor Horthy Jenő lova, a Gyöngyhalász 
befutott a lovaregyleli páholy közönsége, 
kalaplevéve, tapsolva fordult az udvari pá
holy felé, ahonnan a kormányzó moso
lyogva köszönte meg az ünneplést, majd le 
jött a páholyhoz és jókedvűen elbeszélge 
tett az urakkal.

Szünetközben különben kedves epizód 
játszódott le a ring előtt. Bethlen István gróf 
és felesége egy Teleky kontesz társaságában 
be akart menni a ringbe. A szigorú őr azon 
bán

nem engedte be ■ miniszterelnököt 
mert rossz ajtón akart bemenni.

A hölgyek mosolyogtak, a miniszterelnök 
azonban kijelentette:

— Nagyon helyes! A rend — rend.
Ezzel a rendes bejárathoz kerültek, ahol 

azután Bethlen István bement, a hölgyek pe
dig a korlát előtt vártak rá. Hiába. A mi
niszterelnök rendszeretö ember.

A második kedves incidens az egyik kasz 
sza előtt zajlott le és ennek „bőse", akár 
milyen furcsán hangzik — egy eleven nyal 
volt. A szomszédos rétekről betévedt a pá 
lyára egy tapsifüles és meglapult valahol a 
kasszák körül. Egyszerre csak ugylátszik 
megunta a csöndes várakozást, vagy talán 
az érdeklődés hozta elő és groteszk ugrás 
sál a totalizatőr bődé elölt termett, majd 
mikor a közönség észrevette és hangos uj- 
jongással kisérte megjelenését, megriadva 
villámgyorsan keresztül szelte az utat és el 
tűnt a pálya eleven sövénye mögött.

A nyúl azonban rossz kabala és a tota-
Uzatőr felé igyekvő közönség szépen 

visszafordult.
Senkise ment át a nyulkeresztezte utón. Se 
gitettek azonban a dolgon: a szomszéd totu 
lizatörnél fogadtak.

A nyúl megjelenése tehát nem okozott 
nagy kárt. Legfeljebb azoknak, akik rosszul 
fogadtak.

Sági Pál.

bundákon, rókaprémes kosztümökön, szö- 
vetkonplékon át egészen habkönnyű musz
linruhákig tarkállott a pálya. A kalapok 
rengetegében sem volt két egymáshoz ha
sonló: filc, Iámé éa szalma.

Általában roMzul votlak öltözve ■ höl
gyek, a dlvatverscuyben kenterben győz

tek az arak.

Még Epson is megirigyelhette volna a férfi
divatot. Mindössze egyetlen fiatal ariszto
krata „botrángkoztatta" meg a divatszakér
tőket, aki egyszerű zöld esőköpenyhez vil
logó fekete cilindert viselt. A legelegánsabb 
ur Batthyányi Elemér gróf volt A nyolcvan
két esztendős öreg arisztokrata valóban 
grandsegneuri megjelenésével elhomályosí
totta a legtesthezállóbb zsakettes ifjú urak 
sikerét is.

A hölgyek közül báró Podmaniczky 
Attiláné vitte el a pálmát 

habkönnyű fehér muszlínruhájával és ne
héz fekete selyemköpenyével. Napernyőből 
mindössze egyetlen egy úszott a korzón. A 
hölgyek az időjárást szidták. Különösen, mi
kor a Király-dij lefutása után kiderült az ég 
és dúsan záporozott a napfény. Ekkor azon
ban már késő volt: nem lehetett pótolni az 
otthon maradt grand toaletteket így tör
tént azután, hogy

a szünetben a lovaregyleli páholy 
hölgyközönsége a szokás ellenére nem 

Is Jött le a korzóra.

Milleniumi dij: L Gyöngyhalász, H. Bűvész, lH. Bandi H.
A sport a magyar turf legjelentősebb esemé

nyének napján kifogástalan volt. A Milleniumi 
díjban ragyogó kondícióban starthoz állott 
nyolc kitűnő telivér, melyek bármelyike méltó 
lett volna a nagymultu verseny megnyerésére. 
A fogadók tétovázására jellemző, hogy Lavina, 
Gyöngyhalász és Bűvész egyforma (két és feles) 
oddsszal osztortak a favorit pozícióján. Ko
moly szerepe a nagy díjban csak a két utób
binak volt. Az indítást Lavina sokáig akadá
lyozta nyugtalwkodásával, amikor mégis út
nak indulnak, Lavina jól jön el, de az istálló
jában nagyratartott Alap sok hosszal veszít. Az 
egyenesig előbb Sodamint, később Lavina ka
lauzol, a zárt mezőny előtt az utóbbi fordul be 
elsőnek az egyenesbe is, de hamarosan a sárt 
mezőnyben van s előbb Bűvész, majd a korlát
nál utat találó Gyöngyhalász kerülnek az élre. 
Mig Bűvész ereje a távnál megtörik. Gyöngy
halász a fáradtság legkisebb jele nélkül híven 
ujit és másfélhosszal nyeri a versenyt. Harma
dik a kitűnő beosztással lovagolt Bandi //„ 
szoros negyedik Atag, mely jó start esetén sok
kal előbb végzett volna.

A program többi száma méltó volt as érde
kes, izgalmas lefolyású nagy versenyhez. Em- 
litcsrcméltó Sáfár igen könnyű győzelme a 
Szent Gellért-hendikepben.

A részletes eredmény a következő:
I. futam: 1. Red Dragon (1%) Gutái. 2. Rádió 

(12) Szokolai. 3. Odahaza (3) Csuta. F. m. Pi- 
ronetto (6) Balog. Fabula (1%) Szén te. Másfél 
hosszal nyerve, három hosszal harmadik. Fa
bula számtalan hosszal veszteit a startnál. 
Red Dragon starttól a célig fölényesen nyerő. 
— II. futam. 1. Rabló (3) Szües. 2. Fogócska (3) 
Balog. 3. Cobra (6) Szokolai. F. m. öreg Toncsí 
(30) Szenté, Avanca (16) Stíreula, Futár (16) 
Kaszián. Szilaj (12) Tuss, Alfréd (25) Albert, 
No lám (25) Cscszkovlts, Backfisch (1%) Va
lentin, Mognet (5) Csuta. Hat hosszal nyerve, 
’/s hosszal harmadik. 10:47, 1B, 91, 10. Rabló 
kitűnő etartott kap és előnyét még növelve, lé
pésben nyer a helyezettek ellen. A többi lónak 
nincs momentuma. — III. futam. 1. Gyöngy
halász (2%) Szokolai. 2. Bűvész (2’1) Gutal. 3. 
Bandi IL (10) Szabó L. II. 4. Álag (lö) Tusi.

A sikelnéma atléták külön olim- 
piászf rendeznek Amsterdamban

Ar et évi amszterdami olympiai mérkőzésekre 
az öt világrész atlétái lázasan készülődnek. En- 
nek az olympiásznak lesz egy olyan érdekessége, 
amilyennel eddig még egyetlen egy olympiai mér
kőzés sem dicsekedhetett. Ugyanis

a sükctnéma atléták párhuzamosán aa ép- 
szervüek világversenyével külön olympiáazt 

rendeznek.
Általános tapasztalat, hogy a süketnémák az 

atlétika terén rendkívüli ügyességet féltenek ki 
és közöttük nem egy európai viszonylatban is 
kitűnő atléta akad. Az ő szereplésüknek azonban 
az a nagy akadálya van, hogy a vezényszavakat 
nem hallják és igy a nagy mérkőzéseken to
lulni nem tudnak. Az egyes európai országok 
'iiketnétnáinak egyesületei állandó kontaktus
ben vannak egymással és igy merült fel nz a 
lerv, hogy a süketnémák ezévben külön olym- 
piászt rendezzenek. A budapesti süketnémák' 
gyesülcte máris hozzálátott a szervezés munká
éhoz és az eddigiek alapján bizonyosnak lát
óik. hogy nemcsak futballcsapatot állítanak kt, 

’ianem a különböző atlétikai számokban is 
/agy reményekkel fognak Indulni. A tréningek 

máris szorgalmasan folynak és valószínű, hogy 
a magyar atléták, akik minden mérkőzésen ki- 
'iinően megállják a helyüket, a süketnéma olym- 
'íjászon is szép eredményeket fognak elérni.

KMAC téli mcgbizhateaAgi vervenye 1928
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Kovács Sándor 497 ohv. Arial Hdecaron rvős. a nap 
legjobb átlagidejét futva

Aa 1928. évi típusok megérkesteh
Vezérképviselet:BAKER JÓZSEF

! 11 ■ > Vll, Elemér-utcai

F. m. Sodamint (4) Gulyás, Bizalom (6) Esch. 
Adamella (10) Szűcs, harmadik. 10:3", 15, 18, 
2G. — IV. futam. 1. Sáfár (l‘Á) Szokolai. 2. 
Pharao (3) Csuta, 3. Turridu (12) Balog. F. m 
Rajna (3) Gutái, Add ide (5) Schejbal, Adonis
(5) Tuss, Pompadour (12) Szenté, Ki tudja (8) 
Hujber. Három hosszal nyerve, fejhosszal har
madik. 10:24, 15, 18, 20 Pharao vezet a táv
oszlopig, ott Sáfár játszva húz el mellette és 
feltartva nyer. Turridu az utolsó métereken ok- 
kupálja a harmadik helyet. — V. futam. 1. 
Buzogány (•/»• reá) Qv'.vás. 2. Lavaronc (2) 
Szokolai. 3. Hopiti (3) tintái. F. m. Trikoloré
(6) Szabó L. II., Ejnye (12) Esch, Annabál (12) 
Szűcs, Nagyur (8) Esch II. Hárorancgycdhosz- 
szal nyervőí 3 hosszal harmadik. 10:19, 10,10, 
10. Buzogány bevezet, a helyekért csak Lava- 
rone és Hopiti küzdenek a ki nem lovagolt 
mezőny ellen. — VI. futam. 1. Pittjkés (3) 
Schejbal. 2. Janicsár (0) Stirenla. 3. Cipón (5) 
Tusa. F. ni. Tatrang (8) Szűcs. Krinolin (2) 
Szokolai, Pagát (3) Gutái, Sauvignon (6) Blat- 
sek, Mavriki (6) Balog, Klárika (6) Kaszián. 
Keepsake (10) Csuta, Basaharc (12) Cseszko- 
vlts. ötncgyedhosszal nyerve, nyakhossza] har
madik. 10:21, 13, 13, 16. Pagát a startnál állva 
marad. Belül Pitykés, kívül Janicsár szinei 
vannak az élen kezdettől fogva, győz végül az 
erősebb lovas. Jó momentuma van a táv előtt 
Klárikának és Keepsakenek.

Szenzációs meglepetések 
a bécsi Ügető Derbyben

Az Osztrák ügető Derby, amelyet vasár
nap futottak Bécsben, szenzációs meglepe
téssel végződött. A versenyt Heliotrop (50) 
Rayner nyerte Fritos (10) Lyon és a favorit 
Jfgcsillám (’/is reá) Barton előtt Cella ne
gyedik, mig Zella a második favorit helye- 
eetlenül végzett.

Dr» KAJDACS V szakorvos
MamHMMMMMMBmMMHMBMn rendet 1CM As 7-8-is 
VIII., J6*a©I-Mört»t 3. as- férfi6«női betegeknek

AUTÓ NAPLÓ
Uj La Salle és Cadillac kocsik 

érkeznek Budapestre
A fővárosi autókereskedők, aulótartók és or

vé ze tők körében általánosan feltűnést keltett 
az a hir, hogy néhány nap múlva megérkezik 
az Autókereskedelmi Rt. részére útban levő 
La Salle és Cadillac pompás, az amerikai autó
ipar legtökéletesebb reprezentánsának 8—A 
darabja. A világhírű és az amerikai autószép
ségversenyeken első dijakat nyert kocsik a cég 
Vörösmarty-tér 3. szára alatti szalonjában lesz
nek kiállítva. A Cadillac-el és a La Salle kocsi
kat nem kell bemutatni a hozzáértőknek, da 
azoknak sem, akik járatlanok az autómárkák 
között, mert a hatalmas és az utolérhetnie* 
szépségű Fisher karosszériája kocsik minde
nütt nagy feltűnést és érdeklődést keltenek, 
ahol csak végigsuhannak. A nagyvárosok za
jos forgatagában éppen a motorok zajtalan já
rása és a karosszériák csendes ringása ex, ami 
magára vonja ezeknél a kocsiknál a közönség 
ügyeimét. A fejedelmi szépségű kocsik V-alaku 
nyolchengeres motorral vannak felszerelve és 
karosszériájukat a világhírű Fisher-cég kon
struálta, amely a fejlett autókulturában már 
evekkel ezelőtt elvitte a dicsőség pálmáját. Aa 
amerikai Generale Motor Corporation az 
utóbbi esztendőkben 19.5 ezer Cadillac-el árasz
totta el az amerikai és enrópai piacot, a La 
Saffe-tipusből pedig az utóbbi két üzletév alatt 
több mint 70.000 darab kelt eL
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Autó úrvezető szakiskola
Csermely Károly Teréz-körut 12

felvétel egész nap

:, A szakértői! 
gamila

)( A Csermely úrvezető Iskola rendkívül ér
dekes újítással kedveskedik hallgatóságának- 
Csermely ugyanis elhatározta, hogy az úrvezető 
iskolájának jelenlegi tagjai és a most beiratko- 
zók közölt sorszámot oszt ki, s az év végén, 
karácsony előtt, egy teljesen uj túrakocsit sor
sol ki közöttük. Amióta e sorsolásnak bire ter
jedt, általános érdeklődést keltett fővárosszerte 
ez a rendkívül ügyes és kedves előzékenység 
s ennek tudható be, hogy az utóbbi napokban 
az iskola hallgatóságának száma tetemesen 
megnövekedett. _________

Legjobb amerikai Pneu 

FISK PXEU 
prób Íja ki, sohasem bánja meg, 

legtartósabb 
óbb

: ■ l t A •:RS8V József. ül, ftnürassy-ut ML
felelőn: 2 2 2 1 - 0 7.

A Merke’xtésírt és kiadásért felek 
l>r. ELEK HUGÓ 

Kiadta:
A .Hétfői Lat ok UtaágvillaM
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