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megjelenik minden hétfőn reggel 

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengő h Félévre 2'50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 10 
Pt. Olaszországban 1 Líra, Romániában 5 lei

POLI TIKAI HETILAP
SZERKESZTIK

D"*  ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK minden hétfőn reggel
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, VII. kar„ Rákóczl-út 36. szám 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomd*)  
Telefon: József 308-06.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut 245-81, 100-43

Csúfosan megverték az olaszok a magyar válogatott csapatot
az orvosok vasárnapi szenzációs 

Kongresszusa óriási többséggel a szakad 
orvosválasztás mellett döntött

az egész ország orvosainak nevelten, kfiezer orvos határozott a 
regi Mjamolöiiázkeii kongresszuson - .Nem az orvosi szakszer

vezet nerharcflroi van itt szá“ - momtetta Csilierv András 

minden Mtegirtaztári tag maga váíaszga az orvosát
Át Országos Orvos Szövetség országos 

kongresszusa vasárnap délelőtt folyt le a 
régi képviselöházban. Az üléstermet zsúfo
lásig megtöltötték a budapesti és vidéki or
mosok, mintegy kétezer orvos jelent meg az 
ország különböző részéből, hogy határozzon 
a magyar orvostársadalom legégetőbb és 
legaktuálisabb problémájában:

a szabad orvosválasztás 
kérdésében. Mint ismeretes, a budapesti or
vosok tekintélyes része mozgalmat indítóit 
a szabad orvosválasztás bevezetéséért, ami 
azt jelenti, hogy

minden egyes pénztári tag ezentúl maga 
választhassa meg orvosát

s ne azt az orvost kereshesse fel, akihez öt 
a betegpénztára beosztotta.

A kongresszuson a népjóléti minisztérium 
képviseletében Győry Tibor dr. h. államtit
kár jelent meg, aki kimentette Vass József 
népjóléti minisztert. Képviseltette magát a 
kongresszuson a honvédelmi, igazságügyi 
és belügyminisztérium is és megjelent Si
pőcz Jenő polgármester is. Az elnöki emel
vényen Csilléry András dr., a szövetség el
nöke, továbbá dr. Alapy Henrik, Szigethy 
Gyula egyetemi tanárok foglallak helyet.

CSILLÉRY ANDRÁS dr.
elnök nagy megnyitó beszédet tartott, amely
ben a megjelentek üdvözlése után az orvos
társadalom mai súlyos helyzetéről beszélt. 
Azt szeretném, — úgymond — hogy min
den felelős tényező: az államhatalom és a 
társadalom is érezze át, hogy

itt nem egy „orvosi szakszervezet" egy
szerű bérharcáról van szó, hanem az 
orvosi ténykedés mikéntjének jövő ki

alakulásáról,
amely minden embert személy szerint, az 
államot pedig a polgárok összessége révén 
a legközelebbről érinti.

Az elnök beszéde további során foglalko
zott a tárgyalásra kerülő problémákkal: a 
kuruzslás elharapódzásával, amelyet az or
vosi bizalom válságának mondott, majd az 
államhatalom egészégvédelmi és egészség
gondozási tevékenységével, amelyről kije
lentette, hogy semmiféle egészségügyi mun
ka nem vezethet eredményre, ha ez az or
vosi társadalom széleskörű bevonása és ér
dekeinek figyelmen kívül hagyása nélkül 
történik.

Az elnöki megnyitó után megkezdték az 
első programpont tárgyalását: az orvos tár
sadalmi helyzetének megvitatását. Az első 
előadó

Johann Béla dr. egyetemi tanár, 
az Országos Közegészségügyi Intézet igaz
gatója volt, aki tanulmányában az orvo
sok gazdasági helyzetével foglalkozott az 
egészségvédelemmel kapcsolatban. Határo
zati javaslatában azt indítványozta, hogy 
a Saövstség az ország érdekében mondja ki, 

államhatalom egészségvédelmi és egészség- 
delmi munka intézményessétételét és kiépí
tését az állam vezetése és irányítása mel
lett. Erre vonatkozóan keresse meg a nép
jóléti minisztert. Ezután

Mihálkovits Elemér dr. egészségügyi 
főtanácsos, főorvos 

arról a kérdésről tartott előadást, hogy 
meddig terjedhet az állam szociális gondos
kodása a beteg ember érdekében. Azt in
dítványozta, hogy a biztosításra szorulók 
kategóriájába vegyék fel a mezőgazdasági 
munkásságot és a törpebirtokos-osztályt, 
azokat pedig, akik magasabb műveltségi 
fokon állanak, vonják ki az állami beteg
ségbiztosítás kényszerítő befolyásának al
kalmazása alól és a köztisztviselői kar, va
lamint a kiskereskedők és kisiparosok be
tegségi biztosításának újabb megszervezé
sénél eszerint az edv szerint járjanak el.

Ezután
a szabad orvosválusztás kérdésére tért 

át a kongresszus.
A szabad orvosválasztás melletti álláspon
tot

Gellért Elemér dr.
az OTT baleseti szakértője ismertette, aki 
kifejtette, hogy a szabad orvosválasztás a 
tudományos gyógyítás szabadságának és az 
orvostudomány fejlődésének feltétele. A 
beteg és nz orvos közötti legszemélyesebb, 
legbensöbb bizalmi viszony nélkül sikeres 
gyógyítás el sem képzelhető, ez pedig csak 
a szabad orvosválasztás mellett valósítható 
meg. Az ismertetés után benyújtotta hatá
rozati javaslatát, amelyben kéri, hogy

mondja ki a kongresszus, hogy a sza
bad orvosválasztás törvényes biztosítá

sát kívánja.
A határozati javaslat szerint orvosi gyó

gyító tevékenységet természetben — ezen
túl semmiféle alakulat, amely betegségi 
biztosítással foglalkozik és nem az 1927: 
21. t. c. alapján működik, nem nyújthat. A 
kongresszus utasítsa az OOSz elnökségét, 
hogy azon tag ellen, aki nem veti magát alá 
a határozatoknak ,az eljárást haladéktalanul 
tegye folyamatba. Az orvosi rendtartás el
len vétő bármely magyar orvos nemcsak er
kölcsi jellegű büntetést kaphat, hanem pénz
bírságot és eltiltási büntetést is.
Thaly Lóránt dr. egészségügyi főtanácsos 

a másik álláspontot ismertette, amely a kö
tött orvosi rendszer fenntartását kívánja. 
Azt fejtegette, hogy a szabad orvosválasztás 
tulajdonképpen illuzórikus kérdés az orvosi 
karra gazdasági és elhikai szempontból 
csakúgy mint a betegre káros hatással volna, 
ennek a kérdésnek rendszer utján való meg
oldása. Thaly Lóránt dr. határozati javasla
tában annak kimondását kérte, hogy: bár a 
farte*  é« n onw ke*#ta  riwonxiran

bán a betegbiztosítás terén pedig bizonyos 
előfeltételek mellett az orvosi kar szempont
jából is kétségtelenül a legideálisabb a tel
jes szabad orvosválasztási rendszer, ez azon
ban nálunk egyelőre a mi elszegényedett ál
lapotunkban, a mai gazdasági helyzetünk
ben a teljes szabad orvosválasztási rendszer 
nem lévén az egész vonalon megvalósítható, 
a kötött rendszert tartsák fenn.

Ezután

Hűlt! Hiiniér dr. egyetemi tanár
az Ingyenrendelések körüli visszaélések kér
désében szólalt fel s azt javasolta, hogy ezen
túl az ingycnrendclést csakis valóban sze 
gény beteg vehesse igénybe.

Tanárky Árpád dr. egészségügyi fő
tanácsos, igazgató-főorvos

előadásában a díjtalan orvosi állások meg

szüntetését, illetve fizetéses állásokká vaT9 
átszervezését indilványozza.

Pető Ernő dr. egészségügyi főtanácson 
pedig a közkórházi orvosok díjazásának ren
dezését tette szóvá.

Kleckner Károly
nyíregyházi orvos a szabad orvosválasztás 
kérdésében kiegészítő javaslatot tett.

Madarász Erzsébet dr.
az orvosnyomor enyhítését követelte.

A kongresszus a beterjesztett határozati 
javaslatokat elfogadta és óriási többséggel 
határozatilag kimondotta, hogy

az Orvos-Szövetség elvileg a szabad or
vosválasztás mellett foglal állást,

A kongresszus ugyanekkor kimondotta, hogy 
ha a pénztári szerződések lejárnak, a gya
korlati térre viszi át ennek a kérdésnek a 
megoldását. A kongresszus ezzel végétért.

Apponyi Albert gróf emlék*  
beszéde Andrássy Gyuláról

At Akadémia vasárnapi distközgyülésc
Vasárnap délelőtt ünnepélyes közgyűlést 

tartott a Magyar Tudományos Akadémia, 
amely egyszersmind az Akadémia nagyhe
tének záróülése is volt és amelyen Apponyi 
Albert gróf tartotta meg nagyszabású em
lékbeszédét ifjabb gróf Andrássy Gyula 
fölött.

Az ünnepélyes záróülésen megjelentek 
József királyi herceg, Wekerle Sándor pénz
ügyminiszter, Sipőcz Jenő polgármester, 
Wlassics Gyula báró, a felsőház elnöke, gróf 
Zichy János ny. miniszter, Juhász Andor, a 
Kúria elnöke, Ravasz László református 
püspök, Pallavicini György őrgróf és az 
Akadémia számos tagja. Az ünnepi ülést 
Berzeviczy Albert elnök nyitotta meg és is
mertette a századik évforduló alkalmával az 
Akadémia megalapításának történetét. Utána 
Balogh Jenő főtitkár terjesztette elő évi je
lentését és részletesen kitért az Akadémia 
utolsó tiz esztendejének történetére.

Ezután általános érdeklődés közben
APPONYI ALBERT GRÓF — 

tartotta meg „Ifjabb gróf Andrássy Gyula 
emlékezete" cimü ünnepi előadását.

Ifj. gróf Andrássy Gyula jelentőségét a 
magyar nemzet életében a legtalálóbban 
azzal lehetne jellemezni, — állapította meg 
Apponyi — hogy ő a nemzeti politikának 
olyan módszeréi képviselte, még pedig jó
formán egyedül, amelyet lettekbe átültetni 
nem adatott neki alkalom, mely azonban 
mégis fáklyaként kell, hogy a jövőbe világit- 
*on. ha roáx pem tudtuk azt a jmjiltban Kel

lőképpen érvényre juttatni. Megemlékezett 
az 1867. évi kiegyezésről írott könyvéről, 
amely megnyitotta részére az Akadémia ka-*  
púit és amely arra indította, hogy megírja, 
a magyar alkotmányos szabadság fentartá-, 
sának okairól szóló nagyszabású, de befe
jezetlen tudományos munkáját

Beszélt aztán arról, hogy miért nem tu-*  
dott Andrássy fölényes jellem- és észbeli tu
lajdonságainak dacára gyakorlatilag érvé-*  
nyesülni. Az ö nagyvonalú gondolkozásával 
nem juthatott előre és ez az ő egyik fátuma 
volt és talán hazánk egyik szerencsétlensége 
is.

Politikai mesterének édesatyját tekin
tette,

akinek emlékével szemben határtalan tiszte-*  
lettel és kegyelettel viseltetett.

— Elérkeztem oda, — fejezte be Apponyi 
beszédét — ahol Andrássy pályafutásának 
tragikumával kell foglalkoznom és teszem 
ezt abban a meggyőződésben, hogy semmivel 
sem szolgálhatom jobban emlékét, mint en-*  
nck kidomboritásával. Az ő életének negatív! 
tragikuma abban állott, hogy

sohasem érvényesíthette képességeit

forrón szeretett hazájának megmentésére, 
bár tudatában volt annak, hogy e képessé
gekkel rendelkezik, tehát jogosan és köte- 
lességszerüen törekedett arra, hogy azokat 
felhasználhassa. Tetőpontját pedig akkor 
ért, el él akkor v4X joriHvvi * tragi.
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kuni, mikor végre lelátták, hogy szükség 
van reá és odaállították a süllyedő hajó 
kormány rudjához: későn. Hívták, amikor 
már minden el volt veszve és ő ezt világo
san látta, de kötch-sségérzetc még sem en
gedte, hogy a hívást visszautasítsa, bár 
tudta, hogy a sikernek komoly esélye nélkül 
teszi kockára egész államférfiul hírnevét. 
Vállalta tehát nz állá I és cselekedett hala
déktalanul, kíméletlen egyenességgel minden 
irányban. De cselekedeteinek véget vetett 
a történelem legfrivolabb és legbiinősebb 
forradalmának kormányzati habozások fö
lött aratott könnyű győzelme, I

Kamatmentes kölcsönalapokat, 
a köztisztviselői fizetések lefoglalhatóságát 
és a közmunkák decentralizálását követelte 

a szabókongresszus
Vasárnap délelőtt az Omnla mozgókép 

színházban tartották meg a férfiszabómes
terek országos kongresszusukat, amelyen 
képviseltette inngát a kereskedelmi, nép
jóléti és pénzügyminisztérium, megjelent 
továbbá az érdekképviseletek számos ki
küldöttje.

A kongresszust, amelyen körülbelül ezer 
férfiszabó vett részt, Kövér József, a buda
pesti ipartestület alelnöke nyitotta meg. 
Megnyitójában kifejtette, hogy ettől a kon
gresszustól függ az, hogy a valamikor 
európai hírű férílszabóipar koldusbotra 
kényszerül-e, vagy sem. Németh Gyula ipar
testületi elnök üdvözlő beszéde után

t B1TTNER JÁNOS
tolmácsolta a Kereskedelmi és Iparkamara 
üdvözletét, majd a szabóipar helyzetéről 
szólván, kijelentette, hogy nem bízik az el
érhető eredményekben, mert már régen ígé
rik az iparossérelmek orvoslását és mégsem 
az iparosok kapnak munkát, hanem az 
üzemek.

—- Ami Itt folyik, — mondotta Bittner
— megcsúfolása az iparnak.

Az iparosság ne könyörögjön, hanem gerin
cesen követeljen, nem segélyt és nem támo
gatást. hanem munkát.

Früluvirth Mátyás szólalt fel ezután, aki 
a kézműves kamara felállítását sürgette.

—■ Magyarországon az elnyomatás sor
rendjében az iparosság mindjárt a földmű
ves munkásság után következik, — mon
dotta Früluvirth.

A bevezető beszédek elhangzása után ke
rült sor a tárgysorozatra, amelynek pontjait

63 taxirendszámot oszt ki 
csütörtökön a főváros tanácsa
Bérezel Jenő alpolgármester nyilatkozik a taxikiosztás 

ügyében lefolytatott vizsgálat eredményéről
A főváros tanácsa kél hónappal ezelőtt 

osztotta ki azt a száz automobiltaxirend- 
számot, amit a kereskedelemügyi miniszter 
kizárólag szakmabeli kisemberek részére 
engedélyezett. A tanács egyelőre csak 85 
Rendszám sorsáról döntött, 15 engedélyt 
visszatartott később jelentkező jogos igé
nyek kielégítésére.

A kiosztott 85 taxirendszámot őt egye

■ teljes belső felfordulás.
Megindult szavakkal fejtegette azután, 

hogy miért szorult fokozatosan háttérbe 
Andrássy egyénisége a gyakorlati politika 
mezején a, háborút követő időkben.

— De ezt a témát — mondotta — ma 
még senki sem tudná megközelíteni, törté
net irói elfogulatlansággal, vagy tárgyilagos
sággal.

Apponyi Albert nagyhatású beszédét hosz- 
szantartó taps követte, majd Berzeviczy Al
bert köszönő szavai után a közgyűlés véget 
ért és az Akadémia tagjai és vendégei ünnepi 
lakomára gyűltek össze a Duna-palotában.

az egyes előadók ismertették. Pekovits Já
nos a hitelkrizisről beszélt, amelynek leg
főbb okát a bankokrácia tultengésében látja. 
A hitelre szánt tőkék olyan vállalatokban 
és akciókban vannak, amelyek nem a kéz
művesipar, hanem a kartellek és nagyválla
latok érdekkörébe kapcsolódtak. Kéri, hogy 
állítsák vissza azokat a békebeli alapokat, 
amely ebből kamatmentes kölcsönökben ré
szesültek a: érdemes kisiparosok, majd azt 
indítványozza, hogy

kérje a pénzügyminisztertől a kon
gresszus, hogy a köztisztviselők fizetése 

tartozás fejében lefoglalható legyen.
Ugyancsak határozati javaslatot terjeszt be. 
hogv az ipartestület a rosszhiszemű fizető
ket tartsa nyilván. Ne legyen többé élcelő
dés tárgya, ha valaki a szabónak tartozik.

Keller Ignác a Társadalombiztosítóval 
kapcsolatos panaszokra vonatkozóan, Vasba 
János pedig az iparfejlesztés ügyében ter
jesztett he határozati javaslatot. Vágó Jenő, 
a Szabóiparosok Országos Szövetségének 
igazgutója tartott ezután szakszerű, érdekes 
előadást a közszállitúsi sérelmekről és ki
fejtette, hogy

törvényes eszközökkel fltöttek el a 
szubóipart a munkalehetőségektől.

Határozati javaslatában kérte a közmun
kák decentralizálását és azt, hogy a ruhá
zati közmunkálatokat ezután 10Ó százalékig 
az ország férfiszabó iparosainak biztosítsák.

Papp József, az IPOSz elnöke, Csuka 
József, Könyves Tóth Kálmán, Tibor Samu, 
Sándor Énre és Volctzky István felszólalása 
után a kongresszus véget ért., 

sület kapta meg —
annak ellenére, hogy négyezer kisegziszten- 
cia pályázott. A tanácsot a kiosztás miatt 
sorozatos támadások érték, amelyek során 
egyes érdekeltek kimutatták, hogy az egyik 
favorizált egyesület nincs bejelentve a cég
hivatalban, a másik engedélyekhez jutott 
egyesületnek az alapitói között pedig egyet
len szakmabeli sincsen. A főváros tanácsa

foglalkozott ezekkel a vádakkal és a köz
lekedési ügyosztály vezetőjét utasította, 
hogy a legszigorúbb vizsgálatot folytassa le. 
a vizsgálat befejezéséig pedig a rendszámo
kat tartsa vissza. Ez a vizsgálat most befe
jeződött.

BERCZEL JENŐ 
alpolgármester

ebben az ügyben a következőket mondotta 
a Hétfői Napló munkatársának:

— Minden rendszámhoz juttatott egye
sületnek megvizsgáltuk a taglistáját és 

megköveteltük, hogy a tagok szakma- 
bcliségét a törvényben előirt okmányok

kal Igazolják.
Ezeknek az igazolásoknak az alapján a köz

Ujabb elfogató parancs
Fischer Lajos és fia ellen

A fiatal Fischer nyomában vannak a külföldi hatóságok
A budapesti büntetőtörvényszéken ujabb 

elfogatóparancsot bocsátottak ki Fischer 
Lajos, a Fischer Vacuum takarítási válla
lat tulajdonosa, és fia, Fischer György 
László ellen, akik — mint ismeretes — 
óriási összegek elsikkasztása után, külföldre 
szöktek. Fischer Lajos a Duilio nevű olasz 
hajón elérte Dél-Amcrikát és éppen partra 
akart szállni, mikor letartóztatták. Megin
dult a kiadatási eljárás, ugy, hogy

Fischer Lajost rövidesen Budapestre 
szállítják.

Most azután érdekes fordulat állott be 
Fischerék bűnügyében.

Megjelent a főkapitányságon Grosz László 
nagykereskedő, aki elmondotta .hogy a Fi
scher Vacuum tulajdonosai őt is érzéke
nyen megkárosították. Annakidején sző
nyegei közül hét legértékesebb darabot át
adott a vállalatnak megőrzés és megóvás vé

Kétszázezer pengős évi jöve
delemhez jut az ügyvédek 

jóléti alapja
Minden ügyvédi meghatalmazásra negyven filléres 

pótbélyeget kell ragasztani a jóléti alap javájra
A Hétfői Napló legutóbb megírta, hogy a fő

városban 800 ügyvéd ellen indult meg a törlési 
eljárás, mert olyan rossz gazdasági helyzetben 
vannak, hogy nem tudják megfizetni az ügy
védi kamarai illetéket. Az igazságügyminisz
térium figyelmét nem kerülte el az ügyvéd
nyomor megoldásának kérdése és valamilyen 
formájú megoldást kerestek. Leghelyesebbnek 
azt a megoldást találta a minisztérium, hogy 
az ügyvédek elsősorban maguk próbálják meg 
segíteni a jelenlegi helyzetep. Az igazságügy
minisztérium a törvénykezés egyszerűsítéséről 
szóló törvényjavaslatba egy uj szakaszt illesz
tett be, amely uj illetéket kreál az ügyvédi jó
léti intézmény javára. A törvényjavaslat uj, 
128. §-a igy hangzik:

„Minden ügyvédi meghatalmazáson a ren
des okirati illeték mellett a forgalomban lévő 

I kincstári bélyegektől elütő külön bélyeggel 
| ügyvédi jóléti hozzájárulást kell leróni. En

nek költségét az ügyvéd saját felének ter- 
| hére fel nem számíthatja és ez a pervesztes 

fél terhére sem állapithatő meg. E hozzá

lekedési ügyosztály elkészítette előterjeszti, 
sét azokról, akik taxirendszámban fognak 
részesülni. Az ügyosztályi előterjesztés 
alapján

a csütörtöki tanácsülésen 63 szakmabeli 
kisembernek rendeljük el as engedély 

kiadását.
A többi rendszám sorsa egyelőre függőben 
marad.

A csütörtöki tanácsülés döntése elé nagy 
várakozással tekintenek az érdekeltek, ami 
érthető is, mert hiszen most már a tanács 
személy szerint dönt ennek a 63 rendszám
nak az odaítélése révén azokról a szeren-*  
esésekről, akik egy-egy taxiengedély birtos 
kába jutnak.

gett, majd külföldre utazott. Most tért visz- 
sza a külföldi tartózkodásáról és elkerül
ték figyelmét azok az újsághírek, amelyek 
Fischerékkel foglalkoztak és igy csak Bu
dapesten szerzett tudomást arról, hogy az 
ő szőnyegeit is elsikkasztották.

Grosi László feljelentése után most 
ujabb elfgatóparnncsot bocsátottak ki 

Fischer Lajos és fia élen.
Egyébként annak a nyomozásnak, amely 

a fiatalabb Fischer kézrekeritésére indult 
meg, ugyancsak érdekes fordulata van. Ér
tesülésünk szerint

Fischer I.ászlónak már nyomában van- 
nák a külföldi hatóságok.

Azt remélik, hogy rövidesen kézrekerűl 
Fischer László György is, hogy számot ad
jon a bíróság előtt, hogyan tüntette el édes
apjával együtt a vállalatuk gondjaira bízott 
nagyértékü szőnyegeket.

járulásból befolyó jövedelmet az Országok 
Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet az 1908:XlA 
tc.-ben meghatározott ellátások kiegészitézéré 
és egyéb segélyezési célokra fordítja. Ari 
ügyvédi jóléti hozzájárulás összegét, vala-J 
mint lerovásának és kezelésének részletei 
szabályait az igazságügyminiszter a pénzügy*  
miniszterrel együttértve rendelettel állapítja 
meg. A jóléti hozzájárulás a meghatalmazá
sokra megszabott okirati illeték egynegyed
részénél nagyobb összegben nem állapítható 
meg*
Az igazságügyminiszter tehát az ügyvédek' 

javára uj bélyegilletéket rendszeresít. Mivel ar 
ügyvédi meghatalmazásokra 1 pengő 60 filléréé 
bélyeg kell, az ügyvédi jóléti bélyeg az eddigi 
elgondolások szerint 40 filléres lesz. Minden 
ügyvédi meghatalmazás tehát 40 fillérrel nö
veli az Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet jó
léti alapját. Azt remélik, hogy ilyen módon 
évenként kétszázezer pengő ujabb jövedelem
forráshoz jut az ügyvédek jóléti intézménye, 
ha ez a szakasz törvénnyé válik.

Budapest egyik látványossága

Az országban ez az egyetlen amerikai mintára berendezett fehérnemü-tlzem, ahol minden 
a vevő szeme előtt készül a legnemesebb angol és francia anyagokból
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Gyermekrablás 
a Szabadság-téren

Esu Otóues faifinö szépsöso fiúcska 
restems elmése

Rejtélyes gyermekellünési ügyben nyo. 
mos a rendőrség szombat délután óla.

A főkapitányságon szombaton a kora dél
utáni órákban bejelentették, hogy A'íss Al
bert ötéves fiúcska, aki szüleinek Szabadság, 
tér 4. szám alatt lévő lakásában lakik, dél
előtt 11 óra tájban lement játszani a térre 

éa azóta nem tért haza.
A bejelentést az ötéves fiúcska édesatvja, 

egy hivatali föszámlanácsos telte meg, aki 
a rendőrségen annak az aggályának adóit 
kifejezést, hogy n /eltűnő „épségfí, okos 

kisfiát valószínűleg elrabolták.
A kisfiú ugyanis máskor is játszadozott 
egyedül a Szabadság-téren, de mindig 
idejekorán hazatért.

A rendőrség a bejelentés alapján erélyes

nyomozást indított, a detektívek kérdezős
ködtek a Szabadság-téren, hogy az ottani 
sétálók és járókelők nem láttak-e valami 
feltűnő jelenséget a kisfiúval kapcsolato
san, de ezek a kutatások semmiféle ered
ményre nem vezettek. A rendőrség megál
lapította azt is, hogy

a kisfiút baleset sem érhette,
mert sem a mentőknek, sem a rendőri őr
szobáknak, sem a budapesti kórházaknak 
nem akadt dolguk a kisfiúval.

Az-.eltűnt gyermekről a vasárnap folya
mán sem kapott semmiféle értesítést sem 
a rendőrség, sem a Kiss-család, mivel 
egyre valószínűbbé válik, hogy valaki el
vitte magával az egyedül játszadozó gyer
meket, a rendőrség igen erélyesen nyo
moz a rejtélyes ügyben.

Mint 
a vírágfakadás, 

amellyel a tavasz éke
síti magát, oly tiszta 
lesz fehérneműje a 
Radiontól. Dörzsö
lés és kefe nélkül 
tisztul a ruha, mert

PADION
egymaga mos!

Halálosvégü verekedés 
a Jászberényi-utón

Duhajkodó társaság összeverekedett egy dal felett
A Külső Jászberényi-utón szombaton éj

szaka, éjfélutáni három óra tájban az őr
szemes rendőr először énekszóra, majd 
kétségbeesett segélykiáltásokra lett figyel
mes. A rendőr a hang irányába futott és 
a Külső Jászberényi-ut 5. számú ház előtt 
a földön elterülve egy férfire akadt, aki 
mellett két társa álldogált, két másik férfi 
pedig riadtan menekült a helyszínéről. A 
rendőr azonnal értesítette a mentőket, akik 
kivonultak a helyszínre és megállapították, 
hogy az eszméletlen embert, Albert István 
41 éves kőtörőt,

éles késsel hasba szúrták.
Az életveszélyesen sérült embert a mentők 
sürgősen bekötözték, feltették az autóba és 
elindultak vele a Rókus-kórház felé. A sze
rencsétlen ember azonban

útközben meghalt.
A rendőrség még a hajnali órákban eré

lyes nyomozást indított az ügyben és meg
állapította, hogy Albert István négy társával 
a Maglódi-ut egyik kocsmájában mulatott.

Félhárom órakor távozott a vidám társaság 
a kocsmából. Lőrich Bonaventura, 36 éves 
árukihordó, a társaság egyik tagja harmoni- 
kázni kezdett, Albert Istvánnak azonban 
nem tetszett a nóta. Rászólt a harmoniká- 
zóra, hogy játsszon más darabot. Mikor az 
nem hallgatott rá, Albert István kikapta a 
kezéből a harmonikát és a fejéhez vágta. 
Lőrich elesett. Ebben a pillanatban Alexái 
János 25 esztendős napszámos

kést rántott elő és hasbaszurta 
Albertét, majd Lörichhel együtt futásnak 
eredt.

Reggel félhét órakor a rendőrségnek sike
rült ugy Alexái Jánost, mint Lörichet

kézrckeritenl
és vasárnap, délelőtt az egész társaságot rész
letesen kihallgatták. A tényállás tisztázása 
után a rendőrség Alexái Jánost őrizetbe 
vette és az eljárás további folyamán tisztá
zódik, hogy haláltokozó súlyos testi sértés, 
vagy pedig emberölés büntette miatt tar
tóztatják-e le.

eddigi anyagát ismertetik: a vizsgálat során fel
vett jegyzőkönyveket, vallomásokat, majd a tör
vényszék közel kétszázoldalas ítéletét olvassák 
fel. Ennek befejezése után a következő három 
napon a bizonyítási anyag kerül az Ítélőtábla 
elé, ekkor ismertetik az igazságügyi orvosi ta
nács véleményét, amely, mint ismeretes, megál
lapította, hogy Forgács Anna halála erőszakos 
módon, fojtogatás által állott be. Az igazságügyi 
orvosi tanács véleményével szemben a védelem 
ellenőrző orvosszakértője, dr. Kelemen Endre 
Zoltán terjeszti elő szakvéleményét, amely 
szembeszáll az igazságügyi orvosi tanács megál
lapításaival és azt igyekszik bizonyítani, hogy 
nem mutathatók ki az erőszakos halál nyomai. 
Ezután ■ védő indítványozni fogja azt is, hogy 
a bíróság ismertesse azoknak a külföldi orvos
professzoroknak a véleményét, akik a védelem 
fe'' érésére véleményezték az igazságügyi orvosi 
tan s megállapításait. Az orvosi szakvélemé
nyek és replikák után

Erdélyi Béla kihallgatása
következik majd. Erdélyi ugyanis az ítélőtábla 
előtt módosítani akarja eddigi vallomását s uj 
adatokat akar a bíróság elé hozni. A főtárgyalás 
utolsó két napján a perbeszédekre és az iléle! 
kihirdetésére kerül sor. Az eddigi diszpozíciók 
szerint ezen a héten öt tárgyalási nap lesz, a

jövő heten pedig háromszor fog tárgyalni a bí
róság, ugy hogy

az Ítélet kihirdetése a Jövő hél középért 
várható.

Erdélyi Béla nagy izgalommal készülődik a 
táblai főtárgyalásra. Napok óta a fogházban 
iratait tanulmányozza, jegyzeteket készít magá
nak.

Vasárnap Is buzgón dolgozott a jegyzetein 
a láthatóan nagy izgalommal várja a ma 

kezdődő főtárgyalást.
A főtárgyalás iránt megnyilatkozó nagy ér

deklődésre való tekintettel, az Ítélőtábla dísz
termében tartják meg a fötárgyalást. Mivel 
azonban a táblai díszteremben 80—00 embernél 
több nem fér el, a nagyközönség számára csak 
igen korlátozott számban'bocsátanak ki jegye
ket. Mindössze 40—50 belépőjegyet ad ki a fő
tárgyalási elnök.

Már tegnap
valósággal ostrom alá vette a közönség az 

Ítélőtábla elnöki hivatalát,
ahol az Erdélyi-tárgyalás jegyeit adják ki. Szá
zával jelentkeztek már eddig is belépőjegyekért 
s mára — minden valószínűség szerint — még 
nagyobb lesz az érdeklődés a főtárgyalás iránt.

Vasárnap letartóztattak egy 
fférjgyölkossággal gyanúsított 

vésztői asszonyt
Nagymennyiségű arzént találtak az exhumált holttestben

A csehek elárverezik 
a munkácsi Turulmadarat

146,571 cseh koronát kérnek az emlékmű átadásáért
A munkácsi vároldalon állott egy hatal

mas Turulmadár, az ezredéves honfoglalás 
emlékműve. Mikor a város cseh megszál
lás alá került, a madarat eltávolították he
lyéről. Sátoraljaújhely már régen foglalko
zik a tervvel, hogy a nagybecsű kultúrtörté
neti emléket megszerzi és a városban fel- 
álüttatja. A külügyminisztérium utján érint
kezésbe léptek a csehekkel, akik hajlan
dóknak mutatkoztak a Turulmadár kiadá
sára, ha a költségeket a magyarok meg
fizetik. A költségek fejében

146.571 cseh koronát kértek, 
még pedig a lebontás címén 106.922 raktá
rozás címén 10.630, szállításért pedig 29.009 
cseh koronát.

Minthogy erre a nagy költségszámlára

hosszabb ideig nem kaptak választ, most a 
csehek fordultak kérdéssel Sátoraljaújhely
hez és érdeklődtek, mennyit hajlandó a vá
ros fizetni az emlékmű megszerzéséért, mert 
ha sürgős választ nem kapnak, ugy

a Turulmadarat elárverezik.
A város közgyűlése a napokban foglalkozott 
az üggyel és ugy határozott, hogy jelenleg 
nincs módjában nagyobb áldozatot hozni. 
Minthogy azonban az egész magyarságot 
érdekli az ezredéves emlékmű megmentése, 
Széli József főispán utján a miniszterelnö
köt kérik fel, hogy az állam szerezze meg 
az emlékművet, amelynek felállításáról és 
gondozásáról azután majd a város fog gon
doskodni.

Gyula, május 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefo'ije- 

lentése.) Szombat délután a gyulai ügyész
ségre előállították és letartóztatták A. Tóth 
Imréné vésztői asszonyt, akit azzal vádol
nak, hogy

a férjét arzénnel megmérgezte.
A tiszazugi arzénmérgezések ügyével kap
csolatosan ugyanis annakidején a nyomozás 
Békés vármegye területére is kiterjedt s a 
gyulai ügyészség Vésztőn az eljárások soro
zatát indította meg. Olajos Károlyné vésztői 
asszonyt, aki első urát. Szabó Istvánt meg
mérgezte, az ügyészség letartóztatta, mint
hogy az exhumált hullában nagymennyiségű 
arzént találtak.

Az akkor megindított vizsgálat során ki
derült, hogy A. Tóth Imréné vésztői asz- 
szong adta Olajosáénak a mérget.

Minthogy akkoriban halt meg A. Tóth 
Imréné férje is, az ügyészség elrendelte 
A. Tóth Imre exhumálását s az exhumált 
hulla egyes testrészeit megküldötte a budai 
pesti vcgyvázsgáló intézetnek.

A vegyvizsgáló intézet szombaton délután 
hivatalos értesítést küldött a gyulai ügyész
ségre, amely szerint

az exhumált A. Tóth Imre testrészeiben 
a vizsgálat alkalmával nagymennyiségű 

arzént találtak.

A gyulai ügyészség az értesítés után nyom*  
bán elrendelte A. Tóth Imréné letartóztatá
sát, akinek kihallgatását a gyűlni ügyészsS 
gén vasárnap délelőtt meg is kezdte Vályi- 
Nagy István vizsgálóbíró. A letartóztatott 
asszony tagadja, hogy megmérgezte volna 
az urát.

A közönség ostroma 
az Erdélyi-per mai táblai 

tárgyalásának belépőjegyeiért

A „ Uáci~utca térne” 
egy óra alatt négy asszony pénz

tárcáját lopta el
Egy vesxedelmes zsebtolvaj gatáxddldodása a Belvárosban

Erdélyi nagy izgalommal várja a fötárgyalást s jegyzeteket 
készít a cellájában

Az életfogytig tartó fegyházra Ítélt Erdélyi 
Béla bűnügyének fellebbviteli főtárgyalása — 
■mint azt a Hétfői Napló legutóbbi számában 
elsőnek jelentette —

ma, hétfőn délelőtt féltlz órakor kezdődik
■ budapesti királyi Ítélőtáblán. A főtárgyalást 
Degré Miklós kúriai biró, nz ítélőtábla elnöke 
maga fogja vezetni. Az Erdélyl-bünpört erede
tileg Kállay Miklós táblai tanácselnök tanácsára 
szignálták ki, s az első tárgyaláson, amelyen a bi
zonyítás kiegészítését elrendelték, Kállay Miklós 
elnökölt. Néhány nappal ezelőtt azonban 

váratlanul változás állott be a tanács össze

tételében,
amennyiben Kállay helyett mnga Degré Miklós 
dr. vette át az elnöklést a tanácsban, a szavazó- 
birák azonban a K<i//ap-tanács tagjai maradtak. 
A vádat dr. Vargha József királyi főügyész kép
viseli, a védelmet pedig Gál Jenő dr. látja cl.

A főtárgyalásra elővezetik Erdélyi Bélát. 
Nyolc napra van kitűzve az Erdélyi-bűnügy tár
gyalása.

A nyolcnapos táblai főtárgyalás programja
a következőképpen alakul:

A főtárgyalás első három napján a bünügy

Rendkívül veszedelmes és felette ügyes zseb
tolvaj garázdálkodik egy idő óta * Belvárosban. 
Alig múlik oly nap, hogy a rendőrségre pa
nasz ne érkeznék arról, hogy a Váci-utca kör
nyékén kilopták egy-egy urinő retiküljéből 
pénztárcáját A rendőri megállapítások szerint 
az ügyesen végrehajtott tolvajlásokat mindig 
ugyanaz a személy, mindig ugyanazzal a mód
szerrel követi el.

Az Ismeretlen tettes, akit mér a „Váci-utca 
rémének" neveznek a rendőrségen, szombaton 
délután valósággal aratott:

négy urlnőnek a pénztárcáját lopta ki a 
retlkUlből.

Az egyik károsult Lekky Stefánia polgári- 
iskolai tanárnő, aki a Rudolf-rakpart 7. sz
álait lakik és akinek retiküljéből 50 pengőt 
tartalmazó pénztárcáját emelte ki a Bécsi
utcában az ismeretlen zsebtolvaj. Alig néhány 
perc múlva ugyancsak a Bécsi-utcában l.an- 
dauer Valéria hivafalnoknő 40 pengőt tartal
mazó pénztárcáját lopta el a garázdálkodó 
tolvaj. Mintegy félórával később a közeli

Petőfi Sándor-utcában Kovács ezredes felesé
gének a pénztárcája tűnt el a retiküljéből. 
Ebben a pénztárcában 70 pengő volt. Nem 
sokkal később pedig a Fővám-teren Rakovszky 
Verona hitoktatónőt lopták meg hasonló mó
don. Az ő pénztárcájában 25 pengő zsákmány
hoz jutott a veszedelmes tolvaj.

A kihallgatott károsultak valamennyien egy 
meglehetősen jólöltözött fiatalemberről adtak 
személyleirást, aki kétségtelenül azonos a Váci
utca rémével, akit már belek óta üldöz a rend- 
ö rgég-

h N. Szelvény 
melynek felmutatóján Nemzet- 
kiizl Mlntnvóiár 514. BZ. Kir 
terem) fülkéjében egy darnb

Gibbs minta
Átvételére jogosult

A tavaszi vásárt látogató közönség még 
nem látott mindent, ba meg nem tekinti

A vásári Arak még érvényben.
Fényes MarcelSJSSV^. kirakatait

nyArl újdonságok.
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Lindbergh lett a védnöke a 
magyar óceánrepülésnek

Hatezer levelet hoz magával Amerikából 
a .lusttce fór Hungary

A magyar aviatikái körökben vasárnap 
terjedt el a hire annak nz exprcsszjelentés- 
nek, amely Amerikából a Newyork—Buda*  
pest óceánrcpüh's ügyében ideérkezett. A 
jelentésből kitűnik, hogy

Amerikában mily izgalommal fogadták 
a Budapestről odaérkezett Endresz 

György pilótát,
aki tudvalevőleg Magyar Sándor amerikai 
magyar pilótával együtt vállalkozik arra az 
óceánrepülési útra, amelyre Rothennere 
lord magas jutalmat tűzött ki.

Amerikában — mint az a most ideérke
zett expresszjelentésbői kiderül — már

csaknem minden előkészület megtör
tént az óceánrepülésre.

Hatalmas propagandát fejtett ki az a végre
hajtóbizottság, amely az óceánrepülést szer
vezi s amely a vállalkozás védnökéül Lind- 
berg ezredest kérte fel,

aki elvállalta az amerikai-magyar 
óceánrepülési vállalkozás védnöki tisz

tét
kiagyar Sándor pilótával hosszas tanácsko
zásokat folytatott és sok tekintetben sietett 
a nehéz vállalkozás megkönnyítésére. A 
„Justice fór Hungary" amellyel a pilóták 
az óceántulról iderepülnek, Lindbergh Út
mutatásai alapján-készült el. Magyar Sán
dor pilóta a Detroit Aircraft Corporation ál
tal készített repülőgépen már be is repülte a 
nagyobb amerikai telepeket, igy megláto

10.000 pengős kártérítési per 
a numerus clausus miatt

A gyógyszerészkisasszony és a kincstár harca, amely 
a kitünően letett egyetemi vizsgával végződött

Egy gyógyszerészkisasszony és a mngyar 
államkincstár kerültek egymással szembe 
abban a furcsa perben, amely nem jogerős 
bírói Ítélettel, hanem, a budapesti tudomány
egyetem diplomájával ért véget.

A gyógyszerész kisasszony — jó családból 
való pesti uriléány — annak rendje és módja 
szerint

gyógyszerész-gyakornok lett,
majd a gyakornokoskodás 'leteltével és a 
szükséges szakvizsga után jelentkezett a 
budapesti tudományegyetem gyógyszerészeti 
fakultásán, hogy beiratkozzék és diplomát 
szerezzen. A kisasszonyt azonban

nem vették fel az egyetemre.
A visszautasítás oka: a numerus clausus és 
a hivatalnokuk vallása volt, amelyek között 
sehogy sem sikerült olyan összhangot terem
teni, ami a kisasszony felvételét eredmé
nyezhette volna. A sikertelen kísérletezés 
után olyan lépésre határozta el magát a visz- 
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gatta Poledot, Clevelandot, Chicagót, Pitts- 
burgot, BufTalót, majd Newyorkba repült 
gépével. Ezen az utón a pilóta repülőgépét 
egy másik repülőgép kisérte, amelyen a 
detroiti gyár vezetői és világkörüli repülők 
vettek részt Az ut befejeztével a Justice fór 
Hungary utazását előkészítő irodába (8005 
West Jeflerson Avenue Detroit, Michigan,

a különböző amerikai városokban és 
telepeken lakó amerikai magyarok ré
széről ezerszámra érkeztek levelek, 
amelyeket a Justice fór Hungaryn akar
nak elküldeni Magyarországon, illető
leg Európában lakó rokonaikhoz és is

merőseikhez.
Legutóbb történt intézkedés értelmében 

különben Amerikában bármely postaládába 
dobhatók olyan emléklapok, amelyeket a 
címzettekhez a Justice fór Hungaryn jut
tatnak cl. Ezeknek a művészi emléklapok
nak egyetlen felirata „Justice fór Hungary" 
s a lap az amerikai tengerpartot ábrázolja 
a szabadságszoborral a tenger egyik olda
lán, a másik oldalon pedig a magyar parla
ment látható. Az emléklap a postabélyeg 
melletti helyen békegalambot ábrázol olaj
ággal. A Justice fór Hungary maximálisan 
hatezer emléklapot hozhat magával óceáni 
útjára, amelyet a legutóbb megtartott ta
nácskozások szerint

Junius közepén
fognak megkísérelni a magyar óceánrepü
lők.

szautasitott gyógyszeTészgyakornok-kisasz- 
szony, amelyre alig akad példa a numerus 
clausus fennállása óta. A kisasszony nem 
utazott külföldre, ahol nem állítják a nu
merus clausus gátját a tanulás szabadsága 
elé, hanem

a budapesti királyi törvényszékre ment 
és keresetet nyújtott be a magyar állam
kincstár ellen 10.000 pengő kártérítés 

erejéig.
A kereset kifejtette, hogy ő — többi kollé
gáival együtt — miniszteri engedély alapján 
lelt gyógyszerészgyakornok, abban a biztos 
reményben, hogy a gyakornokoskodás után 
bejut az egyetemre. Hogy ez nem sikerült, 
az nem az ő hibája miatt történt, hanem — 
a kereset szerint — ezért

• kultuszminisztérium felelős,
amely először engedélyt adott neki a két 
évig tartó gyakornokoskodásra, majd el-
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ütötte attól, hogy bejusson az egyetemre.
Az érdekes kártérítési per a kereset be

nyújtása után elindult a maga utján: meg
tartották a perfeluételi tárgyalást, kitűzték 
az érdemleges tárgyalást. Ennél tovább 
azonban nem jutott a' per.

A kisasszony váratlanul visszavonta ke
resetét s nem sokkal később, most már 
nem Is egész váratlanul, felvették a bu
dapesti egyetem gyógyszerészeti fakul

tására, 
ahol nemrég kitűnő eredménnyel vizsgázott

Három napos, négyszáz 
vendéges la fizi Budafieszin

Tizentiat süldő, dórom borfu, száz torta ás négyezer fán fi 
fogyott el a lafiodalmi vacsorán

Budakeszi, május 11.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójától.) Régi, 

békeidők emlékét visszavarázsló csodás lakoda
lomtól volt hangos három napon és három éj
szakán át Budakeszi nagyközsége, olyan muri
tól, nagy cécólól volt hangos napokon keresztül 
az egész falu, amire csak nagyapáink emlékez
nek vissza egykori krónikás idők meséjéből.

Szombaton, a hajnali órákban ért véget n 
hét megyére szóló lakodalom, amely kedden 
délben kezdődött és

teljes három napon és három éjszakán át 
tartott

egyhuzamban.
Ez alatt a három nap alatt Budakeszi községe 

valóságos ünnepi szint öltött, a község szokott 
hétköznapi életét olyan vigasság váltotta fel, 
amilyen Budakeszin és a környékén évtizedek 
óta nem volt. A község legtekintélyesebb, első 
adófizető polgára, Fischer Antal mészáros fia, 
Fischer Gyula hentesmester tartotta esküvőjét, 
a község egyik legmódosabb gazdálkodója. 
Eckstcin István leányával, Eckstcin Máriával.

Az esküvő méreteiben túltett az utolsó tizév 
minden nagyszabású lakodalmán.

Budakeszi és környékének apraja-nagyja felvo
nult az esküvőre, amelyen résztvelt a község 
teljes elöljárói kara, a környékbeli intelligencia, 
s öt község népe, de számos budapesti meghívott 
is A budakeszi főutcán több ezer főre rugó la
kodalmi menet vonult a római katolikus plébá

Az eldobott gerely leszakította 
egy kis íiu Jobbkarját

A gondatlanságból származó szerencséUenség okozója 
a ba'esei láttára főbe akarta magát lőni

Tragikus sportbaleset ügyével ' foglalkozott 
szombaton a pestvidéki törvényszék Márton- 
tanácsa, amely elé vádlottként Elkán János 
huszonötéves községi tisztviselő állt. A királyi 
ügyészség gondatlanságból okozott súlyos 
testisértéssel vádolja.

A bűnvádi eljárás előzményei még a mult év 
tavaszáig húzódnak vissza, mikor is az egyik 
pestkörnyéki községben a fiatalság sportünne
pélyre készülődött. Az ünnepélyt megelőzően 
heteken keresztül a falucska legelőjén treníroz
tak nagyhuzgón a község fiataljai és gyakorol
ták magukat a futball játékban, a sulydobásban, 
valamint többek között a gerelyvelésbcn is. A 
gerelyvetők csoportjában gyakorlatozott az 
altkor még huszonháromesztendös Elkán János 
is, aki abban versenyzett társaival, hogy vájjon 
melyikük tudja az éles szerszámot messzebbre 
dobni.

A tréninget állandóan nagyszámú közönség 
figyelte, különösen a diákgyerekek sereglettek 
össze, hogy izguljanak, vájjon ki viszi el a 
starthozállók közül a pálmát. A tréninget már 
lefújták és a szélen álló gyerekek is bejöhettek 
már a legelő — pályának kinevezett — négy
szögébe, amikor tragikus szerencsétlenség tör
tént. Elkán János, a figyelmeztetések ellenére,

még egyszer elvetette a gerelyét,
amely most az éppen arra szaladó tizenegyéves 
Robitsck Andort, Robitsck Zsigmond földbirtokos 
gimnazista fiát érte. A gerely

a flu felső jobbkarjába fúródott
és oly súlyos roncsolásokat okozott, hogy a 
gyereket, aki már az orvos érkeztéig is renge
teg vért veszített, azonnal kórházba kellett szál
lítani. Hónapokig tnrtó kezelés után hagyhatta 
el a kórházat a kis gimnazista, de már csak 
egy karral. Sebesülése nyomán ugyanis vér
mérgezést kapott és a további katasztrófát el
kerülendő,

jobbkarját tőből amputálták.
A szombaton megtartott főtárgyaláson Elkán 

János beismerte bűnösségét és elvakult sport
szenvedélyével védekezett.

— Nem tudtam mcgállanl, kérem, hogy a 
kezemben tartott gerelyt újra el ne dobjam, — 
hangzott vallomása —, természetesen nem 
akartam senkit megsérteni. A borzalmas vélet
len magamat is annyira lesújtott, hogy öngyil
kosságot akartam elkövetni, mikor a szenvedő 
gyereket megpillantottam. Körülöttem álló tár
saim csavarták ki kezemből a revolvert. Tuda
tában vagyok bűnösségemnek, magam is kérem 
a tekintetes törvényszéket, hogy ítéljenek el.

A kihallgatott tanuk valamennyien súlyosan
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nia felé, ahol Miller József budakeszi prépost
plébános egy órán út tartó esketési beszéd kisé- 
relében adta össze az ifjú párt.

Az esketés után a hatalmas lakodalmi nász
nép, élén a husztagu rezesbandával, megindult 
az ifjú pár erdőutcai újonnan emelt házához, 
ahol csaknem az esti órákig tartott a gratulá
ció. A lakodalmi menet ezután a főutcái Sto/litz- 
féle vendéglőbe vonult, amelynek hatalmas tánc
termében négyszáz főre terítettek s megkezdő
dött a lakodalmi diszebéd, amely megszakítás 
nélkül szombatig tartott. Természetesen renge
teg étel és ital fogyott, a hangulatot az estebéd 
elején mindjárt megadta a Szabó-féle ceglédi 
rizling, amiből azután tizenkét hektóval fogyott 
Finom sültek, szárnyasok, izes körítések, süte
mények és gyümölcsnemü került a terítékre: a 
lakodalom végén kitűnt, hogy

három nagy borjú, tizenhat süldő, kétszáz
tíz pár szárnyas, száz torta, négyezer fánk, 
három mázaányi gyümölcsből készült kom

pól,
és több más nagymennyiségű holmi fogyott.

Ezen az esküvőn egész Budakeszi népe tán
colt Három nap és három éjjelen keresztül rop
ták a csárdást, a polkát, a keringőt, a fox- 
trottra, sőt még a tangóra is sor került s amikor 
már végétért az esküvői dinom-dánom a szí
nes selyemruhába és fekete zsinóros mentébe 
öltözött násznép jórésze a rezesbanda mellett 
fényes nappal a község főutcáján folytatta a 
táncvigalmat.

terhelő vallomást tettek a fiatal községi tiszt
viselő ellen, de egyúttal azt is igazolták, hogy 
a fiatalember valóban aggon akarta lőni magát 
és ebben az utolsó pillanatban akadályozták 
meg. A perheszédek során a védő enyhítő kö
rülménynek kérte a bírósági Ítélet során annak 
betudását, hogy a fiatal községi tisztviselő a 
polgári per, vagy a bűnvádi eljárás megindulá
sának kivárása nélkül magától ajánlotta fel, 
hogy kártérítést fizet a gyermeknek. Az apával 
tízezer pengő fájdalomdijban egyezett ki a kis 
gimnazista elveszett karjáért.

A törvényszék bűnösnek mondotta ki Elkán 
Jánost gondatlanságból okozott súlyos testi
sértés bűntettében és ezért őt két hónapi fog
házbüntetésre ítélte. A vádlott megnyugodott az 
Ítéletben, az ügyész fellebbezést jelentett be.

Két betörőt tettenért 
és elfogott a rendőrség

Hosszas autós hajsza után az éjszaka rend
őrök elfogták Szűcs Lajos 24 éves volt villamos
kalauzt, aki a Vilmos császár-ut 76. szám alatt 
lévő illatszcrtárba akart betörni. Már fclfeszi- 
tette az üzlet redőnyét, amikor az örszemes 
rendőr megzavarta munkájában. Szűcs Lajos 
futásnak eredt, a rendőr utána vetette magát, 
de nem tudott olyan jól futni, mint a mene
külő betörő s ezért jónak látta, hogy taxival 
folytassa a hajszát. Az automobilos üldözésnek 
meg is lett az eredménye, a betörőt, aki már a 
Váci-ut külső részéig menekült, a taxival sike
rült utolérni és elfogni. A főkapitányságon 
Szűcs Lajos eleinte tagadott, azonban kény
telen volt beismerő vallomást tenni, mert a 
betörőszerszámokat megtalálták nála. Az eddigi 
megállapítások szerint

öt betörést követett el
a volt villamoskalauz.

Másik veszedelmes betörőt is sikerült elfogni 
a rendőrségnek, Kiéin Ödön 21 éves bádogos
segéd személyében, akit a Rombach-utcában 
értek tetten, mikor egy lakásba betört. Előállí
tották a rendőrségre. Kiderült, hogy az elmúlt 
félesztendőben

négy lakást fosztott ki 
és főbb mtnt húsz zsebtolvajlást követett el.

Mindkét betörőt előzetes letartóztatásba 
helyezték. .

Ne utazzon el Budapestről 
cslllártl 
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Borzalmas uóriurdot ramfezott 
egy gazdamodo 

a kocsmai mulatozás után ftmiSóK Ksduence
olcsó ára, csiros formája, finom kidolgozása, tartós anyaga miatt a

r r(Á Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) Megdöbbentő családi dráma ját
szódott le szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka Gomolya községben. Berenda József 
jómódú községbeli gadálkodó kocsmából it
tasan tért haza, ahol hamarosan szőud/tdsba 
keveredett feleségével és velük egy házban 
lakó szüleivel. A családi szemrehányások 
annyira felingerelték Bcrendát, hogy ké-i 
söbb kirohant az istállóba, ahonnan 

vasvillával tért vissza.
Egyenesen szüleire, rohant és eszeveszett 
kiáltozások közben a menekülni nem tudó

Versenyt kerékpározott a villa
mossal — elgázolta a villamos

Vasárnap több közlekedési baleset történt a fővárosban
Vasárnap folyamán igen sok közlekedési bal

eset történt a főváros területén. A májusi nap
sütés a szabadba invitálta a motorkerékpároso
kat és autósokat, jóformán minden épkézláb 
ember az utcán volt, nem csoda tehát, hogy egy
másután történtek könnyebb és súlyosabb köz
lekedési balesetek.

A Damjanich-utca és az Aréna-ut sarkán a Bp. 
16—659.rendsz. autónak, amelyet Tenta József sof- 
tör vezetett, nekifutott Mazurek János pékse
géd kerékpárjával. A kerékpáros lezuhant az 
úttestre,

életveszélyes, sulyos sérüléseket szenvedett
A mentők a kunutcai kórházba vitték.

A Gubacsi-uton Matkovics László folyamőr 
kerékpárjával

versenyre kelt
a Pest felé haladó 32-es jelzésű villamossal. A 
leggyorsabb iramban haladt, amikor szembejött 
vele egy másik villamos s hogy ezt kikerülje, 
teljes erővel nekifutott a másik sínen haladó 
villamosnak. A kocsivezető lefékezett, de a 
folyamőr még igy is

a villamos kerekei alá került
és igen sulyos sérüléseket szenvedett. A mentők 
a helyőrségi kórházba vitték a szerencsétlenül 
járt folyamőrt.

öregeket összevissza szurkálta.
Berenda felesége apósának és anyósának 

védelmére sietett, ekkor azonban a férj az 
asszony ellen fordult és

többször beleszurt a vasvillával.
A segélykiállásokra összesereglettck a szom
szédok, akik a menekülő férfit elfogták.

Mire orvosi segítség érkezett,
az asszony sérüléseibe belehalt, 

a két öreget pedig haldokolva szállították 
kórházba. A csendőrök a merénylő Berenda 
Józsefet letartóztatták.

Az Üllői-ulon, a I.udovika előtt a Bp. 27—627. 
rendszámú autó elütötte Kalóczi Pál 60 éves 
ügynököt, aki a Szvetenny-utca 29. szánni ház
ban lakik. Kalóczit, aki több sulyos sérülést 
szenvedett, a mentők a Szent István-kórházba 
vitték.

Különös közlekedési baleset történt va
sárnap délután a fiumeiuton. Ilcinberger 
Péter motorszerelő a Bp. 80—932. jelzésű 
motorkerékpárján

belefutott egy lovasrendőr őrjáratba.
A különös összeütközés során Berkovits 
Sándor rendörőrmester lovával együtt fel
bukott és súlyos sérüléseket szenvedett. 
Ugyancsak megsebesült négy rendőrló is. 
A súlyosan sebesült rendőrt a rendőrkór
házba szállították, a vérző lovakat pedig 
a közeli rendőrlaktanyába vitték. A nyo- 
.mozás megindult.

Az Attila-körut 2. számú ház előtt vasár
nap délután Csendes Róbert tisztviselő Bp. 
28—319. gépkocsijával elütötte Vörös Ilona 
tisztviselőnőt. A súlyosan sebesült tisztvi
selőnőt az Uj Szent János-kórliázba szállí
tották.

Kapható szürke, fehér és fekete színben, vörös gumitalppal, 
gumlkéreggel

GvcrmGKeKnGl: LönyoKnaK üökneK Feniaknalt
22—27-es nagysáR 23—34-es nagyság 35—41-es nagysáR 42- 46-os nagyság

S.85 3.45 4.— 4.55
pengő pengő pengő oengö

Sok százezren hordják és aki még nem ismeri sürgősen próbálja meg. Egyformán 
kényolmas és egészséges házi, kerti, utcai és sportcipőnek

Csak védjeggyel a talpán valódi!

sietni a kisiparnak, amelynek leginkább 
a közüzemek elterpeszkedése 

van kárára. Ezek a természetellenes intézmé
nyek helyrehozhatatlan kárt okoznak az ön
álló magyar iparosnak. De ha az állam nem 
teremt munkaalkalmat és nem csökkenti a 
sulyos terheket, nemcsak a kisipar, hanem 
az egész magyar gazdasági élet is elpusztul. 
A kérés már nem vezet célra, a kisiparos
ságnak hát követelnie kell, legális eszközök 
alkalmazása mellett. Elsősorban tehát szer
vezkedésre van szükség. Követelni kell a köz
üzemek minél előbbi megszüntetését,

ne akarjon minden város szabó, suszter, 

Berlin legeBőkeiőbb 
ügyvédje kártyaadósságai 

miatt főbelőtte magát

lakatos és asztalos is lenni.
Bittner János felsőházi tag beszélt ezután, 
aki ugyancsak azt hangoztatta, hogy az asz
talosipart az exportlehetőségek megteremté
sével kell főképpen segíteni. Tiltakoznia kell 
az iparosságnak az indokolatlan és

túlzó dédelgetés ellen, amelyben a mező
gazdaságot részesítik, 

igen sokszor a kisipar rovására. Papp József, 
Lajta Rezső, Halamon János, Tóth József, 
Fürcdy Lajos, Körmendy Mátyás beszéltek 
ezután még az asztalosok különböző sérel
meiről. A kongresszust Nagy Antal elnök 
zárta be.

»NE AKARJON MINDEN VÁROS SZABÓ,

SUSZTER ES ASZTALOS LENNI«
— követelte Szterényi az asztaloskongresszuson

Több mint 100.000 márkát sikkasztott ügyfelei pénzéből

Vasárnap délelőtt Bérkocsis-utcai ottho
nukban országos kongreszust rendezett az 
Asztalosmesterek Szövetsége. Nagy Antal el
nöki megnyitójában a súlyos gazdasági hely
zettel foglalkozott, az elviselhetetlen közter
hekkel és az óriási muukátlansággal. A leg
fontosabb kérdésnek, az export ügyét tartja

és követeli a kartelek törvényhozási utón 
való rendszabályozását.

SZTERÉNYI JÓZSEF BÁRÓ 
tartott ezután beszédet és minden bajok ere
detéül a háborút jelölte meg, amely tönkre
tette az egész magyar közgazdaságot és a 
magyar kisipart. Erőteljesen segítségére kell

címen nígy kötetben nígy werzó mesteri tollából négy Vi- 
barzó éjszaka regénye.

A Fekete Tenger egy tájíunos, rettegései éjjelét írja te 
egy francia hadihajó hánykódó fedélzetén

Claude Fairére: ÉJSZAKA A TENGEREN
cimO kötetjébén. A természet tomboló viharzását Iró soha 
még ilyen idegpattantó valóságérzéssel nem rögsitetto papírra, 

A hábora jrtózatoean viharzó éjszakájába vezet

Bálint Imre: REGGELRE MEGHALUNK
kÖtctje. A francia front legkülső szakaszán, kórvetlenO! a 
német támadás .elótt, egy földalatti mulató borpárás levegője 
vesa körül, amikor lecsapnak az első gránátok. A halálfélelem 
görcsös vonaglásában az állat felülkerekedik az embereken.

A forradalom rémületét szitáló viharzását vájja fel

Jogeph Késsél: SZIBÉRIAI ÉJSZAKÁK

cimü regénye: a mai leánynemzedék kielégületlen, népség és 
boldogság után hiába vágyakozó éjszakéinak megrendítő lelki 
képe, — a nagy, szomjas, tavaszi vágyak frenezises himnusza.

Aj Mel Könyvnap szenzációja 
a gyönyörűen kiállított négy 
kötet.
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regénye: kalandotok, kémek, nemzetközi tisztek, hadifoglyok 
és csempészek kusza világába villan bele a kancsukától vé
resre szántott vállu leányok fehér húsa — a legkelendőbb 
árucikk 1919 telének egyik fagyos éjszakájában, Vladivosz- 
tokban.

S a természet, a háború és a forradalom elemi erejű 
viharain túl egy felfeslő leánylélek rejtett viharaiba világít

Rónay Mária: ÉVA KÉT ÉJSZAKÁJA

(A Hétfői Napló berlini tudósítójának 
telefonjelentése)

Neumond Harturig dr., a német főváros 
legjoban kereső és legismertebb ügyvédje a 
vasárnapra virradó éjszakán

Berlin egyik luxusszállójában főbelőtte 
magát.

Az előkelő ügyvéd öngyilkossága nagy feltű
nést keltett, annál is inkább, mert az adóki
mutatások szerint Neumond Berlin hat leg
gazdagabb embere közé tartozott.

Vasárnap kitudódott az öngyilkosság oka. 
Neumond, aki színházi, zenei és általában 
művészeti jogi kérdésekre specializálta ma
gát,

több ügyfelének pénzét elsikkasztotta.
Több, mint 100.000 márka az az összeg, 
amelyet Neumond saját céljaira használt fel.

Az ügyvéd évekkel ezelőtt erős morfinista 
lett, később pedig szorgalmas látogatójává 
vált az egyik előkelő kártyaklubnak. Egy 
ideig saját vagyonát ölte bele szenvedélyeibe, 
de amikor ez elfogyott, ügyfelei pénzét hasz
nálta fel. Két szinház és több nagynevű szi- 
nesz a százezermárkás sikkasztás áldozata, 
de sok azoknak a száma is, akik párezer*  
márkás letétüket siratják. Neumond egyszer 
már igen szorult helyzetbe jutott, de akkor, 

másfélmillió márkát örökölt két fivéré
től,

akik autószerencsétlenség áldozatai lettek. A' 
morfium és a játékszenvedély azonban eh 
vitték azt az örökségből fennmaradó össze- 
cgt is és Neumond kénytelen volt mások 
pénzéhez nyúlni. Ujabb játékveszteségek ér
ték és ezekre a kártyaveszteségekre tett pon
tot a revolvergolyó.

Kolozsvárt letartóztatták az abói 
vasúti bombamerénylet tetteseit
A hipnotizált médium által megjelölt fiatal nő helyezte el a bombá

Az erdélyi, de különösen n brassói lapok 
hasábos tudósításokban számolnak be arról a 
különös letartóztatásról, amelynek eredmé
nyeként a kolozsvári rendőrség hosszú hóna
pokon át tartó nyomozás ulán végre letartóz
tatta azt a hosszú idő óla garázdálkodó kom
munista bűnszövetkezetet, amely az abói vo- 
natkisiklatással ts megpróbálkozott.

A múlt év szeptemberében történt, hogy a 
Brassó közvetlen közelében lévő Ahó állomá
son egyik nnp estéjén nyolc óra ulán a szol
gálatot teljesítő vasutasok a pályatesten bom
bát találtak. Miután másfél órával később a 
román régens vonala haladt keresztül az ál
lomáson , nyilvánvaló volt, * hogy a bombát az 
udvari vonalnak szánták.

óriási apparátussal indult meg a rendőri 
nyomozás a bűnösök kézrekeritésére, azonban 
minden eredmény nélkül. A rendőrség min
den eszközt megragadott, hogy célját elérje 
és többek közölt a budapesti rendőrségnek 
egyik segitőtársót: Gold Ferenc szigorló or
vost, aki történetesen Erdélyben tartózkodott, 
szintén beidézték és felkérték, hogy 

hipnotikus módszerével 
próbáljon a rendőrség kezére járni. Gold a ké
résnek eleget is telt és n hipnotikus álomba 
süllyesztett médium meglehetősen pontos sze- 
mélyleirást adott, egy husz-huszonölév körüli, 
elegánsan öltözött barna, románul rosszul be
szélő |

fiatal nőről, aki a komból a vasúti pólya

testen elhelyezte.
A médium azt is megmondotta, hogy a leány, 
aki felsőbb parancsra cselekedett, egy messze 
szétágazó működésű kommunista társasághoz 
tartozik és körülbelül azl a helyet is megje
lölte, ahol a leány azidőtájt tartózkodott. A 

| rendőrség ezirányban ki is terjesztette a nyo
mozást, amely azonban akkor nem járt ered
ménnyel. Megállapították ugyan, hogy ha
sonló személyleirásu nő lakott azon a helyen, 
ahol a médium megjelölte, de az éppen a 
meghiúsult merénylet idején ismeretlen helyre 
távozott.

A rendőrségi nyomozás természetesen nem 
lankadt és néhány héttel ezelőtt sikerült végre 
a bűnösöket letartóztatni. Kolozsváron

letartóztatták a szervezet valamennyi tag.
Jít,

közöttük egy fiatal lányt, akire pontosan rá- 
illett a budapesti szigorlóorvos médiumának 
személylcirásn. A lány, rövid faggatás után, 
be is vallotta, hogy a szervezet vezetőinek 
utasítására

ő helyezte el a bombát
a sínek között. A pokolgéppel tényleg a r<w 
mán régens vonatát akarták a levegőbe röpí
teni.
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Véres féltékenységi drámát 
fedeztek fel vasárnap éjjel 

Pesterzsébeten

Finom férfiöltönyök 
csaknem félárban leszállítva!

Vasárnap a késő éjszakai őrlikban meg
döbbentő féltékenységi drámát fedeztek fel 
Pesterzsébeten. A Szerdahelyi-utca 6. számú 
liáz egyik kis lakásában lakik Bihary János 
32 évei napszámos közös háztartásban Izi 
Julin 32 éves takarítónővel. A házban va
sárnap mindenki korán nyugovóra tért, 
Biharick lakásában is hamar kialudt a vilá
gosság. de a szomszédok éjféltájban

hangos hörgósre leltek figyelmesek.
A hangok Bihariék lakásából szűrődlek át 
a szomszédba. A bezárt ajtót felfo‘zitvc, 
megdöbbentő kép tárult a szomszédok *’é. 
A szói a padlóján nagy vérlócsában találták 
a férfit és a nőt. Mindkettő eszmei ilen ál

Vasárnap letartóztattak 
egy előkelő fiatalembert, 

akit az unitárius egyház irodájába történt 
betöréssel gyanúsít a rendőrség

Vakmerő betörés történt a napokban az 
unitárius egyház Koháry-utca 4. szám alatt 
lévő székházában. A helyi viszonyokkal 
járatos betörő álku’ccsal fölnyitotta az egy
ház irodahelyiségeit és kasszáját, amelyből 
13.000 pengő készpénzt vitt cl. Reggel az
tán nagy megdöbbenéssel vették észre, hogy 
eltűnt a tekintélyes összeg, amely a május 
1.4 negyed alkalmával folyt be az unitárius 
egyház pénztárába.

Az egyházközség feljelentése alapján eré
lyes nyomozás indult meg és vasárnapra 
most mór

le is tartóztattak egy előkelő családból 
származó fiatalembert,

aki az egyik unitárius jótékonysági egyesü
letnek az élén állott és gyakran fordult meg 
az unitárius egyház hivatalaiban. Letartóz
tatására főként az adott okot, hogy akadt 
egy tanú, aki azt vallotta, hogy a gyanú

Búd János kedvező eredményeket vár 
a bécsi tárgyalásoktól

A kereskedelmi miniszter vasárnap hazaérkezett
Szombaton délután Niekl Alfréd rend

kívüli követ és meghatalmazott miniszter 
vezetésével érkezett Becsbe a magyar dele
gáció, hogy az osztrák kereskedelmi egyez
mény revíziója körül felmerült kérdések
ben az osztrák kormánnyal tárgyalásokat 
folytasson. r

Búd János kereskedelmi miniszter még 
a delegáció tanácskozásait megelőzőleg

meglátogatta Schober kancellárt, akivel 
hosszabb megbeszélést folytatott.

FONTOS Ö’X’KKlí A PIHENÉS?
Vsy vegyen HIKKER-gyirából X •• > r- . .
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A főváros tanácsa nem mer dön
teni sem a Hév megváltásáról, 
sem a Talbot centrálé ügyében

Holnap a tanács harmadszor folytatja a Hév-ajánlat 
megvitatását

A főváros tanácsa kedden ismét rendkívüli 
Ülésben tárgyal n Hév. megváltásáról. Ez már a 
harmadik ülése a Tanácsnak, amelyen Lobmayer 
Jenő közlekedési tanácsnok előterjesztése fö
lött vitaikoznak. A közlekedési ügyosztály veze
tőjének nz előterjesztése ugy szól, hogy

• fősáros tanács*  bizonyos módosítások és 
az évi amorllzáeió összegének leszállítása 
esetében javasolja a közgyűlésnek a luxem

burgi bank ajáululáuak elfogadását
A Hétfői Napló munkatársának illetékes vá

rosházi körökből szerzett értesülése szerint
• Tanács holnap sem fog dönteni a név.

megváltásáról,
aminek egyszerű oka és magyarázata az, hogy
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lapotban volt,
az asszony kezében élesre fent zsebkést 

szorongatott.
A kivonult mentők Bihary Jánost, akinek a 
torkán hatalmas szúrás volt, súlyos sérü
léssel szállították a kórházba, ugyancsak 
kórházba került az asszony is, aki a nya
kán, mellén ejtett súlyos sebeket és a kar
ján is felvágta az ereit. Haldokolva szállí
tották kórházba.

A rendőri bizottság megállapítása szerint, 
a nő féltékenységi rohamában zsebkés

sel felvágta a férfi torkát,
azután önmagával akart végezni. Egyiket 
sem lehetett még kihallgatni.

sított fiatalember, aki egyébként járásbirő- 
sági tisztviselő, azt a könnyelmű kijelen
tést telte május elseje Iájában:

— Egész jó fogást csinálhatna egy be
törő, ha házbérnegyed idején az irodába 
betörne.

A fiatalember a rendőrségen méltatlan
kodva és felháborodva tiltakozott a gyanú
sítások ellen, a lakásán tartott házkuta
tás sem vezetett eredményre,

nem találtak nála nagyobb pénzössze
geit 

mindamellett a reá terelődött gyanú alapján 
a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte 
és vasárnap délután átkisértclte az ügyész
ség fogházába. Tárgyi bizonyítékok hiá
nyában most majd a vizsgálóbíróra és a 
vádtanácsra vár a feladat, hogy a letartóz
tatott fiatalember ügyét véglegesen tisztázza.

Búd János vasárnap már visszaérkezett 
Budapestre, és a Hétfői Napló munkatársá
nak illetékes helyről szerzett értesülése sze
rint

a kereskedelmi miniszter a legkedve
zőbb eredményeket várja a bécsi tár

gyalásoktól,
mert minden remény meg van arra, hogy 
a most folyó kereskedelempolitikai tanács
kozások során a felmerült vitás kérdéseket 
sikerül nyugvópontra juttatni.

a Tanács nem mer dönteni.
All ez nemcsak a Hév.-ügyre, hanem a Talbot- 
ügyre is. A főváros tanácsa arra az álláspontra 
helyezkedik, hogy élete már csak legfeljebb két- 
három hétig tart, nem volna tehát opportunus 
eljárás, elébevágni a törvény hat ósági tanács 
állásfoglalásának.

A Talbot-kérdés elintézése is emiatt késik. 
A Dunántúli Villamossági Rt. a legutóbbi na
pokban azt az ajánlatot tette, hogy

a főváros engedje meg a Bcszkárnak évi 
százmillió kilowattóra mennyiség kereté
ben a bánhidal centrálé áramának Igénybe

vételét.
Az egységárat későbbi időpontban állapítanák 
meg, addig legfeljebb előleg-fizetéseket kell a 
fővárosnak eszközölnie. A Tanács hajlandónak 
mutatkozott ennek az ajánlatnak az elfogadá
sára,

ezt azonban a pártok vezetői egyhangúlag 
a legélesebben ellenezték.

Még Kozma Jenő Is ellenzéki álláspontra he
lyezkedett ebben a kérdésben. Ilyen körülmé
nyek közölt a Taltot-ügyben is a törvényhaló- 
sági tanács fog dönteni

Saját készitményü divatos férfiöltönyök remek 
szabásban, kifogástalan kivitelben

most 45 pengő
László Lajos férfiruhaüzletébcn, Vilmos 
császár-ut 40. Ezen rendkívül leszállított ár

Az Árumintavásár vasárnapja
Rekord közönség a vásáron, amelynek közönségét a Hétfői 
Napló rádión Informálta a magyar-olasz meccs részleteiről

Vasárnap, a Budapesti Nemzetközi Vásár 
utolsóelőtti napján a közönség óriási tömegei 
keresték fel n Vásárt. Vasárnap volt az idei 
Vásár rekordnapja:

közel százezer főnyi közönség fordult meg 
az Árumlntavásúron.

Most tekintette meg n Vásárt Gömbös Gyula 
honvédelmi miniszter Vértes Emil, a Vásár al- 

.c kíséretében. Elsőnek az olasz kiállítási 
csarnokot nézte meg a miniszter, aki nagy ér
deklődést tanúsított az olt kiállított repülő
gépek és motorok iránt és felvilágosításokat 
kért az olasz motortechnikáról. Ezután meg
tekintette a műegyetemi sportrepülők acélvázas 
sportrepülögépét, a kiállitott vitorlázó repülő
gépeket, a dohánygyári pavillont, a kiállítás 
gépipari csoprtját, majd mintegy kétórai séta 
után távozott a Vásár területéről, ahová tiz óra 
körül érkezett meg

az óriás olasz autós-oszlop,
amelyet gróf Andrássy Sándor, a Királyi Ma
gyar Automobil Club elnöke vezetett. Á nagy 
emberlőmcgben a magyar—olasz furául négy

Vasárnap délben Wettenstein 
József dr, a Comain felfedezője 
200 gyógyult betegével érdekes orvosi 

bemutatót tartott
Mr. J, Hampton Spielmann amerikai emberbarát a bemutató 

hatása alatt meghívta Chikágóba az orvostudóst
Wettenstein József dr. neve ismeretes a 

közönség elölt, ö a Comain nevű speciális 
gyógyszer felfedezője, akinek gyógyszerére 
néhány nappal ezelőtt a parlamentijén Tóth 
Pál dr. és Jánossy Gábor országgyűlési kép
viselők felszólalása után Friedrich István 
hosszabb beszédben hívta fel az intéző körök 
figyelmét. Friedrich beszéde után dr. báró 
Korányi Sándor egyetemi tanár utján Neu
mann bécsi professzor nyilatkozatot tett 
közzé, amelyben támadta Wettensteint cs 
kétségbevlnta működésének eredményeit. A 
nyilatkozat állításait Wettenstein adatok és 
tények felsorakoztatásával cáfolta meg,

vasárnap délben pedig nagyobb bizott
ság előtt bemutatta azxikat a betegeket, 
akiket speciális gyógyszerével ő gyógyí

tott ki a tuberkulózisból.
Ezen az orvosi bemutatón megjelent Mr. 

./. Hampton Spielmann, egy néhány nap 
óta Budapesten tartózkodó dúsgazdag ma
gyar származású csikágói bankvezér, ismert 
emberbarát, aki
Wettensteint meghívta Csikágóba azzal, 

hogy hajlandó a védnöksége alatt mű
köd- amerikai tüdőhetegkórházakban és 
tüdőbeleggondozó intézetekben — ahol 
szegénysorsu tüdőbtegeket kezelnek — 
a Comain-féle gyógykezelési eljárást 

meghonosítani
s a gyógyszerek tömeges előállítására meg
felelő összeget rendelkezésére bocsátani, ha 
meggyőződik Wettenstein orvosi tevékeny
ségének eredményeiről. Wettenstein hosz 
szubb tárgyalásba bocsátkozott az amerikai 
emberbaráttal, aki előtt nagyobb bizottság 
jelenlétében közel

kétszáz olyan beteget matatott be, aki
ket tüdő- és gégctuberknlózisból ő gyó

gyított ki a Comain-féle oltásokkal.
A Hétfői Napló munkatársa végignézte a 

többórán át tartó érdekes orvosi bemutatót 
Wettenstein Damjanich-ulca 35. szám alatti 
orvosi rendelőjében. Fiatal anyák, iskolás 
gyermekek, idősebb családapák, egyetemi 
hallgatók, tisztviselő és munkásemberek, or
vosok, ismert budapesti újságíró és színész 
vonultak fel a bizottság előtt s jegyző
könyvbe mondták megbetegedésük történe
tét. A legtöbben sulyqs tuberkulózisban 
szenvedlek, hosszabb időt töltöttek a külön
böző lüdöbetegszantóriumokban és klima
tikus gyógyhelyeken s csak amikor már

LB.K.I ■ STVázoLEIUlSHRiMzeí
Vezető Morvoa: Dr. Propper Ödön

¥!L, Bresébet-kömt 1., II. oa. Tel. Jósa. 440—SÍ 
Specialitásai

A nyom- éa hegnélkUU 
végiegei szöreltávolítés 

Rm <lar*UM  wutM. Ma őiutMrala

oka, hogy a cég nagy árukészletét csökkenten! 
kívánja.

Minden darab a legtökéletesebb kiállítás
ban készült. E cég főcélja a jó hírnév ki
építése s ezért a vevő többet kap, mint amit 
remélt.

száz olasz résztvevője csak nagvnehezen tudott 
az olasz pavillonhoz eljutni, amelynek meg
tekintése után a Vásár területén tett rövid 
sétát.

Zsúfolt volt a Vásár egész területe vasárnap 
délután is. Nagy embertömegek állták körül a 
Rádió Élet-nek a Vásár nyitott részében levő 
pavillonját, amelyen óriási falragaszok hirdet
ték, hogy onnan

a Hétfői Napló sporthirszolgálata révén 
megafónon közűk nz olasz—magyar válo
gatott mérkőzés minden egyes mozzanatát 

a mérkőzés lefolyásúnak pillanataiban.
Már jóval öt óra előtt, a mérkőzés megkezdése 
előtt gyülekezett a nagy megafón körül a Vásár 
közönsége és sokezer ember kiváncsion várta 
a Hétfői Napló meccs színhelyén lévő hírszol
gálati szervezetének tudósítását, amely a játék 
megkezdésének pillanatától a mérkőzés lefolyá
sának utolsó percéig a Rádió Elet pavilonjá
ban elhelyezett megafónon keresztül pontosan 
és hűen számolt be a sokezer hallgatóságnak 
az izgalmas mérkőzés minden részletéről 

semmi sem használt, a legsúlyosabb állapot
ban fordultak Wettcnsteinhez, aki azután 
a Comain-féle oltások alkalmazásával telje
sen meggyógyította őket, ugy, hogy most 
munkaképes, hivatásuknak és családjuknak 
élő emberek.

Ar. orvosi bemutató után a bemutató ha* 
tása alatt a melegszívű amerikai emberbarát 
megigértette Wettensteinnel, hogy elfogadja 
ajánlatát s megkezdi az amerikai útra vos 
natkozó előkészületeket.

NYÁRI MENETREND

Érvényes 1830 augusztus 81-ig.
6.40 17.00 Ind BUDAPEST érk. 9.45
8.20 18.40 érk. WIEN ind 8.15

Vasárnapokon az alábbi menetrend érvényes
6.40 ind BUDAPEST érk 10.30
8.20 érk. WIEN ind. 9.00

800 ind. BUDAPEST érk. 16 50
9.10 érk. PÉCS >nd 15.40
9.20 ind. PÉCS érk. 15 30
9.40 érk. KAPOSVÁR ind. 15.10

Naponként, vasárnap kivételével
Az autók indulnak: Budapesten a VadászkOrtsrálló 
lói 50 Wienben a Bristoltól 40. Pécsett a Tausz 
banktól 20, Kaposváron a Soniogjmegyei Takarék- 

I lói 25 perccel a repülőgép indulása előtt.
Felvilágosítás és jegyváltás: Magyar Légiforgalmi Rt.. 
IV., Váci-utca 1 Tel : 808—88.. Központi Menetjegy- 
iroda és az összes fiókok Wienben: Luftreiscbureau. 

Kárntnerring 5 Tel.: R 28196.
LEVELÉT ES CSOMAGJAIT KÜLDJE LÉGIPOSTÁN! 

Díjszabásért forduljon szállítási sartályunkhos: 
Tel: Aut. 8Í8-8S.

Kiadó lakások
KetVör tobáa összkomfortos nrűakás 1500.— azonnalra 
Ferens József-rakpart 11. — Kettöszobás félkomfortos 
akás olcsó bérrel Lehel-utca 18. — Villalakáakct'óezobás, 
lháromszobiie hallos Sasadi-tit 53. — Háromssobás modern 
urllakAs juutányos bérért Paulai Ede-ntca 21. — Négy 
szobás modem villalakáa parkban Budakeazl-nt 5/E. — 
Ot'zobáa erkéllyel loggiával modem komforttal Bimbón. 0 
HAromazoháa utcai urlkomfortos lakás 2200.— Log<;dy- 
ntoa 37. — Négyszobáa urilakáa azonnalra 2300.— Műn- 
káesy-utca 2fl. — Lakásokra díjtalanul ad fel- 
világost fást a i á-tulajdonos megbízottja

Automata 158—78. Andráoayut 88, II. 4.

Nyilatkozat
Mintán Fefnallber Róbert nr viselt dolga! tudomá 

sónkra jutottak, azüksécesnek tartjuk kijelenteni, hogy ó 
már folyó évi Április 7-én mlsazlAtársnságunk szolgálatából 
elbocsátottuk és velő többé semmifélo összeköttetésben 
nem Adunk

London, 1030 május 1.

Hobrew Chrlstfan Testitnony to l*ra«l  
F Saras * Mvsr



Bna«pe»t, 1030 májm 12, HÉTFÖINAPLÖ 7

Összeszurkálta a feleségét
Mohács, május 11.

[ (A Hétfői Napló tudósítójától.) Véres fél
tékenységi dráma játszódott le a Mohács 
melletti Köldek község határában. A falu
ban lakó Nocsinák Mihály gazdálkodó fele
sége elhagyta férjét és egy másik falubeli 
fiatalemberrel szökni készült. A férj a köz
ség határában, a vasúti töltésen érte utói 
feleségét a csábitóval és ,

élesre fent konyhakésével szürkéiül 
kezdte a férfit.

'Az asszony a két vetélytárs birkózását látva, 
futásnak eredt, amikor azonban ezt a férj 
észrevette, otthagyta a másik férfit és fele
sége után vetette magát. Csakhamar el is 
érte a menekülő asszonyt, akit azután 

letepert a főidre és a konyhakéssel 
összevissza szurkálta.

A szerencsétlen asszonyt vállán, karján és 
nyakán sebesitette meg tiz késszurással. Az 
asszonyt haldokolva szállították kórházba, 
a menekülni akaró Monicsák Mihályt pedig 
hosszabb hajsza után a csendőrök elfogták 
és letartóztatták.

— Zita királyné az osztrák császári trónt 
elveszettnek tartja. Egy bécsi újságíró a 
Neues Wiener Journal munkatársa, Thurn 
Ferdinand meglátogatta Belgiumban Zita 
királynét, aki most egy Brüsszel és Luovám 
között lévő régi várban lakik nyolc gyerme
kével együtt. A bécsi újságíró hosszabb 
cikkben számol be. Zita királynénál tett 
látogatásáról. Elmondja hogyan és miből 
él a kiráüyi család, és az állandóan gyászba 
öltözött királyné. A kis főhercegek már 
nem tudnak semmit Becsről, elfelejtették a 
császárvárost, de a királyné nem felejt. 
Egyetlen határozott cél lebeg a szemei előtt: 
legidősebb fia részére visszaszerezni a ma
gyar trónt. Az osztrákot teljesen elveszett
nek tekinti. Egyébként gyakran jár be 
Brüsszelbe, de soha semmiféle szórakozás
ban nem vesz részt. Idejének legnagyobb 
részét a négytornyos várban tölti és a há
rom legkisebb gyermekének — különösen 
vallási-oktatását — személyesen végzi el.

— Felavatták a Szervita-templom uj oltár
képét. Vasárnap délelőtt újtatos ünnepi közön
ség előtt avatták fel a Szervita-téri templomban 
n Szervita-rend uj oltárképét. A Szervita-rend 
hét szent alapítójának oltárképét Hosszú Már
ton festőművész, a Nagy Szent Gergely-lovag- 
rend parancsnoka festette. Az uj oltárképet dr. 
Húsz István tábori püspök áldotta meg rövid 
ima keretében, majd dr. Balázs András pápai 
prelátus ünnepi beszédben avatta fel a megál
dott .oltárképet.

WGUO™
a AeCCemes üdítő itat!

1 fillér.■MINDEN FŰSZER-fi CUKORKAÜZLETBEN KAPHATÓ.*

— Szabadlábra helyezlek egy síkossággal 
gyanúsított házaspárt. Gyuláról jelentik: Ma 
egy hete a esendőrség őrizetbevette Szebe- 
ainszkl Pál szarvasi kisgazdát és feleségét. A 
házaspárt azzal gyanúsították, hogy közös el
határozással együttesen meggyilkolták özv. Sze- 
bedinszky Gyulánét, Szebedinszky Pál édes
anyját. A megindított nyomozás és törvényszéki 
boncolás végül is megállapította, hogy özv. 
Szebedinszkyné öngyilkosságot követett el. En
nek alapján a vizsgálóbíró az egy hét óta őri
zetben lévő Szebedinszky Pált és feleségét va
sárnap szabadlábra helyezte.

— Lugkővel leöntötte az urát. Vasárnap 
délelőtt Kőbányán, a Gergely-utca 71. 
számi názban Mezey János 37 éves gyári
munkás összeszólalkozott a feleségével. Az 
ingerült szóváltás során Mezeynét valóságos 
dühroham fogta el és lugkőoldattal leön
tötte a férjét, aki arcán, szemén és nya
kán súlyos égési sebeket szenvedett. Élet
veszélyes állapotban vitték a mentők a 
Szent lstván-kórházba. Az asszony ellen 
pedig a rendőrség megindította az eljárást.

— Véresreverték az Hluminált állapotban ha
súiért családapák Gyuláról jelentik: Váci Mi
hály 48 éves gyulai gazda vasárnap Hluminált 
állapotban tért haza Kisfaludy-utcal lakásába. 
Összeszólalkozott családjával. A vita hevében 
felesége és leánya vasszerszámmal véresre ver
ték Váci Mihályt, akit életveszélyes, eszmélet
len állapotban szállítottak a kórházba.

— Halállal végződött a mulatozás. Bajáról 
Jelentik: Bada búcsút egyel községben a magyar 
legények kocsmai mulatságot rendeztek, ame
lyen két régi haragos: Oláh István és Flórián 
Mátyás gazdalegények is megjelentek. A mulat 
ság végeztével távozóban a két legény összeüt
között a kocsmaajtóban. A találkozásból ve
szekedés, majd verekedés lett és ennek során 
Flórián Mátyás revolverét előkapva, azt közvet
len közelről Oláhra sütötte. A gazdalegény 
szörnyethalt, Flórián pedig önként jelentkezeti 
a csendőrségen, ahol letartóztatták.

Békebeli fényben 
és pompában futották 

vasárnap a Millenniumi díjat
Soha még ilyen tavaszt. És soha még 

ilyen sok ragyogó asszonyt és káprázatos 
eleganciát, mint vasárnap a Millenniumi 
díjon.

Soha még... vagy legalább is a béke óta.
Azóta a béke óta, mikor még Ferenc Jó

zsef gratulált bizonyos Draskóczg Ernő ur
nák, az első Királydij győztes Dandár 
gazdájának.

Vasárnap ott volt a pályán 
mindenki, 

aki beletartozik a tóul Budapest, vagy akár 
a mi méreteink szerint, a tout de monde 
fogalmába.

Bátran lehetett volna névsorolvasást tar
tani, senkise hiányzott. Legfeljebb, ha a 
második, vagy harmadik hely irányába té
vedt a szem, akkor lehetett észrevenni, hogy 
innen tiz percnyi járásra az esztendő leg
szenzációsabb futballmérkőzésére készül 22 
remek labdarugó legény.

Az
udvari páholyban

a kormányzó, a felesége, ifj. Horthy Miklós, 
Auguszta hercegasszony, Gabriella és Mag
dolna főhercegnők. Az

aranypatkósok
teljes számban vonultak fel, élükön Odes- 
catchi Béla herceggel, Batthyány Elemér 
gróffal. Jött a fóti gróf, jöttek a Czirákyak, 
az Erdődyek, a Károlyiak, Zichyek, And- 
rássyak, Somsichok, Wenckheimek, Appo- 
nyiak, Berchtoldok és mindenekfelett Feste- 
tich Tasziló, a herceg, bársonygalléros 
sötétkék télikabátjában a májusi napsütés
ben, előkelőén és méltóságosan, mint az 
anszien rezsim megbízott képviselője 1930- 
ra, Pallavicini György őrgróf, Sigray Antal 
gróf és a hölgykoszorut élénken szóval- 
tartva Eszterházg Tamás, a devecseri fiatal 
gróf.

Osztrák urak
is nagy számmal képviseltették magukat: 
Hohenlohe-Schillingfürst herceg, Schurar- 
zenberg Alajos herceg, Seilern gróf, Nostitz 
gróf és a Jockey Club sok más ura.

A politikus urak
is jókora számban jöttek el. Scitovszky Béla 
belügyminiszter képviselte itt a kormányt 
es mellette Scitovszky Tibor exkülügymi- 
niszter, Bárcziházi-Bárczy István, Prónay 
György és Issekutz Aurél államtitkárok áll
tak még legközelebb a kormányhoz, mig a 
két Házat Wlassics Gyula báró, Beöthy 
László, a felsőház alelnöke, Konkoly-Thege 
Sándor képviselő és PÚpp Géza báró felső- j 
házi tag személyesítették meg. A

tábornoki kart
Rapaich tábornok, Álgya-Papp Sándor al
tábornagy és Kárpáthy Kamilló altábornagy 
reprezentálták.

A diplomaták páholya
is megtelt. Schön báró, a német követ, az 
uj spanyol követ, az osztrák követség urai 
foglaltak helyet a páholyban, amelyben 
De Vienne, Franciaország budapesti követe 
jelképezte a demokráciát utcai zakkóban és 
puha kalapban.

No és a hölgyek,
a hölgyek, 

akik önmagukon is tultettek ezen a nagy 
napon. A pesti asszonyok mindig tudtak öl
tözködni, a pesti szabók sohasem felejtették 
a tűben a legfantasztikusabbra álmodott 
toaletteket, de ma, mintha maga Paiou, 
Poiret és Worth dolgozott volna Pesten 
minden segédhadával. A zöld, a sárga, a 
fekete és a fehér uralta a káprázatos szín
skálát.

Csipkeköltemények, selyemfantáxiák és 
muszllnvlziók 

lebegtek a pályakorzón remekművű kalap
ékítmények alatt. A pesti pálya közönsége 
lassan már megszokta, hogy a legelegánsabb 
asszony ebben a városban báró Podma- 
niczky Attiláné, akinek azonban ma ko
moly küzdelmet jelentett, hogy megtartsa a 
hegemóniát azzal a rengeteg ragyogó káp
rázatos toalettel szemben, amelyeket a leg
szebb és legelegánsabb pesti asszonyok mu
tattak be. Podmaniczky Attiláné nagy fe
kete pettyes fehér ruhát viselt és barna 
csipkeszalma kalapot. Általában 

rengeteg volt a pettyes ruha, 
amely a legkomolyabban vetélkedett a 
tarka, nagyvirágos muszlin imprimékke). 
És hosszúak voltak a ruhák, egytől-egyig 
hosszúak, még a kosztümkabát alól is szám
űzték a rövid szoknyát. Sok rajongója 
akadt Mészáros Polette ruhájának, egy 
tisztafehér ruhának félhosszu fehér kabát
tal. Hatvány Lili utólérhetetlenül egyszerű 
elegánciával trónolt a páholyában fekete 
ruhában, turbánszerü fekete kalappal. És 
volt itt a pályán egy hölgy, aki egy francia 
társasághoz tartozott és akinek annyi bá- 
mulója akadt, mint az összes toaletteknek 
együtt. Valami bőrszerii selyemanyagból 
készült a fekete ruhája, világoszöld kis 
selyemmellénykével, amelyhez vllágoszöld 
glaszékeztgüt viselt, mindezt pedig egy kar
jára vetett fehéi-feketfi kockás pelyegigumi 

esőköpeny egészítette ki. Elegáns volt még 
a többi között is Sibrik György ezredes fe
lesége kékselyem toalettjében.

Az urak
is elegánsak voltak és a hölgyek pompájá
hoz mérten megfelelő számú zsakettek és 
cilinderek jelentek meg.

Maga a verseny inás volt, mint amilyen
nek mindenki tippelte, hogy csalhatatlanul 
és biztosan győz a favorit Gilpin, mert az 
utolsó 200 méteren ádáz küzdelem után 
megelőzte Ibikus a lesvári ménes paripáját.

Mikor Ibikus célbafutott és a kasszáknál 
osztogatni kezdték a pénzt, már észre lehe
tett venni az olasz—magyar futballmérkő
zés hatását a közönségen. Két-három perc 
telt csak bele és még az első hely futball
rajongó közönsége is hatalmas rajokban 
indult

a futballpálya felé,
ahol 5 órakor kezdődött a Nagy Meccs.

Az autók hosszú sora kígyózott a Kere- 
pesi-ut felé. Vitte a vasárnapi pendlizőket a 
futballpályára. Sági Pál.

*
Kilenc remek telivér állott starthoz a har-■ 

mincegyedik Millenniumi-dij dicsőségéért, vala
mennyi pompás kondícióban. Pazar látvány 
volt, amint elparádéztak a közönség előtt s kü
lönösen Gilpin, Ibikus és Kitartás külleme tűnt 
ki_ a mezőnyből. A start hamarosan sikerült s 
Büszke állt az élre, követve Marosvölgy, Gilpin 
és Ibikus által. Az egyenesre fordulóig csak 
annyiban változott a helyzet, hogy Kitartás ja
vított pozícióján. A távnál Gilpin próbált meg
szaladni ellenfeleitől, de Ibikus azonnal mellé 
szegődött és keltőjük között ádáz küzdelem kez
dődött meg, amely 200 méteren át tartott s 
végül fejhosszal Ibikus javára dőlt el. Büszke 
már a távnál kiesett a küzdelemből s helyét 
Kitartás foglalta el, amelyet a célban is megtar
tott Büszke előtt. A program első számát Pajzán 
nyerte meg, a nagy favorit Pás de Calais még 
helyezéshez sem jutott. A Szent Gellért handi- 
cap-ben Somogy győzött fölényesen. Mint favo
ritok nyerték meg versenyeiket Birl, Musset és 
Cortina. A részletes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Blaskovich A. Pajzán (6) Schej
bal. 2. Benvenuto (2) Gutái. <3. Bernina (2*4)  
Csuta. F. m.: Pás de Calais (7:10 reá). ’/< h. 3 h. 
Tót.: 10:59. — II. FUTAM. 1. Gestiit Kleinhart 
Blrl (l’/j) Stircula, 2. Turkana (10) Lynch, 3. 
Maxima (6) Klimscha. F. m.: Tekla (2Ó), Rclly 
(16), Csalfa (6), Rózsalak (12), Herbstzeitlose 
(6), Igpác (5), Herba (12), Corvin (14), Ma 
Chérie (14), Unverzagt (10), Barna leány (16),

Vegye meg délután

mai_ számát]
Uj cikksorozat:

Hogyan 
veszítettük el 

a beket?
Okmányok, titkos írások, 
memoárok alapján

On Ménsi
Jól akar ön vásárolni?
Divatosan akar ön a tavasszal 
tctőtöl-talpig felöltözködni ?

Akkor igénybe kell vennie 
Önnek az oly jól bevált

kirakati készpénzáron 
nyújtott folyószámla
hitelt a

Havas áruházban
Néhány tájékoztató ár konfekció-osztályomból» 

Női letöltők P 40-töl 
Féri! öltönyök és felöltök P 60-tól 

NŐI tusod es Bamasrg runee r 20-toi 
KaszltimOH. relvemKabatoK es compies 

ízléses kivitelben.
Azonkívül nagy választék gyermekruhA«atl 
cikkekben, továbbá selyem-, sztlvet-, 

szőnyeg-, cipő- ás szOrmeárukban.

HftUQS LASZLÚ
Budapest, |V., Calvln-tér I.

Tally-hó (20), Salome (20), Toborzó (10), Pi- 
hegő (20). l'/i h„ 1 h. Tót.: 10:26, 16, 32. 33. —. 
111. FUTAM. Millenniumi-dij: 1. Wenckheim D. 
gróf Ibikus (3) Schejbal), 2. Gilpin (5:10 reá) 
Balog, 3. Kitartás (12) Janek. F. m.: Büszke (3), 
Hortobágy (6), Marosvölgy (10), Sisakos (16), 
Nrdwind (16), Warhaft (6). Fejh., 1’4 h. Tót.: 
10:51, 13, 12, 17. — IV. FUTAM. 1. Horvát A- 
Somogy (2%) Csuta, 2. Ejnyel (8), 3. Liigner 
(16) Weckeimann. F. m.: Bizalom (4), Herakle-s 
(10), Nagyur (12), Pásztó (2), Vlasta (6). Balti
more (6), Fogj meg (4). B/i h., 2 h. Tót.: 10: 38. 
19, 59, 64. — V. FUTAM. 1. Kengyeli ménes 
Musset (5:10 reá) Lynch, 2. PártütÖ (25) Marti
nék, 3. Puseta (10) Schejbal. F. m.: Csak előre 
(l’/t), Trivia (10). Rhactie (6). 2»/a h., 2 h. Tót.: 
10:18, 16.92. VI. FUTAM. 1. Hg. Festetlek Cor
tina (l’/») Csuta, 2. Portó (8) Hűlnie, 3. Tam- 
diu (3) Szabó L. II. F. m.: Rejtély, Farsang, He- 
ros, Granada. Sevcrina, Zsarnok, Toto, Tudós, 
Talált kincs. Nyakh., fejh. Tol.: 10:44, 21, 38, 23.

Lovasmérkőzés és kocsiverseny Nagyatádon. 
A Somogy-Zalai Lótenyésztő és Lovassport Egye
sület rendezésében vasárnap délelőtt lovasmér
kőzést és kocsiversenyt tartottak Nagyatádon, 
hölgyek dijában Tedesco Viktorné győzött, 
amelyen 97 induló vett részt. A kitünően sike
rült versenyek számait Tomcsányi Lajos száza
dos, Horváth György, Boch Mihály, Kovács Már
ton százados és Fekete Aladár báró nyerték.
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— Barna? Károly beszámolója. Májúi hó 
ÍMn délelőtt tartja meg a rendőrhatósági 
tilalom folytán április 27-érői elhalasztott 
— beszámolóját szegedi választói előtt 
Rassay Károly a Nemzeti Szabadelvű Párt 
elnöke. Rassay több ellenzéki képviselő 
kíséretében szombaton délután utazik le 
Szegedre és este nagyszabású társasvacsora 
keretében találkozik előbb választóival. 
Szeged választópolgársága nagy érdeklő
déssel várja Rassay beszámolóját. Hód
mezővásárhelyről Kun Béla képviselő veze
tésével nagyobb küldöttség vesz részt a sze
gedi beszámológyülésen.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist telte közzé: Kissé melegebb idő, az or
szág egy-két pontján esők, illetőleg zivata
rok várhatók.

— A Pesti Izr. Nőrgylet közgyűlése. A Pesti 
Izr. Nüegylet vasárnap tartotta uicg rendes évi 
közgyűlését keinenesinihályfai Deutsch An- 
talné elnöklésével. Dr. Glücksthal Samuné a vá
lasztmány nevében megköszönte nz elnökasz- 
szonynak az egylet legujabb intézménye, a 
„Nők Otlhoná‘‘-nak létrehozása körül kifejlett 
munkásságát. Breuer Ármin főtitkár kegyelettel 
emlékezett meg a Nőegyletct a lefolyt évben 
ért nagy veszteségekről: Schivartz Jakabné v. 
alelnök és Szabó Józscfné választmányi tag ha
láláról. A főtitkári jelentés meghallgatása utón 
a közgyűlés az egylet tisztikarát újból megvá 
fosztotta.

Ha pénzre var*  
szüksége 
bndspextl vagy bndapeet-kömyéW házra, telekre *e  
építkezésre. gyorsan és előnyösen kaphatja 
hosszabb törlesztésre

SOLTI LAJOS '„„X-S.níX'01 
Tisza István (Tolt Fürdő-utca) 1O.

— Kilencezer hold termőföldet pusztított 
el Békésben a jégeső. Békéscsabáról jelen
tik: Jánossy Sándor békéscsabai polgár
mester vezetésével vasárnap bizottság szállt 
ki Békéscsaba környékére, hogy 
gálja a péntekesti jégverésokozta 
A bizottság megállapítása szerint 
határban mintegy kilencezer hold 
det pusztított el a jégverés, ugy, 
búza kivételével minden gabonát 
szántani. A mezöberényi 
tojásnagyságu jég is esett

— A kereskedftellenes Irányzat megszűnteté
sét követelte ■ vaj- és sojlnngykereskedők va
sárnapi közgyűlése. A Budapesti Sajt- és Vaj- 
nngvkereskedök Egyesülete vasárnap rendes évi 
közgyűlést tartott. Rottcrmann Leó kereske
delmi tanácsos, elnök megnyitóbeszédében a 
napi élelmezési cikkekre nz luxusadó alól való 
mentességét, a forgalmi adó enyhítését s a ke 
reskedőellenes irányzat megszűntetését köve
telte. Blán Ármin társelnök, Fendrich Jenő. 
Gyémánt István és Hegedűs Artúr felszólalók 
hangoztatták, hogy a kereskedelem még soha 
nem élt át a jelenleginél válságosabb időszakot. 
A tisztújítói során elnökké újból Rottcrmann 
Leót választották meg.

Alraune nyerte az osztrák ögetőderbyt. Va
sárnap futották le Bécsben az idei osztrák 
Ögetőderbyt, amely teljesen a várakozásnak meg
felelően végződött. A versenyt a nagy favorit 
Alraune nyerte meg Colorado Zealous és Leptlr 
előtt.

Kozák tisztek lovasmutatványaL Szombaton 
délután 8 orosz, kozák tiszt érkezett Jugoszlá
viából Szegedre, ahol vasárnap és hétfőn este 
érdekes lovasbravurokat mutatnak be. Az orosz 
tisztek kedden folytatják útjukat és bemutat
koznak az ország különböző városaiban.

megvizs- 
károkat. 

a fürjesi 
termöföl- 
hogy a 
ki kell 

határban lud-

A milánói olasz automobil
klub 400 tagja Budapesten

70 verseny-, túra-, sport-, 44 kísérő autó érkezett 
szombaton éjjel 12 óráig Budapestre

A . _____ _____
kapu fogadta szombat este négy órától éjjel 
tizenkettőig beérkező olasz autóversenyzőket 
és vendégeket. A KMAC egész vezetősége üd
vözölte őket a célnál. Petrovics Vidor, a KMAC 
titkára, helyezte el szállodákba, kiosztotta je
gyeiket és igazította útba az összes érkezőket. 
Vasárnap reggel fél tízkor gyülekeztek az olasz 
vendégek a Királyi Magyar Automobil Clubban, 
ahol egy ünnepélyes aktus keretében Frate 
lynoto Mercanti, a milánói automobil klub 
elnöke, a KMAC vezetőségével, Andrássy el
nökkel

kicserélte a Királyi Magyar Automobil Club 
zászlaját a milánói automobil klub zászla

jával.
Pont tiz órakor indultak el a Királyi Magyar 

Automobil Club elől az összesereglett autók 
tömege a Kossuth Lajos-utcán, Vilmos császár
utón, Andrássy-uton keresztül a Névtelen Hős 
emlékművéhez. A Hősök emlékkövénél Frate 
lynoto Mercanti, az olasz automobil klub el
nöke elhelyezte koszorúját, halk ima kíséreté
ben, utána Andrássy Sándor gróf, a KMAC 
elnöke szintén koszorút helyezett a Hősök 
emlékkövére. Innen zárt sorokban a KMAC 
vezetésével cca kétszáz autóval, az Áruminta
vásárt látogatták meg olasz vendégeink. Igen 
dicsérölcg nyilatkoztak az ott látottak felett, 
elragadtatásukat fejezték ki a magyar ipar 
óriási arányairól és meglepetve szemlélték az 
olt felhalmozott óriási mennyise ’* iparcik
keinket.

Program szerint fél tizenkettőkor gyülekez
tek kocsijaiknál ismét az olasz vendégeink, 
ahonnan a KMAC vezetősége kalauzolásával a 
Várba mentek, hogy

a kormányzót üdvözöljék.
Gr. Vff. Mercanti vezetésével tiz olasz előkelő
séget fogadott a kormányzó, utána pedig az 
erkélyen meleg szavakkal üdvözölte az ide
érkezett olasz autós vendégeket, akik zajos 
lelkesedéssel éljenezlek a kormányzónak. Az 
üdvözlés után a zenés őrségváltásban gyönyör
ködlek olasz vendégeink.

Délben két órakor a budapesti olasz fassio 
épületében bensőséges ünnepség folyt le. Az 
ünnepségen Alessandro Lessona olasz gyarmat
ügyi államtitkár a Budapestre érkezett olasz

fehérvári célnál felállított reflektoros disz- sportférfiak vezetőjét üdvözölte, Pignatellt 
ncrceg, az olasz fassio vezetője, ezután Les- 
sona államtitkárt, a budapesti olasz kolóniá
hoz tartozó gyermekek nevében egy kis nem
zeti ruhában öltözött olasz fiúcska köszöntötte. 
Lcssona meleg szavakkal köszönte meg a lel
kes üdvözlést, örömét fejezte ki afelett, hogy 
a budapesti olaszok annyira szeretik az olasz 
nemzeti lobogót.

— Igyekezzetek — mondotta Lessona a 
nagyszámú olasz közönség felé fordulva — 
ezt a szeretetet megszilárdítani és szeretni 

azt az országot, amelyben éltek.
Magyarország törekvései igen rokonszenvesek 
Itália előtt.

Lcssona államtitkárt beszéde után lelkesen 
köszöntötte Ártotta budapesti olasz követ az 
ünnepségen megjelent olasz előkelőségek ne
vében is.

Az olasz követség háza elől az autóstábor 
négy órakor zárt sorokban elindult a magyar
olasz mérkőzésre az üllöiuti pályára, ahol 
megérkezésükkor az egész magyar publikum 
lelkesen éljenezte az olasz autósvendégeket. 
Az olaszok tiszteletére este fél nyolckor opera
előadás volt, amely ulán

■ főváros ezerterltékca bankettet adott u 
olasz vendégek tiszteletére.

Az olaszok nagy része verseny-és sporlkocsi- 
A banketten Budapest Székesfőváros nevében 
Lobmayer Jenő tanácsnok, mig a Királyi Ma
gyar Automobil Club nevében Bclltska Sándor 
volt honvédelmi miniszter, varsói követ üdvö
zölte meleg szavakkal az olasz vendégeket.

Az olasz vendégek nevében Gr. Uff. Mercanti 
lelkes beszéddel válaszolt és meghatottan kö
szönte meg a fővárosnak és a KMAC-nak a 
feledhetetlen vendégszeretetet.

Az olaszok nagyrésze verseny- és sportkocsi
val benevezett a 15-én tartandó és a Királyt 
Magyar Automobil Club által rendezett táti 
kilométerlanszéra. A benevezettek csütörtökig 
Pesten maradnak, mig kísérőik nagyrésze már 
kedden folytatja túráját Becs felé. A Királyi' 
Magyar Automobil Clubot és vezetőségét mél
tán dicséret illeti azért a fáradhatatlan mun
káért, gördülékeny rendezésért és kifogástalan 
keresztülviteléért az előre megállapitottt 
programpontoknak. Kálmán Sándor.

sajnálatosabb, mert a világhírű cég, a magyar
olasz barátság jegyében, különös súlyt fektet 
a magyar piac ápolására és éppen most egy uj 
részvénytársaság alapításában vesz részt, amely 
„FIAT Automobilok Magyar Eladási Rt.“ neve 
alatt a FIAT-automobilok népszerűségét fenn
tartani és fejleszteni hivatva lesz. A lankadat
lan műszaki munka, mintaszerű modern orga
nizáció és a típusoknak minden igényt kielégítő 
gazdag sorozata, amely a FlAT-müvekct jel
lemzi. arra jogosítja fel azt a vállalatot, hogy 
ugy Olaszországban, mint az egész világban 
egyaránt, mint az olasz precíziós gépipar lég- 
ismertebb és legkitűnőbb, úgyszólván közmon
dásos kitevője szerepeljen. A mintavásár kitűnő 
alkalmat nyújtott volna arra, hogv a FIAT- 
müvek ezen felkészültségüket bebizonyítsák az
által, hogy a közönség a legujabb FIAT- 
kreációt, a rendkívüli elterjedésre hivatott 1.5 
literes „514“ tipusu kocsit megismerje. A Vásá
ron a FIAT azonban több egyéb termékével 
szerepel azon sok közül, amelyet 35.000 mun
kást foglalkoztató koncernje, az automobilgyár
tással párhuzamosan a fejlettség legmagasabb 
fokára vitte: két mezőgazdasági traktorral, egy 
rendkívüli gyors, 450 lóerős motorral ellátott 
repülőgéppel és e gép motorján kivüi egy hatal
mas 12 hengeres 1000 lóerős, valamint egy 
turisztikai és iskoláztatási célokra alkalmas 
kisebb héthengeres, 80 lóerős „csillag“-motor- 
ral.

)( Az olajkorom elplszkltja a motor belső 
részeit, azt rendes működésében gátolja, el- 
kokszosodik és karcolja a dugattyúkat és hen
gerfalakat. Néhány csepp „Wing-OU“ a benzin
ben állandóan tisztán tartja a robbanó teret

A Somooymegyel 
Automobil Club dirt track 

versenye
Kaposvár, május IL

A SAC ma délután tartotta nagy érdeklődés 
mellett országos salakpálya motorversenyét. 
Eredmények a következők: 175 ccm kate
gória: 1. Balogh Miklós MTK. 250 ccm-es kate
gória: 1. HAC. " *- 4-
gória: 1. Baranyai István HAC. 
kategória: 1. Sáfrány János SAC. 
kategória: 1. Viszt Károly SAC.

1. Kiss László HAC. 350 ccm-es kaié*
500 ecm-es
750 ecm-es 

___ u___ ________________ „ ___ 350 ccm-e*  
(oldalkocsis): 1. Benits Sándor HAC. 500 
ccm-es (oldalkocsis): 1. Pálffy Jenő 9 p. 06 
mp. Kaposvár szólóbajnoksága. 20 kör: L 
Kesjár János Hungária 9 p. 52.5 mp. 2. Kiss 
László Hungária 9 p. 53.2 mp. Kaposvár oldal
kocsis bajnoksága: 1. Bástya János.

zsoldossá

A lovasmérkőzések harmadik napja. Vasár
nap bőven kijutott a főváros sporlközönségének 
a szenzációkból, de hogy a legfiatalabb sport
ági! nkat is megkedvelte a közönség, igazolja az 
■ nagy érdeklődés, amely a Milleniumi dij és az 
olasz-magyar mérkőzés konkurenciája melleit 
is megnyilvánult n vasárnapi lovaspóló iránt. 
A vasárnapi mérkőzése főszáma a Síitevényi-dij 
döntője volt, amelyet a Blue dragont csapat 
(Mr. M. N. Kearns, Hatvány Endre báró, Mr. 
Bryan Martin, Aicli llubert) nyert meg izgalmas 
küzdelem után 5:4 arányban a Red dcvils csa
pat (Sorg Jenő, Mr. Tttch, Morgan őrnagy, 
Mícklcnburgi herceg) ellen. Ezt megelőzően a 
báró Papp Géza-dij sorsa dőlt cl véglegesen a 
döntőbe került tolnai Nádasdy huszárok csa
pata (Kállay Oszkár, Bartalis Kálmán, Gyomlay 
Gábor, Purgly Tamás) és a komáromi Árpád 
huszárok csapata (Kintsey András, Makay At
tila, Gyurkovicli György, Wdsner Antal báró) 
között. Ezt a mérkőzést jobb összjátékukkal 4:2 
arányban a komáromiak nyerték meg.

) ( Olcsóbbak lettek az autőfefozerci -,«i v,-
Régi panasza az autótulajdonosoknak, hogy 
egyes autófelszerelési cikkek beszerzése Ma
gyarországon a sulyos vám és egyéb terhelő 
költségek miatt aránylag drága árakon történ
hetik meg. A szakmabeli kereskedők igyeke
zete, hogy e tulnyomórészben külföldről impor
tált cikkekre vámkedvezményeket érjenek el, 
sajnos, nem járt eredménnyel s igy mindeddig 
nem volt meg a lehetősége annak, hogy az 
aulófelszerelési cikkek olcsóbb árakon kerülje
nek a piacra, örömmel kell ezekulán regisz-

Emeli >i motor tel)Mitményót

Irálnunk azt, hogy az egyik legnagyobb szakma
beli üzlet, a Szilárd Béla aulófelszerelési cég 
mégis módot tnlált a legszükségesebb cikkek 
árainak leszállítására. A cég a tavaly kiadott 
nagy autókellék-katalógusában szereplő cikkek 
javarészének árait e hó elsejével lényegesen 
leszállította, hogy a sulyos gazdasági viszonyok 
közepette vevői helyzetét megkönnyítse.

) ( Minerva n Vilmos császár-utón. A Nemzet
közi Gépkereskedelmi Rt.-nak, nz. ország ezen 
első autókereskedelmi vállalatának kiváló üz
leti érzékét dicséri azon elhatározása, hogy a 
koncernjébe tartozó Minerva Autókereskedelmi

Rt. irodáját és mintatermét a centralizáció he
lyes elve alapján a patronizáló Angol-Magyar 
Bank palotájában V., Vilmos esászár-ut 26., 
illetve 32. sz. alatt levő helyiségébe helyezte át 
s ezzel folytatta azt a törekvését, amely már 
előzőleg a központi autójavitómühcly felállítása 
által oly kitünően bevált. A vezetőség, amely
ben változás nem történik és a jól működő 
service ezentúl is a tőlük megszokott előzé
kenyé ggel párosult pontossággal mindent el 
fognak követni, hogy ezt a kiváló márkát még 
fokozottabb mértékben terjesszék. A Minerva 
alkatrészraktár és service, értesülésünk szerint, 
továbbra is Váci-u. 80. sz. alatt marad.

) ( A torinói FIAT-müvek akarata ellenére 
nem jelenhetett meg kocsijaival a jubiláns 
Budapesti Nemzetközi Mintavásáron, a púrizsi 
„Bureau permanent des constructcurs d’auto- 
mobiles" régebbi keletű tiltó rendelkezése kö
vetkeztében, amelynek visszavonását már nem 
sikerült idejekorán kieszközölni. Ez annál is

QOODRICH

VEZERK.ÉPVISELET.'SZILÁRD BELA-riAGYMEZÖ-UCCA-15

O A Magyar Pamutipar igazgatósága május 
5-én tartott ülésén elhatározta .hogy a közgyű
lésnek javasolni fogja a 856.684.22 P nyereség*  
bői 461.595.74- P értékcsökkenési leírás után 
részvényenként —.80 P osztaléknak 1930 május 
17-től való kifizetését. Egyúttal elhatározta, 
hogy a múlt évi közgyűlésen elhatározott rész
vényösszevonást a fenti naptól kezdve hajtja 
végre. Eszerint 5 darab 15 P névértékű rész
vény bevonása ellenében 1 darab 75 P névértékű 
részvény kerül a Hitelbanknál kiadásra.

— A Nemzetközi Vásár látogatóinak figyel
mébe. Fehérnemű és divatcikkei beszerzésére 
most van a legkitűnőbb alkalom, mert személye
sen válogathatja ki a legszebb anyagokból 
fehérnemű-szükségletét. Tegyen megrendelést 
Gálnál (Károly-körut 3), ahol méret utáö a 
helyszínen levő üzemekben huszonnégy óra 
alatt a legtökéletesebb szabású fehérnemű 
készül, mert ízlés, megbízhatóság, elegancia: ez 
a három szó jellemzi a hárombetűs Gál uri- 
divat-üzletét. Fontos, hogy ne idegesítse magát 
olyan fehérneművel, amely dörzsöli testét és 
amely nincs alakjára szabva. 

JÓ UTAKON, ROSSZ UTAKON
eoyarAnt POMPÁS TEI.JESITMÉNYO a

CORDATIC
Önnek if ezt kell vásárolnia.
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Két fivér bestiális merénviete 
egy fiatal leány ellen

X főkapitányságon vasárnap súlyos vád
dal terhelten letartóztattak két fiatalkorú 
iperosScgédet, két testvért, akik bestiális 
módon merényletet követtek cl egy fiatal 
leány ellen, azután kifosztották.

M. E. gyári munkásleány, aki most állás 
nélkül van, a Népligetben

uegbmerkedett egy Hatalcniberrel.
A leány elpanaszolta, hogy nincs állása 
mire az uj ismerőse felajánlotta, hogy men
jen vele, majd munkál szerez a számára. A 

leány gyanútlanul követte a fiatalembert, 
aki a ferencvárosi kiserdőbe vezette, ahol 
hódészerü barakkokban munkásíakások 
vannak. Bekopogtattak az egyik bódé ajta
ján, majd mikor egy másik fiatalember, a 
bátyja kinyitotta az ajtót, hirtelen mozdulat
tal betaszitotta a bódéba a leányt és

— Mussolini svéd kitüntetése. Rómából 
jelentik: Mussolini miniszterelnököt, a svéd 
király a Szerafin-rendjellel tüntette ki. A 
római svéd követ a napokban nyújtja át 
Mussolininek a rend jelvényét.

— Gazdagyiilés Berettyóújfaluban. Nagy
szabású gazdagyűlés volt ma Berettyóúj
faluban. A vármegye minden részéből nagy
számban vettek részt a gazdák, melyen a 
mezőgazdaság legsürgősebb kérdéseivel fog
lalkoztak. A gyűlés Vág László báró főispán 
elnöklésével az értékesítési válság megszün
tetésére a mezőgazdasági hitelkérdés meg
oldásán, az útépítésekre, az állattenyésztés 
helyes irányban való fejlesztésére és a nö
vénytermelésre vonatkozólag hozott határo
zatokat, amelyeket felterjesztenek a kor
mányhoz végrehajtás céljából. A nagygyűlé
sen több országgyűlési képviselő is rszt- 
vett.

— Klebelsberg miniszter Varsóban. Kle- 
betsberg Kunó gróf vallás- és közoktatás
ügyi miniszter ma reggel ideérkezett. A 
pályaudvaron a magyar követség és a len
gyeik ülügyminisztérium képviselői fogad
ták.

THW ELEFIIIIIOK 
hal on an1

vádolták, 
er-

— 17 éves flu gyilkossági bünpűre. Ka
posvárról jelentik: Tizenhétéves fiú állott 
tegnap gyilkossággal vádolva a kaposvári 
kiráy törvényszék elölt. Azzal ' 
hogy ez év februárjában a törökrécsei 
dőben Árvái József cigányprímást meggyil
kolta. A fiú azzal védekezett, hogy a prí
más a pénzét akarta tőle elvenni s ö nein 
adta oda. Erre dulakodni kezdtek és a du
lakodás hevében ölte meg Árváit. Bebizo
nyosodott azonban, hogy a cigánylegény 
Árvái Józsefet a hegedűjéért ölte meg. Tíz
évi fegyházra ítélték. Az ítéletben az elitéit 
megnyugodott.

TÖnCOLÚ elefAm 
hal Ottmoan 

—— .......................... ■■■»
— Álom a robogó vonat alatt. Szigetvár

ról jelentik: Különös kalanja volt Kovács 
Mihály szulimáni szőlősgazdának, aki a 
vasárnapot a szőlőhegyen lévő borpincéjé
ben töltötte. Estére imbolygó léptekkel, illu- 
minált állapotban indult hazafelé. Útközben 
elálmosodott, felmászott a vasúti töltésre cs 
a két sin közé feküd üt le aludni. Hajnal 
felé arra haladt a kaposvári vonat, de Ko
vács Mihály nem ébredt fel a vonat zörejére, 
nyugodtan folytatta az alvást. A vonat elro
bogott fölötte s az utolsó kocsiról Iclógó lánc 
fejbeütötte, meg is sebesitette, de ő még erre 
sem ébredt fel. Jóval később, midőn rátalál
tak s felébresztették, nem tudta megmon
dani, hogy mi történt vele.

bezárta mögötte az ajtót.
M. E. most már látta, hogy tőrbecsalták 

és ki akart rohanni a bódéból. A két testvér 
azonban rávetette magát. leteperték és össze
kötözték. A leány kétségbeesetten védeke
zett, támadói azonban

legyűrték és a szerencsétlen fiatal terem
tés a bestiális emberek karmaiba került.

Reggelig tartották a bódéban és azzal a fe
nyegetéssel engedték el, hogy senkinek ne 
merjen beszélni a történtekről. Mikor kien
gedték az éjszakai fogságból, észrevette, 
hogy

a gyűrűjét is ellopták.
A megkinozott leány a főkapitányságra 
ment és feljelentést tett. A rendőrség előállí
totta a két testvért, akiket beismerő vallo
másuk után letartóztattak.

— A kőbányai evangélikus egyház alapkőleté
telt ünnepe. Vasárnap délben helyezték el a kő
bányai Marlinovics-tér sarkán levő uj evangé
likus templom alapkövét többszáz főnyi közön
ség jelenlétében. A MÁV. Gépgyár dalárdájának 
éneke után Raf/ay Sándor dr. püspök tartotta 
meg avatóprédikációját. Radvánszky Albert báró 
dr. az evangélikus országos egyház Lamotte 
Károly dr., a székesfőváros Sorg Antal építész 
és Dörfler Lajos pedig a kőbányai róm. kath. 
egyházközség nevében járult az alapkő elé.

— Ezer cigány mostrehangversenye az FTC- 
pályán. Áldozó csütörtökön, május 29-én, 
monstre cigányhangverseny lesz az FTC fut 
ball-pályán, ahol ezer cigány vonul fel a fut- 
ball-pályára és ad hangversenyt Radics Béla 
nemrég elhunyt cigányprímás síremléke javára. 
A monslrehangversenyi S. Fáy Szerénának, a 
Nemzeti Szinház művésznőjének prológusa 
vezeti be, majd a Himnuszt adják elő a hang
verseny résztvevői. Ezután pedig az ezer ci
gány hegedűje a legszebb magyar dalokat 
fogja játszani.

KOLO ElEEWR
Royal Orleiimban

"^^5ngyBkxu^ág^T^Hcán?"vasárna^^léhHán 
hét óra tájban, Budán, a Tétényi-ut 17. számú 
ház elölt eszméletlenül összeesett és elterült a 
járdán egy elegánsan öltözött nő. A járókelők 
segítségére siettek, élesztgetni próbálták, majd 
kihívták a mentőket, akik megálíapitótták, 
Jiogy a nő valami ismeretlen méreggel meg
mérgezte magát. Beszállították a Rókus-kór- 
házba, ahol a nála talált írásokból megállapí
tották, hogy Srédcr Etel tisztviselőnő. Hogy 
miért követte el nz öngyilkosságot és hol la
kik, azt még megállapítani nem tudták, mert 
nem sikerült eszméletre téríteni. Állapota »u- 
lyos.

— Nagy vihar Olaszországban. Rómából 
jelentik: Szicilianóban a vihar igen jelen
tős károkat okozott. A villamos erőműbe 
belecsapott a villám, úgyhogy az áramszol
gáltatás megszűnt és az tgész városra sötét
ség borult. Egy másik villámcsapás elpusz
tította a XVI. századlmn épült Szent Máté- 
templom tetőzetét, homlokzatát és bal
hajóját.

— Országos rcndőrkutya-kiállltás és verseny. 
Az Országos Magyar Rendőrkutya Egyesület 
rendőrkulya-kiállitást és versenyt rendezett 
vasárnap délelőtt. A rendőrkutya-versenyen 
első lelt Vass Károly Neró nevű kutyája. A 
bevezelővizsgán első Búzát József Maros né
met juhászkutyája. Az airadaile-terrierek közül 
első Egyed Zoltán kutyája lolt.

— Felavatták Szenes Béla síremlékét. A té- 
koskereszluri temetőben vasárnap nagyszámú 
közönség előtt kegyeletes gyászünnepség kere- 
lél>cn avatták fel a nemrég elhunyt Szenes Béla 
iró síremlékét. A fehér múrványobeliszk körül 
számos újságíró jelent meg. do feltűnt, hogy 
azok közül a színészek közül, akik nagy sikert 
aratlak Szenes színdarabjaiban, csak Salamon 
Bélát, Rajnay Gábort és Szegheő Endrét láttuk 
a siremlckavalAsnál. A kegyeletes ünnepség so
rán elsőnek Szenes Béla egyik iskolai tanára 
emlékezett meg az iró iskolai éveiről. Földes 
Imre, a Színpadi Szerzők Egyesülete, Jób Dá
niel pedig a Vígszínház nevében mondott cm- 
lékbeszédet. Balassa Imre, az Otthon írók és 
Hírlapírók Köre és n Magyar írók Köre nevé
ben helyezett cl hatalmas gyászkoszorut a sír
emléken.

Már csak rövid ideig!

FWschmanii
IV., Károly körút 22. (Röcer-bazár MJúróház)

KamflíTH 8lt»oykolmék
kiváló minőségű, 140 cm. Bsáleo,.

Eredeti ugel lórii kamgarn

Eredeti francia tiszta selyem
dús klmintázíeban, 100 széles .._ P 8.9*

49.50
3.55

Crepe de chine nehél minőig. G G
ben, nagy színválasztékban .. .................  P VsVv

1r lobMosöselyem
Kelengyevásznak, damasztúruk, zeflrek, butorripfizek nagy választékban, olcsó árak mellett. 

Burettek férfiöltönyökre és kosztümökre nagy választékban
Kötött- és szövött osztályunkban kivételesen olcsó á ak mellett árusítunk.

Kirakatainkban minden cikk olcsóságáról meggyőződés szerezhető.
— Halálos családi dráma Somogy megyében. 

Nagykanizsáról jelentik: Véres szenzációja volt 
vasárnap a somogyinegyei Tekle községnek. 
Venczcl József teklei gazdaember rossz vi
szonyban cl feleségével. Vasárnap este is ösz- 
szevesztek és a verekedés hevében Venczél 
fejszét ragadott. Az asszony menekült előle, 
de a férfi utánavetetle magát, és a nagy fa
vágóié jszévtl hatalmas csapásokat mért fele
sége fejére. A segélykiállásokra elősictő szom
szédok már csak az asszony holttestét tudták 
kiszabadítani a dühöngő férfi kezei közül. A 
fclcséggyilkos kazdál letartóztatták.

— A községi tisztviselők közgyűlése. A Köz
ségi Tisztviselők Országos Egyesülete vasárnap 
délelőtt rendezte közgyűlését. Dr. Gálffy Dénes 
országgyűlési képviselő elnöki megnyitója után 
Juhász Kálmán a kari sérelmekről beszélt. Ja
vaslatára a községi tisztviselők memorandum
ban kérik, hogy teljesen egyenlő elbánásban 
részesüljenek a megyei és állami kezelőkkel.

*-• Postamesterek nagygyűlésé. A Postameste
rek és Postamesteri Alkalmazottak Országos 
Nyugdiiegyesűlete vasárnap délelőtt tisztújító 
közgyűlést tartott. Wagner Richard elnök beje
lentette, hogy kétségbeejtő anyagi helyzetükre 
a miniszternél keresnek orvoslást. Beszámolt a 
kapott 'kölcsönről, a fiú és leányinternátusról és 
a zegyesület házvételéről. Parraghy József tit
kári jelentése után az egyesület a régi vezetősé
get választotta meg.

— A Budai Dalárda elutazott Londonból. 
Ripka Ferenc főpolgármester és a Budai 
Dalárda énekkara ma délelőtt 10 órakor 
Londonból Hollandia felé elutaztak. A 
pályaudvaron megjelent Lordmajor e sza- 
vakkl búcsúzott a dalosoktól: Á mielőbbi 
viszontlátásra!

űnfi EMIOH
Roval OftiKöan

— Az Orvoakongresszuseal kapcsolatban 
gyógyárukiállitást rendeztek, ahol a különböző 
gyógyáru-képviseletek és vállalatok mutatták 
be legújabb készítményeiket. Az Orvoskon
gresszus résztvevői természetesen nagy érdek
lődéssel szemlélték az igen sikerült gyógyáru
kiállítás anyagát.

Különösen a Labor gyógyszer- és vegyi Ipari 
gyár kiállitott szereit vette körül az orvosok 
tömege. A Nervosán (idegbaj ellen), a tionaltln 
(tiidőbaj ellen), a Roz.tnyaLchinoin lázellenes 
cukorka, valamint a külföldi drága árut teljes 
értékkel pótló, mesterségesen előállított karls- 
badi só nagy síkéit aratott a szakemberek 
előtt. A Labor-gyár különböző régen bevált 
gyógyszereit és szappannit is bemutatta.

A Török József Rt. különböző gyógyláplálé- 
kait állította ki nagy feltűnés mellett, ezek kő- 
zött a világhírű Au/efre-lisztjét és a Scrrovallo 
eredeti chinin-vasborát. A Török József Rt - 
céggel szoros összeköttetésben álló Ásványvíz
forgalmi Rt. pedig a hazai gyógyvizekből, a 
Mohai, Parádi és az általa képviselt többi 
gyógyforrások vizéből rendezett tanulságos ki
állítást.

Egyik eseménye a gyógyáru-kiállitásnnk a 
Dr. Égger Leó és Egger J. gyógyszervegyészeti 
gyár pavillonjs, ahol ez az évtizedek óta fenn
álló gyár külföldi gyártmányok pótlására ki
válóan bevált készítményeit mutatja be. Külö
nösen nagy feltűnést keltett az „Eggoplast" 
magyar gyártmányú kaucsuk ragtapasz, amely 
r legtökéletesebb külföldi tapaszok pótlására is 
teljesen •megfelel.

— Az eszperantislák közgyűlése. A Magyar 
Országos Eszperantó Egyesület vasárnap tar
totta évi közgyűlését. Tolnai Pál főtitkári je
lentésében ismertette az egyesület mullévi 
működését. Beszámolt arról a munkásságról is, 
amelyet 1200 külföldi, nemrégen Pesten járt 
eszperantó vendégünk végez odakinn a magyar 
érdekek védelmében. A budapesti vásár alatt 
igen sokan jelentkeztek uj nyelvtanfolyamra. 
Az egysület uj főtitkára; dr. Mezcy István, 
ügyésze pedig dr. Szilágyi Jenő lett. A köz
gyűlést Mihalik József elnök rckeszletle be.

— Ha kevés pénzért elegánsan akar ruház- 
kodni, keresse fel László Sándor kitűnő hír
nevű férfiszabó üzletét (Rákóczi-ut 50), ahol 
rcndelésszerücn, mérték után, többszöri próbá
val, elegáns férfiöltönyöket 80 pengőért készít. 
Minden darab a cégfőnök irányítása és ellen
őrzése mellett a legtökéletesebb kiállításban és 
legdivatosabb szabással készül.

— Nemcsak a kiállításon, hanem a város 
szivében, Fénuet Marcalnál is (VI., Tcréz- 
körut 34) kellemes meglepetésben részesülnek 
a tavaszi vásár látogatói. E cég árui Ízlésben, 
minőségben és árban vezetnek és kirakatainak 
megtekintését a vásárlóközönség szives*  figyel
mébe ajánljuk. Különösen kiemelendők az 
újonnan árlmwtt Jgrtu*

Teljesen megszűnik!

áruháza
Mosó v«lle __ 7Q

színtartó, nagy váUsctékban P • ■ V

Nansznng-ltafiszl __  CQ
fehérneműre  .........P

Frotílrkelmók O QK
nagy klrolntAzáabM, 70 ca. széléé ...... P fcis VW

Cérna fieergette __ CQ
100 cm. széles, nagy színválasztékban .... P • V v

Francia mlntózoít Georgette 1
100 cm. széles ..............................P •

Hova utaznak üdülni 
az amerikai 

multimilliárdosok?
Alkalmasint Pnlm Beachba, Miamiba, vagy 

egy karcsú vitorlásjachton a tengerre. Sajnos, 
ott nem találkozhatunk velük. A prominens 
dollárarisztokraták egy csoportja azonban 
kitart a már-már hagyományos útirány New- 
York—Párizs—Karlsbad mellett, mert ezek 
komolyan veszik a munkát és komolyan vigyáz
nak az egészségükre is. Dolgozni teljes erővel 
csak egészséges ember tud. Azelőtt királyok 
lépkedtek azokon n sétányokon, ahol ma a 
dollárkirályokkal találkozunk. Ezek a látogatá
sok nem kis mértékben amerikai szellemet 
plántáltak Karlsbadba ...

Egy technikailag megoldható kérdés nyert itt 
legnagyobbstilü megvalósulást, az orvostudo
mány területén; tzanatóriumépités költségekre 
való tekintet nélkül, hézagnélküli kivitelben, a 
legtökéletesebb orvosi felszereléssel, a modern 
komfort legkényesebb igényeinek kielégítésével, 
melyhez a gyógykezelés legújabb vívmányainak 
alkalmazása járul. Mindez a legkényesebb 
amerikai értelemben!

Amikor ezt megállapítjuk, dr. J. Mueller 
klinikájára gondolunk, melynek törzsvendégei 
elsősorban ezek a kényes igényű amerikaiak. 
Már most önként felvetődik a kérdés, miért 
nem önállósítja magát Amerika ezen a téren? 
Hiszen pénzért mindent meg lehet szerezni?

Európa azonban egy dologban még mindig 
Amerika előtt jár: az egyéniségek és művészek 
terén, Az orr- és fülbetegségek kezelésénél 
pedig az individuális orvosi művészet igen nagy 
szerepet játszik. Es azonkívül ugvebár nehéz 
dolog volna a karlsbadi gyógyforrást, melynek 
óriási jelentősége van a nagyothallót gyógyi- 
fása terén „en bloc‘‘ Amerikába exportálni.

Igv létesült európai területen amerikai ízlés
nek és igényeknek is megfelelő szanatórium, 
mely páratlan a maga nemében. Abban is 
amerikai szellemű ez a szanatórium, hogy a 
középosztálynak is lehetővé teszi a bennlakást. 
Pazar bőkezűséggel és pompával berendezett 
milliőben, elsőrangú és kellemes üdülőhelyet 
találhat itt a középosztály is.

— PéterlT.v Tamás jubileuma. Vasárnap este 
az Otthon Körben kétszázteritékes bankett ke
retében ünnepelték Péter ff y Tamást, a neves 
székely irót írói működésének negyvenéves ju
bileuma alkalmából. Az irót, aki székely nem
zeti viseletben jelent meg a tiszteletére rende
zett ünnepségen, elsőnek Sziklay János, az 
Otthon-Kör alelnöke üdvözölte. Erdőst Dezső 
a Frissujság szerkesztősége nevében köszöntötte 
a jubilánst vidám hangulatú beszédben. A 
tósztok hosszú sora a székely egyetemi és fő
iskolai hallgatók meleghangú feiköszöntőjével 
ért véget.

ZE/SLER EDITH
világát*  rakció

09UIMROUGE
—“ A Magyar Jövő Szövetség közgyűlése. Va

sárnap délelölt tartotta meg rendes évi köz
gyűlését a Mngyar Jövő Szövetség. Dr. Hegyi 
Károly főtitkár és Lamoth Mihály főpénztáros 
számollak be az elmúlt esztendő eseményeiről. 
Vitéz Bánságiig György ügyvezető elnök felszó
lalása után dr. Nyircdy Jenő társelnök üdvözölte 
a Szövetséget. A közgyűlés slpcki Bálát Károly 

e|n{jk zárószavaival

Budapesten. A Nem- 
(CIDNA) légiforgalmi 
2. szóm alá helyezte 
“ ” j Fléche

és Bosporus 
európai légi-

egyetemi tanár, országos 
ért véget.

— l’j léglufazáal Iroda 
zetközi Légiforgalmi Bt. 
ii odóját Vörösmarty-tér ____
ál. A Cidna itt ugy saját járataira 
d'Orient (9 óra alatt Párizs) 
expressz-re, valamint az összes 
vonalakra kiad légiutazási jegyeket s' felvesz 
légicsomagokat szállításra. Bármily légiutazásra 
vagy szállításra és légipostára vonatkozólag 
készségesen szolgál felvilágosítással a CIDNA 
központi irodája. (Aut. 827—16 és 827—23.)

16 pengőért naponta 
teljes diétát, ilssies laboratóriumi vizs
gálatokkal, Idillin felszámítás nflktll 
nyújt a FASOR-SZANATÓRIUM (VIL, 
Vilma klrálynő-ul 9.) belgyógyászati be
tegeknek a háziorvos Irányítása mel
lett, kétágyas klinikai rendszerű külön 

moMUmmu
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SZÍ\HAZ-HOZI
A Vígszínház Heltai Jenő veze

tésével kamaraszínházat akar 
létesíteni a Belvárosi Színházból
Molnár Ferenc uj darabja Gaál Franciskával a főszerepben az 

uj színházi vállalkozásban kerülne színre
Híírom pesti szinház sora teljesen bizony

talan. A Fővárosi Művész Színháznak még 
nincs jövő évre gazdája, de alaposan meg
csappant a Magyar Szinház bérleti ajánlko
zóinak száma is. l'gy Werlheimer Elemér, 
nz Andrássy-uti Színház igazgatója, mint 
Röboz Imre, a Vígszínház igazgatója visz- 
szalépett a bérleti ajánlatával.

Ezzel kapcsolatban
a Belvárosi Színház jövő évi szezónjára 

történtek érdekes megbeszélések.
A Vígszínház igazgatója, Robot Imre, tár
gyalásokat folytat ugy a szinház háziurával, 
mint a jelenlegi rezsim igazgatóival arra vo
natkozólag, hogy a jövő évre a Vígszínház 
kezelésébe menjen át a Rclvárosi Szinház. 
Koboz Imre kész tervvel bérelné a Belvárosi 
Színházat. Ha a bérleti tárgyalásai ered
ményre vezetnek, akkor

a Belvárosi Szinház Igazgatója jövő év
ben licitál Jenő maradna,

aki megcsinálja a Rclvárosi Színházból a

Al magyarok győztek
3:1 arányban a lengyelek ellen

ön 1 £ Sl-re váltsa meg jegyét az

Omnia-kabaré
csütörtökön kezdődő előadásaira.Jegyrendelés: Józf-ef £01—25.

A szerzők csak „egy napra" 
adják el darabjaikat a színházaknak 
A jövő szezonra radikális módon akarják bizlositani 

tantiémjeiket a szerzők
K Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete a na

pokban tartott rendkívüli bizalmas ülésén fog
lalkozott azzal a kérdéssel: hogyun lehetne biz
tosítani a jövőben a színpadi szerzőket meg
illető tantiémeket. Köztudomású ugyanis, hogy 
több szinház adós maradt a tantiémckkcl is 
mig az utolsó kellékes is megkapta a bérét, ad
dig éppen

■ darab írója marndt minden kereset 
nélkül.

A bizalmas ülésen az egyik szerző beszámolt 
arról, hogy

< szbilga-igalók bűnvádi utón nem vonha
tók felelősségre

azért, mert a tantiémeket nem fizetik ki. Kér
dést intézlek ugyanis magánúton egy magas 
méltóságot betöltő bíróhoz és ennek jogi állás- 
pontját kérték. Eszerint ha egy színigazgató 
egy jegyet elad és annak tiz, vagy nyolc száza
lékát (amennyi nz írói tantiémj, nem adja át 
a szerzőnek, ezzel nem követőit el sikkasztást 
és ez a követelés csak magánjogi per utján 
hajtható be. Mivel a hosszú és eredménytelen 
pereskedésnek nem akarják kitenni magukat a 
jövőben a szerzők, az elnöki tanács a követke
lőket javasolja:

A jövő évre csak kollektív szerződési blanket
tán köthetnek a szerzők szerződést a darabju
kat előndő színházakkal. Éhben a szerződésben

IHoríofp
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Vígszínháznak régi tervét: a kamaraszínhá
zat. Ha nem is a szezonnyitó darab, de a 
szezón föslágere már a Vígszínház birtoká
ban van. Ez pedig Molnár Ferencnek leg
újabb darabja, amelyet a Vígszínház szerzett 
meg előadásra. Molnár Ferenc darabja 
ugyanis kis színpadot igényel és az iró sze
rint is a Belvárosi Szinház intim szabású 
nézőterén nagyobb hatást tenne, mint bár
mely nagy színházban. A Vígszínház arra 
gondolt, hogy

Molnár Ferenc uj darabját átengedné 
a leendő kamaraszínházának, amely 
Gaál Franciskával a főszerepben mu

tatná be az uj Molnár-darabot.
Molnár Ferenc uj darabja egy kis zsarnok
ról szól, aki környezetén uraskodik, minden
kit terrorizál, közben pedig nem veszi észre, 
hogy ő van a legjobban kihasználva. Belőle 
él az egész család, folytonos munkájával ő 
tart el mindenkit anélkül, hogy az élet örö
meiből a legkisebb részt is kivenné.

ki van kötve, hogy
aa előadandó darabot a szerzők csak egy 

estére engedik át a színigazgatónak 
és ezt az estét a szerző tetszése szerint prolon
gálhatja. Ha egy napon a szerző nem kapta meg 
a tantiémjét, akkor a második napra már

a legrövidebb utón letilthatja darabja elő
adását.

Ezzel aztán olyan kényszerhelyzet elé állítja a 
színházat, hogy ez a szerzőnek a tantiémmcl 
adós maradni nem mer.

Az uj kollektív szerződési blanketta második 
pontja még súlyosabb. Ebben minden szerző 
kötelezi magát, hogy olyan színháznak nem ad 
cl semmiféle színpadi terméket, amely szinház 
valamely írónak a tantiémjével adós maradt. 
Ezzel azután az első pontnak azt a megkerülé
sét lehet kiküszöbölni, amely akkor áll elő, ha 
egy szerző letiltja darabját a színház műsoráról, 
do ugyanakkor a szinház egy másik szerző má
sik darabját akarja ennek helyében előadni.

Ha ezeket a pontokat a szerzők valóban szi
gorúan betartják, akkor a jővő évben valóban 
nehéz lesz adós maradni a színigazgatónak az 
irói tiszteleldijakkal.

Ma éjszaka- talán ?i
A hangosfilm rendezői és témáiról megalko

tásra váró szüzséiket rendesen • zenés vígjá
ték köréből veszik. Ilyen a témája a Décsi- 
mozi most bemutatásra került uj hangos slá
gerének is, amely „Heule Nacht — evcsituell?" 
rímmel a német hangosfilmek közül eddig a 
legnugyobb sikert aratta. Es Joggal. A film 
szüzséjének megteremtője, de különösen a 
muzsikáját alkotó Róbert Stolz annyi

vidámságot, ötletet és melódiát 
halmozott össze ebben a filmben, hogy érté
kei ezt a legújabb talkieprodukciót a szezon 
legnagyobb sikerévé avatják.

A történet szól különben egy okos és foly
ton csak búvárkodó orvosprofesszor, fiatal, 
temperamentumos, szép feleségéről, aki in
kább a fölöttük lakó zeneszerző dalaival törő
dik. Oka ennek, bármennyire is más a lát
szat. hogy ő azoknak n slágereknek a szöveg
írója és ennek a segítségével szerzi meg káp
rázatos toalettéinek árát. Ezt azonban csak 
mi tudjuk, a férj nem. Különböző mulatsá
gos és ötletes bonyodalom után a férj is meg
tud mindent. A női főszerepben Jeny Jugo 
oxccllál. Rengeteg vidámsággal, temperámon- 
itimmal és színészi kvalitással és szépségével 
viszi sikerre ar orvos feleségének pikáns és 
kedves szerepét. A férfi főszerepekben Johnnn 
Ricmann és Sicgfried Amo tűnnek ki. A Décsi- 
mozi uj filmjét elragadtatással fogadta a pesti 
mozilátogató közönség, amely már dúdolja is 
a slágert: Wewfc .VarcW —> evcntsteRf

Premier után
MARION. Miután dr. Frank Imre leleplezte 

magát, ezután sem tehettünk egyebet, mint a 
rutinirt színpadi Írót dicsérni a Marion szer
zőjében. Habár ez paradoxonnak hangzik, hi
szen dr. Frank Imre most esett először át a 
színpadi tűzkeresztségen, mégis ez lehet a leg
teljesebb elismerésünk annak, aki Molnár Fe
renc és Lakatos Lászjó iskoláját olyan siker
rel kijárta. Rendkívül kellemes estél töltöt
tünk az Uj Színházban, ahol a Marion színre- 
került és ez nem másodsorban az előadás ér
deme is. Tóth Böskét még sohasem láttuk eny- 
nyire brilliáns színésznőnek, mint most. Hang
ja, gesztusai melepték még azokat is, akik eddig 
is legteljesebb elismeréssel voltak iránta. Hollós 
Ilona a kívül modern, belül alázatos leány 
portréját sok intelligenciával és soJt tehetség
gel mintázta meg. Az előadás a felszínre do
bott egy fiatal, rendkívül tehetséges színészt, 
Lontay Istvánt és nagyon jó alkalmat adóit 
Baróti Józsefnek és Várady Lajosnak tehetsé
gük csillogtatására. A diszlct Upor Tibor kitűnő 
munkája.

SZÍNHÁZI napló

művésznőt

A szőke énekescsodának, Jeritza Máriának 
** kellemetlen afférja támadt a budapesti 
sajtóval. Az előzékenységéről ismert mű
vésznő ugyanis érkezésekor alaposan meg
várakoztatta az újságírókat a Keleti-pálya
udvaron, illetve a Hungária-szálló halijá
ban. Jeritza Mária már Kelenföldön ki
szállt a vonatból és egy budapesti vezér
igazgató tisztelőjével, anélkül hogy a szál
lodába hajtatott volna, vacsorázni sietett. 
A Keleti-pályaudvarra és innen a Hungária- 
szállóba, csak a szobalány és a csomagok 
érkeztek meg, ahol pedig a ■■ ■ -■
nagy csapat újságíró, a reggeli lapok tu
dósítói várták. Múltak azonban a félórák, 
sőt az órák, Jeritza Mária nem jött meg, 
amikoris az újságírók elhatározták, hogy 
Jeritza Mária Budapestre érkezéséről nem 
adnak hirt a nagyközönségnek. A kellemet
len affért Jeritza egy budapesti barátja 
igyekezett elsimítani, aki a késő éjjeli 
órákban végig telefonálta a szerkesztősége
ket és Jeritza nevében elnézést kért a meg
várakoztatott újságíróktól.
A szezonban a Magyar Színházban szombat 

este volt az első táblás ház. Ez a szinház 
annyira elszokott a táblától, hogy a „Minden 
jegy elkelt" cimü táblát meg sem találták a 
lomtárban, ahova ez került A Király Szinház 
kölcsönözte ezt a mindenható táblát, amely 
kölcsönzés egyúttal jobb meggondolásra ve
zette a Király Szinház igazgatóságát. Az Alvinci 
huszárok magyarszinházi sikere ugyanis any
agira kifejlődött, hogu a Király Szinház most 
azt tervezi, hogy visszaviszi darabját régi ott
honába és ezért a Fifi reprizét néhány nappal 
eltolja. Lehet azonban, hogy reggelig már mást 
gondolnak a Király Színházban.
pethes Sándor, a Nemzeti Szinház ki- 

tűnő fiatal tagja, most a szezon végén 
kapja meg nagy szerepét. A Nemzeti Szin
ház ugyanis felújítja régi sikerét. John 
Poole Pry Pál cimü komédiáját, amelynek 
hajdan két nevezetes alakitója volt. Ujváry 
és Vizváry. Ujváry szerepét eredetileg 
Csortosnak szánták, csak később gondolt 
rá a Nemzeti Szinház igazgatósága, 
Pethes Sándornak is kellene juttatni 
olyan szerepet, amelyben éppen ugy 
ugorhat”, mint a szezonban Vaszary 
lette.
A Fővárosi Művész Szinház, amely a 

héten szombaton és vasárnan a Bi

hogy

Piri

jővő 
- — héten szombaton és vasárnap a Burgtlieater 
előkelő művészeit látja vendégül, kabaréval 
fejezi be szezonját. A kabarét Mály Gerö ren
dezi és ennek tagjai: Kabos Gyula, Sarkadi I 
Aladár. Radó Sándor. Gázon Gyula, Berky Lili, 
Vig Miklós, Horváthy Elvira és Tamássy Livia 
lesznek.

A Bethlen-téri Szinház uj és vidám tavaszi 
műsort mutat be szerdán. A műsorának 

főattrakciói a Dunabár cimü operett, őfensége 
szobája és a Tour-retur cimü darabok. Szent 
iványi Kálmán, Vidor Ferike és Érckövy László 
vendégjátéka teszi jelentősebbé a premiert. 
Itt említjük meg, hogy a Bethlen-tért Szinház 
mától, hétfőtől kezdve naponként csak egy 
előadást tart este kilencóral kezdettel.

MAGYAR SZÓ 
MAGYAR DAL 
MAGYAR JÓKEDV

árad
az első éneklő, beszélő, zenés magyar hangosfilmből.

■■■
Rendezte: Gaál Béla. Zenéjét szerezte: Stefanidesz Károly

Főszereplők:
Eggert Márta, Zombory Mercedes, 
Jávor, Pethes, Vándory, Gárdony!

Ünnepélyes bemutató ma este 8 órakor

Kamara Kamara Kamara Kamara

Szenzációs műsorunk 
utolsó 2 előadása!

Szerdán este S órakoi- a

BETHLEN TÉRI SZÍNPAD 
vidám új műsorának bemutató-előadás*  
Elővételt díj nincs! Jegyrendelés: József 443-76

Helyárak 50 fillértől 3 pengőig!
Operett, bohózat tréfák, niagánszAmok, Szentpál-csoport 

vidám táncai

C zent Erzsébet legendáját Liszt Ferenc 
híres oratóriumát mutatja be a Városi 

Szinház a Szent Imre-év alkalmából. Ere
detileg azt tervezték, hogy az oratóriumot 
szcenirozzák és korhű díszletekkel és jel
mezekkel hozzák ki. Az idő azonban sür
getett, éppen azért lemondtak erről a szép 
tervről. Az oratóriumot, ahogy ez szoká
sos, frakkban és estélyi ruhában énekelik. 
.4 főszólamokat Kovács Ilonka, Ekkert 
Szidi, Csóka és Welser Tibor adják elő. 
ff ét érdekes és nagyjelentőségű jubileum

, játszódik le a jövő héten az Uj Szín
házban. Hetvenötödször kerül színre ked
den Mihály István nagyszerű drámája, a 
„Béla, aki huszonhateves”. Ez a jubileum 
teljes igazolásul szolgál az Uj Színháznak, 
amely az uj iró merész és a szokástól eltérő 
színpadi müvét bemutatta. Hasonló prózai 
darabsikerről ebben a szezonban be sem 
számolhatunk. A másik jubileum: pénte
ken huszontötődször kerül színre a Copper
fleld Dávid, Lestyán Sándor Dickens dra- 
matizálása.

Eggert Márta
aki nemrégiben még csodagyerek volt Pesten, 
de egy-két „felnőtt” szerepével egyszerre prima
donnává avanzsált, külföldi sikeres körútját 
megszakítva, Pestre jött, hogy jelen lehessen az 
első tiszta magyar beszélő és éneklő film pre
mierjén, amely filmen ő játssza, énekli és beszéli 
a főszerepet. A Csak egy kislány cimü fiint 
sajtóbemutatójának közönsége az első jelenetek
nél is megállapithatta, hagy ennek a magyar 
beszélő filmnek várható sikere óriási és belát
hatatlan perspektívát nyújt Eggert Mártának, 
ennek a csodás hangú, meglepően megnyerő er- 
terierü bájos, tizenhét esztendős primadonná
nak. .4 kis Márta rövidesen Hollywoodban lest 
— akárki meglátja. A pompás mcséjű, szinnia- 
gyár beszélőfilm, amelyet különben Gaál Béla 
rendezett mesterien, néhány uj magyar filmszí
nészt is revelált. Ezek pedig Zsombory Merce
des, aki egy finom leányalakot mintáz meg. 
Jávor Pál, Pethes Sándor, Vándorg Gusztáv és 
a remek kabinettfigurát adó Gárdonyi Lajos. A 
film zenéjét magyar motívumokból Stefanidesz 
Károly szerezte. A sajtóbemutató közönsége 
gyakori tapssal adta jelét elragadtatásának. A 
Csak egy kislány cimü film ünnepélyes díszbe
mutatója hétfőn este lesz a Kamara filmszín
házban.

Marianne
annak a legújabb amerikai énekes, zenélő és 
beszélő háborús fűmnek a cime, amely ebben a 
zsánerben talán legkitűnőbb. Egy kis bretagnei 
faluban játszódik le a háború vége felé a tör
ténet, ahová amerikai katonákat szállásolnak el 
és ahol az egyik katona és egy bűbájos francia 
kisleány (M trión Davies) között regényes sze
relem fejlődik ki. A film szüzséje azonban csak 
keret arra, hogy Marion Davies, a legkitűnőbb, 
legkedvesebb és legmőkásabb film primadonnák 
egyike megszólaljon a filmen. Ez a gyönyörű, 
szőkeség egyúttal a legkitűnőbb szinészutánzó 
is, aki Chaplint, Sarah Bernhardot éppen ugy 
utánozza, mint a népszerű Chevaliert. Mókás 
jókedvével, ellenállhatatlan humorával az első 
beszélőfilmjében már mindenkit meghódított. 
Partnere, Lawrance Grey, kellemes hangú cs 
kitűnő bonviván. Ma már első Hollywoodban. 
Állandó derültségben tartja a nézőteret Bcnny 
Rubin, a groteszk figuráju komikus, aki katona
dalaival és táncaival frenetikus hatást ért el. A 
film beszéd- és énekhangfelvételei teljesen és 
tisztán élvezhetők, az angol beszédet magyar 
felirat magyarázza. A Corvin és az Ufa film
színházak, ahol a Marianne bemutatásra kerül, 
a szezon egyik legnagyobb sikerét érik el ezzel 
a filmmel.
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Baló Elemér hat sulyos vád
pontja Hegedűs Tibor ellen

Hiteles jegyzőkönyvek a Stúdió szinészbotránya ügyében 
A Stúdió Igazgatósága negyven tanút hallgatott ki ed
dig — A bíróság elé kerül a budapesti szinészvilág és a 

Stúdió főrendezőjének kellemetlen afférja
Hetek, sőt hónapok ófa állandó beszéd

témája a színházi öltözők lakóinak a 
stúdiókban való szerepeltetés és szereplés 
kérdése. Mindig határozottabb és határo
zottabb formában suttogtak arról a hihetet
lennek látszó vádról, amely tegnap a Ma
gyar Távirati Iroda, illetőleg a Stúdió el
nöke, Kozma Miklós nyilatkozatában nap
világot látott. A budapesti színészek egy 
része ugyanis mellőzve érezte magát a 
Stúdió negligálása miatt, amely ugy mű
vészi önérzetükben sértette, mint anyagiak
ban jelentősen megkárosította őket. A szí
nészek egy másik kis része viszont már

konkrét vádakat vélt összegyűjteni a 
Stúdió népszerű főrendezője, Hegedűs 

Tibor ellen,
aki egyúttal a Vigszinház rendezője is. He
tek és hónapok teltek el azóta, amíg ezek a 
vádak konkretizálódtak Baló Elemér, az Uj 
Szinház kitűnő tagjának és Jalovetzky 
László, a Fővárosi Művész Szinház fiatal 
tagjának személyében. Mi a személyi hajsza 
látszatának is teljes elkerülésével a Stúdió 
óriási közönségének érdekében igyekszünk 
világosságot deríteni erre az egészen homá
lyos és titokzatos ügyre.

Két szinész a Stúdió 
mindenható vezérénél

Alig egy hete annak, hogy a M. T. I., 
illetve a Stúdió mindenható vezérénél, 
Kozma Miklósnál két szinész jelentkezett 
kihallgatásra és látogatásukat a bejelentő
lapon rendkívül bizalmas jellegűnek tüntet
ték fel. Az egyik szinész Jalovetzky László 
volt, a másik Baló Elemér. Kozma Miklós 
fogadta a két színészt, akik közül Jalo
vetzky László hosszadalmasan és részlete
sen a legsúlyosabb vádat adta elő Hegedűs 
Tibor ellen, aki Jalovetzky szerint anyagi 
természetű okok miatt teljesen kizárta a 
rádiőbeli szerepléstől.

Mikor Jalovetzky készen volt meglepő, 
szinte hihetetlennek látszó előadásával, Baló 
Elemér is megemlítette, hogy ő bár teljesen 
érdektelen ebben az ügyben, de előtte né
hány egészen szegény és nélkülöző szinész 
olyan irányú kijelentéseket tett, amelyek 
arra engedtek következtetni, hogy

ma: décsi
Róbert Slolz legujahhslágerei:

A Cito Cinema 10 felvonásos hangos 
vigjátéka, elejétől végig német beszéd 
és ének. . A főszerepben:

JENNY JUGO 
Hangos híradók.

Előadások: 4, 6, 8 és 10 órakor

Hegedűs Tibort anyagi és erkölcs! In
korrektséggel gyanúsíthatja.

A rendkívül kellemetlen bejelentésre 
Kozma Miklós azt válaszolta, hogy tekin
tettel az ügy súlyosságára, Írásban kéri eze
ket a vádakat. A két szinész ezt meg is 
ígérte.

Hegedűs Tibor fegyelmit kér 
maga ellen

Természetesen Hegedűs Tibor előtt sem 
sem maradhatott titokban a két színésznek 
ez a lépése, éppen ezért Hegedűs Tibor, 
mint a Szinész Szövetség választmányi 
tagja, sietett kivédeni a színészi és rendezői 
becsülete ellen irányuló támadást olyképen, 
hogy a Szinész Szövetségtől fegyelmit kért 
maga ellen. Az elnöki tanács összeült, 
amelyre megidézték a két vádló színészt is. 
Az ülésen jelen voltak Hegedűs Gyula, 
Uray Tivadar, Molnár Dezső dr. és Hegedűs 
Tibor, a jegyzőkönyvet Sándor Zoltán dr. 
vezette. Az elnöki tanács megállapította, 
hogy a Szinész Szövetség elnökségénél meg
jelent Jalovetzky László és

bemutatta annak az Írásbeli jelentésé
nek másolatát, amelyet ő Koznia Miklós 
kívánságára a rádiónál Hegedűs Tibor 

ellen benyújtott.
Felolvasták továbbá Jalovetzky nyilatkoza
tát is, amelyben kijelenti, hogy mindaddig, 
amig a rádiónál folyamatban tett vizsgálat 
befejezést nem nyert, addig nem hajlandó 
a szövetség elé állni vádjaival, mert ennek 
illetékességét nem ismeri el. Hegedűs Tibor 
erre megjegyezte, hogy a Szinész Szövetség
nél a fegyelmi eljárást ő kérte maga ellen 
és amennyiben itt az elnöki tanács elé idé
zett Baló Elemér az ellene szóló vádakat 
megismétli, ugy haladéktalanul bűnvádi fel
jelentést tesz becsületsértés és rágalmazás 
miatt Baló Elemér ellen.

Baló Elemér hat sulyos vádja
Baló Elemér erre kijelentette, hogy bár 

nem kiván ezzel az üggyel nyilvánosság elé 
kerülni, de most már ez elöl nem tér ki. 
Neveket nem közölhet, mert nem akar vé 
teni az ügyben szereplő és Hegedűs Tibor
tól függő kisemberek érdekei ellen, de álla-
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Tiszta gyapjúszövetből készített:

lánosságban 6 vádpontot hajlandó előadni. 
Ezek a vádpontok a következők:

1. Hegedűs Tibor hivatalos minőségben, 
mint rendező, presszlót gyakorolt egyesekre, 
hogy szerepeket vállaljanak, vagy szereptől 
elálljanak.

2. Hegedős Tibor ügyes fogásokkal ugy 
Intézte a szereposztásokat, hogy az egyes 
szereplők ne jelenjenek meg és ezek szerepeit 
ő Játszhassa el, amivel anyagi előnyöket biz
tosított magának.

3. Hegedűs Tibor szövegírói megbízást 
adott, ezért tanliémeket ígért, de az utóbbit 
nem adta meg, sőt az Ígért felléptidij több 
letet sem folyósította, amely Inkollégiálls.

4. Hegedűs Tibor egyeseknek kijelentette, 
hogy a rádióban nem lépnek fel, mert róla 
kedvezőt len Ili nyilatkoztak, miáltal egyeseket 
anyagi lehetőségektől fosztott meg.

5. Hegedűs Tibor pénzt kért szerepek ki
látásba helyezéséért.

6. Jalovetzky László vádja.
Baló Elemér végül fentartotla magának 

azt a jogot, hogy Hegedűs Tibor ellen to
vábbi adatokat szolgáltasson, ha ilyenek 
birtokába jut.

Ezután az elnöki tanács kinyilaikuztall:*,  
hogy elvárja Hegedűs Tibortól, hogy bün
tető feljelentést tegyen Baló Elemér ellen és 
ennek lefolytatásáig az ügyet függőben 
tartft

A Stúdió vizsgálatot indít 
és Hegedűs Tibor nyilatkozik

Közben a Stúdió elnökének kezéhez ke
rült a két írásbeli feljelentés, amelyek alap
ján a legszigorúbb vizsgálatot inditolta és 
körülbelül negyven tanút hallgattak ki a kü
lönös ügyben. A vizsgálat a legerélyesehben 
folyik és erről a Stúdió hivatalosan nyilat
kozatot is adott, amely ezt 
állapítja.

A Stúdió nyilatkozatával 
Hegedűs Tibor a következő 
tette:

a tényt meg-

kapcsolatban 
nyilatkozatot

„Miután Jalovetzky László, Szilágyi Ödön 
és László Miklós vádaskodása hozzám el
jutott, ugy a Stúdiónál, mint a Budapesti 
Színészek Szövetségénél vizsgálatot kértem 
önmagam ellen. Ez a vizsgálat folyik — 
amig befejezést nem nyer, arról nem nyl- 
latkozliatom.

Baló Elemér ellen, aki a BSzSz fegyemi 
tanácsa előtt azzal gyanúsított, hogy egy, a 
rádióban szereplő szinész felléptidijából 
pénzt vettem el: — ügyvédem utján a bün
tető feljelentést megtettem. Hegedűs Tibor."

Mit mond az ügy korona
tanúja, Baló Elemér?

Baló Elemér, az ügy koronatanúja a kö
vetkező nyilatkozat közlésére kért fel:

„Hegedűs Tibor reámvonatkozó nyintke- 
zata nem fedi a valóságot, én őt a BSzSz 
fcgyelmilanácsa előtt nem gyanúsíthattam 
meg, hogy a rádióban szerepig színészek 
felléptidijából pénzt vett el, már azért sem, 
mert a fegyelmi tanács működéséről csak a
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rendező ur nyilatkozatából értesültem. A1 
valóság az, hogy én — felszólításra — meg- 
jelentem Kozma Miklós, az MTI elnök© 
előtt, hangoztatva, hogy a rendező ur anyagi 
és erkölcsi inkorrektségek sulyos gyanúja 
alatt áll és

hajlandó vagyok szlnésztársalm érdé- ’ 
kében a bizonyítékokat összegyűjteni.

Ez sikerűit is. Tekintettel azonban, hogy a 
színészek a ma is aktív működésben lévő 
rendező úrral szemben érthető okokból 
függő helyzetben vannak, két tanúval aláirt 
ajánlott levelet intéztem ugy a BSzSz-hez, 
mint az MTI igazgatójához, amelyekben kis 
fejlettem, hogy bizonyítékaim és tanúim 
vannak a rendező úrral szemben, akinek 
módot akarok nyújtani, hogy az ügyet a 
bíróság előtt tisztázhassa, ahol a tanuk 
eskü alatti vallomásra kötelezhetők. Kon-< 
krétizáltain: a bíróság előtt azt akarónk 
bizonyitani, hogy a rendező ur anyagi é» 
erkölcsi inkorrektségeket követett el. Ez- 
után tette meg a rendező ur állítólagos fel
jelentését és ezután kért maga ellen fegyel
mit a rádiónál. Ezek a fegvlemi eljárások' 
azonban nem prejudikálhatnak a birót 
ítéletnek. De a bíróság elölt is hiába fogja 
keresni a rendező ur a becsületét, ha annak 
bizonyítását fogja kívánni tőlem, hogy ő a 
színészek felléptidijából pénzt „elvett", 
tehát tulajdonképpen bűncselekményt kö
vetett el.

Én Ilyen ostobaságot nem állíthattam 
éa róla nem tételezek fel.

Anyagi és erkölcsi inkorrektségek kom
plexumával vádolom, ennek kivizsgálására 
tegyen feljelentést, mert különben le kell 
szögeznem, a rendező ur beismeri, hogy 
erköcsi és anyagi inkorrektségeket követett 
el és csupán azt tagadja, amit én sohasem 
állítottam, hogy bűnös utón „pénz vett el". 
Egyébként tisztán kartársi szolidaritásból 
jártam el és nagyon nyugodt lelkiismerettel 
vállalom a felelősséget. Baló Elemér."

A két egymással homlokegyenest ellen
kező nyilatkozat tartalma ügyében tehát —- 
mielőtt a Rádió és a Budapesti Szinész 
Szövetség az ügyet elintézné — a bíróság 
fog dönteni és ez fogja kideríteni, hogy 
jegos-e, vagy sem a budapesti szinészvilág 
több tagjának panasza a rádió előkeló 
exponense ellen. Stób Zoltán.

Hétlő, szerda, péntek, vasárnap 
és hétfő

íz m mi
Kedd és szombat

Tabáts Alléi
Csütörtök

cserebere
ap
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Gcoffrey Normann - - « .. Wilhrlm Schmidt
.illan Warműton .....................Hlldr Wagrnar
Lady Florrnce Dclmore .... Glarlla Wllka
Laetitia Gibbrr ...........................Sn.annr Oatta
Jamea Astworlh jun.................... Wolt Albaeh
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
Katasztrofális vereséget mértek az olaszok 

a magyar válogatott csapatra
5:0 arányú győzelemmel szerezte meg Olaszország az Európa Kupát ~ Gyá
szosan szerepelt a hibásan összeállított magyar tizenegy — licskát, a magyar 

csapat legjobb tagját a mentők hordágyon vitték le a pályáról
Emberi találékonysággal hasonlóan félel

metes színjátékot kieszelni sohasem lehetett 
volna. Egy ünnep, amit a lelkek öröm
ünnepének és a sportszerető szivek gyönyö
rűségének szánt a vágy és a képzelet, im 
gyászos katasztrófájává lett a magyar labda
rúgásaik. Mintha a természet a maga ele
mentáris erejével akarta volna megmutatni 
nz Embernek, hogy minden, amit tervez, 
minden, amit a maga számára épit, parányi 
porszem csupán, amelyet egyetlen fuvallatra 
elsöpör. Ragyogó májusi hangulatba rin
gatta magát sok-sok tízezer magyar lélek, a 
győzelem dicsőségének nektáréból készült 
megédesíteni magyar sikerre szomjazó aja
két. Magyar győzelem hite édesítette sok
sok százezer magyar lélek álmát, hogy ma, 
ezen a verőfényes délutánon odakint az 
Üllői-uti sporttelepen oly fájó, oly gyászos 
és dicstelen legyen az ébredés.

Mint kegyetlen jeges orkán a zöldeló ve
tésben, mint váratlan hófergeteg a májusi 
napsütésre, ugy szántott végig negyvenezer 
szemtanú lelkén a magyar válogatott csapat 
borzalmas veresége. Mint amikor vad vihar 
fatörzseket tépdes az imént még viruló 
ligetben, ugy döntögette, csavarta és tépázta 
a sora láthatatlan keze a magyar labdarugó 
sportnak imént még büszke törzseit.

Ezen az egyetlen délutánon rombadőlt 
mindaz, amit sportszeretet, lelkesedés, ifjúi 
erő, áldozatkészség három és féiévtizedeu 
át épített.

A nyolcadik olasz—magyar mérkőzésen 
szenvedett ötgólos vereséggel össze
omlott a magyar lahdurugősportnak 

mai rendszere,
amely nem állott már másból, mint az 
anyagi érdekek mérhetetlen hajszolása-, 
bój egyrészt és a hiúság tobzódásából más
részt. Szörnyű bosszút álltak ma ezek a 
kardinális bűnök s attól kell tartani, hogy 
most már későn, mert a jóvátételre ereje a 
kiaknázott, kifacsart, megmételyezett sport
nak többé nincsen.

A professzionalizmus nehéz élctkiizdelmcí- 
ben, a pontokért való kíméletlen harcban 
felőrlődött a magyar játékosanyag s mi
után a tanulóifjúságot már régen, az egyéb 
arra való intellektuális anyagot pedig az 
amatörség védelmében mostanában határol
ták el a professzionalizmus elől, utánpótlás 
hiányában teljes pusztulásra van kárhoz
tatva.

A futballsportot már régen emésztő 
belső válságok hűséges lükre volt az a 
lehetetlenül lanyha, az ügyefogyoltsóg- 
gal határos játék, amelynek következ
ménye volt az 5:0 arányú gyászos 

vereség.
A párizsi olimpiász évében Olaszország 

Itsapatát 7 : 1 arányban győzte le csapatunk, 
oly példátlan hanyatlást igazol tehát a mai 
kudarc, amit többé leplezni semmiféle sport 
üzleti érdekéből nem lehet. De nem is sza
bad, hogy most is mentségeket igyekezze
nek találni. Nem szabad tovább űzni a 
szemfényvesztő játékot, de nem is lehet a 
közönségei ezután is megtéveszteni. Sokkal 
nagyobb volt a nyilvánossága ennek a 
futball-Waterloonak, semhogy a jövőben is 
cl lehessen hitetni az emberekkel, hogy a 
magyar futball az első helyen áll egész 
Európában. Igen, az első helyet töltötte be 
a magyar futball mindaddig, amig meg
maradt a sport tisztességének a területein, 
amig vezetésében az összhang, a megértés 
és a szeretet volt az uralkodó motívum, de 
lecsúszott az utolsó helyek egyikére, amióta 
régi erényeit modern bűnök elsorvasztot
ták.

Ezzel szemben nz olaszok?... Tanultak,

Manqold Béla Kolos
IV, Váci-utca 15

80 50% Árengedménnyel 
árusítja finom 

urldlvat cikkeit 
és fehérneműit
Az üzlet augnsztüsra kiadó

dolgoztak, vállvetett munkával támogatták, 
biztatták és római lelkesedéssel hevitették 
egymást szüntelenül. Megbecsülték egymást 
és nem kicsinyelték le az ellenfelet. Szeré
nyek maradtak, nem beszéltek sokat, nem 
mentek biztos győzelemre egyetlen nemzet
közi mérkőzésükre sem, de mikor elérkezett 
a küzdelem ideje, ugy harcoltak, mintha az 
életük, mintha egész nemzetüknek a bol
dogsága függött volna a küzdelem sorsától.

Mi, büszke, pártos, nagyhangú magyarok 
osztatlanul nagy győzelemre mentünk ma

az olasz csatársor nagyszerű technikával 
keresztülvitt pontos játékán.

A csatársor volt az olasz csapat legjobb 
része.

S ebben is kimagaslott az argentínai Orsi 
ötletes, klasszikus munkája. Kitűnő partnere 
volt Magnozzi balösszekötő, a szemfüles 
Meazza középc^atár és a kimérten számitó 
híres Baloncieri jobbösszekötő. Constantino 
jobbszélső ugyancsak kiváló technikáját ér
tékesítette pontos beadásaival. Az olasz fe-

is, a biztos győzelem reményében szereztük 
meg a belépőjegyünket borsos áron, csak
hogy el ne maradjunk valahogyan ennek a 
mérkőzésnek a színhelyéről, ahol a magyar 
válogatott csapat magához hódit ja í-z 
Európa Kupát, a legnagyobb futballdicsőscg 
szimbólumát.

Két héten át semmi más nem érdekelte 
a magyar fővárost, csak az Európa 
Kupa, amelyet csak megnyerni lehet, 
mert hát „mi vagyunk Európa legelső 

futballnemzete**.
S ez a hisztérikus láz magával ragadta az 

egész várost, sőt az egész országot és any- 
nyira mentek az emberek vak bizalmukban, 
hogy

észre sem vették, milyen lehetetlen 
összeállítású csapatot tákolt össze Pa

taki Mihály szövetségi kapltányhelyet- 
tes.

akit az elűzött Földessg János szövetségi 
kapitány tisztségére hatalmi szóval kiren
deltek.

Annyira el volt bizakodva az egész or
szág, hogy szó sem hangzott el Opata beál
lításáról, holott a józan Ítéletétől meg nem 
fosztott hozzáértőnek tudnia kellett, hogy 
a Miskolcra sodródott Opata Zoltán helyét 
a legfontosabb posztok egyikén meg nem 
állhatja. És nem is állotta meg. Ilyen gyatra 
játékot magyar válogatott csatártól alig lát
tunk még. Mentségére szolgál azonban, 
hogy csatártársai som tettek rajta túl sok
kal. Egyetlen aktiv csatára Pataki Mihály 
csapatnnk Ticska balszélső volt, akitől n 
második félidő elején egy szerencsétlen ösz- 
szecsapás után a fátum megfosztotta » ma
gyar tizenegyet. Ticska kidőlése végzetes 
veszteség volt bár, de fatalista szemmel 
Ítélve a dolgokat, ugy látszik, ennek is igy 
kellett történni, hogy a drámai bukás tel
jessé vólhnssék.

A tervszejütlen magyar csalárjátékkal 
szemben irigykedve kellett álmólkodnunk 

dezetsor már lényegesen szürkébb játékot 
produkált, helyzete azonban könnyű volt, 
mért

a magyar összekötő csatárok a világ 
minden kincséért sem vonultak volna 

vissza az adott esetekben.
Már magábanvéve ezen a súlyos hibán is el 
kellett volna buknia a magyar csapatnak. 
A védelemben hibákat is láthattunk az ola
szoktól, sokszor küldték a labdát kornerre 
szorongatott helyzetükben, de végül mégis 
csak visszaverték a megújuló, de kevés erőt 
képviselő magyar támadásokat. Brilliánsan 
dolgozott Combi kapuvédő, mig Acht az 
első gólnál súlyos hibát ejtett azzal, hogy 
Orsi szabadrúgását Meazza elé ütötte. Acht 
egyébként is egyik leggyengébb formáját 
játszotta s több esetben csak a szerencse 

mentette meg az olasz góltól. A magyar csa
pat játékosai közül még csak féldicséret 
sem illet meg senkit Ticskán kívül s mind
össze annyit lehet elmondani, hogy egyik
másik megtette a kötelességét, főleg Ko
rányi, akit a vereségből semmi sem terhel. 
Fogl Hl. távolról sem állt olyan biztonság
gal a helyén, mint máskor, Borsányj és M’i7- 
helm gyakran maradt alul a harcban. Túrái 
pedig a labdának sokáig való tartásával a 
maga erejét sorvasztotta. Hirzer a játék vé
gére tartogatta az erejét, ekkor azonban 
már késő volt: gyors előretöréseiben a végső 
pillanatban mindannyiszor leállították. Kí
nos feltűnést keltett Takács II. lanyha já- 
téka. Opata sokszor hangos tiltakozásra indí
totta a nézőket, de nem tudott fölmelegedni 
a közönség Markos iránt sem, aki pedig sok 
rosszul sikerült akciója mellett jó dolgokat 
is produkált. Általában

■ fulballkulturát az olasz csapat képvi
selte,

meggyőző módon beigazolva, hogy a tipikus 
latin iskolát egyesifeni tudják a lapos játék
kal hódiló skót stílussal. Felsőbbséges nyu
godtsággal vívták végig a harcot az olaszok

s valóban
mintaszerű játékukkal kiérdemelték, 
hogy első győztesei lehelnek az Európa 

Kupának.
Amilyen sivár volt a magyar csapat já

téka s lesújtó a mérkőzés eredménye, olyan 
ragyogó volt nz esemény külső képe. A 
pálya körül példás rendet tartott a rendőr
ség, a közönség zavartalanul jutott el he
lyére, az autóforgalom rendje is nagyszerűen 
bevált. Már a kora délelőtti órákban megin
dult a sokaság zarándoklása a pálya felé s 
amikor megkezdődött a lengyel-magyar 
amatörméTkőzés, már több mint harminc*  
ezer ember foglalta el a helyét. Külön felvo
nulás volt a kőbányai lóversenytér felől, 
ahonnan igen sokan érkeztek autókon a 
Millenniumi-dij lefutása után. A versenyről 
jött át Horthy Miklós kormányzó is, vala
mint számos előkelőség, akik a turf hip- 
pikus szépségeit akarták fölcserélni a ma
gyar-olasz mérkőzés izgalmaival és várt 
szépségeivel. Ehelyett azonban tanúi lehettek 
a leggyászosabb vereségnek, ami valaha a 
magyar csapatot magyar földön érte s amely 
most, több mint hat esztendő távlatával el*  
halványítja a párizsi egyiptomi csapás emlé
két is. A közönség már a harmadik olasz 
gól után megkezdte a kivonulást s felére 
apadt már a tömeg, amikor Bauwens biró 
a mérkőzés végét jelezve, az olasz játékosoj 
kát olasz nézők vállukon kivitték a játék*  
térségről.

Az esti szürkületben a város felé áradó 
embersokaság ngy festett, inint egy sö

tét gyász menet.
A magyar futballsport régi hirét és dicsősé
gét gyászolta negyvenezer csalódott, rossz
kedvű, szomorú ember..,

Kiss Gyula

A hivatalos Magyar
ország a mérkőzésen

K mérkőzést díszpáholyból végignézte Horthy 
Miklós kormányzó családjával, József királyi 
herceg, Auguszta és Anna főhercegasszony, 
gróf Bethlen István miniszterelnök, Gömbös 
Gyula honvédelmi miniszter és felesége, Sci
tovszky Béla belügyminiszter és felesége, Vass 
József népjóléti miniszter, Vértesy Sándor, a 
kabinetiroda főnöke és felesége, bárdházf 
Bárczy István miniszterelnökségi államtitkár, 
Dréhr Imre népjóléti államtitkár, Petry Pál 
kultuszállamtitkár, gróf Andrássy Géza, Karfi- 
ftúth Jenő ny. államtitkár, az OTT elnöke, 
Bezegh-Huszágh Miklós főkapitány, Karó*  
csonyi Jenő gróf máltai nagykövet. Az olasz 
előkelőségek közül Mario Arlotta olasz követ 
feleségével, Lessona olasz gyannatügyi állam
titkár, a külföldi diplomaták közül De Viennc 
francia követ és felesége, továbbá az európai 
és a középeurópai kupakonferencián részivel! 
külföldi sportdelcgátusok.

Baráti szavak 
az olasz testvérhez

Amikor az olasz, majd a magyar csapat a 
pályára lépett, a közönség szűnni nem akaró, 
lelkes tapssal fogadta a két együttest. Az olasz 
csapat előbb az A-tribün oldalán fasc.ista üd
vözléssel köszöntötte a közönséget, majd át
futott az állóhely oldalára s végül a kormány
zói díszpáholy előtt sorakozott fel, ahol 
háromszoros „Ejja-Ejja-Allatal" kiáltással üd
vözölte a kormányzót. Ezután a zenekar a 
Himnuszt játszotln el, amely után

Vass József dr. népjóléti miniszter az olasz 
vendégeket olasz nyelven üdvözölte s be
szédét a hangszórók a pálya minden ré

szébe közvetítették.
Vass József körülbelül a következőket mondtat 

— Olasz testvéreim I Nem a véletlen hozta-*

Jó !.
JOBB!!
LEGJOBB!!!

TAKAR IN
MŰSORA
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fcssze az európai kupadöntő küzdelmében 
Olaszország és Magyarország csapatait, annak 
a két országnak fiait, amely két ország baráti 
kezet nyújtott egymásnak, hogy kölcsönös 
megbecsüléssel, a két nemzet ősi szellemével, 
Európa kultúrájában ott legyen az elsők kö
zött. örömmel üdvözöllek benneteket kürönkbeu 
s kívánom, hogy min tteslvérck érezzétek ma
gatokat s a legjobb emlékekkel távozzatok a 
mi sokat szenvedő szép Magyarországunkból.

A tömegnek ajkára fagy a lelkesedés

-i pálya
111-at és

c& a két

Az üdvözlő beszédek elhangzottak és 
Banwens Pccco dr., 

a meccs kölni bírója sorsolásra hívta 
közepére a két csapatkapitányt: Fogl 
Baloncierl t.

A sorsolás a magyaroknak kedvezett „ .... 
csapat az alábbi összeáinláslmn vette fel a küz- 
d I- o l.

Magyarország: Acht (Újpest) — Kronenherger 
(Bástya), Fogl III. (Újpest) — Borsányi (Új
pest), Turay (Ferencváros), Wilhclm (Újpest) 
— Markos (Bocskay). Takács II. (Ferencvá
ros), Opata (Attila), Hirzer (Hungária), Ticska 
(Hungária).

Olaszország: Combi f Juventus) — Monseglio 
(Bologna), Callignris (Juventus) — Colombari 
(FC Torino), Ferraris (AS. Romai, Pitlo (FC. 
Bologna) — Constantino (Bari), Baloncieri (FC. 
Torino), Meazza (Atnbrosiann), Magnozzi (Li- 
vornoj, Orsi (Juventus).

Dréhr Imre dr. ünnepélyes kick-off-ja
Indította cl a mérkőzést. Olasz játékos fogott 
labdát, de Fogl szabadrugása az olasz kapu elé 
terelte a játékot. Orsi pompás támadásából gól
helyzet adódott, de Acht résen állott. Conslan- 
tino egymásután teremtette csapata részére a jó 
helyzeteket, amelyeket Acht tett ártalmatlanná. 
Az 5. percben Acht kifutással mentett egy ve-

Itt a katasztrófa
Magyar támadással indult a második félidő, 

de Mngnozzi támadó-akciója rögtön az olaszo
kat hozta frontba. Orsi szabadrúgását Acht 
menti és ugyancsak a kapuson szenved hajótö
rést Meazza kitöréséből keletkezett akció. Orsi 
lapos szabadrúgását Acht fogja. Izgalmas pilla
natok következtek ezután. Orsi pontos passzál 
Meazza közvetítette Baloncierihez, aki tiszta 
helyzetben kapu mellé lőtt. Hallatlanul szeren
csés pillanat volt Ticskát lerúgták és kivitték a 

pályáról. A magyar csapat fiz emberrel játszik. 
Wilhelm hosszú lövését Combi kiütéssel menti. 
A 20-ik percben azután beteljesedik a magyar 
csapat végzete:

Orsi centerét a résen álló Meazza bevágja.
(2.-0.)

Halálos csönd fogadja az olaszok sikerét És a 
közönség hangtalanul nézi, hogy a mentők 
hordágyon viszik el tribün előtt a félig ájult 
Ticskát. A magyar csapat apatikusan játszik 
tovább. 25-ik perc:

Constantino középre adott labdáját Meazza

A mentők munkája a nagy napon
A vasárnapi nagy meccsen természetesen 

a mentők is megjelentek óriási készültséggel, 
hogy ott legyenek posztjukon, ha szükség lesz 
rájuk. Dr. Körmöczy Emil igazgató főorvos 
vezetésével nem kevesebb, mint

huszonöt orvos vonult ki négy autóval.
A mentők négy helyen állítottak föl őrség
helyeket és segítő munkájukra sokszor volt 
bizony szükség. Emberfölötti munkát végeztek 
• ment az óriási tömegben, mert képtelenek 
voltak a hatalmas emberoceánba beékelt ájult 
emberekhez jutni. A szó legszorosabb értelmé
ben

egymás feje fölött, kérrőlkérre adták as 
állóhelyeken a rosssul lett embereket, amíg 

■aok végre a mentőkhöz jutottak.
Mint egy megmozdíthatatlan falsnx zárta el n 

■mentők ét a rendőrök üljél az impozáns tömeg 
és bizony csak a legnagyobb véletlennek kö
szönhető, hogy az egy tömegbe préselt ember~ 
eürüben komolyabb, nagyobb szerencsétlenség

Vass József ezután a magyar játékosokhoz 
szólott s beszédét azzal lejezte be, hogy a mér
kőzés egész tartama alatt tempó magyarok! 
legyen a jelszó.

Ezután a zenekar az olasz királyi himnuszt 
játszotta el, majd a játéktér közepén a kél 
csapat kapitánya kézfogással üdvözölte egy
mást. Az olaszok zászlóval és virágcsokorral 
kedveskedtek, a magyar csapat viszont a mér
kőzés végén cserébe az Európa Kupát adta ...

• • •
szélyes labdát. Opata szabadrugása felszabadí
totta a magyar kaput, sőt a magyar csapat 
két percen belül három komort ért el. A 12-ik 
percben Hirzer kiugrott, átadását Takács élesen 
a kapufának vágta. Most azonban Orsi lefutása 
az olaszok védelmét tehermentesíti, pompás ak
ciója azonban a belsőkön elakad. A 20. percben 
Borsányi faultja miatt szabadrúgást szenve
dünk el.

Orsi hajtotta végre a szabadrúgást, Acht a 
labdát kiütötte, a labda Meazza lábára került, 

aki azt a kapuba továbbította.

Az olaszok vezetnek 1:0-ra. Markos szép lövé
sét Combi bravúrral védte. Ticska rúgta a ne
gyedik magyar komért. amely nem hozott ered
ményt, sőt nz olaszokat ki is szabadította az 
ostromgyürüből. Borsányi kitűnő labdáját az 
egész csatársor elhibázta, de veszendőbe ment a 
magyaroknak ezután kialakult lendületes táma
dása is. Semmi sem sikerül. Opata kétszer egy
másután hibázott el egy-egy gólhelyzetet; az 
olasz bekkek is jól fejeinek. Ezután pedig Orsi 
újból magával ragadta társait és a nehéz perce
ket csak Ticska lefutása és nz ebből kialakult 
sarokrúgás tudta felejtetni. A 45. percben Ticska 
mesterien átemelte a labdát fedezete fölött, 
pompásan lefutott, de a szép támadás csupán 
egy eredménytelen komért hozott.

amikor újból felhangzik

fogjn, Fogl ÜT. szerelné, de elkésik és Acht 
már nem bírja fogni az éles lövést. (3:0.)

A publikum síirü sorokban indul kifelé. Még 
arra sem fordul meg, 
a „gól“ kiáltás.

Orsi fejesét Korányi 
lyoznl, de elhibázza 
labdája már a magyar 

(4:0.)

szerette volna ellensu- 
a dolgát és Mugnozzl 

kapuban táncol.

■BETELT A mÉrtÉu t 5 • 0
(27. perc.) A magyar védelem teljes összerop

panását tanúsította a következő perc:
A magyar kapu előtt folyó közelharc során 
Baloncierl a labdát kinyomja Constattnó- 
nak, aki a labdát habozás nélkUI bevágja 

(6:0.)
Most fellángolt a magyar csapat támadó 

kedve. Elég későn. De az olaszok a legnagyobb 
ciőlcszités árán a mezőnybe tereltek a játékot. 
A publikum fejét vesztetten tódul kifelé, a csa
patot és a vezérkart szidalmazva. Még Turny 
alattomos faultjainál hallatszik némi felhördü
lés, azután a kábult tömeg kibukik a nyitott fő
kapun. 

nem történt. Így is
több, mint harminc esetben nyújtottak első 

segítséget a mentők.
Egyet kivéve, valamennyi eset ájulás volt. A 
drukkoló nézők közül számosán lettek rosszul, 
ezeket azután a mentők térítették magukhoz. 
Volt egy epilepsziás is, nkit lakására vittek. A 
legérdekesebb az. hogy magukhoz térítésük 
után valamennyinek felajánlották n mentők, 
hogy hazaszállítják őket a lakásukra, ebbe 
azonban egyetlen gyengélkedő sem ment bele, 

visszatérlek régi helyükre,
s továbbra Is kitartottak a meccs végéig. Első 
segítségben részesítették ezenkívül a mentők a 
mngvar csapat egyik tagját, Ticska Pált, akit a 
pályán lerúgtak. Orvosi megállapítás szerint

felső combján szenvedett sérüléseket.
Az olasz—magyar meccsen kívül Impozáns 

számban nyújtottak segítséget — több, mint 36 
esetben — a mentük a Millenáris pályán is,

A Középcurópal 
állása a kővetkező: 
1. Lengyelország
2 Ausztria
3 Csehszlovákia 
4. Magyarország

5
4
3

4. Magyarország 2 „ 7:11 „
A vezető Lengyelország Ausztria ellen 3:1, 

Csehszlovákia ellen 2:2, Magyarország ellen 
6:1 és 1:3 arányú eredményt ért el.

ponttal 11: 7 gólarány 
7: 5

.. fi: 0
7:11

ahol a középiskolai diákoersenyeket tartották 
meg. Itt különösen

kis diáklányok lettek rosszul,
akiket Sebők Zsigmond főorvos vezetésével a 
mentők térítettek magukhoz.

Az Európa Kupa
végső állása a következő:
1. Olaszország
2. Csehszlovákia
3. Ausztria
4. Magyarország
5. Svájc

A győztes Olaszország Csehszlovákia
2:2 és 4:2, Ausztria ellen 0:1 és 0:3, Magyar
ország ellen 4:3 és 5:0, Svájc ellen 3:2 és 3:2 
arányú eredményt ért el.

11 ponttal 21:15 gólarány 
10 17:10
10 „ 17:10
9 „ 20:23
0 .. 11:28

ellen

elegáns
szövetből 80 pengőért készít.

HA KEVÉS PÉNZÉRT 
ELEGÁNSAN AKAR 

RVHÁZKODNI 
keresse fel László Sándor férfiszahómester 
kitűnő hírnevű üzletét (Rákóczi-ut 60.), ahol 
saját műhelyében rcndclésszerüen, mérték után, 
többszöri próbával, elegáns férfiöltönyöket, 
legdivatosabb " " " ‘ "
Minden darab a cégfőnök irányítása és ellen
őrzése meneti, a legtökéletesebb kiállít:' 
legdivatosabb szabással készül. Nem 
csérét ez. mert e megállapítást aláírja bárki, 
aki a fenti cégnél rendelni fog, mert a cég nem 
a haszon elérésére törekszik, hanem célja a 
jó hírnév kiépítése. Felhívjuk t. olvasóink 
figyelmét ezen hnrminc év óta fennálló köz
ismert és megbízható cégre, ahonnan a szabó
művészet remekei kerülnek ki.

ásban és 
üres di-

A magyar amatőrök első 
két pontja az Európai 

Amatőr Kupában 
Magyarország—Lengyelország 

3:1 (1:0)
Még esak fél három s móri*  30.000 néző 

helyezkedett cl az üllőiuti pálya amfilealriini- 
szerii körtribünjein. Szinpompás látvány. Gyö
nyörű tavaszi toalettek tarka egyvelege. Gaz- | 
dag és szegény, földbirtokos és kereskedő 
meghitt cgyvélcményen egymás mellett... 
Nincs i*t  most nézeteltérés. Egy szív, egy lélek 

........................... ’• Itt ott 
más- 
Zász

az egész kolosszális magyar tábor.. . 
egy-cgy olasz csoport, feketcingcsek ... 
hol kis lengyel, osztrák, cseh kolónia . . 
lókkal, luftballonokkal... A taxik, autóbuszok, 
villamosok ezrével ontják a tömegeket... Há
rom óra előtt pár perccel végre kijön a lengyel 
válogatott. Udvarias taps fogadja a rikító 
vörösnadrágos, feheringes, tagbaszakadt szép 
szál legényeket. Közvetlen követik a mieink. 
Pont ellenkező a dresszük: bordóvörös ing, 
fehér nadrág... A pálya közepén üdvözlő
beszédek. csokoráladások. Rcinhardl-Rajnai 
csapatkapitány veszi át a vérvörös rózsa
csokrot. Fuchs (Lipcse) a biró. Fekete zakkó- | 
bán, gumitalpú cipőben. Sorsol. A szerencse 
a lengyeleknek kedvez. Rendkívül erős nappal ; 
szemben a mieink indítják cl a labdát. Azon- , FrnttirFfínilkÖ7nlf nal nagy ostromot rudrlattok . leng,elekre. A i riauirillfllllimi .. ,

ónsti^XS I ['»■ ’
Nior.menekrest.AJO.^ poréig Reính-srd.t,; ; Hűl kOJÜlylI ,
faulolja a mázsás jobboldali bekk. A 10-csról 1 . 
szabadrúgás. Gergely áll neki s Fonlovicz len j JlHUpöPniHfl 
gyei kapus hiába nyúl utána. Bombagól volt u 
(1:0)1 A magyar amatőrök szebbnél-szebb tá- ffiOSOSBifötll DÓI rUhdX 
madásaival beszédesen rácáfolnak, hogy az | u, . .. . . ...

- - • .■■■• .1 Kői ruhák. kimonók is pongyolák
hogv ők /ennének a szép ; mosákeliTiákbó

Amatőr Európa Kupában az utolsók va| 
Ezzel szemben a 1 .........
nem látszik meg, hogy ők lennének _ 
vándordíj első győztesei... A magyar amatő
rök játsszák a kulturáltabb futballt... **"■  
két erőltetett lengyel próbálkozás, de 
megy. Hiába, ma itt vendégeink aligha (
nck ... Jegyzi meg egy köpcös ur. Bankember i 
lehet. Félidőig Mlchalovszky egyéni túlién 
gésein bosszankodik a közönség. Gól már nem 
esik.

Szünet után a 0-ik percben Kossok szabad
rúgásból kiegyenlít (1:1), de a 13-ik perc újra 
meghozza a magyar vezetést: Gergely szabad
rúgását Reinhardt beplnsszirozla. De ez még 
nem gól, mert *Bulanov  kezét érte a szabad
rúgás s a biró 11-est ítél, melyet viszont 
Szűcs II. végérvényesen belő (3:1). A lengyel 
kapus a kapufának támaszkodik ezután. Busul 
Azért lengyel... De busul az egész lengyel 
csapat. Legalább is játékuk erre vall. A mieink 
nagyon élnek. Reinhardt egy szép beadást jól 
befejel, de előzőleg hendsz volt s a jószemü 
biró annullál. A közönség nem zúgolódik. 
Szépen játszik a magyar csapat a továbbiak
ban is, de gól már nem esik. A lengyel csapat 
elszenvedte első vereségét, a magyar csapat 
első győzelmét, sőt első pontjait szerezte . ..

Amatőr Kupa

kŐAC^lJ k&CŰtlföáZ
m.&a

hurkot köpanykeímók 1M om. ssélesek— _ P 

Tinta gyapjú Tweed l+O om méies — ... — P 

Crepa Saten lé minőségek, svk selnbon... ™ „ P 

Mintázott Crepe Ceorpette
Mintázott Crene is CÜini r
Egyszínű Saorgatte öröm nebus, finom min.... P 

Crepe de Chine Xt
Ksptnysn>ymek too cm sséleeek......... ... — ... P
SálilUHQ-SCifCin „oV „mben_________________P

Rázott bájos mintAk P 4.80.

Mflseiy.m brokéthciésok „„ cm sséleeok ... P 

Kamgarn öitónykeimék 
haigarn áliénjireimék
Eredeti angol férfi kamgarn-kelmék

> legdlvatoonbb «s.nok és minták ........ — P

Férfi vászonnadrág fehér és drapp híd ben _ P 

Crepslla női ruhskeime. elsírt*  gjspJn mlnósér... P 

Trikóselyem 140 cm átélés, sok dlvaUilnben _ P 

Magánkőtő nyakkendők _ _ 
Nssuselymek gyönyörű minták

Fransia gyapjudelánek iegnj*bb  minták _ _ P 

Burát őitönyvá3zon kiváló minőség ... — —P

Svájci grenaain fehér ssinben, 110 om mélee... P 

Oivatgrcnadinok regnebb mlnUk, M esi saélee P 

Frcttirkeiniü... raéie*.  nehés minőségek P 

Mintázott marokén kiváló minőség, Jól moshatók P 

Ruliavászonküiönlagosség minden (sínben . P 

Virágos outorvisznak ■?“““)>

_ _ P

_ P

14.80
8.50
3.20
1.90

-.90
1.90
145
145
1.25
9.50
1.25
1.30
1.20

Nínsuk batiszt * í"? ~ 90
Jól mosható delinek gyflnyőrO mintákba*  . 

Fennes-hel’ngyasifón is oamutvászon 
Batisztsifon ....... .1Mw, 
Lopidikülíniegissig Ti.1;. * 
Valódi en.epsdűvászon 140 om sséie. meterje P

Kait*  gyapjú divaekeimékböi 
divatoe minták, 
kívül JntűnJ'os ..

P
rend

_____ P

p

EgJ„ 1 Leáaykaruhák mintázott cernagrenadinból, 
| B drt gyermokzsebkendó.. _
lói tennisz-Duliover. .
lói llflílráj trikóeeiyembftl
Női HOdíaí] osíkos mllhaee selyembök.. ________ P

Hői cárnakasztyűk <i4p tavam ntnekbaa.. m. P 

Női mosábSrke3ztyü ■"ti* 1 vagy sárga mtabea P 
Hő: valódi özbőrkesztyiik _ _ 
Gjarmek flórzolrni

3.90 
-.99 
I- 
3.15 
1.35 
1.80 
1.25
5.90 
8.80
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öt nemzet sportvezérei a zöld asztalnál
Az Európa Kupa-konferencia délelőtti határozata: döntetlen 

esetén négy győztese van az Európa Kupának
KÜLFÖLDI SPOBTHftPLÓ

'Az Európa Kupa-bizottság záróűlését vasár
nap délelőtt tartották meg nz MLSz tanácster
mében, ar. olasz Ferretti elnöklésével. A záró
ülés résztvevői a kővetkezők voltak: Ausztria 
képviseletében Meisl Hugó, Gerö dr. és Flckeis 
álla ni ügyész; Csehszlovákiát Tschackert dr., 
Loos és Petru képviselték; Olaszország meg
bízásából Ferretti, Zanetti és Mattra dr. üllek 
a zöldasztalhoz. Svájcot Eicher képviselte, mig 
a házigazdái tisztet ellátó magyar futball- 
azövelaég képviseletében Fischer Mór, Fodor 
Henrik dr., Csányl József dr. és Kenyeret Ár
pád funkcionállak.

A konferenciának fogas kérdésben kellett 
döntenie. Határoznia kellett arról, hogy mi 
történjék abban az ereiben, ha a vasárnapi 
magyar-olasz mérkőzés döntetlenül végződnék. 
Teljes kólóra hosszat vitatkoztak e problémá
ról és a határozat meglehetősen frappirozla a 
labdarugó szövetség látogatóit. Kimondották 
ugyanis, hogy

amennyiben a magyar-ólam mérkőzés 
döntetlenül végződnék, ugy aa Európa 
Kupának ebben az évben négy győztese 

lesz.
A salamoni határozatot az osztrákok dön

tötték el. Kimondották egyben, hogy a jövőévi 
győztes lesz egyben a kupa idei védője.

♦

Ezután került sor a 
kőzépeurópai kupakonferenciára.

Az osztrák Gerö dr. elnökölt ezen az ülésen, 
amelyen főként a magyar javaslatoknak roll 
nagy sikere. A határozatok:

A mérkőzések november 1-ig lejátszandók.
A kupamérkőzéseken szerepeltetendő összes 

játékosokat augusztus 15-ig be kell jelentenlök 
az illetékes szövetségeknek a kupabizottságnál.

A vendégcsapat részesedésének kérdése meg
egyezés tárgyát alkotja. Megegyezés hiányában 
a részesedés aránya 70:30, de legalább 500 
dollár.

Netezési-dij 100 dollár. Fizetendő 10 nappal 
az első játék előtt.

A terminusok’. I. forduló: lejátszandó junius 
15-étöl julius 13-ig. II. forduló: szeptember 
15-ig. Kupadöntő október végéig.

Az első fordulóban az osztrák kupagyőztes a 
cseh minősítő körmérkőzés győztesével kerül 
szembe, mig a magyar bajnokcsapat Budapes
ten játszik az olasz bajnokcsapattal.

A második fordulóban a magyar bajnokság 
második helyezettje a cseh bajnokcsapattal, az 
osztrák bajnokcsapat az olasz bajnokság má
sodik helyezettjével játszik.

Nincs többé tilalmi nap a kupadöntőre. A 
szövetségeket ellenben felkérik, hogy ügyeljen 
a kupadöntők fontosságára.

Debrecenben nem lelkesedtek a „névtelen" 
válogatott csapatért

Profiszövetség—Keleti kerület 3: 0 (1:0) •
Debrecen, május 11.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 
lése.) Mérsékelt érdeklődés mellett folyt le a 
második garnitúra debreceni mérkőzése. A 
debreceniek ugyanis nem valami nagy öröm
mel fogadták a „névtelen" profi válogatott csa
patot. A jobb játékot mindössze a néhány 
debreceni játékos mutatta, különösen a belső 
trió játszott válogatott formát. Vincze, Teleki, 
de különösen Semler játszott nagyon jól.

A mérkőzés a profik óriási fölényében telt 
el, aminek kifejezője a 17:l-es komerarány. 
Mint mór említettük, a belső trió volt nagyon 
jó, a szélsők mór kevésbé tetszetlek. Nagy csa
lódást okozott Kohut játéka s a halfsorból is 
csak fejeseivel tiint ki Kvasz. A közvetlen vé
delem megállta helyét. Villányi helyeit az első 
félidő 39. percében Keviczky állt be, de ő Js 
gyenge volt. Az amatőröknél Bárt ha kapus 
tiint ki, a két hátvéd is jó volt s hogy az ered
mény csak 3:0, az kizárólag ennek a védelmi 
triónak a javára írandó. A halfsorból Simon 
volt jó, mig a csatársorból csak a jobbezároy 
tűnt ki, különösen Hernádi.

Szép amatőr támadással kezdődött a játék 
és Déncsnek mindjárt védenie kellett Hernádi

lövését. Rögtön azonban a profik lendültek 
támadásba és Teleki szép irányításával több 
komért érlek el. A 39. percig sikerült azon
ban az amatőröknek megőrizni hálójuk érin
tetlenségét, ekkor azonban megszületett az 
első gól.

Teleki szöktette Senkey 11.-t, a saéhő le
futott, beadását Teleki lőtte, a labda egy 
hátvédről visszapattant, de a résenlévö 

Vincze a hálóba juttatta (1:0).
Utána őt percnyi amatőr támadás következeit, 
majd lejátszódott a mérkőzés egyik legszebb 
jelenete, amikor Senkey beadását Semlcr ka
pásból, fordulásból, szinte a levegőben úszva 
lőtte, de a labda kapufáról visszapattant.

Szünet után egy percig tarló amatőr támadás 
következeit, mely után ismét a profik lendül
tek támadásba.

A 24. percben Kvasz Jó labdájával Kohut 
lefutott és pontos beadását Teleki a hálóba 

fejelte (2:0).
Az amatőrök ezután teljesen visszaestek, de 
gól csak a 34. percben esett, amikor

Teleki átkígyózott a védőimen és népen 
helyezett gólt lőtt (8:9).

A második liga egyetlen mér
kőzésén a Sabaria gyarapította 

pontjainak számát
Szombathely, májua 11.

Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) A Sabaria vnsárnnp immár az utolsó 
akadályt is eltakarította utjából, miután a 
VÁC FC-t 2:1 (2:1) arányban legyőzte. A 
szombathelyi csapat ■ 37. percben szerezte
meg első gólját Szladovits lövéséből, amelyre 
a 41. percben Neumann válaszolt. A végered
mény még az első félidőben kialakult, miután 
Borbéig a 45. percben rúgta be a győztes gólt.

Ezerőtszáz diákleány 
a Millenárison

A főváros leányközépiskolái vasárnap dél
után tartották meg a Szent Imre jubiláris év
vel kapcsolatos tomaünnepélyüket. As 1500 
főnyi közönség között ott láttuk Huszár Ká
rolyt, Tabódy Tibor orsz. képviselőt, Purébl 
Győző tanácsnokot, Festetich Pál grófot, 
Dinich Vidort és másokat.

Az ünnepélyt zenés szabadgyakorlatok nyi
tották meg, majd az atlétikai számok követ
keztek. Itt az 50 méteres síkfutást M i hal ovit s 
(Ráskay Lea leányliceum) nyerte 7.9 mp.-es 
idővel, a 60 métert Horváth (Dohő Katica flc.) 
8.1 mp.-el, a 70 métert pedig Widder (Zrínyi 
Hona leányliceum) 9.9 mp.-es idővel. Ezután 
különféle gyakorlatok váltották egymást, ame
lyek mindegyike a közönség tapsvihara között 
folyt le.

Késmárki ugrása: 185cm
Tömegverseny volt n BBTE vasárnapi atlé

tikai versenye nemcsak az indulók, de a ver- 
senyszámok tekintetében is. A rendezőség való
sággal brillírozott, amikor rendben, pontosan 
lebonyolította a versenyt.

Az eredményekről ezúttal csak nz öröm 
hangján szólhatunk. A nagyok mellett különö
sen a fiatalok feltörése és szép szereplése az, 
amely igen örvendetes. Itt elsősorban Bács
almási Pétert kell kiemelnünk.

As elmúlt héten 14 méteren felüli hármas- 
ugrással ejtett ámulatba, most meg 182 
cm-t ugrott magasba és 662 cm-t távolba.
100 méteren Paku, a Testnevelési Főiskola 

ifjú sprintere csupán véletlen folytán esett el 
egy ragyogó eredménytől. A döntő futamot 
vgvanis 10.9 mp-es nagyszerű idővel nyerte,

de az egyes pályák határvonalai nem voltak 
felmeszelve s keresztezés történt. így meg
semmisítették a döntőt, de Paku a második 
döntőben — bár ismét fölényesen győzött — 
nem tudta megismételni jó eredményét

A legnagyobb meglepetést a gerelyvetés 
hozta. A hirek alapján Szekrényessytől várt 
mindenki nagy eredményt, ehelyett Takács 
dobott 57 méteren felül. Késmárki máris el
érte biztos 185-ös formáját, mig a többiek kö
zül Mauréri, Kuliczy, Pauliny, Senkei, Mester 
és Kivácsy ért el jó eredményt

Részletes eredmények:
/. osztályú számok:

100 m. síkfutás: 1. Pakn Ernő (TFSC) 11.1 
mp. 2. Valentin (SAC) 11.4 mp. 3. Barsi 
(BBTE) 11.4 mp. — Sok kiugrás, amelynek 
Bánóczi (MTK) és Nagy G. (MAC) kiállítása 
lett az eredménye.

110 m. gátfutás; 1. Czakó (BEAC) 18 mp. 2. 
Hedmeczy (BBTE) 18.2 mp. — Jáhn (MTK) 
kiugrás miatt kiállítva.

Magasugrás: I. Késmrki (BBTE) 185
cm. 2. Bácsalmási P. (TFSC) 182 cm. 3. Or
bán (BBTE) 178 cm. — Késmárki máris jó 
formában van, de Bácsalmási Péter ujobb meg
lepő eredménye is örvendetes.

Gerelyvetés: 1. Takács Miklós (Postás) 5780 
cm. 2. Szakmáry (TFSC) 5290 cm. 3. Szekré- 
nyessy (MTK) 5125 cm. — A verseny leg
nagyobb meglepetése Szekrényessy váratlanul 
gyönge szereplése helyett Takács rukkolt ki 
tőle nem várt jó eredménnyel.

4X/00 m. staféta: 1. «BTE (Zaitvay, Odri, 
Barsi, Raggambi) 44 mp. 2. MTK 46 mp. 3. 
Törekvés 47.2 mp. — A BBTE fölényesen 
győzött.

Egyéb versengek:
100 m. Junior: 1. Goda (MAC) 11.5 mp. 2. 

Vezér (FTC) 11.6 mp. 3. Antal (MTK) 1.6 mp. 
— 400 m. junior: 1. Senkei (MAC) 53.2 mp. 2. 
Fasekas (MAFC) 54 mp. 3. Petrik (MAC) 54.4 
mp. — 1000 m. kezdő: 1. Mauséri (MAC) 2:41.6 
mp. 2. Verböczi (BBTE) 2:43.8 mp. — 300(> 
m. junior: 1. Cser (MAC) 9:25 mp. 2. Gergely 
(Vasas) 9:36.8 mp. — 110 m. gétfutás, junior; 
1. Bessenyei (TFSC) 17.6 mp. 2. Kertész (FTC) 
18.2 mp. 3. Friedrich (MAFC) 18.4 mp. - 
400 m. gátfutás, kezdő: 1. Kovácsy (FTC) 60 
mp. — Helyből magas hcp.: 1. Korongi (BBTE) 
151 cm. (21 cm e.). — Távolugrás 11. o.t 1. 
Pauliny (TFSC) 669 cm. 2. Bácsalmási P. 
(TFSC) 662 cm. 3. Valentini (SoAC) 658 cm. 
Sulydobás hcp.: 1. Kuliczy (TFSC) 1388 cm. (G0 
cm. e.) Kuliczy szépen fejlődik; első 13 méte 
ren felüli eredménye. — Sulydobás junior. 1 
Horkai (MAFC) 1235 cm. 2. Török (MAFC)

.1202 cm. — Gerelyvetés, kezdő: 1. Mester 
(TFSC) 4920) cm. 2. Mnkkay (BBTE) 4820 cm. 
3. Szabó (TFSC) 4707 cm. — 4XJ00 m.: 1.

BTC 46 8 mp. 2. EKAC 48.6 mp.

A Hungária Pilzenben
P tizen, május 11.

(A Hétfői Naplő tudósítójának telefonjelen- 
tcse.) A Hungária vasárnap 4:1 (3:1) arány
ban fölényes játék után legyőzte az FC Pilsent. 
Góljai közül hármat Hauer, egyet Skvarek rú
gott. A prágai Zenisek által vezetett mérkő
zést 4000 főnyi közönség nézte végig.

A budaiak első nap győztek, 
a második napon kikaptak-. 

Zágrábban
Zágráb, május 11.-

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése. A Budai 33-ok szombaton és vasárnap 
Zágrábban v“ndégszerepellek. Szombaton a 
Gradianski ellen 3:1 (0:0) arányú pompás 
győzelmet aratott a csapat. Vasárnap ismét a 
Gradianski ellen álltak ki revansmérközésre a 
budaiak, de az előző napi meccstől fáradtan 
játszva, 5:2 (1:1) arányú vereséget szenved
tek. Az együttes nagyon szép játékot mutatott 
és teljes mértekben rászolgált a közönség szim
pátiájára. a balszerencse nagy szerepet játszott 
ezen a mérkőzésen, mely a szépen, de kissé 
tulerélyesen játszó Gradianskit vette kegyeibe.

A Nemzeti győzött 
Pozsonyban 

Nemzeti—SK Bratislava 3:1 (0:0)
Pozsony, május 11.

(A Hétfői Naplő tudósítójának telefonjelen
tése.) Az első félidőben a pozsonyi csapat 
volt a többet támadó s négy gólhelyzetet ki
aknázatlanul hagyott Szünet után ’a Nemzeti 
gyors játékával fölénybe került. Az eső az 
egész mérkőzés alatt esett, ennek ellenére a 
pálya jó állapotban volt. A Bratishrva érte el 
a vezető gólt Dancik révén (4. p), Czétényi 
egyenlített (12. p.), ugyanő lőtte a vezető gólt 
(25. p.), mnjd befejezés előtt két perccel Lutz 
111. beállította a végeredményt.

A ni. keriiletiehet legyőzték 
Zsolnán

Zsolna, május 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

lése.) A III. kerületi FC zsolnai mérkőzését 
nem kisérte siker, amennyiben a SC Zilina 2:1 
(1:0) arányban legyőzte. Á magyar csapat 
egyetlen gólja a csehek öngóljából esett-

Csehszlovákia labdarugócsapata 
legyőzte Franciaországot

Csehszlovákia—Franciaország 
3:2 (2:2)

Párizs, május 11.
(A Hétfői Napló távirati jelentése.) Langenus 

belga biró vezetésével vasárnap játszották le 
Párizsban a cseh—francia válogatott mérkő
zést, szitáló esőben, mintegy 15.000 főnyi kö
zönség jelenlétében. A győztes cseh csapat gól
jait Sooboda, Silny és Sokolar, a franciákét 
Corb és Delfour lőtték.

AUSZTRIA.
Béeas WAC—Hakoah 2:1 (0:0). — Rapid— 

Srhwaben (Augsburg) 5:4 (1:1). — Slovan— 
Crigittenau 2:1 (1:0).

OLASZORSZÁG.
Torino: Prága—Torino 4 : X Városközi mér

kőzés.
BELGIUM.

Brüsszel: Írország—Belgium 3 :1. Nemzetek 
közötti válogatott mérkőzés.

JUGOSZLÁVIA.
Belgrád: BSK—Jugoszláv!ja 4:0 (2:0). 'A 

BSIí ezzel a győzelmével megnyerte a bajnok
ságot.

Szabadhat SAND—ZsAK 4:0 (0:0), Bácska 
—Ferrum 1:1 (1:0), Sport—SMTC 2:2 (1:0).

Zorabor: Sport—Verbászi SK 6:0 (2:0).
Versec: Dusán Silny—KikindaiKokoszovo X2 

(2:2).
Ujvldékt NAK—Pancsoval SK 3:2 (3:0),

Radnicki—Rumai SK 3:2 (2:1), Makkabea— 
Palánkat Sloga 4:4 (0 : 2).

Apatin: „3 csillag"—Vinkovcei Sloga 3:0 
(0:0).

ROMÁNIA.
Bukarest: Juventus—Tricolor 4:1' (1:0),

Románia—CFR (Bukarest) 3:2 (3:2), Sparta 
—Sportul Studentesc 1:0 (1 ri>)» Vénus—
Románia (Kolozsvár) 2:1 (1:0).

Arad: AMTE—HAKOAH 9:0 (6:0), Olympla 
—Voinca 8:1 (2:0), AAC—A TE 1:1 (1:0),
Glória CFR—Tricolor 6:0 (0:0), CFR (Piski) 
—Bánátul 5:2 (3:1), NSC—ATE 5:2 (2:1).

Nagyszeben: HTV—BMTE 0:0. Kerületi 
döntőmérközés.

Krajova: Temesvári MTE—Öltül 1:0 (1:0). 
Országos bajnoki selejtező.

Jassl: Mih. Vitezaul—Concordla 4:1 (2: flj. 
Országos bajnoki selejtező.

Bralla: Franco Rornano—Sotmi (3:11.
Országos bajnoki selejtező.

Kolozsvár: KMSC—Törekvés (Nagyvárad) 2-J 
(0:1).

Vasárnapi sporthírek
X A pécsi vlvóveraeny. Pécsről Jelentő^ 

Vasárnap este rendezte meg a PÁC női junior 
tőr és férfi junior kardversenyét A szépszámú 
közönség előtt lefolyt verseny eredményei a 
következők: Női verseng: 1. Rassay Gabi 
(BEAC) 4 győzelem. X Zelms Mária (PÁC) 3 
győzelem. 3. Szenesné Schwartz Magda 
(RHVC) 3 győzelem. — Férfi kardverseng. 
l.ISteinmetz (PEAC) 7. gy. X Kerekes (HVC) 
,5'gy. 3. Roller (TVC) 5 gy.

X Slmóka Sándor temetése. Szegedről je- 
lentik: A belvárosi temetőben a város sport
társadalmának nagy részvéte mellett temették 
el vasárnap délután Slmóka Sándort, a Bástya 
tragikus véget ért játékosát Az egyházi szer
tartás után a simái Stein Sándor, a Bástya fő
titkára búcsúztatta el a korán elhunyt futbal
listát, mig a játékostársak részéről Emmerling 
Rezső mondott megható búcsúbeszédet.

GYÜMÖLCSÖSÖK 
megtérni ekenyit Ásót, termésfokoafaát, kártevők 
irtását, fák betegségeit, ápolásét biztos sikerrel vállalja 

.Volt erdélyi íöldMrtokoe" Jól bevált 

termésvédö 
módszerével.

Megkereeések .Bőtennés*  Jelige alatt a kUdékrtatoDx.

X A két délnyugati rivális barátságos tatál- 
kozója. Somogy—Pécs—Baranya 3:1 (1:0). 
Ezúttal ismét Pécsett találkozott Pécs éa Ka
posvár csapata. A lanyha iramú, nivótlan 
mérkőzést a Somogy megérdemelten nyerte 
Galambos, Jakube és Lovag góljaival A pé
csiek egyetlen gólját Ertinger fejelte.

X Atlétikai verseny Szegeden. Szegedről ja. 
lentik: A MASz déli kerülete vasárnap tar*  
tetta kezdő atlétikai versenyét, bizony elég 
közepes eredményekkel: 100 m. Borosa IL 
(KEAC) 11.6 mp. — 400 m. L Ruzicaka (Ta
nítóképző) 55.4 mp. — Magasugrás. L Jani*  
esek (SzTK) 168 cm. — Távolugrás. L Bő
re ss TI. 620 cm. — Hármasugrás. L Janirsek 
(SzTK) 1255 cm.

X Nagyvárad kardbajnokságát Xoaonery ML 
hály (NAC) nyerte 8 győzelemmel, Btró László 
(NSE) 7 győzelmével szemben.

X Nyugati amatőr futball eredmények: Gjrdr*  
bői jelentik: DAC—GyAC 5:1 (3:1), ETO—SzAK 
9:3 (4:1), B Vasutas—KSE 2*  (0:0), NSC—Szi
get 3:1 (1:1).

X Magyar női párna veresége Bécsben. Bécs- 
bői jelentik: Az osztrák teniszbajnokság utolsó 
napján Tildén 6:3, 6A, 8:6 arányban legyőzte 
Matejkát. A női egyes döntőjében a német 
Zilly Aussen honfitársa, Schomburg Hsa—rony 
felett 6:3, 6:4 arányban győzött. A női páros 
döntőjében Zilly Aussem—Scbomburg-pár, a 
magyar Schréderné—Paksyné-párt 6:0, 60
arányban győzte la. A vegyespáros döntőjében 
Zilly Aussem—Tildén 6:4, 6:3 arányú győzelmet 
aratott a Schrederné—Kehrling-pár felett.

X Tornászközgyttlée a Délvidéken. Szépedről 
jelentik: A MOTESz déli kerülete vasárnap dél
előtt Szegeden tartotta alakuló közgyűlését, 
Demény Károly elnöklete mellett A következő 
tisztikart választották meg: elnök Pográcz 
Albert, társelnökök: Aigner Károly dr. főispán, 
Somogyi Szilveszter dr. polgármester, Farkas 
Béla főispán (Szentes), Mokcsay Zoltán főispán 
(Hódmezővásárhely), Soós István dr. polgár
mester (Hódmezővásárhely), Négyessy Imre dr. 
polgármester (Szentes), Vitéz Purgly EmD fő
ispán (Makó), dr. Nikelsky Jenő polgármester 
(Makó), vitéz Tárczay Felicldes Román minisz
teri tanácsos, vitéz Horváth Gyula tábornok^ 
vitéz Szabó Géza tanácsnok és Eördögh István 
tanfelügyelő. Ügyvezető alelnök: Cabdébo 
István dr. hadbíró-ezredes. Főtitkár: .Voiarik; 
Mátyás.

X Budapest fennlszbajnoksága!. Á magyar
olasz labdarugómérkőzésre való tekintettel va-< 
sárnap délelőtt bonyolították le a Budapest 
tenniszbajnokságaiért megindult küzdelmeket- 
A neves külföldi versenyzők a legkiválóbb ma. 
gyár játékosokkal együtt csak hétfőn és ked. 
den érkeznek Budapestre, ugy hogy a nagy 
mérkőzésekre a legjobb esetben csak szerdán 
kerülhet sor. Az eredmények a következők! 
Férfi egyes: Bánó (BBTE) — Milos (MAC) 
6:0, 6:0. — Bánó (MAC) — Heinrich (BCTC) 
7:5, 6:2. — Dr. Szentey (BLKE) — Bánó (MAC)| 
4:6, 6:3, 6:3, — Dr. Bayer (MAC). — MUos
(MAC) 6:1, 6:4. — Nőt egyes: Brandenburgné 
(BEKE) — Nagvné (MAC) 6:0, 60. — Mérayi 
Méray Horváth Opika (MAC) _ Hegedűs 
(BLKE) 6:2, 6:2.

X A prágai tennlazezffk legyőzték a bernnle- 
két. A Berlinben lefolyt Prága-Berlin városközi 
tenniszmérközést a prágaiak 6:4 arányban nyer, 
ték. A férfipárosban a Novotny—Svba-pár győ. 
zött, a Jaenekc—Dübbel-pár ellen, 6:4, 6:8, 6:2. 
A Kozeluh—Malacek-pár ö:7, 6:1, 6:4, 6:3 arány*  
han győzőt a Jaudman—Hartz-pár ellen, mig 4 
férfiegyesben Landman nagy meglepetésre le*  
győzte Kozeluhot 6:4, 6:2, 2:6, 6:0 arányban.

Gyephokki mérkőzések. A gyephokki baw 
nokság vasárnapi fordulóján aMAC 8:0 Í3:0| 
arányban győzött a BAC ellen, a MAC pedig 
3:2-re győzött a BBTE ellen.
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