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A düsseldorfi rám vasárnap 
beismerte a bestiális giiliKosságobat 
Kiírton Péteri szembesítették a greitonwaldi erdűben megmenekült 
leánnyal, aki izgalmas leienetok bűzben fölismerte benne a tornádóját 

Tetemrehiuást rendeztek a kájgyükesságek színhelyen

Egy férfi is van az Áldozatok kézéit
Berlin, május 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Szombatön délután került a rend
őrség. kezére Kürtén Péter düsseldorfi mun
kás, akit a düsseldorfi támeggyilkosságok 
elkövetésével gyanúsítanak. Németországban 
szombat óta megszűnt a politika, megszűn
tek a közgazdasági kérdések, senkit se ér
dekel más, csak a düsseldorfi ügy: valóban 
Kiírtén Péter-e a tettese, tiz kegyetlen gyil
kosságnak és tizenegy merényletnek.

A düsseldorfi rendőrségnek és ügyészség
nek több mint 24 óra óta folyó lázas, izgal
mas munkájáról és az ügy uj részleteiről 
és fejleményeiről a Hétfői Napló tudósítója 
az alábbiakban számol be.

Mint ismeretes, egy Trude Schultze nevű 
teselédlány vezette nyomra véletlenül a rend
őrséget. A cselédlány levélben elpanaszolta 
egy barátnőjének, hogy május 14-én a város 
melletti Greifenwaldban megismerkedett egy 
férfival, aki erőszakoskodott vele és mikor 
ő ellenállt,

tőrt látott megvillanni a kezében.
Trude Schultze kiszakította magát a férfi 
karjaiból és sikerült elmenekülnie.

A barátnőjéhez címzett levél eltévedt, a 
rendőrség kezére jutott s igy indult meg a 
nyomozás. A vizsgálat gyors eredményt ho
zott:

a gyanú egy Kürtén Péter nevű mun
kásra terelődött.

Kürtén régebben a Schiess Defries-müvck- 
nél dolgozott mint kőműves, de több mint 
három hónap óta munkanélkül van. A Mett- 
mannerstrasse egyik bérházában lakott al
bérleti szobában a feleségével. A Mcttman- 
nerstrasse Düsseldorfnak Flinger nevű vá
rosrészében van. Már maga az a körülmény, 
hogy Kürtén Péter itt lakik, megerősítette 
az ellene irányuló gyanút.

As utóbbi időben történt kéjgyllkossá- 
gok és erőszakos támadások közül 
ugyanis a legtöbb ennek a városrész

nek a környékén történt.
Az utóbbi napokban Kürtén Péter össze

veszett a feleségével. Pénteken délben el
ment hazulról, de küldönc utján arra kérte 
a feleségét, hogy szombaton délután jöjjön 
a fíókus-térre, ott majd találkoznak.

A detektívek, akik ekkor már nagyban 
figyelték, elcsípték a hírvivőt és megtudták, 
hogy hol adott találkát a feleségének.

így történt azután, hogv délután a meg
beszélt találkozás időpontjában a detektívek 
elfogták és a rendőrfőnökségre vitték.

Kürtén Pétert szombaton és vasárnap el
vezették néhány olyan helyre, ahol a múlt 
esztendő nyarán a kéjgyiíkosságok történ
lek.

Kürtén minden látható megindulás nél
kül, teljesen egykedvűen állt kísérői 
között és szenvtelen, elfogulatlan, hideg 
hangon válaszolt a hozzá Intézett kérdé

sekre.
Vasárnap délben játszódott le a düssel

dorfi rendőrfőnökségen az utóbbi esztendők 
bűnügyi krónikájának legizgalmasabb jele
nete. Trude Scnultzett a Greifenwaldban 

megtámadott cselédleányt szembesítették a: 
elfogott emberrel. A cselédleányt leültették 
u detektívek szobájában, ahová azután 
megbilincselve behozták Kiírtén Pétert. Tru- 
de Schltze abban a pillanatban, amikor

A beismerő vallomás
A rendőrség vasárnap intézkedett, hogy a 

detektívek kerítsék elő mindazokat a Lá
nyokat, akiknek a düsseldorfi rém tavalyi 
megjelenése óta olyan utcai kalandban volt 
részük, amelyeknek a férfi szereplője fe
nyegető magatartást tanúsított velük szem
ben.

Holnap monstre szembesítést rendez a 
rendőrség: Kürtén Pétert sorra szembe
síteni fogják mindazokkal, akik valamit 

tudhatnak az ügyről.
A rendőrségen és az ügyészségen a szak

értők között az a vélemény alakult ki, hogy

Holubán Ferencet, a világhírű magyar 
birkozóbajnokot majdnem megvakí

tatták Amerikában
Ellenfelei mérgező-anyagot csepegtettek szemébe—Holubán haza

érkezett Budapestre s a Rókus-korházban ápolják
Holubán Ferenc, az ismertnevü magyar 

birkozóbajnok, aki félévvel ezelőtt Ameri
kába utazott versenykörutra, turnéját meg
szakítva

vasárnap váratlanul hazaérkezett Bu- 
pestre.

A birkozóbajnok. aki Amerikában egy kivé
tellel valamennyi ellenfelét legyőzte s igy 
a legtöbb reménye volt a világbajnoki cim 
elnyerésére, a Hétfői Napló munkatársa 
előtt elmondta, miért volt kénytelen ameri
kai túráját megszakítani. Eszerint

a döntő mérkőzés előtt alattomos mó
don meg akarták vakítani, s ennek kö
vetkeztében ma Is sulyos szembeteg

s orvosi kezelés alatt áll.
A bikanyaku, hatalmas termetű birkózó 

leveszi fekete szemüvegét: mindkét szeme 
vérbeborult, s alig lát rajta.

— Én gondos ember vagyok, — mondja, 
— de Amerikában, ugylátszik, az ember so
hasem lehet eléggé óvatos. Januártól kezdve 
harminckét mérkőzésen vettem részt, Neu>- 
yorkban, Clevelandban, Trentonban, Phila
delphiában és Eastonban, negyven-hatvan- 
ezer főnyi tömeg előtt. A közönség s az ame
rikai sajtó egyhangú megállapítása szerint 
döntő sikert arattam:

harminckét nagy nemzetközi mérkőzés 
közül harmincegyben legyőztem ellen

feleimet,

Kiírtén Péter alakja megjelent az ajtóban, 
fölpattant a helyéről és a visszaemlékezés 
rémitő hatása alatt elfulladva, sikoltozva 
kiáltotta:

— Ez. volt, ez akart meggyilkolni!

egyelőre még kétséges, vájjon Kürtén kö
vette-e el az összes titokzatos gyilkosságo
kat és merényleteket, bizonyos azonban, 
hogy elfogalásáva! ártalmatlanná tettek egy 
veszedelmes gonosztevőt, akinek rovására 
lehet írni a rémes düsseldorfi bűncselekmé
nyek jelentékeny részét.

Vasárnap késő este a Hétfői Napló tudósí
tója az alábbi táviratban számolt be az ügy 
szenzációs fordulatáról.

Düsseldorf, május 25.
(A Hétfői Napló tudósító jónak távirata.) Ki
hallgatása során, hivatalos rendőrségi köz

akik között a legnehezebb volt llagen, a 
nagynevű amerikai tengerész. Csupán egy 
mérkőzésem maradt eldöntetlen: Newyork
ban, a közel százezer főnyi közönség előtt 
lefolyt világbajnoki mérkőzésen

nem tudtam legyőzni a német szárma
zású amerikai Richard Schikatot,

a jelenlegi világbajnokot, akivel a döntő 
mérkőzés során a birkózás hevében a szo
katlanul magas ringből kiestünk. A birkó
zást a zsűri eldöntetlennek nyilvánította s 
a megállapodás értelmében két hét mulva 
újból mérkőznöm kellett volna az amerikai 
világbajnokkal a győzelemig. A döntő mér
kőzésre azonban már nem került sor.

Schikaltal való mérkőzésem után lekötöt
tem magam egy őszkor kezdődő ujabb tur
néra egy másik menedzserhez. Richard 
Schikat pártjából számosán leltek ellensé
geim. Eastonban

«g.v görög bajnok mérkőzés közben szc- 
membekapott s a verseny ulán, miköz
ben lemostak, többen feljöttek hozzám 
a ringbe azzal, hogy esetleges szembe
tegségtől akarnak megóvni és ezért egy 
üvegcséből állítólagos gyógyszert csöp
pentetek szemembe. A becsöpögtetések 
után fájni kezdett a szemem, másnapra 
bedagadt, az ormosok megállapították, 

hogy súlyos fertőzést kaptam.
Ha netn is veszítem cl szemem világát, hó*

lés szerint,
Kürtén Péter bevallotta, hogy ő ölte 
meg Ilollinger Rózát és Schcer Rezső rok

kantat.
Holiger Rózát a múlt év februárjában, 13 
késszurással a mellében találták meg egy 
deszkakerítés alatt.

A holttestei a gyilkos petróleummal le
öntötte és meggy iijtotta.

Ez keltette fel a figyelmet a leány holttes
tére. A deszkakerítés, amely mögé a tettes a 
holttestet rejtette, Kiírtén Péter lakásának 
közeiében van. Az 54 éves Scheer rokkantat 
néhány nappal későbben találták meg hol
tan.

öt is késszurásokkal ölték meg,
a halálos szúrások hátúban és a nyakán ér
ték. Kiírtén azért ölte meg Scheert, mert ez 
tudott valamit arról, hogy Kürtén gyilkolta 
meg Holiger Rózát.

napokig tart, amig felgyógyulok. Szanató*.  
riumba kerültem, heteken át feküdtem nagy 
fájdalmak közt s minthogy látni nem tud
tam,

kétségbeesésemben öngyilkosságot kísé
reltem meg.

I.e akartam ugrani az emeletről, a szanató
rium ablakából s utolsó pillanatban fog
tak le.

— Többheti gyógykezelés után. — mond
ja tovább, — minthogy szemein világát nem 
nyertem vissza,

le kelleti mondanom a Schlkattal való 
döntő mérkőzésről,

a további versenyekről, valamint a nyárra 
tervezett kaliforniai túrámról s elhatároz
tam, hogy visszautazom Hudopestre s itt 
gyógykezelteiem magamat. Mint vak embert 
vezetett utamon visszafelé Amerikától Bu
dapestig egy ápolónővér. Itt a Rákus-kór- 
házhan kezrdték meg gyógyításomat. Két nap 
óta már ki tudom nyitni szememet, valami 
keveset látok s orvosaim biznak felépülé
semben. Ha meggyógyulok, ősszel vissza
utazom Amerikába, hogy eleget legyek szer
ződésszerű kötelezettségemnek ...

A fekete pápaszein újra visszakerül Ho
lubán fáradt szemeire s a magyar világbaj
nok lassan tapogatózva indul cl útjára.

Romao Kálmán.
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A kistrafikosok 
vasárnapi gyűlése
Kállay Tamási választották meg 

elnöknek
A dohánykisárusok szövetsége vasárnap dél

után tartotta a régi képviselőházbnn rendes évi 
közgyűlését, amelyen a dohányjövedéki köz
pont, a székesfővárosi és a pestvidéki pénzügy
igazgatóságok is képviseltették magukat. Áz 
illést Magyar Mihály ügyvezető alelnök nyitotta 
meg. Bejelentette, hogy a

frafikosok legégetőbb kérdéseinek megbe
szélése végett a pénzügyminisztérium a leg

közelebbi jövőben ankétot tart,
amelyre a dohúnykisárusok vezetőségét is meg
hívja. Az elnök azután arról beszélt, hogy a 
•szövetség legfőbb panasza az uj trafikengedé- 
lyek korlátlan számban való kibocsátása, 
amelynek korlátozását, ezenkívül

az eladási jutalékoknak tiz százalékra való 
fölemelését és a tarthatatlnnná vált tár
sas helyzetek likvidálását s főképpen a zár

óra kérdésének rendezését kérik.
Ezután megejtették a tiszlujitást. Kállay Tamást 
egyhangúlag elnökké választották. Az indítvá
nyok során vitéz Gábócsy József, mindkét sze
mére vak hadirokkant traükos a záróra ügyében 
lelt javaslatot, a kistrafikosok érdekében kérte, 
hogy vasárnapra rendeljék el trafikok bezárd 
tát, miután a vasárnapi pihenőre mindenkinek 
szüksége van s a nvitvatartást csak a nagytrall- 
kosok követelik, akiknek mindegy, hogy az al
kalmazottjuk mennyit dolgozik. Végül Magyar 
Mihály összetartásra buzdító szavaival a köz
gyűlés a késő esti órákban ért véget.

Lesz-e létszámcsökkentés 
a Társadalombiztosítónál?

Papp Géza népjóléti minisztériumi ál- 
lamlitkór, aki a Társadalombiztosító vezér
igazgatói teendőit végzi, vasárnap délelőtt 
behatóan referált Dréhr Imre államtitkár
nak, a Társadalombiztosító ügyeiről.

A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött a 
vezérigazgatónál, hogy megfelelnek-e a va
lóságnak azok a hírek, amelyek szerint 

törvényhozási utón
a Társadalombiztosító összes tisztviselőit 
ideiglenes alkalmazottakká minősítik át, 
hogy azután a létszámcsökkentést végre
hajtassák.

Papp Géza kijelentette, hogy ennek a 
kérdésnek az elintézése most már

az önkormányzat hatáskörébe tartozik, 
különben is ő az intézet adminisztrációját 
vezeti és igy nem tud és nem is tudhat arról, 
vájjon a tervbeveti létszámcsökkentés ilyen 
módon történik-e meg.

— Annyi bizonyos, — mondotta még 
Papp Géza —, hogy az ilyen hírek nagy 
nyugtalanságra adnak okot a tisztviselők és 
alkalmazottak között, ami a munkafegyelem 
szempontjából nagyon káros magára a Tár
sadalombiztosító Intézetre is.

— Halálos motorkerékpárszerencsétienség. 
A vasárnapra virradó éjszaka Than Gyula 
29 éves esztergályos, aki a Golgota-utca 3. 
számú házban lakott. Pesterzsébetről Buda
pest felé haladt motorkerékpárján. A Sorok- 
sári-utón az úttestet javítják és a fegyver
gyár közelében az úttest mentén kőrakás áll 
A hatvan kilométeres sebességgel száguldó 
motorkerékpáros nckirohant ennek a nagy 
kőrakásnak, gépe felborult, pozdorjává tört 
és Than Gyula fejéve) nekivágódott a kő
rakásnak. Súlyos koponyatörést és életve
szélyes sérüléseket szenvedett. Amikor rá
akadtak, már alig volt benne élet. A rendőr
ség intézkedésére a szerencsétlenül járt esz
tergályost a mentők bevitték a Szent István 
kórházba, ahol rövidesen meghall. A rend 
őri nyomozás megállapítása szerint, a halá
los katasztrófát maga a szerencsétlenül járt 
ember okozta, aki nem figyelt az úttesten 
elhelyezett jelzőtáblára és nckirohant a kő
rakásnak.

Budapest és az ország kegyeletes 
ünnepségekkel hódolt vasárnap 

a világháború hőseinek
A kormányzó a Hősök Emlékkövénél

Tegnap, május hó utolsó vasárnapján, a i 
Hősök emlékünnepének napján a kormányzó, a I 
törvényhozás, a diplomáciai testület, a honvéd- ' 
ség és az egész magyar társadalom reprezen- 
iánsainnk jelenlétében ünnepelték meg a világ
háború elesett hőseinek emlékezetét. A kegye- 
letes ünnepséget díszes és felemelő külsőségek 
között a székesfőváros rendezte meg a Millen
niumi emléknél elhelyezett Hősök Emlékköve 
előtt, ahol már a kora reggeli órákban kordont 
vont a rendőrség. Reggel nyolc órakor, amikor 
Salamon Géza székesfővárosi tanácsjcgyző ve
zetésével hatalmas rendezői gárda tette meg a 
szükséges intézkedéseket, pontosan kijelölve a 
meghívott előkelőségek és különböző társadal
mi csoportok helyeit, megjelent József főher
ceg és elhelyezte az emlékmű előtt koszorúját. 

Kilenc órakor kezdtek gyülekezni az ország
gyűlés két házának tagjai, a kormány tagjai, a 
főhercegek, a diplomáciai testületek, az egye
temi tanács tagjai, a székesfőváros vezetői, a 
tiszti küldöttségek, a főiskolai hallgatók for
maruhás csapata, a frontharcosok zászlóalja, a 
hadirokkantuk, a vitézek, leventék, cserkészek, 
küldöttségek, iskolák növendékei, valamint az 
idegen tisztek és katonai attasék.

Pontban tíz órakor katonai kürtök jelez
ték Horthy Miklós kormányzó érkezését.

A kormányzó a Himnusz hangjai mellett cllé- 
pett a csapatok arcvonala előtt, gyalog meg
indult a hősi emlék felé. Az Aréna-ut és 
Andrássv-ut sarkán fogadta a kormányzó a 
székesfőváros képviseletében megjelent Ripka 
Ferenc főpolgármester, Sipőcz Jenő polgár
mester és Némethy Béla tanácsnok hódoló üd
vözletét, majd kíséretével az emlékmű elé ál
lott. A katonazenekar a nemzeti Hiszekegyet 
játszotta.

A kormányzó levett sapkával néhány 
percnyi Imába merült és letette az Emlék
kőre hatalmas nemzetlszin-szalagos babér- 

koszoruját.
Az országgyűlés felsőházának koszorúját báró 
Wlassics Gyula, nz országgyűlés képviselőházá
nak koszorúját Almássy László elnök tették le. 

Bethlen István gróf a kormány koszorúját 
helyezte az Emlékműre a következő szavakkal:

— A magyar királyi kormány nevében te
szem le c koszorút a magyar hősök emlé
kére. Mindenkor áldott legyen emlékük, 
mert a hősi áldozatuk, az ő szellemük 
őrzi és gondozza a jövö Magyarországot.
A honvédség nevében Ferjencsik Oszkár, 

Deng Gusztáv és Bartha Károly tábornokok 
helyeztek el koszorút. Izabella királyi herceg- 
asszony, Frigyes királyi herceg koszorúja után 
Albrecht királyi herceg koszorúját Péchy Endre 
hozta el. A német és az osztrák hadsereg kül
döttségei koszorúinak elhelyezése után dr. 
Sipőcz Jenő, a székesfőváros, Erdélyi Lóránt 
alispán pedig Pest vármegye és a törvényható
ságok koszorúját tette le. Három béna rokkant 
a Hadirokkantak Országos Szövetségének ko
szorúját helyezte el az Emlékkövön. A TESz, a 
különböző más társadalmi egyesületek koszo
rújának elhelyezése után nz ünnepség a Him
nusz hangjai mellett ért véget.

Az ünnepség befejezése után a kormányzó 
és kísérete jelenlétében megkezdődött a kivo
nult csapatok diszmenete az Emlékkő előtt. 
Közben a Gellért-hegyen

Mócsy Mihály református esperes felfiig
gesztette a pestszentlőrinci presbitériumot
„A presbitérium lezüllesztette az

Pestszenllörincen egy idő óta nagy ellen
tétek vannak a református egyház hívei kö
zött; A hívek két pártra szakadtak, ebből 
különféle vádak keletkeztek, mig végül a 
dunamelléki egyházmegye bírósága vizsgá
latot is rendelt cl a kényes ügyek tisztázá
sára. A vizsgálat elején a bíróság a presbi
térium többségének kívánságára felfüggesz
tette állásától a pestszentlőrinci református 
egyház lelkészét. Nemrégen a presbitérium 
tagjai az egyházi eljáráson túl

a rendőrséghez is fordultak 
és kérték a vizsgálat elrendelését. Ez ter
mészetesen nagy feltűnést keltett a város
ban.

A presbitérium Mócsy Mihály esperes el- 
nöklésévcl ülést tartott, amelyen megjelent 
a főgondnok képviseletében Kelemen Kor
nél dr. egyházmegyei ügyész is. Az ülés 
egyetlen tárgya a presbitérium feloszlatása . 
volt. Kelemen dr. több rendbeli mulasztás
ban találta hibásnak a presbitériumot és ar

Óriási izgalmak a városházán 
egyes tanácsnokok áthelyezése 
és a tanácsnokválasztás körül

A városházi adminisztrációban napok óta 
nagy nyugtalanság észlelhető. .4 mfros/tdri 
ügyosztályok vezetőit nemcsak a törvényha
tósági tanács intézményének közeli életbe

huszonegyszer dördültek meg az ágyuk, 
hogy hirdessék a világháború hőseinek emléke
zetét.

A Hadirokkanlak, Hadiözvegyek és Hadiár
vák budapesti VII. kerületi csoportja vasárnap 
Murányi-utcai helyiségében kegyeletes ünnep
ségben adózott a hősi halottak emlékének. 
Gyárfás Ernő, özvegy Libohorszky Józsefné, 
Kárpát Rezső, Ruttkay Jenő és Nyáry Rezső 
cmlékbeszédei után többszáz főnyi

hadigondozott
a Szent Domonkos-rend templomának falán el
helyezett emléktáblához vonult, amelyet meg
koszorúzott. A templom előtt páter,. Benedikt 
Imre plébános imát mondott a hősi halottak 
lelki üdvéért.

A HONSz X. kerületi csoportja
a Hősök emlékkövénél áldozott a háború hősi 
haloltai emlékének. Hadirokkantak, hadiözve
gyek és haddárvák állták körül az emlékkövet, 
amely mellett elénekelték a Hiszekegyet. Rutt
kay Jenő, a HONSz. X. kerületi csoportjának 
elnöke kegyeletes szavakban dicsőítette az el
hunyt hősöket. Két hadiözvegy és két kis hadi
árva ezután elhelyezte a Hősök Emlékkövén a 
hadiözvegyek és hadiárvák koszorúit. Az ün
nepség a Himnusszal ért véget.
A rákoskeresztúri izr. temetőben a hősök par

cellájánál
kegyeletes emlékünnepen adóztak a hősök em
lékének. A gyászfátyollal bevont magyar nem
zeti lobogó mellett a honvédek husztagu kül
döttsége élén vitéz Eperjessy Viktor ezredes 
elhelyezte a honvédség koszorúját, dr. Abonyi 
Tibor tanácsjegyző a főváros, dr. Grauer Vil
mos elöljáró pedig az Izraelita Hitközség és a 
Chevra Kadisa koszorúját helyezte el. Dr. 
Weisz Miksa rabbi mély hazafias érzéstől átha
tott cmlékbeszédben áldozott a hősök emléké
nek.

A budapesti aut. orthodox izr. hitközség va
sárnap Kazinczy-utcai főtemplomában díszes 
istentisztelet keretében adózott a világháború
ban elhunyt hősök emlékének.

Székesfehérvárott
a székesegyház falában helyezték el vasárnap 
a hősök emlékére létesített emléktáblát, ame
lyet llikits Rezső és Pásztor János készítettek. 
A felavatóbeszédet Vilkey Ferenc esperes-plé
bános tartotta.

Vasárnap, a hősök emléknapján kegyeletes 
ünnepséggel adózott

Sátoraljaújhely városának közönsége
is az elhunyt hősöknek. Az ünnepség reggel 
zenés ébresztővel kezdődött. A temetőben, ahol 
a kárpáti harcokban résztvelt kétezer hősi ha
lott alussza örök álmát, katonai és polgári 
előkelőségek elölt Kiss Ernő református lel
kész mondott ünnepi beszédet.

Mint Bécsből jelentik, 
a bécsi magyar kolónia 

bensőséges egyházi szertartással ünnepelte 
meg vasárnap a hősök emlékünnepét. A bécsi 
kapucinusok belvárosi templomában dr. Ko
rom pay József, a Pázmáneum lelki igazgatója 
énekes zenésmisét celebrált a hősi halottak 
lelki üdvéért. Az ünnepélyes szertartáson meg
jelent gróf Ambrózy Lajos bécsi magyar követ 
vezetésével a magyar követség teljes személy
zete, valamint a Becsben lévő magyar intéz
mények és egyesületek tagjai.

egyházat" — mondotta az espere 
izgalmak között folyó ülésen Mócsy esperes 
a következő kijelentést tette:

— A presbitérium lezüllesztette az egy
házat!

A kijelentést a tagok viharos jelenetek 
között utasították vissza, Kovács László fő
mérnök, Nagy Józséf dr. rendőrtanácsos, 
Gombos Lajos községi jegyző, Zöld Sándor 
közgyám cs mások magukból kikelten kö
veteltek

elégtételt a kijelentésért.
Minthogy az ülés nyugalmát viszaállitani 

nem lehetett, Mócsy Mihály esperes felfüg
gesztette a tanácskozást és kijelentette, hogy 

a presbitériumot feloszlatta 
és rövidesen kiirja az uj választást, addig 
is azonban öttagú direktóriumot nevezett 
ki az egyházi ügyek vezetésére.

A presbitérium tagjai közül többen az 
esperes kijelentése miatt polgári utón ke
resnek jogorvoslást.

léptetése izgatja, hanem az a hir is, hogy 
már a legközelebbi napokban az ügyosztá
lyok vezetésében nagyarányú változás lesz. 
A Hétfői Napló munkatársa ebben az ügy

ben érdeklődött a városházán és a legillcté- 
kesebb forrásból a következő igen érdekes 
felvilágosításokat kap^

A főváros törvényhirosági bizottsága szer
dai közgyűlésében választja meg Solty Lajos 
és Csupor József nyugdíjazott tanácsnokok 
utódjait. Különösen a műszaki tanácsnoki 
állásért folyik nagy küzdelem,, a jogi minő, 
sitéshez kötött lanácsnoki állásra előrelátha
tóan egyhangúlag Szendy Károly főjegyzőt 
fogják megválasztani, amennyiben Schuler 
Dezső visszalép.

Schuler főjegyző ugyanis garanciát kap 
valamennyi városházi párt vezetőitől, 
hogy a legközelebbi tanácsnokválasztá

son nem lesz ellenjelöltje.
Szendy Károly tanácsnokká választása kö- 
vetkeztében különböző áthelyezések várha
tók. Beavatott városházi körökben ugy tud
ják, hogy Szendy Károlyt a X. ügyosztály 
vezetésével akarják megbízni. Szendy Ká
roly ugyanis régebben ebben az ügyosztály- 
bán működött, mint Némethy Béía tanács
nok helyettese. Ebben az esetben Németlv/ 
Béla a XI. ügyosztály vezetésére kapna meg
bízást. Ez az ügyosztály városgazdasági kér
désekkel foglalkozik. A polgármester — hir 
szerint — azért akarja Némethy Bélát a vá
rosgazdasági ügyosztály élére állítani, mert 
ez az ügyosztály az utóbbi időben kevés 
eredményt produkált és igy szükség volna 
Némethy Béla erélyes irányítására. Némethy 
Béla nem szívesen vállakozik erre a pozí
cióra, és

a fővárosi pártok vezetői osztják is Né
methy Bélának azt a felfogását, hogy a 
jelenlegi nehéz helyzetben nem volna 
előnyös semmiféle változás a főváros 

kórházi Ügyosztályának vezetésében. 
Különben is Némethy Béla van kiszemelne a 
harmadik alpolgármesteri állásra, amelybe 
az átmenetet ugy képzelik el, hogy Némethy 
tanácsnok lenne Csupor József utódja, ami 
azt jelenti, hogy Némethy Béla állandó pol- 
gármestcrhelyettes lesz és ebben a minősé
gében két-három ügyosztályt helyeznek az ő 
ellenőrzése és revíziója alá.

Külön érdekessége az ügyosztályvezető ki
cseréléséről szóló híreknek, hogy a legutóbbi 
napokban komoly tárgyalások folytak Bori 
vendég Ferenc tanácsnok nyugdíjazásáról, 
Sipőcz Jenő polgármester kikérte a községi 
pártok vezetőinek a véleményét és mint a 
Hétfői Napló munkatársa értesült, a pártok 
vezetői egyhangúlag hozzájárullak ahhoz, 
hogy

Borvendég Ferenc tanácsnok még junius 
havában nyugdíjba menjen.

E gyors nyugdíjazásnak az oka az, hogy 
Borvendég Ferencet sikerült megnyerni a 
Gázmüvek vezérigazgatói állására. Borven
dég kijelentette, hogy tanácsnoki nyugdi já
rói lemond és csupán azt kéri, hogy a Gáz
müvek vezérigazgatói állásában eddigi szol
gálati idejét betudják. Ehhez minden párti 
vezér hozzájárult. így tehát még junius ha
vában újra tanácsnokválasztás lesz. A Bor-> 
vendég Ferenc nyugdíjazásával megüresedő 
tanácsnoki állásra azután, mint említettük, 
Schuler Dezső lesz az egyedüli jelölt.

— Egy hónap Siófok életéből. Az újjáépített 
Siófok junius ötödiken kezdi meg üzemét. A 
magyar tengerpartnak ebben a népszerű fürdő
jében nemcsak arra törekszenek, hogy modern 
szállodákban jó elhelyezést, az étteremben ki
váló ellátást biztosítsanak a vendégeknek, ha
nem szórakoztatásukról is gondoskodnak. Sió
fok már első hónapjában tartalmas látnivalók
kal igyekszik kedveskedni látogatóinak. Pün
kösdre több hangversenyt rendeznek a fürdő 
különböző helyiségében, junius tizenötödikén a 
park gyepes,, évszázados fáktól • övezett tisztá
sán egy fővárosi mozdulatmüvcszcti iskola 
táncosai rendeznek pantomim-előadást, junius 
huszonegyediken futják le a siófoki csillag
túrát, az utána következő napon pedig merően 
ujfeltételü autóügyességi versenyt rendeznek. 
Junius huszonnyolcadikétól harmincadikéig 
tartják Siófokon az idei első yachtversenyl, 
amelyre külföldről is érkeztek nevezések és en
nek a meetingnek keretében folyik le az első 
magyarországi verseny oly csónakok között, 
amelyekre kívülről szerelték fel a motorokat. 
Ezeken a rendezéseken kivül mindennap külön
böző egyéb szórakozásokkal szolgál a fürdő.

Magyar Légiforgalmi RT.
NYÁRI MENETREND
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WIEN
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17.00 Ind
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8.45 18.85
8.15 17.05
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BUDAPEST
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PÉCS 
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8.00 ind.
9.10 érk
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9.40 érk.

Naponként, vasárnap kivételével 
autók indulnak: Budapesten a VadászkOrt-szálló 
60 Wienben a Bristoltól 40. Pécsett a Tausz 
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Egy tizennyolcesztendűs. 
gyereKasszony tésztavagű késsel 

agyonszurta a férjét
HUTTER

MOSÁS
Baja, május 25.

A Hétfői Napló tudósitójának telefón- 
’jclentése.) Megdöbbentő családi dráma ját
szódott le vasárnap délelőtt a Haja melletti 
Balsa községben, ahol a falu egyik legmódo
sabb polgárát

szivenszurta a felesége.
D. Szabó János huszonnégy éves, igen te

kintélyes balsai gazdálkodó két esztendővel 
ezelőtt nősült és falusi szokás szerint — 
fiatal lányt, — az alig tizenhat éves Szabó 
Krisztinát vezette oltárhoz. A két fiatal há
zassága azonban csak igen rövid ideig volt 
boldog. Mindgyakrabban szűrődött ki .szó
váltás zaja a Szabó-portától. A veszekedé
seknek leggyakrabban

az asszony féltékenysége adott okot, 
mert folyton korholta férjét gyakori kimara- 
dozásai miatt.

Vasárnap reggel korán kelt fel D. Szabó 
János, kiment a szőlőbe, majd visszatérve 
rövid időt a kocsmában töltött és ment ha- 
cbédelni. Otthon feleségét éppen tésztagyu . 
rás közben találta. Az asszony ismét vesze-

kedni kezdett emiatt férjével, hogy legalább 
vasárnap tartózkodjék odahaza. A vita végül 
is odáig fajult, hogy az asszony elvakultsá- 
gában

felragadta a tésztavágó kést és azt teljes 
erejével férje mellébe szúrta.

széles pengéjű éles kés mélyen belefuródott 
férfi testébe,
átvágta a szivburkot és azonnali halált 

okozott.
D. Szabó János éppen csak hogy kitámoly- 
gott az udvarra, olt összeesett és meghalt.

A gyilkosság Ilire óriási riadalmat keltett 
a faluban, mindenki D. Szabó János háza elé 
rohant, ahol a csendőrök is megjelentek. 
Azonnal őrizetbe vettek az asszonyt, ki 

tagadja a gyilkosságot és azt állítja, 
hogy férje vette elő a tésztavágó kést és 

azzal őt akarta megütni.
Ö erre felkapta a sodrófát és azzal teljes 
rejeből rásujtott a késre, mely igy „vélet- 
eiuil ‘ szaladt az ura testébe. A csendőrök 

azonban nem fogadták el az asszonynak ezt 
I a védekezését, ha nem letartóz t a t tá k.

A 
a

Áztassunk „Asszonydicséret" mosóporral, utána 
mossunk„Szarvas"szappannal.Ezamódja, hogy 
afehérnemütkíméljük és vakitóanfehérre mossuk.

A ntss^olci csodaszép lány

Az ujabb Gaby Deslys- eset fejleményeit 
izgatottan várja Miskolc lakossága

Miskolc, május 25.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Egyik mis

kolci ügyvédi irodában uj Gaby Dcslys-eset in
dult el útjára. Középpontjában egy miskolci 
származású táncosnő mesés értékű öröksége áll, 
amelyet minthogy az örökösök nem jelentkez
tek a háborús esztendőkben, a török kincstár 
foglalt le magának. Az örökösök: egy hatgyer
mekes miskolci házmesterpár most tudomást 
szerzett a táncosnő haláláról és megindították 
a pert, hogy hozzájuthassanak a körülbelül 150 
ezer angol font értékű vagyonhoz.

Szakái István Szcchenyi-utcai házmester szűk, 
egyszoba-konyhás lakásába vetődött be a va- 
gyonosodás reménysugara. Egy Törökországból 
érkezett levél hozta a jó hirt a házmester eltűnt 
húgáról. Szakái István régi ismerőse Kardos Mi
hály Törökországba vándorolt fiatalember irta, 
a levelet és ebből tudta meg Szakái István, hogy 
nővére, akinek 1916-ban nyomát vesztette, Kon
stantinápolyban 1916 telén váratlanul elhunyt 
és körülbelül 150.000 angol font értékű vagyo
nát örökösök hiányában a török kincstár le
foglalta.

Álmoáat sző 
a csodaszép leány

Szakái István, akire a mesés értékű örökség 
kacsingat, egy vasgyári munkásnak volt a gyer
meke. Csodaszép leánytestvérével, Szakái Iloná
val Miskolc külvárosában nőtt fel. Alig serdült

fel a fiatal leány, máris sok udvarló járt az 
öreg Jlzakálék házába. A ragyogó szemű, szén
fekete hajú, karcsú, feltűnő szép leány azon
ban szoba sem akart állani az utcabeli fiatal
sággal. Hiúba jöttek a házhoz, elkerülte a tár
saságukat és gőgösen visszavonulva, messzevivö 
almokat szőtt.

Tizenhét esztendős korában kiszolgáló lány
nak ndlók a n........ _ ■ - . :1 KU ... .---nisiuifjuiu lilliy-
nak adtak a szülei, minthogy a biiszke szép 
liíny nem volt alkalma, a házimunkára. De csak
néhány hétig járt 
inért egyik este

hiába
Tűvé tették érte 
nyomára akadni, 
sem.

munkahelyére Szakái Ilona,

várták haza szülei.
a várost, de nem tudtak a 

Másnap sem, harmadnap

amelyben ráakadt testvére művészi nevére és 
konstantinápolyi címére és amelyből kiderült 
az is, hogy hol lépett fe lutoljára Daisy kis
asszony.

Kardos Mihály megígérte, hogy utánajár és 
kipuhatolja mi történt a miskolci táncosnővel. 
Hónapok teltek el azóta és csak most érkezett 
meg a válasz, amely fájdalmas hirt közölt 
ugyon Szakái Istvánnal, de a fájdalmas hírrel 
együtt reményt adott, hogy küzdelmes életének, 
szegénységének vége szakadhat.

Kinyomozta, hogy a miskolci származású 
táncosnőt egy átlumpolt éjszaka után hajnalban 

halálnsvégii autószerencsétlenség érte.
A török kincstár, miután az örökösök nem je
lentkeztek, lefoglalta a táncosnő ékszereit, autó
ját, bankbetétjét és egyéb ingóságait, melynek 
az értéke, mint Kardos Mihály megállapította, 

150.000 angol fontra tehető.

A vagyont, miután többszöri felszólításra nem 
jelentkeztek az örökösök,

elkobozta a török kincstár.

Per a töröli kincstár 
ellen

A levél adatai alapján
egy miskolci ügyvéd utján ... „
jogtanácsosának a .segítségével megindítja a 
pert a török kincstár ellen. Az első lépesek már 
megtörténtek és Szakái István ügyvédje elküldte 
Angórába az iratokat, amelyekkel bizonyítani 
akarják, hogy az 1916-ban elhunyt magyar tán
cosnő törvényes örökösei élnek és jogot formál
nak a vagyonra.

A per a kalandos életű miskolci származású 
táncosnő örökségéért megindult és Szakái Ist
ván és hat gyermeke reménykedve várja, hogy 
egyik napról a másikra vagyon urai legyenek.

most Szakái István 
a magyar követség

Mikes János gróf szombathelyi 
püspök hazaérkezett Belgiumból,

ahol meglátogatta
Szombathely, május 25.

Hétfői Napló tudósítójának telefón-

Feléledt a régi Magyarország 
utolsó boldog kacaja:

Göre Gábor 
blrö ur

könyve!

A PESTI UR 
VESZÖDELMEK 
DURBINTS SÓGOR 
BOJGÁS AZ VILÁGBA 
NO MÉG ÖGGYET

Eav-egy kötet fűzve 2.40, kötve 4.40

Dante-kladá

4 vengeráa 
és a grófi szerető

Hrlck. hónapok inullnk cl ós a kólségbrrsell 
-szülök semmiféle értesítést nem kaptak eltűnt 
leányukról. Arra gondoltak, hogy bűnténynek 
esett áldozatul a szép Ilona és eisiratták, elgyá
szolták, amikor hónapok múlva váratlanul élet
jelt adott magáról. Oroszországból irt Szakái 
Ilona. Leveléből kitűnt, hogy

leánykereskedők kezei közé került 
és Moszkva egyik éjjeli mulatóhelyén sok ma
gyar társnőjével együtt

vengerka lett.
Szakálék mindent megpróbáltak, hogv visz- 

szahozassák gyermeküket. Kétségbeesetten kér
tek hatósági támogatást a fertőbe került leánv 
megmentésére, de a magyar hatóságok keze 
gém ért el a sötét moszkvai alvilágba.

Szakai Ilonát azonban szépsége csakhamar 
kiemelte a szomoru sorsra itéll vengerka-kórus- 
hól. Egy orosz grófnak tetszett meg a miskolci 
leány és Szakái Ilonának azontúl jól ment a 
sora. Mikor azután a gróf megházasodott, sza
kított a táncosnővel, aki kimüvelődve, zsebében 
a végkielégítés hatalmas összegével, Párisba 
költözött.

A varieték világában nemsokára 
márka lett a magyar táncosnő.

Daisy kisasszonyért, — ahogy magát a szili- 
lapokon nevezte Szakái Ilona, — megbomlottak 
az éjszakai Paris gavallérjai. Gazdag udvarlók 
vették körül a magyar leányt, akinek szerződ
tetéséért versenglek a mulatók tulajdonosai.

Paris—London—Konstantinápoly.
Túláradó boldogság hatja át azokat a leve

leket, amelyeket ebben az időben Szakái Hona 
szüleinek küldött. Mindegyikéi azzal fejezte be, 
hogy csak még rövid ideig marad idegenben és 
r.a-.y vagyonnal fog hazatérni.

Kalandos élete Londonban folytatódott, majd 
később Németország nagy városaiból jöttek bol
dog, bizakodó hangú levelei. Utoljára 1916-ban 
kapott levelet Szakái István, aki rokkanton ház
mesteri állási vállalt egy Széchenyi-utcai ház
ban. Szülei már nem éllek, amikor Szakái Ilona 
levelében megírta, hogy

megcsömörlöit ■ kalandoktól.
az éjszakai fénytől és ragyogástól és Konstan
tinápolyból, ahová néhányhetes szerződése köti, 
visszatért hazájába. Mesés vagyonról irt a levél
ben és megkérte hozzátartozóit, hagyjanak abba 
minden munkát, mert mellette valamennyien 
nagyon boldogok lesznek.

Ez volt az utolsó levél, amellyel élet jelt adott 
magáról Szakái Ilona. Ezt a levelet nem kö
vette több és a miskolci házmester egyre csaló- 
dollabban, egyre szomorúbban vesztette el a 
hitét, hogy testvére hazajön és boldoggá teszi

Halálos autószerencsét
lenség egy lumpos 
éjszaáa után

Mint utolsó szalmaszálat ragadta meg Szakái 
István egy félcszlendővcl czciőlt azt uz .ilk: 1- 
mai, hogy régi ismerőse, Kardos Mihály Török-.

(A Hétfői Napló tudósitójának telel ón
jelentése.) Gróf Mikes János megyéspüspök 

külföldi tartózkodásáról ma reggel 
hazaérkezett

székvárosába, Szombathelyre. A megyés
püspök megérkezése után néhány órával 
fogadta a Hétfői Napló munkatársát, aki
nek külföldi tartózkodásai eredményéről a 
következőket mondotta:

— Mintegy két-liárom hétig voltam távol. 
Bejártam or északfranciaországi és belgiumi 
magyar kolóniákat, azonkívül pedig szérűt 
ejtettem, hogy tiszteleghessek a Belgiumban 
élő királyi családnál. A magyar kolóniákon 
nagy örömmel tapasztaltam, hogy

a künn élő munkások magyarságukhoz

a királyi családot
tántorithatatlanul ragaszkodnak.

A külföldi gyárak vezetői mindenütt meg
vannak nagyon elégedve a magyar munka
erőkkel.

— Ami a királyi családnál tett látogatáso
mat illeti, csak annyit mondhatok, hogy ők 
a legvisszavonultabban élnek továbbra is. 
Ottó király, aki nemsokára tizennyolcadik 
életévet tölti be, daliás ifjúvá serdült cs 
most

egyetemi tanulmányait végzi.
Diáktársai igen szeretik jó szivéért és köz
vetlen modoráért. A királyi család vissza- 
vonultságát csak az elég gyakran érkező 
magvar királyhü legitimisták látogatása 
élénkíti.

Az angol pólójátékosok és egy
országgyűlési képviselő 

éjszakai afférje 
a pezsgőbe dobott hólabda miatt

pesti társaságokban tegnap óla sokat 
beszélnek arról a kínos afférról, amely a 
Budapesten időző angol lovaspóló játékosok 
s egy országgyűlési képviselő között támadt 
egyik pesti mulatóhelyen a jókedvű, pezsgő
mámoros mulatozás hevében. Az afférnek 
a rendőrségen is folytatása lelt, mert

a képviselő feljelentéssel fordult a 
rendőrséghez az ügyben.

A tegnapra virradó éjszaka egyik ismert 
előkelő éjszakai mulatóhelyre egy nagyobb 
külföldi társaság tért be, amelynek tagjai 
között az angol pólójátékosok is helyet fog
laltak. Hajnal felé, amikor már a műsor vé
get ért, a külföldi vendégek a mulatóhely 
többi vendégeivel együtt jókedvűen vetlek 
részt a krepp-papiros „hólabdózásban**  és 
szerpentincsatában. Eközben történt, hogy a 
külföldi urak páholya felé röpíteti hólabdák 
közül

az egyik hólabda beleesett az egyik an
gol pólójátékos poharába.

Az angol ur azt hitte, hogy a szomszédos 
páholyból szánt szándékkal dobták a po
harába a hólabdát. Az angolokat láthatóan 
bosszantotta ez és az egyik angol pólójútékos 

a pezsgőbe áztatott papír bólabdát vlsz- 
szadobta a páholya, ahol egy ország

gyűlési képviseli Ült társaságával.
.4 következő pillanatban hangos szóváltás 
támadt a két társaság tagjai között, de a 
mulatóhely alkalmazol lóinak sikerült min- 

....................  ... .._____ ________„ _____ .den feltűnés nélkül,nz ügyet elsimítani, ugy. 
országba vándorolt ki. A házmester előkerestél hogy az éles szóváltás után felllegcsség nem 
az 1916-ból származó sárga, megfakult levelet,! történt, amitől pedig már tartani lehetett.

A Az országgyűlési képviselő reggel a fő
kapitányságra sietett, ahol feljelentést 

tett az ügyben,
de lovaglás folytatása is lesz az éjszakai 
afférnek.

A LEGJOBB ETKEZES
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 
Rt,
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Elfogatóparancsot adtak ki 
egy pesti mérnök ellen, 

aki egy külföldi vállalat nevében szélhámos 
kodott Bécsben és Budapesten

n nemesnáduduari adölázadás
Enyhe büntetéssel sultotf a bíróság 76 gazdálkodót, 

akik fellázadtak az adúuógrehaltás ellen

A bünlelőtörvényszék vizsgálóbírója elfo
gató parancsot adott ki egy jó családból 
származó fiatal budapesti mérnök ellen, aki 
egy külföldi vállalat 
összegekkel károsilott 
és bécsi kereskedőt.

Farkas György 30

alapításával jelentős 
meg több budapesti

esztendős mérnök 
ellen szól az elfogató parancs.

Farkas, miután a budapesti műegyetemen 
diplomát szerzett, külföldre utazott, llosz- 
szabb ideig tartózkodott Londonban, ahol 
tökéletesen megtanult angolul, majd Bécs
ben telepedett le. Néhány hetes bécsi tar
tózkodás után egy ismerőse révén

összeköttetésbe került Frltz Werner 
bécsi kereskedővel,

akinek elmondotta, hogy egy nagyszabású 
angol vállalat megbízásából utazott 
donból 
zottja“

nagy

Lon-
Bécsbe. A londoni vállalat „megbi- 
Frilz W emettől
összegeket csalt ki különböző 

textiláruk szállítására, 
okmányokkal igazolta, hogy min- 

üzletkötésre
miután
dennemü üzletkötésre jogosultsággal
Fritz Werner azonban hiába várta a leelő- 
legezett feltűnően olcsó angol szöveteket és 
„uj gyártmányú müsclyemeket", amelyek
nek számlására Farkas vállalkozott, az áru 
nem érkezett meg s

a löbbezer schilling előleggel együtt

bír.

Farkas eltűnt Bécsből.
A kereskedő feljelentésére a bécsi rendőr
igazgatóság megindította a nyomozást, de 
Farkast nem sikerült kézrekeriteni.

A nyomozás megállapítása szerint Far
kas

Budapesten Is főbb hasonló száihámos- 
ságot követett el, 

s minden valószínűség szerint Londonban 
tartózkodik. A károsultak érintkezésbe lép
tek azzal a londoni céggel, amelynek meg
bízásából nagymennyiségű áru szállítására 
vállalkozott a pesti mérnök, s azt a felvi
lágosítást kapták, hogy Farkas nem állott, 
sohasem a cég szolgálatában. A megkárosi-; 
tott bécsi és budapesti kereskedőknek sike
rült megállapitaniok*.  hogy

Farkas érintkezésben állott Londonban 
« rég egyik alkalmazottjával és az ö 
segítségével követte cl szélhámosságait. 

Azt is megtudták a hitelezők, hogy Farkas
nak valóban volt Londonban egy vállalata, 
amely textiláruk exportjával foglalkozott, 
de ez a vállalat megbukott. Farkas, hogy 
biztosíthassa londoni vállalkozásának buká
sából támadt tartozásait, sorra követte el a 
nagy londoni cég nevében szélhámosságait 
bűntársaival együtt.

A bécsi rendőrség megkeresésére adott 
most ki elfogató parancsot Farkas ellen a 
büntető törvényszék vizsgálóidraja.

Baja, május 25.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telcfonje- 

lentése.) Páratlan izgalmakban bővelkedő 
többnapos tárgyalás után szombaton, a 
késő esti órákban hirdetett Ítéletet a nemes
nádudvari „forradalom" ügyében a bajai 
törvényszék egyik büntető tanácsa, amely 
kiszállott Ncmesnádudvarra, hogy a tárgya
lást ott folytassa le. A királyi ügyészség nem 
kevesebb, mint

hetvenhat embert ültetett ez ügyben a 
vádlottak padjára, s valamcnnyiükct 

lázadással vádolta.
A nemesnádudvari „forradalom" ez év 

januárjában zajlott le és oly nagy port vert 
fel szerte az országban, hogy még a parla
mentben is foglalkoztak vele. Nemesnádud
varon ugyanis az történt, hogy mikor a szo
kásos adófoglalásokat lebonyolították és n 
lefoglalt bútorokat meg egyéb ingóságokat 
a községházára kellett volna szállítani,

egyetlen ncmesnádudvarl fuvaros sem 
akadt, aki

a csendőrök végül is ezeket bízták meg az 
ingóságok transzferálásával. Erre azután 
megmozdult az egész falu. Az idegen fuva. 
rosok kocsijait körülfogták,

az Istrángokat és gyeplőket összevag- 
dalták, hogy ne inehessenek tovább, 
majd hamis tüzilármá) produkáltak, 
amelynek örvc alatt mindenki a község
házára tódult és onnan a már odaszál

lított holmikat is hazavitték.
csendőrök három falubeli gazdálkodót!

erre a szerepre vállalkozott 
volna.

éppen szomszédos falubeli 
voltak, akik Dusárdról bort 

végrehajtók és

A községben 
fuvarosok is 
hoztak Nemesnádudvarra, a

A
Schmidt Mihályt, Messingcr Jakabot és Be*  
kies Miklóst le is tartóztattak és ezek a vád
lottak hosszú ideig vizsgálati fogságban is 
voltak.

A monstre lázadási biinpörnek több mint 
ötszáz tanúja volt.

Ezeknek kihallgatása után a 
meghozta Ítéletét. A három 
egyenként

hetven-hetven napi fogházra 
bíróság, a többi helvenhárom 
pedig két-három-hat napi

A vádlottak örömmel vették tudomásul az 
enyhe ítéletet, amely ellen a vádat képviselő 
királyi ügyész sem jelentett be fellebbezést, 
úgyhogy az rögtön jogerőre is emelkedett.

törvényszék 
fő vádlottá’

Ítélte a 
vádlottat 
fogházra.

Szerelmi együttseiből 
magánlaksértés

Meglepő 
ajánlataink 
fiirdőcikkekből

Regényfejexet egy bérhasxárnya ájsxafiájából, sxenáe leánnyal, 
bátor udvarlóval, haragos apával és bírósági ítélettel

G. Katica és az udvarlója között nagy 
volt a szerelem. Egész nap együtt dolgoz
tak a belvárosi nagy fodrászműhelyben, 
ahol Katica az urak kezét hozta rendbe, 
mig Cs. István fürge mozdulatokkal távolí
totta el a sörtéket a vendégek ábrázatáról.

Üzletzárás után a fiatal pár gyalog, de ka
ronfogva sétált haza, a nagy külvárosi bér
kaszárnya felé, ahol mindketten egy házban 
szüleiknél laktak. Egy utcával előbb azon- 

t-ban elbúcsúztak egymástól s külön mentek 
i..__ ___ >haza, mert

G. Katica szillel nem valami jó szem
mel nézték Cs. István udvarlását.

A szerelem azonban találékony s amit

Postai rendeléseket azonnal elintézünk 
Meg nem telelőért a pénzt 

rögtön visszaadtuk

a 
fényes nappal megtagadQtt tőlük, azj a fia
talok a sötét éjszakától akarták visszasze
rezni.

így történt azután, hogy egy éjjel G. Jó
zsef, tisztességes vasesztergályos, családi 
állapotára nézve G. Katica édesapja,

különös zörejre ébredt.
Mintha idegen járna a lakásban. Riadtan 
állapította meg az óvatos, lassú lépések el
fojtott zaját.

— Ki van itt, — kiáltotta s mikor nem 
felelt senki, világot gyújtott s ugy kereste 
az éjszakai vendéget. Azonban nem talált 
senkit,

Katica csendesen aludt
szokott helyén a konyhában s csak azt ta
lálta gyanúsnak, hogy a folyosóra nyíló 
konyhaajtó, melyet lefekvés elölt gondosan 
bezártak, most kissé nyitva állott.

G. József erre tovább folytatta kutató út
ját

s a szekrény mögött meg is találta Cs. 
Istvánt

aki az imádottja által kinyitott bejáraton 
át jött be G. Józscfék lakásába. Az 
fodrászsegédet goromba szavak s 
kisebb ütleg kíséretében nyomban

kidobta a konyhából.
Egy darabig erre nem történt 

Legalább is G. József azt hitte. Két 
múlva azonban az eset újra megismétlődött, 
az apa ismét leleplezte a szerelmes borbély
legényt. Azonnal kiutasította, ezúttal azon
ban nem hagyta a dolgot annyiban, hanem 
elment a rendőrségre és

feljelentést tett ellene magánlaksértés 
miatt.

Az ügyészség vádiratot is adott és megtar
tották ez ügyben a fötárgyalást is.

Cs. István azzal védekezett, hogy ő bűn
cselekményt nem követett cl. Nem hatolt be 
jogtalanul G. József lakásába, hanem erre 
jogos indoka volt, mert a dolgot Katicával 
előre megbeszélte. Be sem tudott volna 
másként a konyhába jutni, ha a lány az aj
tót nem hagyta volna nyitva. ö nem a szü
lőket akarta látni, hanem Katicánál vizitelt,

• lány pedig hozzájárult az éjféli láto
gatáshoz.

Magánlaksértést csak az követhet el. aki a 
lakással rendelkező egyén akarata ellenére 
hatol be a házi szentélybe, az pedig nem le
het vitás, hogy a konyha falai közölt Katica 
volt az ur, a többi lakrészekbe pedig ö be 
nem merészkedett.

A törvényszék, majd a tábla is elfogadta 
ezt az érveiért és Cs. Istvánt a vád alól fel
mentette, így került az ügy a jiuria Magyar-

apu a 
néhány

semmi, 
hónap

tanácsa elé.
A legfelsőbb bíróság azután a*  ügyésznek 

adott igazat, megváltoztatta az alsóbiróság 
döntését,

magánlaksértésben bűnösnek mondta 
ki Cs. Istvánt

és pénzbüntetésre ítélte.
Az indokolás szerint a törvény nem a la*  

kás egyes részeit, hanem magát az egész la
kást védi. Cs. Istvánt az apa innen egyszer 
már kiutasította s igy érthetően tudomására 
adta, hogy ott meg nem tűri. A lakással nem 
a 19 éves Katica, hanem a családfő rendel*  
kezik s az.ő.akarata ellenére.oda-^ba^ncm 
mehet senki. Közömbös az, hogy

a vádlott szándéka ncn^ bűncselekmény 
elkövetésére, hanem szerelmcskcdésre 

irányult,
mert eljárása mindamellett megállapítja a 
jogtalan behatolás s igy a magánlaksértés 
tényálladékát. .4 szerelem nem menti a 
bűncselekményt, csak megmagyarázza. Az 
apa beleegyezését kellett volna Cs. István
nak igazolni, akkor fel lehetett volna men
teni.

így szólt a bölcs Kúria itclcte, melynek 
meghallgatása után Cs. István illedelmesen 
meghajtotta magát és távozott a teremből*  
Az előszobában egy fiatal leány várta, aki
vel karonfogva ment ki az édes, tavaszi le
vegőre.

Már a lépcsőn valami uj megoldásról ta
nakodtak. A szerelem örök s főleg nagyon 
találékony.

V. J.

Bérháztelkek
a FO-UtOB, eanz-UtM és KlrtlytlBÖV-UlOlK között fekvő régi 

Ganz-cyári parcellázott 
telektömbböl, 76 négyszögöllé! kezdve kaphatók: 
Értekezés dr. Székely Márton ügyvédi Irodájában, 
Budapest, VII., Erzsebet-körut 32, d. u. 4—Ü között, 

felelőn: J. 448-22. p

Kiadú lakáson
Atonnalra modern négyszobás Győri-ut 24. HdromMoba*.  
hailos, komfortos Paula? Ede-utra 21. Villáinkén bárom- 
szobás, komfortos • Sasadi-ut 53. Négyszohás fóuri kom
forttal, jutányosán Döbrcntci-utca 12. Vlllatakás ötszoba;, 
hallos, télikerttel Jávor-utca 11/a. ölszobás hallos, na- 
romszobiia hallosak, etagefütés Muieum-körut 27. Kérte’ 
önálló. Hatsiobás villalnkás fürdőmedencével Angol-u'1 i 
29. önálló vilalakás, 7 szobás felosztva is Városmajor
utca 55/b. 4 szobás olcsó bérrel Munkácsi-utca 29. 2 szo
bás komfortos 1400.— Ferenc J.-rakpart 11. 8 szobás ’c- 
randás I-ogody-utca 37. Négyszobás villakás, fóuri kel
teiben. parkban Budakeszi ut. 5/E. Háztulajdonosok mrí- 
bízottja díjtalanul ajánl lakásokat. Telefon: Autóinál*  

1M-7S. Andrássy-ut .W. II. emelet 4. szőni.

Kiadú lakások!
Bimbó-utca i-s-5. szám 

'szemben a statisztikai hivatallal) 
egy-eg.v 2, 4 és 5 szobás lakás hallal.

Ugyanitt üzlethelyiségek.

Margikkürut43.^b".
4 szobás lakás hallal.

Elegáns kivitel' Olcsó bérek! Bővebbet a 
helyszínen vagy telefonon AuL 298-29
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Egv mulatt társaság halálos auttkarambolla
Miskolc, május 25.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon- 
'jelentése.) Halálos autókarambol híre érke
zett vasárnap Miskolcra. A karambolnak egy 
halottján kivüi négy sulyos sebesültje van.

Horváth József gazdálkodó vasárnapra 
virradó éjszaka Szikszón mulatott, majd az 
éjféli órákban bérautót rendelt

az autóra felpakolta a szikszói vendéglő 
cigánybandáját,

s az autó elindult Miskolc felé. Az utón 
Horváth állandóan itatta a sofőrt és a ze
nészeket, ugv, hogy a gépkocsi vezetője, aki 
a sok italtól teljesen lerészcgedell,

a sebesen száguldó gépkocsit nekivezette 

az országutat szegélyező fáknak.
Az autó felborult és maga alá temette az 
utasait. Horváth 
következtében 

József a szerencsétlenség

meghalt,
sofőr életveszélyesen meg-mig Kiss József

sebesült és az autón ülő cigányzenészek kö
zül hárman ugyancsak sulyos sérüléseket 
szenvedtek.

A felborult autót a kora reggeli órák
ban találták meg az országúton haladó 

parasztszekerek utasai,
akik a sebesülteket beszállították a szikszói 
kórházba.

Az ünnepélyt, amely a muzeum előadó
termében folyt le, Vdsáry István dr., Debre
cen polgármestere nyitotta meg. Üdvözölte 
a megjelenteket, majd dr. Csűrös Ferenc is
mertette a Déri-muzeum keletkezését. Ez
után

Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter 
emelkedett szólásra cs kegyelcles szavakkal 
emlékezett meg Déri Frigyesről.

A kultuszminiszter beszéde után dr. 
Ecsedy István muzeumigazgató kalauzolásá
val a vendégek megtekintették a múzeumot, 
amely háromemeletes épületében, nagyszá
mú termeiben Déri Frigyes nagyszerű nép
rajzi gyűjteményeit foglalja magában és 

Kutyakorbácsos affér 
a Váci-utcában

ezenkívül nagyértékü képzőművészeti alko
tásokat.

Számos kiállítási terem, hatalmas elő- 
adói- olvasó- és könyvtártermek 

egészítik ki a múzeumot.
Délben a miniszter tiszteletére bankett 

volt az Angol Királynő „Bunda“-termében, 
ahol Ady Endre debreceni tartózkodása ide
jén állandóan megfordult. Az ünnepséget az 
Aranybika dísztermében rendezett díszelő
adás zárta be, amelyen Hubay Jenő Petőfi- 
szimfóniáját adták elő. A miniszter éjszaka 
12 órakor utazott el Debrecenből Buda
pestre.

Lugköves merénylet után Földbirtokos és ügyvéd izgalmas aíférje 
a bUntetöjárásbiróság előtt

Lugkőoldattal leöntött egy asszonyt, azután a Dunába 
ugrott egy

Tegnap este a Fűrész-utca 128. számú 
házban izgalmas dráma játszódott le, 
amelynek röviddel később a Ferenc József- 
hidon volt a folytatása.

Turóci Ferenc, negyvenhárom éves szoba
festő gyakran megfordult a fürészutcai ház
ban, a férjétől különváltál! élő Hajnal Ru- 
dolfné lakásán. Az utóbbi időben a látoga
tások alkalmával — a házbeliek előadása 
szerint — gyakran szóváltás támadt Haj
nal né és a szobafestő közölt.

Szombaton este is heves szóváltás támadt 
közöttük. A lakók hirtelen

kétségbeesett segélykiáltásra lettek fi
gyelmesek.

Berohantak Halnalné lakásába és az asz- 
szonyt a padlón fekve, görcsösen összehu- 
zódva, hangosan jajvcszékclve találták. Tu
róci Ferenc pedig ugyanebben a pillanatban 
rohant ki a házból.

A házbeliek a mentőket hívták, akik meg
állapították, hogy

a szobafestő mester lugkőoldattal le
öntötte Hajnaláét,

szobafestő
akinek az arcára fröccsent a maró folyadék 
és borzalmasan összeégette. A szerencsétlen 
asszonyt a mentők a Szent István kórházba 
vittek és értesilették a legközelebbi rendőrt, 
aki jelentést lelt a főkapitányságon.

A rendőrségen nyomban intézkedtek, hagy 
a merénylőt kézrekeritsék. Detektívek men
tek a lakására és azokra a helyekre, ahol 
megfordulni szokott, de sehol sem találták.

Éjféltájban azután jelentették a főkapi
tányságnak, hogy

a Ferenc Józscf-hidról egy ismeretlen 
férfi a Dunába vetette magút.

A motoros rendőrség emberei utánaeredtek, 
utólérték, a csónakba emelték és a partra 
vitték. A parton már várakoztak a mentők, 
akik az ismeretlen embert a Rókus-kórház- 
ba szállították. Itt azután

kiderült, hogy a megmentett öngyilkos
jelölt Túróéi Ferenc.

A lelugkövezett asszony és a merénylő egy
formán eszméletlen állapotban fekszik a 
kórházban és igy még egyiküket sem lehe
tett kihallgatni a dráma körülményeiről.

Holnap reggel 9 órakor a büntető járás
bíróságon dr. Oláh járásbiró előtt rendkívül 
érdekes és nagy izgalmakban bővelkedő be
csületsértési tárgyalás kezdődik, amelynek 
két előkelő és a pesti társasélelhen ismert
nevű férfi a szereplője, akik kölcsönösen 
becsületsértéssel vádolva állanak a járás
biró elé.

A becsülelsérlési pörök abból a kínos és 
""•••• támadtak, 

■zelőtt történt a 
ilókezctes, dr. Nagy 

Béla ügyvéd, többszörös budapesti háztulaj
donos, a váciutcai korzón

kutyakorbácsot tartva a kezében, in- 
zultálta Szávozd Richard földbirtokost, 
gazdasági főtanácsost, aki az inzultusra 

ugyancsak inzultussal felelt.
.. kínos affér lovaglás elintézése ulán sem 
záródott le, hanem a büntető járásbíróság

nagy feltűnést keltő afférból 
amely néhány hónappal 
Váci-utcában. Mint emí

A

elölt folytatódott. Az affér szereplőit ugyais 
detektívek választották szét, akik a IV’. ke
rületi kapitányságon feljelentést lettek. Né
hány nappal ezelőtt hallgatták ki Nagy Bé
lát az ügyben. Nagy Béla dr. kihallgatása 
során elmondotta, hogy

családi természetű differenciából tá
madt átférje Szávozd Richárddal, akit 
ugyanekkor durva becsületsértés elmén 

mindjárt fel is jelentett,
ugyhogy most már az affér mindkét szerep
lője ellen megindult az eljárás.

A keddi tárgyaláson, értesülésünk szerint, 
ugy Nagy Béla dr., mint Szavazd Rirhárd 
jogi képviselői

bizonyítási

ős ezek körül 
láthatóan igen 
szembenálló felek közöli.

indítványokat terjesztenek 
elő

az indítványok körül előre- 
izgalmas jelenetek lesznek a

Vay Kázmér fegyelmi ügyében 
a fogházban hallgatta ki Littke 
Kázmér építészt Tomcsányi 
Kálmán miniszteri tanácsos

A kisgazdák vasárnap ismét 
izgalmas nagygyűlést tartottak 

Lovasberényben
Sürgős orvoslást várnak a kormánytól

Egy akta titokzatos körülmények között eltűnt az egyik 
építkezési iratcsomóból

Lovasberény, május 25.
(A Hétfői Napló tudósitó jónak telefon

jelentése.) Vasárnap délelőtt Lovasberény*  
ben mindvégig izgalmas hangulati/ gazda*  
gyűlés volt, melyen a kerület képviselőjén 
Simon Andráson kívül, Mcskó Zoltán, Krü- 
ger Aladár cs Udvardy János országgyűlési 
képviselők vettek részt.

Báró Ivánka Géza nyitotta meg közel há- 
Toinezcr főnyi közönség jelenlétében a 
gazdagyülést és előterjesztette 16 pontban a 
gazdák kívánságát.

Poroszkay Béla 
hogy

a teljes gazdasági 
dúlnak a

plébános kijelentene

összeomlás előtt for- 
kormányhoz 

és elvárják, hogy kívánságaikat respektálni 
fogják.

Ezután Simon András szólalt fel, aki a 
határozati javaslat összes pontjait magáévá

Nagy ünnepséggel avatták fel 
vasárnap a debreceniDéri-muzeumot

Debrecen, május 25.
(.1 Hétfői Napló tudósit újának telefon- 

jelentése.) Debrecen városa vasárnap impo
záns ünnepség keretében avatta fel a Nagy
templom tőszomszédságában épült Déri- 
ntuzeumot, amely a vidék egyik legjelentő
sebb, modern kultúrintézménye. A muzeum 
tudvalevőén Déri Frigyes földbirtokos alapí
tása, aki nemcsak nagyértékü műkincseit és 
gyűjteményeit bocsátotta a múzeum rendel
kezésére, hanem nz építkezés költségeit is 
annakidején magára vállaIta.

tette.
Kriigcr Aladár azt hangoztatta felszólalá

sában, hogv olyan komolyak a bajok, hogy 
ezt a gazdanapot is, inkább 

gazdaéjszakának 
lehelne nevezni.

l'dvardy János megállapítja, hogy sulyos 
bajok vannak és éppen ezért, összetartásra 
van szükség.

Mcskó Zoltán szerint nagyatádi program
jának alapján áll a kormány, abban benne 
van a titkos választói jog. amelynek rendü
letlen hive, bár ne várjunk attól minden 
baj orvoslását. Bizonyos azonban, hogy

anélkül nein lehet tisztesség és erkölcs 
ebben az országban.

Vitéz Komáromi János református lel
kész beszéde után több kisgazda szólalt 
még fel, akik mind bajaik sürgős orvoslását 
kérték.

Délelőtt tizenegy órakor kezdődött a fel
avató ünnepség, de már jóval tiz óra előtt

többezer főnyi közönség hullámzott a 
muzeum környékén.

Tizenegy órakor érkezett meg a múzeumhoz 
gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter, aki 
a miniszterelnököt is képviselte. Megjelentek 
továbbá Sípos Árpád altábornagy, a honvé
delmi miniszter képviseletében, valamint 
Pclri Pál kultuszállaintitkár, fíuffy-Vargha 
Kálmán, Magoss György cs Scsztina Jenő 
felsőházi tagok, Maday Gyula és Szabó Zol
tán országgyűlési képviselők és még számo
sán.

FONTOS ÖNNEK A PIHENÉS? 
Állandó kiállítás!

Vay Kázmér miniszteri tanácsosnak, a 
belügyminisztérium rendészeti osztálya ve
zetőjének fegyelmi ügyében gyors tempóban 
folyik az eljárás. Mint ismeretes, a belügy
miniszter Tomcsányi Kálmán miniszteri ta
nácsost bízta meg, hogy Vay Kázmér ellen, 
saját kérelmére elrendelt fegyelmit meg
előző vizsgálatot folytassa le. Tomcsányi 
Kálmán mindenekelőtt Vay Kázmért hall
gatta ki, majd magához kérette a bonyhádi, 
sóskúti és a többi építkezésekre vonatkozó 
aktákat, hogy azokból a pontos tényállást 
megállapíthassa. Kihallgatta azonkívül Papp 
Józsefet, az IPOSz igazgatóját is, aki tudva 
levőén egy orosházai iparosküldöttségcl ve
zetett Scilovszky Béla belügyminiszterhez, 
valamint Sztranyavszky Sándor államtit
kárhoz és

rnnek a küMBtlstunck panasza során 
elhangzottak miatt kert maga ellen fe

gyelmit Vay Kázmcr.
fegyelmi biztos előzetes vizsgálata során 

‘ • •• ........ építésznek
1 lialásy 

letarlóztatásá- 
szinlén 

i Kál-

A .... .
szükségessé vált Littke Kázmér 
a kihallgatása is, akit tudvalévőén 
csendőrgazdászali százados k tartva 
val kapcsolatban a mull vasárnap ‘ 
letartóztatásba helyeztek. Tomcsányi 
mán miniszteri tanácsos szombaton értesí
tette a budapesti királyi ügyészséget, hogy 
a fegyelmi ügyben ki akarja hallgatni Lili
ké Kázmért is. A déli órákban meg is jelent

Tomcsányi Kálmán a markóiitcai fog
házban és Schüsslcr Rezső fogházügycsz 
szobájában ötnegyedóra hosszat kihall

gatta Littke Kázmér építészt.
Ez a kihallgatás természetesen zárt ajtók 
mögött történt és kizáróan azokra a körül 
ményekre vonatkozott, amelyek Vay Kaz- 
mér fegyelmi ügyével kapcsolatba hozha
tók. Littke Kázmér a belügyminiszter fe
gyelmi biztosa előtt részletes felvilágosító 
sókat adott a különböző építkezésekkel kap
csolatos árlejtés! tárgyalásokról és a meg
bízások kiadásáról. Jegyzőkönyvbe mondta, 
hogy hány alkalommal pályázott, milyen 
ajánlatot telt és amikor munkál kapott a 
belügyminisztériumtól, a munka kiadása 
milyen körülmények között történt cs

milyen szerepe volt cgy-cgy építkezés- 
ael kapcsolatosan Vay Kázmérnak, 

ludvalcvőcn elnöke volt annak a bel
ügyminisztériumi bizottságnak, amelyik 

az építkezési munkálatokat kiadta.

Tomcsányi Kálmán miniszteri tanácsos az 
építkezési iratok átvizsgálásakor rájött arra, 
hogv a bonyhádi csendőrség építkezési irat
csomójából hiányzik Littke Kázmér általá
nos ajánlata. Ez az egyik legfontosabb akta, 
mert hiszen éppen emiatt emeltek panaszt, 
hogy Littke az általános pályázatban egé
szen más feltételek melleit volt hajlandó 
vállalkozni az építkezésre, mint ahogy ké
sőbb az építkezést megkapta. A fegyelmi 
ügytől függetlenül most sürgős vizsgálatot 
rendellek el annak megvizsgálása végeit, 
hogy un tűnhet élt el a: z. irat csomó

TENISZ ING
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Vasárnap avatták fel 
Bródy Sándor síremlékét 
az irodalmi és művészeti világ 

impozáns részvételével

További védekezése során zavarosabbnál 
zavarosabb feleleteket ad a vádlott, ugy, 
hogy feláll a védő, dr. Kovács Gábor ügy
véd és hivatkozással a vádlottnak a főtár- 
gyaláson tanúsított magaviseletére, kéri a 
törvényszéket, hogy

vizsgáltassák meg védencének elme
állapotát, mert igen valószínű, hogy 

nem épelméjű

és tettének elkövetésekor sem volt szabad- 
akaratának birtokában.

Rövid tanácskozás után a törvényszék 
ugy is határozott, hogy

elrendelik Kosárdi Istvánnak a törvény
szék! orvósszakcrtövel

való megfigyelését. Addig felfüggesztik as 
eljárást.

£ magyar irodalmi és művészeti vi
lág impozáns részvételével avatták fel vasár
nap délben a rákoskeresztúri izr. temetőben 
a néhány évvel ezelőtt elhunyt nagynevű iró, 
Bródy Sándor sir cm lé két, amelyet Forgách- 
Hann Erzsébet szobrász.nő alkotott és ame 
lyet a pesti izr. hitközség emelt. A fehér 
márványkőből vésett síremléken Bródy Sán
dor irómövészeiét a sugárzó napba mártott 
irótoll jelképezi.

A kegyeletes ünnepségen nagy számban 
jelentek meg az iró- és művészvilág tagjai, 
akik között olt láttuk Varsányi Irént, Simá
nyi Máriát, Mészáros Gizát, báró Hatvani/ 
Lajost, Karinthy Frigyest, Ernád Tamást, 
Nagy Endrét, Hermann Lipólot, Iványi- 
Grüntvald Bélát. Jób Dánielt, dr. Bródy Er
nő országgyűlési képviselőt s Csergő Hugót, 
stb. 4bro/idmso/in Manó főkántor vezetésé
vel a templomi énekkar zsoltáréneke nyi
totta meg nz ünnepel. Hevesi Simon dr. vezető 
főrabbi gyönyörű szavakkal áldozott Bródy 
Sándor emlékének, utána dr. (irattér Vilmos, 
a pesti hitközség kulturális elöljárója rótta 
le az izr. hitközség és az egész magyar 
zsidóság hálóját Bródy Sándor iránt, aki — 
úgymond ■ költői munkáival * életével 
fényt árasztott felekezetére.

Móricz Zsigmond

lépett ezután a síremlék elé s a magyar iró 
társadalom nevében mondott emlékbeszédet.

— Mikor megjelentél, — mondotta, — 
azonnal a hir, az elismerés és a szeretet vett 
körül. Te voltál az a magyar irodalomban, 
aki legelőször fújtad meg azt a trombitát 
amely uj eszméletre szakította fel a látáso
kat: a szociális eszméletre. Olyan voltál, 
mint a bűvész, aki szemet-szájat elállitó cso
dákkal sziporkáztad be a lakó, sötét magyar 
eget.

Egyike voltál azoknak, akik bekapcsol
ták a magyar sorsot a nagy Európa 

sorsába.
Hálával és szeretettel köszöntőm szellemedet, 
annak a generációnak, annak az Írói nem
zedéknek nevében, amely mohón és szere
tettel haladt tovább az utón, amelyen el
indítottál bennünket.

Móricz Zsigmond ezután elhelyezte a sír
emléken a Magyar írók Egyesülete, az Ott
hon Hírlapírók Köre, a Magyar Újságírók 
Nyugdíjintézete, a Színpadi Szerzők Egye
sülete és a Nyugat koszorúit. Utána Géczy 
István a vidéki színészek nevében mondott 
megkapó beszédet, majd elhelyezték a sír
emléken a Vígszínház koszorúját. A kegye
lete*  ünnep végeztével a közönség virágok
kal borította el Bródy Sándor sírját.

Amikor a betörő fiút 
saját apja fogja el

Csendőrkézre adfa betörő fiát egy késesmesfer
Baja, május 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az utóbbi hetekben

rengeteg betörés történt Dunaföldváron
és környékén, anélkül, hogy a csendőrség 
ki tudta volna a tetteseket nyomozni. Ma 
azután a véletlen vezetett végre az ügyes 
betörők nyomára. Az történt ugyanis, hogy 
Révész Lajos dunaföldvári késesmester Dé
nes fia azzal állt elő, hogy külföldre utazik. 
Az apa ebben a tervbe bele is ment, mire a 
fiú lázasan csomagolni kezdett és ugy ter
vezte, hogy a vasárnap délelőtti mohácsi 
hajóval jön fel Budapestre, hogy azután 
onnan folytassa tovább útját.

Az apának csomagolás közben feltűnt, 
hogy

a fiúnak túlságosan sok podgyásza van.
Valamilyen ürüggyel kiküldte hát a fiút a 
szobából, ő maga pedig nekilátott a csoma
gok átvizsgálásának. Legnagyobb megdöb
benésére

azokból kilószámra került elő arany- és 
eziistnemű, ékszer, óra, meg egyéb ér

téktárgy.
Az apa azonnal kérdőre vonta visszatérő 
fiát, mire az rövid tagadás után bevallotta, 
hogy

egy fiatalkorú rablóbanda élén 6 fosz
togatja hetek óta a dunaföldvári és a 

környező községek üzleteit.
Az apa erre a lopott holmival együtt 

bevitte flát a csendőrségre, 
ahol beismerő vallomás után letartóztatták.

Szenvedélyes kortézia a műszaki 
tanácsnoki állás betöltése körül

Ismeretlen f érfiiholttestet 
találtak az országúton 

Öngyilkosok vasárnapja

A főváros törvényhatósági bizottsága 
szerdán délután választja meg Csupor Jó
zsef és Solty Lajos nyugalmazott tanácsno
kok utódjait. A .-választási kortézia olyan 
óriási és szenvedélyes méreteket öltött, 
amilyenekre még soha városházán példa 
nem volt. Különösen a műszaki képesítés
hez kötött tanácsnoki állás betöltése körül 
éleződött ki a helyzet, amire ékes bizonysá
gul szolgálhat az a körülmény, hogy az út
építő jelöltet azzal a híreszteléssel akarták 
kevésbé posszibilissó tenni, hogy érdekében 
egyes vállalkozók pártkasszát adtak ősz- 
sze. Ez az egész híresztelés nyilvánvalóan 
nem egyéb, mint átlátszó kortesfogás.

Király Kálmán műszaki főtanácsos, aki 
■ biztos siker reményével Indul a vá
lasztási küzdelembe, ebben az ügyben 
szombaton délben Sipőcz Jenő polgár

mesternél kihallgatáson jelent meg 
és e. kihallgatás eredményeképpen nyilat
kozatot ad le. amely szerint semmiféle párt
kasszáról nincs tudomása. Ezek a híreszte
lések természetesen csak növelik azt az iz
galmat, ami a városházán a választási ak

tust megelőzi.
Nem kétséges, hogy Király Kálmán mű

szaki főtanácsos személyét méltatlanul érik 
ezek a támadások. Ilivei éppen ezért foko
zott erővel vetik magukat bele a küzde
lembe. Még ellenfelei sem tagadhatják, 
hogy

Király Kálmán a legkitűnőbb útépítési 
szakértő, aki külföldi tanulmány utak 
értékes tapasztalatait hasznosíthatja a 

főváros javára uj pozíciójában.
Jellemző a helyzetre, hogv főként külső 
tényezők igyekeznek befolyást gyakorolni a 
tanácsnok választásra. Az utépitö-érdekelt- 
ségek állanak itt szemben más építkezési 
érdekeltségekkel. Az utóbbiak azt hirdetik, 
hogy építészt kell tanácsnokká választani. 
A fővárosi pártok vezetői közölt azonban 
többségben vannak azok, akik a műszaki 
ügyosztályok átszervezése révén az építési 
ügyek vezetőjévé a rendkívül erélyes és 
puritán tanácsnokot, Csármann Ferencet 
akarják állítani. Ebben az esetben pedig 
útépítőt kell ültetni Solty tanácsnok örö
kébe.

A fővárosi és környékbeli mentőket a va
sárnap folyamán számos öngyilkossági kí
sérlethez hívták ki. A napsütéses, szép va
sárnapon sokan akarták eldobni maguktól 
az életet. így a Af árpa-utca 11. számú ház
ban Kun Ilona 22 éves háztartásbeli öngyil
kossági szándékból

felvágta az ereit
és mire hozzátartozói felfedezték az öngyil
kossági kísérletet, már oly sok vért veszí
tett, hogy eszméletlenül esett össze. A men
tők a Rókus-kórházba vitték. Kispesten, a 
Ríkőéz-uí 135. számú házban Huszár Pálné 
25 éves fiatalasszony szokatlanul nagymeny
nyi segü

aszpirinnel mérgezte meg 
magái, ugy, hogy a mentők súlyos mérge
zéssel vitték a Rókus-kórházba. — Nász 
József 38 éves kárpitosmest?r vasárnap haj
nalban Salgótarjánban öngyilkossági szán
dékból

szubliniáttal
megmérgezte magát. Az életunt kárpitos

mestert a reggeli gyorsvonattal hozták fel 
Budapestre és a mentők a keleti pályaudvar
ról a Rókus-kórházba szállították, ahol még 
nem sikerült eszméletre téríteni. A salgótar
jáni kárpitosmester életuntságának okát ed
dig még nem sikerült megállapítani.

Ezenkívül számos öngyilkossági kísérlet 
történt, amelyeket még idejekorán fedeztek, 
fel és a kellő segélynyújtás után az élet
untakat nem is kellett kórházba szállítani.

Itt említjük meg, hogy a nógrádmegyei 
Becske község határában 40—45 év körüli 
jól öltözött

ismeretlen férfi holttestére találtak,
A csendőri nyomozás megállapítása szerint 
az ismeretlen férfi, aki minden valószínű
ség szerint Budapestre való, morfiummal 
mérgezte meg magát. Az ismeretlen barna
ruhás, feketehaju férfinek egyetlen ismertető 
jele van: jobb karján nagy forradásos seb lát
ható. A csendőri jelentés alapján a buda
pesti főkapitányság is megindította a nyomo
zást az ismeretlen életunt személyazonosság 
gának megállapítására.

Négyeljertek fel, törjenek kerékbe, 
semhogy börtönbe kerüljek — kérte 
a bíróságtól a gyújtogató gazdalegény
Rágyújtotta beteg szüleire a házat, mert nem akarták kiadni előre 

az örökségét

Politikai gyűlések a fővárosban
kednek.

A Dunántúlon lezajlott két borzalmas tüz- 
kalasztrófa. amelynek tudvalévőén Takácsi 
és Fertőhomok községek majdnem teljesen 
áldozatául estek, ad különös aktualitást 
annak a bűnpernek, amelv szombaton ke
rült tórgyalásra a pestvidéki törvényszék 
Szemző tanácsa előtt. Gyújtogatással, rab
lással és más bűncselekményekkel vádoltan 
állította a szuronyos börtönőr a törvényszék 
elé Kosárdi István hus/oncgveyes pestkör
nyéki gazdalegényt, aki múlt év novembe
rében

rágyújtotta öreg szüleire emeletes há
zukat és csak uz utolsó pillanatban tud
ták a magával tehetetlen két beteg em

bert a lángok közül kimenteni.
Kosárdi, aki azonkívül sógorának arany
óráját is ellopta, megnehezítette az oltást s 
a tűz több kÖrnvező házat is elpusztított.

A szombati tárgyaláson fantasztikus me
sét udott elő a legény védekezésül.

— Tekintetes törvényszék — védekezik 
•—, én nem vagyok bűnös. Mindennek a: 
apám a; oka. Mindenáron azt akarta, hogy 
menjek el a háztól. Az örökséget persze

nem akarta kiadni.
Aznap este is felkelt az ágyból

botot ragadott, hogy nekem jöjjön.
Meg is ütött, nekem se kellett több, kiro
hantam és aztán megtörtént a baj...

— Ugyan, ne hazudjon itt össze-vissza — 
szólt rá erélyesen az elnök —, hiszen a 
maga apja, tehetetlen, béna ember, alig 
hogy beszélni tud, nemhogy magát meg 
akarta volna verni!

— Dehogy is béna az kérem, csak nagy- 
sterü szimuláns az öreg!

— Arról beszéljen inkább, hogy bűnös
nek érzi-e magát?

— Igenis, annak — komorodik el a vád
lott —

tudom, hogy nagy a bűnöm, mert el
akartam pusztítani öreg szüléimét.

Arra kérem a tekintetes bíróságot, hogy 
ne ítéljenek engem börtönre,

inkább halálra. Nem bírom már a fog
házat. Akasszanak fel — megérdem
lőm. vagy még inkább négyeljenck fel, 

vagy törjenek kerékbe!

Az ujJAépitett komfortos száliodól. megnagyobbított strandla, 
tökéletesített étterme 

pUnkifad előtt, junius 5-én megnyílnak. 
\ szállodákban hhleg-melegfolvóvlz. fürdőszobák 
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A NEMZETI DEMOKRATA PÁRT
Vasárnap délelőtt a Gróf Haller-utcai Sza

badság-mozgó helyiségében látogatott nagy
gyűlést tartottak.

Darvas Gyula fővárosi bizottsági tag nyitotta 
meg a gyűlést. Utána

Bródy Ernő
orsz. képviselő, aki a mai gazdasági helyzet 
egyik okának a helytelen vámpolitikát tartja 
és kijelentette, hogy a Nemzeti Demokrata 
Párt minden erejével küzdeni fog a vámtarifa 
revíziójáért.

Dr. Fábián Béla
volt a következő szónok, aki azt fejtegette, 
hogy az általános titkos választójog nem po
litikai eszköz, hanem — kenyér, mert ha a nép 
akarata ilymódon érvényesülne, akkor nem 
volna forgalmi adó és ncf lehetne a közterheket 
emelni.

Dr. Gál Jenő
azt hangoztatta, hogy csak akkor lesz rend, 
ha az államnak rendes, takarékos háztartása, 
becsületes jogrendszere lesz.

Dr. Vázsonyi János
azt fejtegette, hogy meg kell szűnni a gyűlölet 
uralmának, hogy úrrá legyen a szeretet, a meg
becsülés és egymást megértés. Kéri Apponyi 
Albert grófot minapi felszólalása kapcsán,

hogy fogja össze mindazokat, akik a régi 
Magyarországnak Igaz értékei voltak és jog
egyenlőséget kívánnak idebent és Trianon 
revízióját kifelé, Eszterházytói Garamiig, 
akik a titkos választójog hívei, hogy egy 
nagy egységben forrjon öw.ve a becsületes 
ellenzék a demokráciának, az Igazságnak. 
■ Jogegyenlőségnek, a magyar nemzeti ér

zésnek megtereftésére.
Pakots József

volt a következő szónok, aki azt hangoztatta, 
hogv ennek a parlamentnek el kell tűnnie, 
mert erőszakban született. A kinevezett kép
viselők tudomásul veszik n kormány Intézke
déseit, de a vidéki választók elölt ellenzékies-

A KERESZTÉNY GAZDASÁGI PÁRT 
vasárnap délelőtt a kőbányai Régi sörház helyi
ségében Seemann Mihály elnöklete alatt né
pes gyűlést tartott, amelyen Petrovácz Gyula 
a hágai és párisi egyezményt, a fővárosi tör
vényt ismertette és foglalkozott az ősszel 
végbemenő községi választásokkal is és kije
lentette, hogy a Keresztény Gazdasági Párt a 
lajstromos titkos választójogot követeli.

A szerelmes kubikus 
súlyos balesete

Vasárnap hajnalban, Pesterzsébeten, a Gu
bacsi-téglagyár közelében, az örszemes rendőr 
egy eszméletlenül heverő idősebb munkásem
berre akadt a téglagyár mentén levő egyik 
nagy gödörben. A rendőr élesztgetni próbálta 
az eszméletlen embert és ekkor vette észre, 
hogy az a fején súlyosan megsérült és

vér borítja fejét.
A kihívott mentők eszméletre térítették a fején 
megsérült idős embert, aki elmondotta, hogy 
Jankó Józsefnek hívják. 50 éves kubikos. Ami
kor a rendőr felvilágosítást kért tőle, hogy 
milyen körülmények közölt érte őt a baleset, 
az öreg kubikos előadta:

— Tegnap este erre járkáltam, megismerked- 
tén. Mivel már későre járt az idő, a leány 
Sétálgattunk, majd letelepedtünk itt az ut men
ten. Mivel már későre járt az idő, a leány haza 
haza akart menni, én azonban vissza akartam 
öt még tartani s ekkor

• leány lelökött az ut széléről a gödörbe, 
ahol kőbe vágtam a fejemet és eszméletlenül 
terültem el.

A mentők első segélyben részesitellék a sze
relmes kubikost, azután bevitték a Szent 
Islván-kórhózba, hogy ott meglehetősen súlyos 
fejsebéi ápolás alá vegyék.

Végleg feloszlik a 48 óv óta ílantnil*  téHlruhaárutiáa, Badapaat, fennálló nUwIIII y Károly-körut tö. (Központi városház) 
Caragarnö.tönyók BO.— pengétől I Mosóöltönyök .. 1B.— pengétől 
Dlvatöltónyök .. 40.— tengőtől | Hubertus........  ... •>.—pengőtől

elsőrendű szövetekből, elsőrendű kiállításban.
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Boretyiyas lámáin beteg feleségére
Egv lílas Emgcssegéd merénylete 
a Baross-utcal szülészet! klinikán

T Nagy riadalmat kelteti vasárnap délután 
n Baross-utcai szülészeti klinikán egy ittas 
férfi garázdálkodása, aki majdnem végzetes 
szerencsétlenséget okozott. A délutáni láto
gatási idő alkalmával,

a klinika egyik szülészei! kórtermében 
megjelent Langer Géza 27 éves kovács
segéd, aki a Toldy Fercnc-utca 28. sz. 
házban lakik, hogy meglátogassa ott 

fekvő feleségét.
Langerné néhány nappal ezelőtt a klinikán 
fiúgyermeknek adott életet és a férj, illetve 
az újdonsült apa ma meglátogatta családját. 
Néhány percig nyugodtan beszélgetett lába
dozó felesége ágya szélén ülve, hirtelen

azonban szóváltás zajára lettek figyelmesek 
a kórteremben tartózkodók. A veszekedés 
hevében Langer

előkapta berctváját, s azzal támadt ágy
ban fekvő feleségére, aki természetesen 

sikoltozni kezdett.
Szerencsére, még mielőtt a beretvával ko
molyabb sebeket ejthetett volna az asszo
nyon, az összescregletl ápolónők és orvosolt 

lefogták a diihöngőt, 
majd rendőrt hívtak, akik a kovácssegédet 
előállitollák a főkapitányságra. Megállapí
tották, hogy erősen Hluminált állapotban 
volt. A merényletet megkísérlő kovácssegé
det őrizetbe vették.

Az iparosok utolsó kísérlete 
bajaik orvoslására
Iparosnagygyülés Székesfehérvárott

Székesfehérvár, május 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap délelőtt nagyszabású 
iparosgyülés volt Székesfehérvárott, melyen 
ugy a vármegyéből, mint a környékről mint
egy 3000 iparos gyűlt össze, 
nagygyűlésen Széchenyi Viktor 
pán is.

Az elnöki megnyitóban Papp 
Iposz elnöke hangoztatta, hogy 
a kormány teljesen elhanyago'ta a: iparos
osztály érdekeit. Izgatott közbeszólások kö
zepette követelte a hitelkérdés rendezését és

Megjelent a 
gróf föis-

József, az 
tiz év óta

a közszál litási szabályzat pontos végrehaj
tását.

Utána egyik iparos a másik után szólalt 
fel, elősorolva bajaikat. Elhatározták, hogy 
az elnök javaslata szerint

utolsó kísérletképpen küldöttséget me- 
ncsztenek a kormányhoz.

Széchenyi Viktor gróf főispán a nagyon 
elkeseredett hangulat hatása alatt arra kérte 
az iparosság vezetőit, keressék fel a hivata
lában, hogy azután megtehessék a lépéseket 
a kormánynál az iparosok sérelmeinek 
orvoslására.

Fischer Lajos már Triesztből 
értesítette hozzátartozóit, hogy

Nagykanizsán várják
Beszélgetés Fischernével és Pál fiával

Pénteken reggel, mint a lapok megírták, Bu
dapest—eKlenföld állomáson elfogták a vákuu
mos Fischer. Lajost. Részletesen beszámollak 
arról is, hogy milyen körülmények között szö
kött meg Nagykanizsa és Kotor között a ju-

goszláv csendőröktől, akiket állítólag leitatott 
és megvesztegetett. Fischer Lajos — eddig leg
alább is ugy tudtuk —, Nagykanizsáról express- 
levélben értesítette a fiát, majd nővérének, 
Fiirlh Mályásnénak telefonált, hogy Pál nevű 
fia menjen le hozzá Nagykanizsára.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt Fischer 
Pállal, illetve édesanyjával, Fischer Lajosnéval. 
aki Fischer Lajos szökését és a vele való talál
kozást, valamint annak előzményeit a követ
kezőképpen mondották el:

— Fischer Lajosnál, a Reiter Ferenc-ulca 
29. számú házban lévő telepi lakásán találtuk. 
A telep rendőri felügyelet alatt áll és a lepe
csételt raktárra egy-cgy rendőr vigyáz, aki azt 

tzámonlarlja, hogy kik keresik fel Fischc-

Szaniú oyörgy
uj történelmi regénye

UTOLSÓ HAJNAL
ELSŐ HAJNAL

Kleopátra világrengető szerelmei 
Caesartól Antónluslg

Újabb meglepő emelkedés a nem
rég felfedezett erdélyi Iró meré

szen ívelő pályáján.
A 460 oldalas kötet ára P S.BO

— Azt inár régen tudtuk — mintegy hét 
nappal ezelőtt —, hogy a férjemmel 
nizsán beszélni lehet —, mondotta 
Lajosné.

Triesztből kelt levelével értesített 
bennünket.

Teljesen téves a lapoknak az a híradása is. 
hogy férjemnél néhány ezer pengő, nagyobb 
összegű dollár és más bankjegy volt szökése 
alkalmával, mert a csendőrök, akik férjemet 
elhagyták, átadták neki azt a kísérőjegyzéket 
is, amelyben minden tárgy és bankjegy ponto
san fel van sorolva. Tehát ha hiányzana az 
ö'.szcg ezt a rendőrségen dudnák és keresnék.

Fischer Pál a következőket mondotta cl aty
jával való találkozásáról és annak előzményei
ről:

— Mikor értesültem arról, hogy ipámat 
Pestre hozzák, elhatároztam, hogy elébe uta
zom és igy a telefonértesítés nem lepett meg. 
A vonaton olvastam azután nz egyik lapban, 
hogy apám megszökött. Csütörtökön 8 óra 40 
icrckor reggel érkeztem Kanizsára és csak ck- 
cor láttam, hogy nz apám állal jelzett Fő utca 
7. számú ház: a Korona-szálloda. Sokan sétál
tak az épület körül és én is járkálni kezdtem, 
majd néhány perc múlva velem szembe jött 
apám: egyedül. Nagyon meglepődtem. Nem ér
tettem, hogv hogyan lehetséges.

— Gyerünk egy mellékutcába — szólt apám 
—, majd közölte velem, hogy a legközelebbi 
vonallal Pestre megyünk, meri a vizsgálóbíró 
nál jelentkezni akar.

— Miért szöktél meg? — kérdeztem. Minek 
kellett az újabb herce-hurca?

— F.n nem szöktem nv-g —. mondotta apám. 
— A jugoszláv határ úi az őrökkel együtt száll
tam fel a vonatra, akik átadták a csomagomat, 
átadták a náluk lévő pénzt, átadták a kényszer
útlevelemet és ezzel együtt a Tóth Márton és a 
Fischer Lajos névre szóló útlevelemet is, vala
mint az összes kisérő iratokat.

Szervusz, barátom! — köszöntek és ezzel 
eltávozlak.

— A magyar haláron átnézték apám útlevé
léi, aki minden különösebb történet nélkül ér
kezett Nagykanizsára. Itt azért szállt le a vo
nalról, mert piszkos és szakállas volt és tisz
tálkodni akart. Legfőképpen pedig rettenetesen 
ki volt merülve, mert tizenegy napon és éjsza
kán ál alig aludt valamit.

Állandóan szorosan volt megbilincselve és 
Igy cipelte hetven kllogramos csomagját Is.

Ki akarta magát előbb pihenni, fehérneműt

N.igyka- 
Fischcr

erről

Az Erka 
fennálló 
minden 
minőségű árut tartanak és a közönségnek, ha kész
pénzáron részletre kívánnak vásárolni, készséggel 

rendelkezésre állanak.

a főváros legelőkelőbb cégeinek több év óta 
nem nyereségre alakult egyesülése, melyben 
szakma képviselve van. A cégek csak jó-

A hitel megszavazása gyors és előzékeny.

T.
Kivágandó

H. N.

BUDAPEST
BXFíKA IV., Molnár-ufcTZ

Hitelkérő lap beküldését kérem
Felvilágosítást ad 
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ERKA
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Budapest,

IV., Molnár-utca 2.

akart váltani, mert tudta, hogy ez Pesten, ahol 
azonnal jelentkezni akart, nem lesz lehetséges.

— Elmondotta apáin azt is. hogy sem roko
nánál, sem szállodában nem aludt, hanem

kiment a mezőre és ott töltötte az éjszakát, 
mert megtudta, hogy szökéséről már Nagyka
nizsát is értesilctték és nem akarta, hogv le
fogják: szégyellő volna Somogy megyén keresz
tül, ahol csaknem mindenki ismerte, bilincsek 
között, akár vasúton is keresztül utazni.

— Tévesen Írták meg a lapok apám letartóz
tatását is. Nem volt kabátja és én a hideg reg
gelen — negyed nyolc ólakor érkeztünk Kelen
földre, — ráadtam a kabátomat, bár ő ellenke
zett. Mikor kiszálltunk, a várótermen keresztül 
jövet hozzámlépelt Schrciber Dániel rendőrka
pitány és megfogta a vállárnál:

— Hol az apja? — kérdezte.
— Nem volt időin válaszolni, mert apám há

tulról odaszólt:

— Itt vagyok, kapitány ur.
— Erre azután autón behoztak bennünket a 

főkapitányságra.

Apám elszámolta, hogy mennyi pénzt köl
tött el és átadott hatszáz pengőt, némi 

aprópénzt és egy .százdollárost.
Elmondotta, begy inget, gallért vásárol!, meg- 
fiirdött, nicgborolviilkozoll cs ebédelt, reggeli
zett és a taxira költött.

— F.n önként vetettem magam alá, hogy mo
tozzanak meg, anvi meg is történt és erről 
jegyzőkönyvet vetlek fel. Nem hallgattak ki, a 
kihallgatásom hétfőn reggel !) órakor fog meg
történni. Hogv apám mit vallott a rendőrségen, 
nem tudom, azt csak nz újságokból ismerem.

Elmondotta még Fischer Pál, hogy egyebet 
az ügyről nem tini, ami talán szerencséje, mert 
különben ő is gyanúsítottként szerepelhetne a 
rendőrség elölt.

Százezer líra és egy csekk-könyv 
kalandos története a főpostán

Egy budapesti postás becsület-bravúrja
Jelentéktelennek látszó kis rendőri eset 

történt tegnap, amely azonban az idegen
forgalom szempontjából talán sokkal többet 
ér, mint akármilyen idegenforgalmi propa
ganda.

Giuseppe de Vccchi milánói nagykeres
kedő az Árumintavásárra Budapestre jött. A 
vásár alkalmával összeköttetésbe került 
több budapesti céggel, nagyobb ügyleteket 
kötött és hogy ezeket lebonyolít hassa, a vá
sár bezárása után is Budapesten maradt.

Szombaton este akart hazautazni 
Giuseppe de Vccchi.

Délelőtt elment a íőpostára és táviratozott 
haza. Ezután meg néhány helyen megfor
dult, majd hazament a szállodájába, hogy 
összecsomagolja a holmijait.

Mikor a szállodai számláját ki akarta fi
zetni, legnagyobb megdöbbenésére, nem ta
lálta a pénztárcáját.

Eltűnt a tárca, amelyben százezer líra 
készpénz volt és vele együtt eltűnt a 

csek-kön.vvc Is.
A nagykereskedő a szálló egyik alkalma

zottjának a kíséretében rémülten a rendőr
ségre sietett és panaszt tett. A rendőrségen 
megkérdezték, hol és merre járt a nap fo
lyamán. Giuseppe de Vccchi egész sereg 
helyet sorolt fel. Felsorolta a kávéházat, 
ahol reggelizett, az éttermet, ahol ebédelt, 
a cégeket, amelyeknél megfordult,

csak a főpostáról feledkezett meg.
A főkapitányságról detektívek mentek a ká-

amelyben

véházba, az étterembe, sorra járták a cégek' 
irodáit, de

a pénz és a csck-könyv nem került meg.
Az olasz kereskedő leverten hagyta el a 

főkapitányság épületét, de alighogy eltávo
zott, bcá Ili lőtt a rendőrségre a főposta egyik 
tisztviselője. A tisztviselő egy tárcát és egy 
csek-könyvet hozott magával.

A csekkfüzetet és a tárcát,
hiánytalanul benne volt a százezer lira, 

egy postaalllszl találta meg.
Giuseppe de Vccchi ugyanis, miközben a 
táviratot megírta, maga elé tette az asz
talra a tárcáját cs szépen

•ott felejtette.
Miután az okmányai is bent voltak a 

tárcában és .személyazonosságához nem 
fért kétség, sürgősen beidézték a főkapis 
lányságra és átadták neki a pénzt és a csekk*  
könyvet.

A nagykereskedő
kitörő örömmel vette át a gyorsan meg

került értékeket,
amelyeket a magyar postások világszerte 
ismert becsületességének és megbízhatósá
gának köszönhet és még elég ideje volt 
ahhoz, hogy elérje a vonalát.

Hogy a nagy sietségben 
adott-e valami jutalmat 

a becsületes megtalálónak, arról nem szól 1 
rendőri krónika,
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HIÚIK
— NŐI zarándoklat Esztergomba. Budapest 

é*  környékének katolikus asszonyai és lányai 
ma vasárnap külön hajón elzarándokoltak a 
.Szent Imre ünnepségek keretében Esztergomba, 
h magyar hercegprímás székvárosába, ahol a 
zarándokcsapatot Serédi Jusztinján bíboros- 
hercegprímás is fogadta és nz esztergomi szé
kesegyházban tnrtott szent mise után megál
dotta a zarándokokat.

— Halál kártyázás közben. Szombatról 
vasárnapra virradó éjszaka nagy riadalom 
támadt az Oktogon-téren. Az Abbázia-kávé- 
házban rosszul lett egy vendég. A mentők a 
líókuskórbázba szállították, ahol megállapí
tották, agyvérzést kapott. A szerencsét-
lenül járt idős úriember Gabos Géza a Pesti 
Izraelita Fiuárvahúz nyugalmazott igaz
gatója, aki a Hottenbillcr-utca 37. számú 
házban lakik. Szombaton hagyta el az egyik 
fővárosi .szanatórium betegszobáját, ahol 
hosszú ideig feküdt. Este boldogan ment el 
n kávéházba a megszokott törzsasztalához, 
amelynek tagjai nagy örömmel fogadták a 
súlyos betegségből felépült igzgatót és leül
tek nisózni. Két óra tájban hirtelen rosszul 
lelt és elveszítette eszméletét. Kártyával a 
kezében lefordult a székről. A mentők í.e- 
►zúllitották a Rókusba, ahol vasárnap reggel 
nyolc órakor, anélkül, hogy eszméletét visz- 
»znnyerte volna meghalt.

— Ujnhb véres zavargások Indiában, Lon
donból jelentik: A Djamcs tartománybeli Dac- 
iraban szombaton újabb nagy zavargások tör
lek ki, amelyeknek 10 sebesült és halott áldo
zatuk volt. Sok ház és egv templom leégett, 
azonkívül számos üzletel is kifosztottak. A za
vargásra nz adott okot, hogy az egyik mellék
utcában, eldugott helyen, egy sebesült moha
medánt találtak meg a benszülöltek. A vadulni 
aóraktárak ellen szombaton újabb támadás tör
tént, amelyet azonban a rendőrségnek sikerült 
visszavernie. Ez alkalommal 150 egyént letar
tóztattak. Az összeütközés alkalmával 15 rendőr 
és 15 hindu sebesült meg.

— A slrandfürdőzés első áldoznia. Vasár
nap, az első igazi meleg nyári napon töme
gesen lepték cl az emberek a strandfürdőket. 
Nagyon sokan fürödlek a megyeri strand
fürdőben is, ahol megtörtént az első idei ha
lálos strandold*:  fürdés közben Horváth Iiá- 
ro/,/ tizenkét éves tanuló, aki szüleinek a 
I-'erry Oszkár-utca 22. szám alatti lakásán 
lakik, a Dunába fulladt. A közelében tartóz
kodóknak nem sikerült kimenteni, holttestét 
®z ár elsodorta és nem vetette felszínre.

— A Knthollkus Népszövetség közgyűlése 
Jászberényben. Az idén junius 1-én Jászberény
ben tnrtjn meg évi rendes közgyűlését n 
Kntholikus Népszövetség. A közgyűlésen n ka
tolikus élet vezetői nagy számmal vesznek 
részt S megjelenik azon Apponyi Albert gróf 
Jászberény képviselője is.

— A magyar szőlősgazdák közgyIllése. Va
sárnap délelőtt a Magyar Szőlősgad.-ík Országos 
Egyesülete közgyűlést tartott, melyen elkese
redett felszólalások hangzottak el n mngyar 
szőlőtermelők válságos helyzetéről. Kosinszky 
Viktor elnöki megnyitóin illán a pénzügymi
niszter képviselője, Lukács (időn miniszteri ta
nácsos kijelentene, hogy a borfogyasztási adó 
eltörlése ügyében a miniszter Jóindulata bizto
sítva van- Erdélyi Aladár országgyűlési képvi
selő, dr. Reiszman Zoltán, dr. Bános Endre és 
többek felszólalása után a közgyűlés véget ért.

— Lezuhant egy iskolagép a szegedi re
pülőtéren. Szegedről jelentik: Vasárnap dél
előtt a szegedi kereskedelmi repülőtéren 
Schulek Vilmos pilóta egy kistipusu iskola
géppel gyakorlatozott. A gyakorlatozás után 
le akart szállni, s eközben a gép, közvetlen 
a föld felett, hirtelen lezuhant. Schuhknek 
kisebb zuzódásokon kivül nem történt ko
molyabb baja, a gép azonban erősen meg. 
rongálódott. A szerencsés kimenetelű sze
rencsétlenség ügyében megindult a vizsgálat. 

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

— Meghalt az öngyilkos Szekeres Ödön. 
Május 17-én — mint emlékezetes — ifj 
Szekeres Ödön 26 éves joghallgató, id. Sze
keres Ödön keszthelyi főjegyző fia főbelőtte 
magát menyasszonya lakásán. A mentők a 
Rókus-kórházba szállították, ahol az élet
unt joghallgatót mcgopcrálták: a golyót el
távolították fejéből. Az operáció jól sikerült, 
de váratlan komplikáció állott be cs Szeke
res Ödön többnapi vívódás után a Rókus- 
kórházban meghalt. A tragikus sorsú jog
hallgatót vasárnap délután kísérték utolsó 
útjára nagy részvét mellett. Ugyancsak va
sárnap fejezte be a rendőrség az öngyilkos
ság ügyében folytatott nyomozást, megálla
pítván, hogy ifj. Szekeres Ödön szerelmi bá
natában követte el az öngyilkosságot, meri 
menyasszonyát már szerette volna feleségül 
venni, azonban a házasság megkötésére gon
dolni sem lehetőit addig, amig vizsgáit le 
nem teszi és diplomáját meg nem szerzi. 
A szomorú sorsú joghallgató menyasszonya 
az öngyilkosság megtörténte óta állandóan 
betegen fekszik, súlyos idegbántalmakban 
szenved, úgyhogy a rendőrség ki sem hall
gathatta és a fiatal urilány vőlegénye teme
tésén sem jelenhetett meg.

— A elmfestők országos nagygyűlése Debre
cenben. (Debrecenből jelentik) Á cimfeslő- és 
mázolómesterek nagygyűlést tartottak Debrecen
ben, amelyen az ország minden részéből mint- 
eyu háromszáz festő- és mázolómester vett részt. 
Seiinger Ede ipartestületi elnök megnyitó be
széde és több felszólalás után határozati javas- 
latot fogadlak el. amelyben országos érdekkép
viselet felállítását határozták el, valamint azt, 
hogy a kontárkérdésben s a szakmát érintő 
egyéb sérelmek ügyében felterjesztéssel fordul
nak a kereskedelmi miniszterhez.______________

ZELLER edith 
vfiágaUrakeló 

_jULIKBOUCt
— Hitelt kellő Időben igér nagy hirdetésekben 

egy „Erka“ nevű, minden szakmát felölelő, leg
nagyobb és legelőkelőbb budapesti cégeket ma
gában foglaló egyesülés. Ez nem egy uj alaku
lat. mert már évek óta dolgozik Budapesten 
mindazok teljes megelégedésére, akik szolgála
tait igénybe veték. Miután az „Erkn" nem ha
szonra alnkull intézmény, hanem csak a benne 
foglalt cégek hitelüzletei lebonyolításának a 
központja, nz „Erka“ vevői árak tekintetében 
a készpénzvevők minden előnyét, valamint a 
részletfizetés könnyebbségéi élvezik. Érdekében 
áll mindenkinek, nki hitelképes és fizetési kö
telezettségét komolyan veszi, de nincs abban n 
helyzetben, hogy az egész, összegei egyszerre 
fizesse, hogy a nyújtott előnyüket kihasználja. 
Az „Erka" központi Irodáia (Mo/ndr-ulca 2.) 
készségesen nyújt felvilágosítást nkár személyes, 
akár levélheti érdeklődésre.

Német és francia 
levelezőt

vagy levelezönőt keres szaklap szerkesz
tőség, heti egy vagy két délutánra. Tel.: 
161—86 vagy 282—70.

Széchenyi smirdo
csdtörtöKOn mennyiim

— Fgy mwsony megmérgezle magát, 
n másik a Dunába ugrott. Pesterzsé
beten, n Pöltcnberg-ulcn 124. számú ház
ban Herényi Mátyásné 26 éves fiatalasz- 
szony hipermnngánoldatlnl megmérgezte ma
gát. Súlyos állapotban n Rókus-kórházba 
szúllitolták. öngyilkosságánuk okát nem 
tudják. Vasárnap délután a Határ-utca kö
ztiében egy asszony a Dunába vetette ma
gát. A közelben tartózkodó halászok a ful
doklót kimentették. Az életunt asszonyt a 
Rókus-kórházba szállították. A rendőrség 
megállapította, hogy Kovács Sándornénak 
hívják 38 éves házvezetőnő, aki a Pacsirta
utca 13. számú házban lakik, öngyilkossá
gának okát nem tudják.

— Frlnvatták Lazárun Adolf főkántor sír
emlékét. Vasárnap leplezték le a rákoskeresz
túri temetőben a dohány-utcai Izr. templom 
harmincnégy éven át volt fökántoránnk, Laza- 
rus Adolfnak sírján emelt díszes síremléket, 
Róna József szobrászművész, alkotását. A ke
gyelete*  ünnepségen Stern Samu elnök vezeté
sével megjelent n pesti izr. hitközség elöljárói 
testületé, valamint a felekezeli Intézmények 
képviselői. Dr. Hevesi Simon vezető főrabbi 
avatta fel Lazarus Adolf sírkövét és megragadó 
szavakkal emlékezett meg a nagynevű fökántor- 
ról. Utána dr. Hajdu Marcel. a pesti Iz.r. hit
község elnökhelyettese mondott cmlékbcszédcl. 
A kegyeletei ünepség zsoltárénekkel ért véget.

Az Országos ügyvédi Gyám- és Nyug
díjintézet közgyűlése. Pap József dr. elnök
lete nlati vasárnap délelőtt tartotta az Or
szágos t'gyvédi Gyám- és Nyugdíjintézete 
rendes évi közgyűlését. Dr. Filtler Dezső 
napirendi indítványa után élénk slla fejlő 
dött ki az igazgatóság évi Jelentésének tár
gyalása körül. Többek felszólalása után 
megválasztották az uj igazgatóságot

Kétszáz pengőt kapott 
a kincstaláló szegény asszony
Mint robbanógyanus háborús emléket dobták a szemétbe

| sitsék nemrégiben költözködtek és ekkor az 
egyik szekrényben akadtak rá a pléhdoboz- 
ra. Ez ugy nézett ki, mintha háborús em
lékként maradt volna vissza és kézigránát, 
vagy valami más hasonló robbanószer len
ne. A házmester utasítást kapott, hogy ettől 

a háborús emléktől,
amely oly sok helyen kellemetlenséget oko
zott, mentesítse a családot és

dobja a szemétbe.
Hogy azonban másokban ne tegyen kárt 
esetleg, ha még explozióra képes robbanó
anyag lenne benne,

dobja azt egy vízzel telt vödörbe.
Két napig állt vizesvödörben az aranyakkal 
telt pléhdoboz és ezután dobták szemétbe, 
így került a szeméttelepre.

(A Hétfői Napló tudósítóidtól.) A lágy
mányosi szeméttelepen talált aranykincs 
ügye vasárnap délelőtt végleges elintézést 
nyert a budapesti főkapitányságon. A pléh- 
dobozban talált arany- és ezüstkincseket ki
adták jogos tulajdonosának, Simontsits Ele
mér v. b. t. t.-nak, a képviselőház volt alel- 
nőkének. Simontsits megfelelő módon gon
doskodott a kincs becsületes megtalálójáról, 
a hétgyermekes szegény asszonyról, Shulcsik 
Márlonnéról, aki a gubacsi téglagyárban 
lakik. Simontsits kiszámittatta a talált 
aranypénzek forgalmi értékét és ennek ala
pulvétele mellett

kétszáz pengőt utalt ki számára.
A rendőri nyomozás megállapította azt 

is, hogy az aranypénzekkel teli bádogdoboz 
hogyan került ki a szeméttelepre. Slmont-

— Vérmérgezésben meghalt Lipót Salvá- 
tor főherceg fia. Bécsből jelentik: Lipót Sal- 
vátor főherceg legidősebb fia, Rajner Ká
roly főherceg ma délután a bécsi kórházban 
vérmérgezés következtében, 35 éves korában 
meghalt.

— Motorkerékpdrszerencsétlcnség két súlyos 
sebesüléssel. Siófokról jelentik: Ma délután sú
lyos motorkerékpárszcrencsétlenség történt a 
közeli országúton. Ferenczy Mihály igali adó- 
főtiszt motorkerékpárján Andócs felé igyeke
zett. A motorkerékpár oldalkocsijában Geren
csér Károly igali adotiszt ült. Egy éles forduló- 
nál a motorkerékpár oldalkocsija levált a gép
ről s az. egyensúlyát veszteit motor utasával, 
Ferenczy Mihállyal az országúti töltésről az 
árokba zuhant. Ferenczy Mihály súlyos, életve
szélyes sérüléseket szenvedett, az oldalkocsiban 
ülő Gerencsér Károly adótiszt is több helyen 
súlyosan megsérült. Mindkettőjüket eszméletlen 
állapotban egy arrahaladó parasztszekér szállí
totta kórházba, ahol ápolás alá vették őket.

CSAK 3 NAPOM 
MÁJUS 30, 37 ÉS 38-ÁN. 
Ha kevés pénzért jól akar ru- 
házkodni, keresse fel László 
Lajos férfiruhaüzletét Vilmos 
császár-ut 40, ahol 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, mintamit remélt

— Berohant a lovaskocsi a női divatsza
lonba. Szegedről jelentik: Vasárnap délután 
nagy riadalmat keltett a Széchenyi téren 
egy szokatlan szerencsétlenség. Györgyön 
Jenő földbirtokos elgylovas fogatún igyeke
zett I lei in Gusztáv kereskedelmi alkalmazott 

Uj-Szegcdröl a város felé. A ló valamitől 
megijedt és vadul száguldott a Széchenyi- 
tér felé, ahol valósággal belcrohant Reich 
Erzsi női divatilzlctébe. Hóim az utolsó pil
lanatban leugrott a kocsiról, ugy, hogy nem 
történt baja. A ló azonban a kirakat üveg
szilánkjaitól megsérült. A vizsgálat meg
indult.

— Az 1930. évt bécsi őszi vásár. Az 1930. évi 
bécsi őszi vásár, mint mindig, ez alkalommal 
is közvetlen a lipcsei vásár után következik, 
időpontja szeptember hó 7-től 14-ig. Az általá
nos bejelentési határidő folyó év junius 30-án 
jár le.

— Az „Egy ár" üzlet nagy sikere. Végre egy 
ujitás, mely a vásárló közönség érdekében tör
ténik. Ezen a héten vezették be ezen uj eladási 
rendszert, melynek lényege abban áll, hogy né
hány cikkel a vállalat egységárakon hoz forga
lomba. Ezen cikkeket oly nagy mennyiségben 
gyártatja a vállalat, hogy múr a nagykeres
kedői árban képesek forgalomba hozni A káp
rázatos olcsóság nem a minőség rovására, ha
nem az egész nagybani árubeszerzés teszi azt 
lehetővé. Egész fantasztikus órakon hozza for
galomba n cég az árul. Ez a rendszer a külföl
dön, különösen Amerikában múr régen bevált 
és főleg ezek a kedvező tapasztalatok késztették 
az áruházat ennek a rendszernek Magyarorszá
gon való bevezetésére. Az egységárak legna
gyobb előnye a közönség szempontjából abban 
rejlik, hogy azoknak alsó határút nz áruház 
egész szokatlanul alacsonyan állapította meg. 
A legkisebb egységár ugyanis 35 fillér, mely 
összegért a . közönség nyakkendőket, harisnyá
kat, zsebkendőket, edénytörlőket stb. vásárol
hat. Bizonyos, hogy a magyar kereskedelem 
történetében ez az uj rendszer igen fontos ha
tárkövet jelent, mert ilyen valóban olcsó vásár
lási lehetőségekre még a béke években sem volt 
példa. Már nz ejső hét eredményeiből Is meg
állapítható, hogy ennek az uj rendszernek a 
meghonosítása a legnagyobb sikerrel Jár. A kö
zönség ugyanis rögtön felismerte n benne rejlő 
nagy előnyöket és valósággal megrohanta a Fe- 
renciek-tere 2. és Andróssv-ul 4. szám alatt lévő 
„Egy ár’’ üzletet, ahol az árusítás az uj egység
árak mellett folyik*

— Vasárnap megválasztották Miss Miskolcot. 
Miskolcról jelentik: Vasárnap folvt ie a mis
kolci szépségkirálynő választás, amelyet a mis
kolci leánytársadalom izgalmas várakozása 
előzött meg. A délelőtti órákban huszonöt ki
választott jelölt vonult fel a Széchenyi- és 
Deák-utcákba, hogy a szinházban ülésező zsűri 
elé álljon. Az estélyiruhás, elegáns szépségki- 
rálynőjelölteket többszáz főnyi tömeg kisérte a 
színházig, ahol már együtt ült a zsűri, amely
nek elnöke Bulyovszky Gusztáv nyugalmazott 
kir. főügyész volt. A zsűri Somogyi Ágnes Icát 
kiáltotta ki Miss Miskolcnak, mig Vogel Ani
kót, Maxim Bébit és Kotlák Karolát Miss Mis
kolc udvarhölgyeivé választották. Miss Miskolc 
résztvesz az országos szépségkirálynő válasz
táson.

— Kábítószere*  rablókaland a megyeri ver
senypálya mellett. Witscher Rezső 28 éves esz
tergályos, aki a Dohány-utca 67. számú ház
ban lakik, ezer pengővel a zsebében, ma dél
után kiment a megyeri lóversenytérre, ahol 
egy négytagú társasággal ismerkedett össze. A 
társaságnak egy hölgytagja is volt. A lóver- 
senytérről hamarosan egy közeli vendéglőbe 
tértek be, ahol az egész társaság alaposan be
borozott. Iddogálás után sétálni mentek a kör
nyékre, hogy azután itt mi történt vele, azt az 
esztergályos nem tudja. Csak arról tud, hogy a 
késő esti órákban egy bokor tövében ébredt 
fel és akkor már pénztárcája nem volt nála. 
Azt hiszi, hogy a társaságukban levő nő Lódító 
szert kevert az italába, aztán kicsallák a bok
rok közé, és ott kifosztották. A rendőrség a 
nyomozást megindította.

— Leleplezték az unitárius hősök emlék
tábláját. A budapesti unitárius misszióház 
a világháborúban hősi halált halt unitáriu
sok emlékét emléktáblával örökítették meg, 
amelyet vasárnap délelőtt lepleztek le ün
nepi istentisztelet kérőiében. A dalárda 
éneke után Pét hő István lelkész mondott 
imát, majd Sípos Ilonka operaénckesnő 
énekelt. Az avató beszédet Csiky Gábor dr. 
lelkész mondotta, majd Józan Miklós dr. 
püspöki vikárius beszélt és leplezte le az 
emléktáblát. A táblára a katonai és politikai 
élet számos reprezentánsa helyezett ko
szorút.
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— Külföldi asszonyok látogatása Fölön. 
A világ legkülönbözőbb tájairól Budapestre jött 
asszonyszövetségi kiküldöttek vasárnap autókon 
gróf Károlyi Károlyi Lászlóné tótujfalusi birto
kára rándiiltak ki. A grófné távolléiében a házi
asszonyi tisztet Károlyi Fruzlna grófnő és Win- 
dischgraetz Mária hercegnő, Károlyi István gróf 
menyaszonya töltötték be. Az ebédnél elhangzót*  
felszólalás során a külföldi vendégek köszönetét 
mondottak a magyar vendégszeretetért. A kül
földi delegátusok közül többen már szombaton 
este elutaztak Bécsbe, nagyrészük azonban még 
iltmaradt és csak a jövő hét elején távoznak 
Budapestről, hogy részt vegyenek a wieni nő
szövetségi világkongresszuson.

— Pckár Gyula előadása a Petőfi Házban. 
Vasáranp tartotta a Petőfi Ház harmadik elő- 
adásos délelötljét, amelyen Pékár Gyula „Pe
tőfi szerelmei" címmel tartott előaást.

— Kereskedő Ifjak Társulata látogatása a 
Horváth Miksa Szönycglpar R.-T. telepein. A 
Kereskedő Ifjak Társulata Vorák József főtitkár 
vezetése mellett vasárnap meglátogatta hazánk 
ezen egyedülálló nagy vállalatát. A vendégeket 
Horváth Miksa vezérigazgató kormányfőtanácsos 
munkatársai élén fogadta, majd Vajda igazgató 
végigkalauzolta a vendégeket a vállalat érde
kesnél érdekesebb osztályain. A vállalatnak 3 
főosztálya van: a vacuum cleaner, a magyar 
perzsaszőnyeggyártás és a futók mechanikai 
utón való előállítása, valamint a fonalak fes
tése. A nagy exportcikkeket képező, mosható és 
színtartó gyapjúból itt, valamint Mezőtúron és 
Battonván készülnek s 150 dolgos kéznek adnak 
kenyeret. A mechanikai utón előállítóit futók 
ma mór országunk szükségleteit fedezik s bá
mulatos az elért siker, hogy ebben a cikkben 
az eddigi 800.000 pengős behozatalt 40.000 pen
gőre sikerült lenyomni. A gyár 250 munkást fog
lalkoztat és két igazgató irányítja ezen nagy 
üzemet. Megtekintés után a vezetőség vendégül 
látta a társulat tagjait.

Q A Ganz és Társa Villamossági Gép-, és 
Vágón- és Hajógyár Rt. közgyűlése az igazgató
ság minden javaslatát elfogadva, elhatározta, 
hogy az 1020. üzletévre szóló osztalékszelvény 
8 pengővel váltassák be. Szelvénybeváltó he
lyek: Budapesten a Hitelbank, a Magyar Le
számítoló és Pénzvállóbank és a Magyar-Olasz 
Bank, Wienben az Oesterreichische Krcditan- 
stalt für Handel und Gewerbe. Az igazgató
ság tagjaiul a közgyűlés újból az eddigi tagokat 
választotta meg.
0 A „Szikra**  Magyar Gyujtógyárak Rt. Igaz

gatósága nz évi rendes közgyűlést e hónap 27- 
érc hívta össze. A mérleg 386.077.17 pengő tiszta 
nyereséggel zárult, melyből a társaság nz „A" 
soroznlu részvényekre, mint tavaly, 12.— pengő 
osztalékot fog fizetni. Ugyanezen a napon tartja 
e gyuilógyúrak kereskedelmi szervezete, a Ma
gyar Általános Gyufaipari Rt. is-rendes közgyű
lését, mely Belitska Sándor volt honvédelmi mi
nisztert elnökké fogja választani. A társaság 
tiszta nyeresége 128304.— pengő, mely a tar
talékok megfelelő gyarapítása után a következő 
üzletév számlájára vitetik át.

KÖZPONTITEJCSTPNOK 
naponta friss 
yoghurt
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— Az országos középiskolai dalosünnopély. 

Vasárnap tartották meg a nyolcadik orszá
gos középiskolai dalosünnepélyt, amelyen 
nyolc vidéki, s öt fővárosi középiskola ifjú
sága vett részt. Az ünnepély reggel 9 órakor 
kezdődött az Egyetem-téri templomban tar
tott misével, amely alatt a budapesti Szent 
Imre gimnázium énekkara egyházi dalokat 
adott elő. Az istentisztelet után az ünnepély 
résztvevői katonás sorokban a Belvároson 
keresztül az iskolák zászlai alatt a Vigadó 
elé vonultak, ahol a Himnuszt énekelték el. 
A verseny résztvevői délután a pesti Lánc
hídfőnél gyülekeztek, ahonnan délután négy 
órakor a Vigadó nagytermébe vonultak. 
Korniss Gyula dr. államtitkár négy órakor 
nyitotta meg a dalosvcrsenyt, amelyet nagy
számú közönség hallgatott végig. A résztvevő 
tizenkét középiskola énekkarai egy-egy da
rabot adlak elő. Végül König Péternek, a 
szegedi nemzeti zenede igazgatójának ve
zényletével az összes énekkarok kötött dara
bot adtak elő. Utána a Himnuszt énekelték 
el, amellyel a dalosverseny véget is ért. A 
verseny eredményét majd csak a jövő bélen 
hirdeti ki a zsűri, amelynek elnöke Bittér 
Illés tankerületi királyi főigazgató.

.— Időjárás. A Meteorológiai Intézet vasár
nap az időjárásról a következő prognózist 
tette közzé: Lényegtelen hőváltozással, in
kább derült idő várható, helyenkint ziva
tarokkal.

A arat mni
Rio de Janóimba emezen

Rio de Janeiro, május 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A Gráf Zeppelin kevéssel félhét óra után 

megjelent a város felett és bét óra öt perckor simán le is szállott a Los Alfonsos repülő
téren. A rio de janeirói utasok elhagyták a léghajót, Eckener dr. kapitány pedig üdvö
zölte a Zeppelin fogadtatására megjelent notabilitásokat. Ezután a léghajó újra a 
levegőbe emelkedett, kört Irt le, miközben a hajó szirénái és sípjai üdvözlésül meg
szólaltak. Ezután a Gráf Zeppelin a tengerpartnak vette utján, hogy visszatérjen l’cr- 
nambucoba.

Zokogva fogadták vasárnap 
a takácsiak

Antal Géza püspök vigasztaló látogatását

— Mcskó Pál a Hangya volt Ügyvezető 
Igazgatójának betegsége. Tudvalevőleg Meskő 
Pál a Hangya ügyvezető igazgatója néhány 
hónappal ezelőtt nyugdíjba vonult, sulyos 
betegségére való tekintettel. Amint értesü
lünk Meskó Pál betegsége most válságosra 
fordult. Betegsége sárgasággal kezdődött és 
most már tüdőgyulladás veszélye is fenye
geti, ami előrehaladott koránál fogva már 
súlyosbítja a betegségét.

Pápa, május 25.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Antal Géza dr. dunántúli refor
mátus püspök, aki most tartja a pápai 
egyházmegyében egyház vizsgáló körútját, 
vasárnap délelőtt kíséretével

kiment a szomszédos 'lukácsi községbe, 
hogy megvigasztalja a tűzvész sújtotta 

falu népét.
A falu főutcájának füstös, kopáran me- 

redezö házsorai között könnyes szemekkel, 
némán kalaplcvéve állnak az emberek. A 
helybeli református pap, Kéry János fo
gadta Antal püspököt, aki a falu megtekin
tése ulán a református templomban isten
tiszteletet tartott.

A templomot zsúfolásig megtöltötték a 
takácsiak.

Jakab Áron, a falu öszhaju öreg esperese 
elcsukló hangon mond imát, majd Antal 
Géza lép a katedrára és hosszabb beszéddel 
vigasztalja a takácsiakat.

A padokban mindenütt fcl-fclcsukló 
zokogással hallgatják a püspök szavait.
Az istentisztelet után egy fiatal lelkész

jelölt: Csdszrfr Károly, akinek apja oda
égett a tilzbe, könnyes szemekkel köszönte 
meg a püspök biztató szavait.

A takácsi-i látogatás után Antal Géza dr. 
visszatért Pápára és vasárnap még tovább 
indult cgyházvizsgóló kőrútjára.

előkészít polgári óB 
középiskolai magán- 
viwgAkra, eratueg - 
re, \ 11, Dohúoy-u. 4zsoldos

— A Vakokat Gyámolitó Egyesület közgyű
lése. A Vakokat Gyámolitó Országos Egyesület 
vasárnap dclelölt a Vakok Intézetének díszter
mében iarlotta ez évi közgyűlését, amelyen a 
vezetőség beszámolt az egyesület munkájáról. 
A közgyűlés ulán Sipuli Balázs Béla ügyvezető 
elnök előadást tartott a vakoknak ipari és ke
reskedelmi tevékenységéről, majd a Vakok Inté
zetének énekkara elénekelte a Hiszekegyei s ez
zel a közgyűlés véget ért.

adunk el.

.80i.8O .80.90

időjárás hátrányoAz abnormálisán hideg tavaszi 
san befolyásolta mosóáru-osztályunk forgalmát. 
Erre való tekintettel — az árusítás meggyorsítása 
érdekében — ruha-grer.adinokat 100—120 cm. 
széles kivitelben, óriási szin-és mintaválasztékban

melyen a rendes áron alul
1. sorozat: II. sorozat: III. sorozat: IV. sorozat: V. sorozat:

világos és sötét 
mintázattal, bor

dűrrel Is

szlnpompás 
mintázattal, 
hímezve is

gyönyörű mintá
zattal, részben 
kézzel nyomott

rendkívül szép 
mintázattal, rész
ben Georgette- 

szerti

gyönyörű mintá
zattal, részben kéz
zel nyomott, rész

ben müselyem

VI. sorozat: 
részbon művészie
sen kézzel nyo
mott, részben mű
vésziesen szövött 

mintázattal

E cikkeket 
a földszinten, külön aszta, 

tokon, élteklntlie’éen 
helyeztük el

Az olcsó árak dacára —
Corvin- 
minőségek

Tekintse meg Blaha Lujza-téri kirakatunkat!

Megfojtotta 
hathetes gyermekét

Miskolc, május 25.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Kodrik 

József titkai gazdálkodó esztendőkkel ez
előtt kivándorolt Amerikába. Feleségét és 
pár esztendős kisfiát az abauji községben 
hagyta, hogy gondját viseljék a kis vagyon
nak. Kodriknak jól mehetett a sora Ameri
kában, mert állandóan pénzt küldözgetett 
haza a feleségének, akinek a kezén egyre 
gyarapodott a birtok.

A községbeliek nagy meglepetésére Kod- 
rikné ez év elején fiúgyermeknek adott éle*  
let. Az életerősnek látszó kisfiú hathetes 
korában

váratlanul elhunyt
és csakhamar elterjedt annak a hire, hogy 
a gyermek nem természetes halállal halt 
meg.

A csendőrségnek is tudomására hozták a 
pletykákat, mire vallatóra fogták az asz- 
szonyt, a ki azonban kétségbeesetten véde
kezett a vád ellen. A terhelő adatok alapján 
a miskolci törvényszék vizsgálóbírója mégis 
elrendelte

a holttest exhumálását.
Szombaton bontották fel a csecsemő sírját 
és a boncolás sorún a törvényszéki orvos
szakértők megállapították, hogy a kisded 
hadálát

fojtogatás okozta.
A boncolás után vallatóra fogták Kodrik- 

nct, aki hosszas faggatás ulán a felboncolt 
gyermek holtteste mellett beismerte, hogv 
urától való félelmében, megölte gyermekét. 
A kisülit egyedül, éjszakának idején puszta 
kézzel fojtotta meg.

Az asszonyt letartóztatták és vasárnap 
délelőtt beszállították a miskolci ügyészség 
fogházába.

83 SARUJA" R8HBI0UJ cirhusz uarieie
U VároüllRct, Tel.: Aut. 185-83 

Este 8 órakor és délután 4 órakor:
A 4 Gerard. Táncoló medvék.
ifi bohóc és aiiRuszt és a napy májiiöl mflaor.OélutAn félholyérak

— Harminc év az tíjsúgirópál.ván. (Róna Lajos 
könyve.) Egy újságíró harminc esztendeje/ 
Megélve: történelem. Megírva: regény. Végig 
csinálva? Ezt már nem lehet olyan könnyen 
egy szóban összclömörileni. Egy újságíró har
minc esztendeje! Végig csinálva: hajsza, lán
golás, robot, verekedés, gond, küzdelem! Vere- 
rekedni másokért, izgulni másokért, mindig és 
minden másokért. írni cikket, róni egymás 
mellé a betűt, a harcosat, a lelkcsülöt, a bát
rat, egy szál dárdával rohanni a szélmalomnak, 
furkósbottal döngetni a sziklavár falát, ólom
betű nyilát szegezni szembe a közöny, értelmet, 
lenség, vagy korrupció harmincésfelesével. 
Ilyen harminc esztendő felér két emberöltővel, 
a munkában és eseményben. Mindezt abból az 
alkalomból kell elmondani, hogy Róna Lajos 
a kitűnő újságíró könyvet irt harminc eszten
dős nfságiróskodásának emlékéről. Három les- 
les kötetben gyűjtötte össze harminc, harcos esz
tendő emlékeit Róna Lajos. Egyik kötet a bol
dog béke napsütéses, a másik a háború vihar
szántotta. a harmadik a forradalom szélkorbá- 
csolla Magyarországról regél megtörtént regé
ket. Magyarország harminc, esztendejének ese
ményei és figurái ellenednek meg előttünk egy 
biztos szemű, éles tollú újságíró szemüvegén 
keresztül, aki a harminc esztendős mull elle
nére nem veterán bölcselkedője az ulsaglrónak, 
hanem ma is porondon friss erőben küzdő har
cosa. Aki ezt a könyvet megírta, az a maga har
minc esztendeiét sztvvel-lélekkel élte keresztül 
és szivvel-lélekkcl és ami szintén fontos, jó tol
lal irta meg. Róna Lajos könyve: történelmi 
munka, társadalmi tanulmány, izgalmas regény. 
Haszonnal és élvezettel forgathatja mindenki.

(—gl)
— Három holttestet fogtak ki a Dunából. 

A budapesti főkapitányságra érkezett jelen
tések szerint vasárnap délelőtt a dunamenti 
községek határában három ismeretlen holt- 
testet fogtak ki a Dunából. Az egyik vízi 
halott e."v hetven év körüli, rosszul táplált 
sovány férfi, akinek zsebében Anion Scha- 
nek névre egy bécsi kórházi beteglapját ta
lálták meg. Ebből arra következtetnek a 
nyomozást végző csendőrök, hogy egy élet
unt bécsi tisztviselő holttestet vitte le a víz 
az osztrák fővárosból a diinnnnrli mp^ar 
köz*ég  határáig. A másik dunai holttest 35— 
•15 év körüli jól ö'lözötl férfinek a holtteste. 
Semmiféle személvnzonos*ági  iralot nem 
találtak nála. Körülbelül öt napin lehel a 
vízben. A harmadik halott holttestét teljesen 
oszlásnak indult állapotban fogúk ki n Du
nából. Orvosi mer»ál1nnitás szerint, legalább 
Mrom hónapig leheléit a vízben. Az esetet 
titokzatossá teszi hogv n férfi teljesen r"hg 
nélkül került a vízbe, mindössze n bal lábán 
van egv fekete fűzős cipő. Szcmélvazonnssá- 
gát természetesen nem tudták megállapítani. 
A három dunai halott ügyében a csendőrség 
és a rendőrség tovább folytatja a nyomozást.
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loscanlni hajnali dáridója 

cigányzene mellett
Szivemben viszem el ezt a dalt — mondta 

a cigánynak gratuláló világhírű dirigens
Nemcsak a hót. hanem az év legnagyobb 

Zenei eseménye kétségtelenül Toseanini és 
íiZ amerikai tilhurinoni!-.nsok zenekarának 
kritikán felül álló produkciója volt. Hasá
bokat Írtak a lapok Toseanini ünnepléséről 
és arról a csodálatos, meleg szeretőből, 
amelyben a világhírű karmesternek nálunk 
része volt. Szinte minden lépéséről beszá
moltak, de egy éjszakai és rendkívül ked
ves kirándulásáról, amely talán minden 
ünneplésnél és tapsnál jobban köti hozzánk 
Toscaninit, senki sem tudott.

Amint a lapok megírták, Toseanini elő
adás után az olasz követnél vacsorázott, ez
után lefeküdt és reggel tovább utazott.

A vacsora és a lefekvés között azon
ban olyanvulaml történt, amelyre bi
zonnyal sokáig fog emlékezni az est sze
replő főhőse, Ihíez Béla cigányprímás, 
Kadics tanítványa és maga Toseanini, a 

világhírű karmester.
Az olasz követ estélyén ugy két óra táj

ban Toseanini odasugolt valamit Radnai 
Miklósnak, az Operaház igazgatójának. Rad
nai felkelt a helyéről, telefonhoz sietett és 
rövid percek múlva visszajött.

— Mehetünk — mondta.
Toseanini feleségével és leányával elbú

csúzott a társaságtól, követte őt Kodály és 
még néhány előkelő muzsikus, akik csak az 
utcán tudták meg, hogy miről van szó. Rad
nai Miklós Toseanini keresésére ugyanis az

egyik előkelő étterembe kalauzolta a társa
ságot, ahol már egyetlenegy vendég sem 
volt jelen és a cigányok is elmenni készü
lődlek. Radnai telefonjára azonban a le
szedett asztalokat újból megtérítették, a ci
gányok újra stimmeltek és mire Toseanini 
és a társaság megérkezett, már újra „han- 
gulalban" volt a banda.

Éjjel két óra lehetett, amikor a társaság 
ebbe az étterembe érkezett Tokaji aszút 
bonlattak

cs a világhírű muzsikus előtt megkezdő
dött a magyar cigányok nagy vizsgája.

Egymásután nyolc gyorscsárdást húzott 
Rácz Róla bandája, amelyet Toseanini élve
zettel hallgatott végig, mig a társaság nő 
tagjai, köztük Toseanini felesége és leánya 
táncra perdültek. Egymásután húzta ezután 
a cigány a hallgatókat, köztük Radics híres 
nótáját: Lehullott a rezgőnyárfa ezüstszínű 
levele... Toseanini, aki eddig tapssal adott 
elragadtatásának kifejezést, felkelt helyéről, 
odament a cigányokhoz és a boldogan mo
solygó cigányprímásnak — természetesen 
olaszul —, ezeket mondta:

— A szivemben viszem el ennek a dalnak 
az emlékét... Sohasem felejtem el.

Hajnali négy óra volt, amire Toscaniniék 
hazatértek ebből a kirándulásból, amely 
bizonyára kedvesen fogja visszaemlékez
tetni a nagy művészt Budapestre.

PREMIER

GRETA
mi az Igazi filmművészet,
ml az igazi elegáncia, 
mi az igazi, forró szerelem!

Perzsefö vágyak
a Royaü Apollóban

HUNYADI LÁSZLÓ CSÁRDÁSÁVAL

VEZETI BE AZ OPERAHÁZ
a színpadi szerzők számára rendezendő díszelőadást

Az írók és Zenészek Világszövetségének Bu
dapesten május 28 án kezdődő világkongresz- 
szusa licitál Jenő elnöklete mellett erősen dol
gozik. A Pestre érkező világhírű írók cs zene
szerzők programja már majdnem készen áll. 
Az egyik legérdekesebb programpont az. Opera
ház díszelőadása lesz.. Ezt az előadást május 
30-án tartják meg az Operaházban és mivel 
külföldi nemzetek iról képviselői elölt a ma
gyar zenél akarják bemutatni, éppen azért a 
Irasangi lakodalom ctniú operát adják elő a 
dleszclőadás keretében.

Sok szó volt arról, hogv a díszelőadást mivel 
vezessék be. Első gondolat természetesen uz

volt, hogy a jelenlévő külföldi államok kép
viselőinek tiszteletére

vcgigjálszák a hnzájukbcll himnuszokat.
Ez azonban rendkívül sok időt vett volna 
igénybe. Kapóra jött éppen egy francia Írónak 
levele, amelyben kifejezést adott annak a kí
vánságának, hogy szeretné a magyar nemzeti 
táncot, a csárdást megtekinteni. Az. Operaház 
ezért elhatározta, hogy

a díszelőadást Hunyadi László csárdásával 
vezetik be.

amelyet n teljes balettkar és az összes szóló
táncosnők fognak előadni.

Kacatjó-esték az flndfássy-uti Színházban 
Gaál Franciska felléptével 

az utolsó évek legnagyobb sikerű darabjaiból.

Göth
Salamon 

nagy Endre
Honthy 
lábass

Pfichy 
SZŰCSI HM

Fekete Pál

BVSa premier
de az első előadásra már minden jegy elkelt

a szenzációs magyar beszélőfilm

Kamara

Karinthy
uaszary P.

IlloiinonriWu|f Jűlltl

varaflt Katú

Elmondja most ez a kis litánia: {
Mit fog "hozni szerdán az Uránia: sj
Metró-filmet, címe: Hollywood revü 
Játszik benne harminc sztár, mind jónevü, 
Aki látja, azt mondja: Be szép! Be jó! 
Fellép benne John Gilbert mint Rómeó, 
A gyönyörű Norma Shearer: Júlia, 
Lón Chaney, mint ezermaszku furia 
Kétszáz görli és tiz kitűnő sláger 
Konferál majd a remek Conrad Nagel, 
Kvartett, tercett, soha, sehol gixer, 
Anita Page, Bessie Lőve, Brox Sisters. 
Melódia, balett, eláll szeme szája: 
Táncol Buster Keaton, a humor királya, 
Színes felvételt is kapunk terítékül, 
Elragadó élmény ez cselekmény nélkül. 
Remek műsor lesz ez, mindenki meglátja, 
Ki az Uránia jegyet mielőbb megváltja. 

.........................======================== ===!

Az UFA premierjei
AZ ELSŐ IGAZI OROSZ FILM, amc!l'Pl ° 

cenzúra kétségtelenül nagy művészi értékére 
való hivatkozással engedélyezett, a „Falu szé- 
gyene“ cimü filmremek. Néma film, tehát sza
badabban szárnyal benne a fantázia cs zavarta
lanabb az az ösknllura, amely ennek a filmnek 
minden kockájából árad. Valóban ilyet alig alig 
látunk. A film minden kockája egy mesteri 
genrekép, valamelyik északi festő klasszikus 
ecsetje alól. A történet pedig izgalmas, mai 
aktualitása téma. Röviden: az apa elcsábítja fia 
feleségét, mig fia a harctéren küzd. Ez a téma 
olyan erős és filmen ritkán tapasztalt drámai 
összeütközésre ad alkalmat, hogy percekig lé- 
legzetfojlva néztük a film nagyszerű jeleneteit 
és azt a művészi ábrázolókészséget, amelyekkel 
az orosz művészek, legfőképpen a főszcreplönők 
Zcisalskája asszony, az orosz Művészszinház 
sztárja rendelkezik. A ragyogó filmet, amelyet 
Stefanidesz zenekara kisér, a Tcréz-köruti Ufa 
filmszínház fogja bemutatni.

♦
A Spión szlmfónlkus zenekar kíséretével. Az 

utóbbi esztendők egyik legnagyobb filmórisa 
kerül vászonra az Ufa-Corvin csütörtöki pre
mierjén. Az Ufa-filmgyár egyik Európaszcrtc 
legnagyobb sikert aratott néma filnióriása: a 
„Spión" kerül újra 11 pesti publikum elé. Annak 
idején igen nagy sikert jelentett a „Spión" a 
budapesti mozgószinházakban is és a magyar 
főváros moxilálognté) közönsége hosszú hete
ken keresztül zsúfolásig megtöltötte azt a szín
hazat, ahol bemutatásra került. Most újra al
kalmunk lesz, hogy a régi, nagyszerű íilnifcl- 
vételekben gyönyörködhessenek, most újra vé
gig élvezhetik a drámai lüktetésű, izgalmas 
lilm fordulatos cselekményét. A női főszerepet 
Gerda Maurusra, erre a csodálatosan szép, ér
dekes arcú, nagyszerű tehetségű szőke színész
nőre bízták, inig a férfihős figuráját Guslav 
Fröhlich elevenítette meg. Az Ufa-Corvin csü
törtöki prciniérjin diszes Ihenlre-pnré kereté

ben kerül a közönség elé a „Spión". Szimfó- 
nikus zenekar kiséri majd a filmet. A zenekar 
élén egyik legkitűnőbb karmester: Fenyvesi 
Árpád dirigál, aki régi illusztris mozicsték fé
nyét és hangulatát varázsolja majd vissza di
rigensi pálcájával.

Premier után
KÖZÉPKOR. Minden ellenkező véleménnyel 

szemben, Szabolcsi Lajos Középkor cimü drá
mája igen jő színpadi munka. A kritika kur- 
tán-furcsán bánt el ezzel a darabbal, mert 
iránymíínck jelentette ki, holott talán jóaka
rat nélkül is azzá kelleti volna minősíteni, ami: 
cpy hős tragikus összeütközése és bukása. Hogy 
ez a hős történetesen zsidó, ez csak az.t jelenti, 
hogy Szabolcsi I.ajosnak, az Írónak gondolat
körét a legtragikusabb emberfajta, a zsidóság 
problémái fűlik. Az előadás valóban minta
szerű. Földényi László sok hittel és drámai 
erővel alkotta meg Oppenheim Juda figuráját. 
Justh Gyula Güldcrn Jakabja az utóbbi idők 
egyik legpompásabb színpadi alakítása. Szigeti 
Jenői, Lázár Tihamér!, Vándor Gusztávot, Ákos 
Erzsit kell megdicsérni. Finom hangokat szó
laltatott meg Árpád Margit. Egy jelenetéért 
lapsokat kapott Faragó Erzsi.

A NYÁRSPOLGÁR. Pedig nem is olyan 
rossz darab ez a Nyárspolgár. Egy hibája 
mindenesetre van. Nagy Endre nem azt 
irta, amit vártak tőle. Ezt pedig nem bo- 
csájtotta meg néki sem a kritika, sem a 
közönség. Nagy Endre, a charmeur, a csip
kelődő, szellemes törvivó, a kLiinő esztéta 
nem mutatkozott meg ebben a darabban. 
Ellenben egy nagyon kedves, nagyon szo
lid márkájú, talán kissé langyos korrekt 
darabot láttunk. A főszereplő Harsányt 
Rezső, Váradi Lajos, Gonda József (külö
nösen feltűnt), Hollós Ilona, Mi szia! Ilona 
cs Ralin Mariska tetszettek az Uj Szinház 
előadásán.

Május 28-án, szerdán kezdi meg

Max Pallenberg
10 napos vendégszereplését

öt különböző leghíresebb szerepében a Deutsches Volkstheatet 
együttesével a

Vígszínházban
Helyárak: P 1.50-től P 15-ig, Elővételi díj nincs.

Jegyek az összes előadásokra már válthatók.
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Roboz Imre, a Vigszinház igaz
gatója lett a Paramount magyar 

filmgyártásának vezére
Négy nagy filmet és tizenkét kisebb filmet gyártanak 

a szezónban Magyarországon
Az a látogatás, amelyet a Paramount 

amerikai filmgyár vezérei Magyarországon 
tettek, váratlan és nagyarányú eredményre 
vezetett. A napokban megtartott párisi kon 
ferencián Zukor Adolf, a Paramount elnöke 
elhatározta, hagy Magyarországon magyar 
nyelven gyárttat amerikai méretű filmeket 
és a magyar gyártás vezetőjéül Roboz Im
rét, a Vígszínház igazgatóját kérte fel.

Amint a Hétfői Napló hetekkel ezelőtt 
jelentette, Adolphe Zukor, a magyar szár
mazású amerikai filmvezér, a Paramount 
elnöke Jesse I. Lasky, a Paramount alel- 
nöke, Ikc Rlumenthal, az európai vezér-1 
igazgató, valamint A1 Kaufmann, az ame
rikai gyár párisi stúdiójának igazgatója 
Budapesten jártak és tárgyalásokat folytat
tak a kormánnyal a megindítandó film
gyártással kapcsolatosan. A Paramount, 
nem pénzt kért, hanem egyszerűen a ható
ságok jóindulatú támogatását arra vonat
kozóan, hogy Magyarországon megteremt
hessék az eddig még nem létező, vagy csak 
kísérleteiben található uj művészi iparágat, 
a filmgyártást. A kormánnyal erre vonatko
zóan sikerült is megállapodásra jutni és 
ennek értőimében Zukor Adolf Párisban 
összehívta a Paramount összes európai 
fiókjainak igazgatóit, amelyre Földes Lajos 
a budapesti expozilura igazgatóján kívül 
még két magyar volt hivatalos, Roboz Imre, 
a Vigszinház igazgatója és a kormány 
egyik megbízottja.

Ezt a konferenciát, amelyet évenként a 
Paramount vezérei az amerikai Atlantié 
Cityben szoktak megtartani, az. idén azért 
tartották meg Párisban, mert a Paramount 
európai gyártásának központjává Párisi 
tette meg Zukor Adolf. A Páráin Hint 
ugyanis megvásárolta a Gaumont-cég ösz- 
szes műtermeit, amelyek kö?ül hatot res
taurált, kettőt pedig teljesen ujjú épített. 
Milliárdokra menő értékű gépekkel és fel
szerelésekkel rendezték be újra ezeket a 
műtermek ej, amelyeknek az lesz a célja, 
hogy Európa nagyobb nemzeteinek a nyel
vén beszélőfilmek készülhessenek.

SZÍNHÁZI NAPLÓ
17’ özeleg a nyári szünet ideje. A szinhá- 

zak, amelyek a szezón elején egész nyá
ron át való játszást hirdettek, junius első 
felében már bezárják kapuikat. Az első két 
szinházcsukús, a Terézköruti Színpadé és a 
Royal Orfeumé, amelyek május 31-én feje
zik be idei szezonjukat. A Royal Orfeum uj 
érdekeltségbe megy át, a Terézköruti Szín
pad pedig szokás szerint nyári turnéra in
dul, amely alkalommal először megy Sala
mon Bélával vidéki körútra Rajna Alice, a 
Terézköruti Színpad rendkívül kedvelt ko- 
mikája. Az Uj Szinház június 7-ére tervezi 
ezidei szezonjának zárását. .4 tradíciókhoz 
híven az Operaház junius 1 t-én zárja be 
szezónját, a Nemzeti Szinház és a Kamara
színház junius 18-án. Az Andrássy-uti Szín
ház is junius 15-ig szándékszik játszani, ha 
ugyan az uj kacagó 'műsorának nem lesz 
olyan sikere, amely a további nyitvatartási 
teszi kötelezővé. A Magyar Szinház is junius 
első napjaiban akar zárni, viszont még a 
szezónban két bemutatót remélhetünk, az 
egyiket a Vígszínházban, a másikat a Király 
Színházban. Junius 6-án nyílik viszont az 
első igazi nyári szinház, a Fővárosi Nyári 
Operettszinhdz, amely Szomaházy—Bckcffy 
—Lajtai „Lila test, sárga sapka" cimü ope
rettet mutatja be.
A héten az egyik primadonna lemondta 

az előadást. Igaz és ezt hitelesen meg 
lehet állapítani, hogy egy nappal előbb kö
zölte az igazgatósággal, hogy másnap már 
semmiesetre sem játszik. .4 primadonna 
szavának is állt. De mert az igazgató csak 
amolyan primadonna-fény égetésnek vette a 
dolgot, kénytelen volt az előadást elhalasz
tani, másnap pedig a színházat bezárni. 
Hogy ilyen szerencsétlen poénnal végződ
hetett egy jobbreményfí színházi vállalkozás,

A konferencián Zukor Adolf annak el
lenére, hogy tanácsadói erősen lebe
szélték a magyar filmgyártásról, teljes 
súlyával a magyar filmgyártás mellett 

exponálta magát.
A konferencia igy elhatározta, hogy Ma
gyarországon most

az első évben négy nagy filmet és tizen
két kisebb filmet fog gyártani, termé

szetesen magyar nyelven.
A konferencia egjbvn kinevezte a magyar 
produkció vezéréül Roboz Imrét, a Vigszin
ház igazgatóját, aki régebben is foglalko
zott a magyar filmgyártással és különben 
is Zukor Adolfhoz személyi barátság szálai 
füz’k.

Beszélgettünk a hizrtért Roboz Imrével, 
aki erről a nagyarányú és rendkívül örven
detes eseményről a kővetkezőket mondotta:

— Boldogan vállalt im a megbízatást, hi
szen régibben a fdiuszakínéban dolgoztam 
és rendkívül nagy szeretettel nyúlok az 
ügyhöz. Tizenhat jllmef fogunk gyártani az 
első évben. És ennek sikerétől függ az, 
hegy a jövőben felemeljük-e ezt a kontin
genst. Ez mindeneseire olyan óriási nagy' 
szám, amely végre valóban alkalmas arra, 
hogy megalapozza a magyar filmgyártást 
és kedvet teremtsen más nagy filmvállala- 
toknak is a magyar filmek gyártására.

Értesülésünk szerint és ez az egész nagy
arányú kampányban az egyetlen fájdalmas 
pont,

a felvételek csak részben történnek 
Magyarországon, 

mert a Paramount külön stúdióra már nem 
akart áldozni Magyarországon és a műter
mi felvételeket Párisban akarja elkészít
tetni. A Paramount nagy magyar filmgyár
tási programját ennek ellenére mégis a leg
nagyobb szeretettel kell üdvözölni, mert a 
magyar művészi vezetőknek mindenesetre 
gondjuk lesz arra, hogy a félig Magyaror
szágon készített filmeken is a teljes magyar 
zseni és művészet, maradéktalanul nyilat
kozzék meg.

Stáb Zoltán.

ez esetben sem az igazgató, sem a prima
donna nem hibáztatható. Mindkettő meg
tette a magáét. Az egyik idejében bejelen
tette a lemondást, a másik ezt egyszerűen 
primadonna-szeszélynek minősítette. Ellen
ben suttognak valami olyasféléről, hogy a 
primadonna nem is betegsége miatt nem 
játszhatott, hanem egy valakinek tett ígére
te kötelezte a kellemetlen lépésre. Az ok: 
féltékenység. És ezért zárt be egy szinház!

Minden jegy elkelt 
a Bethlen-téri Színpad 

minden eddigi eléedására!

A legmulatságosabb műsor, a legnagyobb siker. 
Jegyekről előre kell gondoskodni! Elővételi dij nincs ! 
licitárak: 50 f.-től 3 pengőig. Jegyrendelés: J. 443-76 
Előadások kezdete este 9 órakor, ünnep- és vasárnap 

délután 6, este 9 órakor.

Pallcnberg, a nagy német színész budapesti 
vendégszereplése lesz a jövő hét nagy ese

ménye. Max Pallcnbe*g  rendkívül nagy súlyt 
helyez budapesti vendégszereplésére, éppen 
ezért Bécsben éjjel-nappal folynak a próbák, 
hogy a társulattal összeszokjon és mintaszerű 
előadásokat kapjunk. Pallcnberg budapesti 
vendégszereplése mindeneseire csemege lesz, 
mert rendkívül érdekes összehasonlításra nyí
lik alkalom a Molnár darab, az Egy-kettő- 
három alakításával kapcsolatban. Pallcnberg 
egész más felfogásban játszotta ezt a szerepet, 
mint Gótli Sándor, aki pedig pályája egyik 
legjobb alakítását produkálta ebben a szerepé
ben.

Anemyarkl filharmonikusok nemcsak nagy
szerű. hanem udvarias emberek is. A hír

neves együttes tagjai Bárdos Béla hegedűmű
vész által sürgönyt küldtek a budapesti közön
séghez. A sürgönyben ez állt- „Alulírottak ez
úton kívánunk kifejezést adni legőszintébb és 
leghálásabb köszönetünknek a nagyszerű fo
gadtatásért, amelyben bennünket a gyönyörű 
Budapest székesfőváros és egész tisztelt közön
sége részesített. Philharmonic Orchestra of 
Nemyork."

Vasárnap délután nagysikerű vizsgaelöadás 
volt a Vigszinház színpadán, ahol az Or

szágos Szinészegyesületí Sziniisknla harmadéves 
növendékei játszották el „Marinka a táncosnő" 
cimü operettet. A primadonna. Wohl Baba a 
címszerepben jó énekkiilturáról tett tanúságot, 
zíszont elragadó, kedves és rendkívül tehetséges 
ifjú szubrettet üdvözölhetünk Lovag Mimi sze
mélyében. A férfi főszerepekben elsősorban 
Gellért Sándor érdemel elismerést, de sokat 
tapsolt a közönség Daruzik Emilnek, Kalmár 
nak, Gáspár Györgynek. Ferenczy Frigyes fino
man és szépen rendezte az előadást, úgyhogy 
ar. ifjú színészek képességei érvényre juthat-

A héten nagy változások történtek az 
Jfa budapesti expoziturájának vezeté

sében. Az Ufa budapesti uj vezérigazgatója, 
dr. Kalbus Ottó, a legzseniálisabb német 
filmember, aki jelentékeny szerepet vili az 
Ufa világhírnevének megalapozásában. .1 
három Ufa filmszínház vezére. Pásztor liéla, 
az Uránia eddigi agilis és kitűnő igazgatója 
lelt, akinek helyére Verő Sándor kerüli. 
.Íz Uránia uj igazgatója alapos filmszakem- 
ber, aki évekig dolgozott Berlinben Fellner 
és Somló filmgyárnál, majd a zürichi ezer
háromszáz személyes Scala-szinház vezetője 
lett. A Terézköruti Ufa igazgatója Pártos 
Imre, a Corvin igazgatója pedig Lajtos Ele
mér maradtak, akiknek szerződését hosszú 
évekre meghosszabbította az Ufa.

Nevető Budapest
A nyár visszavonhatatlan beköszöntését nem 

esak a forrón alátiiző napsugarak jelzik, ha
nem többek közöli az is, ha a drámai színhá
zak műsorára operett kerül, vagy lm a mozi is 
kabarét illeszt műsorába. A Kamara-mozi mai 
műsorával teljes egészében a könnyű derül n 
nyáron annyira hőn óhajtólI vidámságot szol
gálja. Kabarét ad — de milyen kabaréi! Han
gos kabarét, amely egyúttal a magyar film
gyártás remeke és büszkesége. Az első száz
százalékosan Magyarországon, magyar erőkkel 
készült produkció, amelyben

a magyar színpad legnagyobb sztárjai, leg
ékesebb reprezentánsai vonulnak tel.

A dicsérő jelzők helyett, amelyek a műsort 
joggal illethetik, hadd álljon ilt néhány név. 
Az ötktes és ügyes hangosfilm kabarét, amely 
magyar nyelven a legelső, Nagy Endre He
ntes konferánsza vezeti be. Es utána követ
keznek a többiek: Honfit" Hanna, Lábasa Juci, 
Fekete Pál remekbe készüli dalaikkal, Gólli 
Sándor, aki utoléri, tétlen művészetével Petőfi- 
versel szaval. Bársony István. Dajbitkót Ilona. 
Vaszary Piroska, Salamon Béla és igy tovább, 
ki győzné felsorolni az összes nevekel. Az elő
jelekből ítélve, a siker nem fog elmaradni és 
a Nevető Budapest sokáig fo" a neveltetni a 
közönséget.

A 65 éves becsületes mu9t!al bíró

Mlhálkovifs és Szemere 
cég Ferenciek-tere 2. szám alatt

a sulyos gazdasági viszonyok miatt rövidesen 

megszűnik! 
Az Árukészletet nagy veszteségek érán ts juliua hó végéig végleg el kell árusítani, mert 

a helyiség már más cégnek van kiadva.

„Egyél-* 4 árusítás 
as alanti árakon ■ 

Nuersselgem-atánzat 1 qa 
foulardseiijem 7 aa

»& cm. isélea, divatpetyiulnták... Mta«7 V
Nuersseluem 7 Afi

tinta selyem, 80 cm. izélea, kltflnö minőség... ÍFv 
Crepdechln 4 AA

100 cm. Málu, do» Mintái***  lék, Jó minőség.. TiVV 
Meteor Crepdechln 7 aa

100 cm. isúlea, egén nebós minőség — — t eW

Crcp-Romalne fi AA
180 cm. •sélea, Űoorgette*isrü  wngeaelyem .. VokFV

Marocalne <7 oA
too cm. ásóiéi, dlvataslnokben, kitűnő reha f f||l 
6*  kosstdmanyag • eW

r«w radont woaiui sitatotat

a

Perzselő vágyak
Ünnepi műsorral köszöntött be ezen a hétéit 
Royal Apolló, amikor vász.

épséyü, erotikus ragyogása
őnek: Greta Garbónak legújabb hangos 

rét, amely nálunk a „Perzselő vágyak" 
kapta. Greta Garbó tálán az egyetlen, 
hangosfilm forradalma után is meg 
őrizni nevének régi ragyogását és azt a 
erőt, amelynek segítségé vei zsúfolásig megtölti 
a mozik széksorait. .1 hangosfilm sztárjai kö
zött első helyen áll Greta Garbó neve, mint 
ahogy ezt ez a nagyszerű primadonna teljes 
joggal meg is érdemli. Legújabb hangos pro
dukciójában művészi kvalitásainak különösen 
megfelelő szerepet kapott. Ezúttal nem a vér
szopó „vampot" kellett megelcucnilenie, csak 
egy szegény szerelmes asszonyt. .ír asszonyt, 
aki minden erkölcsi parancsol félredobva ro
han a szerelem és a boldogság felé-, egy asz- 
szunyt, aki sok csalódás ulán végre megnyug
szik az élet legnagyobb ajándékában: a gyer
mekben. /■érfipartűrre, a mind jobban 
szerű Nils Alsther, markáns játékával sok 
vet szerzett magának a pesti hölgyek között. 
.1 Royal Apolló értékes műsorát egy remekbe, 
szabott, kacagtató Sicc-burleszk és néhány ki
tűnő hangos híradó egészíti ki.

-.vára vette a buja 
svéd filmszlnész- 

tláge- 
dinét 
aki a 
tudta

Ko m ía-0 rfsisn Jókal-tér 10. 
Telelőn Aut. 180-SO.

Hétfőtől péntekig sstinet, Szombaton, (május
31-ón) 9 órakor a

nyári Orfeum
Hermlna-ut 65, Angolptirk mellett. Megnyitás az uj jú
niusi műsorral. Jegyek ntAr kaphatók a (Jókai- 

tér 10) városi pénztárnál az. első heti előadásokra.

A z Omnia Kabaré junius hó l én kezdi meg 
előadásait, de már szombaton, folyó hó 

■'Il ikén megnyitja kapuit, hogy az aznapi este 
8 érakor tartandó) nyilvános főpróbájának jö
vedelmét felajánlja a takácsi i és ferlöhomokl 
tüzkárosullak felscgélyczésé re. A műsorban, 
melyet ünnepi megnyitó vezet be, Szenes Bébi, 
Török Rezső, Zágon István, Harmatit darabod
ban Dajbukál Ilona, Bársony István 1 - / - 
rikc, Boros Géza, Balta Gizi, Dezső"', , . ik.

Ceoríette tiszta Mlyemmln ...
100 cm. (súlee, dua osinvslnnstékban..

Tliiisz-rrancais
100 cm. Mólos, nehéz mínóiég..___.

Toüe de Sole
moihnto, táját (sünében, mövött kf« mintára! .

Mintázott (ieorgefte
100 cm. m„ legújabb minták, dús válMitók

Crepe Mónitól
100 cm tsóie*,  nehéi n>lnö«4g____

___ 11-
5.90

Mintázott Crepdechln 7 aa 
too cm «*.,  legújabb mintát, dús válaoatók .. 1 »VU

8.80
7.90

DoiiMe-Rips«<Fíoinanga 7 aa

Br oca t bélés 7 aa
140 om. bősége*  nlnvtianttk _______ WsJV

Meg sem felelőért a pénzt rögtön visesaktlldjQk,
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Budapest, Í93Ö ihrJua 26.

Az ítélet vasárnapja
Harminc évi küzdelem után Újpest végre meg
szerezte a bajnokságot. — Két vidéki csapat került 
a bajnoki tabella aljára: a Somogy kiesett, az 
Attila osztályozó mérkőzést játszik — A Nemzeti 

megmenekült

kezik, sőt komert is ér el, amelyet .Hajós a I Meg a befejezés elölt tiz perccel megszólal, 
kapu mögé lő. I tak a mega fonok, amelyek segítségével arra

A közönség biztatására újból fellángoltak kérték a közönséget, hogy a meccs után ma-
az újpesti támadások, amelyből a 35. pere- I radjon a helyén.
ben bekövetkezett a negyedik gól. amelyet I Amikor a biró sipja a mérkőzés végét Je-
Ströck korneréhől Stóflán kapásból ved- I leztc, a közönség az. uj bajnokcsapatot a Ilim-

hctetlenül befejelt. nusz eléneklésévcl ünnepelte.

Parázs botrány, plakátégetés, fogak csikorgatása Miskolcon
Az Újpest—Attila mérkőzés epilógusa

Hál igen! Túl van a proíllabdarugás az 
ítélet vasárnapján, lul isinél egy éven. Az 
első ligában lizenkél csupaI került a mér
legbe és megmérettek. Megméretlek és köny- 
nvüiiek, vagy sulyosnak lalállallak, kinck- 
kinck az érdeme szerint. Es meri hogy

ar. ítélethez egy esztendő és huszonkét 
mérkőzés szolgáltatott alapot, joggal 
mondhatjuk teliül, hogy ebben nz esz
tendőben is ki-kl a maga szerencséjének 

kovácsa volt.
Az érdemek sorrendjében elsősorban Új

pest bajnokságához kell gratulálnunk.
Közel harmincéves törekvés cs renge
teg csalódás után végre beteljesedett a 

lila-fehérek áJinu
és ha erejük minden megfeszítésére is szük
ség volt, a nagy nemzetközi győzelmek 
után most már a mindennél értékesebb 
bajnoki címet is büszkén vallhatják magu
kénak. Sok áldozatba került, de megérte. 
Eredményes volt a nagy munka.

A sorozatos harcokban Újpest legközvet
lenebb és legveszélyesebb ellenfele a Fe
rencváros volt, amelyet ebben az esztendő
ben elhagyott kissé a szerencse és a tavasz 
folyamán már bajnokságát csak az Újpest 
esetleges hibájára alapíthatta. Minthogy ez 
nem következeit be,

a zöld-fehérek ebben az esztendőben Is 
a második helyen végeztek oly csekély 
különbséggel azonban, hogy joggal te
kinthetik magukat egyenrangúnak az 

uj bajnokkal.
A harmadik helyen végzett Hungária, az 

elmúlt év bajnokcsapata az idén sem tudta 
kifejteni azokat a képességeket, amelyekkel 
már hosszú évek ól(l adósa kitartó táborii
nak. Sorozatos pech üldözte a kék-fehére
ket és igy nem csoda, hogy a triumvirátus
nak ezúttal csak a harmadik tagja lehetett.

Ami ezután következik, az már az úgy
nevezett középrész, ahol a helyezések szoros 
cgsmásulánja már nem sokat jelent. Mégis 
ki kell emelnünk a III. kér. amely di
cséretes buzgalommal és öt nehéz bajnoki 
ponttal fűlött ki a csomóból a negyedik

A meccs, amely bajnokká avatta az Újpest FC-t
Újpest-Attila 4:1 (1:0)

Kezdjük mindjárt a végén: Újpest csapnia 
megtartotta kél pont előnyei s ezzel bevonult 
n magyar sporllörlénelembe, hogy elfoglalja 
méltó helyéi a magyar fulballbajnokok díszes 
galériájában.

A mérkőzés eredménye reális.
Igaz ugyan, hogy n sorsdöntő mérkőzés Új
pest játékosainak idegeire ment. ám amikor 
már biztosítottnak láda nz újpesti csapni a 
bajnokságot, kialakult az a nagy játék, amely 
Újpest csapatát nyugodt atmoszférában jel
lemzi. Finom technikai húzások, amelyek ellen 
küzdeni csak hasonló erejű csapatnak lehel. 
Taktikai elgondolások, amelyekéi alig néhány 
éves futbalikulturával rendelkező játékosok
nak ulánacsinálni igen nehéz. Kitűnő volt az 
újpesti csapat Acht—Omlás—Fogl Itt. össze
tételű közvetlen védelme és az elölte álló 
iedezetsorban Kővágó, a hátvéd, méltó part- 
nerc volt Volentiknek és Wilhelmnck. Igaz, 
hogy n csatársornak hiányzott az. egysége, ma
guk a csatársor tagjai azonban egyénenként 
clismerésreméllóan látták el feladatukat.

Az. Attila csapata különösen az, első félidő
ben remekül játszott. Szemző hibázott ugyan 
n góloknál, de az elölte álló Kulik—Vankó 
hátvédpár sziklaszilárdan állt a helyén. A fe- 
ilezelsorban Maszlonka produkált csodás telje- 
nilmcnyt, mig a csatársorban a Szidor—Hajós- 
pár volt n jobbik. Opata nem tudta iigynn a 
szárnyaknt összefogni, de jó egyéni játékával 
nagyon jól beleilleszkedett az együttesbe. 
Pimpi sérülten játszotta végig a második fél
időt és igy gyöngébb játéka magyarázza Ardai 
gyöngébb teljesítményéi.

Nyolcezer néző elölt, nagy hőségben infti- 
tolla cl Klug Frinves biró a mérkőzést. A hely
választás joga Újpesté és nz. Attila az újpesti 
közönség hangos biztatása közepette kezdett. 
Szemző kél könnyű labdái fog, mig nz első 
veszélyes helyzetei az Attila teremti meg. Ha
jós szép lövését Aclil kiejti és csak Dudás

HCNRÁRIA-l'TI PÁI.VA

Vaaárnitp. Junius 1-én d. u. fél 6 Arakor

Magyarország—Ausztria
válogatott csapatat mérkőznek

Elölte lát négy Arakor
Budapest KUzópmagyaroszúg 
ifjúsági válogatott csapatni a Herendi 'AndordiJArt

helyre.
A tabella legérdekesebb és legtragiku
sabb része kétségtelenül az utolsó két 

helyezett volt.
\ késhegyig menő harc, és a hallatlan erő
feszítés jellemzője volt, hogy

a bajnokság utolsó vasárnapján kellett 
eldőlnie n nagy kérdésnek:

ki esik ki, ki játszik osztályozót és ki ülhet 
büszke öntudattal továbbra is az első liga 
páholyában. .4 büszkeséget cs a nyugodt
ságot ezúttal a sors a Nemzeti ölébe dobta. 
Bár a nagymultu fekete-fehérek az utolsó 
mérkőzések során szinte erejüket meghaladó 
munkát teljesítettek. A gólarány döntötte cl 
az Attila sorsát is; osztályozót kelh játsza
nia a Vasassal s ez mindenesetre előnyö
sebb. mint

a Somogy sorsa, n másik vidéki klubé, 
amely menthetetlenül visszaesett a má

sodik ligába.
Csüggcdésre azonban ok nincs, mert 

éppen
a Sabaria mulatott példát arra, hogy 
szívós és szisztematikus munkával 
egyetlen esztendő is elég ahhoz, hogy a 
régi dicsőségek terének kapuja újra 

megnyíljék.
.4 bajnokság tehát eldőlt és kezdődik egy 

újabb esztendő, újabb csalódásokkal és 
újabb tapasztalatokkal, de pillanatra sem 
lankadó érdekességgel, mert hiszen ez már 
a fulballnak örök jellemzője marad.
A bajnokiig helyezési sorrendje az 1929—30. év 

végén:
1. Újpest 74: 30 gólarány 38 pont
2. Ferencváros 80: 27 36
3. Hungária 54: 36 27
4. III. kér. FC 36: 35 25
5. Bocskay 43: 48 -J, * ’ ■ 20
6. Kispest 21:39 19
7. Budai 33 28: 31 18
8. Bástya 41:53 17
9. Pécs-Baranya 31: 50 17

10. Nemzeti 26: 44 16
ti. Atilla 22: 40 16
12. Somogy 3H54 15

Attila lelkesen támad tovább és a balszárnya 
által előidézett támadó akcióból nagy helyzet 
lesz, amelyet Ardai elhibáz. A 28. percben az 
Attila csaknem öngólt vél, amennyiben Dankó 
luilraivelt fejesét Szemző éppen csak hogy cl 
tudja fogni. A következő pillanatban Újpest 
lendületes támadása hoz újabb izgalmat és a 
Ströck állal teremtett kavarodás forró pilla
natot idéz elő. Szemző kiejtett labdája a hatos 
vonalon áll, de az ideges újpesti csatárok kés
nek. A szorongó tribün öl perccel a félidő be
fejezése előtt lélegzik fel.

A labda Spltz és P. Szabó közvetítésével 
Auerhcz kerül, aki azt gondolkodás nél
kül, laposan a rosszul vetődő Szemző hasa 

alatt a hálóba továbbítja. (1:0).
A második félidő ugy kezdődik, hogy Újpest 

csatársora egy vonalban lerohan és a hirtelen 
rajtaütés már a 36. másodpercben gyümölcsöt 
érlel.

Spltz Ardalt remplizte és tőle a labdát el
veve, éa senkitől nem zavartatva, messzi

ről a hálóba küldte. (2:0).
Az Attila ellentámadásából Szidor jut kitűnő 

helyzetbe és remek lövését Acht bravúrral 
menti. Az Attila ezután visszaesik és kialakul 
nz újpesti fölény, amelyből a 11. percben be
következik a harmadik gól.

StóHán kiszöktél! Aucrt, akinek helyezett 
lövésére Szemző már későn dobja magát. 

(3:0).
Az Attila is támadna, de Hajóst ofTszájdon csí
pik cl. Ardai kornerc most forró perceket hoz. 
A 16. percben az Attila részére érik a helyzet, 
amikor percekig tartó bombázás után Opata 
szép lövése meghozza Miskolc egyetlen gólját.

Hajós hálraadott labdáját Opata emeli 
lábra, a labda Fogl Ill an Irányt változtat 

és a sarokba perdül. (3:1).
Pimpi a közelharcban megsérül és percekre ki
áll. Visszamegy ugyan a pályára, de harrké- 
pességet még nem nyeri vissza. Újpest fölény-

e nz Alma onenzív írnnjDan v

GYÜMÖLCSÖSÖK 
megtermékenyítését, tcrmérfokozAMlt, kártevők 
IrtásAt, Mk betegségeit. ápolásét bizton (.Ikerrel vallatja 

.Volt erdélyi földbirtokon" Jól bevált 

termésvédö 
módszeréi cl.

Megkeresések „Röterméa*  Jelige alatt a kiadóhivatalba.

Miskolc, május 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjelen- 

tése.) Az egész város lázas izgalommal várta 
Budapestről a hirl, amely a város csapatának 
sorsáról tudósított.

A Hétfői Napló plakátjai előtt ezrekre 
menő tömeg szorongott és leste a jelentést, 

amely elsőnek érkezett Miskolcra. Amikor a 
plakátokon megjelent a szomorú 4:l-cs közlés, 
a tömeg határozottan dühre gerjedt.

Több helyen letépték a plakátokat, nz utcán 
elégették és a szidalmak hangos özönével 

illették az. Attila vezetőségét.
Egyhangú volt a felháborodás, mert az Attila 
vereségét annak tulajdonították, hogy a sors
döntő pillanatokban a vezetőség az. anyagiakat 
tartotta szem előtt s eladta pályaválasztási jo
gát az Újpestnek.

Hálátlanságnak tartják a vezetőség eljárását 
a miskolciak áldozatkészségével szemben.

Nem érdemelték meg a 16 ezer pengős vá
rosi segélyt, az 1500 pengőt, amelyet leg
utóbb Opata váltságdíjára gyűjtöttek és 
azokat az ezreket som, amelyeket más já

Amikor a gólarány az életet jelenti
Nemzeti—Budai 33 5:1 (2:1)

Post equitem sédét atra cura... hát bizony 
a Nemzeti mögött olt üli a nyeregben a sötét 
gond és hajszolta az utolsó erőfeszítésre.

A kiesés, az osztályozó és ha nem Is dicső
séges, de biztos páholviilés: ez volt rövi

den a tét.
S minthogy fűszer is kell a jó ételbe, itt a le
fekvés reménye fűszerezte a nyomott kedé
lyeket. A népszerű budai csapatnak ugyanis 
nem volt közönsége. A Hungáriául! pályán a 
Nemzetiért szorongott a közönség. S nagy volt 
az öröm, amikor a 6-ik percben

Hossó hosszú labdájára kelten is futottak 
s végül Rémay III. éles labdája Lantos 

alatt hálót ért: 1:0.
Húsz perces mezőnyjáték közben a budaiak 
technikai fölénye nyilvánvaló- á vált s egyre 
több volt a veszélyes helyzet a Nemzeti ka
puja elölt. A 25. percben jön a kiegyenlítés.

Schmidt elől menteni akar Gallina és ki
fut, Schmidt még középre tud adni s az 
üres kapu felé Kovácsi labdája Ivei, Török 

hiába nyúl a labda után: 1:1.
A Nemzeti ezután magához tért és hosszú lab
dákkal kisérletezctt. A 30. percben

Kaltenecker I. ügyetlenül ad haza. Győri 
elfogja és éles lövése a felső lécről bepat

tan: 2:1.
Ezután mindkét félnek hatalmas helyzeteket

Elkésett a Somogy finise
Somogy—Bocskay 7:4 (4:2)

Kaposvár, május 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefónjelen- 

tése.) Nem valami nagy érdeklődés nyilvánult 
meg Kaposvárott a Somogy sorsdöntő mérkő
zése iránt. Mindössze 1500 főnyi közönség volt 
kiváncsi a mérkőzésre, amely hivatva volt el
dönteni, hogy a II. ligában játszik-e jövőre a 
Somogy avagy marad az elsőben? Hát a H. 
ligában fog játszani. Pedig győzőit, olyan gól- 
aránnval még pedig, ami nem mindennapos 
még a letéri folytatott küzdelmek terén sem. 
Tizenegy gól esett a mérkőzésen s ebből belet a 
Somogy juttatott a Bocskay hálójúba. Dehát 
a Nemzeti győzött . . .

A mérkőzés ugy indult, hogv a Somogy „le-1 
lépi" a debreceni csapatot. Már a 2. percben 
Farkas hálójában volt a labda.

Jakubc Dánnak adta a labdát, aki tiszta 
helyzetből lőtte az első gólt (1:0). 

Továbbra is a Somogy volt fölényben és a 25. 
percben érte cl a második gólt. Jakubc kiug
rasztotta Dánt, akinek lövése Farkasról leper
dül és

a befutó Galambos végleg r hálóba helyezte 
(2:0).

Két perc múlva már a harmadik gól Is a háló
ban volt. Galambos kiugrott és

lövése a kapufáról pattant a hálóba (3:0).
A gyorsan elért bárom gólra a Bocskay is ma
gához lérl és a 3i. percben ŐAirkos beadásából 
Teleki érte el a debreceniek első gólját. Nyolc 
perc inulva a második gólt érte cl a Bocskay. 
Mcrtin a kifutó Kabala mellett Scmlcrnek adta 
a labdát, aki az üres kapuba lőtt (3:2). Az 
utolsóelőtti percben esett a félidő utolsó gólja. 
Piesofszky gyenge lövését Farkas csak kiütés- 
sel tudta védeni, a labda Galambos elé kerüli, 
aki a hálóba helyezte (4:2).

Szünet után a Bocskay megtartotta a félidő 
végén diktált iramot és a hetedik percben újabb 
gólt ért el. Markos beadását Seulcr fogta és a 
kcnyclmcskcdö Somogy-hátvédck mellett a há
lóba küldte (4:3). A 16. percben Markos lefutóit 
a jobbszélen, mindenki beadást várt tőle, ö 
azonban a kapura lőtt és a labda a kapufáról 
védhétctlenül a hálóba pattant. (4:1). Egy ideig 
mezőnyjáték következett ezután, de amikor 

az ■ később megcáfolt hir érkezett meg
Budapestről, hogy a Budaiak vezetnek a

tékosok megvásárlására adtak össze.
Kiszámították, hogy' legjobb esetben 2700 

pengővel kevesebbel keresett volna az Attila, 
ha nem adja el a pályaválasztási jogát, viszont 
3060 idegen ötször annyit forgalmazott volna 
Miskolcon.

Jellemző a miskolciak és a vezetőség között 
kiéleződött hangulatra, bogy

a csapat indulása előtt komoly terv volt, 
hogy két-három játékost egyszerűen elsik
kasztanak, ellopnak erőszakkal a csapatból 

és igv teszik lehetetlenné a budapesti szerep
lést. Végül is

egyetlen ember sem kísérte a vonathoz az 
Attila legénységéi:

a város passzív rezisztenciával tüntetett.
Miskolc sportszerető közönségének tábora 

vasárnap hatalmas arányokban megnőtt, mert 
még azok is a tüntetőkhöz csatlakozlak, akik 
eddig a pályákon nem mutatkoztak. A késő 
éjjeli órákig tartott Miskolcon a hirtelen fel
ébredt népilélct s az előjelek után Ítélve az 
Attila vezetősége aligha maradhat a helyén.

Révész Jenő.

kínál a sors szeszélye, de valamennyi ügyetlen
ségbe fűlt.

Szünet után óriási meglepetés következett. 
Szabadrúgás a budaiak ellen az első percben,

a labda Búzához ivei, ő habozás nélkül 
kapura lő s Lantos dermedten szemléli a 

gólt: 3:1. Első perc.
A Nemzeti mind lelkesebben feküdt a küzde
lembe. Teóriát, taktikát a játékban felfedezni 
nem lehetett, annál több volt viszont a lendü
lete. A 12. percben

Löwy erélyesen szereli Rémay ITI.-af a 
16-oson belül, Kaim bíró tulszigoruan 
11-est ítél, amelyet Győri a kapus megté
vesztése után az ellenkező sarokba lő: 4:1.

A budaiak egyre szánalmasabban, játszották 
meg azután helyzeteiket s néha csak a csodával 
határos módon került a labda a Nemzeti hálója 
— mellé. A Nemzeti ezzel szemben most már 
a gólarány miatt is egyre tüzesebbik lendült 
előre s a 33. percben

Lutz III. egyéni játékkal átverckszl magát 
a védelmen és közelről javít: 5:1.

S ezzel a Nemzeti megmenekült még az osztá
lyozó mérkőzéstől is.

A győztes csapatban Partos, Győri és Hossó, 
a budaiaknál egyedül Wéber volt jó.

Valószínű azonban, hogy a nagyarányú győ
zelemnek következményei is lesznek.

Nemzeti ellen,
a Somogy öldöklő iramba kezdett. Egyre-másra 
vezetlek a veszélyesnél veszélyesebb támadáso
kat cs a 31. percben Presovszky, négy perc múl
va Jakabé ért el újabb gólt. ,4 fíocskay teljesen 
visszaesett és a 42. percben Jakubc még egy 
hetedik gólt is ért cl.

A Somogyból jó volt Pésovnyik. Jós. Tallinn. 
Galambos és Jakubc. a Bocskavból Villányi és 
a csatársor játékát lehel kiemelni.

Reváns a múltért a búcsú 
utolsó órájában 

Hungária — Bástya 5:2 (2:0)
Amerikai útja elöli utoljára játszott Buda

pesten a Hungária. A bucsuzás nem volt sem 
érzékeny, sem felejthetetlen, meri a Bástyával 
szemben a régi tradíciókhoz mérten indult a 
mérkőzés: egy ideig a szegedieket gyanúsították 
a harmadik hellyel, annál is inkább, mert já
téka tetszetős, gyors és veszélyes volt.

Később azonban a Hungária fölénye mind
jobban kidomborodott, ám ezt a domborművel 
Gombos biró néhány zömök tévedéssel megle
hetősen lapossá telte. Végül is a 35. percben

a mcg-megujuló támadások súlya alatt Kro- 
nenberg hendszet vél: 11-es. Hirzer hatal

mas lövéssel küldi léc alá (1KI). 
Továbbra is erős ostrom alatt állott a szeged! 
kapu, de sok volt az offszájd és sok a tétova 
lövés. A 43. percben mégis értékes gól születik:

Varga labdáját Wéber előre fejeli, Skvarek 
testcsellcl maga mellett Hirzerhez engedi, 
s a Hövetkcző pillanatban már zug a bomba 

a gólba — jobblábbal (2:0).
Szünet után erős Hungária fölény töveiké- 

rell. gólt azonban a — szegediek lőttek. Hiába, 
nincs a vidékiekben semmi rcspcklus. A 1. 
percben

Possák eltéveszt egy biztos helyzetet, a 
Hungária védelme tétováz, majd Újvári Is 
közbelép s Wahl labdája a hálóba pattan 

(2:1).
A 15. percben azonban megjött az ir a keserű 
sebre.

Varga—Háttér összjiítéka után Skvarekbez 
DF.KOMCSV szakorvos 
■■■ManOMnHMHMHBMn rendel éa 2-S-lg 

úJócael-kttrut 3. aa. H Fért! éa női betegeknek.



Budapest, 1930 május 26 HÉTFŐI NAPLÓ
kerül ■ labda, a 10-naról lő, angolos hideg- 
vérrel, a hiába nyúl Beneda- a felsősorok

ban rezzen a háló (3:1).
Hirzer bomba-szabadrúgása jelent ezután 

még élményt, hogy újra Bástya-gól hozza pezs
gésbe a kékfehér drukkerek hadúl. A 25. 
percben

Puzsin beadása kapufáról pattan vissza s a 
résen álló Wabl befejeli (3:2).

Tiz perccel később Ticska átjátssza a védelmet,

Skvarekhez passzol,
Skvarek ismétel, most 20 méterről szili a 

felsősarokba a védbetetlen gól (4:2).
Befejezés előtt egv perccel Hirzer indít roha
mot, szökeleti Ticskát, 6 kijátssza Kronenbcr- 
get és visszaad,

Hirzer lapos lövése pétiig a hálóba surran 
(6:2).

A Hungáriában Hirzer, Varga és Ticska, a 
Bástyában Kroncnbergcr volt kiváló.
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Nagy megpróbáltatásnak voltak kitéve 
Óbudán a kapufák

Ferencváros - III. kér. FC 2:1 (1:0)
A Ferencváros nuillheti nagyszerű játéka 

után senki sem hitte volna, hogy a Hl. kerületi 
ellen annvira mec kell maid d......ellen annyira meg kell majd dolgoznia, úgy
szólván „verekednie" a győztes gólért. Mert 
majdnem Óbudán maradt a Ferencváros egyik 
bajnoki pontja. A kerületiek ugyanis oly ered
ményes védekező játékot játszottak, ugy tud
tak tömörülni a kapu előli, hogy szinte lehetet
len volt minden góllövés.

Végeredményben azonban, ha nehezen Is, 
de győzött a Ferencváros és bár a mérkő
zés képének jobban megfelelt volna az cL 
dönfeílcn, győzelmét megérdemeltnek 

mondhatjuk.
A Ferencváros vasárnapi játéka messze cl 

maradt a múltbelitől. Valahogy nem ment a 
játék s bár sokat támadlak, a sok támadásnak 
nem volt semmi eredménye. Egyénileg nn’1! 
leginkább Bukovi, Toldi, Hungler és részben 
Túrái játékát emelhetjük ki. Ellenben ismét 
igen rossz volt Takács II. A kél lépésről hosszú 
habozás után Fehérbe lőtt labdára nincs ma
gyarázat. Hogy ennek ellenére gól lett belőle, 
az nem az ő érdeme. ...........................
rosszabb Obitz sem, 
mélypontján van.

A kerületiek csapatának legjobb része kétség
telenül a védelem volt. Egyénileg pedig

Drösslert kell kiemelni, mint aki a mezőny 
egyik legjobb játékosa volt.

Minden lefutása veszélyt jelentett a ferencvá
rosi kapura s a kerületi támadások kilencven 
százalékát ő vezette. De hogy a Kerület oly 
sok veszélyes támadást vezetett, abban része 
van Konyornak is, aki igen szépen irányított. 
A védelemből egyénileg nem emelhetünk ki 
senkit, mindenki meglette a kötelességét s hogy 
a mérkőzés kimenetele oly sokáig bizonytalan 
volt, az a legnagyobb dicséret játékukra.

A Ferencváros kezdte a játékot és már a 6. 
percben majdnem gólt ért cl. Tdnzcr komért 
rúgott Takács II. a hatosról fejelt és a labda 
a felső kapufáról perdűl ki. Továbbra is a Fe
rencváros volt a támadó de Tönzer, majd Kohut

Nem sokkal volt nála 
sőt Tanzer is formája

kapu mellé lőtt. Lassan a III. kerület is fel
nyomult, és Papp csak faulttal tudta Fenyvesit 
megakadályozni. A szabadrúgást húsz méterről 
Lengyel lőtte s a labda a felső kapulécet sú
rolva jutott ki. A 23. percben Tönzer beadását 
Tarai lőtte s tizennyolcméteres éles lövése a 
felső kapufáról pattant vissza a mezőnybe. Is
mét egy kapufal Hl. kerület támadásból Feny
vesi került jó helyzetbe, de az Amseiről lepat- 

1 tanó labdát közelről a kapu mellé emelte. A 
I crcncváros ezután fölénybe került, de Tönrer, 
írejd egy Kohul-bomha, végül Túrái két lö
vése jutott kapu mellé. A 38. percben azután 
megszületett az első gól.

Tural, bár Király faultolta, átverekedte ma
gát a védelmen, lövését Fehér kiütötte pont 
Tnkáes I(. elé- Takács II. állt, állt a kapu 
előtt két lépésre, azután hosszas várakozás 
után végül lőtt, de Fehér beledobta magát 
s a labda róla Tantérhez került, aki azt la

posan a jobbsarokba helyezte (1:0).
félidő végén a ferencvárosi védelem hihájá- 

Konyor egyenlíthetett volna, de teljesen 
'se a jobb kapufáról pattant ki.

•t után már a hatodik percben megszü-

A 
hói 
tisztán állva, löv

Szünet 
letett a kiegyenlítés.

Fenyvesi Obitz mellett befelé kanyarodott, 
előre adta a labdát Konyornak, aki kiug
rott és a kifutó Amsei mellett szép fél 

magas lövéssel kiegyenlített (1:1).
Ezután szép játék következett. Hol az egyik, 
hol a másik csapat támadott s hogy a hangulat 
is emelkedett legyen, arról Lutz néhány faultja 
gondoskodott. A Ferencváros sorozatos táma
dásait azután a 28. percben siker koronázta.

Túrái fejjel a labdát a tisztán álló Takács 
II. elé adta, aki mintegy tíz méterről a 

jobbfarokba lőtte a győztes gól (2:1).
A játék további része nagy ferencvárosi fölény
ben telt el, Fehérnek jónéhányszor volt al
kalma szépen védenie, végül is a játék ar est
homályban és Iváncsics biró sűrű pfujozása 
közben ért véget.
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Nem mindig fenékig tejfel 
a pályaválasztói jog 

vására
Kispest—Pécs-Baranya 3:2 (1:1)

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelcn- 
tésc.) A Pécs-Baranya helyzete az első ligában 
már be volt biztosítva, igy a mai mérkőzés csak 
úgynevezett „pozícióharc" volt s hogy mégis 
súlyt fektetett a Pécs-Baranya a mérkőzésre, nz 
abból is kitűnik, hogy a pályaválasztói jogot 
megvette s a mérkőzés Pécsett került leját
szásra. A Pécs-Baranya a mull heti mérkőzés 
után ennek a mérkőzésnek nz eredményét is 
teljesen eldönlöttnek vette és

Pécsett biztosra vették a hazai csapat két- 
három gólkiilünbségű győzelmét.

Talán ennek az elbizakodottságnak tudható be 
az. hogy nz eredmény ilyen balul ütött ki. Ba
lul ütött ki annak ellenére, hogy az egész mér
kőzés alatt a Pécs-Baranya tudásban, techni
kában és taktikában is ellenfele fölé emelke
dett. Dehát lélek nélkül játszott a csapat. Az 
eredmény igv a kisebb tudású, de szerencsé
sebb Kispest győzelmét hozta. A Kispestből a 
védelmet lehet kiemelni, különösen Rozgonyi 
volt kiváló. Jó volt Dénes, Pacolai és Schnc- 
ringer is. A Pécs-Baranyából Halas, Foor, Er- 
tinger és Kautzky emelkedett ki.

Háromezer főnyi közönség előtt vette kezde
tét a játék, s állandóan Pécs-Baranya támadott, 
de gól csak a 31. percben esett.

Kautzky átadta a labdát Tritznek, Tritz 
habozás nélkül lőtt, Dénes fogta, azaz csak 
fogta volna a labdát, de fogás helyeit az 
amúgy is léc alá suhanó labdát még ő 

maga segítette a hálóba: 0:1.
A Pécs-Baranya ezután visszaesett 
percben a Kispest kiegyenlített, 
olyan lehetetlen helyzetből, ami 
évben egyszer akad.

Magyar ugynnls nem kevesebb

és a 
még pedig 
minden tiz

44.

Magyar ugynnls nem kevesebb mint üt
vén méterről lölt. Jundala elbámészkodott 

és a labda mellette a hálóba esett: 1:1.
Szünet után a lanyhán játszó Pécs-Baranya 
mellett a kevesebbet támadó, de veszélyesebb 
Kispest szerezte meg a vezetést. A 22. percben 
ugyanis Fürstncr átadását Pacalat laposan a 
jobbsarokha lőtte: 2:1. Két perc, múlva mag
pecsételődött a mérkőzés sorsa.

Scbneringer átadásából Kiss szerezte, meg 
a harmadik gólt: 3:1.

A közönség tombolt és óriási füttykoncert kí
sérte a Pécs-Baranya lanyha játékát. Erre, elég 
későn, észretért a Pécs-Baranya és óriási ira
mot diktált. A 41. percben komért is ért cl, 

a labdát Halas Kautzkyhoz továbbította, 
■ki a Pécs-Baranya második gólját lőtte: 

3:2.
Levegőben lógott ezután a ^egyenlítés, de 
biró sipja hamarosan a játék végét jelezte 

Sásdl Sándor.

a
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A futball „proletárjai" 
is

Sabaria—Vasas 1:1 (0:1)
Vasas állandó fölénye közepette telt el 
félidő, ennek ellenére csak a 31. percben 
eredmény Egri pompás fejese révén 0:1. 
második félidőben a Sabária is felébredt 
20. percben Szladovits bomba lövéssel 
........ 1:1. A gól után Rottlcr é$ Borbély 

......... biró viszont mindkét-

azA
első 
lett

A 
s » 
egyenlített 
„összerugta a patkót", 
tőjüket kiállította.

A mutatott játék alapján a Vasas—Attila 
osztályozó mérkőzés teljesen nyilt.

Bak—Turul 2:1 (2:0). A Turul hallatlanul 
gyatra játékot mutatott, mig a Bak két 11-est 
is félrelőtt.

Sorokásr—Megver 7:0 (2:0).
Merkúr—Zalakanizsa elmaradt.
Nemzeti Bl—Vác Fc B) 2:0 (0:0) szövetségi 

serlegmérközcs-

Ki fog itt kiesni?
A profik bajnoksága már befejeződött, ar 

amatőrök még csak most kezdik meg a finist 
igazán. A Törekvés győzelme és a BSE újabb 
veresége folytán az első hely már biztos a Tö
rekvésnek, viszont a kiesők között annál na
gyobb harcra tan kilátás. Tekintve, hogy mind 
sorra győztek... Eredmények: Törekvés— 
BSzKRt 2:0 (1:0); Postás—BSE 4:1 (0:1): Fér. 
Vasutas—FTC 2:2 (1:0); PSC-BTC 4:0 (1:0); 
MTK—BEAC 5:1 (3:0): 33 FC—UTE 3:1 (2:1); 
III. kor. TVE—Testvériség 3:1.

Az MTK, 33 FC és III. kerület győzelme foly
tán ehá kimélyült a harc az utolsó előtti hely 
körül, akikhez még csatlakozik a BTC is . . .

Nagy tömegek indultak 
a MUSz ujoncversenyén

Rengeteg induló részvételével rendese 
MUSz az uszóversenyét. amelyen ha ka --------------------- ----- , -........... ,

eredmények nem is akadtak, de a résztvevők 
száma hizlaló ígéret a jövőre nézve. Az ujonc- 
versenvben a férfiszámokban a pontversenyt a 
KISOK nyerte 17 ponttal, mig a hölgyek ver
senyében az FTC diadalmoskodott 21 pontjá
val. — Eredmények: 50 m. crautl verseny 
iláblempóvall: 1. Mészöly BBTE—KISOK 48 
mp. 2. Szántó UTE 46.2 mp. — 50 m.-es gt/ors- 
úszás: 1. Mnver Imre MAFC 31.8 mp. 2. Zabrák 

ÍEKAC 32.2 mp. — 50 m. mellúszás. 1. Barabás 
István KISOK 40.2 mp. 2. Kolormán Szeg. MTE 
40 8 mp. — 50 ni. hótuszás: 1. Kovács György 
UTE 37.8 mp. 2. Steiner KISOK 40 mp. — 50 
m. hölgy gyorsuszás: 1. Csánvi Boriska FTC 
39 mp. 2. Pertik Róza TSFC 42.6 mp. - 
50 m. hölgy mellúszás- 1. Lovassy Manyi FTC 
46.2 mp. 2. Schnilzler MTE 46.8 mp. — 50 m. 
hölgy háfuszas: 1. Káldor Ági FTC 47 mp. 2. 
Catalisian NSC 17.8 mp. — 200 m. gyorsuszás: 
1. Gyárfás Miklós UTE 3:05.4 mj. 2. Miehnik 
KISÓK 3:07.2 mp. —• fóXW m. m. gyosasró 
staf.: 1. BBTE 6.21 mp. 2. FTC. 3. Szeg. VSE. 
A másodiknak beúszó UTE Csapatát tlőbbváltás 
miatt diszkvalifiká 1 Iák.

Gyermek flói-zoknit
kizárólag 9—10 nugyaigban.............................

Műselyein janibó- 
sapkát

Női harisnyát .
Melec női harisnyát

igen tartón minöaóget.............................................

Férfizoknit „íp, .
Női és férfi tennlsz-

zoknit...............................
Férfi azsaros zseb

kendőt .i.öread,, ,, m'n,íé,e< . .
Magánkötő nyak-

kCndŐtBÍ,p f,.n>b.rg-mlo,«4gbon .

Gyermek zsebkendőt
6 drb Ára .......................... ..........................

Kelengye-sifónt Si'Sflí. 
Tol illkÖZOt —ilu, jó minb.b,.. 
Pohártörlőt „„„ ,„M, ..
Padlótörlőruhát 
Gyermek Játszó-

OltOll^ t .

90 fillérért ?

—.90

—.90
—.90

.............................  3.90
' S;iYtéskenrtőtXr»".kt7«.SÍ!i 3.90 

1' <11 (tol Uil.lt n.,u ry.pjDmlDdrtr.< 
Férfi hosszú harisnyát 

legfinomabb fórmlnőséget . .................................

Női clasékosztyttt-SSSK, “ 3.90 
Brok át harisnyát artót 

bassnálatban ssaldttiatatlan ....

Női selyem nadrágot
kiváló mflsolyemböl .................................................

Nadrágkom biliét
Cili) csipkével, ajour és bimxett mintával . . .

Szoknyakonibinét
HtlnoB madolra ír ajonr dleesel gasdagnn htmeeve

Női hálóinget
•sincs naneonkból, különböző csinos fasónok

Női blúzt,",:;™

3.90
3.90

3.90
3.90
3.90
3.90

. —.90 
—.90

—.90

—.90

—.90
—.90
—.90
—.90

. —.90 
, —.90

—.90

Lepedőkülönlegcssé- 
get dnplaszéles, méterje.............................  .

Ágynemű és fehér
nemű különlegessé
get ........................................

Madapolam sifónt
» kiváló kelengye minőséget.................................

Frottirtörülközőt ‘’Xí, 
Törülközőt valódi len— 

damast, „.................
Női nadrágkombinét

•unot nansonkból, csípve- és bimzés-diasltéMSl

Nadrágkom biliét
trikóselyemből, oeipked lessel.................................

Nadrág-kom biuét
kitűnő slfónanyagból, cslpkesséllei....................

\T/í4 illő*  nagyon tartós sifónhól, eslpke- 1NV1 ülp,, asúllel, hlmsett mintával. . . . 

Férfi rövid pántosnad- 
lágOt KliOnó ray. puid.nyMbél .

Csikós mHáncs nadrá
got bárrelatos olcsó ára ......................

Leányka nadrágot
earmói-'.rlkotból..........................................................

Férfizoknit 1.90
Ónkötő nyakkendőt , Oí,

Női ésférfikeztyütX.S*  1.90 
Férfi sportharisnyát , ,o„
Strand kézibőröndöt

csinos kivitelben ...

1.90

1.90

1-90
1.90

1.90

1.90

1.90

1.90
1.90

1.90

1.90

1.90

Póstai rendeléseket 
azonnal elintézünk

1.90
Strand kabátot

egysvlnfl pnp'lnbdl, nagyou
csinos fasonbao.....................

3.90
oi.izi „„„s,,""*:'  3.9o

Női blúzt . 3.90
Leánykaruliát ."“‘.'ÍÍÍX’or 

kint 75 flll enielkedéecel....................................

KimonótKEwi .
1 d fi IllgCf mint.,ott círo„K,rbftl • .

Női és férfi strand-
kahátot ep<,nge-kb1m4kb61 . ....

Gyermek tlroli 
nadrágot „ .............
•zámonkint 40 fillér emelkedő*

Leánykaruliát „hír
dinből, enines iiimnéseel, 2 évesnek ....

Leánykaruliát 
köténnyel, .
ssámonklnt 8u fillér emelkedés vagy csökkenés

Turista ftanell-
takarót ...........

<ok, eiámon- <)()

3.90
3.90

3.90

3.90

3-90

3.90

3.90

Kávéskészletet Qí)
« ásómé lyos................................ JKL * 'VJF

Csinos jourkészletet
4 ssalvétával .............................................................

Női tenniszruhákat
nagy vAlasstékban .................................................

Női strandkabátot
Ferii stra ndkabátot

cernaseflranyagW) . . ....

N adrágkoin biliét
mosóm ősei} ómból csipkedisssel.....................

Női pyjamát 
Női hálóinget 
Női hálóinget
Női hálóinget ""f.'k'S
Ferii apacsinget "X”' .
Férfi nappali ingetSw, 5.90
Férfi Iiálóiiiget;?,“ór"",”l‘' 5.90 
Női kötött mellényt 

tiszta gyapjnmlnősép, sok ssép mintában .

Tenniszpullovert
tiesta vyan utnlnóség. 'ebér és ss nes wóllel .

Diibi-flanell takarót
kockás mintázattal..................... ....

5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90

,uó1 5.90 
ÍXÜÍi61' 5.90 

’rikóból, Ty

5.90

5.90
5.90
5-90

Műselyein nőiruhákat
divatot fa-ónokban ... ...

Ferii pyjaniát 
Női py.jamátS®;" 

utAn kéaaitve ........................
i i» Mlnw pnpllnanyagból divat-

1 t,l III „inban <>• mlnMkbao . .
I'hl’flíí 1*11  Iliit ktilönlegefíég, legfina

111 llllclc mabb gyapjnmioöíégei

Fehér pullovert
kfilönlegca aiép minőség, »a1nn» bordűrml . .

Női valódi Őzbőr- 
keszty itt fe„,,, —iookom

Ferii szarvasbőr
kesztyűt airga ni nek ben ..... 

Női ernyőt l’íX 

Férfiernj őt állriayo,........................

7.90
7.90
7.90
7.90
7.90
7.90

7.90

7.90
7.90
7 90

Meg nem feleidért a pénzt 
azonnal visszaküldjük

ANDRÁSSY-UTI laWíj A ’ V,«rr.ai FERENC) EK-TERE 2

Uj iizlottinl-bon, Ferenciek-toro 2. szám alatt a fentieken kivül selymeket, szöveteket, 
musókoiméket, vásznakat és kész női ruhákat is hasonló jutányos árakon árusítunk.
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Atlétáink utolsó össze
csapása Berlin előtt

A berlini válogatóitra való’. készülődés Je
gyében folyt le az ESC versenye, amelyen a 
nagy tömegekkel exeellóló kötött számok mel
lett néhány válogató verseny is volt. Az ered
mények közül kiemelkedik Kissnek a aulydo- 
bás próbaversenyében elért 1381 cm-es dobása 
Kissnek volt ezenkívül egy szenzációsan sike
rült 1427 centiméteres dobása is, sajnos azon- 
b.ifi kilépdt. A verseny másik jó eredményét 
Szabó Miklós érle el, aki nz 1500 méteres Böke 
vándordíja*  versenyben 4:07.4 mp. időt ért el.

Az eredmények a következők: válogató ver- 
árnyék: 100 m. fordulóban: 1. Nngy (FTC) 11.2 
mp.. 2. Gerő III. 112 mp. — 800 m.: 1. Zsilvny 
(RBTE) 2:01.4 mp. 2. Magdics (MAFC) 2:01.4 
mp. — 110 m. gátfutás: I. Fercnczy (MAFC) 
Ifi.4 mp. 2. Kos ács (BBTE) Ifi.4 mp. — Súly- 
dobót: 1. Kiss (MBSE) 1381 cm., 2. Cserenyey 
(BTC 1332 cm.

I. osztályú versenyek: 100 m.: I. Solt (BSE) 
11 mp., 2. Rnggninbi (BBTE) 11.1 mp., 3. 
Hajdú (FTC) 11.2 mp. — 500 m.. 1. Sugár 
(UTE) 107.fi mp., 2. Sugár (MTK) 1:09.2 mp

■— 1500 m: 1. Szabó Miklós (MAC) 407.4 mp..
2. Szerb (MAC) 4 10 8 mp., 3. Pólfl (UTE' 
4 114 mp. - Egyórás futás: 1. Majorosi (EESC) 
10411 in., 2 Hegedűs (ESC) 10397 m. — Távol 

.ugrás- 1. Somfai (MAC) 091 cm. — Sulydobás
1. Cserenvcy (BTC) 1332 cm., 2. Kovách 
(BEAC) 1310 cm.

II. osztrilvu versenyek: 200 m. gát futás: 1. 
Knvócsv (FTC) 20.8 mp. Magasugrás: 1. Soó.s 
(BSE) 174 cm.

Schréder Gyula dr. az országos 
rendőrtiszti világbajnok

A rendőrtisztek háromnapos országos vívó
versenye ma este fejeződött be a RÁC klub
háza mellett felállított szabadtéri plnnsokon. A 
döntőmérkőzések öt órakor kezdődtek nagy
számú és előkelő közönség jelenlétében, mely
nek soraiban olt volt Scitovszky Béla beliigv- 
niinlszler. Issekutz Aurél államtitkár és Beregit 
Huszágh Miklós rendőrfőkapitány is.

A bajnokságot veretlenül dr. Schréder 
Gyula nyerte.

Bajnok: dr. Schréder Gyula (Budapest) 9 
győzelem. 2. Eckl Viktor (Pcstvidék) 7 győze
lem. 3. Duha Jenő (Pcstvidék) fi győzelem 20 
kapott tuss. 4. Dingfclder Imre (Pcstvidék) 0 
gvőzelem 30 kapott tuss. 5. vitéz Válni István 
(Szombathely) 5 győzelem.

Franciaország legyőzte 
Belgiumot 

Külföldi tutballeredmények
Lüttich: Franciaország - Belgium 2:1 (1:1).

Országok közötti mérkőzés.
Csehszlovákia:

Prága: /. liga: Slavia—FK Teplitz 4:1 (3:1). 
Ccchie Kariin—Kladno 3:2 (2:0).

Svájc:
Bem: GrashoppersFC Basel 1:0. — Lewclte 
Lugano 3:1 — FC Biel—Young Boys Bern 

1.0.
Ausztria:

Bées: Az osztrák I. liga bajnokságának sorsa 
vasárnap eldőlt. A Rapid 5:2 (2:0) arányban 
legyőzte a WSC t és e győzelmével megnyerte 
a íigabajnoksógot. A bajnoki döntő előtt az 
Admira és a Hahoah mérkőzött. A meccs 4:4 
(2:2) arányban döntetlenül végződött.

Románia:
Bukarest: Románia—Görögország 8:1 (3:1). 

Mérkőzés a Balkán-kupáért. A meccs vezclő- 
fóljál Wetzcr, Újpest és Pécs-Baranya volt 
csatára rúgta. Biró: Ruzics (Jugoszlávia). A

Vasárnapi sporthírek
X Megnyílt a nemzetközi olimpiai kon

gresszus Berlinben. Berlinből jelentik: A 
Kaiser Wilhelm muzeum aulájában ünne
pélyes külsőségek közepette megnyitották a 
nemzetközi olimpiai kongresszust. A köl
csönös üdvözlő beszédek után az Unter der 
Linden opern-ben sportelőadás volt. Az 
érdemleges tárgyalásokra hétfőn kerül sor.

X Az UTE nyerte a birkózó csapatbajnok
ságot. Vasárnap este fejezték be Magyarország 
1930. évi birkózó csapatbajnokságát, amelyet az 
UT Enycrt meg, 9:16 arányban győzvén a MAC 
ellen. Második nz MTK egy vereséggel, harma
dik pedig a MAC két nyereséggel.

X A Magyar Úszó Egyesület uj hölgyuszó- 
vándordlja: a Solymosi vándordíj, amelyet 
Solymosi Márton ajánlott fel a legrégibb ma
gyar uszóegyesület részére. Az uj sporttrofea 
egy szobormű: néhai Beszédes László szobrász
művész remek alkotása, amelyért a művész 
annakidején a műcsarnoki dijat kapta. Kiírásra 
kerül a MUE junius 8-iki uszóversenyén a höl
gyek 100 méteres gyorsuszásában és elnyerése 
két egymásutáni, vagy háro msorrend nélküli 
győzelemhez X-an kötve.

A „repülő hal“ 
lízkörös versenyben legyőzte 

a félpálya-előnnyel indult 
négyes stafétát a kerékpáros 

pályaévad megnyitó
versenyén

Vasárnap délután nyitották meg a kerékpá- 
ros-pályaszezónt a Millenáris-pályán rendezett 
versennyel. Több, mint 3500 néző megjelenése 
igazolta, hogy a kerékpárossport tavaly óta 
mitsem veszilctl népszerűségéből. A nemzetközi 
verseny eredménye:

Nemzetközi motorvezetéses verseny 15 km 
(30 kör): 1. Szekeres PSE (vezető: Nagy Ká
roly) 12 p. 58 mp.. 2. Rcim (Németország) (ve- 
telő: Witlig Berlin) 140 méter, 3. Mazák MTK 
(vezető Bartos) 410 méter. 4. Mirkovics BSE 
(vezető Pelrovics), 5. Garai MKSz (vezető Tólh). 
Szekeresen szépen és biztosan nyerte a ver
senyt a német versenyzővel szemben.

Netzctközi motorvezetéses verseny 2fí km 
(60 kör): 1. Szekeres PSE 21 p. 43 mp.. 2. Ma
rák MTK 050 méter. 3. Rcim (Németország) 
0H0 méter. 4. Mirkovics BSE 820 méter. 5. 
Gurui MKSz messze. (Vezetők ugyanazok.)

Pontverseny (10 kör): 1. Viltori UTE 32 
pont. 2. Bényei Szolnok Máv. 21 pont, 3. Barna 
MKSz 17 pont, 4. Molnár Szolnoki Móv. 4 pont

Nemzetközi motorvezeléses verseny 35 km 
(81 kör): A verseny legérdekesebb mérkőzése 
Szekeres mindjárt nz elején átvette a vezetést, 
a 20. körben mór egy körrel előzte Reimet. A 
25. körben Szekeres már két körre növelte 
előnyét. A. 40. körben láncszakadás érte s 
kerékpárt cserélt. A 47. körben már előzte 
Reimet, előnyét mindinkább növelte. Az 50. 
körben Mazák előzte Reimet. A A4. körben 
Reimet defekt érte s gépcsere után folytatta a 
versenyt. Ettől kezdve mindinkább lemaradt. 
Elsőnek Szekeres érkezett a célba. Ideje 30 p. 
49 mp.. 2 Mirkovics RSE 400 méter. 3. Marók 
MTK 480 méter. 4 Rcim (Németország) 2320 
méter, 5. Garai MKSz.

A versenyen kívül Hartmann (Drezda) be
mutatta az általa konstruált halformába bur
kolt kerékpárt lízkörös versenyben négy ver
senyző ellenében, akik félpályaclőnnycl indul
lak. könnyen győzött.

A Szenes* —Lovas-pár nyerte meg az Ezüst
kiirt vándordíja*  stafétát.

Vasárnap reggel rendezte a KAC Tárnok- 
F.zöalkürl vándordijas kerékpár slafétaverse- 
nyél 2x100 kilométeres távon a váci ország
úton. Részletes eredmények a következők:

1. Szenes- Lovas MTK I. « óra 47 p. 55. mp.. 
2 Jállcs—-Nemes Poslás I. 47-36, 3 Kék—Vida 
II. UTE 11. 6:54.44 mp.

X AMrgyar Cserkész Síüvetség sportünne
pélye. A Magyar Cserkész Szövetség budapesti 
kerülete vasárnap délután rendezte at üllőiuti 
pályán mintegy húszezer főnyi közönség előtt 
az Idei cserkésznapot. Az ünnepély délután 4 
órakor kezdődött. » azon megjelent Zsitvay 
Tibor ignzságügs miniszter. Puky Endre, a kép- 
viselöház nlclnöke, vitéz Táviig Mátyás Sándor, 
az OTT társelnöke. Szukoválhy Imre, a Test- 
neveién! Főiskola igazgatója és még sokan.

Vasárnap este hét órakor indította útnak 
Jakab Tivadar MAC jőstarter, impozáns külső
ségek között a Hősök emlékversenyének start- 
, út. A benevezett versenyzők közül tizenöt autó, 
iilCnc oldalkocsis motorkerékpár és huszonegy 
szólómotorkcrékpáros indult útnak. A rendőr
ség, egész helyesen, kordont vont a Hősök 
Emlékköve körül és abszolút biztonsággal tar
totta távol a kiváncsiak tízezernyi tömegét az. 
Aréna-uttól a városligeti hídig. A start háborí
tatlan lebonyolítását a rendőrség abszolút biz
tos és erélyes intézkedésének köszönhetjük. 
Nyolc-lizezer főnyi közönség jelent meg a 
startnál és ezeknek a kordonon kivüi való tar
tása megfelelően igénybevette a rendőrség tel
jes erejét. A startnál képviselve volt a kor
mányzóság, a honvédfőparancsnokság, a bel
ügyminisztérium, a csendörség, a kultuszminisz
térium. az Országos Testnevelési Tanács, az 
angol Touring Club, a Királyi Magyar Automo
bil Club. A honvédfőparancsnokság képviseleté
ben Pisztelka ez.rcdes, Vasiéi tábornagy és 
Álgya-Pap Sándor altábornagy jelent -meg. A 
start elölt felvonullak az összes motorosok, 
majd Álgya-Pap Sándor a MAC nevében meg
koszorúzta a Hősök Emlékművét, amelyre n 
versenyzők egy-egy szál virágot dobtak kegye
letük jeléül. A verseny A-kategória résztvevői 
1164 kilométert tesznek meg a következő út
vonalon : Budapest—Kecskemét—Szeged—Bé- 
késcsaba—Mátészalka—Sátoraljaújhely — Szinn 
—Balassagyarmat—Szob—Budapest. A B-cso- 
port tagjai 882 kilométert tesznek meg a kö
vetkező útvonalon: Budapest—Miskolc—Sátor
aljaújhely—Szinn—Balassagyarmat — Szob — 
Budapest. A versennyel járó Intézkedések meg

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MtlNTÉZET R.T. K0RFORG0GÉPEIN, BUDAPEST, VL, ARADI UCCA 8. ™ NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

KÜLFÖLDI SP0RTHDPLÓ
Az UTE úszói győztek Nürnbergben

Nürnberg, május 25. I vegyes stafétának volt.
A Rayern 07 klubközi uszővei senyén az. UTE A két klub közötti vizipólómérkőzést az UTE 

50:40 pontaránnyal győzött. Első helyezése a I remek játékkal 5:0 (2:0) arányban nyerte. Ha- 
100 m. háluszásban Borainak, és a 3x100 m-es' lasi 3 és Németh 2 góljával.

Balkán-kupában Románia vezet két győzelem
mel.

Kolozsvár: Turda—KAC és KMSC kombi
nált. 1:1 (1:0).

Nagyvárad: Mures—Törekvés 1:0 (0:0).
Arad: AMTE—ATE 5:2 (3:0).
Temesvár: Glória—BMTE 1:0 (0:0). Orsz. 

bajnoki elődöntő. A bajnoki középdöntőben az 
aradi Glória, a kolozsvári Universitatea, a bu
karesti Juventus és a kisenevi Viteasul csapa
tai jogosullak a részvételre.

Brassó: Brasovia—Nagyszebeni SE 1:0 (0:0).
Németország:

Hertha—Spandauer 3:4; Schalke—Düsseldorf 
3:2; München 1860- Allemania Dortmund 2:1; 
Kassel- BC Sport 3:0; FSV Frankfurt—Ténrils 
Bourussia Berlin 5:1; Stuttgarlcr Kickers— 
Eintracht Frankfurt 4:3; ASV Nürnberg—SSV 
Barmon 6:2; WAC Bées—Bayern München 2:1; 
Düsseldorf 99—Jahn Werdol 2:1; SPFR Lipcse 
— Prcusscn Chemnitz 6:1; SPD Chemnitz— 
Basel (városközi) 3:2; Guts Muts Drezda—■ 
Wacker Halle 3:0; Drezda—Basel (városközi) 
1:1.

Franciaország:
A Queens Glasgow skót csapat két mérkőzést 

játszott a Racing Roubair. csapatával. Első nap 
2:1 arányban győzött, másnap 1:1 arányú dön
tetlent ért el.

X Sportpedagógusok továbbképzése. Király 
Dezső testnevelési tanár a vallás- és közokta
tásügyi miniszter engedélyével, a julius 3—19. 
között terjedő időben Magyaróváron tovább
képző gimnasztika-, atlétika- és játéktanfolya- 
mot tart testnevelési tanárnők, tanárok, taní
tónők, tanítók és levenleoktatók részére. A tan
folyamra vonatkozóan maga az előadó tanár 
nyújt felvilágosítást lakásán, X., Belső Jászbe- 
rényi-ut 1.

imó JBlQt
X A műegyetemiek ifjúsági atlétikai ver

senye. A MAFC vasárnap délelőtt ifjúságiak ré
szére rendezett bertalan-utcai pályáján atlétikai 
versenyt, amelyen a tömeget a háromszor 1000 
méteres staféta állította starthoz. Nem keve
sebb, mint 14 csapat indult ebben a számban. 
A győzelmet a műegyetemiek Galgóczy—Envedi 
—Pogány összeállítású csapat szerezte meg, 
miután a favorit MAC-csapat eltaktikázta a 
versenyt. A győztes csapat ideje 8 p. 33.8 mp. 
Másodiknak a Törekvés csapata futott be 8 p. 
35.4 mp. alatt, mig a negyediknek lemaradt 
MAC-staféta 8 p. 37.8 mp.-ceí futott. A harma
dik helyre befutott FTC-csapatot szabálytalan 
váltás miatt diszkvaliílkálták.

JkUTÓNAPLrÓ
4- motorkerékpár, motorcsónak és awiatüta +

A Magyar Athletikaí Club 
1930. évi második országos 

Hősök Emlékversenye
tételét, vezetését a MAC motorsportosztályának 
kipróbált rendezőgárdája Máry Dezső, Szobo- 
dics Sándor, Jakab Tivadar, Údvardy György, 
Gorove Antal, Iványi Gusztáv és Varga Gyula. 
végezték. A MAC motorsportosztályának vezet- 
tősége hétfőn este 7—9 óra között a beérkezés
hez örömmel látja és meghív minden őszinte 
sportbarátot. A cél a magyar királyi állami 
gépkocsiüzemtelepen II., Ezredes-utca 5—7. sz. 
alatt van.

Kálmán Sándor

Legjobb Autooneu 
Legjobb Autűfeiszerelfis 

nagy Jözseinéi
VI., Andrássy-ut 34.

Telefon: 221- 97. 285—63

Szaimruas! rendelő vér és nemihete, 
aek részére. E«0»t Sál- 
tartan oltás. Rendeléa 
ejtést nap. Ríkőerl rt! 32 
I 1. Rrtkuss.il

Az 1930. évi harmadik 
Concourt d’Élégans

A magyar autóstársadalom nagyszabású ün
nepe lesz a harmadik nemzetköri Concours 
'Élégance. Május 29-én rendezi az Úrvezető 
szerkesztősége a válogatott rendezőbizottsággal 
karöltve, amelynek tagjai báró Pirett de Bihain 
Jenő, Brunswick György. Wolfner András. 
Tors Tibor. Kavársbázy Vilmos. Pogány Mó-

Megóvja a motort gyón kopástól. 
ric, Lányi Dezső. A Concours színhelye az idén 
a Magyar Pólőclub festői szépségű margit
szigeti pályája lesz. A Concourson sportkocsik, 
nyitott túrakocsik, csukott és csukható kocsik 
és motorkerékpárosok vesznek részt. A résztvevő 
jármüvek szépségét, kényelmét, a vezetők és 
utasok öltözékét, valamint az egész összbenyo- 
más harmóniáját, és clegánciáját a nagy gond- 
dal összeállított zsűri fogja elbírálni. A zsűri 
elnöki tisztét Andrássy Sándor gróf, a KMAC 
elnöke vállalta. Az autóstársadalom nagy üh- 
nepe lesz a csütörtöki Concours. Bár a Con- 
caurs nevezési ivei alig néhány napja jutottak 
el csak úrvezetőinkhez, a nevezések áradata 
futott már eddig be az Úrvezető szerkesztősé
gébe. A nevezések között egyik legelső Bethlen 
István gróf miniszterelnök kocsijának rész
vételét jelentette be. utána következett Schön 
bárónak, a német követnek, Titkos Ilonának, 
Jellcnc Katónak, stb. nevezése. Sorra jelent
keztek színpadjaink primadonnái is, kik közül 
bizonyára egy sem marad el a nemes vetélke
dés színhelyéről. A legérdekesebb pályázók 
egyike egy világhírű külföldi rnozicsillag lesz, 
aki egy Mercedes-kocsin a Concours napjára 
érkezik Bud ipestre. Az érdeklődést és a jelent
kezéseket tekintve, nagysikerűnek és kimagasló 
eseménynek jósoljuk az ezévi Concours d'F.li- 
geancc-ot. K. S.

LÓSPORT
Káposztásmegyeri versenyek

Nagyszerű versenyekkel szórakoztatta az 
L'rlovasok Szövetkezete vasárnap a tuff közön
ségét. A program minden száma poiiípás ké
pet nyújtott változatos és izgalmas küzdelmei
vel. Elénk érdeklődés előzte meg a nap főszá
mát, az Inkey Antal emlékversenyt, amelyben 
legjobb gátlovaink kerültek szembe egymással. 
A versenyt impozáns stílussal Magyar Balázs 
főhadnagy Dőmsöd-je nyerte meg 10 hosszal 
Missy és Alamuszi előtt. A Folbcrth József em
lékversenyben az ifjú Herberstcin gróf újból 
bebizonyította, hogy legjobb urlovasunk, mert 
Árendós-sal annak ellenére is könnyen győzött, 
hogy lova csökönyösködése miatt rosszul star
tolt.

A részletes eredmény a következő:
I. futam. 1. M. kir. 2. honv, huszárezr. Pour 

rlre (2>/«). Muhr. 2. Sóska (8) Valkó. 3. Elöl
járó (6:10 reá) Turcsyn. F. m.: Vándormadár 
(14), Neves (6), Salinclte (4). 3’/t h. 2 h. Tót. 
10:31, 20, 49. — II. futam. 1. Jeney J. fh. Pat- 
rona (nyolctized reá) tulajdonos. 2. Melropole 
(nyolctized reá) Albrecht. 3. Eszék (6) Balá- 
zsovics. Több ló nem futott 2 h. rossz. Tót.: 
10:19. w- III. futam. 1- Magyar B. főh. Döm- 
söd (nyolctized reá) Jeney. 2. Missy (6), Palzák.
3. Alamuszi (l’/») Fetting. F,, na.: Kincs (8), 
Lazarone (3). 10 h. háromnegyed hossz. Tót. 
10:20, 17, 27. — IV. futam. 1. Beeves H. úrnő 
Keepsacke (2%) Fetting. 2. Tarantel (l'A) 
Csaló. 3. Juci (1%) Kovács M. F. m. Mirabelle 
(fi), Sucky strike (8), Szellőlámpa (10). 3 h. 
fél h. Tol. 10:29, 16, 16. — V. futam. 1. Peta- 
novita I. Árendás (7: 10 reá) Herberstein gróf.
2. Baksis (2) Turcsyn. 3. Délibáb (5) Muhr. 
F. m. Szinusz (4), Deli (4), Bcau Geste (16). 
ötnegyed h. háromnegyed h. Tót. 10:18, 13, 16. 
— VI. futam. 1. Csernetics B. Bábé (6) Klim- 
scha. 2. Maga (5) Cseszkovits. 3. Bánkárné (2) 
Fodor. F. m. Harangvirág (14),Hadur (6), Pellit 
(4), Rondind (16), Salvia (4), Relsky Batidi 
(12), Bohóc (4), Emeletes tót (10). Rózsika (20) 
Pillangó (8), Kirgiz (5). Hurry hope (10). 2 h. 
1 h. Tol. 10:57, 20, 42, 22. — Vn. fntam. 1. 
M. kir. 3—4. honv. tüzéroszlag Bakter (4),
2. Rege (5) Dóczi. 3. Duhaj (2*/»)  Cseszkovits. 
F. m.: Numa Pompilius (12), Madár (3), Tű- 
nió (%). Bakflsch (10), Elida (8) Szanda (6)« 
ötnegyed h., ötnegyed h.

Claíre nyerte 
az Osztrák Kancadíjat

A vasárnapi bécsi versenyek eseménye az 
Osztrák Kancadij volt, amely a várakozásnak 
megfelelően a magyar lovak fölényes győzel
mével végződött. A versenyt könnyen, négy 
hosszal Festetics herceg Claire-ja nyerte meg 
Horváth Ákos Hajnal-jn előtt, amely mögött 
Prctty Molly lett harmadik. A vasárnapi bécsi 
versenyek részletes eredménye a köveiket-:

I. futam. 1. Stall Riva Velehrad (8) Sebaj*  
bal. 2. Savannah (2) Szilágyi. F. m. My Bab?, 
Kupris, Plévna, Malva. Tót. 10:78, 29, 17." — 
II. futam. 1. Rothsehild ■ A. báró Sans coeuf 
(l’Á) Szabó L. 2. Perun (3) Stecker. 3. My hojjie 
(3) Slirctila). F. m. Vándorán, Dennoch, Hdppy 
Girl, Széplak. Tót. 10:20, 11, 11. 11. — fit. fn
tam. 1. Rothsehild A. báró Flash llftht (5:10 
reá) Szabó L. 2. Beaurívage (1*4)  Schejbal. 3. 
Ghihwürmchen (12) Stecker. Több ló nem fu< 
lőtt. Tót. 10:13. — IV. futam. 1. Fertetics her
ceg Clalre (7: 10 reá) Each. 2. Hajnal (2) Caiita.
3. Prettv Molly (10) Schejbal. F. im: Safari, 
Alpine, Dnshing Girl. Tót. 10:18. 11, 11. — V. 
futam. 1. Stall Mitos Sudár (l’A) Szabó L. 2. 
Gallióne (1%) Müller. F. m.: Monsum, Posei*  
dón, Bninette. Tót. 10:28. 19, 12. — VI. futam. 
1. Schwadron Sugár (5) Weissengruber bdn. 2. 
Wilhelmine (l’/t) Reinwa.ld. F. m.: Zsé.fl, Nér« 
rám, Eszemadta, Udine. Tót. 10:72, 2fi, 1fi. — 
VII. futam. 1. Tonclles A. Szigetvár (3) Sc.héj*  
bal éa Schiller O. Dorado (4) Szilagyi, hnllver*  
senyhen (3). Heuschrecke (3) Balog. F. m-1 
Perplex. Ezerév. Szeladon. Lorctto, Kismet, 
mona. Dollár. Tol. 10:18 és 15. Helyre:. 15< 
14, 14.

A •zerkeartésérl és kiadásért felel:

Dr. ELEK DUGÓ

Rrtkuss.il

