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GssndöröH és feifegvuerzett cigányok 
izgalmas, uéres karca két haiottal

Húsz cigány m akart szabadítani egy elfogott betürdt két csendér 
kezéből - a csendőrök onoédeiemíiűl a fegyveres támadók kizé ionok

Két cigány meghalt, egy sulyesan megsefiesitt
Kaposvár, május 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Vasárnap véres szenzációja akadt 
b somogymegyei Igái községnek, ahol a falu
beli cigánytanya lakosainak egy csoportja 
megtámadott két kötelességét teljesítő 
csendőrt és a csendőrök csak ugy tudtak 
megszabadulni szorongatott helyzetükből, 
hogy fegyverüket használták ét a fölfegy
verzett cigánybanda közé lőttek. A rövid ké
zitusának a cigányok részéről két halottja 
és egy súlyos sebesültje van.

Az igali csendőrörs vasárnap megtudta, 
hogy Horvát József 35 éves cigánylegény, 
aki ellen a bíróság betöréses lopás miatt kö
rözőlevelet bocsátott ki, a faluban tartózko
dik. A körözőlevelet már esztendőkkel ez
előtt adták ki Horvát ellen, aki akkoriban 
eltűnt Igáiról, mig most hazaérkezett és a 
falu végi cigány tanyán húzódott meg a fa
míliájánál. Az értesülés vétele után, a csend
őrörs parancsnokának az intézkedésére két 
csendőr indult a cigánytanyára, hogy Horvát 
(Józsefet elfogja, előállítsa és a kaposvári 
Ügyészségnek adja át

A déli órákban érkeztek a csendőrök a 
gyepül csárdával szemben lévő cigány

tanyára,
bho! nagy riadalmat keltett a megjelenésük. 
!A csendőrök egyenesen a Horvát-familia 
házába mentek és éppen ott találták a be
törés miatt körözött cigánylegényt akit föl
szólítottak, hogy jöjjön velük. Az előirás 
szerint, az ilyen elfogott közveszélyes betö
rőket megkötözött kézzel kell bekísérni. 
Most is igy történt. A csendőrök meg akar
lak kötözni Horvátot. A cigánylegény azon
ban dühösen tiltakozott ez ellen, hogy a ke
iét összekötözzék. A csendőrök nem enged
hettek az elöirásból és minden tiltakozása 
ellenére

lefogták, s kötelet hurkoltak a kezére.
Horvát mikor látta, hogy hiábavaló az ellen
kezése, csöndesen elindult a csendőrök mel
lett

1 gy látszott, hogy az izgalmasnak indult 
C|öallitás békésen fog befejeződni, azonban 
11 asként történt. Éppen mikor elindultak, 
hazaérkezett az elfogott cigánylegény két 
testvére, a 38 éves Horvát György és a 39 
eves Horvát István. A két cigány mikor lát
tak, hogy fivérüket megkötözve kisérik a 
szuronyos csendőrök,

éktelen lármát csaptak, hangosan lár- 
o’ázva, kiabálva lázitották a cigány- 
tunya lakosságút, hogy szabadítsa ki az 

öccsüket.
Az amúgy is izgatott cigányokat sikerült is 
jekik annyira föllázilani, hogy fenyegető 
hangon kezdtek kiabálni a csendőrökre s 
követelték, hogy {bocsássák szabadon Horvát 
Józsefet. De nem elégedtek meg a kövelclö- 
icssel és a kiabálással, hanem a cigánytanya 
hepe közül mintegy

!*••««  férfi kapával, ásóval és fejszékkel 
"•^y ver kéz ve útját állta a csendőrök

nek.
* WlcleMcRükcl teljesítő csendőrök, „kikel 
•un t fl* közben ért n cigányok támadása. 

^-'^Hlották őket, hogy maradjanak 
kén és rendben. A cigányoknak azonban 

ein használt a iölaaólitáa, sőt a fölfegyver

kezett emberek rátámadtak a csendőrökre és 
ki akarták szabadítani elfogott társukat 

A csendőrök nem várhatták be, amig a cigá
nyok lefegyverzik őket, szorongatott helyze
tükben lekapták vállukról a fegyverüket s 
még egyszer s utoljára távozásra szólították 
a cigányokat. Ezek azonban nem engedel
meskedtek és rájuk támadtak. A két csendőr 
vállához emelte a fegyverét és a következő 
pillanatban gyors egymásutánban

több puskalövés dördült el.
A támadó cigányok élén Horvát György és 
Horvát István álltak, akik az egész támadást 
vezették.

A csendőrpuskák két golyója a két Hor
vát testvért érte, akik vértől borítva 

zuhantak a földre.
A fellázított és felbőszült cigányokat azon
ban még a fegyverhasználat sem téri tette 
észre és néhányan közülük elvakult dühhel 
nekirontottak a csendőröknek és

valóságos rohamot Intéztek ellenük.
A csendőrök kerülni akarták a fölösleges

Három héten belül ratifikálják 
az összes államok a párisi egyezményt

Korányi Frigyes báró nyilatkozata a
A Hétfői Napló munkatársától.) Korányi 

Frigyes báró, Magyarország födelegátusa 
vasárnap este a párisi expresszel hazaérke
zett. Korányi báró szombaton este utazott 
el Páriából és teljesen egyedül jött haza. 
Megérkezése alkalmával a Hétfői Napló 
munkatársának a következő nyilatkozatot 
tette:

— Tulajdonképen nem aok újat tudok 
mondani a párisi tárgyalásokról, mert a 
magyar sajtó utján a magyar közvélemény 
már tudomást szerzett a megegyezés részle
teiről.

— Hosszú és fárasztó tárgyalások után 
összehasonlítottuk a megegyezés pontos szö
vegét, ugy hogy az erre vonatkozó tárgyalá
sok most már teljesen be vannak fejezve, s 
elmondhatom, hogy az egyezmény minden 
tekintetben általános megelégedéssel talál
kozott.

— A különböző törvényhozások — már 
ahogy a munkarendjük megengedi —

három héten belül ratifikálják az egyez
ményt, már csak azérf Is, mert a fran
cia kormány külön is felkérte minden 
állam parlamentjét, illetőleg kormányát 
arra, hogy a ratifikálást minél gyorsab

ban Intézzék el.
— Ami az egyezmény jelentőségét illeti, 

hangsúlyoznom kell, hogy a békeszerződés 
több mint százötven paragrafusa csak ter
heket jelentett a részünkre.

erektől és nz ezekben foglalt kötelezett
ségektől szabadultunk meg most az 

egyezmény megkötésével, 
amellett, hogy a valóságban visszanyertük 

vérengzést és már többé nem sütötték el a 
fegyverüket, csak előre szegzett szuronyukat 
tartották önvédelemből a feléjük rohanó 
cigányok felé. A támadók rohama olyan 
heves volt, hogy az egyik cigány,

Kalányos-Orsós Péter egyenesen bele
rohant az egyik feltüzött cseudőnszu- 
ronyba, amely a szó szoros értelmében | 

föl nyársalta.
A szurony Kalányos-Orsós Péter mellén fú
ródott be, átszakitotta testét és a hátán jött 
ki. A c’gánylegény súlyos sebből vérezve 
esett össze a földön fekvő két társa mellé.

A sikertelen roham és annak a következ
ménye most már végre észretéritette a cigá
nyokat, akik fegyvereiket eldobálva, ha- 
nyathomlok elmenekültek a véres küzdelem 
helyéröl.

A csendőrök, miután kiszabadultak szo
rongatott helyzetükből, első segítséget igye
keztek nyújtani a vérben fetrengő három 
embernek. Az előállított Horvát József két 
testvérén, Horvát Györgyön és Horvát Istvá
non már nem lehetett segíteni.

teljes pénzügyi függetlenségünket.
Francia diplomáciai körökben általános 

az a vélemény, hogy —
Magyarország és az utódállamok kö
zött ezzel az egycsséggcl megszűntek a 

súrlódási felületek
és igy meg van nyitva az útja a gazdasági 
és az ebből fakadó politikai közeledésnek is. 

Egyébként Korányi Frigyes báró, lehet,

Pártközi konferencia dönt 
a törvényhatósági tanács 
megalakításáról A pártok ,elölt. 

listája — A tanács holnapi ülésében sem dönt a Hév megváltásáról
A főváros tanácsa szombaton rendkívüli 

ülésben foglalkozott a II. É. V. megváltását 
célzó ajánlattul, de döntésre nem került sor. 
Holnap a tanács ismét ülést tart, amelyen 
folytatják Lohmayer Jenő közlekedési ta
nácsnok előterjesztésének a megvitatását. 
Aligha csalódunk amikor megállapítjuk, 
hogy a főváros tanácsa holnap sem hoz vég
leges döntést a H É. V. megváltását illetően.

A városházán általában lanyhán megy a 
munka, amit nem is lehet rossznéven venni, 
hiszen a főváros tanácsa utolsó óráit éli. A 
törvényhatósági tanács, amely a főváros ta
nácsának évszázados intézményét fogja fel
váltani, junius első hetében feltétlenül meg
kezdi működését és ezzel aj korszak kezdő-

A golyók halálos sebet ejtettek rajtuk 
éa mindketten szörnyethaltak.

A harmadik cigány, Kalányos-Orsós Péter*,  
mint megállapították, rendkívül súlyos és 
életveszélyes sérülést szenvedett 'és öt a 
csendőrök intézkedésére a kaposvári köz*  
kórházba szállították.

A két csendőr a véres eseményről nyom
ban jelentést tett illetékes helyen. A csend*  
öqiarancsnokság érintkezésbe lépett a kas 
posvári királyi ügyészséggel, ahonnan bi
zottság ment az igali ci#ányszállásra. A bi*  
zottság azonnal helyszíni szemlét tartott és 
az eddigi megállapítások kétségtelenné te*  
szik, hogy

a csendőrök jogosan és önvédelemből 
használták a fegyverüket,

mikor a föl fegyverzett támadó cigányok 
már alaposan veszélyeztelték az életüket. A’ 
jelentés alapján a szombathelyi csendőrkerü
leti parancsnokság is bizottságot állított ösz- 
sze, amely hétfőn reggel tart majd helyszíni 
vizsgálatot Igáiban.

Hétfői Naplónak
hogy már holnap, jelentést tesz a miniszter*  
elnöknek a párisi tárgyalások utolsó szaká
ról, amikor már tudvalevőleg Bethlen Ist*  
ván gróf miniszterelnök nem vett részt a 
tárgyalásokon.

Itt említjük meg, hogy Imrédy Béla, a 
Nemzeti Bank igazgatója, — aki résztvett 
mint pénzügyi szakelőadó a párisi tárgya*  
lásokon — holnap érkezik vissza Buda*  
pestre.

dik Budapest székesfőváros történetében. A 
helyzetre jellemző, hogy a községi pártok 
vezetői között máris megkezdődtek a tár*  
gya lások a törvényhatósági tanács megala*  
kitása ügyében. A 31 tagból álló törvényha
tósági tanács 20 tagját a közgyűlés választ
ja és pedig a pártok arányszáma szerint. A' 
kisebb pártokat is tagsághoz akarják jut
tatni, mivel azonban minden oldalon felfo
kozzák az igényeket, Ripka Ferenc főpol*  
gármcsler ugy határozott, hogy pártközt 
konferenciát hiv össze a tagsági helyek be
töltésének megvitatására. Ez

a pártközi konferencia fog dönteni az 
egyes pártokat megillető tagságokról, 

a pártok azután maguk fogják bejelententf 
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hogy kiket delegálnak a törvényhatósági ta
náéiba.

A Hétfői Napló munkát Arainak értesülése 
szerint az illetékes városházi tényezők már 
meg is állapították az egyes pártok arány
árimét, sőt az egyes pártok keretében még 
a helyek betöltéséről is megindultak a ta
nácskozások. A kereszténypárt részéről 
Wolff Károly, Joanovics Pál, Petrovácz 
Gyula, Platthy György, Lázár Ferenc éa 
Szőke Gyula, a kormány városházi pártja

A Külügyi Társaság ünnepi 
közgyűlése

A Mcgyar Külügyi Társaság vasárnap dél
előtt 11 órakor tartotta incg az Országháza de
legációt termében fennállása 10 éves évfordu
lója alkalmából ünnepi díszközgyűlését, ame- 
lye;. a magyar közélet számos kitűnősége vett 
részt. Pontosan 11 órakor érkezett meg Horthy 
Miklós kormányzó, szárnysegéde, Scholtz An
dor folyamőrségi kapitány kíséretében. A kor
mányzó jobbján József kir. herceg, balján pe
dig Wlatsies Gyula báró, a felsőház elnöke és 
Almássy László a képviselőház elnöke foglaltak 
helyet. Az első padsorokban ültek a budapesti 
diplomáciai testület tagjai

Ugyanc.snk az első padsorokban foglaltak he
lyet: a miniszterelnök képviseletében Darányi 
Kálmán miniszterelnökségi államtitkár, a bel
ügyminiszter képviseletében Tomcsányi Kál
mán min. tanácsos, a honvédelmi miniszter 
képviseletében Siller Antal vezérkari ezredes, 
s a magyar közélet számos előkelősége.

Résztvettek ezenkívül a jubiláns ünnepsé
gen; Wckcrle Sándor pénzügyminiszter, Teleki 
Pál gróf, Gratz Gusztáv, Nagy Emil, Pékár 
Gyula és Földes Béla ny. miniszterek, Színig 
Elemér sajtófőnök, Balogh Jenő a Magyar Tu
dományos Akadémia főtitkára, bárciházl Bár
éig István miniszterelnökségi államtitkár, Dréhr 
Imre népjóléti államtitkár, Puky Endre a»-kép- 
viselőház alelnöke, Juhász Andor a Kúria el
nöke, Hevesig Pál miniszter-rezidens stb.

As ünnepélyes közgyűlést Apponyi Albert

Megbokrosodott 
lovak rohama a debreceni 

korzó ellen
Debrecen, május 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése-) Tóth István debreceni gazdálkodó 
vasárnap délben kétfogatu szekerén a város
háza előtt hajtott végig. A szekéren fiit a 
felesége és másféléves gyermeke ia. A város
háza előtt egy arra robogó motorkerékpár 
hangos tülkölésétől

megbokrosodtak a lovak
és elragadták a szekeret. A lovak végig
robogtak a Kossuth Lajos-utcán és befor
dullak a korzóra. A napsütéses, szép időben 
rengeteg sétáló volt a korzón, akik közöli 
leírhatatlan

pánikot kellett
a tajtékzó, vadul rohanó lovak megjelenése. 
A korzózó közönség rémült igyekezettel ha

A szegedi újságok bojkottja 
a városi szinház ellen

A polgármester összehívta a szinügyi bizottságot
Szeged, május 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
Néhány hét óta állandósultak a harcok a 
szegedi szinház körül. A színházi Izgalma-

kát fokozza
az a bojkott, amit az összes szegedi 
napilapok kezdtek meg a szinház ellen.
A leghevesebb támadások hangzottak cl

fex ■ MAGYAR CÉG! ■ ^AÍ 
B MAGYAR ERŐ! ■

JF*  MAGYAR AKARAT!MAGYAR AKARAT!
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részéről Kozma Jenő, Becsey Antal, Gaár 
Vilmos, Scheur Róbert, Glückstahl Samu és 
Ugrón Gábor, a szociáldomokrata párt ré
széről Peyer Károly, Büchler József és Bá- 
nóczi László, vagy Bresztovszky Ede, a de
mokraták részéről Bródy Ernő és Pakots 
József, a Rassay-párt részéről Baracs Mar
cell, a keresztény ellenzék részéről Fried
rich István, és a pártonkivüliek részéről 
Éber Antal kapnak tagságot a törvényható
sági tanácsban.

górf elnök nyitotta meg nagyhatású beszéddel, 
ismertetve a társaság törekvéseit.

A nagy tetszéssel fogadott megnyitóbeszédet 
Apponyi Albert gróf a díszközgyűlésen megje
lent diplomáciai testületre való tekintettel fran
ciául is tolmácsolta. Ezután Eöttevényi Olivér 
dr. ügyvezető alelnök, akit a kormányzó a II. 
osztályú magyar érdemkereszttel tüntetett ki, 
mondotta el beszámolóját a társaság tiz éves 
működéséről.

Khuen-Héderváry Sándor gróf rendkívüli kö
vet és meghatalmazott miniszter, a külügymi
niszter állandó helyettese meleg szavakkal üd
vözölte a Magyar Külügyi társaságot fennállá
sának tizedik fordulója alkalmából.

Végül Berzeviczy Albert v. b. t. t. elnökhe
lyettes mondotta el záróbeszédét, melyben 
mindazoknak, kik a beszámoló ünnepély fé
nyét megjelenésükkel emelték, a társaság nevé
ben meleg köszönetét mondott.

Berzeviczy Albert ezután francianyelvü be
szédet mondott a diplomáciai kar tagjaihoz. A 
díszközgyűlés során egyébként Eöttevényi Oli
vér és Khucn-Héderváry Sándor gróf is elmon
dották franciául is beszédeik kivonatát. A dísz
közgyűlés ünnepi része ezzel befejeződött; a 
kormányzó a királyi herceg és a diplomaták 
eltávoztak.

Rövid szünet után nyitották meg újból a köz
gyűlést, mely újból nagy lelkesedéssel Apponyi 
Albert grófot választotta elnökké. 

nyatt-homlok menekült a megbokrosodott 
lovak elől, amelyek azonban igy is

elgázoltak két embert.
Tóth István a feleségével és a fiával együtt 
lezuhant a szekérről, amelyet most már gaz
dátlanul vittek tovább a lovak. Végül egy 
Révy István nevű fiatalember

eléjük vetette magát,
megragadta zabiájukat és sikerült is neki 
megfékezni a vadul toporzékoló állatokat. 
A korzó két sebesültje csak könnyebb sérü
léseket szenvedett, mig Tóth Istvánt, felesé
gét és gyermekét, akik

súlyosan megsebesültek,
a klinikára kellett szállítani, ahol ápolás alá 
vették őket.

a névtelen levelek ügyében, amikor a város 
hatósága minden bejelentés nélkül, egészen 
váratlanul megvonta a lapoktól 25 éve ér
vényben levő állandó szabadjegyeik lénye
ges részét. Ezt a határozatot azzal indokol
ták meg, hogy — takarékoskodni kell. A 
napilapok erre azzal feleltek, hogy a bérau
tókról nem írnak beszámolót és

amíg a sérelmet nem orvosolják, beszün
tetik a színházi rovatot és még a város 
által megfizetett kommünikéket sem 

közük.
A lapok három nap óta tartó bojkottját 

anyagilag jelentékenyen érzi a szinház és 
éppen ezért Somogyi polgármester vasárnap 
értesítette az érdekelteket, hogy szerda dél
utánra összehívja a szinügyi bizottságot. 
Ezen az ülésen fognak

elégtételt szolgáltatni a lapoknak, 
amelyek a sérelmek orvoslása esetén azon
nal megszüntetik az egészen szokatlan szín
házi bojkottot.

Motorkerékpár szerencsét
lenség az országúton 

három sebesülttel
Kaposvár május 4.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Sulyos mo
torkerékpárszerencsétlenség történt tegnap dél
után a Kaposvárról Szigetvár felé vezető or
szágúton. Nicsovits Tihamér jogszigorló oldal
kocsis motorkerékpárján Kaposvárról Sziget
várra igyekezett. A motorkerékpár oldalkocsi
jában Mihók Gyula somogyapáti körjegyző és 
Stayer Kálmán állampénztári főtiszt foglaltak 
helyet. Nicsovits az országút egyik kanyarodó
jánál meg akart előzni egy ott elhaladó pa
rasztszekeret éles lendületet vett motorkerék-

Letartóztattak egy nemzetközi 
kokaincsempész társaságot 

Berlinben
Berlin, május 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A berlini rendőrség tegnap egy 
nemzetközi kokaincsempésztársaságot tett 
ártalmatlanná és a banda mindegyik tagját 
letartóztatta. A rendőrségre már napokkal 
ezelőtt bizalmas feljelentés érkezett a ban
dáról és

■ detektívek megállapították, hoefy egy 
Kantstrassel cukrászdában szoktak 

összegyűlni,
Tegnap a rendőrség emberei lesbe állottak a 
cukrászda elölt s amikor a kokaincsempé
szek együtt voltak,

Ma dönt a főváros
12-es bizottsága a Talbot- 
szerződés megkötéséről

A főváros 12-es bizottságát hétfőn dél
után 5 órára sürgősen ülésre hívták össze. 
Ezen az ülésen előreláthatóan rendkívül 
éles felszólalások fognak elhangzani és pe
dig nemcsak ellenzéki oldalról, hanem a 
többségi pártok vezetői részéről is. A mai 
ülés napirendjén két kérdés szerepel:

1. a Talbot-ügy, 2. az ügclőverseny- 
pálya ajánlata a Tattersall bérbevéte

lére.
A bánhidai centrálé áramának igénvbe- 

vételére vonatkozóan évek óta folynak a 
tárgyalások a főváros és a kormány között. 
Búd János kereskedelmi miniszter néhány 
héttel ezelőtt megküldte Sipőcz Jenő pol
gármesternek a centrálé és a főváros között 
megkötendő szerződésnek a tervezetét, 
amellyel szemben ugy Borvendég tanács
nok, mint Deutsch Lajos, a Fővárosi Elek
tromosmüvek vezérigazgatója, részletes elő 
terjesztésben foglalták össze aggodalmaikat 
és észrevételeiket. A 12-es bizottság ma

ODNHBS!
Jól akar ön vásárolni?
Divatosan akar ön a tavasszal 
tetőlől-talplg felöltözködni?

Akkor igénybe kell vennie 
önnek az oly Jól bevált

kirakati készpénzáron 
nyújtott folyószámla
hitelt a

Havas áruházban
Néhány tájékoztató ár konfekció-osztályomból: 

N451 felöltök P 40-től 
Férfiöltönyük és felöltők P 60-tól 

női IW83Ü es Bembsrg rúnán p 20-toi 
Kosztüm ok, r ei jemKaüatok es compieit 

Ízléses kivitelben.

Azonkívül nagy választék gyermekruházati 
cikkekben, továbbá selyem-, nzUvet*.  

szőnyeg-, cipő- és szffrmeárukban.

min iákat küldök. H3U0S LfiSZLO 
Budapest, IV., Calvin.tér 1.

párjával, amely nekiment egy nagy kőrakás 
nak.

A gép felborult és mindhárom utasát ma
ga alá temette. Nicsovits Tihamér! és Mi
hók Gyulát eszméletlen állapotban, sulyos 

sérüléssel
a szigetvári kórházba szállították, Stayer Kál
mánt pedig, akinek sérülése könnyebb termé
szetű, lakásán ápolják.

rájuk rontottak s lefogták őket.
Megállapították, hogy itt szokták forga
lomba hozni a kokaint, amelynek

kilójáért tízezer Bárkát kaptak.
A banda vezére egy Bernát nevű köny

velő, tagjai pedig báró K. Basil orosz emig
ráns, egy Ruckstein nevű szállodai tolvaj és 
W. Simon állásnélküli magánhivatalnok.

összesen hét luftja volt a kokalncsem 
pész bandának.

A csempésztársaság többi tagjainak személy
azonosságát eddig még nem állapították 
meg, de azt már kinyomozták, hogy

a kokaint Prágából hozták 

délutáni ülésén Borvendég tanácsnok rész
letesen ismerteti az eddig folyatott tárgya
lások anyagát és bemutatja a főváros által 
készített szerződéstervezetet. A városházi 
ellenzék bizottsági tagjai felszólalásaik so
rán viszont

tiltakozni fognak az ellen, hogy a szer
ződés megkötése előtt a főváros ára

mot vegyen igénybe a centrálétól.
legutóbbi napokban ugyanis ebben az 

....................................................................  s
a

!

A .. .... . . ....
irányban is tanácskozások indultak meg 
a főváros vezetősége nem utasította el ezt 
gondolatot. Arról van szó ugyanis, hogy

a főváros már most felveszi a kapcso
latot a Talbot-centráléval, amennyiben 
a Beszkár évi 100 millió kilowattóra 
áramot venne Igénybe, azzal a feltétel 
lel, hogy az egységár megállapítása ké
sőbbi időpontban válnék aktuálissá és 
az. elszámolást az év végén ejtenék 

meg-

DIADALT ARAT!
B néhány sor már évek óta köztudatban van Aruházunk

Tavaszi VASÁRA
MÁJUS 5-ÉN, HÉTFŐN KEZDŐDIK

fen:

Kég v gaitis
Jó áruk, Blcsó árak a legszehb magyar áruházuan

VII, RÁKÓCZI.UT 74. SZ.
ja Royal ApolSőEaan
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Felborult es életveszélyesen 
megsebesült a Tourist Trophv 

egyik versenyzője
Kívüle meg tizenegy versenyzőt ért baleset

Vasárnap délelőtt a zugligeti magyar 
Tourist Trophy motorkerékpárversenyen, 
amelynek hozzávetőleges becslés szerint a 
hosszú útvonalon harminc-negyvenezer né
zője volt, sok dolguk akadt a mentőknek. A 
legsúlyosabb baleset Jankovich Béla Rákó
czi-ut 6. szám alatt lakó 21 éves joghallgatót 
érte, aki motorkerékpárjával nekiszaladt a 
Bp. 30—140. rendszámú autónak. A motor
kerékpár, amely az összeütközés pillanatá
ban mintegy 80 kilométeres sebességgel 
rohant,

felfordult, összetört és nagy Ívben vágta 
a földhöz a szerencsétlen versenyzőt, 
aki eszméletlenül terült el a földön.

A segítségül siető mentők megállapították, 
hogy Jankovich Béla súlyos agyrázkódást és 
sok zuzódást szenvedett. Életveszélyes álla
potban vitték az Uj Szent János-kórházba.

A másik szerencsétlenség Valentint Ká

roly 35 éves egri művezetőt érte, aki szin
tén résztvett a versenyben és motorkerék
párjával a zugligeti-ut egyik fordulójánál

nekirohant teljes sebességgel egy fának.
Az ő motorkerékpárja is összetört, de ö 
meglehetősen szerencsésen járt, mert láb
törés árán menekült ki a szinte elkerülhe
tetlennek látszó életveszedelemböl. A men
tők őt is az Uj Szent János-kórházba vitték.

Ezenkívül még tiz esetben volt szükség a 
mentők segélynyújtására.

Tíz versenyző szenvedett a kezén vagy 
a lábún

kisebb horzsolásokat a megfeszített motor
kerékpározás közben. Közülük azonban sen
kit sem kellett további ápolás céljából kór
házba szállítani, sőt bekötözés után a leg
többen tovább folytatták az izgalmas küz
delmet. v

Legjobb mosószappan
a tiszta, hamisítatlan szinszap- I 
pan. Erősen habzik, a piszkot, I 
zsírt gyorsan és tökéletesen 1 
feloldja. Mindezekkel a jótu- 
lajdonságokkal rendelkezik a

• HŰT TE R H ÓZ IS2 .....
zsálemben akar letelepedni, ott kórhá
zat éa menházat alapit az élet hajótö

röttjei számára.

A pesti szegényekről sem feledkezik majd 
meg. Tervei szerint ugyanis a budapesti ér
tékeinek eladásából'befolyó pénz

huszonöt százalékát megbízottjai utján
■ pesti szegények között fogja szétosz

tani.
Azt írja még Róbert bácsi, hogy kényszerű 
külföldi útjára elvitte a pesti szegények 

. pontos listáját, akiket állandóan támogatni 
fog.

Pusztított a tájfun
Motorkerékpáron szökött meg 
a sikkasztó residőrtisztviselő

Horváth Gyula a szobi határon át menekült el
Töbh mint száz a halálos áldozat

Tokio, május 4.
Sachalin szigetén és Hokaido környékén borzalmas tájfun pusztított. Negyvennégy 

Órán át dühöngött az orkán, amelynek eddig már több mint 100 halálos áldozata van. 
A sebesültek számút még hozzávetőleg sem ismerik. A Nagasaki nevű gőzösnek sikerült 
■ tájfun elől sértetlenül kikötőbe érnie. A japán császár elrendelte, hogy a tájfun ál
tal sújtott áldozatok segélyezésére a legsürgősebben akciót indítsanak.

Nyolc kommunista agitátort 
tartóztatott le a rendőrség
A letartóztatottak között szerepel Tisza parlamenti 

merénylőjének sógornője is
X főkapitányság politikai nyomozó fő

csoportja vasárnap nagyobbszabásu újabb 
kommunista ügyben fejezte be a nyomozást. 
Leleplezett egy jobbára állásnélküli magán
hivatalnokokból álló csoportot, melynek 
tagjai az állami és társadalmi rend fel for
gatására szövetkeztek és külföldi összeköt
tetéseik révén erőteljes propagandát indí
tottak a kommunista szervezkedés elősegí
tésére. Vasárnap délelőtt

a titkos mozgalom nyolc vezetőjét tar
tóztatta le a rendőrség,

köztük öt magánhivatalnok. A letartóztatot
tak között van Leitner Miksáné 30 éves ma- 
gánhívatalnoknő is, akinek a férje Berlinben 
él és aki sógornője a nemrégiben elhunyt 
Leitner Jánosnak, aki, mint ismeretes, an
nakidején gróf Tisza István miniszterelnök 
ellen követett el revolveres merényletet.

Leitnernén kivül még letartóztatták Glas- 
ner Sarolta 34 éves magánhivatalnoknőt, aki

Róbert bácsi levelet irt Bécsből 
és bejelentette, hogy vagyona negyed
részét a pesti szegényeknek ajándékozza

A Magyarországról kiutasított „jótékony
sági apostol": Róbert bácsi megérkezett 
már Ausztriába és ezzel lezárult nem min
den romantika nélküli életének budapesti 
fázisa. Felmerül azonban az az eddig még 
tisztázatlan kérdés, hogy ha Róbert bácsit 
ki is utasították Magyarországról,

ml történik mindazzal a jelentékeny 
vagyonnal, amellyel Budapesten rendel

kezik?
Róbert bácsinak ugyanis leánya nevén két
emeletes bérháza van Pesten, azonkívül pe
dig pengőben, dollárban, angol fontban je
lentős letétjei is vannak budapesti pénzin
tézeteknél. A rendőrség ezeknek sorsával 
nem foglalkozott, hiszen Róbert bácsi ellen 
senki bűnvádi feljelentést nem lett. 

összekötő szerepet játszott a kommunista 
párttitkárság és a kommunista szervezet kö
zött. Ugyancsak letartóztatták Fürst Zoltán 
24 éves magánhivatalnokot, aki nemrégiben 
jött Bécsből Budapestre titkos megbízatá
sokkal és aki már régóta szerepelt a rend
őrség kommunista listáján. A többi letartóz
tatott: Blum Ede 30 éves magánhivatalnok. 
Száberszky József 26 éves magánhivatal
nok, Nagy Jenő 22 éves műszerész, Fehér 
József 26 éves asztalossegéd és Linka József 
23 éves kereskedősegéd.

Valamennyiöket 
az állami és társadalmi rend erőszakos 
felforgatására irányuló bűncselekmé

nyek miatt
helyezték előzetes letartóztatásba.

Hetényi Imre főkapitányhelyettes, aki en
nek a nyomozásnak is vezetője volt, vasár
nap délben jelentést tett a belügyminiszté
riumnak az újabb eredményes nyomozásról.

Feinsilber Róbert, mert ez a polgári neve 
' Róbert bácsinak, nem intézkedhetett va
gyona sorsáról, oly váratlanul érte a belügy
minisztérium kitiltó végzése. Vagyona keze
lésével addig is

egyik jóbarátját, egy budapesti építész
mérnököt bízta meg,

akinek elutazása után Bécsből terjedelmes 
levelet irt. A levélben többek között azt irja 
az öreg, aki a Szentföldre szándékozik za
rándokolni, hogy

a leánya néhány hét múlva Budapestre 
érkezik és pénzzé fog tenni minden itt 

lévő értékét és ingóságát.
Néhány százezer pengő gyűlik majd véleke
dése szerint ezen az aukción össze és

ebből a pénzből ő. aki állandóan Jeru-

A hivataltársai pénzével megszökött He
gedűs Gyula rendőrségi hivatali tiszt ügyé
ben erélyesen folyik a rendőri nyomozás, 
de nem sok eredménnyel. Az országszerte 
keresett sikkasztót vasárnap sem sikerült 
kézrekeriteni. Mindössze annak a valószínű
ségét tudta a rendőri nyomozás a vasárnap 
folyamán megállapitani, hogy Hegedűs 
Gyula

a szobi határ felé szökött
és az utat valamelyik ismerőse, vagy ba
rátja

Sándor Pál élesen támadta a 
kormányt az Oműe vasárnapi 
közgyűlésén, amelyen a 
űeresűedelmi miniszter 
nem képviseltette magát

A Lloyd-palota nagytermében vasárnap dél
előtt tartotta meg

rendes évi közgyűlését a OMKE.
A közgyűlésen, amelyen Sándor Pál elnökölt, 
országgyűlési képviselők, a magyar közgazda
sági és ipari élet számos notabilitása jelent inog 
meg és nrra a pészügyminiszlérium és belügy
minisztérium is elküldte képviselőit. Megjelent 
azon természetesen a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara küldöttsége, valamint az OMKE 
egész vezérkara, budapesti és vidéki szervezete.

SÁNDOR PÁL
elnök megnyitójában mindenekelőtt azt Állapí
totta meg, hogy

a kereskedelmi miniszter a kereskedők par
lamentjének tárgyaláséin szükségtelennek 
tartotta magát képviseltetni, inért ugylát- 

szlk fontosabb dolga akadt.
Sándor Pál ezután a tegnap megnyílt Nemzet
közi Vásáron megnyilatkozó fényt és pompát 
szembeállította Magyarország lakosságának sze
génységével és küzdelmével.

— Ez a fényes kiállítás, — folytatta tovább 
Sándor Pál, — nem más, mint

fényes kirakata egy olyan boltnak, amely
ben nincsen áru.

Az ország gazdasági helyzetében, sajnos, semmi 
jele a javulásnak. A kormány nem hallgatott 
volt pénzügyminisztereinek vétójára, nem törő
dött a Nemzeti Bank elnökének véleményével, 
hanem folytatja tovább hibás és végzetes gazda
sági politikáját. Szabóky államtitkár a váci 
OMKE gyűlésén azt állította, hogy

a magyar kereskedők nincsenek eléggé meg
nevelve.

Ezzel szemben mindenki tudja azt, hogy a ma
gyar kereskedelem a háború előtt világpoziciót 
vívott ki magának s Budapestet iparvállalatok 
létesítésével naggyá tette. A magyar kereskedőt 
nem kell nevelni, ellenben nagyon helytelen hi
vatott részről ilyen könnyelmű kijelentéseket 

motorkerékpárján tette meg.

Vasárnap délelőtt kihallgatták a rendőrsé
gen a megszökött hivatali tiszt különváltan 
élő feleségét is, aki elmondotta, hogy azért 
kellett otthagynia az urát, mert fizetéséből 
nem tudtak megélni és emiatt elhidegülés 
állott be közöttük. Ilegedüsné hónapok óta 
nem is látta az urát és igy az ő vallomása 
sem segítette elő a rendőrségi nyomozást.

A megszökött hivataltiszt letartóztatott 
fivérét már átvitték az ügyészség fogházába.

tenni. A kereskedelem a hivatalos tényezők' 
elölt még mindig nem egyenlő tényező.

Sándor Pál ezután megállapította, hogy a mai 
szomorú gazdasági heívzetnek elsősorban az 
agrárkrízis az oka és ettől függ a kereskedelem 
válsága is. Sajnos, a helyzet kilátástalan, csak

az volna az egyetlen megoldás, ha Európa 
valóban megpróbálná a gazdasági ösazefo-

, Rást
és együttműködést.

Drucker Géza, az OMKE alelnöke köszöntötte 
ezután Sándor Pált hetvenedik születésnapja al
kalmából. majd Balkányi Kálmán dr., az OMKE 
ügyvezető igazgatójának felszólalása után

MAGYAR BERTALAN
számolt be az OMKE-nek azon akcióiról, ame
lyeket az adókönnyítések, az export kedvezmé
nyek és a kiskereskedelmi hitelellátás terén 
indított. Hivatkozott arra, hogy az OMKE-nek 
kellett a gyáriparnak azzal a mindjobban erő
södő akciójával szembcszállnia, amely a 
kereskedelmet teljesen ki akarja kapcsolni.

Belatiny Artúr, a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke állapította meg ugyancsak 
ezután, hogy

a kereskedelem iránti bizalom még mindig 
nem áll magas fokon a kormánynál.

Ezzel szemben a termelési ágak között már nin
csenek meg a régi ellentétek. Vértes Miksa, az 
egységes merkantil front kiépítését sürgette,

FREY KÁLMÁN,
a tőzsde alelnöke pedig

tiltakozott az ellen, hogy a mezőgazdaság 
felsegité.sét a gabonakereskedelem pusztu

lásával kíséreljék meg.
Ledermann Mór után Gyöngyösi János dr. 

a vidéki kereskedelem kívánságairól beszélt, 
Benedek Sándor pedig a most létesített erő- 
eentrálékat bírálta.

Az OMKE impozáns közgyűlését délután két 
órakor rekesztette be az elnöklő Sándor Pál.

A jubiláris Budapesti Nemzetközi Vásárra utazók
okvetlen keressék fel az olcsóságáról országszerte ismert

maradéSí- és divaíáfetruháaEat
Budapest, VI, Andrássy ut 6

Opera oldalon
ahol selyem- és szövetktilönlegességeketu m.Flamingó,Gyapju- 
georgette, Tweed, továbbá Sevilla és Par.'sette anyagokat

Minden pénteken 
olcsó 

maradékvásár!

a !eg;juíányosafeb árak meüeH szerezhetik be
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Elfogták egy asszony 
betörőbandáját, amely végig-j 
fosztogatta az országos vásárokat i

■t Buja, május 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Nagyszékely községben tegnap 
országos vásárt tartottak. A vásár után je
lentkezett a cscndőrségnél Scldésinger Mór 
kereskedő és bejelentette, hogy nagynieny- 
nyiségii árut loptuk tőle. A csendőrség 
azonnal megindította a nyomozást, mivel a 
legutóbbi időkben

alig mull cl olyan vásár ezen a kör
nyéken, amelyen ne történt volna kl- 

sebb-nagyobb lopás.
A csendőrök nyomozása huszonnégy óra 
alatt eredménnyel is járt. Sikerült lelep
lezni Schlésingcr tolvaját: Tóth Jánosáé 
negyvenéves asszonyt, akit előállítottak a 
csendőrségre. Tóthné rendkívül érdekes 
vallomást tett a csendőrök előtt. Elmondot
ta, hogy

néhány hónuppul ezelőtt egy öttagú 
betörűbandát szervezett, amellyel csak
nem végigfoszlogattn a Dunántul és az

Alföld összes vásárait.
A negyvenéves asszony betörőbandája azon- 

I bán nemcsak a vásárokon működött, ha 
nem ezenkívül egész sereg egyéb betörést: 
és lopást követett el.

Tóthné vallomása után rövidesen kézre- J 
kerítették a betörőbanda összes tagjait és 
lakásukon házkutatást tartottak. A házku- 1 
tatások meglepő eredménnyel végződtek 
Olyan nagymennyiségű lopott árut találtak 
Tóthnénak, valamint a többi betörőnek la
kásán, hogy

egy egész vasúti vagont megtöltenek a 
lopot holmik.

Főleg ruhanemüeket és fehérnemöeket ta
láltak náluk, de nagymennyiségű ékszert 
és készpénzt is. Tóthnét, valamint a betö
rőbanda tagjait letartóztatták és most azon 
fáradoznak a csendőrök, hogy felderítsék a 
veszedelmes bűnszövetkezet összes bűncse
lekményeit, valamint megállapítsák, kik a 
károsultjai a rengeteg betörésnek és lo
pásnak.

Tavasxi és n
kirakataiban
Muzeum-lUirnt S. (Régi Nemződ ftttnhAz 
telkén) és Erzsébet-kUrut 27. sz. a volt 
Uambrlnus helyén.

xíii gagö Ferenc

Betfflest István és Hass József 
vasárnap néztéfi meg 
a Nemzetközi Vásárt

közönség saját tapasztalatából győződjék meg 
ennek a díszes csomagolású és máris közked
veltségnek örvendő szivarkának kifogástalan mó
don történő készítéséről. Ugyanitt bemutatja a 
dohányjövedék azokat a külföldi és belföldi 
nyers anyagokat, amelyekből a m. kir. dohány
jövedék gyártmányai készülnek éa pedig abban 
az egymásutánban, ahogy a nyers dohány
levél n gyártási eljárás folyamán előbb úgyneve
zett félgyártmánnyá és azután fogyasztásra al
kalmas készgyártmánnyá alakul át, amelyek az 
ott helyben látható ízléses csomagolásban ke
rülnek a fogyasztó elé.

Egyidejűleg a jubiláns Nemzetközi Vásár 
olasz pavíllonjában az olasz Dphányjövedéki ki
állítás keretedn belül a M. Kir. Dohányjövedék
nek az Olasz Kir. Dohányjövedékkel kötött 
megállapodás alapján a Magyarországon már 
forgalomban lévő Eja szivarka, Virginia, Sella 
és Toscami szivarokon kívül bemutatásra kerül 
a legújabban bevezetett Éva szivarka 20 dara
bos dobozokban 1 pengő 80 filléres árban és 
Orientali szivarka ugyancsak 20 darabos dobo
zokban 2 pengő 20 filléres árban, továbbá Itália 
pipadohány 50 gr. bádog szelencében 1 pengő 
00 fillér árban, végül a 10 féldarabos csomago
lású Toscami szivar darabonként 10 filléres egy
ségárban. A felsorolt olasz gyártmányok a vá
sár olasz pavilonjában és az összes M. Kir. kü
lönlegességi dohányárudákban vásárolhatók.

Teljesen megszüntetjük 
férfi- és nöiszövetraktárunkat és 

végleg elárusítjuk 
részben gyári, részben gyári áron aluli

Raktárunk áll: finom főkefe és sötétkék, egyszínű és mintás MMrulia*,  
kosztüm-, zsömper-, tavaszi és téllkabátkdmékből, valamint férfiöltöny-, 

átmeneti és téllkabátszövetekböl

A tavaszi ragyogó napsütés Impozáns tö
meget csalt .ki vasárnap a városligeti ju
biláns nemzetközi vásárra. Ezrével tolong
tak az emberek a bejáratok előtt és tényleg 
el lehet mondani, hogy a vásár hatalmas 
terílletén egyetlen gombostűt sem lehetett 
elejteni. A nézőközönség óriás tömege 

elözfinlöttc a kiállítás egész területét 
és bőven jutott belőlük ugy az egyes pavil- 
lonoklm, mint a szabad téren fölállított sát
rak előtt. A Műcsarnok, ahol a rádiókiálli- 
tást helyezték el, szintén nem panaszkod
hatott a látogatóhiány miatt.

A nemzetközi vásár második napján il
lusztris vendégei akadtak a kiállításnak. 
Délben 12 órakor ugyanis a miniszterel
nökségi autó állott meg a vásár hatalmas 
kapuja előtt és abból

Bethlen István gróf miniszterelnök 
szállott ki Vass József népjóléti minisz

ter társaságában.
A váratlanul érkezett két vendéget a hama
rosan előhívott Tóvárosi Fischer Emil és 
Bittner János kalauzolták azután végig a 
vásár területén. A miniszterelnök és a nép
jóléti miniszter először az olasz pavillont 
nézték meg, majd a tömeg közé vegyülve. 
végigjárták az egész vásárvárost. Másfél
órai séta után búcsúzott el a vásártól a 

Szeretettel köszöntik a jubiláris 
Nemzetközi Vásár látogatóit

A MŰCSARNOK NAGYTERMÉBEN
Május R-án és 8-án délután 5 órakor

TUNGSRAM-STANDARD
amatörkósziilékverseny a

T U N G S R A M-P A LOTÁB
VI, Eötvös ucca 11. sz. Résztvehet 
minden báriumcsövekkel felszerelt 
amatőrkésziilék. Értékes dijak. 
Hozza el mindenki készülékéti

AN

miniszterelnök, aki kijelentette, hogy 
hallatlan méretekben mutatkozik a fej

lődés a legutóbbi vásár óta.
Vass József népjóléti miniszter

továbbra is ottmaradt és csak a késő 
délutáni órákban távozott el, 

ugyancsak a legnagyobb megelégedéssel, 
miután további szenesét kívánt a rende
zőségnek.

Séta a Vásáron
A vásár kiállítóinak sokaságából különösen a 

következő cégeket kell kiemelnünk:
A in. kir. dohányjövedék kiállítása a jubiláris 

Budapesti Nemzetközt Vásáron. A Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara által 1030. május 
3-tól 12-ig terjedő időben rendezendő jubiláris 
Budapesti Nemzetközi Vásárral egyidejűleg az 
elmúlt évhez hasonlóan a m. kir. dohányjöve
dék az idén is bemutatja a kiállítás területén 
épült külön pavilonjában az elmúlt esztendő
ben végzett újabb munkálatainak eredményeit. 
Ebben az ízléses berendezésű pavillónban a kö
zönség szemeláttára mutatják be a Budapesti 
Nemzetközi Vásár 25 éves jubileuma alkalmából 
a Budapesti Nemzetközi Vásár 25. Extra név 
alatt a vásár idejére a székesfőváros területén 
húszas egységű ízléses dobozkákban 0 filléres 
darabonkénti egységáron forgalomba bocsátott 
cigaretta gépi gyártását és csomagolását, hogy a

FONTOS ÖNNEK A PIHENÉS?
Ucy vegyen HIKKER-gyárából 
réz-, vasbutort, ágyneműt, 
gyermekkocsit és kerti vasbutort
VII, Dobány-atca 22 (ÁrkAd-bazdr)

A Gschwirdt-féle gyár részvénytársaság idei 
kiállítása méltán kelt ismét feltűnést és a bu
dapesti Nemzetközi Vásárt látogató közönség 
élénk tetszéssel szemléli az ötletes és művészi 
objektumot. A dekoratív hatás mellett a 
Gschwindt-gyár kitűnő minőségéről ismert 
gyártmányai azok, melyek felkeltik a közönség 
figyelmét, kétségtelen bizonyítékát szolgáltat
ván a hazai ipar fejlettségének s illusztrúlóan 
magyarázzák, hogy mi a titka likőrkülönleges
ségei, főzelék- és gyümölcskonzervei élénk ke
lendőségének, valamint ama előkelő pozíciójá
nak, melyet a fogyasztóközönség legszélesebb 
rétegében sikerült kivívnia. A megnyitáson meg
jelent előkelőségek a Gschwindt-féle gyár rész
vénytársaság kiállítása előtt hosszasan időztek 
és a látottak felett teljes elismerésüket fejez
ték ki.

A varrógépszakma most is kimagasló módon 
a Singer Varrógép Részvénytársaság által van 
képviselve. A Singer-üzletcket, melyeken min
denütt a tipikus piros S-betűt látjuk, városszerte 
ismerik és asokat mindenütt, a legkisebb helye
ken is találhatjuk. A Singer-cég jelszava a mos
tani kiállításnál; „Varrjon villannyal.'*  A kiállí
tott családi és háztartási varrógépek megtekin
tése art mutatja, hogy a villannyal hajlott 
varrógép valóban a jelen és jövő gépe. Ott, 
ahol a villanyvasaló, a porszfvógép, stb. a ta
karékos és okszerű gazdálkodást űző háztartá
sokban tért hódított, ott kétségen kívül öröm
mel fogják üdvözölni, hogy a sokszor túlter
helt háziasszony a háztartásban nélkülözhetet
len varrógépen való munkáját ezzel megkőny- 
nyílheti. Az újfajta kis Singer-mólor, mely az 
utóbbi időben forgalomba került varrógépeken 
minden szakismeret nélkül könnyen felszerel
hető, a varrógép taposását fölöslegessé teszi, 
teljesen biztosan dolgozik és üzemben is taka- 

Kóstoljuk meg az « Kle üdítő
árúmintavásóron cíaarettákatí

iravuion a BzOKoKut mellett)

fixos, mivel az áramfogyasztás csak igen cse
kély. A Singer-társaság bemutatásán ott lát
juk a különféle kiállításokat, melyekben a Sin- 
ger-varrógépek forgalomba kerülnek és pedig 
a legegyszerűbbtől a luxuskiállílásig, — mind- 
egyik gép villannyal való hajtáshoz a kis Sin- 
ger-mólorral felszerelve. Egy egész hölgysereg 
— mind a Singer-társaság alkalmazottai — 
azzal van elfoglalva, hogy az egyszerű Singer 
családi gépen a csodaszép hímzés- és varrás
munkák elkészítését az érdeklődőknek bemu
tassa. Mindezek a munkák, melyek két Üveg
szekrényben ízlésesen bemutatott további 
mintadarabok által lesznek kikészítve, .< mo
dern Singer háztartási varrógép sokoldalúságát 
igazolják. Az erőátvitel problémája gyári üze
mekben, varrodákban, vagy mindazon helye
ken, ahol varrógépeket kikészítéshez használ
nak, szakemberek állítása szerint a varrógépek 
egyenkénti meghajtásához szolgáló újfajtájú 
villamos Singer-alsóhajtánnyal lett legjobban 
és legpraktikusabban megoldva. Ezen berende
zés a meghajtáshoz nélkülözhetetlen mótort, 
valamint az ugyancsak szükséges alsőhajtányt 
az elgondolható legcélszerűbb módon egyesíti 
magában, úgyhogy ezzel a gyári üzemekben 
eddig használatos tengelymeghajtás kikapcsolva 
lesz. Ezen újdonság, mely kizárólag a Singer- 
társaság gyárai állal kerül forgalomba, bizo
nyára legnagyobb érdeklődést fog kelteni

Állandó klállitás!
Gyári VH, Holló-utca 8. TeLi J. 424-12

mindazon üzemeknél és műhelyeknél, melyek
ben varrógépeket konfekcionáláshoz használ
nak. A Singer-kiállítás tehát igen sok érdekeset 
nyújt és annak megtekintése mindenkinek 
ajánlható.

A Soproni Paiuutipar Rt díszes keretben 
mutatta be gyártmányainak nagy változatát, 
amelyek nemcsak elérik, de sok tekintetben túl
haladják a legkiválóbb külföldi pamutszővő- 
gyárak termékeit is. Gyönyörű minőségben és 
változatos mintákban készít ez a gyár ingzeflre- 
két; kanavászainnk hírneve már Magyarország 
pon visszaszorította az eddig nngymennyiség- 
ben behozott legjobb cseh kanavásznnkat is. A 
gyár pamutvásznai, különféle flanelljei és 
„Barcelone" nevű selymes ragyogással szőtt 
barchetja, ősszel a kánikulában pedig gyönyörű 
frottír-kelméi a magyar fíirdőző hölgyeken 
külföldi fürdők eseményei lesznek .Ez a gyár, 
amelyik Magyarországon elsőnek szőtt asztab 
és ágyteritö-gamiturákat, Sopron város 400 csa
ládjának ad Bartók Zoltán és Elsnmann Gyula 
igazgatók vezetése mellett kenyeret.

Gulterrouth János áll. vlzsg. fogász (Budapest, 
VII. kér., Baross tér 18. Telefon: J. 315—88) 
élő paciensein mutatta be a szájból csak for
téllyal kivehető teljes fogsorait, amelyek rigók 
és gumi alkalmazása nélkül oly kitünően tar
tanak a szájban, hogy csupán a szájüreg leve
gővel való felfújás által lazul meg és így utána 
kézzel könnyen kivehetők. Bemutatásra kerül
tek még a szájból ki nem vehető szabadalma
zott ezüst, arany és platina amalgam-hidak is, 
A kormányzó is érdeklődve nézte Guttermufh 
ötletes és szellemes találmányait és távozásakor 
kézszorflással gratulált a mesternek.

A Magyar Pamutipar Rt., amely újpesti gyá
rában éjjel-nappal dolgozó 50.000 fonóorsóval 
és 1000 szövőszékkel körülbelül 2500 munkást 
foglalkoztat, az idén is impozánsan vesz részt 
a Nemzetközi Vásáron, ahol a Nagy Csarnok 
főfrontján foglal helyet. A hazai textilipar óriási 
fellendüléséről tesznek tanúságot a Magyar t‘a' 
mutipar Rt. által kiállított megkapóan ízléses 
műselyemszövetek, női és férfi cordbársony. 
creppek, damnszt-asztalneműek, különböző 
srabókellékek, zsebkendők, kesztyűk és a kéz- 
mfláruszakma egyéb cikkei, amelyekkel a gyár 
úgy ár, mint minőség tekintetében a külfölddel 
szemben is felveszi a versenyt.

Nagy feltűnést keltenek a Minlavásáron 
Frfcd Jenő (Aggteleki n. 2.) kórpitosmester ál
lal kiállított „Fridex"' néven forgalomba hozott 
és szabadalmilag bejelentett bútorok. Gomb
nyomásra működő fotelágyak, sezlónágyak 
Rekomil-ágyak ágyneműtartóval. A Fried-eég 
megoldotta azt, hogy miképpen lehet egy m°‘ 
bából is kényelmes polgári lakást berendetni 
tartós, kitűnő anyagokból készült bútorokkal. 
Fried mester szép kiállítását, mely valóban ko
moly figyelmei érdemel, a kormánvzó is meg
tekintette.



BtuUpart, W3f> 5. HÉTFŐI HaPlft s
Szenzációs fordulat a Rombach-utcai 

Mlkosság ügyetlen
A gyilkossággal Grandi Izidor régi haragosát gyannsftíák

Néhány nappal ezelőtt hirdetett Ítéletet a 
tábla a Rombach-utcai gyilkosság ügyében 
4*  ennek eredményeként a törvényszék két 
WHtéltje:

■ Wallensteln-flvérek szabadlábra ke
rültek.

A tábla a harmadik vádlott: Tóth Lajos 
ügyében — mint ismeretes — elkülönítést 
és bizony itáskiegészitést rendelt el.

Az előjelekből Ítélve azonban nemcsak a 
táblai Ítélet ad aktualitást ennek a szomoru 
bününgynek, amely több mint tiz évvel 
ezelőtt zajlott le és amelynek

Brandl Izidor kereskedő tlzenliatéves 
cselédlánya esett áldozatul.

Iá legnagyobb titokban ugyanis
as ügyészség ujabb nyomozást folytat 

B Rombach-ulcai gyilkosság ügyében és ki
szivárgott hirek szerint

a legközelebbi napokban szenzációs 
letartóztatás várható.

|á nyomozó hatóságok ugyanis olyan ada
tok birtokába jutottak, amelyek a legnyo
matékosabban alátámasztják azt a felte

Botrányt okozott a temetésen 
egy újpesti temetkezési vállalkozó

Nem engedte eltemetni a halottat, mig a koporsó árát 
nem fizetik ki

Az újpesti református temetőben nemré
gen példátlan botrány játszódott le. Dékány 
Erzsiké 21 éves leány temetésére készültek 
a halottasházban, megjelentek a gyászoló 
hozzátartozók, iíády Gyula lelkész, Orosz 
István kántor és megkezdődött a gyászszer
tartás. Amikor a koporsót a sírhoz akarták 
Mnni, előlépett Folláth Rudolf újpesti te- 
gnetkezési vállalkozó és kijelentette:

— Amíg ki nem fizetik a nekem járó 
feszegeket,

Megyvai pengő járt
A hozzátartozók és a lelkész megdöb

benve hallották a kijelentést, de Folláth 
bem engedett

— Ha nem adnak pénzt, vegyék ki a ha
tottat a koporsóból, mert a koporsó az 
Bnyém. Tegyék a halottat ingyenes kopor

Kétszázhatvanezer pengőjébe 
kerülnek a fővárosnak 
a Szent Imre-ünnepségek

Mire költi a Szent Imre ünnep rendezősége * főváros 
kétszázezer pengőjét

A aaékealövAros közgyűlése a napokban két 
gsázeaar pengőt szavazott meg a Szent Imrs- 
^nn épségek költségeihez való hozzájárulás d- 
Aén as ünnepségek rendezőségének. A fővároa- 
Mk es a gavalléros gesztusa bizonyos mérték
ben keserű érzéseket váltott ki, mert a tárgy
sorozat előző pontja a szellemi szükségmunkák 
folytatása volt, amelynek 120.000 pengő költsé
geire nem találtak fedezetet és igy azt nem is 
szavazták meg.

A fővárosnak ea a két ellentétes határozata

Holnap kezdődik
a

JUBILARIS HETE 
olvatiörléne’i kirakataival 

csak Károly körút 3. szám, a sarkon A MwnaxetictfxtVuaJhr látogatóinak •o axóxaUók ena admAng 1

vést, hogy
a gyilkosságot tényleg nem a Waüe»- 
stein-fivérek, hanem Brandl Izidornak 

egy régi haragosa követte el.
A nagy titokban végzett tanúkihallgatások 
adatai mind szorosabbra fogják a hurkot a 
rablógyilkossággal gyanúsított férfi körül, 
akinek legutóbb egy dunamenti városkában 
csemegeüzlete volt éts amennyiben a legkö
zelebbi órákban az ajabb bizonyítékok 
megérkeznek, ugy

a szenzációsnak ígérkező letartóztatást 
azonnal foganatosítják.

Az uj nyomozás adatainak nagy részét a 
kiszivárgott, de eddig még meg nem erősí
tett hirek szerint a védelem szolgáltatta, 
hogy az álláspontja szerint ártatlanul vá
dolt két fivér teljes büntelenségét bebizo
nyíthassa. Ez esetben ugyanis Wallenstein 
Manó és fivére

kártérítést perrel támadják meg a 
kincstárt

az ártatlanul elszenvedett másfélesztendős 
vizsgálati fogságért.

sóba. A szegény, kétségbeesett hozzátarto
zók nagynehezen összeszedtek 30 pengőt és 
át akarták adni a vállalkozónak, aki azon
ban csak 40 pengőt volt hajlandó elfogadni. 
A pap és a kántor, akik hiába kérlelték be
látásra a temetkezési vállalkozót végül is 
rendőrért siettek és igy

hatósági közbelépésre sikerült a halot
tat eltemetni.

A rendőr jelentése alapján hivatalból el
járás indult Folláth Rudolf ellen és ügyét 
vallási kegyelet megsértése cimin áttették 
a büntető bíróságra.

Most tárgyalta Keller járásbirósági alel
nök az ügyet és az enyhítő körülmények fi
gyelembe vételével Folláthot 500 pengő 
pénzbüntetésre Ítélte temetési szertartáson 
okozott botrány miatt.

annál inkább feKünő,
mert hiszen a meg nem szavazott 120.000 
pengő sok szegény dolgozó ember darab 

kenyerét jelentette volna
és különösen feltűnő volt azért, mert ugyan
akkor lehetséges voM 200.000 pengő ünnepi 
kiadásra fedezetet találni.

A Hétfői Napló munkatársa felkereste Huszár 
Károlyt, a Szent Imre-év rendező-főbizottságá
nak világi elnökét és megkérdezte tőle, hogy 
milyen kiadásokra használják fel a főváros ál
tal megszavazott kétszázezer pengőt.

— Kijelentem — mondotta Huszár Károly — 
hogy bankett nem lesz ebből a pénzből. Amint
hogy mi, akik másfél év óta dolgozunk az ün
nepségek előkészítésén, semmiféle díjazást nem 
kérünk és nem fogadunk el. Személyi kiadá
saink a legminimálisabbak, mert esak az iró- 
gépkisasszonyok és a fordítóműnkét végző 
hölgyek éa a technikai munkások kapnak fize
tést.

— óriási összegeket emésztenek fel a posta
költségek, propagandanyomtatványok, amelyek 
14 nyelven jelentek meg. A világ minden részé
vel levelezünk és eddig több mint 200-000 leve
let küldöttünk el.

— Kilenc kardinális vesz részt
a hercegprímással együtt az ünnepségeken. Még 
nem volt a világon olyan egyházi vagy társa
dalmi esemény — a pápaválasztást kivéve — 
melyen ilyen nagyszámban vettek volna részt a 
katolikus egyház kardinálisai.

— A hollandiai katolikusok a holland minisz
terelnök vezetése mellett érkeznek hozzánk. De

bejelentették as ünnepségeken való réazvé- 
telüket Marx német birodalmi kancellár és 
Selpel, as asztrák államszövetség volt el

nöke Is.
A világ tudományos és irodalmi életét közel 
száz külföldi egyetemi tanár és 300 külföldi 
újságíró képviseli. Innsbruckból nyolc egyesü
leti zenekarral kétezer katolikus hivő vesz 
részt nemzeti viseletben az ünnepségeken.

— Erre kell a főváros segélye, amelynek min
den fillérjéről pontosan elszámolunk és ezt az 
elszámolást szívesen rendelkezésére bocsátom 
majd nemcsak az irántam barátságos érzülettel 
lévőknek, hanem az ellenségeimnek is, — te- 
jatte H Mvilágogitáfttt kesernyésen

Huszár Károly.
De a rendezőbizottság világi elnökének fel

világosításai után is még mindig nyitva marad 
a kérdés: lehetséges-e, hogy a mai viszonyok 
körött a főváros 200.000 pengőt adjon ilyen 
célra és még élesebbé válik az ellenszenv, ha 
tudjuk, hogy a kétszázezer pengőn kívül

még találtak külöz M.000 pengő fedezetet 
arra, bogy abból majd a főváros vendégelje 
meg az ünnepségre érkező előkelő idege

neket.
A rendezőbizottság különben már februárban 

kérte ezt az összeget a tanácstól. A tanács egyik 
márciusi ülésén tárgyalta a kérést és

ehrtaaitotta usL
Ezután különböző akciók indultak meg, hogy 

jobb belátásra birják a tanácsot, amely újból 
tárgyalta az előbb teljesithetetleimek tartott 
kérést As azt határozta, hogy

140.000 pengőt ad
a rendezöblzottságnak, 60.000 pengőt pedig 
visszatart ebből az összegből, hogy a főváros a 
külföldi előkelőségeikkel szemben házigazdái kö

Erdélyi Béla „meglepő" 
bejelentésekre készül 

bűnügyének táblai főtárgyalásán, 
amely mához egy hétre kezdődik
Erdélyi Béla bűnügyében, mint ismere

tes, az Ítélőtábla eddig még nem tartott ér
demleges tárgyalást, hanem az történt a 
táblai tárgyaláson, hogy elrendelték a bi
zonyítás kiegészítését. Ennek aorán meg- 
küldötték az iratokat, valamint Erdélyiné 
Forgács Anna holttestének egyes részeit 
az igazságügyi orvosi tanácsnak, hogy ott 
mondjanak véleményt Forgács Anna halálá
ról. Az igazságügyi orvosi tanács szerint 
Forgács Anna erőszakos halállal halt meg 
éa

fojtogatás okoxta halálát
Gál Jenő dr, Erdélyi védője, az igazságügyi 
orvosi tanács véleményét megküldötte több 
világhírű külföldi orvosprofesszornak, 
hogy mondjanak véleményt róla.

Ilyen előzmények után került most ér
demleges tárgyalásra a gyilkossági bűn
ügy.

A budapesti királyi ítélőtábla Kállay- 
tanácsa mához egy hétre, május 12-éa 

kezdi meg a bttnügy főtárgyalását, 
amely előreláthatóan bővelkedni fog izgal
mas jelenetekben és szenzációs események
ben. A vád és védelem heves összecsapását 
várják a táblai tárgyaláson. Különösen az 
igazságügyi orvosi tanács véleménye körül 
készül éles összecsapás. A védő most várja 
külföldi orvosprofesszorok válaszát az igaz
ságügyi orvosi tanács véleményére éa

cseket ■ válaszokat Ismertetni akarja 
a táblai főtárgya láson.

A törvényszéken arról is beszélnek, hogy 
Erdélyi Béla ugyancsak meglepő és 
érdekes bejelentéseket akar tenni a 
táblai főtárgyalódon és módosítani 

fogja eddigi vallomását
Aa Erdélyi-ügy. táblai főtárgyalása Iránt 

már most is nagy érdeklődés mutatkozik, 
de az Ítélőtáblán

csak korlátolt számban bocsátanak, ki 
belépőjegyeket

a hallgatóság számára. Megkezdődött a be
lépőjegyekért az ostrom a tábla illetékes

Mangold Béla Kolos 
divatárui Aa lagkéisltő 

(llvatüzlete feloszlik
Rendkívül olcsó áraki

Csak Váci-utca 15

Üdítő illata
van a ragyogó nyári 
napon, gyepen fehérí
tett fehérneműnek. 
Ilyen letx ruhája a 
Radion-mosástól, 
amely oly egyszerű, meri

RADIÖN
egymaga mosl

telezettségeit teljesíthesse.
A rendezőbizottság azonban még ezúttal sein 

volt megelégedve a tanács határozatával. Újból 
megkezdődött a tanács puhitása és végül har
madszor is tárgyalta a tanács a kérést:

most már teljesen beadta a derekát Aa 
megszavazta a teljes 200.000 pengőt, 

amelyet azután a közgyűlés a baloldali bizott- 
aógi tagok ellenzése dacára megszavazott.

A tanács gondoskodott arról is, hogy meg 
legyen a 60.000 pengője, amellyel a főváros 
házigazdái költségeit fedezik éa igy tulajdon
képpen

aa ünnepségek 260.000 pengőjébe kerülnek 
a fővárosnak.

Dyen tényállás mellett valóban minden Józan 
gondolkozásu ember előtt felmerül az a kérdés: 
megér-e majd a Szent Imre-ünnep a fővárosnak 
több mint egy negyedmilliót a mai nehéz gaz
dasági viszonyok közölt éa megéri-e különösen 
akkor, amikor minden társadalmi osztálynak, 
az adózó polgárok százezreinek, a főváros ke
reskedőinek, iparosainak minden erejét a lé
tért való küzdelem veszi igénybe.

hivatalánál, ahol azonban még eddig nem 
kezdték meg a belépőjegyek Szétosztását, 
amelyeket elsősorban ezúttal is a jogász- 
és orvosközönség számára adnak majd ki.

TESTVÉREK
Bnöspssl, Rl, íhlHc?öl 2$ 

véglog 

ihiíib
Raktárunkon levő áruinkat, amelyek ki
zárólag tiszta gyapjúszövetből készültek, 

a beszerzési áron jóval alul 
kiárusítjuk.

sacccöüönv. . . . . . . . . . . . P QOioi
FelÖHÖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . P 40-toi
Átmeneti lom. . . . . . . P 5G-ioi
Bundák szörmeceiÉssei.... P ISOiöi 
mikaöö kahdioh szortneöeiessei P 50-toi
WdtOH. . . . . . . . . . . . . P 80-101
UdszonOiidnyök. . . . . . . . . p 2íim
VáwiadM. . . . . . . . P e<

Valódi angol 6s Hazai 
Fósüsfonó szövetek 

. mttare P 14.60
Mielőtt vásárolni megy, 

nézze meg kirakatainkat!
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hirhk
Megnyílt a Margit 

sziget Newyork
Budapeat társasági élete számára a tavasz, 

as uj nyári szezon megindulását nem a fecs
kék jötte ■ nem a rügyező bokrok meg fák jel
képezik, hanem az, hogy vájjon nyitva van-e 
már a margitszigeti Neu>-Yorkt Szombaton 
•sle ei a premier is lezajlott, kétségtelen ta- 
Bubisonyságál szolgáltatva annak, hogy a ta
vasa most már végérvényesen beszőkőtt Buda- 
Cestre. A Margitsziget nagystílű restauranté

in a megnyitás estéjére
ÖMzegyülekeclek a poltlkal, pénz- éa mű

vészvilág előkelőségei,
ugyanazok, akik az étterem rendes vendégsere
gét alkotják. Természetesen maga Tarján Vil
mos fogadta a fényálban úszó restaurantban 
as érkező előkelőségeket, azzal a szívélyes sze- 
retetreméltóságávnl, amely nagyrészben oka 
annak, hogy Budapest előkelő társaságai any- 
nyira megkedvelték a margitszigeti Neu>-Yor- 
kot.

A jelenlevő notobllitások
• kora reggeli órákig maradtak együtt

■ szigeti Neiv-York megnyitásán, ezzel is do
kumentálva azt, hogy a hangulat, amely oda- 
kőti őket, még mindig a régi. A híres pesti 
étterem ugyanis az idén épolv előzékenységgel 
ás hírnevét megalapozó többi előnyével siet 
vendégei szolgálatára, mint as eddigi eszten
dőkben. A pincérsereg époly kipróbált, mint 
az étlap elsőrangú értékel. A Margitsziget- 
New-York népszerű vezetője mindent elkövet 
hogy Illusztris vendégserege jól érezze magát 
s nemcsak az étlapon szereplő ételek minősé 
gére, hanem arra Is féltékenyen vigyáz, hogy 
áraival ne lépje túl — bármennyire főbbet és 
lobbal ad vendégének — a rendes polgári árak 
nívóját.

— Aa iRatszerkcrc * cd ők 1a beszüntették a 
Coty-bojkottot. A Mi. ar Illatszer és Háztar
tásicikk Kereskedők Országos Egyesülete va
sárnap délelőtt tartotta 10. évi jubiláris köz
gyűlését. KoszteUtz Kálmán ügyvezető-elnök 
megnyitó szavai után Farkas József ny. mi
niszteri tanácsos üdvözölte a közgyűlés tagjait. 
Gelger Sándor felszólalása után az elnök beje
lentette, hogy miután a Cofy-cikkek elleni 
bojkottot a drogisták beszüntették, most már 
— a lefolytatott vizsgálat eredményeképen — 
az tllatszerészek is szabadon Arusihatják a 
Coty-gyártmányokat. A közgyűlés a tisztújító*  
során elnökké Kosztelitz Kálmánt, társelnökké 
pedig László Bélát választotta meg.

— Nagybaniéiul Katona József emlékéért. 
Nagykanizsáról jelentik: Nagykanizsa város 
közönsége vasárnap áldoztt Katona József, a 
Bánk bán szerzője emlékének. A zsúfolásig 
megtelt színházban Krtáky Rudolf polgármes
ter megnyitó beszéde után dr. Gárdonyi Lajos 
keszthelyi szerkesztő ünnepi beszédben mél
tatta a nagy költő működését. Urbán Gyula 
hírlapíró és Valigurszky Béla a Bánk bánból 
egyes jeleneteket adtak elő.

—- A tavaszi vásár alkalmával a Kolin testv 
cég (V., Sas-u. 23.) vevőinek rendkívüli vásári 
engedményt nyújt azáltal, hogy összes áruit 
fogyasztók részére la nagybani árban hozza fór 
?alomba. Különösen megemlítendő, hogy kfll- 
öldi vevőinek a vásárolt tételeket magyar 

vámmentesen translt tudja szállítani.
— A Koch Testvérek (Károly-körut 26. bz.I 

alatti férfiruházati áruháza, amely több mint 
30 eaztendőn keresztül vezető azercpet vitt a 
férflruházat terén, elhatározta a felszámolást 
A raktáron lévő áruit tetemes veszteséggel ki
árusítja éa ezzel rövid időn belül egy fényes 
múlttal rendelkező, nívós üzlet tűnik el a fő 
városunk kereskedelmi életéből.

— Rendkívüli alkalom nyílik a tavaszi vá
sár látogatóinak, hogy szükségleteiket legol
csóbban a teljesen megszűnő Commercla áru
házban (Károly-körut 22.), mely Fleischmann 
ur szakszerű vezetése alatt áll, beszerezhesse. 
Különösen kiemelendők bámulatosan szép és 
olcsó selymei posztó- és gyapjukclmél. — Na
gyobb vásárlásnál „ajándékkal" lepi meg vá
sárlóit. Tekintettel arra, hogy délután nagy tor
lódás van az áruházban, célszerű a vásárlást 
délelőtt esiközölni.

■

a

Egy szegedi nagykereskedő 
rejtélyes öngyilkossága

Délelőtt Üzleteket kötött a paprikatőzsdén, este 
Irodájában felakasztotta magát

Szeged, 1930 május 4.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Nagy fel

tűnést keltett Szegeden, hogy Schutartz Fri
gyes mindenütt ismert, igen jómódú régi 
paprikanagykere.skcdö szombaton a késő 
esti órákban öngyilkosságot követett el. 
Szombaton egész nap még részt vett a pap 
rikatözsde forgalmában, délután bement 
Pulc.z-utcni házában lévő irodájába és le
velezését intézte. Amikor azután a késői 
jrákban mindenki magára hagyta,

■z iroda fogasára felakasztotta magát az 
ablakfüggöny zsinórjával.

Semmiféle levelet nem hagyott hátra, leg

— Tanácskozás az olasz—magyar Idegenfor- — A Füszerkereskedők Egyesülete közgyűlé- 
galomról. Az olasz idegenforgalmi szervezetek sén tiltakozott a szövetkezetek nagy állami tá- 
vezér fér fiai vasárnap délelőtt 10 órakor Buda-*  ' " " * ”” ' *
pestre érkeztek, hogy az Országos Magyar Ide
genforgalmi Tanács keretében gyakorlati ta
nácskozást folytassanak az olasz-magyar ide
genforgalmi viszonylatok kifejlesztése érdeké
ben. Fogadásukra megjelentek a Tanács részé
ről Miklós Elemér dr. ügyvezető főtitkár, Lob- 
mayer Géza városi tanácsnok, Bársony Oszkár 
vez.érigaz,galó, Zilahy Dezső, a Fővárosi Idegen
forgalmi Hivatal igazgatója, Tausz Béla, az 
olasz követség részéről Arlotta olasz királyi kö
vet feleségével és leányával, de Astis követségi 
titkár, di Frnnco, az E. N. I. T. magyarországi 
delegátusa, dt Nola kereskedelmi attasé, Pig- 
natelli herceg, a budapesti Fascio titkára. Az 
olasz vendégek még a délelőtt folyamán a Kül
ügyi Társaság diszúlésén vettek részt, déli egy 
órakor pedig a Dunapalotába voltak ebédre hi
vatalosak Délután az olass előkelőségek a kü
lönböző sportversenyeket nézték végig. Ma hét
főn 10 órakor a kereskedelügyi minisztérium
ban kezdődik az olasz-magyar idegenforgalmi 
értekezlet, amelynek végeztével az olasz követ 
ad ebédet a vendégek tiszteletére. Este a Gel- 
lért-Bzállóba n afőváros látja vendégül az olasz 
vendégeket. KKedden Egerben utaznak a törté
nelmi és művészi emlékekben gazdag város 
megtekintésére, szerdán Mezőkövesden át Mis
kolcra utaznak, ahonnan a város megtekintése 
után Lillafüredre mennek. Csütörtökön megte
kintik a mintavásárt, délben Búd János keres
kedelmi miniszter ad ebédet tiszteletükre. Pén
teken Esztergomot tekintik meg.

Saját készitményü divatos férfiöltönyök remek 
szabásban, kifogástalan kivitelben, amelyeknek 
eladási ára 70 és 80 pengő volt, most 45 peugö 
László Lajos férfiruhaüzlctében, Vilmos csá- 
szár-ut 40. Ezen rendkívüli leszállított ár oka, 
hogy a cég nagy árukészletét csökkenteni kí
vánja. E cég főcélja a jó hírnév kiépítése éa 
ezért a vevő többet kap, mint amit remélt.

— A „BECIVA**  Beketov Cirknsz-Varleté 
megnyitó műsora óriási siker jegyében zajlott 
le. A világvárosi műsor legkiemelkedőbb szá
mai a 2 Ardeltys légtornászok, Kiált diaboló- 
müvészek, Jackmnnn a tüneményes ügyességű 
tánc és zongoraművész, Maurice ct May komi
kus kerékpármüvészek és a 3 svéd Cresso.

Szőrme- és szőnyeg. p ff Ó V Ó fi I
lesyflhkre bankunk még aznap 1,1 V g V 1
pénzkölcsönt folyósít

Kamat összköltséggel 100 P után havi P 1.80____
UKKITFELD azUca, VAci-ntca 14 szám, ént 8S7-J7

— Orvosi hír. Dr. Pósta Sándor fogorvos 
rendelőjét áthelyezte. Május 5-től kezdve ren
del: IV., Kecskeméti-utca 13. T.: Au. 832—59.

— Férflszövet maradékok fekete, sötétkék, 
szürke, barna és drapp szövetek > méteres ma
radékok egy férfiöltönyre elegendő minden
nemű hozzá való bélésekkel együtt 35 pengő. 
László Sándornál, Rákóczi-ut 50. Postai rende
lések utánvéttel.

közelebbi hozzátartozói 
sem tudták okát adni 

az életerős, jómódú kereskedő öngyilkossá
gának. Kiterjedt üzlete volt, távoli vidékek
re exportált szegedi paprikát ás néhány hó
nap előtt nősült meg másodszor.

A rendőrség megindította a nyomozást a 
hirtelen öngyilkosság hátterének tisztázá
sára, legvalószínűbbnek azt tartják, hogy 
Schivartz Frigyes magánügyei miatt kesere
dett el annyira, hogy irodájában felakasz
totta magát. Szegeden mindenütt nagy meg
döbbenéssel tárgyalják a nagykereskedő 
tragédiáját.

■nógatása ellen. A Füszerkereskedők Országos 
Egyesülete vasárnap délután tartotta ezévi ren
des közgyűlését a régi képviselöházban. A köz
gyűlés termét és a karzatokat zsúfolásig meg
töltő közönség előtt nyitotta meg Hoffmann 
Mihály kir. tanácsos, elnök a közgyűlést. Vá
zolta a mai gazdasági helyzetet, amely a ke 
reskedöket sújtja a legjobban. Dési Géza or- 
szággyűlséi képviselő felszólalása után dr. 
Bródt Ernő országgyűlési képviselő hangsú
lyozta a kereskedők összefogásának szükséges
ségét s rámutatott arra, hogy a kereskedelem 
nélkülözi a hitelt, ugyanakkor, amikor az ál
lam nagy összegekkel támogatja a szövetkeze
teket. Eezeknél a szavaknál minden oldalról 
hangos felkiáltások hallatszottak: — „Az állam 
milliókat nyom a szövetkezetekbe, de a kiske
reskedelmet nem támogatják!" Farkas Vilmos, 
Beloputoczky Kálmán, György József és dr. 
Guttmann Adolf határozati javaslatot terjesz
tettek eiö, amelyben az élelmiszertörvény meg
alkotásának szükségességét hangoztatták • til
takoztak a füszerszakmát érintő további sú
lyos rendelkezések életbeléptetése ellen. Szé
kács Antal iparkamarai alelnök, Balkányi Kál
in ány az OMKE igazgatója és mások felszóla
lása után feszült hangulatban ért véget a köz
gyűlés, amelyen több vidéki kiküldött, közöl
tük Vida Lajos (Nagykanizsa) is felszólalt, aki 
beszédét azzal fejezte be, hogy „a kereske
delmi miniszter nem a kereskedelem, hanem a 
szövetkezetek minisztere."

Ha pénzre van 
szüksége 
badspwtf vagy budapeet-környékl Mm, 
épttkraénra, cfyoraan éa előnyősön kaphatja 
hosszabb törlesztésre

solti lajos
Tlsaa IstvAa (volt Ftfrdő-ntea) 1O.

— Csak néhány nap múlva állapíthatják 
meg pontosan a Gyermeknap eredményeit. 
Pénteken és szombaton zajlott le Budapes- 
tcn az Országos Gyermekvédő Liga szoká
sos gyűjtőnapja, amelynek eredményét va
sárnap kora reggeltől késő estig számlálták 
össze. Az óriási munkával természetesen 
nem készültek el, ugy,hogy a gyermeknap 
eredményeiről pontos képet csak 5—6 nap 
múlva tudnak kapni. Az eddigi előjelek sze
rint az azóta jelentéknyen rosszabbodott 
gazdasági viszonyok ellenérel is, a gyűjtés 
eredménye nem marad alul a tavalyinál és 
körülbelül ugyanazt a nívót fogja elérni. Az 
emberek tehát bármennyire is nehezen te
hették ezt, mégis csak nem tudtak hideg 
szívvel elmenni a kérő perselyek előtt, mi 
kor a jövő legnagyobb reménysége: a gyér 
rnek kért segítséget.

16 pengőért naponta 
teljes diétát, összes laboratóriumi vizs
gálatokkal, külön felszámítás nélkül 
nyújt a FASOR-SZANATÓRIUM (VII.. 
Vilma klrálynó-ut 9.) belgyógyászati be
tegeknek a háziorvos Irányítása mel
lett, kétágyas klinikai rendszerű külön 

szobáiban.

— A „Virágos Budapest—Virágos Magyar
ország**  gyűlése. Vasárnap délelőtt az OMGE 
nagytermében a „Virágos Budapest—Virágos 
Magyarország" eimfl mozgalom nagygyűlést tar
tott. Manninger Vilmos dr. egyetemi tanár, a 
mozgalom vezető elnöke kifejtette, hogy a 
virágkultusz fellendítése a célja ennek az ak
ciónak, majd Darvas Ferenc, dr. gazdasági fő
tanácsos, a mozgalom irányilója fejtettt ki. 
hogy a vidéki városokat is bekapcsolják az ak
cióba. Hetvennégy város és község jelentette be 
már eddig is a csatlakozását

Három méter
140 cm. széles férlIttitHnv aktivet, 
kitűnő minőségben, sötétkék, fe
kete és gytiaytfrUssép dlvatoslnek- 
ben, kősavaiéval együtt..............P

CSAK AZ'UDVARBAN
Cím : Ölesé Maradékvásár és Toxttlraktár
32. K!RALY-UTCA 32.

Akik e lapra htvatkosnsk, 5»,'o engedményt kapnak.

A Filtex tiindérpalotája 
a városligeti tó partján

Naponta öt-hatezer ember nézi meg a nagy 
revüt és tapsolta végig az előadásokat
A Stefánia-ut és a városligeti tó tavaszi pa« 

norámájában egy valóságos tündérpalota fo
gadja a Nemzetközi Vásárra kiérkező közön
séget és Budapest dámáit. A Korcsolyázó Egy
let tágas, elegáns helyiségeit alakította át nagy 
kiállítása céljaira a Filtex olyan ügyesen, 
olyan ötletesen s olyan pazarul-gazdagon, hogy 
ez a kiállítás messze kiemelkedik fényben, 
pompában, eleganciában a szokásos pavillon- 
kiállitások és revük keretéből.

Mindjárt a bejáratnál nagy meglepetés éri 
a közönséget. A boltíves előcsarnokban, amely 
a nap sugaraiban ezüstös fényben csillog, meg
lepő szép dekorációk és sétaruhás, fürdőruhát 
és estélyiruhás életnagysága hölgy figurák mo
solyognak a falon, de valamennyien a Dénes- 
szalon eredeti Filter-toalettjelt viselik.

A legfinomabb és legpárlslbb divatlap es a 
félkör falrészlet,

amely elegáns hatásával egyúttal demonstrálja 
a Filtex tervező művészének, a kitűnő és világ
városi méretekben is elsőrendű Eric Vogelnek 
fantáziáját, Ízlését és hozzáértését.

A ruhatárban megszabadulunk felesleges hol- 
mijainktól és belépünk a kiállító éa a revü- 
terembe. Az ajtókon, ablakokon pazar függö
nyök behúzott székek, pamlagok és asztalok, 
amelyek mind igazolják, hogy a Filtex anya- 
gokat ml mindenre lehet felhasználni A zené
tó/ hangos revüteremben az Operaház balett
karának öt tagja táncolja az argentínai tan
gót természetesen Filtex toalettekben. Követ
kezik a Filtex-revü, ahol a változatosabbnál- 
változatosabb ruhákat mutatják be szép fiatal 
hölgyek, a Filtex tavaszi divatremekeit, ame
lyek az ismert Filtex Sevillát, majd az újabb 
anyagok közűi a Filtex Georgette Mllonga, a 
lchellettftnom Filtex Votle-Primavera és a 
Creppdechine-szerö Flltex-Tolosa anyagok sze
rencsés összeválogatásábó! készültek.

Beszélgettünk a Filtex Schreeker igazgatójá
val aki elmondotta, hogy

a Filtex piacot teremtett már magának 
égési Európában, sőt a többi világrészek

ben la.
PArisban a Lafayette-áruházban épp agy kera*  
sett divatcikk a Filtex, mint Londonban, Brűm 
ízeiben, Amsterdamban, Stockholmban, rogy 
éppen Buenos-Ayresban. A Filtex rendelkezik 
egy olyan eljárással, amellyel negyvennyolc 
órán belül a legújabb párisi divatmintákat le*  
hét az olcsó és kitűnő Filtex-anyagra hozni. 
Ez a Filtex sikerének titka.

ZE/SLER EDITH
vllAgatfrakció

ULIMHOUEE
A Goldberger fiám. F. ás Fial Rt. kiállitÁM a. 

régi helyén, közvetlenül az Iparcsarnok főbejá
ratával szemben van. Ragyogó szinpompa, a 
szebbnél-szebb minták ezrei, már messziről 
megragadják a látogatók figyelmét. A gyár az 
idén szakított a megszokott pavillon-formáva] 
és modem felépítésű, óriási üvegtáblák által 
körülfogott kiállításán mutatja be újdonságait, 
a világszerte ismert és keresett Goldl>erger-Bem- 
berg anyagokat, az uj Re-Cord bársonyt és azo
kat a pamutból készült áruit, amelyek az 1784- 
ben alakult patrícius vállalat himevét megala
pították. A vállalat súlyt fektetett arra, hogy a 
nagyközönség zavaró mellékkörülmények nélkül 
gyönyörködhessen a kiállitott újdonságokban, 
s ezért művészi kivitelű figurineken mutat bu 
legújabb anyagaiból készült modelleket, ame
lyek a magyar szabóipar remekei. A magyar 
munka, magyar akarat, magyar alkotás diadala 
a Goldberger gyár idei kiállítása; kevés asz- 
szony fog az utánozhatatlan minőségű és min
tájú anyagok mellett elmenni anélkül, hogy uj 
tavaszi ruhára valót ne válasszon. A kormányzó’ 
ur öfőméltósága a gyár kiállítását meglátogatta 
és 20 percen keresztül a legnagyobb érdeklő
déssel szemlélte a szebbnél-szebb anyagokat.| 
Érdeklődéssel hallgatta a kiállitott anyagok 
gyártására vonatkozó felvilágosításokat és a 
vállalat elnök-vezérigazgatójának, dr. budai 
Goldberger Leónak a legmelegebb elismerését és 
tetszését fejezte ki. 

magános, Mellen asszom
jobb iparoshoz férjhez menne. Levelei

Lónyay-utaa 7, étkezdébe kérető

Ion ASQ7nnii sz^r> lull uduáUliy lakásnál, 
——— L—‘.ak sztvesséRbő 
étkezdébe kéretnek.

O A Ganz éa Társa Villamosságé Gép-, Wag- 
gon- éa Hajógyár Részvénytársaság igazgató
sága megtartotta mérlegmegállapitó ülését és 
az idei közgyűlés időpontjául 1930 május 22-ét 
tűzte ki. Az igazgatősóg javasolni fogja a köz
gyűlésnek hogy a rendelkezésre álló 2,404 004 
pengő 91 fillér nyereségből részvényünk int a 
tavalyinak megfelelő 8 pengő osztalék kifize
tését határozza el.

O A Magyar-Francia Biztosító Rt. pénteken 
tartotta ormódj Ormódy Vilmos elnöklete alatt 
évi rendes közgyűlését. A 97.451.27 P évi tiszta 
nyereségből részvényenként 2 P osztalék kerül 
kifizetésre folyó hó 5-étől kezdve a társaság fő
pénztáránál (V„ Hold-ntea 21.) éa a Pesti Ma- 
gvar Kereskedelmi Banknál. A közgyűlés dr. 
Khshalt Vilmost, a Müncheni Viszontbiztosító 
Tórsaság vezérigazpntó'át bev'-!n«zfotta az igaz
gatóságba és a társaság alelnökévé választotta 
meg. A közgyűlést követő igazgatósági ülés dr. 
Kende Arthnr Igazgatósági tagot az Mézet Jog- 
fnnXesosáf verérigargatóvá nevezte ki.

i



Bcdapeat. 19.30 május 5. HÉTFŐINAPLÓ 7

uakmero rablótámadás az országúton
Egy utonfiliú lélltöft fis kirabolt egy asszonyt

Veszprém, május 4.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vakmerő 

rablótámadás történt tegnap este az enyingi 
járásban lévő országúton Dég és Dégujma- 
jor között. Czina Józsefné veszprémi ba
rom fi kereskedő az országúton hazafelé igye
kezett Veszprémbe. Az utón egy férfi csat
lakozott hozzá, beszélgetni kezdett vele, 
Czináné azonban a férfit magától elutasí
totta és lépteit meggyorsítva haladt tovább.

Az ismeretlen ekkor hirtelen hátulról 
megragadta az asszonyt és még mielőtt az 
segítségért kiálthatott volna,

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az idöjársról a következő prognó
zist adta ki: Változóan felhős, mérsékelten 
meleg idő várható.

— Walko külügyminiszter athéni tanács
kozásai. Athénból jelentik: Walko Lajos 
magyar külügyminiszter Moldoványi Sán
dor magyar követ társaságában megláto
gatta Mihalakopusz külügyminisztert. Este 
8 órakor Venizelosz miniszterelnök viszo
nozta Walko külügyminiszter látogatását. 
E találkozások során a három államférfiu 
eszmecserét folytatott a két ország gazda
sági, mezőgazdasági és ipari helyzetéről. 
Hír szerint a kereskedelmi tárgyalásokat 
Moldoványi Sándor magyar követ fogja be
fejezni. Este Mihalakopulosz külügyminisz
ter ebédet adott Walko Lajos külügymi
niszter tiszteletére, amelyet fogadás köve
tett a miniszterelnök és a diplomáciai kar 
részvételével.

— Revízió alá veszik a főváros tanácsának 
valamennyi szabályrendeletét. Az uj fővárosi 
törvény szentesitése után minden valószínűség 
szerint junius hónapban megszűnik a főváros 
1.inácsa és helyébe az intézőtanács intézménye 
lép. A nagy átalakulással kapcsolatban a pol
gármester több rendeltet adott ki. Az egyik 
rendelet értelmében a főváros valamennyi 
ügyosztályában revízió alá veszik az egyes ta
nácsi szabályrendeleteket és azokat az uj tör
vény intézkedéseinek megfelelően átalakítják. 
A székesfőváros tanácsának megszűntével 
ugyanis érvényüket vesztik azok a szabály
rendeletek és határozatok, amelyeket a főváros 
tanácsa hozott. Több mint ezer ilyen rendelet 
van jelenleg érvényben, ngy, hogy a főváros
nak meglehetős nagy munkát ád a tanácsi 
szabályrendeletek és határozatok revíziója.

Egészség, kényelem, takarékosság
egymásután háromszor mellbeszurta.
A rablótámadó elrabolta az asszony 475 
pengőjét, majd a több sebből vérző, 
eszméletlen állapotban lévő nőt ac or- | 

szágut melletti árokba lökte.
A szerencsétlen asszonyra egy arra haladó 
parasztgazda talált rá.

Czina Józsefnét életveszélyes, súlyos ál
lapotban a kórházba szállították. A kórház
ban az asszony magához tért és szeniélyle- 
irást adott a vakmerő rablótámadóról, aki
nek kézrekeritésére a esendőrség megindi
lotta a nyomozást

— Kevernek hazahozatja hadifoglyait.... 
Egy békésmegyei kisközség példát mutatott 
azoknak, akik oly nagy garral és oly cse
kély eredménnyel akcióznak, ankéteznek a 
Szibériában sínylődő magyar hadifoglyo
kért, Kevernek község képviselőtestülete — 
mint gyulai tudósítónk jelenti — tegnap 
ülést tartott, amelyen elhatározta, hogy a 
falu költségén hazszállittatja hadifoglyait, 
akik Szibériában rekedtek. A képviselőtes
tület 2000 pengőt gyűjtött össze és sürgő
sen megteszi a szükséges lépéseket, hogy 
mielöb visszatérhessen Szibériából Kever- 
nekre a négy magyar hadifogoly . . .

— Zukor Adolf szülőfalujába érkezett. A 
néhány nap óta Magyarországon tartózkodó 
amerikai filmvezér: Zukor Adolf, aki tud
valévőén magyar származású, vasárnap reg
gel Budapestről Sátoraljaújhelyre utazott, 
ahová délben meg is érkezett. Innen a dús
gazdag filmkapacitás autón azonnal to
vábbfolytatta útját szülőfalujába, a nóg- 
rádmegvei Kiesére.

— Halálos szerencsétlenség a Dunán. Bajá
ról jelentik: Német József bajai szabómester 
a börbölyi erdőségekből fát akart szállítani a 
Dunán. Amikor csónakjával a Duna közepére 
ért nagy szélvihar támadt, a csónak felfordult 
s a szerencsétlen ember belefulladt a vízbe. 
Holttestét még nem sikerűit kifogni.

Kapható szürke, fehér és fekete szinben, vörös gumitalppal, 
gumikéreggel

sysrmehekneit IWM nőknek Férfiaknak
22—27-es nagyság 28 -34-es nagyság Ső—41-ee nagyság 41—40-je nagyság

3.25 3.45 4.— 4.55
pengő pengő pengő pengő

Mindenki ezt hordja most házi, kerti, utcai és sportcipőnek, mert a legtartósabb 
anyagokból készül és mégis bámulatosan olcsó

Csak védjeggyel a talpán valódi!

— A lengyel állam pere u Hubsburg- 
javak lefoglalása miatt. Varsóból jelentik: 
Junius 12-én tárgyalja a varsói legfőbb bí
róság a lengyel állam ellen a Habsburg- 
javak lefoglalása miatt inditott pert. Az 
állam a két alsó fórumnál megnyerte az 
óriási összegről szóló polgári pert és a fel
pereseket elmarasztalták a 300.000 zlotira 
rugó perköltségek megfizetésében.

előkészít polgárt é8 
középiskolai magán
vizsgákra, érettség - 
re. VII, Dobány-u. 4

— Vasárnap hárman követtek el öngyilkos
ságot Szegeden. Szegedről jelentik: Vasárnap 
három öngyilkosság történt Szegeden. A reg
geli órákban Vedres László 54 éves gyárimun
kás felakasztotta magát az ujszegedi kender
gyár kerítésére. Mire észrevették, már halott 
volt. — Pálócz Etel 17 éves leány Lengyelká- 
polnáról begyalogolt Szegedre s belevetette 
magát a Tiszába. A közeliién dolgozó halászok 
mentették ki. — Bangó Hermina 34 éves ház
tartásbeli nyomora miatt marólúgot ivott. Sú
lyos állapotban vitték be a közkórházba.

— Urak figyelmébe! Az ötvenéves Gentry 
ruhaáruház (Káruly-körut 28., Központi város
ház) végleg feloszlik; most alkalma van az úri 
közönségnek, hogy tavaszi ruhaszükségletét 
rendkívül előnyös árban beszerezze.

— Szabó Aladár Józsefvárost lelkész jubileu
ma. Meleg ünneplésben részesitették vasárnap 
id. Szabó Aladár dr. volt teológiai tanárt, bu
dapesti józsefvárosi református lelkészt abból 
az alkalomból, hogy most töltötte be lelkészt 
működésének huszonötödik évfordulóját. A 
salétromutcai templomban ünnepelték hívei 
Szabó Aladárt, akit llosvay Lajos dr., nyugal
mazott államtitkár, majd Ravasz László dr. és 
Raffay Sándor dr. püspökök köszöntötték fel.

— Elcsábította a feleséget, leszúrta ■ 
férjet. Gyuláról jelentik: Békésszentandrás 
községben tegnap véres féltékenységi drá
ma játszódott le. Major Demeter békés- 
szentandrási rendőr megtudta, hogy fele
sége Novák György gazdálkodóval eltávo
zott hazulról. Major utánuk ment és fele
lősségre vonta Novákot, aki kést rántott és 
négyszer beleszurt Majorba. A szerencsétlen 
rendőrt életveszélyes sérülésekkel szállítot
ták kórházb

viiaghiro nerfiKparoK,»»™>w’‘ 
róasletre la. 

rvy A w-k A w VU.,Thököly-at 28, Keleti p. n.99JLFJLA. közelében. Árjegyzék ingyen.

— t'gyvédl hir. Dr. Pajzs Elemér ügyvéd iro
dáját V., Szcmélynök-utca 25. szám alá he
lyezte. Uj telefonszám: Automata 299—42.
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s ziy ház-n o zi 
A Magyar Színháznak nincs 

főbbé igazgatója
Bizalmas társulati ülésen a színészek elhatározták, hogy 
saját rezsijükben vezetik tovább a színháza - Torday 

Ottót megfosztották hatáskörétől
A Magyar Szinház, mint ahogy előrelát- | lenek nélkülözni. Ez a kérdés szinte önma- 

bató volt, az első igazán meleg tavaszi nap- —
sugárban igazgató nélkül maradt. A szinház 
tehát isméi ott tart, ahol tavaly ilyenkor, — 
e színészek saját kezelésükben vezetik to
vább a színházat.

A Magyar Szinház már hónapok óta nagy
...................................- - - - ~ - aanyagi nehézségekkel küzd. Rácz György, 

•zinház bérlő-igazgatója miután
több mint százezer pengőt fizetett rá a 
főszezonban a szlnházvczetéa exkluzív 

örömére, 
egy napon nem jelent meg az irodájában és 
Torday Ottó helyettes igazgató által közölte 
« színház gázsit kérő színészeivel, hogy őrá 
többet ne számítsanak, kiábrándult a szin- 
házüzletből éa miután egy pesti bérházat 
erre már ráköltött,

nem hajlandó további áldozatokra.

gától oldódott meg, hiszen a Király Szín
házból átkerült szombatra a Magyar Szín
házba az „Alvinci huszárok" cimü operett, 
amelynek fél jövedelme a Magyar Színhá
zat illeti. A Magyar Szinház színészei ezért 
kimondták, hogy mivel gázsit nem kapnak, 

május 1-től kezdve saját 
veszik át a színházat, Igy 
huszárok bevételének fele

Rögtön megállapították azt a kulcsszámot, 
amelynek alapján a bevételt egymás között 
felosztják.

Ezen a társulati ülésen azután szó került 
arról, hogy miért jutott a Magyar Szinház 
ismét oda, ahonnan tavaly elindult. A gya
kori igazgatóválságokban és a művészi ve
zetés teljes rendszertelenségében látták a 
színészek ezt a hibát és éppen ezért

kezelésükbe 
az Alvinci 
őket illeti.

A Don kozákok dala
Egy ősi orosz ballada elevenedik meg előt

tünk a Corvin legújabb filmjén, amely a ma
gyar keresztségben a „Doni kozákok dala" el
met kapta. Egy régi orosz édes-bus melódia, a 
gárdatisztből rablóvezérré lett szerelmes férfi 
tragédiája. A balladát előzőén a Doni kozákok 
világhírű kórusa is elénekli a hangosfilm vász
nán ée ezúttal először történik meg, hogy a Ser- 
gej Jaroff vezénylete alatt működő kórus lát
hatóan is kiáll filmen a publikum elé. A dal 
alakjai megelevenednek a vásznon és megkez
dődik a rendkívül izgalmas filmtörténet. Csupa 
lélekzetvisszafojtó izgalom az egész film, ahol 
minden jelenetben uj és uj bonyodalmak tá
madnak, mig végül azután újból dalba fordul 
a kép és a Don kozákok nagy kórusa fejezi be 
gyönyörű énekével a balladát. A film férfi fő
szerepéi régi ismerősünk: Hans Adalbert Schlet- 
tou> játssza. A női főszerepben Lilién Deyers 
excellál. Az Ufa-Corvin aj filmjének, amely 
kedden kerül a publikum elé, az előjelekből 
Ítélve igen nagy sikere lesz.

A szinház tehát a háborgó vizen ott maradt 
kapitány nélkül és egy ideig Beregi Oszkár, 
egy „szinházrajongó" anyagi támogatása se
gített a színház tagjain és a már-már 
sztrájkba lépő műszaki személyzeten. Ilyen 
körülmények között nagynehezen sikerült 
bemutatásra előkészíteni Zsolt Béla 15.000 
pengő jutalom cimü darabját, amely szép 
sikert aratott Ez a siker elvetette a máról- 
holnapra élő színészek kenyérgondjait. így 
érkezett el a május 1-e, amikor a színészek
nek ki kellett volna fizetni a havi gázsit. 
Gázsi azonban nem volt, ami természetes is, 
hiszen a színháznak ekkor már csak névle
ges igazgatója volt, Torday Ottó dr. A pénz
ember, aki előlegezte volna a színészek fi
zetését, már több mint egy hónapja nem 
mutatkozott a színházban. Nem volt tehát 
kitől gázsit kérni, igy megjelent a színház
ban — mint ilyen esetben mór szokásos — 
a Szlnészszövetség ügyvezető igazgatója, dr. 
Molnár Dezső, akinek vezetésével a tagok 
egy rögtönzött és

rendkívül bizalmas jellegű 
ülést tartottak.

A társulati ülésen legelőször 
szó, hogyan lehetne fentartani 
színházat, úgyhogy a tagok 
gázsijukat és a nyáron ne legyenek kényte-

társulat!

arról volt 
tovább n 

megmentsék

sulyos klfakadások hangzottak el dr. 
Torday Ottó igazgató ellen.

akiben a színészek egy része a baj okát 
látta. Ilyen irányú felszólalásoknak az lett 
a következménye, hogy dr. Torday Ottót 
megfosztották igazgatói hatáskörétől és min
den hasonló jogkört a társulat két színészé
re bíztak.

A Magyar Szinház színészei a szezon vé
géig vezetik tovább a Magyar Színházat, 
illetően addig, ameddig megfelelő bérlő
igazgató nem akad, aki a Magyar Szinház 
ügyeit rendezni hajlandó.

Itt említjük meg, hogy a Magyar Szinház 
május 14-re tervezett árverése minden való
színűség szerint

elmarad,
mert a háztulajdonos, a csődbe jutott Unió 
Szinházüzemi Rt. több hitelezője óvást 
emelt ez ellen. A színháznak eddig két bér
leti reflcktánsa akadt, Wertheimer Elemér 
az Andrássy-uti Szinház igazgatója és Roboz 
Imre, a Vígszínház igazgatója. Tegna; 
azonban elterjedt annak a hire, hogy egy 
nagy tőkecsoport Falud i Jenőt akarja isme 
a Magyar Szinház élére állítani és ő benne 
látják a biztosítékát annak, hogy, a Magyar 
Szinház ismét talpraáll.

(«■ »•)

DONHOZ™*?*̂

Legnagyobb szmházi szenzáció III,
AZ AIIRASST811 SZIIliZ HIlfSORAll*
Premier után

CSEREBERE a Vígszínházban. Yvaine leg
szebb As legfinomabb operettjét, a Csereberét, 
újított fel a Vígszínház szombat este. Az elő
adás legnagyobb szenzációjáról, Dayka Mnrgit- 
ról más helyen Írunk, külön meglepetésül szol
gált azonban Dénes György bravúros, szimpa
tikus bonviván-flgurája. Szépen énekel, kitünően 
táncol, kellemes megjelenés és kitűnő szinész. 
A Gót/i-pár természetesen ismét ragyogott. Pár
tos Gusztávot ünnepelték talán a legjobban, aki 
Hegedűs Gyula helyét töltötte be az együttes
ben. Kupióját háromszor kellett megismételni. 
Hegedűs-imitációja rendkívül nagy hatású volt. 
Bállá Mariska és Simon Gizi kaptak még sok 
tapsot.

THEATER DÉR KOMIKER vendégjátéka a 
Király Színháziján. Szombaton este kezdte meg 
vendégjátékát a Király Színházban a Theater 
dér Komiker együttese, amelyben Bées leg
kiválóbb komikusai: Rótt Sándor, Ármin Berg, 
Ármin Springer, Dcla Lipinskaja és Türk 
Berta mulattatták a közönséget. Nagyon érde

kes, hogy a kiváló bécsi művészek műsorát 
úgyszólván csak magyar kabarédarabok töl
tik be.

A ROYAL ORFEUM ZÁRÓMÜSORA. A 
Royal Orfeum jelenlegi vezetősége valóban 
impozáns műsorral búcsúzik az orfeumtól. 
A műsor slágere az orfeum régi fényére em
lékeztet. A táncoló elefántok produkciója 
szinte felejthetetlen. Amit ezek az óriási 
állatok produkálnak, a zvalóban az állatsze- 
lidités csodája. A műsor artistaszámai közül 
Kassai bűvészmutatványai és Belli humoros 
árnyjátékai, de legkülönben Thea Álba nevű 
hölgy szimultán iró- és számolómutatványai 
keltettek kellemes feltűnést. A magyar mű
sorból Sugár Flórinak és Érczkö'vynek egy- 
cgy jó számát kell kiemelni. Az egyik ügyes 
tréfában Rolkó József és Somiár Stefi tet
szettek. *

UFERINI A FŐVÁROSI MŰVÉSZ SZÍN
HÁZBAN. Itt van hát ismét a „bűbájos'1 
Uferini, akiről annyi kupiét írtak és éne
kellek évekkel ezelőtt. Uferini, ez a boszor
kányos varázslómester a Fővárosi Művész 
Színházban egy revü keretében lép fel. Az 
ötletes revűt László Miklós irta és benne na
gyon ügyesen és mulattalóan szerepel a 
szinház egész férfigárdája Kabos Gyulával 
az élén. Vig Miklósról, aki sanzont énekelt 
szépen, külön kell megemlékezni. Uferini 
változatos és lebilincsclően érdekes pro
gramjával ismét meghódította a pestieket.

Férfi és női fohórnemüanyagok legolcsóbb beszerzési lehetőségét nyújtja

Kollin Testvérek
Kicsinyben is <- m., nagybani arabon árusítja

Eredeti japán nyorssolyom M ~ P 4.20
Eredeti svájci nansuk (öss?es színekben* P 1.60 
Llmbrloh nt,l I.Mnifimílckni „ „ P 2.30
Toal de soá, mosható „ „ P 2.80
Toal Imprlmé, „ „ P 3.50
Ottómén, iffljiN pyjm tini 108 OLntlM P 4.80 

énynemüanyagok, lepedő- és lenvásnmk, frottírkelmék levnaryobb 
i. Asztalneműéit, eredeti Regcnhardt A Raymann féle gyártmányok.

mert ÖMr.ee
tikkelt

Angol Ing-oxfordok ~ M P 1.30-tól
Angol Infj-pouplinok............. I’ 2.20 „
Selyompoupllnok nol UtZOKN M í' 3-20 „ 
Színtartó Ingzollrek ........ P 1.80 ,. 
Turista Ingpanamák ........ P 1.60 „ 
la- nadrág rayok éa köpperek P 1.80 .
Paplan- és áj
választó.bán. „__ r
Küllőid! vásérlátogntókat ös'zos cikkeinkben vámmentesség mellett (transltl 
szolgáltuk ki Egyéni, figyelmes kiszolgálás.

SZÍNHÁZI napló
X7 agy izgalmat okozott az Andrássy-uti 
’ Színházban Tőkés Anna váratlan lemon

dása. Tőkés Anna ugyanis bejelentette, hogy 
a vasárnap délutáni előadáson nem vehet 
részt, mert a Kamaraszínházban is fellép 
és nem sikerült összeegyeztetni két fellépé
sének idejét. A szinház csak vasárnap dél
előtt értesült a dologról, amely éppen ezért 
a legnagyobb zavart okozta. Tőkés Anna 
ugyanis Schnitzler „Szakítás'' című darab
jának főszerepét játssza, amely darab a mű
sor egyik gerince. A szinház végűi is ugy 
döntött, hogy a darabot nem hagyja ki a 
műsorból, hanem ennek főszerepébe beug
ratja a szinház egyik rendkívül tehetséges 
tagját, Eőry Erzsit. Nagy hajsza indult meg 
a fiatal színésznő után, akit délben sikerült 
megtalálni és rábírni arra, hogy játssza el 
a szerepet. Eöry Erzsi egyetlen próba nél
kül, bravúrosan oldotta meg a feladatát és 
az Andrássy-uti Szinház közönsége melegen 
ünnepelte a fiatal színésznőt.

Az Operára, ugylátszik, rossz napok vir
radnak. Egymásután kell beszámolni 

arról, hogy együttesének értékes tagjait kül
földi színházak csalogatják és az Operaház 
ezeknek óriási anyagi erősségével nem ké
pes megbirkózni. Április végén a bécsi 
Operaházban próbát énekelt Svéd Sándor, 
az Operaház fiatal és rendkívül tehetséges 
baritonistája. A próbaéneklés következmé- 
nyeképen egy estére vendégszereplésre hívta 
meg a bécsi opera Svéd Sándort és nem le
hetetlen, hogy a vendégszereplésből elszer- 
ződés is lesz, ha az Operaház idejében nem 
áll a sarkára.
T smeretes, hogy a pénteki ankét, amelyet 
* a színházak megmentése érdekében tar
tottak, jelentős és őroendetes eredménnyel 
zárult. A színházak vigalmi adóját ez az an
két évi egy pengőre javasolja leszállítani. 
Ezen az ülésen azonban meglehetősen pikáns 
incidens játszódott le. Mindenki ott volt 
ezen az ülésen, akinek a színészethez bár
mely köze van. Képviseltette magát még a 
belügy- és pénzügyminisztérium is, azonban 
a kultuszminiszter képviselőjét nem üdvö

zölhették ezen az ankéten. Hegedűs Gyula 
ezt nem tudva, jóhiszeműen felállt és meg
kérdezte a jelenlevő uraktól, hogy vájjon ki 
képviseli a kultuszminisztériumot, amelynek 
mégis legtöbb köze van a hazai szinjátszás- 
hiz. Kínos hallgatás következett. Ennek elle
nére mégis csak volt valami eredménye az 
ankétnak.

A berlini Úja meghívására két nappal n- 
etőtt elutazott Budapestről Ábrahám Pál, 

a kitűnő operett komponista. A Neue Freie 
Presse munkatársa Bécsben az átutazó Ábra
hámmal egy óriási Interjút készitett, amelyet 
az előkelő lap vasárnapi száma közöl. A lap 
munkatársa Ábrahám Pálról a leghizelgőbb 
hangon irt. Ábrahám Pál elmondta a bécsi új
ságírónak, hogy három hétig marad Berlinben, 
ahol az Ufa uj beszélő filmjének zenéjét kom
ponálja. Szeretne annyit keresni ezzel, hogy egy 
ideig nyugodtan élhessen és befejezhesse éle
tének legkomolyabb munkáját, a Lyon Lett 
operáját.
A z Omnia május 1S-én előkelő kabarénak 

ad helyet. Ez a nyári kabaré Dezső  fi 
László igazgatásával nyílik. A tagok egy tői- 
egyig a kabaré legkitűnőbbjei. Bársony Ist
ván, Dajbukát Ilona, Pártos Gusztáv, Boros 
Géza, Vidor Ferike, Tamásy Lívia, Keqle- 
vich Marietta. Bállá Zsuzsi és még többen. 
Itt fog bemutatkozni az uj vök ál-kvartett 
Fekete Pál és Anday Béla vezetésével.
p allenbergék Pestre jönnek és a Vígszín

ház erősen készül az illusztris művészek 
fogadására. A napokban a Vigszinház egyik 
rendezője megjelent Budapest egyetlen né
met birodalmi elemi iskolájában és egy 
nyolcéves fiúcska gyermekpartnert keresett 
Pallenbergéknek. Talált is egy kis fiút, aki 
alkalmasnak látszott arra, hogy Pallenberg 
partnere legyen a Vigszinház színpadán. A 
fiacska konzervatív szülei és az iskola igaz
gatósága azonban nem volt hajlandó meg
engedni a gyermek színpadi szereplését. .1 
Vígszínháznak nagy fáradozásába került, 
mig más elhatározásra bírta a szülőket és 
az iskolát és most már ment a távirat Pal- 
enbergnek: megvan a gyerek, főhetnek.

> TJS evezi Sándor, a Nemzeti Szinház igazgatója 
egy heti szabadságra Abbáziába utazott.

Ttatásának munka a célja. Befejezni akarja a 
„Falust kislány Pesten*  cimü operettjét, ame
lyet a Budai Színkörnek szánt. Nagyon való
színű, hogy Hevesi elkésik ezzel az operettel, 
mert a nyári nagy budai darabnak próbáit 
már most, e hét csütörtökjén kezdik meg, ez 
pedig nem a Falusi kislány hanem „Feleségem 
vőlegénye" cimü operett lesz. Hevesi vissza
érkezése után kezdi meg jövő évi szerződteté
seit, amelynek során két-három fiatal színmű
vészeti akadémiai növendéket szerződtet tagjai 
sorába.
p zzel kapcsolatban mait héten már meg

írtuk, hogy a Vigszinház felfedezettjét, 
a kis Perényi Lászlót, a Nemzeti Szinház le
szerződtette a Vigszinház orra elől. Már 
szerep is vau részére, amennyiben a Szent 
Imre év alkalmából előadandó „Liliomot 
királyfi" című drámai balladának főszerepét 
osztották erre a fiatalemberre. Kállay Mik
lós darabjának többi szerepeit, igy István 
királyt Kürthy József. Gizella királyasszonyt 
fíettyey Aranka, llénát Tőkés Anna és Gel
lért püspököt Lehotay játssza.
21 2 Operaház hétfői díszelőadására, amelyet 

a francia árvízkárosultak javára rendez
nek, Pékár Gyula irta az ünnepi darabot. A 
Moliércről szóló egyfelvonásost a Nemzeti 
Szinház tagjai tanulták be. Moliéret Lehotay és 
Lajos királyt Petheő Attila játssza.

VÍGSZÍNHÁZ
Hétfő, szerda péntek, vasárnap 

és hétfő

AZ IFJÚ PÁSZTOR
1 Kedd és szombat

Cserebere
i Csütörtök

Tauts Alice
A legjobb amerikai Western leadógépen a leghatalmasabb 

németül beszélő film

Jannlngs: Kék angyal 
CAFÍTOL
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műim

MEGNYÍLT 
a Budapesti Korcsolyázó Egylet város
ligeti pavilonjában. 
Naponta 

divatbemutató 
SOO modell
(Dénes szalon,Friedmann kalap,Schmldl 
szőrme, Arkanzas ékszer, Villányi cipő, 
Philips hangszórói
M. kir. Operaház 
balettkarának táncprodukciói (Filtex 
ruhákban).
Lakner bácsi
gyertnekszinháza.

Szép Időben szombat és vasárnap 
este tűzijáték
Butiét. Zene. Szabad bemenet. 
Nyitva egész május hóban !

Honthy Hanna mellé a második nyári da
rab ssubrettsMrepéra Fejes Terivel.

Zilahy Irén, aki mindig éa mindenkor szívá
sén játazik, már-már elvállalta a „Lehullott a 
rezgő nyárfa'4 című, különben kitűnő darab fő
szerepét, amikor értesült arról, hogy a fő sze
zonbeli nyári nagy sláger, a „Feleségem vőle
génye" cimü Brodszky—Anday—Harmath ope 
relt szinlapjáról esetleg kimarad, ‘ ‘ ' 
nyos befolyásokra a szinház nem őt, hanem g? 
Fejet Terit akarja szerepeltetni. A kis Zilahy » 
tudatára ébredi Akkor annak, hogy az ö pozi- g 
Hójának mit árt és mit használhat ez a szín- K 
házi snkkhnzás éa kereken kijelentette, hogy J 
nem játssza el a „Lehullott a rezgő nyárfá"- ■ 
bán ráosztott szerepet. Egyúttal bejelentette, K 
hogy hajlandó I

megválni a Városi Színháztól.
A szinház most iámét nagy dilemma előtt áll L 

Már elismerte Zilahy Irén szerepvisszaadását. » 
amennyiben a „Lehullott a rezgő nyárfa4' cimü K 
darab főszerepét Síró Annára osztotta, de még fi 
mindig nincs elintézve az a kérdés, hogy a £ 
két dudás, Honthg Hanna és Zilahg Irén meg- » 
fér-e nyáron egy csárdában, — a Budai Szín- g 
körben. !

Teljesen megszűnik

mert bizo-

Dayka Margitot 
„megformáxtatja” a Wgsxiníiáx

4 sscintiágnaü nagy tervei vannaű a fiitünő fiatal 
művésznővel

faraiból este a „Csereberében" a Vígszínház 
köxöanége kellemes meglcpebéssel fogadta az uj 
oldaláról bemutatkozó Dayka Margitot. A Víg
színháznak ez az idén felfedezett naivája, aki 
eddig inkább karakterfigurákat alakított a Víg
színház színpadán, egyszerre mint a legkitűnőbb 
éneket nalva hódította meg a közönséget. A Víg
színház igazgatósági páholyában helyet foglalt 
Zukor Adolf is, a Pestem időző amerikai film
vezér, aki szintén érdeklődve figyelte Dayka 
Margit meglepő alakitásáL Egy megjegyzést is 
tett rá, amely körülbelül igy hangzott:

— Csak az a kár, hogy nem a legjobb film
alak. Különben kedvem volna kivinni Holly
woodba!

Nem tudni, hogy • megjegyzés, vagy egy 
régebbi megfigyelés alapján jutott a Vígszín
ház arra a fordulatra, hogy Dayka Margitot meg 
kellene „fornártetni**,  ugy, hogy a legkritiku
sabb szem sem találjon exterieurjében semmi 
disszonánsát.

Vasárnap délelőtt a Vígszínház igazgatója 
magához kérette Dayka Margitot, akinek ezút
tal egészen amerikai méretű ajánlatot tett.

— Kedves művésznő — szólt az ajánlat — 
nagy pémzösszeget bocsátunk az ön rendelkezé
sére, ha további

három évre aláírja szeruődését a Vígszín
házhoz. A pénzt azonban arra a célra kell 

költenie, amire ml eat előírjuk.
A nyári szünetét arra kell felhasználnia, hogy 
Drezdába utazzon a Lahmann szanatóriumba, 
rapid fogyókúrára, m<kjd Párizsba, ahol a szük
séges kozmetikai műtétnek alá kell vetnie ma

k fiatal színésznő természetesen nagy megle
petéssel hallotta a Vigszinháznak ezt az aján
latát és piManatnyilag nem is tudott rá vála
szolni. Csak akkor mondott igent, amikor a Víg
színház igazgatója kifejtette előtte, hogy

nagy tervei vannak vele a jövőre vonatko
zóan

és művészi sikerét rendkívül alátámasztaná és 
segítené az, ha bclemenne a Vígszínház eredeti 
„megformáztalási1* eljárásába.

Dayka Margit tehát szanatóriumban pihen a 
nyáron.

KÉT DUDÁS NEM FÉR MEG 
EGY CSÁRDÁBAN

avagy

Zilahy Irén keservei a Városi Színházban
A Váróéi Szinház két primadonnája, Honthy 

Bánná és Zilahy Irén, ahogy ez lenni szokott, 
MM a legjobb barátnők éa kolleganők. Honthy 
Hanna ugyanis szuverén szeret lenni urnái a 
Színháznál, ahol ö működik és bizony nem 
igen töri meg maga mellett azt a színésznőt, 
sitinek szintén igényei vannak. Mikor Honthy 
Hanna a Városi Színházhoz került, Zilahg Irén 

i futotta ki a formáját és ugy nézett ki 
hogy a Városi Szinház nyugodtan me- 
abba, hogy a színháznál minden

Honthg Hanna köré legyen csoportosítva. A 
szinház igazgatói kénytelenek voltak engedni 
abban, hogy Honthg Hanna válogatta ki ma-

Bohém Mulató
Rákóczl-ut 36. szám

Frlzzo asnd Frltz
excentrikus komikusok
Emerlco

a cnodatáncos
Duó llflattiazl

gának a szerepeit, a színház rendezője pedig 
szintén kénytelen volt beleegyezni abba is, 
hogy az énekszámok és a színpadi helyzetek 
megválogatásában, illetve kiválasztásában szin
tén Honthy Hannáé legyen a döntő szó. Ez egy 
ideig ment is, a kis Zilahg Irén nem mert sem
mit sem szólni, vagy okos volt akkor, amikor 
egy-egy jó számát Honthy Hanna részére vet
ték el a készülő operettekből, szóval, ha nem 
is mosolyogva de napirendre tért mindig a 
dolgok fölött. Zilahy Irénnek azonban még igy 
is egyre növekedett sikere a Tisza Kálmán- 
ténen és ennek tudata ugy látszik

harclasabbá lette a bájos szőke szubretteL
Elérkezett a Budai Szinkör nyári darabvá

lasztásának kérdése is amely Ismét súrlódási 
felületre adott alkalmat a két színésznő és a 
szinház igazgatósága között.

A szinház ugy gondolta megoldani a kényes 
helyzetet, hogy két nyári darab bemutatását 
határozta el. Az egyik bemutatót már most má
jus lö-én, a másikat junius 16-én vette pro- 
grammjáha. A májusi darabot Erdélyt Mihály 
és Szántó Mihály írták és a cime: Lehullott a 
rezgő nyárfa". Ennek a aoratavaszi budai új
donságnak primadonnáiul Zilahg Irént és So
mogyi Hűéit szemelte ki az igazgatóság.

Titokban pedig megkezdte a tárgyalásokat

NEM KA P.OU^J

Bánky Vilma 
lemondott a filmezésről
A hangosfilmen való szerep
lése nem hozott eredményt

Érdekes híradás Jelent meg néhány nap- 
pal ezelőtt az amerikai Evening Standard 
című lapban, amely tudvalévőén a legjob
ban informált krónikása az amerikai szín
házi, de különösen a hollywoodi filmese
ményeknek. Mindazt a sok szerelmet, vá
lást és pletykát, amely a hollywoodi film
kolónia gyönyörű villáiban lejátszódik, ez 
az amerikai lap tollára veszi, amelynek a 
tál kié bevonulása óta külön szenzációja a 
..Ctillaghullás44 cimü rovat. Ebben a rovat
ban számol be a lap a néma filmeknek 
mindazon sztárjairól, akik

sehogysem tudnak elhelyezkedni az uj 
keretek között,

mert vagy orgánumuk, vagy beszédhibájuk 
nem tud megbirkózni a hangosfilm köve
telményeivel.

Szomorú híradás ránk magyarokra néz
ve, amely a hollywoodi filmkolónia 
vatalos lapjában jelent meg és amely 
ról számol be, hogy

Bánky Vilma, aki eddig legünnepel- 
tebb és legkörülrajongottabb sztárja 
volt az üvegfalú műtermek világának, 
végleg visszavonul a filmtől és egye
düli hivatását abban fogja keresni, 

hogy jó háziasszony legyen 
férje, Rod la Rocque oldalán.

Bánky Vilma — ugylátszik — most 
megváltozhatatlan elhatározása arra 
zctliető vissza, hogy

hangos fUmszercplése nem hozta meg 
a kívánt eredményeket

A kitűnő primadonna, aki odakinn eddig 
a néma film vásznán elért szokatlan mé
retű sikereivel annyi dicsőséget szerzett a 
magyar névnek, amellett, hogy százszáza
lékos tehetségű színésznő, okos asszony is. 
Es ennek az okosságnak sugallatára hatá
rozta el, ugylátszik, hogy

nem várja meg, amíg elkészítendő 
hangosfilmjeivel kudarcot vall

és a szakemberek lenéző mosolya közben 
kénytelen megválni a film birodalmától, 
ehelyett inkább önmaga búcsúzik örökre. 
Feszi ezt annak ellenére, hogy

sokezerdolláros szerződése köti még a 
Metró filmvállalathoz.

Oka ennek egyrészt az, hogy 
eddig elkészült három hangosfilmjé
ben egyáltalán nem bizonyult alkal
masnak és uj filmjei a lehető legmér
sékeltebb sikert aratták, másrészt pe
dig az, hogy sem angolul, sem németül 

nem beszél jól,
ugy, hogy csak kisebb, speciálisan az 
számára irt szerepekben volna felléptél- 
hető.

Bánky Vilma vissza vonulása a filmtől 
érzékeny veszteség a mi számunkra, hiszen 
időnek előtte veszítjük el szemünk elől 
ragyogó szőke primadonnát.

vezetése slatt álló commercla rt 
áruháza 
IV, Károly-Mrut 22. sz. 

(llöscr*bazár)  Atjóróhóz
Olcsó árusításunk már csak rövid ideig 
tart s miután áruházunkat teljesen és 
végleg likvidáljuk összes raktáron lévő 

árukat minden el ogadható áron 
árusítjuk

9500 méter eredeti angol 
iérií- és női ruha, írancia kel
mék rendkívül olcsó árban I
Koverkot köpenykeltnök

140 em. széles P

Tiszta gyapjú Twccd kelmék
140 cm. széles .. — P

Kamgarn öltönyl. clmök
kiváló minőségű, 140 cm. széles, 
nagy választékban .. ._ — — P

Dlvatöltönykelmök
140 cm. széles M P

Eredeti . q cn
angol lértl kamgarn. la , 1 j.Ou

Eredeti angol sötétkék és 
fekete kamgarn és kasmír 11 Rfi

Divatos Tweed köpeny-
knlmólí 140 cm. széles . .
RUIIIIUR j. io.so, 9.70,

Pepita ruliakelme
P Z^o, 1-80

4.75
3.15
9.39
5.20

Rí
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Májast mű sorában:

Picky Pickford 
Ellen Fischer 
Első Asley 
rovatán cosnő

Lulse Morenita 
a legjvbb spanyol táncosnő 

Muky & Brown 
világhírű tAnchnmortslAk 

FranciSand Willy 
a legjobb exentrtkus táncospár

Selyomlanihök

1

Eolln la
100 cm. szóles, dós szín Árnyalatban P

Crepe Cald
gyönyörű szInArnyalatokben . .. P 

Eredell trancla tiszta selyem 
ruhaanyaq ?£ iWtat 

Crepe de ebinek
©gesz nehéz minőségben, bőséges 
nünválasztékban . .. _ _ — P

Mesései jem
P 1.05, 1.ÍO,

Eredeti francia voile
gyönyörű klmlntAzánban - — P

Mosd voile 
színtartó, nagy válaaztékbsa _ _ P

Mosott chilién
pamutból .. —

Kelenfiycvfiszon
la minőbég, pamutbői

Zeflrek

6.80
1.45
3.60
3.20
3.55

-.97
1
-.79 

, -.68
_ p

.69 
,-.98 
,-.83 

2.35 
2.97 
-.98

Francia mintázott Georgette 1 fiR
100 cm. széles ..............._ _ P V

19.- 
2.45 

-.69 
-.38 
-.88

68
Burettek férfiöltönyökre és kosztümökre 
□agy választékban. Bútotripsiek dús 

ki mintáz át-bán.
< repede chlne georgette.kÖpenyFelyem- 
kelméx és mindennemű selymekben a 
legnagyobb választék és legolcsóbb árak

Filtex Sevillákban 
óriási választék 

Kirakatainkban minden cikk 
olcsóságáról meggyőződés 

szerezhető
A pontos címre tcwsék Ügyelői!

NJHHM22.
(RHser-bnzár Átjáró ház

FUJ,

Rayékiíper
térti alsónadrágra „

Nanszung-baiiszt
fehérneműre...............

Frotttrkelmék
nagy kimintAzáaban, 70 cm. széles P

Cltape-selymek
női ruhákra, gyönyörű kimlntázásban

cérna Georpette
100 cm. sz., nagy színválasztékban P

tavaszi nöl kabátok
nagy választékban .. P ,

Selyemharisnya, la
kis gyári hibával

Női harisnya
hátai varrott, minden színben _ P

p

Macco Wrtlzoknl 
Flörselyem zokni

P 1.OS, -.9Z,

___ p
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Húszezer néző jelenlétében zajlott le a tavaszi szezon legizgalmasabb bajnoki futballdélutánja

A Ferencváros kezéből kicsúszott a baj
nokság, amelyet már a Hungária sem 

tudott részére megmenteni
Újpest a bajnok?... — A Budai 33-asok döntetlenje a Ferencvárossal — 
A Somogy otthonában kikapott az Attilától és igy az utolsó helyre került

Nagy napja volt a liga-futbaHnak vasár
nap.

Élet-halál harc jegyében indult a nap a 
tabella felső és alsó régióiban egyaránt

A felsőben az Újpest, a Ferencváros, a Hun
gária és a Hl. kerület, az alsóban pedig a 
Somogy és az Attila verekedtél a maguk 
sorsdöntő mérkőzését végig, amelyről még 
a legbiztosabb tippelők sem tudhatták egy 
nappal előbb, hogy a szerencse kit, hogyan 
„talál meg**.  A nagy napnak vége és egy
úttal nem esünk messze az igazságtól, ha 
megállapítjuk, hogy

vége a liga-futball bajnoki kérdés
nek te.

Az Újpest hatalmas gólaránnyal gyűrte maga 
alá azt a Hungáriát, amelynek ezen a na
pon hivatása lett volna térdre kényszeríteni 
a Illa-fehéreket éa egyúttal megszerezni ■ 

Ferencváros számára a bajnokságot te.
Ez a feladat csak feladat maradt, a meddő 
Hungáriától nem tellett még csak döntet
lenre sem. A nagy harci kedvet azonban le
hűthette az is, hogy előzőén a Ferencváros 
a Budai 33-assal mérte össze az erejét. Ez 
az „erő" azonban ezúttal inkább csak szó
virág volt, mert a zöld-fehérek olyan szár- 
nvaszegetten, ögyefogyottan és ambíció nél
kül küzdöttek, hogy az egypontos veszteség 
inkább szerencse, mini balszerencse. Volt a 
mérkőzésnek ugyan egy kétes pontja, egy 
állítólagos gól, amelyet a budaiak kapujá
ból Lantos kikapart, de akárhogyan áll is 
a dolog, esetleges bírói tévedéseket bele kell 
knlktMlnunk a mérkőzésbe s valójában nem 
is ezA a gólon, hanem a gyenge ferenc
városi játékon múlott a győzelem. Annál in
kább feltűnő ez, mert a HL kerület—Kispest 
mérkőzése egy klasszissal jobb játékot mu
tatott. Mindkét csapat kitett magáért, külö
nösen az óbudaiak tetszetős munkája aratott 
elismerést és tekintve, hogy a Ferencváros 
ellen még csak ezután fognak játszani, ez 
a mérkőzés a zöld-fehéreknek újabb gondot 
jelent.

A Boeskagnak az Ujpeatverő Bástyával 
kellett ma megmérkőznie, de ugylátszik, a

Bástya is csak a nagyok ellen tud, mert ez
úttal a Bocskay alaposan rávert a szegedi 
csapatra. Végül az Attila és a Somogy mér
kőzése volt döntő jelentőségű a talx?lla alsó 
régióinak kialakulásában. Ennél a mérkő
zésnél ki kell emelnünk azt, hogy a fanati
kus kaposvári közönség előtt került leját
szásra. Az előtt a közönség előtt, amelyik 
az elmúlt vasárnapon a Hungária ellen len
dítette harcba csapatát oly erővel, hogy ez 
a kék-fehéreknek egy pontjába került. Ez
úttal hiába volt minden. A kiesés sötét réme 
nyargalta az Attilát pokoli harcra és a so
mogyi riválist legyőzte. Ezzel azután hatal
mas lépésekkel tört előre a veszélyes zó
nából, bár, tekintve a hátralevő mérkőzése
ket, még mindig nem bizonyos a kiesés: a 
Somogy, a Nemzeti, az Attila és a Pécs- 
Baranya még egyaránt veszélyben forognak.

A bajnokság az Újpest nagyarányú győ
zelme és a Ferencváros gyatra játéka után 
ma már nem sok vitára adhat alapot:

ha Újpest Idegei ugy győzik a hátralévő 
két mérkőzést, mint ahogy győzték a 
Hungária kétszeri vezetését, akkor a 
bajnokságot elvenni töltik nem lehet

Az alsó régiókban azonban továbbra is 
Damokles kardjaként fenyeget négy csapat 
felett a kiesés, amely végérvényesen való
színűen a bajnokság utolsó mérkőzésein fog 
csak eldőlni.

Újpest előnye: két tiszta pont 
A sorsdöntő bajnoki forduló után 

a meccstabella
következő érdekes képet mutatja:a

pont
1. Újpest 34 (66—28)
2. Ferencváros 32 (60—25)
3. Hungária 24 (47—32)
4. III. kér. FC 24 (33—30)
5. Budai 33-aa 18 (27—23)
6. Bocskay 17 (34—37)
7. Kispest 17 (17—28)
8. Bástya 16 (38—47)
9. Pécs- Baranya 15 (26—47)

10. Attila 15 (18—32)
11. Nemzett 13 (18—40)
12. Somogy 13 (23—46)

lövését Németh csak bravúros robinzonáddal 
tudta kornerra tólni. Ez volt különben Németh- 
nek az egész játék tartama alatt egyetlen jó 
momentuma. Stóflán nagy lövőkedvét a 25. 
percben ismét felhasználhatta,

Auer és Ströck összjátékából elé Iveit ■ 
labda, Nagy tovább gondolkozott a kelle
ténél és Stóflán lövésétől rezzent a háló.

P. Szabó befutott és élesen középre pöc
költe, a nagy lendülettel érkezett Auer pe

dig végleg hálóba helyezte. 4:2.
Hát ezen a meccsen most már nem volt több 
segítség. Az Újpest érezte ezt, lelassított és 
ezentúl inkább a Hungária van frontban, de 
Barátky sérülése miatt a kék-fehér csatársor 
meddő próbálkozásokban élte ki erejét. A 26 
percben újabb gól fenyegette a Hungáriát: P 
Szabó gyönyörűen kiugratta Auert, aki senki 
tői sem zavarva öt méterről Némethbe rúgta i 
labdát. A 35. percben 
után kézzel érintik a 
a labdát, végül is

Rebró hendszéért a .
Boronkay tizenegyest r ugat ott, ezt P. Sza

bó védhetetlcnlll a behelyezte. 5:2.
Ezután néhány formás Hungária támadást ve
zetett még Hirzer, komért is kierőszakoltál, 
gólhelyzetet is teremtettek, de a balszeremse 
útjában állott a kék-febéreknek. Az utosó 
perben még Stóflán fejese veszélyeztetett és ez
zel azután vége is volt az izgalommentes utdsó 
nagy derbinek.

A győztes Újpest csapatát külön dicséret il
leti azért, hogy a Hungária kétszeri vezetése 

törte le és volt elég lelkiereje nemcsak a

háromszor is egymh 
Hungária védőjátékosai

pompásan bíráskodó

Ezután az Ulpett kimondott fölénybe került. A 
32. percben P. Szabó lövése zúgott el a kapufa 
mellett, a 40. percben Spitz lövése jutott ha
sonló sorsra és ezzel két óriási gólhelyzet ve
szett kárba. Szünet előtt még Acht bizonyította 
be válogatottságát: Skvarek elől remekül sze
dett fel egy labdát. __

Szünet után az első félidő tartalmas szép és 
futballszcrü játékának nyomát sem lehetett 
találni. A Hungária mintha megunta volna a 
nagy fizikai munkát, amely a Ferencváros baj
nokságához szükséges lenne, egyre lanyhábban 
játszott, az Újpest pedig minden erejét a finisre 
tartogatta. A 10. percben mégis gyors és várat
lan gól zavart bele a számításokba:

Spitz egészen a hatos vonalig futott le, he
lyezett labdáját Németh Mandl elé ütötte, 
akinek felszabadító rugósát Auer fogta el,

kiegyenlítéshez, hanem a fölényes győzelem ki
erőszakolásához is.

As elkeseredett ferencvárosi hívók kezdet
től fogva lefekvésről suttogtak majd a 
mérkőzés végeztével egészen fenbangon 

nyilvánították ezt a véleményüket, 
amely azonban bizonyára az elkeseredett han
gulatban születhetett meg.

Az Újpest csapatában Acht éa Fogl volt a vé
delem erőssége. A fedezetsor kár túlszárnyalta 
a kék-fehérek hasonló csapalrészét, közel sem 
volt egységes. Borsányi még nem érte el fitt 
kondícióját, Wilhelm hasznosan, de nem válo
gatott formában dolgozott, mig Volentik volt 
aránylag a legjobb. A csatársor szokott jó já
tékát mutatta, anélkül azonban, h?gy bárme- 
melyik tagját is különös dicséret illetné. Spitz 
jó játéka ezúttal nem ütött ki oly feltűnően.

Az újpesti csapat jobb idegei eldöntötték a nagy csatát
Újpest—Hangária 5:2 (2:2)

A sorsdöntő találkozásra húszezer néző előtt 
a következő összeállításban állott szembe egy
mással a két csapat: Újpest: Acht, — Dudás, 
Fogl IH„ — Borsányi, Volentik, Wilhelm, — 
Slrőck, Auer, Stóflán, Spitz, P. Szabó. Hungá
ria: Német, — Nagy, Mandl, — Brbró, Kiéber, 
Sebes, — Varga, Ilarátky, Skvarek, Hirzer, 
Ticska. Az előző mérkőzés döntetlenjétől ala
posan lehangolt ferencvárosi drukkerhad nagy 
csöndben volt a mérkőzés elején. Újpest erős 
támadásokat indított, amelyekből már-már gól 
esett, amikor a kapufa jótékonyan „lépett köz-

labdát
Egészen furcsa, mondhatnék zajtalan öröm fo
gadta a gólt amely a Hungária erős fölényét 
tekintve Újpest számára nem sok babért sejt
teteti. A sors szeszélye azonban kiszámíthatat
lan, a következő percben a lassan formába 
jövő

Ströck beadására Német ügyetlenül futott 
ki éa a nyurga eenter Stóflán fejéről fölötte 

pottyant a labda a hálóba. 1:1.
Továbbra te a Hungária a jobbik de ez egyál-

hatalmas bombát küldött az üresen táton
gó kapu felé, Németh azonban ismét elve
tette magát, csakhogy ezúttal a labda P. 
Szabó elé került, aki pokoli nyugalommal 

küldte léc alá. 3:2.
Nagy ünneplés követte az Újpest most már 
meccsdöntő gólját, amitől a lila-fehérek lábra 
kaptak, a 14. percben bebiztosították győzel
müket.

Németh védés közben kiejtett egy labdát.

mint egyébként s ez csak azt bizonyltja, hogy 
csatártársai javultak feL

A nagy vereséget szenvedett Hungária csa
patából Ticska, Skvarek, Barátky és Hirzer 
emelkedett ki. Közvetlen védelme gyenge volt 
De nem felelt meg a halfsor sem a nagy mér
kőzés követelményeinek. Nagy éa Németh in
diszponált játéka azonban egyenesen ijesztő 
volt s a hírek szerint következményei is lesz
nek.

Az előmérkőzés újból csúfosan megbuktatta 
a papírformát

Ferencváros—Budai 33-as 1:1 (1:1)

be**.  De a Hungária aa hagyta magát, a kővet
kező percben már Újpest kapuja előtt la ismét
lődött az eset. Sőt roham roham után, a ki
erőszakolt három komer la jellemezte a kék
fehérek fölényét amely egyre erősebb játékkal 
érlelte a gólt.

A 13. percben végre többé nem váratott ma
gára. A csodálalosképen balssélsőt játszó

Ticska Dudást éa Foglt egymásután rázta 
le mngáré.t, hcndósál lllrzcr átlépte, Skva
rek pedig angol proflsllltisban erős lövés
sel védhetetlcnlll a felső sarokba lőtte a

tálában nem érdekli a közönséget Mindenhol 
csak a jövő vasárnapi válogatott mérkőzésről 
és a csapatösszeállításról hallani. Közben foly
tatódott a Hungária erőteljes támadási perió
dusa, a 20. percben újabb eredménnyel.

A régi sablon: Ticska lefutott beadását Is
mét Skvarek mintaszerűm vágta léc alá. 

2:1.
Ezsel azután be is fejeződött a kék-fehérek dl- 
rigenciája. A halfsor de különösen Kiéber fok
ról fokra esett vissza, az Újpest mindinkább 
lendületbe jött és közben Stóflán egy bomba-

M, és minden este fél 9 ómkor
nagy nemzetközi professziómat 

bMiózó-mérközés

Amtot a cserkész-ingbe öltözött Kornál Artúr 
biró sipja elindította a mérkőzést, az állóhelyen 
hirtelen felrúgott a ferencvárosi tábor három
szoros „éljen" kiáltása. Ez csak amolyan de
monstráció üdvözlés volt, hiszen a zöld-fehér 
kórus ugy tudta, hogy csapatának sorsdöntő 
játéka a következő meccs lesz, amelyen a Fe
rencváros csupán •passzív szerepet fog betöl
teni. A kedvenc csapat első veszélyes akciói 
igy nem is váltottak ki túlságosan nagy izgal
mat, annál inkább a budaiak dicsőséges fegy
verténye a 10-ik percben.

Schuater fnképnél hagyta az előrehuzódott 
ferencvárosi védelmet, labdája az Összekötő 
csatárok közvetítésével a tiszta helyzetben 
álló Schmhithez kerüli és a labda már Is 

bent táncolt a ferencvárosi kapuban.
A nézőtér egy emberként zudult fel és ekkor 

kiderült, hogy bizony a ferencvárosi tábor a
PluMrtrs n-wgairwB *aaZ*̂T»e^S>iZ!"»n?érrrnHT*Ídvínrnkokb61  nem Allitla ki gyártmányán a*  jZlalliy y«sr árumintaváaáron, hanem városi üzletében bárkinek vétaL 

paplankülünlecességelt

publikum kisebbsége.
Ám a budaiak hasztalan igazolják be két ki

csikart sarokrúgásukkal, hogy a pompás gól 
nem a szerencse adománya volt, a 24. percben 

egy leegyszerűsített ferencvárosi támadás 
folyományaként, Zitahy kiegyenlített (1:1).
A budai aktivitás azonban lassan-lassan el

enyészik, hogy helyet adjon a Ferencváros 
mindinkább kialakuló fölényének. A Ferenc
város támndósora pompás gólhelyzeteket terem
tett, de a csatárok a döntő pillanatban erély
telennek bizonyultak. A félidő 1:1 arányú ma
radt.

A szünetet követő percekben újból fellángolt 
a 33-asok ofTcnzivája. Az első támadásnál üres 
kapu elölt találják magukat a budai csatárok 
és amikor Czumpft megembereli magát, lövését 
a kapufa hárítja el. Cznmpft következő akcióját 
komerre szerelték, de Túrái hirtelen fordulat-,1

1 « • W ■— — —■ W «. 0 a <7 a M.VIBU, BVRAUll ■ — — Bp— — __
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Mind a 26 kirakatunkban 
jóminőségű, igen olcsó, 
Magyarországon készült 
árukat mutatunk bel

Kirakatainkat — melyeket 
számos magyar gyár 
fényképe díszít —ér
demes megtekinteni!

Aruházunk belső díszítése, 
mely Pólya Tibor festő
művész tervei alapján ké
szült, látványosságszámba 

megy

Fiatal magyar festők kiállí 
fása áruházunk külön

termében (III. em.) 
Szabad bemenet

Corvin áruház
Magyarország legnagyobb és legszebb áruháza 

Budapest, Vili. Blaha Lujza-tér 1—3.
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■ *aI csapatát lendítette .támadásba és a A perc- a sarokrúgást, majd Havasköri teremt nagy 
ben veszélyt Fehér szentélye előtt. Biztos helyzet

nek látszottl Már-már mindenki elkönyvelte a 
döntetlent, amikor

a 38. percben a kispesti kekkek könnyel
műen adtak „haza* 4, a gyenge labdára a 
ezeniftiles Dröasler jól startolt s a meg
lepett Dénes mellett a győztes góH lőtte. 

Még egy-két próbálkozás s vége a meccsnek.
A győztes csapat játszotta a kulturáltabb fut

ballt, de a kispestiek agilitása egalizálta ezt 
A döntetlen eredmény igazságosabb lett volna. 
Fehér, Lutz II., Drössler és Lengyel az óbu
daiaktól, Dénes, Dettrich, Senkey II. és Havas
köri a kispestiektől tűnt ki.

A Bocskay remek játék 
után revánsot vett őszi 

vereségéért 
Bocskay—Bástya 4:1 (3:0)

Debrecen, május 4.
(A Hétfői Napló tudósítójónak telefonjelen

tése.) Szép, élvezetes küzdelmet vivőit a két 
csapat s a mérkőzés kezdetétől a végéig egy
mást váltották a szebbnél szebb akciók és mes
teri burások. Különösen a Bocskay játéka kel
tett nagy örömet a mintegy 4000 főnyi közön
ség körében, hiszen a Bocskay eddig még nem 
igen ragadtatta el hazai közönségét kétségtelen 
nagy tudásának csillogtatásávaL Az első fél
időben a Bocskay nagy fölénnyel játszott, szü
net után a Bástya került mintegy félórai fö
lénybe.

Végeredményben azonban a Bocskay meg

▲
a
a
A 

Hélt

Takács hómra lóvémét Lantos kiejtette, 
labda vérfagyaortó gyorsasággal gurult 
kapa Irányában ée ugy lábtaott, mintha 
budai kapus elkésve nyúlt volna utána 
futva megérkezett biró azonban___ “____
f*H  azzal az indokolásáéi, hogy a labda 

nem jutott túl a kapuvoaaloa.
volt a felzúdulás a ferencvárosi tábor 

bon, de a játék már folyt tovább. A ferencvá
rosi finis megindult, de hasztalan rohamozott 
a zöld-fehér csatársor, sehogyan sem tudott bol- 

doguInL A ferencvárosi kórus sem tudja már 
rohamra hajszolni csapatát, mert közben a 
33-as védelem igyekszik az időt huzni. Obitz 
faultja miatt a kiállítás sorsára jutott, de őt 
nyomban követte a túlsó oldalról Sztancsik is. 
A meccs azonban ezzel már be is fejeződött.

A meglepetéaszerü döntetlen eredmény — ha 
mindjárt fel is borította az előzetes számításo
kat — kifejezésre juttatta a látottakat A Fe
rencváros egy megzavart hangyabolyhoz hason
lított szemben a 33 ássál, amely tartalékjai el
lenére „Kam pfmamtc hajt" benyomását kel
tette. Gyorsabb is volt ellenfelénél, amelynek 
veszélyesebb szárnyát nagyszerűen tartotta 
sakkban az Amerikából megtért Kováéig.

tiLLÓI-UTI PÁLYA
▼■Mű-nap, mAfus 11-*n  A. * órakor i

Magyarország - Olaszország 
■a RnrOpst-kopAért Előtte, I órakor: 

Magyarország - Lengyelország 
m Burőpsl amatőr-kupáért

Kispest rosszal adott 
, haza" egy labdát — 

kikapott 
m. kér. FC—Kispest 2:1 (1:0)

A Hungária-uti pálya hármas attrakciója 
Wtartmrccsét pompás embergyürü nézte végig. 
A játéktól általában nem sokat várt a közön
ség. Mindössze annyi érdekessége volt a meccs
nek, hogy a tavaszi szezónban szépen feljavult 
lóbudaiak a Hungáriát pontszómban beérltette 
yoln*.  de ehhez viszont as Újpest győzelmére 
▼olt szükség. Kispest — az ötödik helytől bu- 
cauxott el vereségével. Az első félidő a III. kei. 
fölényét mutatta, de nem volt elég erély a kék
fehérekben a meccs belriztositásához. Kispest 
Védelme viszont nagyszerűen állta az ostromot. 
Mindkét részről több veszélyes lövés ment a 
kapura, de ugy Fehér, mint Dénes brillírozott.

A téli percben IHhsfar szép beadását 
Lengyel fogta el s a kispesti védelem min

den Igyekezete ellenére belövi (Irt)).
'A HL ka-, volt a többet támadó a továbbiakban 
la, de főként Fröhlich lassú játékán megakadt 
prinden helyes elgondolás.

Szünet után folytatódott a kemény, erős jé- 
kék- Az 5. percben Havasköri szándékosan hát- 
yarugott Steinerbe, de a bíró nem állította ki. 
Majd Fehér Paczolay lábáról volt kénytelen 
egy labdát leszedni. A túloldalon viszont Dénes 
1—3 esetben mutatja be tudását.

A IL percben Kispeot korner. Senkey saé- 
pen iveit labdáját Ilnvasköri lőtte, de az 
visszapattant Martoshoz, aki mintegy 20 

mélcrról élesen hálóba juttatta (1:1).
▼éltozatos erős támadások következtek. A 

Kispest egyideig fölényben volt ás sok veszélyt 
magukbarejtő támadásaival a győztes gólt is 
csaknem elérts. A 23. percben óbudai korner- 
ből Drössler beadása a felső lécen csúszott vé
gig. A Kispest a következő percben viszonozta

*62 pengőért 
puplln é 
anyagokból saját
műhelyemben készült ■■ *

FÖLDVÁRY IMRE
caak Rákóczl-út 7 flókflzletemben

Pannónia Málló mellett melynek ellenében 10*  engedményt
l&rf íiM knp üzleteimben eg\ éb vásárlásai után 
uilli Földváry Imre

■ ■ ív., KoMnth lajos-utca Iá, Vili., Rákőcst ut 7
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Attila legyőzte a Somogyot, amely az utolsó 
helyre zuhant

Attila—Somogy 2:1 (1:0)
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonfelen- 

tése.) Gyönyörű időben játszotta le a két kieső
félben lévő csapat élet-halál harcát, amely — 
bizony eléggé váratlanul — a hasai csapat ve
reségével végződött Érthetetlen az az ideges
ség, amellyel a Somogy játszott ■ csak részben 
szolgál ennek mentségéül a gyorsan jött gól, 
amely után a csapat niár nem tudta összeszedni 
magát és megérdemelt vereséget szenvedett.

Aa Attila váratlan győzelmét annak a ha- 
tahnaa lelkesedésnek köszönheti, amellyel 
minden játékosa véglgjátsaotta a mérkő

zést
A Somogy kezdte, de az Attila lendült táma

dásba.
Pimpi szöktette Ardaft, aki tisztán állva • 

méterről gólt lőtt (1^).
2 perel A Somogy néhány támadással felelt, 

de az Attila — élén Szemzővé! — jól védeke
zett s minden góllövést meghiúsított.

Szünet után a Somogy erősen támadott, en
nek ellenére a 4. percben eldőlt a meccs sorsa.

Opata szöktette Arditft, aki kiugrott a vé
dők között s saép gólt lőtt (2:0).

Sabaria már 
feltartóztathatatlan... 
IL ligában csonka forduló volt, minthogy

A

A _
szombaton is játszottak egy mérikőzést, a va
sárnapra kisorsolt Zala-Kanizsa—BAK TK 
meccset viszont későbbi terminusra halasztot
ták a nagykanizsaiak súlyos anyagi válsága 
miatt. A Snbária ugy látszik biztos bajnoknak 
tekinthető, mert nem valószínű, hogy hátralévő 
mérkőzésein oly meglepetések érnék, melyek a 
bajnokság elvesztését jelentenék számára. A 
tegnapi eredmények a következők:

Sabária—Merkúr 4:1 (2:1). 
Szombathely, május 4.

(A HétfOt Napló tudósttófának telefonjelen- 
tété.) A Snbária végig kezében tartotta a mér
kőzést, mindamellett a gólarány kissé túlzott
nak tekinthető, amennyiben a csapat a csütör
töki Magyar Kupa-mérkőzéstől fáradtan ját
szott éa különösen a második félidőben esett 
viasza, úgyhogy a Merkúr a játék eme perió
dusában egyenrangú volt vele. A 18. percben 
Szladovits lőtte a szombathelyiek vezető gól
ját, majd a 36. percben Holzbauer ujahb gólt 
szerzett. Szünet után a 18. percben Szladovits 
lövése a harmadik gólt eredményezte. A 20. 
percben Soós révén a Merkúr jutott gólhoz, de 
a 33. percben ismét Szladovits mutatkozott 
eredményesnek ujabb szép góljával.

Terézváros—Megyer 2:9 (1:0).
A sereghajtó terézvárosiak meglepő Másén 

játszottak s a jóképességíl Megyer felett meg- 

érdemeR győzelmet aratott, bár a gólarány 
kissé túlzott.

Ha a Bocskay jó játékának okát kutatjuk, 
ugy a csatársor játékában kell keresnünk azt.

Markos és Teleky válogatott formát Ját- 
uott, de nem ttokkal maradt mögöttük 

Semler sem!
A fedezetsor oszlopa az ismét játszó Sághy 

volt A Bástya halfsora vesztette el a mérkő
zést A közvetlen védelem megfelelt, mig a 
csatársorból Szedlacsek és Schwartz emelhető 
ki.

Sorozatos szép akciók után a 18. percben 
esett az első gól.

Teleky szenzációs testcsellel megtévesz
tette a védelmet s átadott labdájából Sein- 

ler védhetetlen gólt ért el (1:0).
Gól után Molnár sérülés miatt pár percre 

kiállt, de ennek ellenére a 22. percben gólt ér 
el a Bocskay. Vince erős lövését Beneda kiej
tette s Semler a hálóba helyezte a labdát (2:0). 
Bástya támadással felelt, de Kitti kapu fölé 
lőtt Két perccel a befejezés előtt esett a har
madik gól. Teleki átadását Semler nyugodtan 
jobblábáról a balra emelte s 12 méterről gólt 
lőtt.

Szünet után váratlanul a Bástya került fö
lénybe. 30 perdg tartotta ostrom alatt a Bocs
kay kapuját, de a Bocskay védelmének jósága, 
no meg a szerencséje révén nem tudott ered
ményt elérni. Ezzel szénben a 32. percben 
Markot átadásából Teleky ujabb gólt ért el 
(k:0). A Bocskay ezután kissé kényelmesen 
szott, s a 37. percben

Szedlaesek átadásából Kitti beállította 
végeredményt (4:1).

ját-

a

Ezután védekező játék folyt — közben Opata 
sérülése miatt 2 percig állt a játék — végül 
azonban a közönség frentikus buzditására m 
Somogy elkeseredett támadásba fogott s a 35. 
percben

Joóc előreadott labdáját Ehrenwald Dán
hoz emelte, aki közelről gólt ért el (2:1).
Az Attilából igen jó volt a közvetlen véde

lem, továbbá Pruha és Ardai. A Somogynál 
Blum magasan társai fölé emelkedett, akik 
közül különösen Dán és Steiner teljesen hasz
navehetetlen volt

Hátralévő mérkőzések:
Újpestnek: Somogy, Attila. — A Ferencvá

rosnak: Kispest, III; kér. FC. — A Hungáriá
nál: Bocskay, Bástya. — A III. kér. FC-nak: 
Nemzett, Ferencváros. — A Budai 33-nak 
Pécs-Baranya, Nemzeti. — A Bocskaynak; At
tila, Hungária, Somogy. — A Kispestnek: Fe
rencváros, Pécs-Baranya. — A Bástyának: At
tila, Hungária. — A Pécs-Baranyának: Budai 
33, Kispest. — Az Attilának: Bocskay, Bástya, 
Kispest. — A Nemzetinek: III. kér. FC. Budai 
33. — A ‘ ................. ...... ’Somogynak: Újpest, Bocskay.

érdemelt győzeimet arattak.
Soroksár—Vae FC 3:1 (1:1).

Soroksár saját otthonában érte el az értékes 
győzelmet. A Vác FC ezzel a vereséggel végleg 
búcsút mondhat a második helyért folytatott 
aspirációinak.

Északmagyarország válogatott 
csapata legyőzte Kassa város 

együttesét
Észak válogatott—Kassa váloga

tott 1:0 (0:0)
Eger, május 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
tése.) Kétezer főnyi rekordközönség előtt ját
szotta le a mérkőzést, amely az Észak váloga
tott csapatának megérdemelt győzelmével vég
ződött Az első félidőben Észak volt fölényben, 
szünet után azonban Kassa támadott többet, a 
támadások azonban csak a 16-osig jutottak, 
mert a közvetlen védelmek mindkét oldalon hi
bátlanul működtek.

Az első félidőben Észak támadásainak csak 
két kapufalövés volt az eredménye. Az egyet
len gól a II. félidő 38. percében esett Tóth 
szép lövéséből.

A győztes csapatból Janzaó, a vesztesből Je
les és Roaenfeld volt Jó.

Jugoszlávia—Románia 
2:1 (1:0)

Belgrád, május 4.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A két ország válogatott mérkőzésére 
mintegy 10.000 főnyi közönség volt kiváncsi, 
de a látott játék csak részben volt kielégítő. 
Az első félidőben Jugoszlávia volt fölényben, 
de nagy fölényét nem tudta kellőképpen ki
használni. Szünet után Románia került fö
lénybe, ki is egyenlített, de a megújuló Jugo
szláv rohamoknak nem tudott ellenállni s a 
mérkőzés végén a Jugoszlávok győztes gólju
kat is elérték.

DF. KSUBDDSVazakoruos
rendel M-4 és 2^-1.

K W*s  Mt heteteknek.

Sérvben szenvedőn 
munkabírását, nigaJmaxBágát helyreállítják, a aéiv 
fcjKMéaét niopakadalyoziák, még a legsúlyosabb 
esetekben is világhírű szab, francia rugónélküM 

sórvkótűink.

Saivator Kűlszergvár m

GumlharlanyAk, haakUtűk, fflsAk. 
lúdtalpbetétek, íUrdöclkkek

Szakszerű kiszolgálás Kérjen díjtalan árjegynékst

Németország sulyos 
vereséget mért Svájcra
Németország—Svájc 5:0 (4:0)

Zürich, május 4.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A Grasshoppers pályán mintegy buszon- 
ötezer főnyi közönség nézte végig a mérkőzés^ 
amely a németek meglepetésszerü, de megérde
melt, nagy gólarányu győzelmét eredményezte. 
Svájc csapata nagy csalódást keltett, különösen 
Pache kapus védett gyengén. A nemetek csapa
tában Kress kapus, Stub és Schütae hátvédek, 
Hochmann centerhalf, Kuzora és Hofmann 
csatárok voltak jók. Kuzora lőtte a vezető gólt 
a 8. percben, a másodikat ugyancsak ő a 38.- 
ban. Szünet után a 3. percben Hoffmann a 40. 
és 42. percben ismét Kuzora két szép góljával 
beállította a végeredményt.

A MAC atlétikai
versenye

A MAC vasárnapi atlétikai versenyén a má
sodklasszis jutott még egyelőre leginkább szó
hoz a kezdő junior éa hendicep-számokban. 
Elsöoeztályu szám is volt, s ha — amint beha
rangozták — Borsi is elindult volna, mindjárt 
a szezón legelején szép versenyt láthattunk 
volna Barsi és Szabó között. Ám Barsi nem 
indult, * igy a magáramaradt Szabó biztosan, 
megerőltetés nélkül győzött.

A legnagyobb népszerűségnek a 300 méter 
Örvendett, mert majd félszáz indulója volt, 
de ■ aulydobás én 100 méter sem adta 30 

indulón alul!
Az eredményeket tekintve kiemelkedik Nagy

11.4  mp-es 100-asa, Czekó és Sárvári 300-a, a 
„kis“ Bácsalmása 14 méteren felüli hármas
ugrása.

Részlete*  eredmények:
I. osztályú verseny.

800 m. síkfutás. 1. Szabó Miklós (MAC), 2rtM 
mp. 2. Somogyi (UTE) 2:04.8 mp. 3. PálfTy 
(UTE) 2:07.8 mp. — Sarkadi (MTK) versenyen 
kívül 2:04.2 mp-et futott. — Szabó 57 mp-es 
400 után küzdelem nélkül, biztosan győzött

Egyéb számok:
100 m. kezdő. 1. Nagy (MAC) 11.4 mp. 2. 

Kriescher (TFSC) 11.9 mp. 3. Bácsalmási 
(TFSC) 12 mp. — 300 m. junior. 1. Czakó 
(BEAC) 37.6 mp. 2. Sárvári (BEAC) 37.8 mp. 
3 Buchmann (BSE) 37.9 mp. — 800 m. kezdő.
l. Lenkei (MAC) 2:09.2 mp. 2. Gyöngyösi 
(MAFC) 2:10 mp. 3. Csillag (MTK) 2:10.2 mp. 
— 200 m. gátfutás előnyv. 1. Petényi (MAFC) 
27.7 mp. (7 m. e.) 2. Kriescher (TFSC) 27.8 
mp. 11.5 m. e.) 3. Sugár (MTK) 33 mp. (11-S
m. e.) — Magasugrás kezdő. 1. Magyar (MIK)
165 cm. 2. Juhász (TFSC 160 cm. 3. Kováét 
(BEAC) 160 cm. — Sulgdobds előngv. 1. Osz- 
termann (MOTE) 1397 cm. (200 cin. e.) X Tö
rök (Közg. EAC) 1370 cm. (220 cm. e.) 3. Tö
rök (MTK) 1355 cm. (250 cm. e.) — Svéd-
staféta junior. 1. MAC (Somfai II., Nagy, Pet- 
rik, Senkei).

Ne vásároljon addig 

jé«i>,s2K®3arérByt 
inig nem tekinti meg készletünket!

SÖRKIMÉRÖ KÉSZÜLÉKEK 
Kedvező fizetési feltételek.

ATLAS ütőkészülék vállalat LAsAr*atea  14 I 
Árjegyzék ingyen ée bérmentve

X A poetát-kerékpárosok nyerték meg • 
nagystafétát éa a honvédelmi miniszter vándor
díját. A Magyar Kerékpáros Szövetség vasár
nap rendezte 192 km-es stafétaversenyét a 
nagytétényi országúton. Huszonnégy ötös csa
pat küzdött a honvédelmi miniszter vándor
díjáért, melyet erős küzdelem után a Postás 
Sportegyesület kitűnő versenyzői nyerték meg. 
A rendezés, mely Steiner Rezső és Boldog Nán
dor nagyszerű munkájának eredménye, kifo
gástalan volt. Apróbb bukások és sérülések elő
fordultak ugyan, de komolyabb baj nem tör
tént. Húsz csapat futott át a célon és esak négy 
csapat volt kénytelen feladni a versenyt gép
hiba miatt. A verseny eredménye a következő: 
1. Postás Sportegylet L csapata (Jálics, Forha- 
nek, Nemes, Pech és Szekeres) 5 óra 32 p. 21 
mp., Szekeres 2 p. és 45 mp.-cel előbb ért be 
a célhoz. Második FTC (Bersler, Lovrik, Nagy, 
Koszmáj és GyőrfTy) 5 ó. 35 p. 06 mp., har
madik BSE (Zakariás, Fábián, Csepreghy, Né- 
met és Vida I. (5 ó. 35 p. 07 mp.

magyar nezaru- es Fömiieresüeiieimi Rt
Budapest, V, Berlini-tér 9. Telefon: Ant 163-07

Sárga- es uörftsreziemezeli. 
csövek, rudak es huzalok

X Modern tronisasporttelepet avatnak ked
den. Fodor István, a jeles és népszerű magyar 
vivóniesler lelkes áldozatkészséggel uj, modern 
tennisztelepet létesített a Stofánia-ut 41. szám 
alatt elterülő telken. A tennisz uj hajlékának 
kedden délután fél 5 órakor lesz az ünnepély**  
felavatása és sajtóbemutatója. A bemutató al
kalmából Kehrling Béla bajnok és Göncz Lajo*  
szövetségi tréner próbálják ki az uj pályákat, 
amelyek közül a legalkalmasabbat Fodor mes
ter a tenuiuMzö ve bégnek ajánlott fai tahetség- 
kutató, triálok céljaiig u
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Japán Davis Cup-csapata 5:0-ra 
győzte le a magyar együttest

Woa jobbak s mégis súlyos vereséget mértek 
arwentánaainkr*.  óriási győzniakarás, lelkes 

lk jellamezte a japánokat, ezzel szemben a 
aaiaink blazirt, színtelen játéka már az első 
■ap rányomta bélyegét a játékra. A második 
napon a páros meccset is elvesztették, s igy 
Japán ekkor már 3:0-ra vezetett. A vasárnapi 
M „felesleges" meccstől elvártuk, hogy a ma
gyar játékosok a félgőzzel játszó vendégekkel 
Mamben legalább „becsöletgyőzelmeket**  aratva 
•siyhitik a súlyos vereség arányát. Az ötödik 
•nettet már be sem fejezték.

Az eredmények a következők:

Gombos Sándor a kardbajnok
Amit eddig még egy versenyen sem sikerült 

•lémi, azt megtette a legnagyo-bbik, a bajnok
ság: doui szátnbajőheiő vívóinkat összegyűj
tötte. Már a reggeli órákban megindult a küzde
lem • bizony amikor délután sor került a dön
tőkre, csak a Jók legjobbjai álltak már a 
planaon

A bajnokságot Gombot nyerte, amit pedig nem 
•okán reméltek. Hiszen alig muM egy hete, hogy 
Gombot Békéscsabán a Nagy Béla emlékver- 
•enynek már az etőmérkőzésén kiesett... Má
sodik a fiatal generáció egyik legnagyobb Ígé
rete, Gerevich lett, mig harmadik helyen ismét 
•gy Európa-bajnok, Garay János végzett hárv

Az UTE veretlenül került a birkózó csapat
bajnokság döntőjébe

Vasárnap délután bonyolították le a MÁV 
gépgyár golgotauti nagytermében a birkózó 
•sapatbnjnokságok harmadik és negyedik for
dulóját. A küzdelmek során a MAC biztosan 
Iyőzött mindkét fordulóban s így elkerülte a 

iesésl. Ab UTE csapata nagyszerű formában, 
feltűnő nagyarányú győzelmet aratott a Ganz 
és az MTK csapatai felett. Az MTK biztosan 
győzött az MTE ellen. Az eredmények * kö
vetkezők:

Három szabadstilusu mérkőzés 
szerepel a Sportaréna mai 

programmján
A mind nagyobb érdeklődés mellett folyó 

professzionista birkózómérkőzések mai pro- 
framján három szabadstilusu mérkőzés szere
pel. Mindhárom mérkőzés a döntésig megy, igy 
Változatos, izgalmakban Itősí'lkedő mérkőzé- 
Mkra van kilátás.

A párosítások a kővetkezők:
5 woboda—Sugaso ff

Satho—Takála 6:4, 6:3, 6:8.
Kehrling—Ohta 4:6 ,6:4, 7:5, 6:6 állásnál fél

beszakadt.
A meccseket mintegy 3000 főnyi közönség 

nézte végig, melynek élén Horthy Miklós kor
mányzó és számos előkelőség jelent meg.

Jugoszlávia kiverte Svédországot a Dawis- 
Cup-ból.

Zágráb: Jugoszlávia—Svédország 5:0.
Varsó: Lengyelország—Románia 2:2. 
Antwerpen: Spanyolország—Belgium 4:1.
Zürich; Ausztrália—Svájc 50.

— Petschauer nem indult
más holtverseny után újabb tusaaránnyaj.

Sajnálattal kellett nélkülöznünk a döntőben 
a bajnokság legjogosabb várományosát, Pet
schauer Attilát, aki izületi fájdalmai miatt tá
volmaradt a versenyről.

A részletes eredmények a következők:
Magyarország 1930. évi kardbajnoka: Gombos 

Sándor (NVC) 8 győzelem. 2. Gerevich (MAC) 
7 győzelem. 3. Garay (TVC) 6 győzelem, 30 ka
pott tus. 4. Pillér (MAC) 31 kapott tus. 5. Ráday 
(MAC) 6 győzelem, 32 kapott tus. 6. Daros 5 
győzelem. 7. Schréber dr. (RÁC) 3 győzelem 8. 
Hámori 2 győzelem. 9. Kalmár 1 győzelem, 41 
kapott tus. 10. Kabos 1 győzelem, 44 kapott tus.

III. forduló: MAC—Testvériség |6:7, MTK-. 
MTE 16-11. UTE—Ganz 21X).

IV. forduló: MAC—B. Vasutas 16:6, UTE— 
MTK 19:5.

A döntő küzdelmeket május 18-án tartják 
meg a régi képviselőházban.

A döntőbe kerültek: UTE 4 győzelemmel, 0 
vereséggel, a MAC, MTK és MTE 3—3 győze
lemmel és 1 vereséggel.

Frank—Depneceur
Ivanoff—Chirtap.

A mérkőzések este fél 9 órakor kezdődnek a 
városligeti Sportarénában.

GYÜMÖLCSÖSÖK
megterm1 ke nyitásét, terméRfokozását, kártevők 
irtását, ták boto«Ré?elt, ápolását biztos sikerrel vállsljn 

„Volt erdélyi földbirtokos- jól bevált 

termésvédő 
módszerével.

Megkeresések „Hőtermés" jelige alatt a kiadóhivatalba*

Vasárnapi sporthírek
X A szexén első országos uszóversenve a 

Shell—Phöbus klubközi verseny lesz, amely
nek nevezései immár lezárultak. Az úszók vá
gyakozását a hosszú kényszerpihenő utáni 
összecsapásra mi sem bizonyltja jobban, mint 
az, hogy a szerencsésen összeállított program 
minden számára tömeges nevezések érkeztek s 
a rendező kluboknak alaposan meg kellett azo
kat szitálni, hogy az idegen vendégek előtt csnk 
esélyes és eminens képességű úszók mutassák 
be a magyar uszósport fejlettségét.

(WÍW}^1 LIMONÁDÉwU W tabletta
a áeffe/nrj üditőltaCf

10 A fillér. • MINŐÉN FŰSZER- ÉS CUKORKAÜZLETBEN KAPHATÓ.-

X Ab atlétikai azezón első női versenye. Az 
FTC vasárnap rendezte üllőiuti pályáján az at 
létikai szezón első női versenyét, amelyen 
azonban a férfiifjuság másodklasszisa is szóhoz 
jutott. Eredmények; Magasugrás, női, kezdők 
részére; 1. Kolozs (FTC) 135 cm, 2. Bogyó 
(FTC) 128 om, 3. Vida (FTC) 133 cm. — Női 
junior magasugrás: 1. Vida (FTC) 123 cm, 2. 
Pollák (FTC) 118 cm, 3. Goda (FTC) 118 cm. 
—• Női junior disskoszdobás: 1. Sáska (FTC) 
24.29 m, 2. Básti (FTC) 22.70 m, 3. Bogyó 
(FTC). — Elsőosztályu női dlszkostdobás: 1. 
Nadányi Ágnes (FTC) 33.38 m, 2. Sáska (FTC) 

Tavaszi vásárom 
csak a kirakatban I

A legújabb tavaszi újdonságok a leglzlésesebb kivitel
ben és finom minőségben, vásári engedménnyel i

Nyakkendők p«. «.«>, 10. i Pyjamák .... r io._,. 29.—
Linón zsebkendők 22._ : “;7pyjamaöltönyp32.-

Cégem különlegességei
Wyandachine selyeming---- -------------- ..... P 32.—

Fényes Maróéinál IKŐ 34
Felöltők kiárusítás! áron!

Ne mulassza el e kitűnő vásárlási al
kalmat és tekintse meg kirakataimat

24.29 m, 3. Básti (FTC). — Junior magasugrás 
(férfiak részért): 1. Pirit! (MAFC) 166 cm, 2. 
Bargha (Törekvés) 160 cm, 3. Somló (FTC) 166 
cm. — 7500 m-es síkfutás ujoncverseny: 1. Ma- 
gyari (FTC) 4:29.2 mp., 2. Enyedi (MAFC) 4:81 
mp., 8. Szvim (Vasas) 4:37.6 mp. — 400 m-es 
síkfutás juniorok részére: 1. Kiülök (BSE) 54.5 
mp., 2. Hortobágyi (MTK) 54.8 mp., 3. Kovács 
(FTC) 55 mp. — 800 m-es síkfutás juniorok 
részére: 1. sleffen (Törekvés) 2:08 mp., 2. Po
gány (MAFC) 2:11.8 mp., 3. Hcvler (UTE) 2:13 
inp. — 8-szor 100 m-es stafétafutás kezdők 
részére: 1. FTC A) csapata 8:40.6 mp., 2. MAFC 
8:43.3 mp., 3. Vasas A) csapat 9:12.7 mp. (E).

X Pelle István nyerte Magyarország tornász
bajnokságát. Vasárnap este a Nemzeti Torna
csarnokban tartották meg Magyarország tor
nászbajnokságait. Az egyes szereken a bajnoki 
sorrend a következő: lovon: 1. Pclle István 
(BTC) 56.70 ponttal, 2. Péter Miklós (BTC) 
55.70 ponttal. Gyűrűn: 1. Pelle István (BTC) 
36.25 ponttal, 2. Péter Miklós (BTC) 35.25 
ponttal. Korláton: 1. Péter Miklós (BTC) 37.45 
pont, 2. Pelle István (BTC) 37.10 ponttal. Vég- 
eredményben Magyarország 1930. évi tornász
bajnok aPelle István (BTC) 179.40 ponttal, 2. 
PéteT Miklós (BTC) 176.20 ponttal.

X Az amalőrfront. A budapesti amatőrök 
valamennyi mérkőzése erős küzdelmet hozott 
és egy kivételével mindegyik csak minimális 
gólaránnyal dőlt el jobbra vagy balra. Az ered
mények a következők: FTC—BSE 3:2 (2:1),
BTC—BEAC 2:1 (2:1), UTE—MTK 1:0 (0:0). 
Törekvés—33-as (0:0). III. kér. TVE—Fér. Vas
utas 2-’ (1:0), Beszkárt—Postás 2:0 (0:0).
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Az 1930. évi magyar Tourist Trophy
GijJanti küzdelem a német Kiéin, Winkler és a magyar 

Meggyesi között
Vasárnap rendezte a Királyi Magyar Auto

mobil Club immár hetedszer Magyarország 
legklasszikusabb motorkerékpár versenyét, a 
Tourist Trophit. Gyönyörű időben, pontban tiz 
órakor indította útnak Delmár Walter a har
mincöt főnyi mezőnyt, a tízezrekre menő kö- 
BÖnség izgalmas várakozása közepette.

Már a Szarvasnál Elein és Winkler. Medgyesi 
ífs Hóra izgalmas küzdelmében igyekeznek 
egymást előzni s az első mezőnyben a négy 
versenyző sorrendben következik egymásután. 
A második és harmadik körben Elein nz első, 
■ negyedikben ugyancsak Elein vezet. Ebben a 
körben Medgyesi a Budakeszi-utón 127.7 kilo
méter gyorsasággal száguld lefelé hetedik

körben a 350-es kategóriában Melichár vezet 
Havenport és Oilter előtt. Az 500-as kategóriá
ban Medgyesi hanyagságból későn tankolt, a 
depóhoz tolnia kellett a gépét s utána nem 
tudta tovább az iramot tartani, mert gépe egy 
hengerrel dolgozott. így biztos győzelme, a 
publikum legnagyobb csodálkozására, nem kö
vetkezett be A 15. körben Davenport előzte 
Melichárt, aki mindössze 7 másodperccel feküdt 
Davenport mögött. A verseny izgalmas, érdek- 
feszitő volt mindvégig, Erdélyi kategóriájában 
első lett, Lukavecz nagyon, szépen ment végig. 
Masa Gyula, a KSC tagja, ugyancsak szép sikert 
ért cl, s méltán megérdemelte a 175-ös kategó
riában a második helyet.

űtx. auúní t
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A verseny félkettőkor ért véget. A KMAC ró- | számú „Ollter", Motosaccoche, Svájc, ideje: 3
szóról Belicska Sándor volt miniszter, Eienast 
Ferenc főkonzul, Andrássy Sándor gróf elnök, 
Balázs Béla Hugó, dr. Déghy Ödön voltak kinnt.

A rendezőség, élükön Pelrovich Vidor tit
kárral, dicsérctreméltó munkát végzett, mert 
a rendezés tökéletességét nem lehet összeha
sonlítani aa 28-as és 29-cs Tourist Trophyk 
rendezésével. Pelrovich agilitása minden hibát 
kiküszöbölt és ennek köszönhető a verseny za
vartalan lebonyolítása.

A díjkiosztó vacsorát vasárnap este fétkilenc- 
fcor tartották a KMAC Apponyi-téri helyiségei
ben igen előkelő és díszes, meghívott közönség 
elenlétébcn.

óra 36 p. 04.75 mp. —■ 500 kcm. kategória. 
Győztes: a 7. startszámu H. Winkler, ideje: 3 
óra 25 p. 06.19 mp. Utvonalrekord, a nap leg
jobb ideje. Átlagsebessége: 69.94 km/ó. II. a

Erós kompresszió, jó huzóképesség.

8. startszámu J. Kiéin, ideje: 3 óra 25 p. 49.87 
mp. III. a 10. startszámu Meggytsy Zoltán, a 
BSE tagja, ideje: 3 óra 45 p. 29.68 mp. A kate
gória rekordkörét H. Winler futotta,

A lovaspóló kapunyitása
Fényes keretek között, nagyszámú és előkelő 

közönség jelenlétében kezdte meg a magyar lo
vaspóló idei szezonját. A Magyar Polo Club 
kapunyitásán megjelent a kormányzó és a társa
dalmi életünknek igen sok reprezentánsa, akik
nek soraiban ott láttuk a diplomáciai kar és a 
hivatalos élet számos képviselőjét.

A megnyitó nap valamennyi mérkőzése izgal
mas küzdelmekkel folyt le. Először egy kom
binált csapat játszott a tolnai Nádasdy huszá
rok csapata ellen s bár a tolnai csapat a kiváló 
angol játékossal l.Graham őrnaggyal is meg 
volt erősítve, a kiforrottabb erőkből álló kom
binált csapattal szemben 3‘/»:2 arányban veresé
get szenvedett.

Ezt követőiig két budaipesti csapat az „Old 
Boys" és a Jászkun huszárok csapata került 
szembe egymással,' amely 6*4:2  arányban a 
Jászkun huszárok fölényével végződött. Heves 
küzdelem folyt le a „Red devils'' és a „Bluc 
dragont" csapat között, amelyek csaknem 
egyenlő játékerőt képviseltek. Kettőjük közül a 
jobban összejátszó „Red devils‘‘-nek javára dőlt 
el 4:2% arányban a mérkőzés sorsa. Végül a bu
dapesti helyőrségi csapat mérkőzött a komá
romi gannizon fiatal csapatával. A komáropiiak 
bár szívósan küzdöttek, gyakorlatlanságuk miatt 
kénytelenek voltak meghajolni a budapesti csa
pat előtt 15:4 arányban. Kedden, május 6-án 
délután 3 órakor tartják meg a miting második 
napját.

senvböl, másrészt, mert mezőnye nem várt hv 
dalokkal szaporodott. Csákány kiválása után 
Ilortobágyban összpontosult a közönség bi
zalma, de Hortobágy erre teljesen méltatlannak 
bizonyult, miután semmi szerepet sem játszott 
a versenyben, amelyet igen könnyen Már 
enyém nyert meg Példás és Szittyavér előtt. A 
derbyk favoritja: Gilpin, pompás stílusban 
nyerte a Váci dijat. Gilpin nagyszerű győzelme 
mellett még Suzy, Mavriki és Red Light győzel
mei szereztek dicsőséget a Lesvári ménesnek^ 
illetve Mravik trénernek és nem kevésbé lova
suknak, az ügyes kis Balognak.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Lesvári ménes Gilpin (5 10 reá) 

Balog, 2. Fasiszta (12) Schejbal, 3. Kitartás (3) 
Gulyás. F. m.: Pás de Calais (2). 1 h. 1% h. 
Tot.: 10:14. — H. FUTAM. 1. Hódy R. Emlék 
(4) Gulyás és Lesvári ménes Suzy (1%) Balog: 
holtversenyben, 3. Bármikor (4) Hulme. F. m.J 
Rapallo (4), Admirális (8), Jokó (10), Fonó-

KÖZPONTI TEJCSARNOK 
naponta friss 
yoghurt

Tourlnt Trophy 1980.
175 ecm. kategória

Francit Barnett
Lukavecz Ferenc árral 

rekordidő 
alatt győz 

Vezérképviselot: Vecsey Jenő r.-t. 
Budapest, Vili., JÜMtAcIó-utea 11. Telelőn : 339-02, 351-99.

Részletes eredmények a következők:
175 kcm. kategória. Győztes az 53. számú 

Lukavccz Ferenc, Francia Barnett-gépen, a 
Kmac tagja,- ideje: 2 óra 20 p. 25.06 mp. Átlaga 
61.27 km/ó. Kategóriarekord. II. Mássá Gyula, 
■ KSC tagja, ideje: 2 óra 22 p. 58.11 mp. A 
kntegória rekordkörét Lukavetz Ferenc futotta 
11 p. 17.97 mp. alatt. — 250 kcm. kategória.

Légióim Atitóimeu 
Legjobb fiutoielszereiös

JO UTAKON, ROSSZ UTAKON
E0YARANT POMPÁS teljesítményű a

CORDATIC
ÖNNEK IS EZT KELL VÁSÁROLNIA.

lány (10), Herbstzeitlose (10), Happy End (20), 
Moment (10). Holtverseny, 2 h. Tot.: 10:49 és 
13, 23, 15, 22. — IH. FUTAM. 1. Schiffer M. 
Már enyém (1%) Gulyás, 2. Péűdás (3) Esch, 
3. Szittyavér (6) Hulme. F. m.: Hortobágy 
(8/10 reá). Napraforgó (5) és Szigetvár (12). 
3 h., % h. Tot.: 10:32, 20, 26. — IV. FUTAM. 
1. Lesvári ménes Mavrtkl (5) Balog, 2. Siess 
(12) Takács, 3. Tudós (1*4)  Lyneh. F. m.: Sár
kány (10), Fürt (4), Tam diu (5), Margaréta 
(16), Daca (16), Hunnia (14), Heros (20), Gra
nada (14), Zsarnok (20), Severina (14), Numa 
Pompilius (20), Talált kincs (6), Rózsabimbő 
(12). ötnegyed h., másfél h. Tot.: 10:75, 20, 75, 
16. — V. FUTAM. 1. Horváth A. Románé (Ifi); 
Csuta, 2. Lantos (3) Gutái, 3. Indiserét (6)' 
Szabó L. II. F. m.: Abony (10), Add oda 
(7/10 reá), Mi lesz (20), Tévedtem (5). ötnegyed 
h„ 3 h. Tot.: 10:90, 22, 14, 38. — VL FUTAM. 
1. I^esván ménes Red Llght (5) Csuta, 2. Pellit 
(16) Cseszkovits, 3. Kinizsi (4) Schejbal. F. m.: 
Savarone (14), Cigányasszony (8), Ámen (6), 
öreg Signore (6), Senator (1%), Salvia (20)v 
Szigliget (8), Balaton (2%), Pillangó (14). 
Fejh, fejh. Tot.: 10:122, 42, 74, 33.

Vi., Andrássy-nt 34. 
Telefon: 221- 97, 285—63

Ferenc, a 
l mp., átlag- 

kategória.
Davenport, 

. 50.48 mp. 
67.96 km/ó.

) ( Csodát egy próba után ne várjunk, hanem 
használjuk állandóan a „Wing-0il“ felsőolajat, 
mert a motor sok 10.000 km. teljesítmény után 
is megtartja a teljes erejét. A felső olajozás

Győztes: a 47. startszámu Erdélyi 
BSE tagjn, ideje: 3 óra 30 p. 06.58 
sebessége 57.74 km/ó. — 350 kcm. 
Győztes: a 21. startszámu Leó H. 
A. J. S. gépen, ideje: 3 óra 30 p. 
Kategóriarekord. Átlagsebessége: l___ __ ,
II. a 36. startszámu Willy Melichár, Sunbeam, 
Ideje: 3 óra 33 p. 04.75 mp. III. a 28. start-

oTbbs

w
HN Szelvény
melynek telmntatólaa Nemzet-

IkRS közi Minlavútór 544. sz. (kis 
■ W w terem) fülkéjében egy darab

I Gibbs minta
átvételére jogonnll

Egy azemély csak egy Rzelvény- 
nyel jelentkezhet.

NEMZETKÖZI VÁSÁR
TARTAMA ALATT 

ESTÉNKÉNT 
NAGY

DÍSZELŐADÁSOK
A

lo-

Budapesti versenyek 
Már enyém nyerte 

a Nemzeti-Hazafi dijat
Ragyogó tavaszi idő kedvezett a májusi

varegyleti miting megnyitó napjának. A kelle
mes idő és az évszázados múltú Nemzeti- 
Hazafi dij nagy és előkelő közönséget vonzott 
ki a lóversenytérre. A nap főszáma az utolsó 
órákban több oldalról szolgált meglepetéssel, 
egyrészt, mert Csákányt, a verseny reás favo
rit j át, istállója szombaton este törölte a ver-

TABARINBAN
A szerkesztésért és kiadásért felek

Dr. ELEK HUGÓ
csekély költsége busásan megtérül ax elmaradt 
javítások árából.

KÜLÖNLEGES SZERKEZETI SAJÁTOSSÁGAINÁL FOGVA A
T. T. 1930.

ÁTRR autó
EGYSZERŰSÉG

TELJESÍTŐKÉPESSÉG

KÉNYELEM
TEKINTETÉBEN

LCt RE1NER LÁSZLÓ

CVÁR
BU0APE3T-U 
ZÁPOLYA-IM*

SZALON 
BUDA PISI VI 
HAGYMtliU.n

TELEFON 
L.aosea
AUT2S0M

KÉPVISEI ETEK:
* GYŰLI: MOTOn. ÉS GÉPKERESKEDELMI RT.

UJ
ISI

GAZDASÁGOSSÁG 

ÉLETTARTAM

L

______ —, ,,11,, ,1 ^MMBiaaMMWMWBgaggi
LÉGHŰTÉSES 2 ÉS í| HENGERES-VÍZHŰTÉSES 6 HENGERES 
LENGŐ FÉLTENGELYEK ♦ ALVAZ KERET NÉLKÜL*

A nap legjobb ideiéi,
9 g y o r a b b kört

nap második legjobb idejét
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