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Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo- f*  .)
szláviéban 2’50 dinár, Németországban 10
Pf. Olaszországban 1 Líra, Romániában 5 lei

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK

DR- ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Rákóczl-út 33. szám. 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomda.) 
Telefon: József 308—96.

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

Reuolueres merénylet dr. Fenyő Jfess 
orvos ellen a Vilmos császár-uton

Pereczss Jtózsef rosskant rendőr, az orvos öho^ibkos takarít fölének 
a férlo, hosszukéi rálött dr. Fonyő Jánosra - izaaimas Makodás 

Olotro-halálra a Vilmos császár-uti bazárt lakásban
——i^

@z orvosnak fejébe furOdolt a goivü
Vasárnap reggel nyolc órakor két revol

verlövés dördült cl a Vilmos császár-ut 31. 
számú ház egyik elsőemeleti lakásában, ahol 
egy rokkant rendőr bosszúból revolveres 
merényletet követett el Fenyő János dr. or
vos ellen.

A budapesti orvostársadalom egyik ismert 
és népszerű alakja dr. Fenyő János harminc
kilenc éves orvos, akinek a Vilmos császár- 
ut 31. számú ház első emeletén fényesen 
berendezett ötszobás lakájában van orvosi, 
kozmetikai és Zander-intézete. A nőtlen or
vos, akit rendkívül elfoglal a hivatása, nem 
vezet otthon háztartást és

a nagy lakás takarítását Pereces József 
harmincötéves rokkant rendőrre és en
nek huszonháromévcs feleségére bízta. 

Perecesék január elseje óta álltak az orvos 
szolgálatában és a fizetésen felül ingyen la
kást kaptak, sőt a konyhát is ők használhat
ták. Perecesné, aki rendkívül ideges asszony, 
az utóbbi időben gyakran

feleselt a gazdájával, 
sőt többször megtagadta az pngedelmességet 
is. Fenyő János dr. jóindulatúan kezelte 
a dolgot, végül azonban mégis megsokalta a 
renitenskedést,

felmondott nekik
és közölte velük, hogy május 15-én el kell 
hagyniok a lakást, mert uj takarító házaspár 
jön a helyükre. Perecesék nem akartak el
menni és bár ehhez semmi joguk sem volt,

azt követelték, hogy az orvos szerezzen 
nekik más lakást.

Most csütörtökön kellett volna kiköltöz
niük a Vilmos császár-uti lakásból. Fenyő 
János dr., aki tudta, hogy még nem szereztek 
másik lakást, jósziviien megengedte, hogy 
még néhány napig ott maradjanak.

Azt hitte, hogy ezzel a néhány napig tartó 
lakhatási engedéllyel megoldotta a dolgot, 
azonban nem igy történt. Pénteken délután 
a végletekig ideges és elkeseredett fiatal

Pereces Józsefné az orvosi rendelőből 
elcsent szublimáttal megmérgezfe magát. 

Mikor az öngyilkosságot észrevették, maga 
Fenyő János dr. részesítette első segítségben 
öt és bevitette a Rókus-kórházba. Azóta is 
állandóan érdeklődött az állapotáról és az 
ott kapott megnyugtató választ napról-napra 
közölte Pereces Józseffel, aki továbbra is a 
lakásban maradt.

A rokkant rendőr látszólag nyugodtan vi
selkedett, titokban azonban bosszúra készül*.

Vasárnap Fenyő János dr. már reggel hét 
órakor felkelt, hogy elkészüljön korán ér
kező pácienseinek a fogadására.

Fenyő János dr., aki később kirándulásra 
készült, előakarta keresni az úszónadrágját. 
Bement a haliból nviló kis kamrába, hogy 
az ott elrakott holmik közül előkeresse az 
úszónadrágot. A kamrában lehajolva keres
gélt, amikor egyszerre hirtelen benyitott az 
ajtón Pereces József.

A rokkant rendőr revolvert szorongatott 
■ kezébeft és hátulról kétszer rálőtt a 

gazdájára.
Az orvos hirtelen felugrott és rávetette ma
gát merénylőjére. Fenyő János dr., aki sok
szorosan kitüntetett, katonaviselt, izmos, 
erős férfi, dulakodni kezdetka támadójával.

Pereces megint lövésre emelte a fegyvert, 
harmadszor azonban már nem tudott lőni, 
mert az orvos

kicsavarta kezéből a pisztolyt.
A rokkant rendőr vad elkeseredéssel elszán
tan dulakodott tovább, ugy hogy végül az 
orvos csak ugy tudta lerázni magáról, hogy 
a kezéből kicsavart revolver agyával 

többször fejbevágta,
mire a merénylőt elöntötte a vér és a pad
lóra zuhant.

Közel tíz percig tartott a dulakodás 
a bezárt lakás kis kamrájában, ahonnan 
nem is hallatszott ki a lövés az udvarra. 
Fenyő János ruháját és arcát vastagon bo
ntotta a vér. Azt hitte, hogy talán a dula
kodás közben sebezte meg magát, vagy pe
dig megsebesült ellenfelének a vére fröcs- 
csent rá. Különösebb fájdalma nem volt, 
csak a jobb arccsontja sajgott.

Pereces József még a padlón feküdt, mi
kor megérkezett az orvosnak egyik barátja, 
aki megdöbbenve látta, hogy mi történt, 
majd rövidesen bejött a lakásba a házmes- 
terné is.

Mikor ezek a lakásban voltak, eszmé
letre tért és feltápászkodott a földről Pere-

ces és rimánkodni kezdett az orvosnak:
— Hirtelen felindulásomban lőttem a 

doktor urra, nem tudtam, hogy mit teszek. 
Bocsásson meg.

A meghunyászkodás azonban csak egy 
pillanatig tartott, mert

Pereces egyszerre csak hirtelen elő
rántott zsebéből egy éteres üveget és 
annak a tartalmát az orvos arcába 

fröccSentette.
A dühöngő embert most már lefogták, 

majd egy időközben odaérkezett páciens 
rendőrt hívott aki azután a főkapitány
ságra vitte.

Az izgalmas és veszélyes kalandon át
esett Fenyő János doktor ezalatt az 
volt a legsürgősebb teendője, hogy lemossa 
magáról a vért.

A házmesterné segített neki a mosako
dásnál és egyszerre csak kétségbeesetten 
kiáltotta:

— Szent Isten, doktor ur! Hiszen maga 
megsebesült. Lyuk van az arcán.

Ugyanebben a pillanatban Fenyő János 
is észrevette azt, amit mindeddig nem ér
zett, hogy lőtt seb van az arcán.

Vasárnap délután borzalmas 
autószerencsétlenség történt 

a svábhegyi 99halálkanyarodóban“
Egy teherautó felborult tizenöt utasával

Délután félnégy órakor történt, hogy az 
IstenhegyFton a város felé haladt a B. 
51—287 vidéki rendszámú teherautomobil, 
amelyen jókedvű vasárnapi társaság fog
lalt helyet. Számszerint

tizenöten voltak a vidám utasok, 
akiket egy szabadnapos sofőr barátságból 
szállított fel reggel nyolc órakor kis wcek- 
endezésre a hegyre. Délután visszafelé tar
tottak és mikor a teherautó az Istenhegyi
utón a Béla király-uti „halálkanyarodé
hoz" érkezett meg akart előzni egy előtte 
járó személyautót, amely nagy port vert 
fel. A sofőr azonban igen szerencsétlenül 
számította ki az előzést, a tüéles kanyar
ban

a kocsi hirtelen farolt, megcsúszott és 
a következő pillanatban felborult.

Az utasok valamennyien lezuhantak az út
testre és a sokmázsás súlyú nehéz teher
autó fölébűk került.

Borzalmas jajveszékelés zaja töltötte meg 
a levegőt. A forgalmas svábhegyi utón ha
marosan rengeteg gépkocsi érkezett a sze
rencsétlenség színhelyére és utasaik ter
mészetesen, kiugrálva az autóból a sze
rencsétlenül jártak segítségére siettek. 
Nagy nehezen felemelték a nehéz gépko
csit és

egyenként szedték ki alóla a borzalma
san összeronesolt sebesülteket.

A legsúlyosabban sérült öt emberi, akiJi 

valamennyien eszméletlenek voltak, közöt
tük a sofőrt is,

még mielőtt a mentők kiérkeztek volna, 
az összesereglelt gépkocsikon levitték 

az Uj Szent János kórházba.
Az orvosi vizsgálat csakhamar megállapí
totta, hogy

mind az öt ember sebesülése élelveszé- 
lyc.

és azonnal a műtőbe vitték őket. Kihall
gatni természetesen egyet sem lehetett kö
zülük, ugy, hogy a hatóságok e pillanatban 
nevét és adatait egyiknek sem tudják.

A többi sebesültet, a kiérkezett mentők 
vették azonnal kezelés alá. Ezek a követ
kezők: Gróf Sándor negyven éves keres
kedő, (Magdolna-utca 38.) és felesége. A 
férfi súlyos zuzódásokat, a nő állcsonttö
rést szenvedett. Varga Aranka tizennyolc 
éves varrónő (Orczy-tér 3.) agyrázkódást, 
Tarkő Imre negyvenkét éves mészáros 
(Orczy-tér 3.) karcsonttörést, huszonnyolc 
éves felesége zuzódásokat. Bállá András 
tiszaföldvári földműves agyrázkódást, Tö
rök Ilona huszonhat éves háztartásbeli 
(Lujza-utca 36.) agyrázkódást, Pimpedlik 
Gyula negyvenhat éves kereskedő (Lujza- 
utca 26.) agyrázkódást. Bokor Lászlóné öt
venhat éves háztartásbeli (Orczy-tér 3.) 
csigolyatörést szenvedőik A mentők vala- 
mennvi sebesültet ugyancsak a Szent Já
nos kórházba szállították, A két

A seb csak akkor kezdett fájni, 
az állapota rohamosan súlyosbodott és rö- 
vidcsen eszméletét vesztette. Addigra már 
a mentőket hívták, akik a Park-szanató
riumba vitték.

A szanatóriumban Scheiber Vilmos dr. 
főorvos nyomban megvizsgálta Röntgennel 
és

eltávolította a golyót, amely a jobb arc
csontjába volt fúródva.

Az operáció sikerült és bár Fenyő János 
dr. sérülése nagyon súlyos, remélik, hogy, 
rövidesen felépül.

Pereces József a rendőrségen azt hangoz-, 
tatta, hogy azért akarta agyonlőni az or
vost, mert az kitette őket lakásából és ezzel 
halálba kergette a feles'égét. A merénylőt 
előre megfontolt szándékkal elkövetett em-i 
berölés kísérlete miatt letartóztatták.

Pereces József volt rendőr, aki most 
utóbb űgynökösködéssel foglalkozott, ki
hallgatása után olyan zavarosan viselke- 
dett, hogy gyanúsnak találták. A rendőr
orvos megvizsgálta és megállapította, hogy] 

ön és közveszélyes elmebeteg, 
mire további megfigyelés céljából zárt in
tézetbe szállították.

gépkocsival vonultak ki a tömeges baleset 
színhelyére, azonban ez is kevésnek bi
zonyult a rengeteg sérült elszállítására, 
ugy, hogy

magánautókat kellett Igénybe venni, 
hogy a vidám vasárnapi mulatozás szo
morú áldozatai minél hamarabb kórházba 
kerüljenek.

A késő esti órákban megállapították az 
Uj Szent János kórházba magánautókon 
beszállított sebesültek névsorát is. Ezek 
Molnár I.ajos, a gépkocsi vezetője, aki 
koponyaalapi törést, Pimpedlik Gyuláné, 
aki súlyos zuzódásokat, Jeszenszky Ferenc, 
aki agyrázkódást szenvedett, két másik se
besültet kötözés után elbocsátottak a kór
házból, ahol

a beszállított sebesültek közül tizet 
azonnal mcgoperáltak.

Tizenöt levente balesete 
a Tliököly-uton

Kevésbé súlyos kimenetelű, hasonló 
gépkocsiszerencsétlenség történt vasárnap 
délután nz Aréna-ut és Thököly-ut sarkán, 
ahol a Ganz-gyár egyik teherautója borult 
fel. A gépkocsin

tizenöt levente foglalt helyei.
Valamennyien könnyebben sérültek, sebes 
sülöseiket a mentők kötözték be, ,
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Politikai gyűlések 
a fővárosban

A Nemzeti Demokrata 
Párt lipótvárosi gyűlése

A Nemzeti Demokrata Párt vasárnap délelőtt 
a Lipótvárosi kávéház helyiségében nagygyű
lést tartott, melyen a lipótvárosi választópol- 
gárság nagyszámban jelent meg és amelyen 
Zala Zsigmond megnyitó szavai utón

dr. Bródy Ernfl
hosszabb beszédben ismertette a politikai hely
zetet és foglalkozott a szövetkezetek jogosulat
lan és közpénzekből eredő támogatásával. Sür
gette a hadikölcsönök valorizációját, a hadi
rokkantak, hadiárvák éa hadiözvegyek kielégí
tését.

Pakots József
a párizsi egyezmény részleteit Ismertette és 
foglalkozott a miniszterelnök beszédével. Sze
rinte a legsúlyosabb hibát a miniszterelnök az 
optánskérdésben követte el, mert alkalmat adott 
arra, hogy a magyar kormányt megzsarolják 
és a magyar adózók filléreiből kártalanítsák 
pz oplánsokal. Dr. Földváry Béla és Tart Béla 
és dr. Klug Emil ulán

dr. Gál Jenő
felszólalásában azt kívánja, hogy kevesebb kell
jen az államkasszának, de annál több jusson 
annak a munkának istápolására, amely a bot
tokban, a miihelyekben és a földeken folyik. 
A nagygyűlés lelkes hangulatban ért végei.

A Keresztény Ellenzék 
nagygyűlése Kőbányán

A Keresztény Ellenzék vasárnap délelőtt 
nagygyűlést tartott a kőbányai Régi sörház 
nagytermében, amelyen dr. Takács István tör
vényhatósági bizottsági tag elnöki megnyitója, 
dr. Weiss Konród v. képviselő, dr. Taufíer Gá
bor törvényhatósági bizottsági tag és Lohász 
János iparos beszéde után

Friedrich István 
szólalt fel.

A folyton rosszabbodó gazdasági helyzetről 
beszélt és megállapította, hogy a kormány a 
mai napig képtelen volt azzal a sokszor be
ígért gazdasági programmal az ország segítsé
gére jönni. De nem is volt a kormánynak be
hoz ideje, mert minden idejét és erejét az op- 
lánsügyro koncentrálta. Most azután végre 
sikerült a hágai és párizsi győzelmeknek Ki
kiáltott egyezményekben az optánsoknak, a 
hadikárosullak e kiváltságos rétegének a kár
térítést a magyar adófizetők terhére biztosí
tani.

Még a múlt héten azt magyarázták, hogy n 
hágai és párizsi sulyos egyezményekre azért 
volt szükség, hogy nz ország az. annyiszor be
ígért beruházási kölcsönhöz jusson. Ezt a köl
csönt várta a gazdasági élet, ez volt az utolsó 
reménye, de most erről is kisült, hogy messzebb 
van, mint valaha volt.

Friedrich Istvánt beszéde befejeztével lelke 
sen ünnepelte a gyűlés közönsége.

Megvadult lovak halálra 
vonszoltak egy gazdát

Balnlonfllred, május 18.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Tragikus sze

rencsétlenség éri vasárnap Balatonfüred köze
lében egy gazdálkodót. Kovács Ferenc bakony- 
szcntlászlól gazdálkodó szekéren fát szállított 
hazafelé. Az országúton egy budapesti rend
számmal ellátott automobil haladt, amelynek 
soíTőrje élesen tülköli, amikor a gépkocsi a 
parasztszekér melleit robogott el Az autótül
kölés hangjóhoz nem szokott lovak hirtelen

megbokrosodtak, elszakították az Istrángot 
és tovalramodtak.

A parasztgazda keze és lába az Istráng közé 
csavarodott, úgyhogy

n megvadult lovak mintegy ötszáz méte
ren át az országút porában magukkal von

szolták n szerencsétlen embert.
Amikor a megvadult lovakat sikerült elfogni, 
Kovács Ferencben

már nem volt életi
a fclismerhetctlenségig összeroncsolódott feje 
és végtagjai
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Három év alatt 600 millióval 
adósodott el a magyar kereskedelem

A Gyosz közgyűlése
A Gyosz. ünnepélyes külsőségek között 

tartota meg vasárnap rendes évi közgyűlé
sét. A közgyűlést, amelyen az ipari és ke
reskedelmi élet számos reprezentánsa jelent 
meg, Fellner Henrik nyitotta meg. Beszédé
ben megállapította, hogy

az összes Iparáguk érzik az általános 
viszonyok rosszabbodását.

A vámtarifa revízióját és a kartellkérdést 
tartja a legfontosabb kérdéseknek. A pénz
hiányt illetően határozott enyhülést lát. Be
szélt ezután még a külkereskedelmi mérleg
ről, a Társadalombiztosító ügyéről és az 
összes égető Ipari problémákról.

Fenyő Miksa ügyvezető igazgató terjesz
tette elő azután a szövetség jelentését. Min
denekelőtt azt állapította meg, hogy

az elmúlt három esztendőben több, mint

60 J millió pengővel adósodott el a 
magyar kereskedelem.

Az 1929. év folyamán alig jött be külföldi 
kölcsön az országba. Számos mezőgazdasági 
cikkben viszont komoly javulás mutatko
zott. A legközelebbi feladatnak a mezőgaz
dasági krízis megoldását tartja. A másik 
nagy kérdés pedig az iparfejlesztés és a bel
földi iparcikkek minél nagyobb fogyasztá
sának biztosítása. Az Ipartanács működése 
elé nem tekint az ipar sok bizalommal és 
várakozással. Ellenezni kell minden tör
vényhozási intézkedést, amely az ipart nem 
segítem, hanem adminisztrálni kívánja.

A Gyosz. közgyűlését bankett követte, 
amelyen Fellner Henrik, Kállay Miklós, 
Gratz Gusztáv, Hegedűs Lóránt, Ullmann 
István és Chorin Ferenc beszéltek.

A Kun-utcai asszony
gyilkos a bíróság előtt

Holnap tárgyalja a tábla Kohn Ferenc ügyét, 
aki tizennégy késszurással megölte a feleségét

Az Ítélőtábla Kdllap tanácsa holnap, kedden 
rendkívül érdekes gyilkossúgi bűnügy tárgya
lását kezdi meg. A Kun-utcai gyilkos; Kohn 
Ferenc kerül a bíróság elé, aki néhány hónap
pal ezelőtt

megölte a feleségét, 
majd a gyilkosság elkövetése után öngyilkos
sági kisérletet követett el. .

A tragédia előzményei, amelyek a gyilkossá
gig elvezettek, esztendőkre nyúlnak vissza. 
Kohn Ferencet nyolc évi házassága után vá
ratlanul elhagyta a felesége. Kohn, amikor egy 
alkalommal hazatéri lakására, egy cédulát ta
lált az asztalán. Felesége irta és elmondja, hogy 
nem bírja már elviselni vele az életei, ezért 

végképpen eltávozik hazulról.
Kohn Ferenc ekkor már sulyos tüdőbajban 
szenvedett, betegsége miatt dolgozni sem tu
dóit és igy felesége eltávozása rendkívül lesúj
totta az állásnélküli, beteg embert. Röviddel 
ezután az egyik lüdöbeteggondozóba kerüli, 
ahonnan többször üzent feleségének, aki azon
ban tudni sem akart róla. Kohn Ferenc egy al
kalommal

a kórházból ellátogatott felesége Kun-utcai 
lakására 
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Elfogták a gyüjtőives betörőt, 
aki gyűjtés közben fosztogatta a lakásokat

A rákospalotai MÁV-lelep 27. számú házában 
lakik Hasznik Irén hivatalnoknö. Vasárnap reg
gel a tisztviselőnő lakásába bezörgetett egy 
férfi, aki a József Főherceg Szanatórium Egye
sület gyüjlöiveit tartotta a kezében. Hasznik 
Irén látva, hogy gyüjtőives ember akar látoga
tást tenni, nem nyitott ajtót. A „gyűjtő" ember 
még néhányszor kopogtatott, azután

kulcscsomót vett elő és ki akarta nyitni az 
ajtót.

Ebben a pillanatban a hivatalnoknö felrántotta 
a konyha ajtaját, az ismeretlen látogató el
dobta a kulcsokat, a gyüjlöivekct és futásnak 
eredt.

Hasznik Irén kiáltozásaira a ház lakói ül
dözőbe vették a meneküülőt és el is fogták.

és kérlelni kezdte az asszonyt, hogy ha ö ki
kerül a kórházból, ismét költözzenek Össze. Az 
asszony azonban hidegen elutasította. Kohn Fe
rencet annyira fclingerelte felesége magatar
tása, hogy

előrántotta a zsebkését és az asszonyra 
rontott. Tizennégy késszurást ejtett rajta 
és az egyik szúrás, amely az asszony szi

vét érte, halálos volt.
Amikor látta már, hogy felesége véresen esik 

össze, zsebéből egy morfiumos üveget vett elő, 
annak tartalmát felhajtotta, majd

több késszurást ejtett magán,
úgyhogy ő is eszméletlenül esett össze.

Kohn Ferencet kórházba vitték, ahol néhány 
hónapi betegeskedés után felgyógyult.

kz ügyészség szándékos emberölés büntclle 
elmén emelt vádiratot Kohn Ferenc ellen, aki
nek ügyét a törvényszék Schadl-tanácsa tár
gyalta. Az ügyész vádbeszéde és dr. Tarján Mi
hály védőbeszéde ulán a nyomatékos enyhítő 
körülmépyekré való tekintettel egy évi börtönre 
ítélték. Kohn Ferenc az ítéletben megnyugo
dott, az ügyész azonban súlyosbításért fellebbe
zett és igy kerül most az ügy az ítélőtábla elé.

Kiderült, hogy a betörő Korbuly János 32 éves 
cipészsegéd, aki a Madách-ulca 16. számú ház
ban lakik és aki

beismerte, hogy be akart törni a hlvntul- 
noknő lakásába.

Elmondotta, hogy az év eleje óta a József Fő
herceg Szanatórium Egyesület gyiijlöiveivel há
zal. Amit összegyűjtött, azt a saját céljaira for
dította. Ha pedig a lakók távollétében kopog
tatott be valamelyik lakásba, akkor a lehetőség 
szerint betört. Elmondotta azt is, hogy

a szanatórium-egyesülettől tényleg kapott 
ideiglenes igazolványt, de gyiijtőlveket nem 

adtak neki,
mert ezt attól tették függővé, hogy igazolni 
tud ja-e a rendőrség utján, hogy büntetlen 
előéletű. Mivel ezt igazolni nem tudta, elment 
néhány házmesterhez és elkérte a lakók részére 
kiadott gyüjtőiveket és ezekkel operált. Foly- 
latólagos csalások miatt letartóztatták és most 
állapítják meg, hogy gyűjtés közben hány be
törést követett el.

Tegnap délután Tápióbicskén tragikus 
öngyilkosság történt, amelynek inditóokalt 
most kutatja a csendörség.

Vitéz bojtos Ferencné, Kovács Margit tá- 
pióbicskei gazdaleány öt évvel ezelőtt, 17 
éves korában ment férjhez és férje a szom
szédos Pánd községbe vitte. A házaspár a 
legjobb egyetértésben élt, Lojtos jómódú 
gazdaember, aki mindennel ellátta felesé
gét. Az asszony, akinek gyermeke nem 
volt,

minden szabad Idejét a kerékpársport
nak szentelte

és férjével együtt állandóan nagy kerékpár
túrákat lelt. Tegnap délután az asszony 
egymaga ült a biciklire és Tápióbicskére 
ment. A temetőnél leszállt a gépről, felke-

Jól akar ön vásárolni?
Divatosan akar ön a tavasszal 
tetőtöl-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 felöltök P 40-től
Férfi öltönyök és felöltők P 60-tól 
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Azonkívül nagy választék gyermekruházati 
cikkekben, tovAbbA selyem-, sziivet-, 

szőnyeg-, cipő- és szőrmeArukban.

mintákat küldök. HAVAS LÁSZLÓ 
Budapest, IVM Calvln-tér 1.

reste édesapja sírját és többen látták, hogy 
ott térdel és imádkozik. Röviddel később 
revolverdörrenésre lettek figyelmesek a te
mető közelében tartózkodók és az elösielő 
emberek

vérző mellel találtak rá a síron vitéz 
Lojtos Ferencnér.

Mire orvost kerítettek, a szerencsétlen 
asszony már kiszenvedett, mert a

golyó áljárta a szivét.
A csendörség megindította a nyomozást 

annak megállapítására, mi késztette a fiatal 
asszonyt a végzetes lelt elkövetésére. Talál*  
tak ugyan a síron egy búcsúlevelet, de az 
olyan kusza, nyugtalan Írással van írva, 
hogy lehetetlen kibelüzni.

A máriabesnyői 
zarándoklat

Vasárnap kondult meg először 
a Bazilika Szent Imre harangja
Vasárnap kezdődőit el a Stent Imre-év, mi

dőn a magyar katolikus férfiak Crédo szövet*  
ségének tízezer tagja Máriabesnyöre zarándo
kolt. Kora reggel félhét órakor különvonat in
dult a keleti pályaudvarról a zarándokokkal, 
akik között ott voltak a katulikus hitélet elő
kelőségei, élükön a hercegprímással és a pápai 
nur\ciussal, ott volt még Széchenyi György gróf, 
Huszár Károly, Haller István, Hindy Zoltán, 
Koródy-Katona Kálmán.

Máriabesnyön Hász István tábori püspök' 
mondott először misét. Utána Mészáros János 
érseki helytartó szolgáltatott miiét a szabad
ban. Féltizenegy órakor pedig

Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás 
pontifikáit ünnepi misét,

ezután két óra ebédszünet következett, majd 
Hász István tábori püspök vezetésével krisz
tusi ájtalossúg volt, amelyet P. Bangha Béla 
S. J. beszéde követelt, amelyben a Szent Imre- 
év programját vázolta. Ezután a zarándokok 
visszaindullak Budapestre. Este hét órakor ér
tek a keleti pályaudvarra, ahol a Pázmány 
Péter Tudományegyetem teológiai fakultásá
nak hallgatói és a fakultás rektora várták a 
hercegprímást. A zarándokok a keleti pályaud
varról

nyolcas sorokban gyertyával a kézben, 
végtelen hosszú sorban a Rákóczi-ulon, Károly- 
körulon, Vilmos császór-ulon át a Bazilikához 
vonullak. Mire a menet ideért, már bcestelc1- 
dett,

ekkor húzták meg először a Szent István 
Bazilika uj Szent Imre Hősök harangját, 

amely az ország legnagyobb harangja. A Bazi
lika kapujában Ortvay apátplébános fogadta a 
hercegprímást.

A zarándokok bevonultak a templomba, ahol 
Ortvay apátplébános mondott misét, amelyet 
megafonon közvetítettek az utcán rekedt tő- 
negnek.

Este kilenc órakor a zarándokok elhagyták 
a Bazilikát és ezel véget ért a Szent Imre-év 
első vasárnapja.

magyar Rezaru- es FemKeresüeúeimi Rt
Budapest, V, Berlini-tér 0. Telefon: Aut. 163 07
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, vasárnap letartóztattak 
Útiké nazmor építészt a csendor- 

segi építkezési panama miatt
A Katonai szállítási panama
A rendőri nyomozás vasárnap délelőtt szen

zációs részleteket állapított meg a Toplak és 
Koráb cég manővereiről, melynek a Lühnsdorf- 
féle módszernél még sokkal érdekesebbek és 
meglepőbbek voltak.

A Toplak fis Koráb cfip 1921 táján kezdett 
foglalkozni katonai szállításokkal. Teljes öt 
éven keresztül majdnem

kizárólagosan ők uralták a katonai takar- 
mányszállitásl piacol.

Csak 1925-ben, amikor az Avena földbfirlők 
szövetkezete alakult meg, akkor fejlődött vissza 
egy időre a vállalat. Az Avena szövetkezettel 
kapcsolatosan tört ki tudvalévőén az 1925. évi 
nagy szénaszállitósi botrány és mint most ki
derül, ezt a panamát a Toplak és Koráb cég 
paltantotta*  ki oly módon, hogy

elhelyezett egy tisztviselőt az Avenánál, akit 
állandóan megfizetett azért, hogy az ottani 
szállítások körül szerzett tapasztalatait az 

ő tudomására hozza.
Vasárnap délelőtt egyébként kiderült, hogy a 

Toplak fis Koráb cég milyen nagystílű, manő
vert követett el. hogy az állami pénzeket a 
saját céljaikra forgathassa. A Toplak fis Koráb 
cég eredetileg egyéni cég volt, de külön ala
kítottak egy részvénytársaságot, majd egy szö
vetkezetei, mert az uj rendszer értelmében csak 
szövetkezetét kaphatott katonai takarmány- 
szállitást. Mivel pedig az őrlést csak malom
nak lehetett kiadni hivatalosan,

megszereztek egy vidéki malmot is.
Már mostan a szövetkezet, a részvénytársaság, 
az egyéni cég és a malom ugv játszott össze, 
hogy Toplakfik előre felvették a pénzt a nagy 
szállítmányokért azzal, hogy az áru a malom
ban van.

Toplakot és Korábot holnap már átklsérik 
az ügyészség fogházába és a rendőrség a 
nagyszabású ügy más hajtásainak a tisztá

zásába és kinyomozásába kezd.

A belügyminisztériumi épít
kezések

Itt említjük meg, hogy hasonló eréllyel 
folytatja a rendőiség a belügyminisztériumi,

csendőrségi és rendőrségi építkezések 
ügyének a vizsgálatát. Értesülésünk szerint

A kisgazdák 60 napos ultimá
tumot intéztek a kormányhoz

Nagyatádi programmjának haladéktalan 
megvalósítását követelik

Mayer János földmivelésiigyi miniszter je
lenlétében izgalmas kisgazdagyülés volt vasár
nap Pécsett a nagyatádi Szabó István-emlék- 
ünnepély alkalmából. A gyűlésen ultimátumot 
adtak át a kormánynak, melyben 22 pontba 
foglalva kérik nagyatádi Szabó István prog
ramjának megvalósítását, mert különben — 
mint az egyik szónok kijelentette — több kor- 
mánynárti képviselőt nem választanak Bara
nyában.

A nagyatádi Szabó István emlékbizottság 
idei serlegünnepét tudvalevőleg Pécsett tar
totta meg, amelyre ugy a vármegyéből, mint 
Somogy vármegyéből is a kisgazdatársadalom 
nagy számban jelent meg. Már szombaton este 
a fővárosból megérkeztek Rubinek István, az 
egységespárt ügyvezető elnökének vezetésével 
Perlaky György, Gálffy Dénes, Tankovits Já
nos, Dencz Ákos és Hegedűs Kálmán képvise
lők, mig vasárnap reggel Mayer János földmi- 
velésügyi miniszter kíséretében Hfijj Imre, Éhn 
Kálmán, Csizmadia András, Simon András, 
Wachtler István, Neubauer Ferenc, Krisztián 
Imre, Maday Gyula, Udvardy János, Mihály fi 
Ákos és Simon János képviselők érkeztek meg, 
akiket a pályaudvaron vitéz Keresztes Fischer 
Ferenc főispán, Feniczy Ignác, Patacsl Dénes 
országgyűlési képviselők, dr. Nendtvich An
dor polgármester üdvözöltek. 
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újabb szenzficiűsr eszletel
vasárnap tömegesen folytak a kihallgatások 
a rendőrségen ebben az ügyben is.

Sorra kihallgatták ugyanis azokat az 
építészeket, akik a különböző vidéki 
csendőrségi és rendőrségi építkezések

ben résztvettek
és felvilágosításokat kérnek tőlük azokra a 
momentumokra vonatkozóan, amelyek tisz
tázására szorulnak. E kihallgatások során 
tisztázódik az a kérdés is, hogy Vay Káz- 
mér miniszteri tanácsos, a belügyminiszté
rium rendőri osztályának vezetője, aki 
tudvalévőén önmaga ellen fegyelmi vizsgá
latot kért,

közreműködött-e
abban, hogy a legtöbb belügyminisztériumi 
építkezés tervezését Vay Kázmér sógorára 

bízták.
A nyomozás az építkezési ügyekben is 

teljes apparátussal folyik
és néhány napon belül erre az ügyre is tel
jes világosság derül, mert Scitovszky bel
ügyminiszter éppen olyan eréllyel, mint 
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter, arra 
törekszik, hogy egyszersmindenkorra véget 
vessen a visszaélési lehetőségeknek.

A csendőrségi építkezések ügyében foly
tatott nyomozás során már többször kihall
gattak két vállalkozót, köztük Littke Káz
mér építészt, akinek a Németvölgyi-ut 2. 
számú házban van az irodája. A vizsgálat 
során ugyanis az a gyanú merült fel, hogy

Littke Kázmér résztvett az építések kö
rül történt szabálytalanságokban.

Vasárnap megint a főkapitányságra idéz
ték és kihallgatták. Littke tagadta, hogy 
bármilyen visszaélést is elkövetett volna, 
a rendőrség azonban ennek ellenére a gya- 
nuokok alapján a késő esti órákban

előzetes letartóztatásba helyezte.
Littke Kázmér letartóztatásával még nem 

fejeződött be az eljárás és a rendőrség 
nagy szigorúsággal, erélyesen folytatja to
vább a nyomozást.

Délelőtt háromnegyed tiz órakor a Katolikus 
Körben nagyszámú közönség jelenlétében Pa- 
taesi Dénes nyitotta meg a gyűlést. Mihalics 
Mihály dr., a helyi csoport titkárának beszéde 
után Patacsi Dénes tcrjesz.tetfe elő a huszonkét 
pontból álló határozati javaslatot, melyben

kérik a kormánytól a Nagyatádi Szabó 
István-féle tizenhat pontból álló program 
végrehajtását, a titkos választójogot, agrár 

közigazgatást
és kérte Mayer János földművelésügyi minisz
tert, hogy juttassa azt a kormány elé

A határozati javaslathoz Tóth Kálmán, a 
baranyamegyei kisgazdapárt alelnöke, majd 
Lőrincz János erdőcsokonyni pártelnök és Nagy 
Ferenc kisgazda szólaltak fel.

Nagy Ferenc különösen elkeseredett hangon 
kérte a kisgazdatársadalom sérelmeinek orvos
lását és

kijelentette, hogy a kormány vegye figye
lembe a földműves nép nehéz helyzetét, 

hogy a falu népe roskadozik a terhek alatt.
Kijelentette, ha hatvan napon belül nem 
kapnak választ arra, hogy a kormány tel
jesíti a programban lefektetett kívánságo
kat, akkor levonják annak konzekvenciáit 
és ebben a vármegyében több kormány

párti képviselőt nem választanak.
Nagy István nagy lelkesedéssel és helyeslés

sel fogadott beszéde után Mayer János föld
művelésügyi miniszter emelkedett szólásra és 
kijelentette, hogy a kormány igenis Nagyatádi 
Szabó István programjának alapján áll és a 
maga részéről a határozati javaslat azon részét, 
amely keresztülvihető, meg is fogja valósítani. 
Nem tehet azonban arra Ígéretet, hogy mind
ezeket a kívánságokat hatvan napon belül tel
jesíteni fogják.

Felszólalt még Rubinek István, az egységes
párt ügyvezető elnöke, valamint Csizmadia 
András és Maday Gyula képviselők is. Utána 
a Magyar Királyban ünnepi ebéd volt, amelyen 
Patacsi Dénes a nagyatádi Szabó István ser
leggel ünnepi beszédet tartott.
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RÁDIÓN
egymaga mos!

A Gráf Zeppelin vasárnap dél
után elindul délamerikai útjára

Ma délután érkezik Sevillába — Délamerika izgatottan 
várja a léghajót

Fricdrichsliafen, május 18.
Friedrichshafen városának ma ismét 

nagy napja volt. Már kora reggel óta igen 
nagy élénkség uralkodott mindenfelé és a 
nap folyamán nemcsak az itteni lakosság, 
hanem az idegenek ezrei is a léghajóki
kötő felé tartottak, hogy jelen legyenek

a Gráf Zeppelin délamerikai utjának 
startjánál.

A léghajó utasai már délben a Kurhotel 
kertjében gyülekeztek és délután 4 órakor 
beszálltak a léghajóba, öt óra tájban meg
jelent Eckener dr. a léghajó csarnokában 
és most már a repülésre keszenálló lég
hajót utoljára megmérték, öt óra 13 perc
kor Lehmann kapitány kiadta a parancsot:

— Léghajó, Indulj!
Néhány perc múlva, pontosan 5 óra 

20 perckor a Zeppelin felemelkedett és
teljes szélcsöndben és Igen jó időjárási 
kilátások között délnyugati irányban 

elrepült.
Eckener dr. kijelentette, hogy a léghajó 

valószínűleg a Rhone-völgyében Genf és

Súlyos szembetegség támadta meg 
özvegy gróf Andrássy Gyulánét

A magyar arisztokrácia körében mélysé
gesen megdöbbentő hir terjedt el a napok
ban gróf Andrássy Gyula özvegye, gróf 
Zichy Eleonóra általánosan tisztelt szemé
lyével kapcsolatban.

Gróf Andrássy Gyulánét súlyos szembe
tegség támad la meg, úgyhogy

egyik szemének látóképességét telje
sen elvesztette és a másik szeme is

Erdélyi Béla nyugtalanul föl- 
főffe az éjszakát cellájában

Forgács Anna gyilkosát hétfőn visszaszállítják 
a gyüjtőfogházba

Erdélyi Bélát a táblai ítélet kihirdetése 
után visszavezették a Markó-utcai fogházba, 
ahol abba a második emeleti cellába he
lyezték el, amelynek csak átmenetileg, a 
múlt vasárnap óla lakója. Akkor szállították 
ugyanis ide Erdélyi Bélát a gyüjtőfogház- 
ból, hogy a táblai tárgyalás idején köny- 
nyebben lehessen naponta a felebbezési 
tárgyalásra elövezetni.

A fogházcellában Erdélyi Béla már nem 
viselkedett cinikusan, 

amikor becsapódott mögötte a nehéz cella - 
ajtó, ideje és alkalma nyílott arrn, hogy az 
„üggyel" is törődjön. Az ügyeletes fogház
őrmester és fogbázőr ahányszor csak be
nézett a cellába, Erdélyi Béla idegesen járt
kelt a cellájában, rángatta a kabátját, 
gyűrte azt a kis füzetet, amelybe a táblai 
tórgyalás idején jegyzeteket készitett és le
játszódott leikében a fogházlakók szokásos 
gyötrődése.

A fogházban nagyszerű jogásszá képződik 
ki még a tanulatlan ember is. Annál jobban 
megtanulta a jogot a „doktor ur", ahogy az 
első Időben Erdélyi Bélát még szólitották. 
Tudja, hogy a Tábla állal helybenhagyott 
Ítéletben meg van állapítva egy tényállás, 
ehhez a tényálláshoz pedig alig nyúlhat 
hozzá a semmiségi panasz elbírálásakor a 
Kurta.

Sötét este lett már, de Erdélyi Béla

Mint 
a virágfakadás, 

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

Valencia fölött repül Sevillába, ahol hétfőn 
délután négy és öt óra közölt leszáll és 
kedden reggel nyolc órakor felszáll, hogy 
Pernambucoba repüljön. Pernambucoban

nagy előkészületeket tettek a Zeppelin 
fogadására.

Gondoskodás történt, hogy a várható óriási 
tömeget távoltartsák a leszállási helytől. 
A leszállásnál segédkező legénységet meg
felelően kiképeztek. Pernambucot mintegy 
45—48 óra múlva éri el, mig Rio de. 
Janeiroba további 24 óra múltán érkezik. 
Ugy Pernambucoban, mint Rio de Janeiro- 
ban az elképzelhető legnagyobb érdeklő
déssel tekintenek a Gráf Zeppelin látoga
tása elé és a lapok nagy cikkekben foglal' 
koznak a léghajóval és a léghajó utjával.

Az a terv, hogy a léghajó junius 8-án, 
vagy 9-én ismét visszaérkezik Friedrichs- 
hafenbe, ugy, hogy

a délamerikai ut egész ideje huszon
három napig tart.

A léghajót 2.3, a legénységet másfél 
millió márkára biztosították.

komolyan veszélyeztetve van. Értesülésünk 
szerint alig van remény arra, hogy a grófnő 
látóképességét valaha is visszanyerje.

A grófnő tragikus sorsa általános rész
vétet kelt, annál is inkább, mert tudva
levőleg a grófnő édesanyja is negyven esz
tendőn át. haláláig világtalan volt és egyik 
nővére, gróf Vay Adámné is elvesztette 
látóképességét.

még mindig nyugtalanul járkált céllá- 1 
jóban.

Amikor elhangzott a fogházi lefekvést pa
rancsoló csengettyüszó, Erdélyi Bélát há
romszor is figyelmeztette őre, hogy feküd
jék le. Nem volt azonban nyugodt az álma 
sem. Reggel jelentették a fogház vezetősé
gének, hogy Erdélyi Béla nem egyszer fel
kelt, nyugtalanul forgolódott, öl órakor pe- 
dik, amikor elhangzott az ébresztő csengő, 
szinte futva sietett a folyosó végén levő 
mosdóhoz és percekig folyatta álmatlan
ságtól kábult fejére a hideg vizet.

Erdélyi Béla csak átmenetileg lakója a 
Markó-utcai fogháznak. Hétfőn délelőtt 
visszaszállítják a gyüjtőfogházba.

BALDÓCFŰRDŐ 
Tátrai 

Gyermeknyaraló 
fiuknak éa leányoknak 
STRANDFÜRDŐ

Sportlelep. tennisz, torna atb. 
Saját gazdaság! — Hizókurák 
Teljes ellátás (lakás és öt«zörl étkezés) 

napi 6 pengő
Kiváiiatra illusztrált prospektust küld
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Budapest, V., Munkácsy u. 21. Tel: T. 290-00



4 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1M0 nUjut lft,

Súlyos autűKaramboi három sebe
sülttel a váci országúton rendezett 

kerOHparosverseny közben
"Súlyos karambol történt vasárnap a váci 

országúton a Jóbarátok Kerékpár Köre 
kerékpárosversenye közben. A verseny 
egyik résztvevője, Révai Zoltán, a Vándor
kedv Kerékpár Egylet ismert versenyzője, 
miután százkllométeres utat tett már meg 
kerékpárjával és befutott a célhoz, egyik 
társával a vári országúton haladt Buda
pest felé. A két kerékpáros elölt hirtelen 
egy versenyautomobil tűnt fel. A két kifá
radt, elcsigázott kerékpáros annyira meg
ijedt a váratlanul feltűnt autótól, hogy

Révész Ijedségében valósággal belehaj
tott gépével a robogó autóba.

A gépkocsi vezetője nem tudott már fé
kezni s a szerencsétlen versenyző a robogó 
automobil alá került gépével együtt.

Az autó vezetője Orosz Béla az. összeüt
közés következtében könnyebben megsebe
sült, az autó egyik utasa azonban súlyo
sabb sérülést: állkapocstörést szenvedett és

Nem tudtam megmenteni... 
jaj! nem tudtam...

zokogja Radulescu Helén, a pesterzsébeti 
tiszti dráma egyik áldozata

Feleségére is rá akart lőni a gyilkos százados, de a revolver 
csütörtököt mondott

A pesterzsébeti katonatiszti dráma áldoza
tát szombaton délután eltemették. A temeté
sen ott volt a család, a barátok, a bajtársak, 
az ismerősök, ott volt a hivatalos katonaság 
is és ott állt roggyanó innal, száraz könnye
ket sírva és egyik ájulásból a másikba esve 
a talán a halottnál is nagyobb áldozat: Ra
dulescu Helén. A viruló fiatal, huszonnyolc 
esztendős, férjétől elvált, vőlegényét sirató
— szép asszony . • •

A fiatalasszony, a gyászoló menyasszony 
nem lakik Pesterzsébeten, a dráma színhe
lyén. Nagynénje, Niklauzics Adolfné, egy 
miniszteri tanácsos özvegye, elvitte magához 
Budatéténybe, ahol a Kossuth Lajos-ut 5. 
szám alatt van gyönyörű kastélyszerü villája 
egy kétholdas park közepén.

* Most Itt van Radulescu Helén és itt esik 
egyik ájulásból a másikba, itt kapja egy
másután • merev görcsöket és itt ápolja 
anyja, nyolcvan éven felüli nagyanyja, 

nagynénje és dr. Takács Pál orvos.
A parkban fekszik egy tábori ágyon. Fe

kete ruha fedi remegő testét. Révetegen néz 
maga elé. Minden levélrezzenésre megremeg. 
Suttog, alig lehet megérteni a szavát.

— Tudtam, hogy csütörtökön reggel Mik
lós a szanatóriumban fogja volt férjemet föl
keresni s ugy beszéltük meg, hogy azután 
kijön hozzám és elmondja, hogy mit beszél
tek.

— Az órát lestem ... — Kilenc óra van,
— mondtam. — Most beszél Miklóssal! — 
Nagyon izgatott lettem. Azután kimenteni a 
kertbe és kézimunkázni kezdtem, mert

egy pesti cégnek kézimunkázom és sttr- 
!«• volt a munka, szállítanom kellett 

volna szombatra.
Alig tettem egy pár öltést, mikor autótaxi 
állt meg a ház előtt.

— Felugrottam, azt hittem, Miklós jött. 
Csaknem földbcgyökeredzett azonban a lá
bam, mert nem Miklós, hanem volt férjem 
ugrott ki a kocsiból.

—- Jaj, ml lest, — remegtem és kérdő 
arccal volt férjem felé fordultam. Megijed
tem. hogy ők kelten keresztezték egymást 
és elhalasztódott a fontos beszélgetés. De 
volt férjem legyintett a kezével:

— Mindjárt itt lösz Miklós. Azért jöttem 
ki, mert némely dolgot együttesen kell itt 
megbeszélnünk.

Csak 6 napig tart
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Férfi- és nél fehérneműek mélyen leszállított árakon

Csak C napig tart
•zen rendkívül olcsó árak

pllnköc»ltftt, Junius S.«n m-sgnyllnak
A szállodákban hideg-meleg folyóvíz, fürdőszobák 
Felvilágosítások: FilrdőlgnzgntósAg, Siófok

Siófoki fürdőiroda: Budapest, IV., VAroshAz-utoa 10, félemelet. Tál. 890-88.

Révai Zoltán ugyancsak súlyosan meg
sebesült: koponyaalapi töréssel

haldokolva szállították a váci kór
házba,

a másik két sebesülttel együtt.
A szerencsétlenségről azonnal értesítették 

a váci rendőrkapitányságot, ahonnan bi
zottság szállott ki. A rendőri bizottság ki
hallgatta az automobil vezetőjét, Orosz 
Bélát, valamint a másik kerékpárost és 
az autó utasait. A kihallgatásokból és a 
helyszíni szemle adataiból az eddigi vizs
gálat azt állapította meg, hogy a karam
bolért nem a gépkocsit vezető Orosz Béla 
felelős, hanem

a szerencsétlen sorsú kerékpáros saját 
maga okozta katasztrófáját.

A vizsgálatot azonban ennek ellenére is 
tovább folytatják a halálos karambol 
ügyében.

— Alig ejtette ki ezeket a szavakat, másik 
autó állott meg a ház előtt és vőlegényem 
ugrott ki belőle. Kezctcsókolt, majd 

mind a hárman bementünk a szobába. 
Leültem az asztalhoz, jobbra tőlem Mik
lós, balra pedig elvált férjem. Külön
böző dolgokról beszélgettünk, majd egy
szer csak az anyagiakra került a sor.

— Ildii, drága, — szólt a vőlegényem, — 
ez nem magának való téma, jöjjön, majd 
kivezetem a szobából. Ezzel karonfogott és 
kifelé indultunk.

A sze. encsétlen asszony nagyot sikit, egész 
testében remegni kezd és alig elhaló hangon 
igy szól:

— Lőtt! Nem tudtam megmenteni. Jaj, 
nem lehetett megmenteni. . . Nem tud
tam mit csinálni . . . Megmenteni . • . 

megmenteni . . .
Néhány pillanat szünet után igy sóhajt 

al: hallhatóan:
— Mást nem tudok . ■ ■
A szerencsétlen asszony nagyon súlyos ál

lapotban van. A rettenetes csapás, ki tudja, 
mikor fo«:a nyomait eltüntetni.

A katonai bizottság, amely szombaton dél
előtt 10 órától délután félháromig hallgatta 
ki Radulescu Ilclént, csak ugy tudta mun
káját lefolytatni,

hogy a kezelőorvos egyre-másra adta az 
erősítő injekciókat az idegileg teljesen 

tönkretett asszonynak.
Hogy mire vonatkozóan hallgatták ki és 
hogy ő miket vallott, azt természetesen nem 
lehet tudni. Csak egy bizonyos, hogy

azt Is el kellett hogy mondja Radulescu 
Helén, hogy volt férje reá Is célzott, 
azonban a revolver csütörtököt mondott 

ennél a lövésnél.
Csütörtököt mondott, mert az isteni gond

viselés vigyázott a kis Pintér Pincire, aki, 
csak egy nagyon nagyon kis véletlenen mú
lott, bogy most nem teljesen árva . . .

Ettől a felgyógyulástól remegnek azonban 
a budatétényi villa lakói: egy idegileg agyon
gyötört fiatalasszony, egy huszonegy eszten
dős beteges fiatalember, az asszony unoka
öccse, egy anya, egy nagyanya és egy déd
anya, akik máris borzalommal várják a bí
rósági tárgyalást, amikor a szörnyű dráma 
borzalmas filmjét újra le fogják pergetni ...
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Váratlanul beismerte a zala
szentlászlói gyilkossággal 

gyanúsított mészáros, 
hogy ő ölte meg és rabolta ki konkurrensét

Nagykanizsa, május 18.
(A Hétföl Napló tudósítójának jelentése.) 

Szenzációs fordulat következett be most a 
zalaszentlászlói gyilkosság ügyében, amely 
már hónapok óta foglalkoztatja a hatósá
gokat. Mint a Hétfői Napló annakidején 
elsőnek jelentette, Juhász András zala
szentlászlói dúsgazdag mészárost

meggyilkolva és borzalmasan összevng- 
dalva találták meg háza pincéjében.

A tettes mészáros meggyilkolása után elra
bolta Juhász nyolcezer pengőjét.

Heteken keresztül folyt a nyomozás, 
amikor

a gyanú Márton Gyula mészárosra te
relődött, aki régi konkurrensc és hara

gosa volt Juhásznak.
Mártont letartóztatták, de a gyilkossággal 
gyanúsított ember makacsul tagadott, ali
bivel is próbálkozott s állandóan hangoz
tatta, hogy kiszabadulása után súlyos pert 
indít a kincstár ellen, mert őt ártatlanul 
tartóztatták le. Márton átkisérték a zala-

Nyugdíjper Wíndíschgraeíz Lajos 
herceg ellen — negyvenért intézői 

szolgálat után
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A sátor

aljaújhelyi törvényszéken dr. Oláh Lajos 
törvényszéki elnök elnöklésével a polgári 
fóllebbviteli tanács most foglalkozott Mor- 
bacher János gépintézönek Windischgraetz 
Lajos herceg ellen indított nyugdijpörevel.

Morbacher János negyven évi szolgálat 
után ment nyugdíjba. A háborús éveket 
megelőzően az intéző mindig fizette a nyug
díjilletéket és a koronaleromlás után — 
szerinte — a herceg magára válallta a nyug
díj fizetését.

A herceg nyugdíjul felajánlott neki 
havi 100 pengőt, 

ez összegben azonban már bentfoglaltatik a 
természetben kapott lakásnak havi 50 pengő 
értéke.

Az intéző képviseletében dr. Dukay Ist
ván sátoraljaújhelyi ügyvéd

pert Indított a herceg ellen,

A bécsi emigráció
É,.s B5hmék ónén fegyverletétele

A proletárdiktatúra emigránsai között 
tudvalevőleg külföldön nagy személyi har
cok folynak, amelyek az utóbbi időben kü
lönösen kiélesedtek akkor, amikor Róbert 
Oszkár egy nyílt levélben az Arbeiter Zei
tung főszerkesztőjét megtámadta és köve
telte tőle, hogy a Magyarország elleni tá
madásokat szüntesse be és a hazakiván- 
kozó emigránsok visszatérését ezáltal tegye 
lehetővé. A nyílt levél következtében Ró
bert Oszkárt árulónak nyilvánították és 
kizárták az osztrák szociáldemokrata párt
ból. Ugylátszik azonban, hogy a hazatérés 
vágya az emigránsok tengerentúli cso
portja között is erős, mert most újabban 
Garbai Sándor, a bécsi úgynevezett „Előre" 
csoport elnöke Göndör Ferenc newyorki 
lapjában, „Az Emberiben „Beszéljünk 
nyíltan" címmel határozottan állást foglal 
Böhm Vilmos és társai ellen. A bécsi 
„Előre" tudvalevőleg a fizikai munkás
emigránsok tekintélyes részét foglalja ma
gában, mig a szélsőséges „Világosság" cso
portban Fényes László, Rónai Zoltán és 
Kéri Pál viszik a főszerepet.

Göndör Ferenc azt írja lapjában,

hogy az emigráció elvesztette a harcot, 
elvesztette bitét a sikerben és most 
már Ideje volna beszüntetni a Böhm— 
Fényes—Rónay-csoport által vezetett 

sajtóhajszát
és szívesebben látják Garbaival együtt, ha 
olyan helyzetet igyekeznek teremteni, hogy 
a hazakivánkozóknak visszatérése lehetővé 
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egerszegi királyi ügyészség fogházába, köze 
ben folytatták a bizonyítékok összegyűjtés 
sét, ami azonban igen nehezen ment s már. 
már ugylátszott, hogy nem sikerül teljesen 
bizonyossá tenni, hogy valóban Márton 
Gyula a gyilkosság tettese.

Érthető meglepetést keltett ezekután a 
zalaegerszegi királyi ügyészségnek at at 
értesítése, amelyet tegnap kapott meg a 
zalaszentlászlói esendőrség. Ez elmondja, 
hogv Márton két nappal ezelőtt fogházban 
kihallgatást kért a soros ügyésztől. Csak« 
hamar fel is vezették az ügyészhez, aki 
előtt Márton elmondotta, hogy nem bírja 
tovább a tagadást és vallani akar. Aa 
ügyész kérdéseire Márton Gyula

rövidesen beismerte, hogy ő követte el 
a gyilkosságot és elmondotta, hogyan 
ölte meg és rabolta ki konkurrensét.

A zalaegerszegi ügyészség ezekután utasít 
tolta a csendőrséget, hogy Márton beiss 
merő vallomása után milyen irányban 
folytassa a további nyomozást.

aki pergátlóval élt, azzal indokolva, hogy a 
bíróság nem illetékes, miután a nyugdíj
ügyben csak választmány dönthet. Végső 
fokon a kúria is megállapította a bíróság 
Illetékességet.

A sárospataki’ járásbíróság előtt a herceg 
képviseletében dr. Blnéth Menyhért a kei 
rését teljes elutasítását, dr. Dukay István a 
kereset, havi 250 pengő és

visszamenőleg 8000 pengő megítélését 
kérte.

A járásbíróság Morbacher János részére 
havi 203 pengő és visszamenőleg 7000 

pengő nyugdijat Ítélt meg.
A törvényszék most a járásbíróság ítélem 

tét hagyta jóvá, de a nyugdijösszegben lei 
felé kikerekitést eszközölt.

Az ítélet fellebbezés folytán a Kúria elé 
kerül.

váljék.
Göndör és Garbai újabb állásfoglalásán 

val kapcsolatban Róbert Oszkár ismét nyi*  
latkozaiot tett közé, amelyben a Böhm-cson 
port hajszájának teljes megszüntetését 
sürgeti.

— Mi boldogan látjuk, — mondja Rói 
bért Oszkár — Garbai, Göndör és hívein 
nek felocsudását és közeledését. Mi teljes 
mértékben méltányoljuk Zsitvay Tibor 
igazságügyminiszternek a képviselőházban 
tett azon kijelentését, amely szerint jobn 
bán tenné Propper képviselő, ha a béke 
megteremtésére irányuló szavait azok felé 
intézné elsősorban, akik még mindig tón 
vább hadakoznak az ország ellen.

A magyarországi szociáldemokrata párt 
vezetőségére vár a feladat, hogy meg
keresse a miniszter szavaiban rejlő 

megoldási lehetőséget.

Egész befolyását, ha kell a pártfegyelem 
súlyával latba kell vetnie, nemcsak • 
Böhm-csoportnál, hanem az osztrák testn 
vérpártnál is, hogy a hazatérési akadá- 
lyozó esztelen hajszát szüntessék be. Mert 
addig, mig ez meg nem történik, a tnérsé*  
keltebb gondolkozása emigránsok is to*  
vább fognak szenvedni és a magyarországi 
szociáldemokrata pártnak az amnesztiáért 
való erőfeszítései is addig kárbaveMnelfc 
Minden erejükkei arra kellene töreked*  
niök, hogy a józanabb emigránsok végre 
hazájukba visszatérhessenek és résztve*  
hcssenek a szebb és fényesebb magyan 
jövő megteremtésének munkájából.
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A kormány előleges bölcsességének hiánya 
katasztrófát zúdított az országra

- mondotta Rassay vasárnapi szegedi beszámolóján
Ellenzéki politikusok tüntető felvonulása Szegeden

k Szeged, márjus 18.
Vasárnap délelőtt tiz órakor tartotta meg 

Rassay Károly beszámolóját Szegeden a zsú
folásig megtelt Belvárosi moziban. Rassayl 
beszámoló útjára elkísérte Sigray Antal gróf. 
Nagy Emil, Hegymegi Kiss Pál, Sándor Pál, 
Baracs Marcell és Kun Béla, mig Slrausz István 
táviratban mentette ki távolmaradását. 
mer 
gödi 
után

.............. ...... Wim- 
Fiilöp, a Nemzeti Szabadelvű Párt szc- 
szervezete elnökének megnyitó beszéde

RASSAY KAROLY, 
hatalmas tömeg perceken át lelkes óvá-akit ...

cióban részesített, azzal kezdte beszédét, hogy 
három évvel ezelőtt ugyanezen a helyen fej
tette ki azokat az ellentéteket, amelyek öt 
a mostani kormányzattól elválasztják és az 
azóta elmúlt idő nemcsak öt, hanem azokat 
a szegedi polgárokat is igazolta, akik szembe
fordulva a kormánypártiság csábiló Ígéreté
vel, az ő általa hirdetett politikában látták 
az ország érdekét.

— Azok az okok, — mondotta Rassay, 
amelyek engem a mai kormányzattól elvá
lasztanak elsősorban

erkölcsi természetűek.
Soha Magyarországon a protekclónizmusnak 
és az ehhez ellenállhatatlanul kapcsolódó 
korrupciónak akkora mértékét nem tapasztal
hattuk, mint az elmúlt évtizedben. Olyan er
kölcsi sülyedés állott be, amely nem állott 
meg a régi területeken, hanem elöntött olyan 
uj területeket is, amelyekről azt hittük, hogy 
örökkétartó gáttal vannak elzárva az ilyen 
piszkos hullámoktól. Ez a legsúlyosabb mo
mentum, mert forradalmositja a lelkeket. Mi 
egy bekerített vár vagyunk, egy őrsereg va
gyunk, ebben a csonka országban. Partrado- 
bott hajótöröttek vagyunk és én nem tudok 
nagyobb biint elképzelni, mint azt, hogy ezen 
a kis szigeten a hatalmasokkal való barálko- 
zás, a hatalommal való megalkuvás utján 

egyesek privilégiumokat szereznek ma
guknak a nyomorgók rovására.

Nem habozom kijelenteni: az elmúlt évtized 
sok rombolása között

a legnagyobb bűnnek azt tartom, hogy a 
tisztes polgári munka becsülete és értéke 

alászállott.
Ma a magyar parlamentnek egy része semmi 
egyéb, mint egy cupringer-ház, — állásoknak, 
közgazdasági természetű protekcióknak a köz
vetítője.

A nemzet fiatalságának a figyelmébe aján
lom

kijelentéseimet, mert meg kell éreznie, hogy 
az ő jövőjükért küzdünk. Ezren és tízezren 
járnak diplomával a kezükben és nem tudnak 
havi százpengős álláshoz jutni. Akkor, ami
kor egyes kiváltságosak halmozzák az állá
sokat és a jövedelmeket, amikor a nyugdíja
sok. óriási tömege nyomorog, amikor hiába 
küzdünk azért, hogy szüntessék meg a nyug
díjas kategóriák közötti különbséget, akkor 
egyes nyugdíjasok olyan állásokba helyezked
nek el, amelyeknek a jövedelme ötszöröse 
annak az összegnek, amelyet nyugdíj címén 
kapnak.

— Tudjuk valamennyien, hogy a közszálli- 
tások elnyerésénél valóságos farsangi komédia 
folyik. Pályázatokat írnak ki ugy, hogy már 

előre tudják, ki fogja megkapni a szállí
tást

és ehhez szabják a feltételeket. A mai rossz 
gazdasági életben uj részvénytársaságok ala
kulnak, legtöbbször befolyásos kormánypárti 
képviselők bevonásával egy-egy közmunka el-, 
nyeréséért. Ez a rendszer nemcsak hogy in
morális, nemcsak hogy megbénítja a magán
gazdálkodást, hanem egyben megkárosítja az 
államot. Kormányhoz közelálló bankok meg
buknak, közpénzek elvesznek, horribilis jóté- 
konycélu alapítványok semmivé válnak és 

sehol sem következik be a megtorlás.
A megtorlás csak a közönséges polgárral 
szemben érvényesül.

Ezután a közüzemek megszüntetését és a 
közigazgatási vegzaturák abbahagyását sür
geti, majd áttért a gazdasági kérdések tagla
lására.

Ma
A

a

A ghetto enekese
Beszélő-, zenélő- és éneklő-film.

A főszerepben:

George Jes
a Broadway legnépszerűbb művésze.

Utoljáir«i BAnky Vilmáival a clmaierepben:

Uíipcsókolta leány

Radiusban!

— Nem kell bizonyítani, hogy
súlyos gazdasági válság korszakában 

élUnk.
Az öngyilkosságok, a csődök, a kényszer- 
cgyességek és a bírói tárgyalótermek bizo
nyítják, hogy súlyos válság van, amit a kor
mányzatnak is meg kell éreznie, mert elma
radoznak a állami bevételek. Vass József 
mondotta, hogy soha nem tapasztalt válságot 
él a magyar gazdasági élet. A kereskedelem 
válsága ma már átragadt az iparra, áttért a 
mezőgazdaságra, a középiparra és a nagy
iparra és át fog térni

a köztisztviselő osztályra Is, 
amellyel el akarták hitetni, hogy ehhez a vál
sághoz semmi köze sincs.

— A magyar hivatalos gazdasági politiká
ban nem érvényesül a megfelelő szakértelem. 
Amikor össze kellett volna fogni az összes 
kiváló szakembereket, a gazdasági tárcák be
töltésénél nem a szakértelem, hanem sokszor 
alantas politikai szempontok, vagy barátság 
játszották a főszerepet. Sándor Pál tisztelt 
barátom (megiijuló éljenzés) Popovics Sán
dor, a Nemzeti Bank elnöke és Teleszky Já
nos volt pénzügyminiszter, tehát a közgazda
sági életnek legkiválóbb tényezői is figyel
meztették a kormányt, hogy gazdasági politi
kájának elkerülhetetlenül katasztrófa lesz a

a 
uiá-

tájának elkerülhetetlenül katasztrófa lesz 
vége.

A kormány előlege*  bölcsességének a 
hiánya az országra katasztrófát zúdított.

(Viharos taps.) A kormány nem oldotta meg 
hitelkérdést, emellett a gazdasági válság 
sik okaként

az államháztartási politika 
jelentkezik. Ez a költségvetés nemcsak mére
teiben aránytalan, hanem a fölhasználásban 
is célszerűtlen. A magyar adófizető polgárság 
évek óta nem a munkája jövedelméből, 
hanem

keservesen megszerzett vagyonából fedezi 
az állami terheket.

— Az adózó polgárokból kipréselt összege
ket meggondolatlanul költötték el — olyan 
célokra, amelyekből a gazdasági élet jövendő 
prosperitásának semminemű haszna nem volt.

— A hágai megegyezés hírét az államkölcsön 
szép papirosába burkolták és azt mondották, 
hogy a nagyhatalmak támogatják ezt a törek
vést. A megegyezésről az utóbb a papiros le
bomlott, mást aztán lehámlolt a financiális pa
kolás is. Csak a kölcsön hírét hallottuk, de 
nem hallottunk semmi konkrétumról és főként 
arról nem hallottunk semmik hogy mire akar
ják felhasználni ezt a pénzt.

— A kultuszminiszter ur, akinek nagy kultú
ráját és tudását őszintén értékelem és csodá
lom, amikor most külföldön járt, találkozott a 
svéd királlyal. A svéd király megkérte őt arra, 
hogy az egyik római Collegium Hungaricum-' 
bán helyezzen el egy tehetséges, fiatal svéd 
szobrászt. Nem méltóztatnak érezni, micsoda 
keserű irónia van itt.

A lerongyolt ország helyezze el annak a 
Svédországnak a fiát,

amely semlegességét megőrizve, gazdaggá lett 
akkor, amikor életben, anyagban elvéreztünk, 
elpusztultunk. (Viharos taps.)

— Gazdasági hajainknak egyik oka a szo
ciális terhek tultengése is és eljutottunk ahhoz 
a megállapításhoz, hogy

ezt a helyzetet fentartanl nem lehet, 
ezen a helyzeten segíteni kell. Ez a morális és 
gazdasági helyzet megbénítja a külpolitikát, de 
megbénítja a magyar belpolitikát is. Nem aka
rok kitérni azokra az egyezményekre, amelye
ket a Ház most tárgyal. (Halljuk/ Halljuk!) De 
megállapíthatjuk, hogy ezek az egyezmények 
nem jöttek volna léire, ha a magyar nemzet 
nem lett volna ilyen rettenetes helyzetben. " 
veszélyezteti ez a helyzet a belső politikát

— Sándor Pállal indítványt nyújtottunk 
a hadikölcsöntulajdonosok kártalanítása 
dekében és Nagy Emillel összefogva,

összekapcsoltuk a hadlkölcsönkárosultak 
ügyét teljes joggal az optánskérdéssel.

Ezzel olyan erkölcsi nyomás alá helyeztük ezt 

De 
is. 
be 
ér-

nz ügyet, hogy a magyar politika napirendjé
ről ezt többé levenni nem lehet.

— Vissza kell adni‘ennek a nemzetnek ön
rendelkezési jogát és annak biztosítékát:

a titkos választójogot.
Nem zárkózom el az elöl, hogy a választói 
jognak korrektivumai legyenek, de ezek a kor- 
reklivumok csak az akaratnyilvánítás tisztasága 
érdekében alkalmazhatók és sohasem egy pil
lanatnyilag hatalmon lévő kormány érdekében.

— A morális válság megoldásával egyidejű
leg mindent meg kell tennie a termelés fejlesz
téssé és kvalitásának megjavítása érdekében.

— Ez az ország rettenetes válságban van. 
Én azt mondom: ez nz ország nincs elveszve, 
mert ennek az országnak értéke és ereje van. 
Vannak természetes kincsei, van egy dolgozni 
akaró polgárságai Ez az ország nem veszhet 
el, ha vezetői végre összeforrnak a néppel, ha 
nép*  és nemzet egymásra talál, ha a hivatalos 
apparátus és a szenvedő, nyomorgó nép meg
érti egymást.

Ezzel Rassay Károly befejezte hatalmas be
számoló beszédét, amclv után a kétezer főnyi 
közönség felugrott helyéről és perceken át ün
nepelte, éljenezte és tapsolta Rassay Károlyt.

Ezután
SÁNDOR PÁL

beszélt és felvetette a kérdést, hogy ki jöhet 
Bethlen után? ö barátaival együtt csak egy 
embert lát. aki képes a helyzet megmentésére, 
ez pedig Rassay Károly. (Óriási taps.)

Baracs Marcell után Kun Béla Hódmező
vásárhely üdvözletét hozta Szegedre Rassay 
Károlynak, majd

NAGY EMIL
tartott Igen nagyhatású beszédet.

— Ma mór ott tartunk, hogy sokkal több 
Magyarországon a méltóságos ur, mint a házi
állat. Ma már úgyszólván a tehénfejéshez is 
gazdasági főtanácsost rendelnek ki. De amig 
az egyik méltóságos ur feji a tehenet, addig 
egy másik méltóságos ur

elszedi a szénát a tehén elől,
eladja és csináltatnak belőle pitykés gombot a 
csordásnak, csupa emberszeretetből és haza
szeretetből. A mai rendszer fenntartása az or
szág romlását okozza, ezzel szemben minden 
változás csak jobb lehet.

Hegymegi Kiss Pál hitet tett arra, hogy 
Bethlen reakciós programjával szemben Rassay 
Károly politikája a magyar jövőt jelenti. És a 
gyűlés utolsó szónokaként

' SIGRAY ANTAL GRÓF 
megállapította, hogy Rassay Károly nagy kö
rültekintéssel, objektivitással és éleslátással 
vázolta az ország mai szomorú helyzetét. Ehhez 
csak annyit kíván hozzátenni, hogy a mai kor
mány működésének már a kiindulási pontja is 
hibás volt. A kormány azt akarta bizonyítani, 
hogy az ország még mai mcgcsonkitoltsógá- 
ban is

életképes,
feleslegeket is tud produkálni. Dőre volt ez a 
politika, mert kizsarolta az ország gazdasági 
erejét,

ártott az integritás gondolatának, 
amelyet ma a revízió követelésének nevezünk.

— Azt mondja a kormány, hogy az idő ne
künk dolgozik. Hát ez nem igy van. Sőt ellen
kezőleg. Ma mór az a veszély fenyeget, hogy 
a felfordulás előbb következhet be nálunk, 
mint a szomszéd államokban. Ha a gazdasági 
összeomlást tényleg szociális forradalom kö
veti, akkor vége a nemzet önállóságának. 
A kormányváltozásra ma az ország fennállása, 
jövője érdekében van imperativ szükség. De 
ha nem is következik be a szociális forrada
lom, a mai rendszerben annyira kimerül a 
magyarság, hogyha üt a jogok követelése, 
akkor már annyira tönkre lesz téve, hogy még- 
csak felállani sem lesz képes egészségesen 
arra a polcra, ahol jogaiért küzdhet.

A beszámoló gyűlés, amelyet kezdetben pá
ran közbeszólásaikkal teljesen sikertelenül meg 
akarlak zavarni, percekig lelkesen éljenezte és 
tapsolta Rassay Károlyt és a parlamenti ellen
zék vezéreit, majd a Himnusz eléneklésével 
példás rendben oszlott szét.

is befejezetlen egy csésze mocca 
nélkül. Egy csésze kávé és a 
cigaretta kellemes nyugalmat 
teremtenek ebéd után és elűzik 
a jóllakottság bántó érzését. A 
valódi, tiszta babkávé az egész
ségre nélkülözhetetlen és azért 
nem hiányozhatik sohasem az 
asztalról.

Meinl Gyula 
Bi.

Ferii vaszooöiioiüi 
(kabát és nadrág) pantalló v. 
sportnadrággal, elsőrendű, sza
bás elölt beavatott selyem
fényű anyagból, gondos szabás 
és kifogástalan kidolgozás

Férfi vászon pantallónadrág 
selyemfényű, börerős, szabás 
előtt beavatott vászonanyag
ból, fehér és drapp szinben P

Férfiing
fehér és drapp pouplin és raye 
anyagból, visszaliajtott kézelő
vel, tökéletes szabás, komplett 
nagyságok

Ferii apacsing 
finom fehér és nyers
színű panama anyag
ból, tökéletes szabás, 
komplett nagyságok

p6'80

Raye alsónadrág 
kiváló minőségben

p2-s°

Ferii ílörzoüní 
sima, kifogástalan 

minőségben 

p 1-40

Fém iiömarisnya
sima, kifogástalan 

minőségben

p 2-40

Fille» Sevilla 
a legújabb minták, 

nettó

p3’9°

Filtex 
Sevilla 
rétikul

P 2-80

Strandlíabál
férfi és női

i 9-

Frottier 

íürööhöpenv 

p27-

Melltartós

Forma*  Ili rűű puhán öan 
és tQrtiöcikkeKDen 

csodás választék

Az országos tavaszi férfiruha- és 
szüvetakció utolsó napjai 

junius 7.

DlvatlapszerU nyári képes ár
jegyzékünket ingyen és bér

mentve küldjük.

Kedvező fizetési feltételek. 
Készpénzfizetésnél 10 százalék 

pénztári engedmény.

Budapest, V., Gróf Tisza István-utca 18. 
Budapest, IX., Mester-utca 15—17. 

Budapest, I., Attila-utca 14.
Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Székes
fehérvár, Győr, Pécs. Szeged, Kaposvá
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A vicinális nekifutott egy szekér-1
nek, hárman életveszélyesen meg 

sebesültek
Nagykanizsa, május 18.

Vörös György zalamindszenti gazda két 
kereskedő ismerősét szekerén a szomszédos 
községbe akarta szállítani. A szekér az or
szágúti kanyarodénál egy vicinális vonat 
sínpárja mefllett haladt ed. A még sötét haj
nali időben a gazda nem vette észre a kö
zeledő vicinális vasutat, amely

teljes Sebességgel nekiszaladt ■ szekér*  
nek, amelyet pozdorjává tört.

Vörös György és két kereskedőtársa 
a vasúti töltésről az árokba zuhant és 

súlyosan megsérült.
Életveszélyes állapotban szállították őket 
zalaegerszegi kórházba. A szekér elé fo-a

gott lovakat a vicinális vasút agyongázolta.

A feleség viharos múltja 
miatt érvénytelenített egy 

házasságot a Kúria
Megsemmisítették egy rendőrfiszfvíselő házasságát, 
mert kiderült, hogy felesége leánykorában furcsa 

szállodai kalandon esett át
Nem mindennapi üggyel foglalkozott most egy 

pestkörnyéki rendőrtisztviselő panaszára a Kú
ria Wesztermayer-tanácsa. A tisztviselő felesége 
ellen *

házassága érvénytelenítése Iránt Indított pert. “ 
Előadta azt, hogy feleségével szerelmi házassá
got kötött, amikor kartársainak az uj asszonyt 
bemutatta, azt kelleti tapasztalnia, hogy azok 
nem szívesen folytatnak vele társadalmi érint
kezést. Észrevette, hogy itt is, ott is húzódoznak 
tőle régi ismerősei és amikor egyik legjobb ba
rátjához fordult és tőle magyarázatot kért, a 
feltűnő jelenségre, ettől azt az őszinte választ 
kapta, hogy felesége miatt tartják magukat tá
vol tőle. A barát az okot nem volt hajlandó 
közelebbről megjelölni, hanem csak annyit 
mondott a férjnek, hogy

puhatolódzik felesége előélete után.
A férj, akit ez a közlés mélyen megrendített, 

minden szabad idejét arra használta fel, hogy 
felesége előélete után nyomozzon és ennek so
rán a kereseti előadás szerint megállapította azt, 
hogy felesége lcánykorában nem a legjobb hír
névnek örvendett. így kiderült róla, hogy

gyakran fordult meg egy büntetett előéletű 
egyén éa egy utcai lány társaságában, 

akikkel és még egy férfivel mulatozni járt. Egy 
ilyen alkalommal teljesen lerészegedve az egész 
társaság betért egy szállodába, ahol négyen, kél 
férfi és két nő egy szobában feküdtek le.

Ezenfelül kiderült az Is, hogy feleségének 
leánykorábnn egy férfi, akinek a nő nagyon 
megtetszett, egészen nyíltan azt az ajánlatot 
tette, hogy legyen a barátnője, mire az asszony 
kijelentette, hogy ha havonta nagyobb összegű 
támogatást kap, készségesen belemegy a do
logba.

Mindezek a körülmények a kereset állítása 
szerint olyanok, hogy ha azokat előbb tudta 
volna meg, állami tisztviselő létére semmi esetre 
sem kötött volna feleségével házasságot. Felfo-

nézd meg a talpat

gása szerint tehát
az asszony lényeges személyt tulajdonságai 

tekintetében megtévesztette,
miért is a házasság érvénytelenítésére elegendő 
jogalap van.

Hosszas bizonyítási eljárás lefolytatása után 
most hirdette ki határozatát ez ügyben a Kúria 
és ítéletével

a házasságot érvénytelenítette.
Az indokolás szerint megállapítást nyert ugyan 
az, hogy a kérdéses szállódul kaland alkalmi*  
val uz egész társaság úgyszólván az öntudatlan
ságig ittas volt, azonban az a körülmény, hogy 
a nő hozzá nem méltó társasággal intim vi
szonyt tartott fenn, másrészről egy idegen férfi
val szemben olyan magatartást tanúsított, 
amelynek alapján az szerelmi ajánlatot mert 
neki tenni, azt bizonyítja, hogy

az asszony erkölcse erősen meglazult.
A Kúria ennek alapján megállapította azt, hogy 
a feleség a házasság megkötése előtt a női tisz
tességet és becsületet súlyosan sértő, erős er
kölcsi fogyatkozásra mutató magatartást tanúsí
tott. Senkiről, de különösen rendőrségi tisztvise
lőről nem lehet feltételezni azt, hogy felesége 
múltja ismeretében vele a házasságot megkö
tötte volna. Az asszonynak ez az erkölcsi fo
gyatkozása, amely a tisztességet és becsületet 
súlyosan érinti, a házasság erkölcsi természeté
nél fogva olyan lényeges személyi hiány, amely
nél fogva

a jogrenddel és a házasság etikájával össze
egyeztetni nem lehet

azt, hogy a férjet ilyen körülmények között az 
együttélés további fenntartás .a kényszerítsék. 

Minthogy ezek szerint a férfi a házasság meg
kötésekor felesége lényeges személyi tulajdonsá
gaira nézve

tévedésben volt,
u házasságot érvénytelennek kellett kimondani.

V. J.

A gummifalpu vászoncipő 
csak ezzel a védjeggyel valódi

kétszázezer pengővel megkárosította a 
Hitelszövetkezetet.

Annakidején nagy feltűnést kefltett a me- 
gyeszerte ismert ügyvéd letartóztatása, 
amelyről elsőnek közölt hirt a Hétfői 
Napló. Zob Mihály máig a zalaegerszegi 
fogház vizsgálati foglya volt, ma,

vasárnap délután szállitottták el Zala
egerszegről a letartóztatásban lévő 
ügyvédet fegyőrök kíséretében Sü-

megre, ahol holnap, hétfőn reggel kez
dik meg bűnügyének tárgyalását

A zalaegerszegi törvényszék, tekintettel 
arra, hogy több mint ötven sümegi tanút 
kell kihallgatnia, a tárgyalást nem a zala
egerszegi törvényszéken tartja meg, hanem 
Sümegen a Sümegi Polgári Kör nagytermé
ben, ahol már vasárnap délután be is ren- 
dezkedett a több hetet igénybevevő büni 
ügyi tárgyalásra a zalaegerszegi királyi tör-, 
vényszék büntetőtanácsa.

Pirostaxi és motorkerékpár 
összeütközése három sulyos 

sebesülttel
Az Erzsébet klrályné-uton egy motorkerékpár 

nekiszaladt az autótaxinak

A kétszázezer pengőt sikkasztó 
Dr. Zob Mihály sümegi ügyvéd 
bűnügyét ma tárgyalja a bíróság
A zalaegerszegi törvényszék Sümegen tartja meg a tárgyalást

Sulyos összeütközés történt vasárnap dél
után az Erzsébet királyné-ut és az Amerikai
ul sarkán. Egy motorkerékpár nekirohant 
egy pirostaxinak;

■ motorkerékpár ntasal súlyosan meg
sérültek.

Egy oldalkocsis motorkerékpár, amelyet 
Pilinszky József magántisztviselő vezetett s 
amelynek oldalkocsijában Kovács Sándorné, 
hátsó ülésében pedig Márkus László magán
tisztviselő ült, az Erzsébet királyné-ut és az 
Amerikai-ut kereszkezödésénél nekiszaladt a 
Bp. 18.168. rendszámú pirostaxinak. Az ösz- 
szeütközés oly erővel történt, hogy

a motorkerékpár teljesen összetörött, ■ 
benne ülők pedig széles ívben az úttestre 

zuhantak.
motorkerékpár vezetője, Pilinszky József

sérült meg a legsúlyosabban.

Mindkét lába eltörött, keze összeroncso- 
lódott

s vállán is sérülést szenvedett. Kovács Sán
dorné lábát törte, Márkus Lászlót aránylag 
a legkönnyebb természetű sérülés érte. Mind
hármukat a pirostaxin beszállították az 
uzsoki-utcai kórházba, ahol nyomban ápolás 
alá vették. ‘

Nagykanizsa, május 18.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megyeszcrte nagy érdeklődés 
előzi meg azt a törvényszéki tárgyalást, 
amelyet Sümegen hétfőn reggel kezd meg 
a zalaegerszegi törvényszék Sümegre ki
szállt ítélőtanácsa. A bíróság dr. Zob Mi
hály sümegi ügyvédet vonja felelősségre

kétszázrendbeli bűncselekmény miatt, 
amelyet a közel nyolcszáz oldalra terjedő

vádirat szerint okirathamisitás. 
és csalás utján követett el a süi.

Dr. Zob Mihály ügyvédet az országos 
Központi HiteJszövetkezet sümegi fiókja 
ügyészét és ügyvezető igazgatóját feljelen
tések alapján egy évvel ezelőtt tartóztatta le 
a vizsgálóbíró, mert az OKH sümegi fiókjá
nál megejtett rovancsolás után kitűnt, hogy 
dr. Zob Mihály, mint a sümegi fiók igazga
tója, különböző módon

’ osztás 
,yvéd.

B»J. rendőrkapitány — 
a tanácsadó...

SPOLARICH
margitszigeti park és palota 

éttermei, kávéháza 
megnyíltak!

Eaténkinl Pataky Vily zenekara ;itszik
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Éttermi ég kávéházi városi árak!

Estélyekre gyönyörű külön termek és terrasz

• . " u * «... Vince a «<?<-i teziei
ségbeejtő ügyben — igy az apróhirdetés — ta-1 neki. 
nácsot ad B. J. rendőrkapitány, VII., Baross-tér 
10, IV. emelet".

A Hétfői Napló munkatársa felkereste „B. J. 
icndőrkapitányt", aki tanácsaival meg akarja 
váltani a szegény pestieket.

A Baross-tér 10. IV. emeletén a következő 
névjegy áll egy szoba ajtaján: bibarcfalvi és 
köpeci Bócz József Mihály v. rendőrfőkapitány". 
Bent a szobában egv hetven év körüli, szegé
nyesen öltözött parókás öreg ur ül Íróasztal 
* i x a B. J. Elmondja, hogy harmincöt évig 
szolgált a rendőrségnél s a kilencvenes években 

amikor Perezel volt a belügyminiszter éa 
Rudnay a pesti főkapitány, Kézdlvásárhely 

rendőrfőkapitánya volt.
— Tavaly határoztam el magam arra, — 

mondja jelentőségteljesen, — hogy amennyire 
csekély erőmtől telik, segítek küzködő ember
társaimon. Személyesen nem igen fogadok, aki 
tanácsot akar tőlem, levélben fordul hozzám.

A volt rendőrfőkapitánynak állítólag rengeteg 
kliense van. Vidékről is halomszámra kapja a 
leveleket Bajba jutott kereskedők, iparosok, 
ügyvédtől húzódozó kisemberek fordulnak 
hozzá,

de csalódott szerelmes, meg nem értett asz- 
szouy és felszarvazott férj 

is sűrűn előfordul kliensei között. Kis ügyeik
kel, nagy tragédiájukkal, mint az utolsó mentő 
szalinaszálba kapaszkodnak B. J. rendőrkapi
tány tanácsaiba s leveleiket rendszerint azzal 
végzik, hogy ha nem tud kivezető utat a szá 
mukra, öngyilkosok lesznek.

Megkérdezzük Bócz kapitányt, általában 
milyen sikere van a tanácsainak?

önelégülten mutat egy halom levélre.
- Csak ez a sok köszönő levél a megmond

hatója. De töröm is a fejemet, néha órákig 
áBdg megtalálom a legjobb megoldást, A null

Megigazítja a parókáját és pillanat alatt em
berbarátból átváltozik feltalálóvá. Mutat egy 

saját találmánya repülőgép-szerkezetet, 
amellyel — mint mondja — évtizedekkel ezelőtt 
aranyérmet nyert Párizsban. Másik találmánya, 
.a soká mozgo kerék" szintén nagy feltűnést 
kellett annak idején. Egy képeslap a legnagyobb 
elismerés hangján meg is irta erről a kerékről, 
h0W>'ha eOUik nap megindítja az ember, még 
másik nap is forog".

— Tudja mi az a Bockfortunaf — kérdezi lel
kesen és nem la várja a válasrt, Ezt tudni kell. 
A Bockfortuna szabadalmazott uj golyójáték, 
amely — a kapitány szerint —

.rtKlokraclink kSrtben kluorltanl Mn- 
tott a dominót.

./, kapitány ugyanis tudja, hogy arisztokrá- 
ciónk előszeretettel dominózik.

UJ, modern, wn.hlnRtonl blllUrd .jrt.l talál
mányát már cak futólag említi a kapitány. Tö- 
keletesitett korcsolya-modelljéről is egyszerűen 
csak annyit jelez, hogy

világraszóló szenzáció lesz.
Egyáltalán, részletekbe nem szívesen bocsátko
zik.

— No, nem azért — mondja — az újságírók
ban megbizom. hát már éppen elég találmányo
mat kisajátították.

A végén bibarcfalvi és köpeci Bócz József Mi
hály, Kézdlvásárhely volt rendőrfőkapitánya, 
aki „bármilyen lehetetlennek látszó, kétségbe- 
ejtő ügyben mindenkinek tanácsot ad", zavar
tan fordul az újságíróhoz:

—• Kérem szépen, nem kapok sem nyugdijat, 
sem kegydijat. Állásom sincs. Tessék már meg
mondani, mit tegyek? Kihez forduljak?

Szegény B. J. roppant tanácstalanul és szo
morúan áll a negyedik emeleti kis .szoba iró*  

előtt. ' -
k i
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Hat gazdalegeny bestiális merény
lete egy tlzennegyeues Kislány ellen
Az elvetemült legények merényletet nevettek el a kislány 

ellen, azután a csatornába dobtak

Kolompár József rablóbandája 
éjszaka megszökött a fogdából

A négy c*gánybandíta  kifeszítette a fogda vasrácsát

Baja, május 18.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Bestiális 

kegyetlenséggel végrehajtott gyilkosság tör
tént vasárnap reggel a jugoszláv határmenti 
Szrbobran községben. Mtvácki Miklós köz
ségbeli gazdalegény öt legény társával együtt 
a Ferenc-csatorna partján sétált. A töltésen 
éppen arra haladt egy községbeli tizennégy- 
éves fiatal leány. A legények összebeszéltek, 

megrohanták a kislányt, behurcolták 
egy elhagyatott vincellérházba és kezét 
kötelekkel összekötözték, a száját be
tömték és bestiális merényletet követtek 

el ellene.
Mivácki Milos és társai azután a brutalizálá- 
sok következtében elájult leánykát kicipel
ték és összekötözött kézzel-lábbal

a Ferenc-csatornába dobtál
hogy eltüntessék gaztettük nyomát.

A túlsó parton azonban éppen néhány

gazdaember járt, akik észrevették, hogy mi 
történt. Közülük néhányan csónakon a kis
leány megmentésére siettek, a többiek pedig 
a menekülő legények után vetették magukat. 
A vízbe dobott szerencsétlen kislányon azon
ban már nem lehetett segíteni,

elmerült és holttestét csak később fog
ták ki.

A környékbeli gazdák, akik a bestiális le
gényeket üldözőbe vették, csak órákon át 
tartó izgalmas hajsza után tudták elfogni 
őket a határbeli szőlőhegyeken. Megkötöz
ték és csendőröknek adták át őket. Mikor a 
hat legény csendőrfedezet alatt áthaladt a 
falun, a falubeliek annyira felháborodtak a 
gaztett miatt, hogy

megrohanták és meg akarták lincselni 
őket.

A csendőröknek csak nagy erőfeszítéssel si
került megvédeni a népitélct elöl a legénye
ket, akiket letartóztattak.

Sátoraljaújhely, május 18.
(A Hétfői napló tudósítójától.) Jelentette 

már a Hétfői Napló, hogy a csendőrség el
fogta az Urikány—zsiluölgyi bányatársaság 
tállyai telepén történt rablótámadás tette
seit. A rablókat: Kolompár József, 
Jakab Imre, Nagy János és Sztojka Lajos 
szolnoki cigányokat a csendőrség letartóz
tatta. Rövidesen kiderült, hogy

a cigánybanda más környéken is rab
lásokat és betöréseket követett el.

Kolompárt és három társát sorra elkísér
ték csendőrfedezet mellett azokba a közsé
gekbe, ahol már szintén dolgoztak. Előbb 
Vecsésre, majd Biharnagybajomba, Győrbe

és Tápiószelére vitték őket.
Tegnap este nyolc szuronyos csendőr 
kisérte Kolompárékat Füzes gyarmatra, 

hogy ottani betöréseikről a helyszínen hall
gassák ki őket. Éjszakára a füzesgyarmati 
községháza fogdájába zárták őket.

Reggel, mikor kinyitották a fogda ajta
ját, már csak hült helyüket találták.

Kolompár József és három társa éj
szaka kifeszitette a fogda vasrácsoza

tát és megszökött.
A csendőrök azonnal üldözni kezdték 

őket, de nyomukat vesztették. A szökésről 
értesítették a sátoraljaújhelyi ügyészséget, 
amely elrendelte országos körözésüket.

Egy budapesti ékszerész pere 
Orska Mária ellen

Rejtélyes éjszakai rabló
támadás a Szentendrei utón

Az ékszerész Orska tragikus halála után most kegyeletből 
visszavonta a keresetét

Rejtélyes rablótámadási ügyben tett pa
naszt a rendőrségen Tímár Sári 30 éves 
varrónő, aki a Váci-út 96. számú házban 
lakik. Elmondotta a rendőrségen, hogy a 
Margit-hidnál az utolsó villamosra várako
zott. A Pozsonyi-ut felől egy autótaxi érke
zett oda, amelyben négy fiatalember ült. 
Megszólították a varrónőt és

Invitálták, hogy üljön be az autóba, 
majd hazaviszik, mert ők is a Váci-ut irá
nyában laknak. A varrónő elfogadta a meg
hívást, de csakhamar ijedten vette észre, 
hogy az autó a Margit-hidra kanyarodik 
és azután

Óbuda felé száguld.
Ki akart szállni, de a fiatalemberek nem 

'engedték,és megnyugtatták, hogy
egy kis éjszakai autózást rendeznek, 

Aztán majd hazaszállítják.
Az óbudai Mókus-utcában megállították

a kocsit, az egyik kávéházban néhány üveg 
sört ittak, majd gyalogszerrel a Szent- 
endrei-ut felé, mentek, hogy egy újabb 
autót keressenek, mert az addig használt 

^SSÍiSib 
taxit elküldték. A Szentendrei-uton két 
fiatalember otthagyta őket, a másik kettő 
pedig egy üres teleknél

rátámadt a nőre, kicsavarták a kezé
ből retiküljét, amelyben két 10 pengős 

volt, 
azután futásnak eredtek és magára hagy
ták a kétségbeesett nőt.

Tímár Sári személyleirást adott támadói
ról és most a rendőrség ennek alapján 
igyekszik az automobilos rablótámadókat 
felkutatni.

Ma délután négy órakor temetik a hickingi 
temetőbe, anyja felbontott sirjába Mária Örs- 
kát, az európai drámai színpad legnagyobb 
erősségét, aki tudvelően

pénteken öngyilkosságot követett el.
Orska halálával nemcsak egy sokat zaklatott és 
izgalmaktól túlfűtött élet zárul le, hanem egy 
polgári per is váratlan befejezést nyert, amely 
a budapesti törvényszéken folyt a nagy tirugika 
ellen.

A pert Fenyvesi Frigyes budapesti ékazerflgy- 
nök indította meg és keresetében

15.000 pengőt követelt a művésznőtől.
Fenyvesi előadta, hogy már régebbi budapesti 
vendégszereplései óla üzleti összeköttetésben ál
lott Orska Máriával. A nagy művésznő, aki szen
vedélyes gyűjtője volt a keleti régiségeknek és 
gyöngyöknek, több ízben vásárolt a budapesti 
ékszerügynöktöl néhány ritka szép gyöngysze
met. Legutóbbi pesti látogatása idején

egy régi keleti gyöngygyürüt vásárolt Orska 
Fenyvesitől.

A gyűrű ellenértékét — 15.000 pengőt — azon
ban nem fizette ki, hanem azt Ígérte, hogy majd 
Bécsből megküldi

Fenyvesi jóidéig várt is a pénzre, mikor azon
ban az sehogysem akart megérkezni, udvarias

levelet irt a művésznőnek. A levélre, amelyet 
most már ügyvédi felszólítás követett, — nem 
érkezett semmi válasz. Fenyvesi erre

beperelte Orska Máriát.
Erre az időre esett Orska újabb morfiummérge
zése, amellyel szanatóriumba szállították és igy 
felgyógyulásáig a polgári pert szüneteltetni kel
lett. A felgyógyulást néhány nappal később a 
tragikus vég követte, igy hát Orska Mária nem 
jelenhet meg a budapesti bíróságnál, hogy véde
kezzék az ékszerügynök keresete ellen.

meqávás 
pónzköicsisnnel 
BREiTFEI.D szUcs, Váci unna 14. Teleién : M7-27. 
Elsőrendű bank megóvást Jegyünkre azonnal folyósít.

Kamat összköltséggel ÍOu 1*  után havi p 1.30.

Most, hogy Orska Mária halálának hire Bu
dapestre érkezett. Fenyvesi Frigyes azonnal 
megbízta jogi képviselőjét: dr. Molnár Lajos 
budapesti ügyvédet, hogy a keresetet vonja 
vissza. Fenyvesi eljárásának okául azt jelölte 
meg, hogy

éppen eleget keresett már Orska Márián, 
halála után kegyetlenségnek tartaná, hogy az el
halt művésznő még fennmaradt utolsó tartozó- 
sáért a családdal folytasson pőrösködést.

Összes 
Türdöcikkeinket 
az I.emeleten 
egyesítettük.
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IIHRI2K
Időjárás. A Meteorológiai Intézet va

sárnap az időjárásról a következő prognó
zist adta: Ma meleg idő, még különösen 
keleten erőn északi légáramlással, esetleg 
esővel. Holnap, hétfőn, további hőemelke
dés, délre forduld, szelekkel, holnapután 
pedig nyugat felől borulás és időváltozás 
valószínű.

— A Goldmark szoba ünnepélyen megnyitása. 
A GoW/níirA’-ccntennárium alkalmából a Zenc- 
művészeti Főiskola épületében G'o.MnmrA szobát 
létesítettek, amelyet ünnepélyes keretek közöli 
vasárnap délelőtt nyitottak meg. A szobában a 
nagy zeneszerző zongorája, bútorai vannak el
helyezve, azonkívül pedig operáinak nagyszámú 
kézirata. Ilubay Jenő, a Zeneművészeti l'őis 
kóla Igazgatója, majd Gémay-Wolff Nándor ál
lamtitkár tartottak beszédet, hangoztatva Gold 
mark érdemeit.

— A Nőegyesületek Szövetségének jubileuma. 
Ünnepélyes díszközgyűlés kereteben ülte meg 
fennállásának negyedszázados jubileumát a Ma
gyar Nőegyesületek Szövetsége gróf Apponyi 
Albertné elnöklésével. Rosenberg Auguszta, az 
egyesület huszonöt éves munkásságát vázolta. 
Beszéllek még Rottcnbiller I'ülöp államtitkár, 
I.iber Ede tanácsnok, a minisztériumok és a 
polgármester képviseletében. Vú/nbéry Melanie 
a feministák küldöttjének felszólalása után dr. 
Rege Károlyné a leányiskolákban női iskolaor
vosok alkalmazását sürgette. Indítványozták 
még a cselédtörvény reformját, a kötelező egész
ségügy! kurzusok létesítését, valamint a női 
rendőrségnek Magyarországon való intézményes 
bevezetését.

— A berlini Vann-Sce strandfürdő meg
nyitása 12 antókatasztrófával. Berlini tudó
sítónk jelenti telefonon: Vasárnap nyitották 
meg a Berlin melletti Vann-Sce strandfür
dőjét, amelyet óriási tömeg keresett fel. A 
nagy tumultusban tizenkét autokatasztrófa 
történt s az egyik szerencsétlenség áldozata, 
Mai Solf 59 éves tisztviselő meghalt. A 
többi balesetnek sok súlyos sérültje van, 
akiket kórházba szállítottak.

— Kenéz Béta előadása Szolnokon. Szolnok
ról jelentik: Szolnok város országgyűlési kép
viselője: Kenéz Béla, a Kereskedelmi Testület 
meghívására vasárnap előadást fartoll Szolno
kon „A költségvetés tanulságai" címmel. Az elő
adást bankett követte, amelyen Nádor Gyula 
tartott nagy beszédet a szolnoki kereskedők sé
relmeiről.

laiatontiireden
Révfülöp között lO.OOO^Ölcs

parcellázható telek eladó, 
ogyanott kisebb Is kapható. Ügynökök díjazva. Szívesség

ből Orbánnénái, Fenyves áruházba, Calvln tér 7

— Megnhikiilt n Debreceni Kollégiumi Diák 
Szövetség pesti fiókja. Vasárnap délelőtt tar
totta meg a eDbreccni Kollégiumi Diák Szö
vetség budlapesti fiókegyesülete alakuló köz
gyűlését Németiig Károly v. b. t. t. elnöklésé- 
vcl. A közgyűlés üdvözölte Horthy Miklós kor
mányzót, aki a kollégium növendéke volt. Ez
után megválasztották a tisztikart. Elnök Né
methi/ Károly lelt, társelnökök: Benedek 
Sándor, a közigazgatási bíróság másodelnöke, 
Imre József dr. ny. egyetemi tanár, Pul'j 
Endre képviselőház alelnöke, Soltész Elemér 
dr. protestáns tábori püspök és Szabolcsba 
Mihály.

— A Magyar Cserkészleány Szövetség jubi
láris díszelőadása. A Magyar Cserkészleány 
Szövetség vasárnap délelőtt az Ufa filmszín
házban jubiláris díszelőadását tartotta a szö
vetség tiz éves fennállása alku imából. Az elő
adáson megjelent József Ferenc királyi her
ceg feleségével, Anna királyi hercegnővel. Kép
viseltette magát a kultuszminisztérium és a 
főváros is. Az előadáson Sztrakos Edit sza
valta el József Ferenc kir. herceg „Dobó fo 
hásza” cimü költeményét, majd a cserkész
leányok jól sikerült művészi táncokkal, me
sejátékokkal, cserkészjelenetekkcl szórakoz
tatták az előadás közönségét.

— Utolsó határidő. A XXIV. osztálysors- 
játék II. osztályának húzása már holnap, 
kedden és 21-én lesz. A játékban való rész
vétel csak ugy biztosítható, ha az esedékes 
betétet (egész 24 P, fél 12 P, negyed 6 P, 
nyolcad 3 P) és az előirt 30 fillér költség a 
húzás előtt az illetékes helyre beérkezik. 

Táncoló 
elefántok

utolsó előadása a

Royal Orfeumban

Vass József tiltakozása 
a politikai válsághírek ellen

Dréhr Imre beszámolója
• Veszprém, május 18.

Dr. Dréhr Imre államtitkár vasárnap délelőtt 
tartotta beszámolóját Veszprémben, amelyen 
megjelent dr. Vass József népjóléti miniszter, 
valamint Sztranyavszky Sándor államtitkár és 
több mint busz képviselő.

Délelőtt 11 órakor dr. Ováry Ferenc felsőházi 
tag nyitotta meg a beszámológyülést.

Dréhr Imre elsősorban a válságos gazdasági 
helyzettel foglalkozott, majd beszéde során rá
tért a Társadalombiztosítóra is és kifejtette, 

hogy az Intézmény apró tökéletlenségei
ből nem lehet annak léte ellen következte

téseket levonni.
\ párizsi egyezményről szólva kijelenti, hogy 
olt kockán forgott a nemzet szuverénitása is és 
mindenesetre ez a megegyezés uj remény, uj 
élet és az uj gazdagság forrását jelenti a mi gaz
dasági életünkben.

Dréhr Imre nagy lelkesedéssel fogadott be
széde után általános érdeklődés közepette

Vass József miniszter szólalt fel, aki első

— Egy régi soproni iparos tragédiája. 
Soproból jelentik: Teicher Károly soproni 
kárpitosniester, aki valamikor dúsgazdag 
ember volt, annyira elszegényedett, hogy a 
soproni járásbíróságon a napokban tárgyal
ták kilakoltatás! perét. A szerencsétlen em
bert annyira elkeserítette kilakoltatása, hogy 
nem sokkal a tárgyalás után szivszélhüdés 
következtében összeesett és meghalt.

— Kocsmai veszekedésből tcstvérgyilkos- 
sóg. Bajáról jelentik: Krkin Ádám és Krkin 
Mátyás, a bácsmegyei Szond községbe való 
lakosok, vasárnap a vendéglőben borozgat- 
tak. Közben összeszólalkoztak, lármázni 
kezdtek, mire a vendéglős kitessékelte őket. 
A két testvér kinn az utcán tovább folytatta 
a veszekedést, amelynek során Krkin Adám 
vasbottal fejbevágta a fivérét. Az ütés olyan 
súlyos volt, hogy beszakitotta Krkin Mátyás 
koponyáját és a szerencsétlen ember rövide
sen kiszenvedett. A testvérgyilkost, aki tette 
után elmenekült és át akart szökni a jugo
szláv határon, Gombos községben elfogták a 
csendőrök.

— Ha elegánsan akar ruházkodnl, keresse
fel László Sándor férfiszabómester kitűnő hir- 
ueyü üzletét, Rákóczi-ut 50. Elegáns férfiöltö
nyöket rendelésre, mérték után, 80 pengőért ké
szít, a legdivatosabb szövetekből. Szövetmin
tákat vidékre küld. I

— Bűnös e az asszony? Ezzel a kérdéssel 
fordult egy kétségbeesett férj Farkas Imréhez, 
a lelki klinika kiváló tanárához. Az izgató ér- 
dekességü kérdés egy japán müselyemruhán 
fordul meg, s a mester ezúttal nem tudott a 
hozzáforduló férjnek kielégítő választ adni arra 
nézve, hogy a felesége incgcsalta-e a férjet 
vagy sem. Ezért megírta az egész esetet a „Se
lyemruha" címmel és a „Magyar Magazin" ha
sábjain hívja föl a nagyközönséget, hogv fejtse 
meg a selyemruha rejtélyét és adjon választ a 
kétségbeesett férjnek. A legjobb megoldást a 
„Magyar Magazin" szerkesztőbizottsága díjazni 
fogja és lcközli a lapban.

— A mentők leszállították a betegszállí
tás diját. A Budapesti önkéntes Mentőegye
sület a betegszállítás céljaira kitűnő uj, 
modern gépkocsikat állított be és a szállí
tási dijakat is leszállította. A Budapesti 
önkéntes Mentőegyesület nagyon kéri a kö
zönséget, hogy a betegszállításoknál gondol
jon az egyesületre.

— Siófok fejlődése. A balatoni fürdőhelyek 
közül Budapesthez való közelsége és strandjá
nak különlegesen kellemes volta miatt a lég 
nagyobb népszerűségre Siófok tett szert. Év- 
rő évre fokozatosan fejlesztette az igazgatóság 
fürdőtelepét, de különösen az idén minden 
megtörtént az irányban, hogy a főváros közöli 
sége és a fokozottabb kényelemhez szokott kül 
földiek is Ízlésüknek megfelelően nyaralhassa 
nak és élvezhessék a magyar tenger legszebb 
fürdőhelyét. A szállodák szobáiba hideg és 
meleg folyóvizet vezettek be és fürdőszobák 
állanak a közönség rendelkezésére. A fürdölelep 
nagy központi éttermét is átalakították és uj 
köntösben várja a fürdővendégeket. A kaszinó 
kertel és a kaszinó nyilvános helyiségeit tűn 
dérien széppé varázsolták. A közönség szóra 
koztatására itt hangversenyeket és kabaréesté 
két rendeznek. A nagy építkezések és beruhá 
zások ellenére olcsó áron kívánják a közönsé
get ellátni. A siófoki fürdőérdekcltségck a kö
zönség kényelmére Tájékoztató Irodát állitot 
lak föl, amely Siófok vasúti korzóján széke) és 
készséggel áll rendelkezésére a közönségnek 
villalakások és szállodai szobák keresésében és 
közvetítésében. Újításként Budapesten is tart 
fenn irodát Városház-utca 10 alatt. Siófok für
dője pünkösd előtt, junius 5-én nyílik meg.

— A Petőfi Társaság felolvasó ülése. A 
Petőfi Társaság vasárnap délelőtt Pékár Gyula 
clnöklésével felolvasó ülést tartott a Tudo
mányos Akadémián. Az elnöki megnyitó és a 
főtitkári jelentés után Móricz Pál olvasott fel 
érdeke*  korrajzot Rudnai Józsefné Veress 
Szilárdról, majd Lampérth Géza mutatta be 
Géczy István drámai jelenetéi, ezután Kiss 
Menyhért olvasta fel Kőrőssy Albin kegyes
rendi tanár dolgozatát a spanyolországi Pc- 
tőfi-kultuszről.

— Anyák napja, egy nap az esztendőben, 
amelyet a gyermeki szeretet az édesanyának 
szentel, hogy nz anya soha el nem fáradó sze
relőiét némiképpen viszonozza. Minden gyer
mek szive megdobban, ha a Meinl-cég „Anyák 
napja" kirakatait megnézi: ott látja a gyö
nyörű, kék nefelcjtssel diszilett aranyszív aján
déktárgyakat, amelyek minden anyának örömet 
gzereznek. 

sorban azt hangoztatta, hogy mindenben 
szolidáris Dréhr Imrével.

A párizsi egyezmény ratifikálásával kapcsolat
ban szerinte az a bajunk nekünk, hogy ez egy
szersmind a mi súlyos gazdasági válságunkkal 
esik egybe.

Helytelennek tartja, hogy bizonyos oldal
ról bele akarják szuggerálnl a nép leikébe 
a felelősség, illetőleg a bizalmatlanság 

kérdését.
Már pedig nem szabad politikai válsághírekkel 
és a politikai bizalmatlanság kérdésével nyug
talanítani a nemzetet, amelyet eléggé nyugta
lanít már magának a gazdasági helyzetnek sú
lyossága is. Pedig ami erő van a nemzetben 
és a nemzet hivatott vezetőiben, azt a szanálás 
munkájára kell fordítanunk és irtózatos fele 
lősséyük van azoknak, akik megingatni akar
nak egy rendszert anélkül, hogy készen volná
nak ők maguk személyükben, programjukban, 
lelkűkben helytállóm a nemzet előtt és felelni 
a nemzet jelenéért és jövőjéért.

— A Stahllielm szövetség magyarországi 
vendégei Miskolcon. Vasárnap este hét óra
kor egyik miskolci szálloda előtt öt, hatal
mas bőröndökkel megrakott turaautomobil 
állott meg és egymásután szállottak ki belő
lük zöld egyenruhás, tányérsapkás, lakkcsiz
más urak. Csakhamar hire terjedt a város
ban, hogy a Magyarországon időző Stahl 
helm szövetség vezérei érkezjtek Miskolcra. 
A német vendégek között volt Vilmos porosz 
herceg, Vilmos excsászár unokája, továbbá 
Edivard szász-kóburgi herceg, Friedrich tá
bornok, F. Ham volt szsáz főudvarmester, 

— Az Egyesített Keresztény IJga jubiláris 
közgyűlése. Vasárnap délután 4 órakor az 
Egyesült Keresztény Nemzeti Liga Bernát Ist
ván elnöklésével tizedik évi rendes közgyűlését 
tartotta. Az igazgatóság évi jelentését Wolff 
Károly ügyvezető elnök olvasta fel és ismer
tette a Liga működését. A zárószámadások és 
költségvetés elfogadása után a testvéregyletek 
üdvözölték a Ligát jubiláris közgyűlése alkal
mából.

-- Hirdetés és a reklúmiigyl kongresszus. 
Julius 6 án nyílik még Brüsszelben a hirdetés 
és reklámügyi nemzetközi kongresszus, amelyen 
a reklám összes válfajára vonatkozóan bő ki
állításokat rendeznek. A belga főváros ünnepi 
dísszel várja a kongresszus látogatóit és tiszte
letükre fogadásokat és estélyeket rendeznek 

| A kongresszus magvar inlézőségét a Harsányi 
hirdetöirodára ruházták.

CSAK 3 VAI’OV! 
MÁJUS 10, ÉS 2I-É>. 

Ha kevés pénzért jól akar ru- 
házkodní, keresse fel László 
Lajos fértíruhaüzletét Vilmos 
császár-ut 40, altot diva
tos férfiöltöny vagy felöltő 
igazi reklám vételáron 45.— 
pengőért készen kapható. 
Minden darab a legtökélete
sebb kiállításban készült. 
Nem tömeggyártmány, hanem 
szakképzett munkások telje
sítménye. Aki nálam vásá
rol, meggyőződhetik, hogy 
többet kap, mint amit remélt.

O A PÉNZINTÉZETI KÖZPONT KÖZGYÜ- 
LESE. A Pénzintézeti Központ tegnap tartotta 
évi rendes közgyűlését báró Korányi Frigyes 
elnöklete mellett. Báró Korányi nagy figyelem
mel hallgatott elnöki megnyitójában hangoz
tatta, hogy a Pénzintézeti Központ jövő fel
adatai közé tartozik a revíziók kimélyitése és 
a bajok megelőzése. Az igazgatóság jelentéséi 
Pásztor Miksa vezérigazgató terjesztette elő, 
amelyet a közgyűlés tudomásul vett, megálla
pította az évi mérleget, amely 1,555.912 pengő 
tiszta nyereséget eredményezett, majd távira
tilag üdvözölték gróf Bethlen István miniszter
elnököt és báró Korányi Frigyes elnök iránti 
hálájának és elismerésének jegyzőkönyvileg 
adott kifejezést.
o AZ ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTO

SÍTÓ TÁRSASÁG május hó 17-én tartotta 1929. 
évi rendes közgyűlését, amely az 1929. évi nye
reséget 196.939.38 pengőben, az osztalékot pe
dig 15 pengőben állapította meg.

O magyar asphalt RÉSZVÉNYTÁRSA
SÁG f. hó 17-én megtartott közgyűlése az osz
talékot 2.— pengőben állapította meg.

Pasztőrözött palacktej
A vasárnapi Invaspólómérkőzések. A kor

mányzó és felesége, József Ferenc dr. főher
ceg. Anna főhercegnő jelenlétében, számos elő
kelőség és nagyszámú közönség előtt folytuk 
le a vasárnapi íovaspólómérkőzésck. A Magyar 
Póló Club diját a komáromiak nyerték meg 
4 :0 arányban, a Budapesti Vándordijat pedig 
a Blue dragons csapat szerezte meg 2:2’/j 
arányú győzelemmel. A dijakat A kormányzó 
felesége nyújtotta át a győztes csapatoknak,

AUTÓNAPLÓ
)( Hungária Automobil Club országos nyílt 

futárversenye. Vasárnap rendezte a HAC elsői 
országos nyilt futárversenyét, amelyre 54 jár
mű nevezett be. A Fehérvári-uti vámnál 51! 
gépjármű indult útnak. Az útvonal Székesfehér
vár, Veszprém, Tapolca, Körmend, Szombat
hely, Pápa, Veszprém, Budapest volt. A gyö
nyörű idő az egész vonalon kedvezett a vers 
senyzőknek. A szabályokban előirt átlagon be- 
lül befutott a célhoz 31 gépjármű és pedig <1 
autó, 19 szóló, 4 oldalkocsis motorkerékpár. 
Aranyplakettet nyertek: Schváb Károly Adr., 
Zsedényi Zeno Adr., Dénes Imre Lancia, So
mogyi Andor Super-Magosix, Csornai Miklós 
Chevrolett, ifj. Kilián Ottó Fiat 520, Markovié*  
Róbert Hupmobil, Horti Károly Opel. Tiz szóló, 
egy oldalkocis motorkerékpáros. Ezüst plakettet 
nyertek: 3 szóló, egy oldalkocsis motorkerék
páros. Bronz plakettet nyertek: 4 szóló, egy ol- 
dalkocsis motorkerékpáros. A nagysikerű ver. 
seny legszebb rendezésben, minden baleset né|« 
kül folyt le és előkészítéséért dicséretet érde
melnek: dr. Szelmár Aladár, Seregi Alfréd, 
Wittenberg Ottó, Győző Miklós és Halmug 
Gyula.

)( A ballonpneumatlk néhány évvel ezelőtt 
forradalmi újítás volt, ma már az egész vona
lon győzött. A magasnyomású pneuk használata 
mindinkább ritkábbá válik, ma már szinte ki
zárólag a régi typusu személykocsik vannak’ 
maganvomásu pneukkal felszerelve. Még a te
herautóknál is az a tendencia, hogy a magas
nyomású óriás-pneukat iker ballonpneukkal hex 
lyetlesilsék. A tökéletes ballonpncut elsőnek a 
Goodricli-gy&r teremtette meg és ma is a 
Scuple-Corde ballonköpeny az a typus, amely, 
egyesíti magában a ballonpneuk minden elő
nyeit. ___________________________________
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Erős kompresszió, jó huzóképesség.

LÓSPORT
Már enyém és Wotan 

holtversenyben nyerték 
az Alagí dijat

A nap eseménye a derbyk előfutamainak’ 
tekinthető Alagí díj volt. Az értékes díjért ö( 
ló állt a starthoz, de a verseny, amint az 
előrelátható volt, csak Már enyém és Wotort 
párharca lett. Ennek a két lónak ádáz viasl.o- 
dása azonban feledtette a kis mezőny szépség
hibáját. Már enyém és Wotan a távtól kezd\a 
gyilkos harcot vívtak egymással, de égyik sem 
tudott a másik fölé kerekedni, végül is holt
versenyben érték el a célt. A program számait 
nagy részben a favoritok nyerték, csak Pásztó 
és Annából győzelme okozott meglepetést, 
Hulme és Lyneh angol zsokékat az igazgató
ság, mert a második futamban Csopakot 
(Csuta) rossz akarattal erőszakosan próbálták 
akadályozni, 1000—1000 pengővel büntette meg. 
Ennek a két angolnak a 1 ovaglásaihoz az 
utóbbi időben sok szó fér, éppen ezért az 
igazgatóságnak szigorú büntetése igen szimpa
tikus volt a közönség körében. A részletes 
eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Berchtold L. gróf Creola jtí 
(6:10 reá) Csuta. 2 Daloló (3) Lyneh. 3, 
Szoknya (6) Balog. Futottak még: Mirjam (141, 
Lelkem (5), Bon soir (14), Csitri (6), Corinthia 
(6). Háromnegyed hosszal nyerve, 2 hosszal 
harmadik. Tot. : 10 : 20; helyre : 13, 13, 15,
II. FUTAM. 1. Mr. Corner Csopak ja (2’/t), 
Csuta. 2. Csibész (4) Hulme. 3. Dehogyisnem 
(8) Tóth B. Futottak még: Captin Nat (4), 
Rúna (14), Salambo (12), Renaissance (10), 
Sopron (6). Barnababám (20). Félh. nyerve, 
1 h. harmadik. Tot. : 10 :32; helyre : 15, 23, 46.
III. FUTAM. Alagi dij. 1. Schiffer M. M«» 
enyém-je (7 :10 reá Gulyás és Wenckheim D. 
gróf Wotan-ja (l‘/j) Schejbal holtversenyben. 
3. Nippon (4) Futottak még: Bor<Wra (20), 
Liebling (6). Holtverseny, két hosszal harma
dik. Tot. : 10 : 8 és 10 : 13; helyre : 12, 12.
IV. FUTAM. 1. Mr. Corner Pásztó-ja (5) Balog. 
2. Nebuló (8) Hulme. 3. Sakkmester (12) Szabó 
B. Futottak még: Traumer (6), Sólyom (l‘/z), 
Siess (3), Raló (8) Mungó (4), Ejnyel (3), 
Máramaros (6). Háromnegyed hosszal nyerve, 
nyakh. harm. Tot. : 10 :90; helyre : 39, 69, 108.
V. FUTAM. 1. Wenckheim D. gróf Ármány a 
(l’/t) Schejbal. 2 Turkana (20) Teltschik. 3. 
Csak előre (3) Gulyás. Futottak még: Tekla 
(12), Csatlós (12), Georgette (5), Joko (8), Pan 
(16), Vilja (2), Förkend (25), Silver King (12), 
Miami (10). Egy hosszal nyerve, egy hosszal 
harmadik. Tot. : 10 :22; helyre: 13, 27, 16-
VI. FUTAM. 1. Szt. György-istálló Annabál-ja 
(5) Kaszián F. 2. Hunnia (3) Gulyás. 3. Lucretia 
(20) Weckermann. Futottak még: Rejtély (6), 
Fürt (5), Tam diu (2), Porto (6), Bujdosó 
(2'/t), Rusalka (5) ötnegyed hosszal nyerve, I 
hosszal harm. Tot. : 10:167; helyre: 40, 17, 70.

A Nemzeti Lovarda országos lovasmérkflzéseL
Nyeretlen lovasok díjugratása. Indult 33 ló.

1. Szt. György-istálló Gróf nő-je lov. Endrödy 
Ágoston. 2. Feltér József Gabriellá-ja. lovagolta 
a tulajdonos. 3 Matuskovich Endre Habakukt 
ja, lovagolta a tulajdonos.

Vadászugratás. Indult 41 ló. I. Szt. György- 
istálló Gergely vitéz e, ’ov. Platthy József.
2. Pásztói istálló Terlinde-je, lov. Binder Ottó;
3. Szt György-istálló Gróf nő-je, lov. Endrödy 
Ágoston

Díjlovaglás. Indult 11 ló. 1 Vitéz Magasházf 
László Gidrán-ja, lovagolta Haidekker László.
2. Szász Endre Bimbulá-ja, lov. a tulajdonos.
3. Sallny Bertalan Gólem-je, lov. a tulajdonost

Urlovasnők nehéz díjugratása. Indult 27 ló.
1. Fáy-Halász Ida Fonóká-ja, lov n tulajdonos.
2. Hungária concours ist. Lavendulá-ja, lov.
Pauly Hartmnnné. 3. Hungária concours ist. 
Gigolette-je, lovagolta Pauly Hartmnnné. __

DP.KÍMDftCSV szakorvav
"Utat 10 4 H M-lá 

fi. aa. H FirD óa nőt betegeknek. /
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LMartoztattak ess börWnűrt. 
aki tekosakct csempészett 

a kommunista rakok celláikba
A budapesti detektívek lelepleztek a szegedi csmagbdrton 

kommispsstamak a postaszoigaiatdt
A főkapitányságon vasárnap délelőtt 1 

tartóztatták megvesztegetés büntette miatt 
Lúgost Károly 42 éves börtönőrt, aki a sze
gedi Csillagbörtönbdta teljesített szolgála
tot s a rendőri nyómozás megállapításai 
szerint, hosszabb idő óta összeköttetést tar
tott fenn a Csillagbörtönben ülő kommu
nisták, így Rákosi Mátyás volt népbiztos és 
Gosztola István kommunista rab hozzátar
tozóival és leveleket csempészett be és ki a 
szegedi Cslllagbörtönbe, sőt a megállapítá
sok szerint

Rákosi Mátyás és a többi Csillagbörtön- 
beli rab között is levélhordónak csa

pott föl.
Az üggyel kapcsolatosan ugyancsak le

tartóztatták Schurartz Mária 37 éves- sze
gedi magántisztviselőnőt, Cseh Imre 47

— Két szerencsétlenség a Fehérvári-uti 
motorkerékpárversenycii. Vasárnap reggel, 
a Fehérvári-uti motorkerékpárverseny so
rán két súlyosabb szerencsétlenség történt. 
Szepesi Frigyes vendéglős, a Bp. 82—423. 
rendszámú motorkerékpárjával Bulafok ha
tárában lezuhant a gépről és súlyos sérülé
seket szenvedett. Nem sokkal később egy 
másik versenyző, Kezián János 32 éves 
cimfestö, motorkerékpárjával nekirohant 
az előtte haladó teherkocsinak, gépe össze
tört és ő is életveszélyes sérüléseket szen
vedett. A mentők mindkettőjüket a Rókus- 
kórházba vitték.

— Zukor Adolf 1000 dolláros ajándéka szülő
falujának. Amint ismeretes, Zukor Adolf, az 
amerikai fihnkirály néhány nappal ezelőtt ellá
togatott szülőfalujába, a zemplcnmegyei Ki
esére. Zukor Adolf rövid ricsel tartózkodása 
alatt érintkezésbe lépett Bornemissza Miklós 
ricset főszolgabíróval és a falu szegényei ré
siére- ezerdolláros ajándékot nyújtott ál.

— Eltűnt egy volt színésznő. Széles Ist
vánná, aki Újpesten, a Nyár-utca 32. szám 
alatt lakik, bejelentette, hogy leánya, dr. 
Munkácsy Károlyné, született Széles Júlia 
30 éves volt színésznő, csütörtökön eltávo
zott hazulról azzal, hogy kávéházba megy 
és azóta nem tért vissza anyja lakásába. 
Mivel dr. Munkácsy Károlyné az utóbbi 
időben már többször követett el öngyilkos
sági kísérletet, kétszer megmérgezte magát, 
anyja attól tart, hogy most is öngyilkossági 
kísérletet követett el. A rendőrség megindí
totta a nyomozást, de még nem akadt dr. 
Munkácsy né nyomára.__________________

LIMONÁDÉ 
wlrl W TABLETTA
a Aetíemes üditSttaCf

lO a fillér. »MINŐÉN FŰSZER- ÉS CUK0RKAÚZLET8EN KAPHAT Ő.»
— A Hadviselt Vasutasok nagygyűlése. 

A Hadviselt Vasutasok Országos Szövetsége 
vasárnap délelőtt tartotta országos nagy
gyűlését, amelyen azt követelték, hogy a 
hadviselt vasutasokat részesítsék előnyben 
az előléptetéseknél. S azok számára, akik 
1914-től 1921-ig, hét éven keresztül a há
ború miatt nem kaptak előléptetést, gene
rális fizetésemelést, szintén küldöttséget me
nesztettek ebben az ügyben Samarjay MÁV. 
elnökigazgatóhoz is. Végül Puskás József 
MÁV. elöljáró 300 nögyszögöles telkét fel
ajánlotta az egyesületnek üdülőtelep cél
jaira.

— Nőotthont létesít a Terézvárosi Jóté
konysági Nőegylet. A Terézvárosi Jótékony- 
sági Nőegylet vasárnap délben tartotta ren
des évi közgyűlését. A Nőegylet elnöknője, 
özv. Vázsonyi Vilmosnó megnyitóbeszédé
ben vázolta a Nöegylet mullévi működését, 
majd kifejtette az egylet égisze alatt mű
ködő Nőotthon alakításának fontosságát. 
Beszéde után a közgyűlés elhatározta, hogy 
megalapítja a régebben tervezett Nőotthont, 
amely 24—50 éves középosztálybeli nők 
részére fog teljes ellátást adni. Az elnök nő 
köszönetét mondott a Nőegylet vezetőségi 
tagjainak, dr. Groák Ernőnének, Herezeg 
Bélánénak és Benedek Jánosnénnk lelkes 
közreműködésükért. A közgyűlés a pénz
tári jelentés tudomásulvétele után véget ért.

— Sportbalesetek. A Szekszárdl-uli fotball-
SMyán Szili Lajos 2ft éves géplnkatossegédnek 

ítéli közben a bal alsó lábszára eltörött. — 
A Lehel-utca 22- siámu sporttelepen Vittek 
Jósáét 2fl éves ssállitómunkós Össiefejelt egy 
játékostársával s az ütődés következtében bnl 
arccsontja megrepedt. — A Taial-uti fotball- 
pályán Szaladtcs Oszkár 32 éves kazónkovúcs 
összefejelt az egyik játékostársával és az orr
csontja eltörölt. A mentők mindhármukat kór
hátba vitték. 

éves cipészmestert, a kommunista ügyek
ben már többször szereplő Glass Imre 28 
éves magánhivatalnokot és Kiss Etel 38 
éves szolgálóleányt, akik a börlönör utján 
leveleket akarlak becsempészni a Csillag
börtönbe.

A börtönőrt és négy társát 
megvesztegetés büntette és az állami és tár
sadalmi rend (elforgatására irányuló bűn
cselekmény címén tartóztatták le és vasár
pap délután mind az ötöt átvitték az 
ügyészség fogházába. Az érdekes és vesze
delmes bűnügyet a

budapesti detektívek nyomozták kt.
A gyanúsítottakat Budapestre hozták' és 

a politikai osztályon történt kihallgatásuk 
befejezése után a bűnügyi osztály hirdette 
ki a letartóztatási végzéseket.

— Emlékünnepély a Műegyetemen. A buda
pesti József-mücgyctem tanácsa tegnap, vasár
nap délelőtt emlékünnepélyt rendezett Pecz 
Samu, Hauszmann Alajos, dr. Schafazik Fe
renc és Rejtő Sándor volt műegyetemi tanárok 
emlékezetére. Szilt/ Kálmán rektor megnyitó
beszédé ulán dr. Nagy Károly tartotta meg 
cmlékbeszédét Pecz Samuról, Wőlder Gyula 
mint a kiegyezés korának legnagyobb építé
széről, Hauszmann Alajosról. Vciiull Aladár a 
magyar geológia kiváló tudósáról, Schafarzik 
Ferencről, Misángyi Vilmos rektor pedig 
Rejlő Sándorról tartott emlékbeszédet. Szilt/ 
Kálmán rektor záróbeszédével az ünnepély 
Sül_______________________________________

GYÜMÖLCSÖSÖK 
megtérnie kény 'lését, terniésfokozÚBát, kártevők 
irtását, ták betegségeit, ápolását biztos sikerrel vállalja 

„Volt erdélyi földbirtokos" jól bevált 

termésvédő
módszerével.

Megkeresések „Bőtermés" jelige alatt a kiadóhivatalba.

— Az Iskolatársnők Szövetségének gyűlése. 
Vasárnap délelőtt a Bntlhyány-utcai polgári 
leányiskolában a Iskolatársnők Szövetsége lá
togató-gyűlést tartott, amelyen Pogány Frigyes 
államtitkár felesége és Havas tanfelügyelő el
nökölt. A gyűlésen, amelynek keretében a 
Balthyájiy-ulcai iskola végzett növendékei ta
lálkozót adtak egymásnak, elhatározták, hogy 
az eddigieknél is szélesebb alapokon építik ki a 
szövetség munkásságát.

— Felvágta az ereit. Kispesten, az Üllői-ut 31. 
szánni házban Oláh Ferenc 3,5 éves asztalos
segéd öngyilkossági szándékból mindkét kar
ján beretvával felvágta az ereket. Tettét akkor 
fedezték fel, mikor már rengeteg vért veszteit. 
A mentők életveszélyes állapotban vitték a 
Szent Istvón-kórházba.

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

— Ghandi csapa'ai megrohanták a só- 
raklúrukat. Londonból jelentik: A dharasa- 
nai sóraktárak régóta bejelentett megroha- 
nása bekövetkezett és a ruklár ostroma 
egész vasárnap délelőtlig tartott. A zavar
gások lefolyásáról részletek hiányoznak, 
annyi azonban tény, hogy 400 letartóztatás 
történt, köztük a mozgalom több vezetője 
rendőrkézre került. Az ostromállapotot a 
legszigorúbban továbbra is fenntartják és a 
rendőrség bevezette a botbüntetést,

előkészít polgári é« 
középiskolai magán
vizsgákra, érettségi
re. VJI, Doiiány-u. 4Zsoldos

— Benedek tüzoltótiszt előadása német
országi útjáról. Benedek Mihály székes
fővárosi tüzoltótiszt vasárnap délelőtt a 
Fórum mozgóképszínházban érdekes elő
adást tartott németországi tanulmányutjá- 
ról. Benedeket ugyanis felsőbb hatósága né
hány héttel ezelőtt tanulmányútra küldte 
Németország nagyobb városaiba és erről az 
útjáról hazatérve, most beszámolt a ber
lini, hamburgi, drezdai tűzoltóság munkás*  
ságáról és a németországi tűzrendészen vi
szonyokról. Az előadást, amelyen a bel
ügyminisztérium, valamint a székesfőváros 
és a liizoltópurancsnokság is képviseltette 
magát, nagy érdeklődéssel hallgatta a kö
zönség.

— Jardln. A sremációs májusi megnyíló
műsorból k temetendő k: Mfldy és Charly, akik 
különösen a vampyr-tánccal arattuk zajos si
kert, továbbá a 3 GujJay, Pártos Gusztáv él 
Mr. X. Y.

Andróssy-ut 4

Európa, do különösen Amerika nagyobb városaiban már régebben nagy 
közkedveltségnek örvendenek az úgynevezett Egységár- (Einheitspreis-) üzletek. 
Ezen cégek nem arra törekszenek, hogy sokféle cikket árusítsanak, hanem inkább 
egynéhány cikkből óriási mennyiségeket rendkívül olcsón megvásárolnak, úgy
hogy azokat feltűnő jutányos árakon bocsáthatják forgalomba.

Ezt honosítjuk meg mi is, amikor hétfőn reggel 10 órakor megnyitjuk az 

első „Egyáv*"  üzíeíünket
Minden héten más-más káprázatos ajánlattal lépünk ön elé, bírálja majd 

egyedül el, hogy mennyire felelünk meg Ígéreteinknek.
Az első héten 6 árcsoportot hozunk forgalomba.

7. árcsoport
Bármelyik P

Női zsebkendő, .
Gyermek flórzokni,

egész finom llóruiinöség, 1—8 nagyságban .

Férfizokni, urtó, Jó mln6iér.. 
Onkötő férflnyak- 

ltCmlO, „ép mintákban ......

Ideál csokornyak- 
keildÓ, legújabb minták.................

Kock á s edény törlő,
tartós, Jó minőség.............................................

Flanelt portörlő, . 
Csemege asztali 

kendő, ,....
F iirdőr u li a-ö v, ,Mr

2. árcsoport
Bármelyik P

—.90

—.90
—.90 
—.90
—.90

—.90

Gyermek flórzokni,
kizárólag 9—10 nagyságban.........................

Műselyem jambó-
Sapka, .lm. is „lkon mlnUk . .

Női harisnya,
1 éiíiZOkni, dlv.tmlnUkt.Q 

Tennisz-zokni, „Jl4, ,ir„. 
Férfi azsuros zseb

kendő ,í mlDÖ.b. , . , 

dagánkötő nyak
kendő, „4p BnmbArg-minő,ók ■ •

Gyér m ekzse bken dő
6 drb ára .............................................................

Kelengye-sifón, 
Törülköző, renóklvDl jutányos . 

Gyermek játszó-
OltOliy, jómlnözégfl mosóanyagból . *" —•90

3. árcsoport 1 QO
Bármelyik P |

. —.90
—.90
—.90
—.90

1.90
1.90
1.90

Lepedőkülönlegesség, , Qn 
duplassóles, méterje...................................................A..**'

Frottirtörülköző, ülj;0. 1.90 
Törülköző valódi len- 

damast, ......................
Női nadrágkombiné,

színes nansonkból, csipke- éa hl Msós-dfszf léssel

Nadrágkom bilié,
trikóselyemből, oslpkedlsszel.................................

N ad rágkom hiúé,
kitflnó slfónanyngbél, eslpkeszéllel--------------------------VZÜ illír nagyon tartói sifónból, csipke- | (Ml IVlfA JliJ,, „éllel, hímzett mintával. . . . ItvU 

Ferii rövid pántosnad- 
rág, kltflnA rayebatfat anyag...........

(Tulkon mi Innen nadrág, bámnlatoa olcaó, ára .... ........ .
í. ílZOklli, legfinomabb flórmlnözég.

Onkötő nyakkendő,

1.90

1.90
1.90
1.90

gyflnyflrfi mintákban.................................................1 • VU
Nől és lérlikezty ü, 1.90

4. árcsoport 1 QA |
___________Bármelyik P |

Lepedővászon, SJJ1 3.90 
Szövött kertiabrosz, ....
Bamast szalvéta,, 3.90

Sál és kendő 3.90
í’öi’ööruliíi, t[„UKj.ailjnni|,iflgélí, , 3.90 
iSoí ilzll lSliy<l valódi Bemberg- *>  O(b 

solyomliö), az összes dlvaUzinukben.................

Női harisnya, 3.90
Férli bosszú harisnya, „

Női clasékeztyii, KJJ'*. 10 3.90 
’’ 3.90Brokát ii<:, ;.:iiyatartő.

hnsr.nálatlnn elsüaklthatntlnn.............................

Női selyemnadrág-,
kiváló milaelyamböl.................................................

Nadrágkombiné
tüll csipkével, ajour és hímzett minta ....

Szók nyakúm hi né,
színes madeira és ajour disssol gazdagon hímezve

Női hálóing ;í,
Női blúz jsx>
Női blúz .
Leánykaruha, ."i.XXL

kint 7ö fiil. omolkodés.............................................

Kimonó, K,"“fi1 .
1 élíilllg, mlntd.oH oórn. „ílrbdl ■ . .

Női és férfi strand-
kabát epongo.kelmékból .... . .

Gyermek tiroli 
nadrág,, ..................
számonkint 40 fillér emelkedés

Leánykaruha 
köténnyel,, .........
számonkint 30 flllór omelkules vagy oaökkoóz

3.90
3.90
3.90
3.90
3.90
3.90
3.90
3.90
3.90

3.90
3.90

3.90

5.901
Női tenniszruhák,

nagy ,választókban .................................................

Női strand kabát, 
Féri! strand kabát, 

eórnazeflranyagból........................ ............................

Nadrágkombiné,
mosÓBolyoinből csipkodíssznl......................... .

Női hálóing, X" .
Női hálólng, .
Férfi apacsing, “ÍS"'?'?'.
Féri! nappali ing, 21, 
Férfi hálóing,
Női kötött mellény,

tiszta gyapjumínöeóg, sok szép mintában . . •

Tcnnlszpullover.
tiszta gyapjunilnósóg, fehér és színes széllel .

5.9(1
5.90
5.90
;;.9o
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90

6. ár csoport 7 Qí) I
Mosóselyem nőlrnhák,

divatos fazónokban.................................................

Férfi pyjaina,
NAi nvlnill'l gyönyörű mintákban, a
L’SZ*  | F.y 111 <1, lognjabb bécsi modell 

ntáa krzzltve.............................................................

Női nadrágkombiné,
Bemberg-solyembdl, divat fazonban.................

Női nadrágkoinbiné,
habselyemből.................... ........................................

Fériiing, IIIXTStK™' "X < .un
Fürdőruha, «S%5ft1.S5,'T 7.90

’ 7.90 
7.90
7.90
7.90
7.90

Fehér pnllovcr,
hord Őrrel.....................................................................

Női valódi őzbőr-
kesztyü, .dnokb...

Férli szarvasbőr-
kesztyü, „in,kllen.........

Női ernyő,. 
Férllernyő,

7.90

7.90

7.90
7.90
7 90
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színház Premier után
--------

vígszínház I
Elsa Elsie - Magyar Erzsi 
aíiit egy gyomormérgezés és egy ellen-star tett 

világfiirű primadonnává, Hétéves távoliét 
után ámeriüáből Budapestre érkezett

Besx&getés a sxinísxnövel, aki elősxör beszélt <fs inekeit 
magyarul amerikai sxinpadon

(5

Hol is láttam? Megvan. Egy amerikai 
filmgyár budapesti irodájának házi vetítőjé
ben, amint a lepergett filmen a gyönyörű 
szőke démon könnyen hátradől a kereveten 
és mosolyogva fogadja az érkezőt.

Ugyanaz a kép, csak az amerikai démon 
észvesztő Imdoárja polgári ízléssel berende
zett szalonná, a démoni pillantás pedig 

kedves, barátságos mosollyá
enyhül. Mert itthon van Magyar Erzsi, akit 
széles e világon Fisa Elsie néven tanultak 
meg szeretni és ünnepelni. Két nappal ez
előtt érkezett meg Amerikából, ahova mesés 
karrierje kezdetén

hét évvel ezelőtt indult.
Nem keresett fel senkit, nem várta dobszó, 
sem színházi fotográfus a pályaudvaron, 
csendesen beült egy pesti autótaxiba, amely 
szüleinek Lipót-körut 1. számú házához 
vitte. A77 napig hallani sem akart a világ
ról, bezárkózott és csak családjával foglal
kozott.

— ön az első pesti újságíró, akivel beszé
lek, — mondja mosolyogva és szinte szemre
hányóan hozzáteszi: — Dehát honnan 
tudhatta meg, hogy itthon vagyok?

Amikor beszél, egyúttal mosolyog is. 
Gyönyörű, fehér fogsora villan elő és kék 
szemei, amelyeket finom, hamvasszőke haj 
keretez, szintén mosolyogva meséinek és 
kérdeznek.

—- Hát mi történt itthon hét év alatt, mi 
van a Margitszigettel, a Svábheggyel, a Kör
úttal, a pesti körúttal, ahonnan elindul
tam? . . .

— Utolsó pesti szerepem 
nz Aranymadár volt,

•— mondja. A szezon végén Ausztriába men
tünk nyaralni édesanyámmal és a fürdőhe
lyen egy színigazgatóval ismerkedtünk meg. 
Megkérdezte, hogy eljátszanám-e Bécsben a 
diéták Mollyját. Ebben ismert meg Lehár, 
tiki ezután atyai jóindulattal és barátsággal 
támogatott. Lehár Londonban járt és éppen 
akkor kerestek a nagyszabású „Kilenc órai 
revíihöz" primadonnát. Sürgönyöztek értem, 
mert Lehár tudta, hogy jól tudok angolul 
Azonnal vonalra ültem és Londonba érve, 
próbálni kezdtem szerepemet. Igen ám, de 
egy este valami halat ehettem és 

gyomormérgezést kaptam.
Néhány hétig nyomtam az ágyat, ezért az
tán nem játszhattam el a „Kilenc órai revü" 
főszerepét. Ekkor érkezett Amerikából egy 
kábel. Egy amerikai színigazgató, aki Bécs
ben látott, megkérdezte, hogy

hajlandó lennék-e a Moonlight főszere
pét eljátszani.

Akkoriban nz amerikai világban nagy szere
pet játszott egy Júlia Saundcrson nevű 
sztár, aki hihetetlen gázsikövetelésekkel ter
rorizálta nz amerikai színigazgatókat. En
nek a színésznőnek kellett volna játszani ezt 
a szerepet és

ellene játszottak ki engem.
//7fZ kerültem Amerikába...

Egy évig játszotta ezt a szerepet, azután 
n „Broivn Dériig" következett, majd

Zicgfield, az amerikai szinházkirály 
szerződtette le a XIV. Lajos című törté
nelmi vígjáték főszerepére, amelyet két 

évig egyhuzamban játszott.
— Azt mondják, hogy ez volt a legna

gyobb amerikai sikerem, — mondja — de
hát voltak más, kedvesebb szerepeim is. így 
például, amikor két három heti szabadsá
gom volt, vaudevillet játszottam. Chansono
kat énekeltem magyarul.

En voltam az első színésznő, aki ameri- 
kui színpadon magyarul beszélt és 

énekelt.
Mert büszkén hangoztatom, — tette hozzá 
— hogy állandóan, szinte kérkedtem ma
gyarságommal. Például a „So utas Napó
leon" cimü vígjátékban egy francia grófnőt 
kellett volna játszanom, megkértem Zieg- 
fieldet, hogy ez a figura magyar grófnő le
gyen. íXegfleld udvariasságból annyira 
ment, hogy a darab báli jelenetében egyszer 
mint magyar huszártiszt, másszor mint me
zőkövesdi menyecske jöhettem ki. Széchenyi 
gróf, a magyar követ akkor

nagy virágcsokor kíséretében gratulált 
nekem.

Legutóbb a Warncr Brothersnél Moissival 
játszottam a „Die königliche Loge" német
nyelvű beszélőfilm főszerepét. Remélem, 
hogy ez a film elkerül Pestre is.

— Mit szól Kosáry amerikai szerződésé
hez, — kérdeztem Magyar Erzsit, amikor 
már magáról nem akart többet mondani.

— Nem tudok róla. Ez nem diplomácia, 
hogy erről nem beszélek, dehát nem olvas
tam amerikai lapokban erről.

— Hát a többi magyarok odakinn?
— őszintén szólva, nagyon kevéssel érint

keztem. Kurucz Jánossal beszéltem egyszer- 
kétszer, de a többiek, akik jöttek, nem ke
restek fel. En ott egy egészen más világban 
élek, — tette hozzá.

— Itthon egy párszor elterjedt a hire, 
hogy

LEHULLOTT A REZGŐ NYÁRFA... Az 
tény, hogy Erdélyi Mihály fantáziáért nem 
ment a szomszédba, mikor megírta a Lehul
lott a rezgő nyárfa ... nyári operett libret
tóját. Erdélyi Mihály igen leleményes, a 
meseszövésben is ügyesen mozgatja tarka
barka figuráit. Szántó Mihály muzsikája ki
tünően alkalmazkodik a szöveg változatos 
eseményeihez és ritmusos, finom számokat 
irt. A Budai Színkör előadásának lelke 
Hátkai Márton és Somogyi Nusi. összeke
rült tehát a régi híres duó, amelyen annyit 
nevetett Budapest. A primadonna, az egyre 
finomabb eszközökkel dolgozó Síró Anna, a 
bonviván uj név, Antók Ferenc, a ki nem 
tudta teljesen megtalálni a hangját, de jó 
ígéret. A többi szereplők közül Ferenczy 
Károly, Tamás Benő, Zala Karola és Kósza 
Irma kaptak sok tapsot. Lóránt Vilmos ren- , 
dezése kifogástalan.

FIFI A KIRÁLY SZÍNHÁZBAN. Itt a nyár, 
színházaink régi, jól bevált darabok reprizével 
dolgoznak. A két állami szinház után a Király 
Szinház is reprizt adott, még pedig a javából: 
Fifi sikamlós operettje került ismét színre. Kel
lemesen feltűnt Vaály Ilona ” ’ ” ” 
jóhangu alakítása, 
Spáziája, 
D-Arrigó „ . . .
Dezső és J.atabár segítették emég sikerre a jól 
gördülő szép előadást.

BETHLEN-TÉRI SZÍNHÁZ. Kacagtató, 
vidám müsoru kabarét adott a Bethlen-téri 
Szinház e heti premierje. A kitűnő kis szin
ház mozgékonyságára jellemző, hogy a leg- 
különbözőb műfajokat is milyen gyorsaság
gal asszimilálja. Erckővy László vendégsze
replése a Dunabár cimü operettben, Vidor 
Ferike, Verböczy Ila magánszámai és Szent- 
iványi uj konferánsza 
műsornak. Rendkívül 
Bethlen-téri Szinház 
Klárit, majd Kaposi 
Vukovics Tibort. Egy 
László Lilinek jutott mód arra, hogy sok
színű tehetségét csillogtassa.

diszkrét, finom és 
Fejes Teri ötletes, vidám 

Sziklay József kacagtató Maximusa, 
Kornél mulatságos Fiflje, Kertész

eseménye ennek a 
melegen fogadták a 
kedvencét, Mende 

Katót, Ormos Bélát, 
kedves vígjátékban

Hétfő, szerda, péntek és vasárnap
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férjhez ment.
Ki a boldog halandó?

Mosolyog és rögtön felel:
— Senki.
Nem mentem férjhez és lulncs is szán

dékomban.
egy nő önálló, akkor annakHa Amerikában

életébe igazán keveset szólhat bele a férfi.
— Ila már igy állunk, megkérdezem, 

hogy mi a tapasztalata az amerikai nőura
lomról?

— Hát rémesen megjártam vele. Egyszen 
Sanfranciscoba utaztam, ahol három lap 
meginterjúvolt. Megkérdezték tőlem, az 
„idegentől": „Tetszenek-e az amerikai fér
fiak?"

— „Tgen" (mit is mondhattam mást). 
„Férjhez menne hozzájuk?" — Természe
tesen, — feleltem.

Az amerikai férfiak tuljók a felesé
geikhez.

Másnap az összes lapok foglalkoztak azzal, 
hogy -

„nekem a vad férfiak kellenek, akik 
verik a nőket és kínozzák a feleségei

ket.
Olyan nagy volt a felháborodás, hogy két- 
három napig az utcára sem mertem menni, 
féltem, hogy inzultálnak, — teszi hozzá 
most már nevetve. — Fenyegető leveleket 
kaptam, melyben szememre hányták, hogy 
el akarom rontani az amerikai férfiakat. 
így kell vigyázni ott minden szóra, éppen 
azért ezt az amerikai tréfás mondást, hogy 
„ügyvédem nélkül nem tudok rá felelni", 
valójában az életben is keresztül viszem 
azóta.

Ezeket mondta az ügyvédje nélkül Magyar 
Erzsi, aki nyári szabadságát akarja itthon 
eltölteni és még bizonnyal sokat fog be
szélni jogtanácsos nélkül is. Mert itt bizony 
más világ van ..«

Stáb Zoltán.

NAGY ILNBlfi: UJ DARABJA
Az U.J SZÍNHÁZ május 23-án, pénteken este mutatja be Nagy Endre hosszú idő óta 

első, egész estét betöltő 3 felvonásos vigjátékát:

^.B Ka ZBBB^
Főszereplők : Hollós Ilona, Mtszlay Ilona, H. Bállá Mariska, Halmi írón

Harsányt Koz,só, Várady Lajos, Gon da József, Boray, Gárday 
Rendező: Haróthy József.

uj szuvnAz:
Kedden és a kővetkező napokon este 8 órakor

A csúnya lány
a szezon legnagyobb sikerű operettje

Billcr Irén, Kabos, Szilágyi Marosa, Dolly és Gózon
felléptével a

Fővárosi Művész Színházban

ZEISLER EDITH
világát*  rakció

ULIHROUGE
Felejthetetlen siker

volt egykor az „Operaház fantomja'1, amely 
még most is élénk emlékezetében él a moziba 
járó közönségnek. Az amerikai Universal a film 
gyártója, most az Operaház fantomjával kap
csolatosan ki akarta aknázni azt a lehetőséget 
is, amelyet a hangosfilm feltalálása nyújt. El
készítették az Operaház fantomját tehát han
gosfilmre is, mert ennek grand-guignolszerű té
mája szinte kínálkozik a hangosfilmre, Gaston 
Leroux világhírű hősének, az operaházi fan
tomnak alakját Lón Chaney, a minden idők 
legnagyobb karakterszínésze alakítja, akinek 
művészete megrázóan hat az erősebb idegekre 
is. Beszél és énekel a gyönyörű Marié Philbin 
és a hangos filmen rég nem látott és hallott Nor
mann Kerry. Izgalmas párbeszédek, hangos ope- 
rajclenetek, gyönyörű természetes színes felvéte
lek, újabb nagy sikerszériája predesztinálják 
az Operaház fantomját, amelynek bemutatója 
kedden lesz a Corvin filmszínházban. Annyi bi
zonyos, hogy hangosfilmben még ilyen grandió
zusát és ilyen nagyszabásút nem láttunk, mint 
az „Operaház fantomja".

színházi napló
Q ajnos, de igy van, hogy Jeritza Máriát 

nálunk a rossz gazdasági viszonyok és 
az Operaház felemelt helyárai megbuktat
ták.. Bizony az eddigi Jeritza-csték megle
hetősen lankadt érdeklődés melleit zajlot
tak le. Ez természetesen nem a kitűnő mű
vésznő produkciójának tudható be, hanem 
inkább az Opcraliáz túlságosan felemelt 
helyárainak. Nem volt tábla a Jerítza-estc- 
ken. Sok földszinti hely és több páholy ma
radt üresen. Ebből azután az a tanulság, 
hogy bármilyen kitűnő világmárka jöjjön 
hozzánk, a közönség már rczcrváltabban vi
selkedik, — ha pénztárcájáról van sző.

A Fővárosi Művész Szinház bérleti ügye 
ugylátszik, a legjobban áll. Vasárnap 

beszélgettünk Gát hé k kai, a szinház jelen
legi egyetlen reflektálásaival, akik a követ
kezőket mondották:

— Elvben már teljesen megegyeztünk a 
dologban. Azt hiszem, hogy keddre sikerül 
aláírni a szerződést, mert a tárgyalások na
gyon előrehaladott stádiumban vannak és 
az ügyvédek csak a részletkérdésekről tár
gyalnak. Amennyiben a színházat mégis ml 
fogjuk átvenni, azonnal hozzákezdünk a szer
vezkedéshez. Kitűnő, elsőrangú ensemblet 
akarunk, mert korrekt, elsőrangú előadáso
kat is akarunk adni.
ATyárspolgár a címe Nagy Endre u) darab- 

jónak, amelyet e héten mutat be az Uj 
Szinház. A darab tulajdonképpen a családi élet 
glorifikálása. A családfő születésnapját ünne
pelik és ugyanakkor minden családtagot vala
mi kellemetlenség és valami szerencsétlenség 
ér. Ezek azonban egymásiránti gyengédségből 
az ünnepély hangulatát nem akarva rontani, 
mosolyogva ülnek le az asztalhoz, ahol megkez
dődik a születésnapi lakoma. A darab főszere-*  
peit Harsányi Rezső, Hollós Ilona, Gonda Jó
zsef. Várady Lajos, Boray, Gárday Lajos és 
Bulla Mariska játsszák.

n Fi*  fi 1341“ ftöiwiow cirkusz uanete, BJ 2L K W kM U Városliget, Tel.: Ant 183-85
Este 8 órakor és délután 4 órakor:

4 4 Gerard. Táncoló medvék.
' bohóc és auguszt 6r a nairv májúid mő«nr.' élután félbelyárak

JARDIN
Erzsébet klrályné-nt I. Te«.s J. 886-31 

(hűvös idő esetén a helyiségek fűtve vannak)
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A hangos 
Magyar rapszódia

Budapest moziba járó közönsége jól emlék
szik még a minden idők legnagyobb és leg
szebb magyar tárgya filmjére, a Magyar rap
szódia cimü Ufa produkcióra. Hetekig, sőt hó
napokig uralta ez a film a terézköruti Ufa film
színház műsorát és innen kiindulva, világkar
riert csinált. Éppen olyan sikere volt Bécsben, 
Berlinben, Kopenhágában, Párizsban, London
ban, mint Budapesten. Az Ufa ezt a remek pro
dukcióját most készítette cl hangosfilm válto
zatban. A Magyar rapszódia pompás magyar 
kísérőzenét kapott és főszereplői, a népszerű 
Willy Fritsch, a bűbájos Dita Parlo és Európa 
legszebb filmszinésznője, Lil Dagovcr beszél
nek és énekelnek a filmen. A Magyar rapszódia 
tehát másodszor is elindul sikereinek útjára. 
A hangos Magyar rapszódia pompásan sikerűit, 
ezt egy zártkörű sajtóbemutató közönsége egy
hangúan megállapította. Nem kétséges, hogy a 
Magyar rapszódia hangos változata éppen olyan 
nagy sikert fog aratni a terézköruti Ufa film
színházban, mint első bemutatója idején.

TT" ét hete, hogy megvolt az a várva-vdrt 
színházi ankét, amelynek eredményét 

nagy garral hirdették: eltörölték a színházak 
vigalmi adóját. Azóta azonban egyetlen 
hang sem hallatszik, hogy a végelgyengülés
ben szenvedő színházakon valójában- segítet
tek volna. Ugylátszik, hogy amig ez a segít
ség a bürokratizmus útját megjárja, már 
késő lesz. Nem lesz kin segíteni. Pedig ez 
a lassúság sok mindent hátráltat. A vigalmi 
adó kérdése olyan számottevő tényező a 
színházi világban, hogy addig, amig ezzel a 
kérdéssel tisztában nem lesznek, nem tudják 
kiadni a gazdátlan színházakat és a kollek
tív szerződést sem kötik meg a szinigazga*  
tók a színészekkel. Nem tudják az igazga
tók, hogy milyen arányban szervezkedjenek 
és a kisfizetésűt tagok létminimumát milyen 
összegben állapítsák meg. Dönteni és hatá
rozni kellene végre ebben a kérdésben nem 
csak a papíron, hanem a valóságban is.

Színházi kórtörténeti tünet ez, vagy csak vé
letlen? Amig ugyanis a Magyar Színház*

bán öt-hat igazgató volt, addig mindig ráfizet- 

van. tehát a színészek vették át saját i 
síikbe a színházat, azóta amellett, hogy 
vészek minden este megkapják rendes 
jukat, már nyolcezer pengő nyári gázsit, 
tartaléktőkét spórolt meg a konzorcium. 
A Terézköruti Színpad május hó 30-án

cagó estékkel fogja idei szezonját

színházra. Amióta azonban konzorcium 
lcezelé- 

a szí' 
gázsi
illetve

A Terézköruti Színpad május hó 30-án a ka
cagó estékkel fogja idei szezonját befe

jezni. Nyárt szünet alatt a színházat teljesen 
átalakítják, amely augusztus /4-én ismét meg
nyílik. Szeptember 1-től kezdve vasár- és ün
nepnapokon délutáni előadásokat is fog tartani 
a Terézköruti Szinház, amely eddig délutáni 
előadást soha nem tartott.
>7*  gyik színház egy magyar szerző darabjára 

készül. Jellemző színházi állapotainkra, 
hogy a darabot csak ugy tudják kihozni, ha a 
szerző bizonyos összeget előlegezett a színház
nak előzetes költségekre, azonkívül pedig az 
első ház jegyeit átvette. Ezt is megértük

A Bethlen-téri Színpad legnagyobb sikerű 
műsora!

Jegyekről előre kell gondoskodni: Elővételi díj nincs!
Előadások kezdete: hétköznap este 9 órakor, vasárnap d. u. 6, este 9 órakor. 
Hely árak QO fillértől 3 pengőig. Jegyrendelés: József 443—78
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HÉTFŐISPORTNAPLÓ
A nagy kérdőjel

már csak a liga reménykedő legalsó régiójában

kisért
Ax utolsóelőtti fordulót jóval kevesebb 

izgalom előzte meg, mint a közvetlen elő
zőket. Mondhatnék:

ez a forduló már csak a benfentese- 
ket, vagy a százszázalékos drukkere

ket érdekelte.
Legalább is praxisban, mert teóriában vi
szont ... nagy tömegek telefonáltak a 
szerkesztőségekbe és álldogáltak az ered
ményt hirdető plakátok előtt vasárnap 
este is.

Újpest... Újpest... ez. a mérkőzés volt 
az érdeklődés centruma. Hátha?... — hú
zódott meg a halk reménykedés a zöld
fehér drukkerhad lelkének legalsó fodrai
ban, mig az ellentábor szorongva és szót
lanul leste a győzelem hírét. Újpest győ
zött a Somogy ellen s ma már a bajnok
ság kérdése nem vitás. Az utolsó mérkő
zésen ugyan még történhetne meglepetés, 
dehát

az Attila és Újpest klasszisa mégis 
csak két különálló valami s hozzá 
Újpestnek egy döntetlen eredmény is 

elég.
Ezen a ponton tehát nincs várnivaló.

A Ferencváros pedig bizolt a Somogybán 
és olyan játékkal növelte gólarányát, 
amelyre példa az első ligában még nem 
volt. 9:11 A Ferencváros ismét magához 
tért s ez főként azért öröm, mert

a Középeurópai Kupa rövidesen meg
induló küzdelmeibe Ismét nagy sansz- 

szal indulhatnak a mngyar színek.
A Hungária ezalatt Debrecenben foly

tatta pontleadó körútját. Ebben ugyan 
némi része volt a bírónak is. de végered

ményben ez a pontveszteség nem sok vizet 
zavart:

a Hungária harmadik helye csak ak
kor forog veszélyben, ha vasárnap Is
mét veszít a Bástya ellen s ugyanek
kor a III. kér. FC legyőzi a Ferenc

várost.
Ez a halmozás azonban nem valószínű.

A liga alsó régióiban a Pécs-Baranya 
tisztes győzelme a Budai 33-mal szemben 
végleg kiemelte a pécsieket a „trópikus zó
nából" s most már a helyzet sorrendben a 
Somogy, a Nemzeti és az Attila számára 
forró. Az Attila ugyan a Bástyától nagy 
értékű pontot szerzett, de ez momentán 
csak azt jelenti, hogy a miskolciak élete 
az utána következők „tudásától" függ.

Minden nyitott kérdésre megjön a pon
tos válasz vasárnap: az ítélet vasárnapján.

A bajnokság állása:

szolt.

1. Újpest 70:29 gólarány 36 pont
2. Ferencváros 78:26 „ 34 „
3. Hungária 49:34 .. 25 „
4. III. kér. FC 35:33 „ 25 „
5. Bocskay 39:41 „ 20 „
6. Budai „33“ 27:26 „ 18 „

' 7. Bástya 39:48 17 „
8. Pécs-Baranya 29:47 .. 17 „
9. Kispest 18:37 „ 17 „

10. Attila 22:37 1« „
11. Nemzeti 21:43 „ 14 „
12. Somogy 24:50 .. 13 „

21 mérkőzést ját-Minden csapat egyformán

Az utolsó forduló mérkőzéseit
Újpest—Attila; Ferencváros—III. kér. FC: 

Hungária—Bástya; Somogy—Bocskay; Pécs- 
Baranya—Kispest; Nemzeti—Budai „33".

Tiz gólt lőtt a Ferencváros, de egyet — a saját 
kapujába

Ferencváros—Kispest 9:1 (6:0)
Nagy futballprodukciókban és az első liga 

gólrekordjának felállításában gyönyörködhetett 
a közönség a Ferencváros—Kispest-mérkőzés 
folyamán. De a magyar—olasz-mérkőzés kö
zeli sajgó emléke és a ragyogó napfényes 
weekendre csalogató idő miatt alig kétezer 
futballdrukker élvezte végig a tavaszi szezon 
kétségtelenül legszebb mérkőzését. Ragyogó csa
tárjáték ideális halfsor mögött: ez röviden a 
Ferencváros teljesítményének jellemzője. Bet- 
kessy, Bukóul éj Lyka fitt kondíciója régen lá
tott tűzzel küldte harcba a csatársort, amelynek 
ezúttal elsősorban és főként a balszárnya ját
szott elsőrangú formát.

Az első negyedórában még egyenrangú erők 
küzdöttek a botrányosan poros ..porondon", de 
már eközben is gól esett. A 8. percben

Kohut lövése a védelemről visszapattan, Is
mét a balszélső lő a a bomba Dénes alatt 

hálót ér. 1:0.
Ezután egy negyedóra következett: Dénes 

harca a zöld-fehérekkel. Egymásután telte ár
talmatlanná a veszélyes helyzeteket, de a Fe
rencváros egyre kitartóbban hajszolta az ered
ményt; nem volt mentség: a 24. percben megin
dult a gólözfin.

Lyka pauszából Toldy 2:0-ra javít. Három 
perccel később Kohut megfut, Toldihoz 
küldi ■ labdát: 8:0. Egy perc múlva Toldi 
remek búzásokkal tisztára játssza magát: 
4:0. Két perccel később Tural kitör: 5:0. 
S végül a 39. percben Tural szökteti az 

offszájdon álló Takács II.-1: 8:0.
Remek tizenöt perc volt. A csatártudomány 
minden szépsége kibontakozhatott. Az egyetlen 
szépséghiba az volt, hogy a Kispest a második 
gól után megadta magát és lélek nélkül lézen
gett a pályán.

A második félidő már közel sem volt oly 
szép, mint az előző • ennek legfőbb okát 
Takács 11. formánkivüli játéka tette. Néhány 
humoros helyzet adódott, amelyek közül a 22. 
percben ismét gól született.

Bcrkessy csatárként tör előre és lő, Dénes 
maga elé üti n labdát, Takács II. azonban 
ismét a mezőnybe pöcköli. Most Tural lö
vése zug, Dénes klboxoljn, de Bukovl hab- 
dnjára már nincs semmiféle orvosság: 7:0.

A 31. percben végre egy kispesti támadás len
dült előre a jobboldalon.

Scnkey II. passzót Paczolal lövi, Takács I. 
hirtelen a lövésbe tartja a lábát és a labda 
Irányt változtatva, az álmélkodó Amsei 

mellett a hálóba süvít: 7:1.
Nagy formában van a Ferencváros, még Önma
gának is gólt lőtt. Nagy volt a derültség a kö
zönség somiban. Lankadt a zöld-fehérek tüzes 
lendülete, de azután a finis Idejére ismét teljes 
erejében fellángolt. A 37. percben

Bcrkessy—Tural—Toldl-akdó után a bal
összekötő magas lövése a kapufáról pat

tan bálóba: 8:1.
Majd tovább tartott a hajrá: Takács 11. szabá
lyosan ugyan, de ugy lökte fel Purczeldet, hogy 
végleg kivitték. A közönség már a kijáratok 
felé tartott, amikor a 44. percben

Tural lapos lövését a gólvonalon akarta 
megállítani Rozgonyl, de Takács II. fürgén 

bepöckölte a labdát: 9:1: rekord.
A Ferencváros halfsora. de különösen Lyka, 

kritikán felüli játékot mutatott, míg a csatársor
ból kifogástalanul csak Kohut és Toldi játszott, 
viszont mindkettő válogntott formában.

A Kispestből egyedül Dénest illetheti dicséret, 
ellenére a sok gólnak.

A kétségbeesett Somogy megszorította 
jelöltet

Újpest—Somogy 4:1 (1:1)

a bajnok

A tabella sereghajtója és a bajnokjelölt- 
meccset előre eldöntöttnek vélte mindenki... 
Még ha Kaposvárott hozta volna össze őket a 
sors, talán... de Újpesten, ebben az örömben, 
mámorban úszó katlanban, itt lehetetlen. Pedig 
nem ugy indult. A Somogy kezdett erős nap el
len s e pillanatban még alig volt a 6000 főnyi

Amputáltaknak megváltás
Nagy aranyéremmel kitüntetett 

A. A. MARK8-PELE 
AMERIKAI GUMMILÁBFEJES

MtLÁB
A LEQTÖKELETESEBBI Törés ki
sírva. Zajtalan, puha éa kényelmea 

járta 10—15 évi jótállás mellett. 
Magyarországi egyedüli gyártója 

NZIKI.A ».
orvnál műszergyáros, Budapest. Vili 
kér., Rákóczi-ut 19. az. (Uránia Szin
tiéi mellett.) Telefon : J. 421-15. Kér- 
(:n prospektust. — Haskötők, sérv- 

ötok és betegápolást cikkek nagy 
gyári raktára.

közönség közt, aki sejteni merte volna, hogy 
egy perc múlva a kaposváriak l:0-ra fognak ve
zetni. Pedig igy volt!

Blumtól Indult el a támadás, Dán lövését 
Acht elvetődve kiütötte i a ráfutó So

mogyi belőtte (0:1).

A gyászos olasz mérkőzés első gódja jutott 
eszünkbe. Mintha mindegyik kaposváriba egy 
ördög bujt volna bele. Emberfeletti energia, lel
kes támadások jellemezték őket, minden labdát 
megjátszottak. Ezzel szemben Újpest a fáradt, 
lestrapált, agyon játszott együttes benyomását 
keltette. Auer a 6-ik percben ugyan majdnem 
kiegyenlített, de ilyen még nagyon sok adódott 
a félidőben. A Somogy határozottan okosan, 
szépen kombinált és aok veszélyes helyzetet 
dolgozott ki. Különösen Dán volt nagyon agi
lis. A 2ő-ik perc hozta meg sok vajúdás után 
a kiegyenlítést:

P. Szabó beadását Auer nagy erővel kapás
ból lőtte be (1:1).

Védhefelhn. ritka szép gól volt! A 31. percben 
Kutasait P. Szabó »addlg lökdöste, — szabályo
san — mig az kornerre vitte a labdát. A lila

fehérek még néliány komért értek el és sok
sok veszélyes helyzetet teremtettek, melyek kö
zül a legszédületesebb az volt, amikor Kutass! a 
16-oson feküdt és Slofián üres kapura lőtt; de 
ez som lehetett gól, mert Joós elvetődve, a mel
lével fogta.

— No majd a második félidőben! — mond
ták a jó újpestiek. — Mégis csak szégyen lenne 
kikapni a bajnoknak az utolsótól. Közben a na
pot eltakarták a sűrűn tornyosuló felhők. A 
szél mind erősebb volt — Újpestnek kedvezett 
— s alaposan bcborult. Vájjon a bajnokjelölt
nek, avagy a kiesésre állónak? Tiz percen ke
resztül Újpest nagy fölényben volt. A 11-ik 
percben Dán ugrálós labdáját Acht lehetetlen 
rosszul védte, majdnem gól lett belőle. A kö
vetkező percben a Somogy kapujánál hasonló 
veszély, de Tnlllán a biztos gólt kifejeli a 
kapuvonalról. Újpest rossz! Halfsora különösen. 
Bajnokhoz mindenesetre nagyon gyenge telje
sítmény. A Somogy helynként jobb! Újpest 
pcrcröi-percre idegesebb, semmi som sikerül. 
A 25-lk nercben Stóflán lövését Pesovnik, a há
rom lépésről sarokba gurító Spitz labdáját pe
dig Joós parírozza a kapuvonnlról. Végre

a 28-lk percben Ströck nz üres kapuba lőtt 
labdájával megszerezte a vezetést (2:1).

No, most már jön a többi. Tényleg nem soká 
kellett várni. A 33-ik percben Joós Ströcköt 
kézzel rántotta el,

11-cs: P. Szabó belőtte (3:1).
Dudás két Izhen is lt-est vétett, de Gerő bíró
nak „nincs szive" megadni. Újpest a továbbiak
ban ellenállhatatlan. A rohamozás most már ál
landósult s

az utolsó percben Ströck beállította a vég
eredményt (4:1).

Újpest szánalmasan kezdett s csak az utolsó 
20 percben nyújtott elfogadhatót. Halfsora — 
különösen Borsányi és Wilhelm — réglátott te
hetetlen játékot nyújtott. Jó volt ellenben Du
dás, Fogl III. és P. Sznbó. Somogy nagy sze
rencsével parírozta a biztos gólok egész soro
zatát. Mindamellett teljes dicséret illeti az együt
test lelkes, nz utolsó percig nem csüggedő játé
káért A II. félidő 28. percéig kétessé tudták 
tenni a játékot. Pesovnik, Jakubc és Dán volt 
elsőrangú.

Két góllal vezetett a Hun
gária a félidőben, de egy 
pontot mégis elvesztett 
Hungária—Bocskay 2:2 (2:0)

Debrecen, május 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Négyezer néző előtt folyt le n rendkívül 
Izgalmas mérkőzés, igen szép napsütéses idő
ben, de egy kis szél azért mégis aggodalmat 
keltett a két fél híveinek táborában.

A mérkőzés eldöntetlenül végződött, noha 
a Hungária már az első félidőben kezében 

érezte a két bajnoki pontot.
A fővárosi vendégcsapat szél ellen játszott, 

amikor megszerezte két gólját, de a Bocskay- 
nak is a szél ellen kellett megküzdenie, ami
kor két kiegyenlítő góljával kiragadta ellenfele 
kezéből a már biztosnak vélt győzelmet.

Az eredmény nagyjából hű tükörképe a 
látott játéknak.

Az első félidőben a Hungária bizonyult jobb
nak, ám szünet után a Bocskay produkált len
dületesebb játékot.

A kék-fehérek közvetlen védelmében Mandl 
produkált nagyszerű játékot a fedezetsorbnn 
Weber, a csatársorban Hirzer és Hauer játszott 
igen jól. Barátky kissé gyönge volt. A Bocskay 
együttesében Fejér dr. sérülése ellenére is ki
tűnő teljesítményt nyújtott.k Forkos és Molnár 
megfeleltek, Villányt, Szemes és Teleki jutatták 
kifejezésre a fentieken kivül a debreceni csa
pat erényeit.

A Hungária kezdeti lendülete már a mér
kőzés első percében gyümölcsöt érlelt:

Hauer klszöktette Hlrzert, aki szélsebesen 
lefutva, tlzmétercs bombalövéssel szerezte 

meg a vezető gólt.
A Bocskay publikuma dermedten fogadta a 

balsikert, amelyet Szemes nem tudott feledtetni 
hajszálnyira elvételt labdájával. A Hungária 
ellentámadása a 4-ik percben újabb sikert hoz:

Barátky átadta a labdát az ofTszájdgyanus 
helyzetben lévő Hauernek, aki habozás 

nélkül továbbította a hálóba.
A Bocskay ofTazájdot reklamált, azonban a 

bíró megadta a gólt. A publikum tüntetésbe 
fogott, mire a biró az. ügyeletes rcndőrtlsztvl- 
selő Intervencióját kérte. A Bocsknyt előbb 
Szemes, majd Markos vezette rohamra, de 
eredmény nélkül. Fejér dr. viszont az egyik 
közelharcban megsérült, azonban a pályán 
maradt.

A Hungária támadásával indult a második 
félidő, de eredményt a Bocskay ért el, még
pedig a 4-ik percben

Szemes elfogta Teleki passzót, a jobb
oldalra kanyarodott és hatalmas lövését 
UJváry elvetéssel öklözte. A labdára Ma
rosi futott teljes rössel és lapos lövése utat 

talált a hálóba.
Izgalmas momentumokat hozott a játék ezt 

követő periódusa. Közben Skvarek labdája há
lót Is ért, ám n bíró nem ítélt gólt — lesállás 
elmén.A Bocskay csak a 36-ik percben dönt
hette el a mérkőzés sorsát.

Teleki labdájával Marosi futott le. Sze
mest a tizenhatos vonal előtt elgáncsolták. 
Reviczky szabadrúgása Vincééhez, onnan 
Szemeshez került és ■ debreceni csatár 

megszerezte a kiegyenlítő gólt.
Újból egy ofTszájdgyanus gól. Vita támadt a 

Hungárin-jútékomk és a bíró között, de a 
mcccsvezelő halárhlrálnnk megkérdezése után 
gólt ítélt. Kilenc perc hiányzik a befejezéshez.

Hullámzik a játék. Markos, majd Barátky hi
báznak. Az utolsóelőtti percben a Hungária 
komért ér el. Tumultus Gólhelyzet ét — Ba
rátky kézzel üti le a labdát... Vége a meccs*  
nek. Bencze Mihály.

Pécs-Baranya döntött 
a sorsa felett: maradt az 

— első ligában 
Pécs-Baranya—Budai333:0(2:0)

Pécs, május 18.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

tése.) A Pécs-Baranya legkritikusabb vasárnap
jához érkezett el, amikor a Budai 33-al szemben 
kellett bebiztosítania a két pontot s ezzel az 
első ligában való tartózkodás jogát Is. Nagy 
volt a tét. A vezetőség ennek tudatéban alapo
san utána nézett az utóbbi idők gyenge telje*  
sitményének és mert megállapították, hogy az 
egyes játékosok sportszerűtlen életmódja ma
gyarázza csak az időszaki visszaesést: reorga
nizálták a csapatot, amely a nehéz mérkőzésen 
a következő összeállítással indult n tfizbe: 
Jandala—Iváncsis, Krcbst—Palkó, Halas, Foóe 
—Teszler, Ertinger, Kautzl-y, Trltz, Kocsis.

Kelczerötszáz néz.ö előtt, Kiéin bíró sípjelére

a.75
3.15
8.00
5.20

KIHII 
vezetése alatt áiifl commarcia st. 

áruháza 
!V„ Károly-körut 22 

(Röser-bazár, átjáróház) 

iw Hit Midéig! 

koverkol HöpwKeimÉKuoe™.™. ? 
Tiszta oyaoiu TiMtsM

140 cm. szíton.......................................- P

Kamgarn eiiwniinfflt kiváló minő
ségű, 14o cm széles, nagy választékban P 

oivaMnffiimeii 140 om. asélea » P

Erődéit angol terffltmtwn, la P 10.56 
Ecodoti angol siüéímk es leitele

Hamsam és Kasmír. 
.................................... 1’ 28.SO 

diuato! Twcsű KOnenyKelmmi 
uo cm. ... ......................... P 10,80, 0.70

pepita rutiatteime. _ P.,»o 
Edin. la loo cm. sz. dús színárnyalatban P 

crnoe Cuiii gyönyörű színárnyalatokban P 

Éretlen trancia tiszta selyem ruha
anyag dús klmlntáztUban 100 sz: P 3.05 

Crepe oe eltiltott egész nehéz minőség
ben, bőséges sziuválasztékbnn .. .. .. P 

mososeiyem......... ... P
Ers’Jelí francia vslle

táztlsban .............    „ .. P

UlOSO V0ll9 színtartó, nagy választékban P 

mosott eltiltón pamutból í’

Kotanaysuaszon la minőség, pamutból P 

zetiren......................P
tiayeiiimer férfi alsónadrágra ...... P 

tiansztino-saiiszi fehérneműre — _ P 

FroiticHeimőh nagy klmlntázásban 70om.
széles .........................  wm»P

Chape-seiymek nőt ruhákra, gyönyörű 
klmlntázáeban .. — _ ... .. „ w t

CSl'na GGOHJűHS 100 cm. néloe, nagy
színválasztékban ..................... _ — p

Francia mintázott csörgette
széles ................................................... P

Tavaszt nőt Kábáim

3.55
6.30
1.25

2.35
2.07

1.65
....................... ............... nagy választék- in 
tékban....................................... P 2®.- Iu.“

Seii/emtiarlsnya. la kis gyó.-l hibával P 2.45 I 
női harisnya hátat varrón, minden szín- on I 

ben................................. .................._ _ _ P ~.U0
macco teriizoKni.............. , -.38
Flör selyemzokni. _ P-.88 
seiyemiamoúk.......... P_.„ -.88
Burettek férfiöltönyökre és kosztümökre 

nagy választékban.
Butorrlpszck dús klmlntAzásban. 

Crepe de chine,georgotle.köpenyselyem- 
kelmék és mindennemű selymekben a 
legnagyobb választék és legolcsóbb árak 
Kirakatainkban minden cikk 

olcsóságáról meggyőződé® 
szerezhető
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indult meg a nagy küldőiéin. Már az első per- 
cokhen látszott, hogy a csapatösszeállítás körül 
kifejteti nagy gond nem volt hiábavaló: pom- 
p<ix. lapos, kopibiiurtiv játékkal nyomultak a 
pécsiek u budai kapu elé. A második percben 

’l'eszlor komort rugóit a budaiak ellen, 
lövése átszállt h védőkön, KocMs újra kö

zépre adta és Kautzky befejelte (l>0).
Sorozatos támadások . indullak ezután mind

két oldalról egyformán leszorított,, szép és la
pos kombinációkkal, amelynek Jellemzője, 
hogy

Pécseit még nem volt hasonló élvezetei, 
Izgalmas és szép mérkőzés.

A félidő utolsó percében
Kautzky átadásából Trltz a hírhedtté vált 
hatalmas bonibalüvésével Lantos mellett 

újabb gólt szerzett (2:0).
Ezzel a góllal Pécs-Raranya már nyeregben 

ült. A második félidőben a budai csapat kissé 
keményebben feküdt a játékba, különösen Stei- 
ner talpalásai voltak veszélyesek. A 17-ik perc
ben azonban a pécsiek újabb góljával ennek is 
végeszakadt.

Kocsi*  labdája átszállt Teszlerhez, aki 
Kautzkyhoz passzolt és a pécsi center la

posan a hálóba helyezte (3:0).
Ezután állandó bombázás alatt állott a bu

daiak kapuja, de a lövések csak kapu mellett, 
vagy fölött süvítettek el.

Ragyogó játékot produkált a Pécs-Baranya 
védelme, amely egyúttal eldöntötte a mérkőzés 
sorsát is. mert a budaiak gyors és áttörő csa
társorát n játék elején annyira megbénította, 
hogy a saját csatársora ezalatt bebiztosíthatta 
a győzelmet. A fedezet soriról Halas emelkedett 
ki, mig a csatársorban Kautzky válogatott for
mál játszott. A budaiak csapatából a védelem 
nyújtott kiválót.

Kiéin biró kifogástalanul vezette a mérkő
zést. Sásdl Sándor.

Szeged csapata Miskolcra 
vitt egy bajnoki pontot 

Attila—Bástya 1:1 (1:1)
Miskolc, május 18.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
’tése.) A miskolciak talán még sosem vártak 
mérkőzést ennyi izgalommal és egyúttal aggo
dalommal is. Mert nagy tét forgott kockán. 
Hiszen nem sok kell és az Attila jövőre ismét 
a II. ligában szerepel...

Es a miskolciak aggodalmára sok ok is volt, 
mert a Bástya is tulközel van a veszélyes zóná
hoz és biztosnak látszott, hogy a Bástya is min
dent elkövet, bogy pontot szerezzen.

A játék csak az első félidőben volt szép és 
Izgalmas.

Az első félidő hatalmas irama után nyilván
való volt, hogy a csapatok nem bírják végig 
igy a játékot. Es a II. félidő messze alatta 
maradt az első félidő játékának.

Az Attilából a fedezetsor, továbbá Opata és 
Hajas volt jó, mig a védelem sokat hibázott. A 
Bástyából a védelem, Szedlacsik és Schwárlz 
vált ki. Possák a szélen csődöt mondott.

Egész délelőtt ragyogó napsütés volt Miskol
con. de dél felé beborult s alig kezdték el a já
tékot, hatalmas zápor zuhogott alá. Még igy is 
4500 főnyi közönség volt a mérkőzésen.

A Bástya vonult ki először. Nagy taps, nem 
udvariassági, hanem kőnyöryő taps fogadta. 
Egy miskolci drukker meg is jegyezte:

— Ha még erre sem adják meg magukat a 
szegediek, akkor igazán nincs szivük . . .

Az Attiln kezdett széllel hátban, de a Bástya 
vette át az irányítást s néhány meleg helyze
tet teremtettek az Altila-kapu előtt. Az 5. perc
ben támadott először nz Attila s Korányi csak 
kornerre tudta szerelni Hajóst. A korner nem 
hozott eredményt, ellenben az iram feltűnően 
erős lett. A kapuk szinte percenként kerüllek 
veszélybe s nem egy cselben csak a szerencse, 
illetve balszerencse akadályozta meg a gólt...

A <30. percben a veszélyes Hajóst ismét csak 
Jiornerre tudta szerelni Korányi.

Hajós rugtn 11 honiért « a becsavarnád 
labda érintés nélkül eset a hálóba. Gólt 

(1:0.)
Nemsokára Gombos újabb gólt érhetett volna 

cl, de két lépésről a kapusba lőtt. A kirúgott 
labdával a szegedi csatárok indultak rohamra. 
Pillanat alatt az Attila-kapu előtt teremtek s 

11 miskolci közönség megrökönyödve látta, 
hogy az Allila-védelem leállt. Schwartz lesál- 
lósa miatt várták a füttyöt, amely azonban el
maradt s

Szcdlncsck n mozdulatlan Szemző mellett 
kiegyenlített (1:1).

A II. félidőben már az elején meglátszott, 
hogy nz abnormisan erős első félidő teljesen 
kifullasztolla a csapatokat Csak a 25. perctől 
kezdve lendüllek isinél bele, do az első félidő 
játékát nem érték cl s lanyha iramú játékkal 
telt el a félidő, amelyet rendkívül sok taccs 
„élénk itelt“.

Amikor a biró a mérkőzés végét jelezte, ugy 
r csapatok, mint a közönség meg volt elégedve 
az eredménnyel. Nagy örömmel távozott a kö
zönség a pályáról, ahol jövőre, — remélték — 
továbbra is első liga bajnoki meccseket fog 
játszani az Attila... Révész Jenő.

A Vasas veresége 
Soroksáron

A II. ligában már nincs sok érdekesség. A 
Sabaria biztos első, a Vasas biztos második... 
nz míg, hogy ki lesz nz utolsó, ignzán nem 
létkérdés; nem lévén hová kiesni. Vasárnap 
mindössze kél mérkőzés volt. Egyiket a Vasas 
vivla meg Soroksáron s sikerült is szerencsésen 
elvesztenie. Hogy ezzel szemben Rottler, a 
temperamentumos Vasas-hátvéd eltörte az egyik 
kapuról, az nem sokat enyhít a 2:1 (2:0) 
arányú vereségen. A másik mérkőzésen a Te
rézváros 2:1 (2:0) arányban gvözölt a Merkúr 
•Ben.

Vivő-reprezentánsaink mához egy hétre útnak 
indulnak a liége-i Európa-bajnokságokra. Mi
után az Európa-bajnokság programján első- 
izben szerepel csapatverseny, amely egyben re- 
vánsalkalmat nyújthatna részünkre Monte- 
karlóért, a magyar sporttársadalom érthető iz
galommal tekint a nagy esemény elé. A bizton
ságérzet hiánya is zavaróan hat, hiszen a San- 
lelli-terembcn szorgoskodó vívóink közül hiány
zott eddig a magyar vivósport büszkesége:

Petschauer Attila,
akit autóbalesete alkalmával szenvedett sérülése 
tartott eddig vissza a tréningektől.

Hogy a kétséget eloszlassuk, kérdést intéz

őt napig tartó izgalmas bajnoki meccsnapok 
után vasárnap került a sor a BLKE nemzet
közi, Budapest teniszbajnokságával kapcsolatos 
versenyén, amelyen a kormányzó és családja 
is megjelenésével tüntetett ki. A díszes közön
ség soraiban jelen volt még Jeritza Mária is, 
báró Wlassics Gyula és dr. Tihamér Lajos mi
niszteri tanácsos társaságában. Az eredmények 
a következők:

Férfi egyes bajnoki elődöntő: Kehrling—Bánó 
6:0, 6:3, 6:2. Novotny Prága)—Maleczek (Prága) 
6:3, 7:5, 2:6, 2:6, 6:2. A döntőben Kehrling a 
cseh Novotnyt 6:3, 6:1, 7:5 arányban legyőzte.

Női egyes bajnoki döntő: Schomburgkné 
(Berlin)—Gréte Deutsch (Olmiitz) 6:2, 6:4.

Férfi páros bajnoki: Eifcrmann, Kinzl (Pécs)

Két válogatott mérkőzés szerepelt a konti
nens vasárnapi programmjén. Ezek közül az 
egyik Magyarországot közvetlenül is érdekli.

Belgium—Hollandia 3:1 (0:1).
A junius 8-ára a Budapestre lekötött hol

land válogatott csapat Brüsszelben érzékeny 
vereséget szenvedett a belga vörösingosektöl s 
ezzel alaposan csökkentette velünk szemben is 
az esélyeit.

Skócia—Franciaország 2:0 (1:0).
Párizsban 25 ezer néző előtt iskola játékot 

mutatott be a skót csapat s a számszerű ered
ményre nem is törekedett. Mindkét gólt a kö
zelmúltban Budapesten is szerepelt jótorku 
Gallacher lőtte.

Románia:
Kolozsvár: Universitatea—Hcrmannstfidter

Turnvcrcin 7:0 (4:0). Országos selejtező.

Davis Cup mérkőzések 
két világrészben

Zágráb: Jugoszlávia—Spanyolország mérkőzé
sének második napján Spanyolország vezet 
3:0-ra és igy biztos jp-őztes.

Ixindon: japán—Brit-lndia mérkőzését Japán 
5:0-ra nyerte.

Amsterdam: Hollandia—Finnország mérkő
zését 4:1 arányban Hollandia nyerte.

Oslo: Ausztria—Norvégia mérkőzése 4:0 ed
dig, Ausztria javára.

Dublin: Ausztrália—Írország 4:1 Ausztrália 
javára.

Flladclfla: Egyesüli Államok—Kanada mér
kőzését r.t Egyesült Államok csapata nyerte 
5:0 arányban.

A szerkesztésért és kiadásért felel:

_____________________________ _________________________________________________________________________ Dr. ELEK HUGÓ 
NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MU1NTÉZET R.-T. K0RFORG0GEPE IN, BUDAPEST, VL, ARADI .UCCA S. — NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

1485 cm!
Ennyit dobott Pesten Hirschfeld őrmester, a világ egyetlen 

16 méteres sulydobója
A szezon első nagyszabású versenyét ren

dezte meg vasárnap a BSzKÁRT gyönyörű 
sport telepén a MAFC, amelyen egyúttal meg
jelent az első külföldi vendég is. Hirschfeld- 
nck, a németek világhírű sulydobójának sze
mélyében. Hirschfeld iránt meglehetősen nagy 
volt az érdeklődés, — elvégre nem minden nap 
látni egy 16 méteres sulydobót — igy bizony 
nem nagy lelkesedést váltott ki ez az őhozzá 
képest középszerű eredménnyel nagynehezen 
kivívott győzelme.

A szezon kezdetén vagyunk az igaz. De 
Hirschfeld meg különösen ott van még.

Es hg Darányi alól nem csúszik ki a ne
gyedik — 15 méteres — dobásánál a salak, 

kellemetlen meglepetés érhette volna.
100 m.' síkfutás: 1. Raggambi (BBTE) 11 mp. 

2. Paku (TFSC) 11.1 mp. 3. Solt (BSE) 11.1 
mp. — Második startra együtt indult a mezőny 
s 60-ig a két leggyorsabb — Nagy és Paku — 
vezetett. Raggambi 70 után nyomult fel és győ
zött ’/< méterrel.

400 m. síkfutás: 1. Sugár (UTE) 49.8 mp. 
2. Barsi (BBTE) 49.8 mp. 3. Zsitvai (BBTE) 
51.7 mp. — Sugár kezdett legjobban s az óva
tosan induló Barsi előtt mintegy 3 méter előny
nyel fordult a célegyenesbe. Barsi azután foko
zatosan fclnyomult s az utolsó 50-en fej-fej 
mellett küzdöttek s Sugár csak jobb bedobás
sal nyert, bár a verseny inkább holtverseny 
volt.

800 m. síkfutás: 1. Szabó (MAC) 1.58.4 mp. 
2. Aczél (FTC) 2:03.8 mp. 3. Lenkei (MAC) 
2:05.6 mp. — Sarkadi (MTK) versenyen kívül 
2:03 mp. Szabó biztosan 20 méterrel győzött.

1500 m. síkfutás: 1. Gyulay (MAC) 4:10.8 mp. 
2. I^ikos (Törekvés) 4:15.4 mp. 3. Eper (ESC) 
4:16.4 mp. — Gyulay 300 méteres finis után 35

Petschauer Attila határozott: indul a 
liége-i Európába jnokságon

méterrel egyözött.
5000 m. síkfutás: 1. Szerb (MAC) 16:06.4 mp. 

2. Cser (MAC) 16:08.4 inp. 3. Herntann (Törek
vés) 16:15.8 mp. — Hevele féllávnál már 30 
méterrel vezetett, 3000 után azonban egyszerre 
összeroppant és feladta a versenyt. Szerb tel
jesen kifutva az utolsó körben győzött.

110 in. gátfutás: 1. Jahn (MTK) 16 mp. 2. 
Ferenczy (MAFC) 16.5 mp. 3. Helmeczy (BBTE) 
17.8 mp. — üt gátig Kovács, Ferenczy és Jahn 
együtt ment, ott Kovács feladta, mig Jahn el
húzva 3.5 méterrel győzőit, élete legjobb ered
ményét futva.

Magasugrás: 1. Késmárki és Orbán (BBTE) 
178 cm. 3. Szigetvári (BBTE) 174 cm. — Az 
egész magasugró gárda bágyadtan ugrott.

Távolugrás: 1. Balogh (MAFC) 716 cm. 2. 
Goda (MAFC) 683 cm. 3. Haraszti (Postás) 662 
cm. — Szabó versenyen kívül 707 cm. — Ba- 
loghnak három érvényes ugrása volt, mind hét 
méteren felül. Legjobb eredményét érte el 
Szabó is.

Sulydobás: 1. E. Hirschfeld (SCA) 1485 cm. 
2. Darányi (MAC) 1475 cm. 3. Kiss (MBSE) 1333 
cm. — Hirschfeld nagy csalódást keltett. Első 
dobásra alig 13 métert dobolt s később sem 
igen jött bele, ugy hogy Darányi végig elölte 
járt. Fenti eredményét ötödik dobásra érte el, 
mig Darányinak volt egy 15 méteres kilépett 
dobása. — Végh (DEAC) 1332 cm-t dobott.

Diszkoszvetés: 1. Donogán (BTC) 4490 cm. 
2. Marvalits (BTC) 4340 cm. 3. Egri (MAC) 
4315 cm. — Bertalan 4070-et, Bakás 4040-el 
dobott. — Remek mezőnyt gyűjtött egybe az 
első diszkoszdobóverseny, amelyben Hirschfeld, 
a mullévi német birodalmi bajnok bizony igen 
alárendelt szerepet játszott. Donogán utolsó 
dobással győzött.

tünk vasárnap este Petschauer Attilához, aki a 
legnagyobb örömünkre kedvező választ adott 
kérdésünkre:

— Az Európa-bajnokságon leendő részvétele
met — mondotta — hála Hetényi István dr. 
egyetemi tanársegéd tudományának, — most 
már biztosra veszem. Az ő gondos kezelésének 
köszönhetem, hogy autóbaleset folytán szerzett 
izomgyulladásom után immár talpraállottam. 
Az ő odaadó gondoskodása folytán tegnap már 
tréninget is vehettem és noha régi formámat 
még nem értem el, remélem, hogy rövidesen 
sikerül visszaszereznem. Miután a tejinjekciók 
meglehetősen legyöngitettek, László dr.-hoz já
rok kvarckezelésre.

Izgalmas dönfőmérkőzések Budapest tenniszbajnokságaíban 
A kormányzó és családja a bajnoki döntőmérkőzéseken

—Jacobi, Bánó 6:2, 3:6, 6:2. Az elődöntőben: 
Sznyka (Prága), Kiéin (Pozsony) 6:1, 6:8, 6:3, 
6:3 arányban legyőzte az Eifcrmann—Kinzl 
(Bécs) párt.

Vegyes páros bajnoki: Eifermann (Bécs), 
Paksyné—Bánó, br. Piret de Bihainné 6:4, 6:2, 
Malecek (Prága), Fröhlichné—Jacobi, Dériné 
1:6, 6:4, 6:4.

Női páros bajnoki: Schréderné, Paksyné— 
Gönczné, Grete Deulsch 6:3, 6:2. A döntőben 
Schréderné, Paksyné 5:7, 8:6, 6:4 arányú győ
zelmet araiolt a Schonburgkné (Berlin), Baun- 
garlner Magda felelt.

Jubileumi dij. Elődöntő (páros): Aschner K. 
—Rónay 6:3, 6:3. Straub János—Szentey 6:4, 
6:4.

Hollandia budapesti szereplése előtt 
vereséget szenvedett

Arad: Glória CFR—AMTE 3:1 (1:0). — 
AAC—Bánátul 2:1 (1:0). — Tricolor—Vointa 
5:1 (4:1). — Olympia—ATE 2:1 (1:0).

Temesvár: (Szombaton.) Beogrndsky—Gyap- 
juipar 3:1 (0:0). (Vasárnap): Kinizsi—Beo-
gradsky 2:2 (1:0). — Polytechnika—Rapid 4:0 
(1:0).

Nagyvárad: Románia—Crisana 3:0 (1:0).
Bukarest: Olympia—Makkabea 1:0 (0:0). — 

CFR—Turda 7:1 (4:0).
Rraila: Juventus—Dacia 16:0 (7:0). Országos 

selejtező.
Brassó: BMTE—Brassovia 3:2 (2:0).

Ausztria:
Bécs: Hakoah—Austria 5:4 (2:1). — WSC— 

WAC 3:2 (2:2). — Rapid—Hertha 2:0 (2:0). — 
Vicnna—Wacker 5:1 (1:0). — Admira—Flo-
ridsdorf 0:0.

Wannie II. első startja: 
1:01:2 mp.

Az NMSE vasárnap délután rendezte meg 
Dréhr vándordijas uszóversenyét. A verseny 
legkiválóbb eredményét a 100 méteres meghi- 
vási verseny szolgáltatta, ahol

Wannie II. élele legjobb eredményét úszva 
fölényesen győzött a Jó mezőny ellen.

Eredmények: 100 m. gyors: 1. Wannie II. 
(Sz. U. E.) 1:01.2 mp. 2. Mészöly (BBTE) 1:03 
mp. 3. Szabados (UTE) 1:03.4 mp. 4. Boross 
(Sz. U. E.) 1:05 mp. 100 m. gyors női: 1. Mai
lász Gitta (FTC) 1:21.4 mp. 2. Lenkei Magda 
(III. kor.) 1:24 rip.

Majorosi Ferenc nyerte 
Budapest 25 kilométeres 

iutóbajnokságát
Csapatbajnok: az Egyetértés 

Sport Club
Az Egyetérlés Sport Club rendezésében va

sárnap délelőtt bonyolították le a Lágymányost 
környékező országutakon Budapest 25 km.-es 
futóbajnokságát. A start és a cél a BEAC lágy, 
mányosi sporttelepe előtt volt és a csapatbaj. 
nokságban az Egyetérlés versenyzőin kívül a 
Nyíregyházai Vasutas Sport Club futói állottak 
starthoz. Tiz kilométernél Majorosi vezetett 
36 perc 05 másodperces idővel, mig Galambos, 
aki csak vasárnap hagyta el a kórházat, 13 és 
fél kilométer lefutása után feladta a versenyt.

Az egyéni győztes a favorit Majorosi Fe
renc (ESC),

1 óra 37 perc 27 másodperces idővel, mig mö
götte a második és a harmadik helyen két 
klubtársa, Hegedűs Ferenc és Hufnágel Rezső 
végzett. 4. László Béla (RAFC). 5. Konecsny 
Vilmos (MTE). 6. Estók Tibor (Nyíregyházai 
Vasutas Sport Club).

A csapatbajnokságot és az ezzel kapcsolatos 
— a Főpincérek Országos Egyesülete által ala
pításának 10-ik évfordulója alkalmából kiírt — 
llajdu Vilmos-vándordijat az ESC nyerte meg 
6 ponttal a Nyíregyházai VSC 17 pontja ellen. 

Kétezer diák szinpompás felvo
nulása a fővárosi középiskolák 

sport- és játékiinnepélyén
Egy héttel a leányközépiskolák pompás 

sportünnepélye után, vasárnap délután zajlott 
le a székesfőváros tanintézeteit látogató diák
futók sportbemutató ünnepe és atlétikai ver
senye az ünnepi díszbe öltözött Millenárison. 
A díszpáholyban az állam és a főváros hatósá
gainak vezetői, a tribünökön a diákság szülei 
és a nagy sporteseményeket látogató publikum 
adlak díszes keretet a szép sportünnepélynek, 
amelyet délután 4 órakor a dresszbe öltözött 
diákseregnek a leventezenekar pattogó indulód 
jóra történt felvonulása nyitott meg. A Hiszek
egy eléneklése után dr. Purébl Győzőné koszo- 
ruzta meg a résztvevő intézetek zászlóit. V/z- 
váry Mariska, a Nemzeti Szinház örökös tagja 
szavalta el Noszlopy Aba Tihamérnak „Szent 
Imre herceg" cimü, ez alkalomra irt ünnepi 
költeményét.

A zenekisérettel végzett zenés szabadgyakor
latok valósággal frappirozták a közönséget, 
mig az ugrószekrénven végzett gyakorlatok a 
diákság ügyességéről és Kuncze Géza felsőke
reskedelmi iskolai testnevelési tanár nagy ké
pességeiről adóit számot. Záborszky tanár állí
totta össze és vezényelte a tömegatlétikai gya
korlatokat, amelyben nz ntlétika legfontosabb 
mozdulatait mutatta he a diákhad.

Az élvezetes sport délután szellemi előkészí
tője Hodászy Miklós, a főváros kiváló test
nevelési igazgatója volt, akinek munkatársai 
Noszlopy Aba Tihamér testnevelési előadó és 
Deme Bálint testnevelési tanár voltak.

Vasárnapi sporthírek
X A BSE újabb veresége, — a Törekvés négy 

ponttal vezet. A Törekvés biztos győzelmet ara
tott a Postás ellen és miután a BSE ismét vere
séget szenvedett, most már négy tiszta ponttal 
vezet. Eredmények: Testvériség—BEAC 4:1 
(1:1). Törekvés—Postás 3:0 (0:0). Ferencvárosi 
Vasutas—BSE 1:0 (0:0). BESzKÁRT—PSC 3:1 
(1:0). FTC—III. kor. TVE 4:4 (2:0). MTK—„33" 
FC 3:1 (1:0). UTE—BTC 2:2 (2:0).

X Elkészült a magyar vívók nyári otthona. 
A sajtó képviselőinek szombaton délután mu
tatták be a magyar vivótársadalomnak a Római 
fürdő Dunaszakaszán épült nyári weekend- 
telepét, amely a Vén Fiuk Vívó Clubjának, a 
Royal Vívó- és Céllövő Clubnak, a Női Vívó 
Clubnak és a Viktória Vívó Clubnak szolgái 
majd nyári otthonául. A nyáron pihenő vívók
nak a komoly evezőstréning mellett alkalmuk 
lesz kedvenc sportjaikkal a szabadban is fog
lalkozni, még pedig Falcetto Ettore mester ve
zetése mellett. A kedves weekend-szobák mellett 
pompás fürdőhelyiségek, kellemes terrasz, mo
dern csónakház szolgálja a sportemberek nyári 
szórakozását. De ezenfelül nyári sportolási le
hetőséget biztosit a sporttelep a boxolóknak is, 
akikkel Erdős László és Rózsahegyi Jenő fog 
foglalkozni. Fodor István, a népszerű vivómes- 
ternek, a modern sportember szükségletei iránt 
tanúsított érzékét dicséri ez a szép, uj sport
intézmény.

X Az MTK Ifjúsági atlétikai versenye. Va
sárnap délelőtt jó eredményekben bővelkedő 
versenyt rendezett az MTK, amelyen egy rekord 
is megdőlt. A KISOK svédstafétája döntötte meg 
a KAOE 2:06.2 mp-ces rekordját, s még a 
KISOK b) csapata is a régi rekordon belül fu
tott: Eredmények: 100 m. 1. Duka (KISOK) 11.8 
mp. 400 m. 1. Kovács (FTC) 55 mp. 1500 m.
1. Krizsán (Vasas) 4.26:4 mp. 3000 m. 1. Simon 
(MTK) 9:45.8 mp. Magasugrás. 1. Rovó (KISOKl 
176 cm. Távolugrás. 1. Hubai (MTK) 643 cm.
2. Somló (FTC) 641 cm. Hármasugrás. L 
Somló (FTC) 1342 cm. Jó eredményi Sulydobás. 
1. Csányi (KISOK) 1210 cm. Diszkoszvetés. 1. 
Szász (MAC) 3409 cm. Svéd staféta. 1. KISOK a) 
(Schicr, Duha. Nádujfalvi, Fried) 2:05 mp. If
júsági rekord. 2. KISOK b) 2:05.0 mp.

I rendeld vér éa nemfbete- 
Kék részére. Esttel Sál- 
Tarsen-ollás. Rendelés 
égési nap. Rékieai ét ». 
I 1. Rókuaaal etemben.


