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Felszeghy Béla dr. közigazgatási biró 
sulyos szerencsétlensége

Ötvenezer tomboló ember 
előtt döntetlenül végzett 

Becsben a magyar csapat
A svaid bírd Hűt nagy Mveddse fosztotta mag a magyarokat a győzelemtől- 
Turay veresen oson össze: egy fogat kirúgtak es agyrázkódással vittek el 

a mentok - Gallina, az ul csodakanus Óriási sikere Becsben
——■—h<———

Magyarorszag—Ausztria o:o
Nagyon nehéz másfélóra előtt állt a ma

gyar futball, amikor az Európa-Kupa harcai
ban Bécs falai alá érkezett azzal, hogy győz
nie kell, ha korrigálni akarja az első Európa- 
Kupa nagy csalódását. Bécs soh.asem volt 
könnyű vadászterület s áz ott szerzett győzel
mekre a világ minden futballozni tudó nem
zete felfigyel. Kettőzött most ez a figyelem 
aróta, amióta a mérkőzések pontra és gól
arányra mennek s amióta az Európa-Kupa 
megnyerése egyenesen diplomáciai sikert is 
jelent.

Nehezen döcög a magyar futball szekere 
az utóbbi időben s hiába minden jól kiterve
zett haditaktika; sok váratlan véletlen zavar 
közben. Ilyen véletlen volt az is, hogy előbb 
Barátky lemondásával a jobbhalf posztja, 
majd Auer sérülésével a jobbösszekötő helye 
igényelt tartalékot. Nem ment tehát Bécsbe az

Drukkoló magyarok tömege a magyar főhadi
szállás előtt

Bécs, május 3.
(A Hétföl Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Magyar szótól hangos a Metropol- 
szólló környéke, ahol nemzeti csapatunk 
szállást ütött. A szálló előtti térségen s a 
szemben lévő kávéház terraszán a magyar 
kísérők egész légiója áll és ül, szinte for
galmi akadályt képez. Olyan most a város
nak ez a pontja, mint egy hadiszállás, ahol 
a nagy csata terveit főzik. Az indulsá 
előtt félórával robognak be egymásután 
Sopronból, Győrből, Szombathelyről és Po
zsonyból a szürke, porral burkolt túra
autók. amelyeket, úgy látszik, az utolsó pil
lanatban bérelt ki a fanatikus sportközön
ség. Ahogy befutnak ezek a messziről jött 
kocsik. » tolongás szinte életveszélyes lesz: 
megindul a hajsza a jegy után. Különösen 
az ülőhely után. Dehát ez nincs. Már szom
baton elkelt az utolsó szálig a Iloheivarte 

a magyar csapat, amely robusztus erejével 
eleve a győzelem zászlaját vihette volna ma
gával fel a régi császárvárosba.

Ez volt tehát az előzmény. Ilyen előzmé
nyek mellett pedig

egyenesen győzelemnek számit az, hogy 
Magyarország meg tudta őrizni a veret
lenségét s az Európa-Kupa első három 
mérkőzését négy nehéz pont megszerzési

jével zárta le.
Az első fordulóból tehát mindössze egy 

mérkőzés hiányzik. Igaz, hogy ez azután 
Olaszországgal fog szembeállítani bennünket 
s még hozzá olasz területen. Addig még egy 
félév telik el, van idő tehát bőven a készülő
désre és a nagy revánsra, amely talán majd 
feledtetni tudja a sötétemlékü 5:0-ás veresé
günket.

rengeteg ülőhelye, úgyhogy
a későn érkezők már csak az állóhelyen 
drukkolhatják végig az utóbbi évek leg
izgalmasabbnak Ígérkező mérkőzését.
A bizakodás és jókedv örömteli lármája 

tölti meg a teret s aminthogy ez természetes 
is. azonnal fogadások indulnak meg a mér
kőzés eredményéről. A pesszimisták az eget 
figyelik, amely percről percre sötétül. Dél
előtt még gyönyörű napsütéses májusi verő
fény ragyogott, enyhe széllel, délutánra 
azonban a régi császárváros házai felett vi
harossá dagadt a szél s nehéz csőfcllegek 
rojtjai lógnak alá, nagy záport Ígérve. Végre 
ismét kisüt a nap az indulás előtt, csak a 
viharos szél marad meg.

A szálló ajtajában megjelennek a magyar 
játékosok, dresszbe öltözve, kis felsőkabát- 
tál, hatalmas éljenzés harsan fel, azután a/ 
autóbuszba lépnek * 

elindul a tizenegy magyar fiú a Hohe- 
warte rettegett pokla felé.

Ebben a medencében már sok-sok keserű 
órát gyártottak az ügyes osztrák lábak a 
magyar futball közönségének.

A nagy forgalomban lassan halad az autó
busz, végül megérkezik a pályára s a játé 
kosok azonnal az öltözőbe mennek. Az 
osztrákok egyenként érkeznek, valameny- 
nyien civilben, csak a pályán öltöznek át. 
Az utolsó az apró Morvát, akit meg is szid
nak a késésért.

Melsl és Máriássy az öltöző előtti pádon 
ülnek a napsütésben s halkan tárgyalják az 
elkövetkezendőket. Meisl sajnálja, hogy Auer 
sérülése miatt kimaradt a csapatból, majd 
az udvarias sajnálkozás után mosolyogva 
teszi hozzá:

— Azért bármi Is történik, barátok 
maradunk.

Egetverő éljenzés harsan most föl: a ti
zenegy meggypiros dresszbe öltözött magyar 
flu kifut a pályára. Nemzetiszinü zászlók

HoppI Auff... zúgja 40.000 osztrák torok
Megindul ■ nagy csata. Szünet nélküli izga

lomban száll előre a labda és az osztrákok szinte 
tombolva ordítják a harci kiállásokat:

Hopp! Auft — Hopp! Auf!
Velük szemben szinte tehetetlen az a párezer 
magyar. Csak a szüneteket használják ki s akkor 
azután dörög is a híres „Huj! Huj! Hajrá!" Hiába 
—negyvenezer emberrel tizemben nem győzi az 
a pár rekedt magyár torok. Azután még más is 
van itt. Az osztrákok már regen elveszítették nz 
egykor híres objektivitásukat, szinte magukon 
kívül kiabálnak már akkor is, amikor a legártat
lanabb rcmplibe keveredik egy magyar játékos. 
Tombolva követelik a magyar játékosok kiálli- akcióját. Tapsol az osztrák publikum, 
tását, pedig hát nem történt semmi. Mércét bíró' merthogy mellé ment a labda.

Mandl

lengenek mindenfelé, bár szemmellátható, 
hogy a magyar kolónia széttagozódott s a 
kápráztató embergyürüben csak egy-egy 
szigetecskét alkot. A kis számot azonban 
ellensúlyozza a lelkes harcikedv és kettőzött 
torokkal harsan fel újra és újra magyarul 
az éljen. A két legöregebb: Mandl és Blum 
középre sietnek, kezet 
fognak Mércét svájci bí
róval, azután egymással. 
Felröppen a pénzdarab s 
a napsugárban vakítóan 
villan meg, most egy pil
lanatra minden hang el
némul és minden mozgás 
lecsitul:

nehéz dolog felett 
döntött most ez a 

kis pénzdarab: 
kinek kell széllel és nap

pal szemben játszani az első félidőben? 
Mandl örömmel int, hagyományos szeren
cséje nem hagyta el, a mienk a nap és a szél 
segítsége.

egyelőre tartja Is magát a 
tömcghangulaltal szemben, 
hanem aztán ... Az első 

.öt percben Kalmár kerül 
roppant veszélyes lövő- 
helvzetbe. Itt van az al
kalom a vezetésre I De 
egyetlen pillanat s Kalmár 
elkésett. Utána ismét Kal
már feje nyúlik ki n kapu 
előtt magasan, a régi, ret
tegett formában s « labda 
süvítve zug az osztrák ka
pu felé! Hatalmas sikitás...

Kalmár minden magyar gólt lát.
de a labda alig valamivel 

kerüli el a kaput. Dörgő taps jutalmazza Kalmár 
főleg.



2 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1981 májúi 4.

HYPEROL
Ezzel azután befejezi- Kalmár minden munká

nál, mert azontúl végig messze elmarad attól a 
formától, amelyet — ugylátszik — még Jósokára 
fog csak elérni.

Moat jön aztán egymásután két olyan hely
zet, amely a magyarok Javára dünlhette 

volna el a mérköaéat.
IdindketlŐ a bírón múlott éa mind a kettő 11-est 
éidemcll volna! Dlum ugyanis előbb szándékosan 
'kézzel fogta el a labdát büntető területen belül, 
majd utána súlyos és durva faulttal akadályozta 
Tnrayt jóval a 16-oson belül. A két tipikus 11 
közül azonban egyet sem adott meg Morcét, a 
svájci biró, akiben annyira bizolt az MI.Sz. 
Magyar fölény mutatkozik végig ar első félidő 
folyamán, de sem Barátky. sem Kalmár nem 
tudja kihasználni a kedvező helyzeteket Turay 
pedig sérülten játszik. Azután még van valami.

Még egy elsikkasztott tizenegyes... aztán 
Turay véresen esik össze

Már szünet közben Márlássy dr. és Fischer 
Mór fölkeresték a svájci bírót és udvarias, de 
erélyes hányon figyelmeztették a két meg nem 
adott ll-esrc. Ezután megkezdődött n második 
félidő, amelyben a magyar csapatnak ismét 
volt egy kis szerencséje: a nap a felhők mögé 
bukott és uz erős szil alábbhagyott. Az dlső 
támadást nz osztrákok vezették, de Siegl hatal
mas bombája Gallina biztos kezében kötött ki. 
Azután ismét az osztrákoké a kezdeményezés 
és most Tögl van soron, zug a bomba, és Gallina 
csodás stílusban roblnsonáddal tolja kornerre 
a menthetetlennek hitt labdát. Ebből nem lesz 
semmi, ugy hogy Tánctér rohamozhat, de 
Franíl véd. Utána ismét Tenczcr vezet két 
támadást, egyikből azonban Turay csak komért 
ér el. a másik pedig nz osztrák kapus zsák
mánya lesz. Később Tlcíka Is szóhoz jut, de jő 
labdáját Kalmár mellé fejeli.
Erős as iram, vad a Játék, Tenezer Ismét 
komért csikar ki. Ez. már a hatodik, de ebből 
sem lesz semmi. Azután nz osztrákok is kor
úért érnek el és Smistik fejéről a labda kapu 
mellé jut. A 90. perctől kezdve magyar fölény 
alakul ki ismét, tehát nincs szerencsénk, nem 
sikerül semmi. A 40. percben Ticska rohamát 
Blum akadályozza, sorsdöntő pillnnat es is
mét, mert

Blutn a labdát tisztán IMI le kénél, 19-oson 
bellii.

Nincs mentség, de mégis, a birő sípja néma 
marad. Ez volt az utolsó alkalom a győze
lemre. A hátralévő pár percben már csak arra

Gallina, a meccs hőse...
A ciapat All»láb«n réve nem elégi-

t.ll ki.
A halkor •« ol.« MlldAbrn Jóformán ««- 

hol sem volt
s hogy nem történt « játéknak ebben a sza- 
kassában nagyobb baj, azt kizáróan annak kő- 
srönhetjük, hogy

kivételesen aa osztrákok Is nagyon gyen
gék voltak.

A Jubiláns Kiéber, nki 
ezúttal huszonötödször 
húzta magára a váloga
tott trikót, az első fél
időben szinte teljesen 
kiesett a játékból. Ko
rányi, aminthogy ezt 
várni lehetett, inkább a 
védelemben dolgozott és 
segiteit Mandlnak, aki 
ezen a mérkőzésen nem 
volt teljesen fitt. He- 
lyozkedési érzéke most 
is páratlanul állt a po-

Kléber rondon, de hiányzott 
belőle a sulv, az erő és 

• gyorsaság. Korányi segítségére tehát alapos 
értik ség volt . . . Mandl mellett Dudás agilitása 
emelkedett ki ezen a mérkőzésen s a védelem
nek a lelke Gallina után nz újpesti bekk volt.

Ujabb oicsúbbouaso 
a Miiuiacun W

Kész príma minőségű Hubertus- 
kabát 80 1’ helyett ......... P 18..

Oxford lóg gallérral 9 P he
lyeit ..................................... p 4.*o

Rövid alsónadrág............. ..... p 2.XO
Pouplln Ing két gallérral .... p 8.00
Vlacosa (hibátlan) eelyemha- 

rianya.................................... p 2..0
p 2.*o

GFB aelyomhari.nyik hat ml- 
nóaógben.............................. p 4.S0

Tlaita uv.nlti Mrtlwínt
l.-ÍB P bolyait most p Í2.3O

TISZTVISELŐK ÉS KATONATISZTEK BEV. KÖZPONTJA R. T.
Budapest* V., MlatyAnk-utca 2 (l)eAk Fcrenv-atca sarok)

szájvizlableífa
Ideáll* ■■*]- *• loroM.riSil.nHS

ami a magyar győzelem útjában áll a ez Franzl 
hallatlan sztrenteséje.

Szünetben elképesztő Izgalom uralkodik a ma
gyar mezőben A.Mriássy feldúlt arccal, iápadtr.n 
és indulatosan járkál, szinte tajtékzik a düh be 
lile, hogy Mércét a kél tizenegyest elsikkasztotta. 
A fiuk s a meg/ele nő funkcionáriusok Gallinát 
dicsérik mind, aki néhány védésével már az első 
félidőben is legjobb embere volt a magyar'csa
patnak. Mindez, a menedzser biztatja a fiukat: 
csak nyugodtan játszani tovább, fölényben vol
tunk, megnyerhetjük a mérkőzést.

Ezalatt Metal odakint a folyosón gondterhe- 
sen sétál fel s alá.

— Talán ... Talán a második félidőben sikerül 
megnyernünk) — mondja csendesen. S ebben 
már benne van a kritika: az első félidőben meg
nyerhettük volna ml.

törekszenek a magyarok, hogy tartsák legalább 
a döntetlent, s igy az 
egy pontot Is. Már vége 
is volna a mérkőzésnek, 
amikor a 44. percben 
Ticska egy középre adott 
labdáját Franzl kifutás
sal próbálja menteni,

Kalmár és Turay 
szörnyű rössel fut
nak a magas lab
dára, mind a keltő 
fejel, hatalmas erő
vel vágódik össze a 
két koponya, Turayé 

Véresen zuhan hátra és 
ájulton terül el a porondon.

Szerencsétlen egy eset. A birő már lefújja a 
mérkőzési, ö mentők hordággyal rohannak 
Turay felé, aztán viszik ki az ájult játékost. Az 
arca csupa vér, de Kalmár is tapogatja a fejét. 
Schwartz dr., az osztrák szövetség orvosa, n 
mentőkkel együtt gyorsnn megvizsgálja Turayt, 
akit nem sikerül eszméletre téríteni. A diagnó
zis eredménye szomorú:

Turay egy foga tört ki éa agyrázkódást 
szenvedett.

Az egyöntetű vélemény azonban az, hogy az 
agyrázkódás valószínűleg nem lesz súlyos.

S ezzel vége is van a szomorú napnak, amely
ben csak nz az. egy vigasztaló, hogy nem mind 
a két pont maradt Bécsben.

Dudás

Egy negyedóráig

Külön fejezetet érdé- 
mel meg a Nemzed sok 
viharban edzett, do fiatal 
kapusa,

Gallina, aki ezen a 
mérkőzésen egyszeri
ben a kontinens leg
híresebb kapuvédői 
sorába emelkedett.

Nagyszerű helyozkedési 
érzéke, ruganyos moz
gása, halállmegvelő bá
torsága, sikerült kifu
tása és labdafogásának 
biztonsága még a sovén 
bécsi közönség körében 
is osztatlan elismerést kel 
kizáróan őzen a fiatal fiun múlott az, hogy a 
magyar csnpnt veretlenül térhetett haza Bécs- 
ből. Szóval, éppen az a pont volt a legerősebb, 
amelyet a legjobban kritizáltak.

A csatársorban csak a kél szélső, Ticska és 
Tenezer Játszotta ki azt a formát, amelyet vár
tunk tőlük. Beadásaik nagyon jók voltak, de 
a belső csatárok sorra mindent elrontottak. 
Turaynál, aki kétszer sérült meg egymásután, 
nz indiszponált játék niég magyarázható, annál 
kevésbé azonban Kalmár és Barátky gyenge 
játéka. Kalmár nem vált be a balösszekötő 
posztján, Barátky pedig gyenge lövéseivel mesz- 
»ze Auer mögött maradt.

Angol férfi gyapluszÖvet
P 40.—, P 48.- helyett
P............................28.- 80.- 26-

Nehéz tlsztasolvem CrooedeChine
(Meteor) P 18.50 helyett .. P 8.-

Eredeti mintázott japán nyers- 
seiyem 8 P helyett............ P 5.S0

Divatos neppé-szö vetek
17.50 P helyeit.............. 1’4.50 5.-

la Crépe Mongol ................... P 5-
Tisztviselő vászon................... P l.u
03 cm. futószőnyeg m............. P 2.90
Dlvatnyakkendő P ............. 2.50 3v.

Rövid interjúk a hosszú 
másfélóráról

A mérkőzés ulán még szinte tombolva őrül 
a kis magyar kolónia a győzelemmel felérő 
döntetlennek i azalatt odabent az Öltözőben a 
fiuk s a magyar vezetőség

Ossse-vissza csókolják Gallinát, a nap 
hősét.

Amikor megérkezik a mentőcsapat az ájult 
7'Ufűl/uaf, elcsendesül az öröm, lecsittul a lár
ma s aztán nyilatkoznak a nagy nap derék 
munkásai:

Mandl, a magyar csapat kapitánya: Reális
nak tartom az eredményt, mert az első félidő
ben ml, a második félidőben az osztrákok vol
tak Jobbak.

Gallina, az uj csodakapus: Nem tudok mást 
mondani, nz eredmény beszél helyettem.

Kiéber, a jubiláns válogatott centcrhalf: Az 
eredmény egészen Irreális, mert ha a két 11-est 
le nem nyeli a biró, akkor legalább 2:0 arány
ban megnyertük volna a mérkőzést.

Mlnder, a magyar csapat menedzsere: Az 
eredmény megfelel — a gólképtelenségünknek. 
Auerral biztosan megnyerjük ezt a mérkőzést.

Megmérhette magát
Lányi Emil vállalkotó
Mikor a munkásai a hclibérűkérf jelentkeztek, 

holtan fatálfák a szobájában
A gazdasági válság okozta öngyilkossági Jár

ványnak uj Áldozata van: Lányt Emil ötven- 
négyéves vállalkozó tegnap délután Tompa
utca 17. számú házban levő lakásán megmér- 
gezle magát.

Az idős vállalkozónak a Liliom-utca 7. számú 
házban

nagy és Jól Jövedelmező bádogos- ás 
szerelőműhelye volt, |

amelynek jövedelméből családját szépen eltar
totta. Az utolsó évek gazdasági depressziója 
azonban Lányi vállalkozását sem kímélte meg. 
Egy év előtt

felosztatta UUom-utca! műhelyét.
Egy év óla műhely hiányában csak épület

munkát vállalt és
egyetlen megrendelője n főváros volt. 

Azonban a közmunkák Is egyre ritkábbak let
tek. Utoljára egyik fővárosi iskolatatarozás 
bádogos- és szerelőmunkált "kapta meg. öt mun
kása dolgozott az épületen.

Szombaton délben, mikor a munkások be
fejezték munkájukat, fizetésüket kérték. Lányi 
Emil ekkor

kijelentette, hogy nincsen pénze, 
este hét órakor menjen fel egyikük a lakására.

Hatvankét bombát találtak 
egy anarchistánál a Madrid- 

Barcelona kozott közlekedő vonaton
Merényletierv Zamora kSatársaságí elnök ellen

Párizs, május 8.
f.4' IlétfÖi Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) A Madrid—Barcelona között köz
lekedő gyorsvonaton letartóztatták Manuel

Hat elgázolás és egy súlyos autó
összeütközés történt vasárnap

Vasárnap igen sok közlekedési baleset tör
tént a fővárosban. A gázolások és összeütkö
zések egész sorozatához hívták ki a mentőket.

Az Andrássy-ut és Bajza-utca sarkán 
a Bp. 1Ő—467. rendszámú ontó elütötte 

Gundcl József kocsist, 
aki a Kálvária-utca 27. számú hátban lakik. A 
szerencsétlen embert súlyos sérülésekkel szállí
tották a mentők a Rókus-kórházba.

A Népliget közelében vasárnap reggel
László Gergely 47 éves munkás leesett a 

villamosról.
A mentők a Szent Istvún-kórházba szállították'. 
A Kiskorona-utca 28. számú ház elölt

a Bp. 81—896. számú motorkerékpár el
ütötte Konc/. Sándor fővárosi artistát, 

csökkenti a vér
nyomást, megszünteti a fejfájást és meggátolja 
az érelmeszesedést
Aki a Raktdr-ulcA 41. szám alatt lakik. A men
lök a Rókus-kórházba szállították. — Vasárnap 
délután az Aréna-utón Juhász István solTör Bp. 
18—Ö07. rendszámú gépkocsijával elütötte Ko
vács Jenő 31 éves fővárosi altisztet, akit a men
tők a sebészeti klinikára szállították. — Az 
Arudi-ulca 5. szánni ház előtt

Bónya Frigyes gépész Bp. 46—869. számit 
motorkerékpárjával elütötte Dénes Artúr 

főfelügyelőt,
aki nz arcán szenvedett könnyebb sérülést. — 
Vasárnap délután a Pálffy-lórcn György Mi
hály 28 éves pályatnunkás fel akart ugrani a 
nozgásban leső villamosra, azonban 

visszaesett és a ker’krk alá zuhant.
Llelvesrélyes sérülésekkel szállították az Uj 
Szent János-kórhárba.

Súlyosabb természetű a ti tóösszeÜ t közés tör
tént vasárnap délután a Kun-utca és Tisza Kál
mán-tér sarkán, ahoi

Pedig jó lett volna « győzelmen túljutni ezen 
a napon, mert nem hiszem, hogy jnég egv ilven 
gyenge csapattal valaha Is kiáltanak az ostlrá-

Márlássy, a magyar csapat kapitánya: Az 
első félidőben mi nyerhettük volna meg a mér
kőzést, a másodikban az osztrákok. Igen nagy 
balszerencse volt az, hogy a bíró a két 11. 
tehát a biztos győzelmünket elnézte. A csatár
sorunk nagyon gyenge volt.

Mcisl, az őszi rák csapat kapitánya: A játék 
nem volt nagy stílusú, a teljesítmény is méné, 
kelt, no meg a szerencse is. Egy kis szerencsé
vel mi is megnyerhettük volna a mérkőzést.

Blum, az osztrák hátvéd: 2:0-ós osztrák győ
zelmet érdemeltünk volna. Csalódtam a magya
rokban, egyedül Gallina kápráztatott el.

Mércét, a mérkőzés bírója: Reális volt a játék 
nagyon tetszett a gyors iram. A két reklamált 
ll-esből egyet sem láttam.

León Andor.

Ott fog fizetni, addigra szerez pénzt.
Lányi a munkásokkal való beszélgetés után 

hazament, de ebédet nem evett, feleségének 
fejfájásról panaszkodott.

Azt mondotta, hogy lefekszik pihenni. Bement 
a hálószobába ét lefeküdt a seriónra.

Este hét órakor csengettek Lánylék előszobá- 
jának ajtaján.

Aa egyik munkás jött a hetibérért.
Lányi Emilné ekkor beszólt a hálószobába:
— Itt vannak a munkások a pénzért.
A felszólításra nem jött felelet. Lányiné rosz- 

szat sejtve, benyitott a hálószobába, odarohant 
a díványhoz a megrázta férjét. Lányi Emil 
azonban

élettelenül, mereven feküdt a pamlagon.
Azonnal telefonáltak a mentőkért, de már 

nem akadt dolguk. A mentöorvcs megállapí
totta, hogy Lányi Emil megmérgezte magát és 
már

órák óta halott.
A holttestet a törvényszék! orvostani inté

zetbe szállították. •
A rendőrség megindította nyomozást annak 

földerítésére, hogy mi késztette Lányi Emilt az 
öngyilkosságra.

Damian ismert anarchistát, akinél 
hatvankét kézibombát találtak.

Az elfogott anarchista beismerte, hogy 
merényletet akart elkövetni a spanyol köz
társaság elnöke ellen.

két szembejövő autó egymásnak rohant. 
Csakhamar a sebesültek jajkiáltása verte fel a 
környék csendjét. Elsőnek a közelben levő tűz
oltók vonultak ki laktanyájukból és kezdték 
meg a mentési munkálatokat s

egymásután húzták ki nz összeütközött 
autók alól a sebesülteket.

Csakhamar kiérkeztek a mentők is, akik Szijj 
Ferenc 37 éves soffőr! és nz egyik autóban Ülő 
Schopf Károlyné 74 éves inagónzónőt Igen sú
lyos sérülésekkel a kun-utcai kórházba szállí
tották. Ugyancsak itt kötözték be a másik 
autó utasát, Papp Tibor 27 éves vegyéstnlérnö- 
köt, nkl könftycbb sérüléseket szenvedett.
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Felszeghy Bála dr. 
közigazgatási bírd sulyos 

szerencsetlensöge

május no 1-töi 9-ig

sok ezer pár
A magyar bírói kar egyik előkelő, ismert 

tagjának váratlan megbetegedéséről beszél
nek napok óta társasági körökben, ahol 
népszerűségnek és szeretetnek örvend az 
előkelő állású biró. Dr. Felszeghy Béla köz
igazgatási 'bíróról van szó, aki je
lenleg a budapesti Zsidókórház belgyógyá
szati osztályán fekszik sulyos betegen.

Régi, erdélyi család tagja dr. Felszeghy 
Béla, aki a világháború befejezése után 
Kolozsvárról került fel Budapestre és itt a 
miniszterelnökségen mint miniszteri taná
csos működött, majd pedig

közigazgatási bíróvá nevezték ki 
és azóta a közigazgatási bíróságnál mint 
ftélőbiró fejt ki működést. Felszeghy Béla 
dr. a társasági életben is élénk szerepel 
visz s különösen a Budapesten élő előkelő 
erdélyi társaságokban szokott megfordulni 
gyakrabban.

A napokban történt, hogy Felszeghy Béla 
Veres Pálné-utcai lakásán nagyobb társaság 
volt együtt. Az egyik vendég elhozta Fel- 
szeghyékhez törpe buldogg-kutyáját s a há
zigazda megsimogatta a kis buldoggot.

A következő pillanatban a kutya Fel-
1 szeghy arcába kapott és az orrán meg

sebesítette.
Felszeghy Béla nem tulajdonított komo
lyabb jelentőséget sérülésének és másnap 
bement hivatalába, résztvett a közigazgatási 
bjróság egyik tanácsának ülésén, ahol biró- 
társai érdeklődtek, hogy mi történt vele, 
hogyan támadt a sérülés az arcán.

— Semmi komolyabb baj nincsen — 
mondotta mosolyogva birótársai érdeklődé
sére Felszeghy Béla, — de azért óvatosság- 
bó beoltatom magam a Pasteur-intézetben.

Másnap a bíró be is ment a Pasteur-

intézetbe, ahol beoltották s elvégezték a 
szokásos kezelést.

Később Felszeghy Béla dr. rosszul érezte 
magát, majd komolyabban megbetegedett s 
néhány nap múlva hozzátartozóinak s bará
tainak tanácsára

bement a Zsidókórházba, ahol nyomban 
kezelés alá vették s megállapították, 
hogy állapota sulyos és egyik oldalán 

a végtagjait nem tudja mozdítani.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap ér

deklődött
a Pasteur-intézetben

Felszeghy Béla betegségével kapcsolatban. 
Az intézet egyik orvosa a kővetkezőket 
mondotta:

— Emlékezetem szerint Felszeghy Béla 
ur járt ide kezelésre, hogy azonban később 
mi történt vele, arról nincsen tudomásom. 
Szinte kizártnak tartom, hogy oltás követ
keztében történt volna valami baj.

A Zsidókórházban
is érdeklődtünk vasárnap délben s a követ
kező felvilágosítást kaptuk:

— A beteg állapota javult. Hogy minek 
következtében betegedett meg s kellett ke
zelés alá venni, arról nem nyilatkozunk, 
mert az orvosi titoktartás alá tartozik. Re
méljük, hogy a beteg nemsokára egészsége
sen hagyhatja el a kórházat.

Ezeket mondották a Pasteur-intézetben 
és a Zsidókórházban Felszeghy Béla dr 
megbetegedéséről. Az ismert és előkelő ál
lású biró állapotáról ismerősei és barátai 
köréből igen sokan érdeklődtek vasárnap is 
a Zsidókórházban s mindenütt aggódó sze
retettel és részvéttel beszélnek Felszeghy 
Béla dr. váratlan megbetegedéséről.

és darab selyemharisnya, fórfiharlsDya, női nadrág, kesztyű, a nálam meg
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UIEISZ SAMU S*.W?.Í
ehhez szükséges összeg eredetéről nem tud | tás büntette címén előzetes letartóztatásba 
megfelelő felvilágosítást adni. I helyezték, Mesterházy Viktorné ellen pedig

Vasárnap délben Dcáth Lajost sikkasz-1 tovább folyik a nyomozás.

Steinherz Rudolf özvegye 
beadványt intézett 

a főkapitányhoz 
és kérte, hogy a budapesti rendőrség 
vegye át a gyilkosság nyomozását

Véres verekedés a központi 
járásbiróságon

Á központi járásbíróság épületében szom
baton délután véres verekedés zajlott le egy 
tárgyalás különös epilógusaként. Az izgal
mas botrány szereplői dr. Szabó Andor 28 
éves ügyvédjelölt, Quittner Sándor 36 éves 
föpincér és Porkoláb Sándor 30 éves magán- 
hivatalhok voltak.

Dr. Szabó Andornak pörös ügye volt, 
amelyben tanúként szerepelt Quittner főpin
cér és Porkoláb Sándor is. Amikor a tárgya
lás végétért, három óra tájban a felek ki
jöttek a folyosóra. Itt Szabó Andor szemre
hányást tett Quittner főpincérnek tanúvallo
mása miatt, összeszólalkozás támadt, mely
nek során dr. Szabó Andor

arculütötte a főpincért.
Quittner Sándor nem hagyta magút vissza
ütötte az ügyvédjelöltet. A verekedésbe be
avatkozott Porkoláb Sándor is, aki barátjá
nak, Szabó Andornak a pártját fogta. Végül 
js Quittner olyan hatalmas pofont mért le

dr. Szabó Andornak, hogy az ügyvédjelölt 
lezuhant a folyosóra és eszméletlenül 

terült el.
A verekedés és a hangos botrány kínos 

föltünést keltett a bírósági épületben, rend
őröket hívtak, akik végetvetettek a tettlc- 
gességeknek. Kihívták a mentőket is, akik 
megállapították, hogy az eszméletlenül 
összeeső dr. Szabó Andor

agyrázkódást szenvedett,
Quittner Sándor főpincér a jobblábán, Por
koláb Sándor pedig az orrán sebesült meg a 
törvényszéki csata eredményeképen. A men
tők első segélyben részesítették a sebesül
teket, Szabó Andor ügyvédjelöltet pedig a 
Rókus-kórházba vitték sulyos állapotban. A 
helyszínen intézkedő rendőrök jelentése 
alapján a főkapitányságon erélyes nyomozás 
indult a véres kimenetelű törvényszéki affér 
részleteinek tisztázására.

Fischl Ferenc Frigyes, a gyilkos kárpitos
legény a kecskeméti ügyészség fogházában 
ül és a hatóságok már hozzáfogtak a rejté
lyes ügy kibogozásához. Eddig minden jel 
azt mutatja, hogy Fischl igazat vall, de a 
Steinherz család nem adta föl a reményt és 
egyre fokozottabb erővel igyekszik bizonyí
tékokat szerezni Steinherz ártatlansága mel
lett.

Ennek a törekvésnek most újabb ese
ménye van:

steinherz Rudolfné beadványt Intézett 
Bezegh-Huszágh Miklós főkapitányhoz 
és azt kérte, hogy n kalapácsos gyilkos
ság ügyének nyomozását vegye át a bu

dapesti rendőrség.
A család szerint ugyanis a nyomozás leg

főbb része végig itt, Budapesten zajlott le 
és arra számiinnak, hogy a kipróbált, szak
avatott budapesti detektívek munkája nagy
ban hozzájárulna a titok megoldásához.

Stcinherzné beadványában

hivatkozott a Hétfői Napló egyik cik
kére, 

amelyben megírtuk, hogy dr. Vajda Gyula 
detektivcl, aki az ügyben a nyomozás nagy* 
részét végezte, elhelyezték Kecskemétről és 
— szerinte — igy az, aki az ügyet legjob
ban ismeri, már nem vesz részt a további 
nyomozásban. Steinherz Rudolf özvegye ez
után még bejelentette, hogy

maga is mint sértett csatlakozik, 
hiszen az ő urát ölte meg Fischl.

A beadványban végül azt kéri, hogy a 
budapesti rendőrség bekapcsolódásával egy- 
idöhen hozzák Budapestre Fischl Ferenc 
Frigyest és a gyilkosság óta lefoglaltan 
veszteglő vasúti kocsiban

szakavatott detektívek előtt cgy szalma
bábun mutassa meg. hogyan ölte meg 

Steinherz Rudolfot.
Stcinherzné beadványa már az illetékes 

fórum előli fekszik cs rövidesen döntenek 
a kéréséről.

Megölte harminc évvel 
fiatalabb sógornőjét a hetven- 

esztendős Don Jnan
Nyolcvanezer pengőt 

sikkasztott a raktárkezelő 
a Dénes és Fríedmann-gyáfban

A letartóztatott tisztviselő a cég pénztárosnőjére is 
terhelő vallomást tett

A főkapitányságon nagyszabású sikkasz
tási ügyben indult meg a nyomozás a Des- 
Sewffy-utca 29. szám alatt lévő Dénes és 
Friedmann motoripari rt. feljelentésére. A 
vállalat raktárkezelője, Dcáth Lajos 29 éves 
magánhivaialnok ellen merült fel a gyanú, 
hogy sorozatos sikkasztásokat követett cl n 
cég rovására. Az irodai ellenőrzés alkalmá
val ugyanis egy kijavított vámbolettára

Royal Orfeum
MAjus l-töl as aj attrakciók nagy masora!

3 PRICE
» v lAg legmulatságosabb artlutaszAma

<Mly MaHlnally a spanyol opera cFcdAabangtt 
énekesnője - e Maohlnoa e villAmakrobatak 
Mődaietea mutatványai - Magda LAa*r a má

jusi tánca traícló
Modor Stett és Weygand Tibor nj műsorral 

Jack Garrlck—* Erllss-Hargen- 
Katherlna Zk Fedor - Misa Melia

IS elsőrendű attrakció
Az utalványok májnaban minden előadásra, izombat éa 

vasárnap este Is érvényeset

akadtak, ami felkeltette a részvénytársaság 
vezetőinek gyanúját. Azonnal házivizsgúh- 
lót indítottak meg, melynek során csakha
mar több sulyos visszaélés derült ki. A föl
jelentés alapján előállították a főkapitány
ságra1 Dcáth Lajost, aki beismerte, hogy 
szabálytalanságokat követett el, összeját
szott Mesterházy Viktorné pénztárosnővel 
és 1925-től kezdve, tehát hat év alatt kö
rülbelül

nyolcvanezer pengőre rugó összeget 
sikkasztott el.

Mint raktárkezelő nagyobb összegeket vett 
jel a pénztárból vámdij cimen, meghamisí
totta az elszámolásokat és az igy támadó 
különbözetet a maga céljaira fordította.

A raktárkezelő vallomása alapján Mos- 
terházy pénzlárosnö kihallgatását is meg
kezdte a rendőrség. A pénztárosnő tagadja 
bűn részességét, csupán azt ismeri be, hogy 
cgyizben 150 pengős differenciája volt a 
pénztárban és

a raktárkezelő akkor rábeszélte, hogy 
a pénztárkönyvbe Írjon be 150 pengő

vel több kiadást.
A rendőri nyomozás azonban megállapí
totta, hogy Mesterházyné az utóbbi időbeli 
6000 pengő értékű ingatlant vásárolt cs az

Bécs, május 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Megdöbbentő szerelmi dráma ját
szódott le a kriszlinenbergi erdőkben. A 70 
esztendős Kari Nutz

agyonszurta harminc esztendővel fiata
labb sógornőjét, mert az nem volt haj

landó őt meghallgatni.
A 70 esztendős Don Juan, aki nyugalmazott 
vasutas és nyugdijából élt, régóta udvarolt 
már sógornőjének, de az az öreg ember 
minden közeledési kísérletét energikusan 
visszautasította. Vasárnap reggel az öreg 
kiélesitette hatalmas konyhakését és nzt 
zsebébe rejtve, a nő lakására ment. Ili új
ból megismételte szerelmi ajánlatát, a nő

azonban kiutasította a lakásból. Kari Nutz 
erre előrántotta a magával hozott konyha
kést és azt

négyszer a nő mellébe döfte.
A sérülések olyan súlyosak voltak, hogy a 
szerencsétlen nő néhány perccel később, 
még mielőtt segítségére siethettek volna, ki- 
szenvedett. A gntündi csendőrség járőrt kül
dött a gyilkos kézrekeritésére. A hetvenesz- 
tendős Kar! Nutz nyugodtan tűrte, hogy a 
csendőrök megvasalják. Kihallgatása során 
semmi megbánást nem mutatott, azonnal 
bevallotta, hogv

előre elhatározta a nő megölését 
arra az esetre, ha nz újból visszautasítja 
ajánlatál.

első kiadása
3 nap alatt
AlfssriM'rkf fi I
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Lakodalmak város uasárnanla 
Egerben

számos színházában, múzeumokban, nevezete- URCUARl
sebb budapesti látványosságoknál é> a híre.< |
fővárosi gyógyfürdőknél várják. V 18"®®

A várható idegenforgalom méreteiről termi- 1 Oiénau torom obtdio. «aiu)
srelesen nehéz ma méff megbízható kéDet al- W /v\ csillár.................. j>

Egy oruezoio agyonszurta barátját
Eger, májul 3.

fA Hétfői Napló tudóaltójának telefon- 
jelentése.) A szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka Egerben több esküvői ünnepséget 
tartottak. Két lakodalmas házban a vig 
mulatozás közben olyan jelenetek játszódtak 
le, amelyekhez a rendőröket s a mentőket 
kellett kihívni. Az egyik lakodalom közben 

halálos tragédia
le történt.

A Barta-csaldd egyik fiatal nőtagjának 
lakodalmán Barta József őrvezető Is részt
vett. Mulatozás közben a jelenlévő legé
nyek valamin összekaptak az őrvezetővel 
és a vita véréé verekedéssé fajult. A vereke
dés során a szorongatott őrvezető

kirántotta oldalfcgyveréi és azzal ha
lántékon szurta barátját, Kelemen Sán

dor fiatal földmi vés t.
Kelemen véresen rogyott össze. Gyorsan ér
tesítették r rendőrséget és a mentőket. A ■ 
mentők az irgalmasrend egri kórházába I

Kétmillió pengős kártérítési 
pör a Pátria-kávéház körül

Az elmúlt évtized egyik legérdekesebb és 
legbonyolultabb polgári pőrében hirdetett most 
nagyjelentőségű Ítéletet a Kúria.

Váradi Lajos, az rrzsébetkörutt Pátrla- 
kávéház tulajdonosa 1921 -ben eladta a kávé
házát Majtinyi Istvánnak és Kicin Béninek. 
Később pert indított és

a vételt ügylet hatály tata tiltását kérte az
zal, hogy a szerződés megkötésekor elme

beteg volt.
Az igazságügyi orvosi tanács meg is állnpitotln 
nz elmebetegséget. Közben, l'J25-ben, a felek 
bírói egyezséget kötöttek. Váradit azonban 
aközben gondnokság alá helyezték és elme
gyógyintézetbe vitték és

a gondnokául kirendelt felesége a per 
ujrufüh ételét kérte

azzal, hogy az egyezség szabálytalan volt, 
mert az árvaszék jóváhagyása nélkül kötötték. 
A járásbíróság azonban megtagadta a tárgya
lás kitűzését azzal, hogy a per nz egyezséggel 
befejeződött.

Vdradlné ekkor a törvényszéknél Indított 
pert a bírói egyezség hatálytalanítására. Maj- 
tényi és Kicin pergátló kifogást emellek. Az

Ma reggeltől kezdve érvényesek 
a Nemzetközi Vásár 
utazási kedvezményei

Befejezés előtt a vásár-város építkezései
Befejezéshez közelednek a Budapesti Nemzet

közi Vásár épilési munkálatai. 16 nagy, egyen
ként többezer négyzetméter terjedelmű hatal
mas pavillon és 220, a résztvevő cégek által ön-

A Hölgyek 
májusi programmja: 

bevásárolni szép és jó
Selymeket, szöveteket 
Maselyem uldonságokat 

Georaette es cslpkegallérekat 
Nyers selymeket süantungekat 
SelyetnharisnyáUat. kesztyOkot 

Pullowerekot, nöl mflselyem nadrágekat 
NŐI Os térti fetiérnemOeket 

Pizsama Os kombiné anyagokat 
Tweed nyíri kelme uldonsdgokal 

Minden dlvatujdonsig raktáron van 
Pazar készletünkből könnyen talál 

megfelelőt
B4rmlly cikk érdekli a Hölgyeket, 

keressék fel elsősorban

ELEIN ANTAL 
dlvatnagyAruházAt Alapítva 1889 
Király-utca 58.

(Akácfa-utca sarok) 
Kellemesen meg lesznek lepve 
az uj árleszállítás alkalmával 
beállított meglepő olcsó áraktól

szállították be a fiatal legényt, aki röviddel 
később

k (szenvedett.
Pártát a rendőrség vette őrizetbe. Kihallga
tása után a katonai hatóságoknak adják át.

Véres lakodalmi ünnepség zajlott le egy 
másik egri portán is, ahol Majoros József 
huszonegyéves iparossegéd is hivatalos volt. 
Éjfél felé az italos Majoros

előkapta revolverét ég vaktában lövöl
dözni kezdett.

Kétszer lőtte ki fegyverét, sze-encsére azon
ban egy golyó sem talált. Majorost nagy- 
nehezen lecscndesitetlék és hazakisérték, tiz 
perc múlva azonban újra megjelent és 

az ajtóban állva, lövöldözni kezdett a 
lakodalmi nép soraiba.

György Sándor húszéves iparost szivén és 
tüdején érte a golyó, egy másik fiatalembert 
pedig a hasán sebesltett meg súlyosan. 
György sebesülése életveszélyes. Majorost a 
rendőrség letartóztatta.

ügy a tábla elé került, amely kimondotta, hogy 
a bíróságnak az egyezséget tudomásul venni 
nem lelt volna szabad és

es jogerőre nem la emelkedhetett
Váradiné most már újra kérte a járásbírósá
got, hogy tűzzön az ügy tárgyalására határ
napok Ugyanekkor

kérte, hogy a bíróság kötelezze Majténylé- 
kat kétmillió pengő megfizetésére.

A járásbíróság újból elutasította a kérelmet, 
Váradiné megint fellebbezett és a fellebbezés 
sikerről is járt. A törvényszék kimondotta, 
hogy az. egyezség félretételével az ügy érdemé
ben kell határozatot hozni. A törvényszéki ha
tározat ellen most már Majtényiék felülvizsgá
lati kérelemmel éltek a Kúriához. A Kúria 
IVesz/ermayer-tanácsa most hozta meg ítéletét, 
amelyben a törvényszék végzését

helybenhagyta.
Most RZ egész ügy visszakerült a járásbíróság
hoz. és

a kétmillió pengős kártérítésben a Járás
bíróságnak érdemben kell határozni,

mert a régebben kötött birói egyezség semmis.

állóan épített reklámépület új városnegyedet 
létesített a városligeti Iparcsarnok környékén 
Mindenült lázns munka folyik. Hat nap áll csak 
még rendelkezésre, mórt szombaton, május 
0-én már megnyílik a Budapesti Nemzetközi 
Vásár.

Még vasárnap sem szünetel a munka. Közel 
másfélezer munkás és iparos a hajnali óráktól 
kezdve fárad a vásár végső kiképzésén. De 
nemcsak a vásár területén, hanem 100 meg 100 
gyárban, műhelyben is tart a serény munka, a 
vásárra való készülődés munkája. Budapest kö
zönsége tömegesen jár ki már most is a Város
ligetbe, hogy saját élményévé tegye, mikép 
épül, nűkép nő ki a földből napok alatt Ma 
gyarország legnagyobb ipari demonstrációja. 
A vidéken és a külföldön is megindult már a 
vásárra való készülődés. Megindult a nagy ide
genforgalom. Az első jelentős tömegeket hétfőn 
várják Budapestre, mert hiszen hétfőtől, május 
l-től kezdve már érvénybelépnek a vdsárigazol- 
vdnttya! kapcsolatos összes kedvezmények. A 
legfontosabb ezek között az, hogy a közönség 
hétfőtől kezdve belföldön 50 százalékos, 21 kül
földi államban pedig 25—50 százalékig terjedő 
jvgykedvezménnyel utazhat máris Budapestre. 
Az érkező külföldiek ugyancsak hétfőtől kezdve 
vízum nélkül léphetik át az országhatárt. Az 
utőlugos vízumot a rendet díj egyharmad árán 
május 8-ig bezárólag a Fővám palotában, má
jus 9-től 18-ig pedig a vásár területén létesí
tendő vfzumkirendcllségnél válthatják meg.

Mától kezdve érvényesek végül azok n 
jelentős, részben féláru, részben pedig 30—50 
százalékig terjedő kedvezmények, amelyek e 
vásárigazolvánnyal érkező közönséget Budapest

Erzsébet
SÖStSrdÖ «n.r»«

flj vezetés alatt

SV megnyílt!
Jan-baad. Mne « KltOnA konyha. polfiH Arak

szelesen nehéz ma még megbízható képet al
kotni. Budapest szállodái, éttermei és ős ízes 
Idegenforgalmi intézményei mindenesetre a leg
nagyobb forgalomra készüllek elő és nogy 
ennek kialakulását a maguk részéről is riőiegít- 
sék, a legszolidabb, a legpolgáribb árak kiap
ján készítették el kalkulációjukat. „Nagy for
galom, kevés haszon!** a Jelszó, mert rávetni 
akarják Budapest olcsóságának mindenfelé el
terjedt jóhlrét.

Vendégek fogadására készülnek a kereskedők 
Is. Előrehaladott tárgyalások vannak folyamat
ban arról, hogy Budapest főbb útvonalainak 
kereskedői a vásár hete alatt este 7 óráig tart
sák üzleteiket nyitva. Általában megállapítható, 
hogy Budapest minden tekintetben a vásórra ké
szül, amely ezúttal is az év legnagyobb gazda
sági és legnagyobb idegenforgalmi eseményé
nek ígérkezik.

Kongresszusok
A vásár Ideje alatt egész sor nagyjelentő

ségű kongresszust tartanak Budapesten. 
Ezek közül különösen népesnek ígérkezik 
az Idegenforgalmi kongresszus, az OMKE

Uj nyomon a Basedow-kutatás
Megerőltetés vagy nagy lelki izgalom is 

okozhatja az oly veszedelmes és kellemet
len Basedow-kórt, amelynek igazi lényegét 
még ma sem ismeri a tudomány. Bizonyos 
azonban, hogy a pajzsmirigy hibás műkö
désére, amely talán ideges befolyás alatt áll, 
vezethető vissza. Az 1600-as években, ami
kor még az volt a feltevés, hogy a golyvát 
a talajvíztől kapják meg, az emberek sör
ivással védekeztek a Basedow-kór ellen s 
ez volt az oka annak, hogy akkoriban száz

Borzalmas kélgyllkossásot 
követen el a düsseldorfi rém 

osztrák utóda
Bécs, május 3.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A düssel
dorfi rém borzalmas bűntényeihez hasonló 
gyilkosságot fedeztek fel tegnap a Zeltwcg 
melletti Farrach községben, ahol

átvágott nyakkal, óriási vértócsa köze
pén holtan találtak egy húsz esztendős 

cselédleányt.
Azonnal széles apparátussal indult meg a 
nyomozás, amely csakhamar megállapította, 
hogy a szerencsétlen leány — kéjgyilkosság 
áldozata.

A húsz esztendős Constanzia Krámer egy 
Rieser nevű földbirtokosnál szolgált. A 
leányt tegnap reggel háromnegyed ötkor az 
istálló egyik sarkában találták meg holtan. 
A nyomozás megállapítása szerint a bestiális 
gyilkos öt hatalmas késszurást ejtett a sze
rencsétlen leányon, amelyek közül

A budapesti telefonelöfizetők egy tekin
télyes részére a manuális számokkal ren
delkező előfizetőkre nagy öröm vár: a posta 
a tervezett időnél jóval előbb az összes ma
nuális állomásokat bekapcsoltatja az auto
matikus központokba.

Mikor a telefon automatizálása megkez
dődött, kiszámították, hogy az összes telefo
nok automatizálására jő néhány esztendei 
munka után kerülhet csak sor. A Teréz és 
a Belváros központok automatizálása után 
a többi központok átszereléséhez és hozzá
fogtak. Az első számításokból arra gondol
tak. hogy a

Lágymányos-, Zugló-^ és József-köx-

átalakltására körülbelül 1931,. vagy 1932 
folyamán került sor. A munkálatok azonban 
örvendetesen előrehaladlak és a posta ma 
már ott tart, hogy

■ Zugló és Lágymányos állomásokat jú
lius 1-én automatizálhatja.

A közönség már hetek óta várja az idei uj 
telefonkönyv megjelenését és most derül ki. 
hogy a késlekedésnek éppen ez a változás 

közgyűlése, a szabóipari kongresszus, a 
kalaposok, cipőkereskedök. molnárok, vá
sári kereskedők kongresszusai, de kongresz- 
szusokat tartanak a vásár ideje alatt az Or< 
szágos Orvos Szövetség, a városi mérnökök, 
a magyar városok, az Eszperantó Egyesület 
és még sok más kereskedelmi, ipari és tár
sadalmi testület is. Igen érdekesnek igér-w 
kezik a Női Ruhakészítők Országos Szö
vetségének rendezésében lezajló országos 
nőiruhaverseny is.

A Vásáron az Orsz. Chemtai Intézet talajtani 
osztály^ kirendeltséget szervezett, melynek az 
a célja, hogy a gazdákkal a legközvetlenebb 
módon megismertesse a talajvizsgálat előnyeit. 
A vizsgálatokat a behozott talajmintákon t 
helyszínen végzik el és néhány óra leforgása 
alatt az eredményről Írásbeli bizonylatot álli. 
tanak ki.

számra létesültek egyes vidékeken a serfőz* 
dék. A tudomány legújabb megállapításai 
szerint a sörben lévő sörélesztő vitaminja 
megakadályozza az ideges betegségeket s 
igy könnyen lehetséges, hogy a Basedow« 
kórnak, amely szintén ideges befolyással 
lehet kapcsolatos, bár öszlönszerü, de he. 
Ívesen megállapított védőszere volt az ősök’ 
sörivása. Egyes tudósok most azt kutatják, 
hogy milyen hatása van a sörólesztőnek a 
Basedow-kórra.

az egyik olyan erős volt, hogy a gégét 
teljesen átvágta

és a szerencsétlen leány fejét majdnem teli 
jcsen elválasztotta törzsétől.

A judenburgi törvényszék vizsgálóbirójá* 
nak részvételével dr. Sabin törvényszéki 
orvos felboncolta az áldozatot és kétségte
lenül megállapította, hogy az ismeretlen tá* 
madó a leány ellen a gyilkosság elkövetése 
után merényletet követett el. A gyilkosság 
részleteiből arra következtetnek, hogy a 
gyilkos igen részletesen informálódhatott a 
düsseldorfi rém gyilkosságairól, mert a lész- 
letekben igen sok feltűnő hasonlatosságot 
találtak. A leány holtteste mellett ugyanis 

egy véres kalapács hevert, 
ugylátszik ezzel ütötte fejbe áldozatát a 
gyilkos, és amikor az elbódult, vágta el an< 
nak nyakát. A kerület egész rendőrsége fcfs 
zasan kutat a bestiális- kéjgyilkos után.

Júliusra már automata lesz a 
Zugló és Lágymányos központ

az oka. A posta ugyanis majd
csak jullus elsején bocaátja ki az uj te
lefonkönyvet, hogy az automatizált 
Lágymányos és Zugló állomásoknak 
már az uj automata száma szerepeljen 

a könyvben.
Zugló és Buda közönségének egyrésze tehát 
már jullus 1-én hozzájut az automata álló* 
másokhoz és ezzel megszűnnek a bonyolult 
kapcsolással együtt járó kellemetlenségek.

Az idén, augusztus elsején, de legkésőb
ben szeptember 1-én a József-központot 

Is automatizálják 
és ezzel végleg megszűnnek a telefonmizé* 
riák és Budapestnek egységes rendszerű te« 
Vfonhálózata lesz.
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RelWes gyilkosság Üllőn
Rejtélyes gyilkossági ügy pattant ki Üllő 

községben, amely szombaton délután óta 
izgalomban tartja Üllő egész lakosságát. 
Még április 6-án történt, hogv Üllő főutcá
ján

holtan találták G. Tóth István,
43 éves gazdálkodót, Üllő község egyik 
igen jómódú polgárát. Minden jel arra val
lott, hogy Tóth István hirtelen halálát szív- 
szélhüdés okozta. A holttestet megvizsgál
ták az üllői orvosok és a vizsgálat ered
ménye alapján a család megkapta a temet
kezési engedélyt, úgy, hogy két nappal ké
sőbb az ügyészség engedélyével a halottat 
eltemették.

Múltak a napok és a hetek és megindult 
a suttogás G. Tóth István hirtelen halál
esete körül. Olyan hírek keltek szárnyra, 
hogy a jómódú gazdálkodó nem természetes 
tes halállal halt meg, hanem

rejtélyes gyilkosság áldozatául esett.
A híresztelés fülébe jutott az elhunyt gaz
dálkodó családtagjainak is, akik a napok
ban kérték Tóth István holttestének exhu-1

málását és a törvényszéki boncolás elrende
lését. Az ügyészség helyt is adott a kérés
nek,

szombaton délelőtt megtörtént ai exhu
málás és a törvényszéki boncolás is.

A boncolás meglepő eredménnyel végző
dött, a törvényszéki orvosok megállapítot
ták, hogy G. Tóth István

valóban erőszakos utón halt meg, 
nehéz tompa tárggyal ütötték főbe úgy, 
hogy koponyatörést szenvedett és ez okozta 
halálát.

Az első orvosi szemle alkalmával arra 
gondoltak, hogy G. Tóth István összeesése 
alkalmával sértette meg a fejét, a törvény
széki boncolás alkalmával azonban kétség
telenül megállapították, hogy a szerencsét
len embert fejbevágták és ez okozta halá
lát. Az ügyészség rendeletére az üllői csen
dőrség nagyszabású nyomozást indított a 
rejtélyes gyilkosság felderítésére, mert min
den jel amellett szól, hogy a jómódú gaz
dálkodót ellensége vagy irigye gyilkolta 
meg bosszúból.

etl jOnnle, hogy a PALMA 

kaucsukiarok minden ember 

•rámára megváltást Jelent 

hacsak egyszer Is viselte. A

PALMA kaucsuksarok kíméli 

az Idegeket és megtakarn

ia a clpölantásokat

Húsz részeg férfi véres 
közelharca egy leányért

Véres éjszakai háborúság Debrecenben

300.000 pengős vagyonáról, amelyet most 
Budapesten kutatnak. Információnk szerint 
a kihallgatott tanuk egy része nem tudott 
lényegesebb felvilágosítást adni Éry vagyon- 
eltitkolási ügyében,

egyesek azonban a nyomozás szem
pontjából Igen fontos vallomást tettek.

A szekszárdi vizsgálóbíró vasárnap befe* 
jezte budapesti munkáját és visszautazott 
Szekszárdra.

Mint értesülünk, Budapesten folytatott kit 
hallgatások eredményeképpen még e héten 

igen Jelentős és érdekes fordulat 
következik be Éry László bűnügyében.

( Debrecen, május 3.
' (A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
'jelentése.) A vasárnapra virradó éjszaka 
Debrecenben a Létay-utca egyik kocsmájá
ban húsz debreceni napszámos mulatott. 
Estefelé munkából igyekeztek haza, betértek 
a kocsmába, lerakták a szerszámjaikat és 
iddogálni kezdtek. A mulatság tivornyává 
fajult. Közben

bejött ■ kocsmába egy 18 éves leány.
’A napszámosok versengeni kezdtek érte és 
részeg fővel összeszólalkoztak. Végül is föl
kapták a szerszámjaikat,

ásót, kapát, fejszét ragadtak,

kivonultak az utcára s ott két pártra sza
kadva, megütköztek.

Egy órán át tartó elkeseredett 
véres közelharcot vívott a húsz részeg 

férfi
a leány miatt. A véres háborúságnak csak 
az vetett véget, hogy rendőrőrjáratok ér
keztek és szétkergették a verekedőket. A 
húsz verekedő egytől-egyig megsebesült,

hárman pedig véresen, haldokolva ma
radtak a Létay-utcai csatatéren.

Ezt a három napszámost: Bibó Istvánt, Buj
dosó Istvánt és Sisotka Istvánt életveszélyes 
állapotban vitték a debreceni klinikára.__

Jekelfalussy Zoltán, Fiume volt 
kormányzója nagybeteg

Tüdőgyulladás támadta meg a hetvenéves Jekelfalussy Zoltánt

Ötven embert hallgatott ki 
Budapesten a, szekszárdi 
vizsgálóbíró Éry László 
nagyarányú bűnügyében

Politikai és társadalmi körökben vasár
nap elterjedt a híre, hogy Jekelfalussy Zol
tán cs. és kir. kamarás, Fiume utolsó ma
gyar kormányzója, most felsőházi tag, 

nagybeteg.
Jekelfalussy Zoltán a régi magyar politikai 
világ egyik köztiszteletben álló tagja, a 
Lánchid-utca 6. számú házban lakik. Né
hány nappal ezelőtt megbetegedett és ágy
nak esett. Kezelőorvosai tegnapra 

tüdőgyulladás tüneteit konstatálták 
rajta.

Hozzátartozói és orvosai állandóan beteg
ágya mellett tartózkodnak és gondos ápo
lásban részesítik. A hetvenéves Jekelfalussy 
Zoltán láza vasárnapra csökkent, az orvo
sok azonban továbbra is

nagy gonddal ápolják.

Jekelfalussy Zoltán betegségének hirét ag
godalmaskodó szeretettel hallották minde
nütt és a lánchid-ulcai lakásban vasárnap 
rengetegen érdeklődlek a volt fiumei kor
mányzó állapotáról.

Autószerencsétlenség Ózdon 
öt sebesülttel

Vasárnap befejezte a vizsgálatot és visszautazott Szekszárdra
Abban a nagyarányú bűncselekményben, 

amelynek Éry László szekszárdi bankár a 
gyanúsítottja, érdekes fordulat következett 
be. Néhány nappal ezelőtt a legnagyobb ti
tokban

Budapestre érkezett a szekszárdi tör-

Telket
venni
miért megy 
a Környékre.

mikor Zugiéban már 2000 pengőért la 40 
pengői havi törlesztés mellett kaphat, 
így Időben és utazási költségben a havi 
részlet javarészét megkeresi. Vegyen te
hát házhelyet Testen, a VII kerületben 
és ne vidéken

Eladó telkek:
Zugióban esaládl hál és vlllntelkek 

Egressy, Szotnolányi, Miskolci uccák és 
Körvasút közt. 19-cs villamostól egy 
negyedórányira, ötévi részletre. 10*/» le- 
lizetéso után elfoglalható. Négyzelöle 
25-tól 38 pengőig. Érdeklődni Miskolci 
uccai helyszíni irodánkban: Egressy- és 
Linólvár ucca között is lehet.

Erzsébet királyné ut mellett. Kasssi- 
és Dorozsmai uccákbon KO-tól 180 öles 
közműves családi hóztelkek kedvező töl-

Thököly ót melletti városi bérhárak- 
nái. bérháztclkek minden közművel, 
100-tól 200 öles parcclákban. kedvező

VII.. Gyarmat és htvánty ueeiíkban 
100-től 400 öles telkek négyévi részlet
fizetésre

Hajtiiir- és Erzsébet királyné út ke 
resztrzése közelében. I öieljlivőben épülő 
Icmp’om környékén. 00 tói 100 öles lel
kek háiomévi részletflze'.é’ie.

flintán. Istenhegyi- és Dombóvári úton 
a Fehérvári ólnál .W-től 400 öles villa
telkek háromévi fizetési föltétellel.

Felvilágosítás d';m<nte». meemntatós 
klllségnientes. Békést Pé.zvénytór^sáa. 
Almóssv tér nvo'c. Telefon: József 424 - 
M. József S36-89.

vényszék vizsgálóbírója,
dr. Gerő József, hogy itt folytassa a vizsgá
latot, amely Éry László vagyoni összeom
lása után nagy lendülettel indult meg. Nem
csak Szekszárdon és egész Tolna megyében, 
hanem Budapesten is rendkívüli feltűnést 
keltett annak idején az Éry bankház bu
kása. Éry László édesapja, Éry Márton or
szággyűlési képviselő és volt alispán, köz
tiszteletben áll az egész megyében és ami
kor a fiatal Éry megnyitotta Szekszárdon 
bankházát, az egész megye közönsége biza
lommal fordult Éry László bankjához és 
helyezte el pénzét nála. A bankház egyre 
fejlődött, egyre erősödött, amig a nagy 
buzakrach be nem következett. Éry László 
vagyonának jelentős részét elvesztette, 
kényszeregyességi eljárást kért maga ellen. 
Később

csalárd bukás bUntette miatt bűnvádi 
feljelentést tettek ellene

és azt a vádat emelték ellene, hogy hite
lezői elől elrejtette vagyonának egy jelentős 
részét. Éry Lászlót, — akinek bukása kö
vetkeztében igen sok kisember pénze is 
odaveszett — a szekszárdi ügyészség

letartóztatta és Jelenleg Is vizsgálati 
fogságban ül.

A vizsgálóbíró miután heteken keresztül 
folytatta a hatalmas bünügy vizsgálatát s 
részletesen kihallgatta Éry Lászlót, meg
állapította, hogy mintegy

százötven károsultja van eddig a bank 
bukásának.

Megállapította azonban a vizsgálóbíró azt 
is, hogy a bünügy legjelentősebb tanúi Bu
dapesten laknak. Ezek a tanuk felvilágosí
tást adhatnak arról, hogy valóban elrej
tette-e Éry a vagyonát hitelezői elől és hol 
lenne feltalálható ez a vagyon. Dr. Gerő 
vizsgálóbíró ezekután utazott Budapestre, 
hogy itt folytassa n további vizsgálatot. Há
rom nappal ezelőtt érkezett meg a szek
szárdi vizsgálóbíró, aki nyomban hozzákez
dett a tanúkihallgatásokhoz.

Mintegy litven ember állott a vizsgáló
bíró elé, hogy tanúvallomást tegyen.

A tanuktól arról érdeklődött a vizsgáló
bíró, hogy mtt tudnak Éry Lászlónak közel

Miskolc, május 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap délután sulyos autó
szerencsétlenség történt ózdon. Kiss Endre 
dr. ózdi ügyvéd autókirándulásról igyekezett 
hazafelé. Kiss Endre dr. vezette az autót, 
amelyben még öten ültek: Kiss felesége, 
Mandel József dr. ügyvéd, Mandelné, vala
mint Ripászky József tánctanár és a fele-

sége. A Sugár-utón Kiss Endre dr. 
előzött egy előtte haladó kocsit, 

miközben a kormánykerék eddig még isme
retlen módon felmondta a szolgálatot, az 
autó nekirohant egy utszéli fának,

felborult
s utasai kizuhantak. A fölborult autó 

öt utasa súlyosan megsebesült
és valamennyiöket az ózdi kórházba vitték.

ft mw propféma
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Baltával agyonverte édesanyját, 
aztán nyugodtan sátáini ment 

egy fiatat berlini lány
Az Unter den Lindán Korzozű tOmegánen logtáK el a gyilkos leányt

Berlin, májún 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjc- 

lantéit.) Borzalmas bűntényt fedeztek fel 
szombaton este Berlin egyik északi kerüle
tében, • fíelnickenstrasse egyik házában. 
Itt élt 61 esztendős édesanyjával a 28 esz
tendős Charlotle Lieblg, akin néhány eszten
dővel ezelőtt már nr. elmerauar tünetid 
mutatkoztak. A leány hosszabb Időt töltött 
elmegyógyintézetben, onnan azután 

gyógyultan bocsátották el.
A fiatal nőn azóta semmi nyoma nem mu
tatkozott régi betegségének.

Szombaton összekülönböz.ött valami cse

Steínach professzor e hó végén 
Pestre jön és előadást tart

A világhírű orvostanár Budapest székesfőváros vendége 
lesz ittartőzkodása alatt

Kint leszünk a Nemzetközi Vásáron 
Ott is megvédjük az egészségét

Nikotex

Az európai orvosi világnak igen érde
kes eseménye zajlik le néhány hét múlva a 
magyar fővárosban. Az eddigi tervek szű
nni ugyanis

• hó végén Budapestre érkezik a fiata
lító mtttétek világhírű feltalálója: Slel- 

nHCh professzor
és forradalmi újítást jelentő operációiról 
előadást fog tartani.

Slrinach professzor több mint egy évtize
de a legnagyobb visszavonultsúgbau él, se
ltol meg nem jelent, egyetlen tudományos 
előadást nem tartott. Kísérleteit és műtétéit 
u legnagyobb csöndben végezte és a kísérle
tei iránt széleskörben érdeklődő orvostársa
dalommal is csak az orvosi szakalpok ut
ján érintkezett. Stelnach professzor vissza- 
vonultságában és tudományos elzárkózott- 
ságábnn egyetlen őt interjúvolni szándékozó 
újságíró látogatását sem fogadta, éppen 
ezért európaszerte óriási feltűnést kellett, 
hogv

Elfogtak egy veszedelmes 
nemzetközi betörőt

Végigfosztogatta égésié Európát, vasárnap 
AtszOkUtt a magyar határon, ahol elfogták

Debrecen, május 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen- 

tése.) A debreceni ügyészségre vasárnnp a be
rettyóújfalui csendőrök előállítottak egy jól- 
öltözött férfit. A berettyóújfalui cscndőrörs 
rgyik csendőre civilben sétált az utcán, mikor 
n jólöllöfcött férfi megszólította s az iránt ér
deklődött,

hol lehelne pengőre váltani dollárokat.
A csendőr gyanúsnak találta a dolgot és elő
állította az érdeklődőt. Itt azután kiderült, hogy 
Szakái Antal a neve,

Rabkoszton él Massáth József, 
aki hétszázezer pengőt költött 
a nemzetközi játékkaszinóra

Ujabb „szenzációs bizonyítékokat" akar ma 
a bíróság elé terjeszteni

Az elmúlt hét egyik' legérdekesebb tárgyalá
sát ma. hétfőn folytatja a biinlelőlörvényszé- 
ken Messik Lajos dr. egyes biró, aki előtt jlfua 
sáth József ad számot fantasztikus csalásairól. 
Órákon keresztül faggatta a biró Massóthot, 
s'ádlollársait és a tanukat, akiknek vallomásá
ból csodálkozva állapította meg, hogy

Massáth hétszázezer pengőt kiütött a nem
zetközi játékkaszinó megteremtésére, 

holott a kormány már tavaly a legszigorúbb 
feltételekhez szabta a koncesszió megadását.

HANNOVER:;:..^
Leánynevelő

intézet
„HAUS SONNE“
Elismerten kiváló. Égé zaéges fekvés. Nyel
vek. Zene. Irodalom. Háztartástan. Sport 
l elvllAsoeiUst nyújt Buda nőtlen: Telefon 

JÖKSC'f 438-MI.

kélységen édesanyjával és a vita odáig fa 
jult, hogy

a leány baltát ragadott és a fclltmer- 
hetctlenoéglj* szétroncsolta számtalan 

ütéssel anyja fejét.
A gyilkos leány ezután eltűnt a lakásból és 
csak órákkal később bukkanlak rá az Untét 
dm Lindenen. ahol nyugodtan sétált a tö
megben. 7crmószetcsen azonnal letartóz
tatták, hiába próbálták azonban kihallgat
ni, — semmire nem emlékszik. Teljesen 
apatikuson viselkedik és mivel a feleletei 
azl a látszatot keltik, hogy a fiatal nő elme- 
baja kiújult, törvényszéki orvosszakértővel 
való megvizsgálását rendelték cl.

kilép rezerváltságából
és Európa néhány nagyobb városában tudo
mányos előadást tart fiatalító rendszeréről. 

Stelnach programja szerint — mint a 
hozzá közel álló orvosi körökből értesülünk 
— első előadását a jövő hét elején Bécsben 
a Biológiai Társulat ülésén tartja „Uj kísér
letek” címmel. Stelnach professzor május 
végéig ezután az osztrák fővárosban marad, 
innen jön Budapestre, hogy előadását itt is 
megismételje. Fogadtatásúra az illetékes or
vosi körök most teszik meg az előkészüle
teket. Minden valószínűség szerint

Budapest székesfőváros vendége lesz 
ittarlótkodása alatt a világhírű orvospro
fesszor.

Bécs és Budapest után egyedül még Pá
rizs szerepel Steinach programjában, amely 
ezzel ki is merül és az ősz tudós ezután sem 
akar hosszú esztendőkig újból az előadó
dobogóra lépni.

Nagyváradról jött
és átszökött a határon. Szakái beismerte, hogy 
esztendők óta külföldön kóborolt, bejárta egész 
Európát és mindenütt botöréseket és lopásokat 
követelt cl.

Legutóbb Nagyváradon Járt és kifosztott egy 
nagykereskedőt, akinek a pénztárából dolláro
kat lopott.

Szakáit, akinél nngyősszegB dollárt találtak, 
letartóztatták

és a csendőrök Debrecenbe kísérték, ahol most 
igyekeznek összeállítani pontos bünlajstromát.

Massáth valósággal fanatikusává vált a hala 
tonpartl Játékkaszinó felállításának és tőkés 
társaitól kezdve a bérautófuvarozójáig min
denkitől pénzt vett fel a koncesszió remény
ségeire, még akkor Is. amikor már régen meg
hiúsult minden tárgyalás s minden komoly le
hetőség.

Mpssúth Józsaf 
szinte esztelenül szórta a pénzt 

s olyan arányokban költekezett, hogy min 
Párizsból és Londonból, Nizzából és Cannesból 
a Mnrkó utcai fogházig jutott el, semmi pénze 
nem maradt. Néhány hónap alatt elfogyott a 
hétszázezer pengő — és

Mnssáth ma rabkoszton él a fogházban,

Bvernekrihák
felöltök

9MM M MOl
éa métfls Jó minőségben 
vásárolhat
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ahol a legkisebb stilil szélhámosnak, a legap- 
róbb bűnözőnek is jut külön koszi, amig vizs
gálati fogoly. Massáth József, a hétszázezc: 
pengői szélhámos azonban a fogház kosztját 
eszi s

a fogház letéti pénztárában egyetlen fillérje 
sincsen.

Körülbelül tiz tanú vár kihallgatásra az ér
dekes bünügy mai tárgyalásán, amelyre Más 
sáth is valami meglepetést tartogat. Massáth 

ujabb „szenzációs bizonyítékokat" akar a 
bíróság elé terjeszteni 

annak igazolására, hogy komoly stádiumban 
folytak a tárgyalások, amikor ő egyik tízezer 
pengőt a másik után vette fel s egyik károsul

A Tattersall
mint „nemzeti ajándék"

Ma délután dönt a főváros a Tattersall ügetöversenypályává 
történő átatakitása és a hídépítéssel kapcsolatos ingatlan

vagyonátruházási illeték felemelése ügyében
A főváros törvényhatósági tanácsa ma, hétfőn 

délután öt órakor folytatólagos ülést tart, ame
lyen a csütörtöki tanácsülésről lemaradt ügye
ket tárgyulják meg. A mai tanácsülés napirend
jén egész sereg fontos kérdés szerepel.

Elsőnek Lamotte Károly pénzügyi tanácsnok 
számol be

a Duna-hldak építésével 
kapcsolatos minisztériumi tárgyalásokról és azok 
eredményeként terjeszti elő Javaslatát a főváros 
anyagi hozzájárulásának fedezetére vonatkozóan. 
Mint ismeretes a hídépítés költségeihez

a főváros kétharmadrésszel Járul hozzá, 
ami összegszerűleg mintegy 20 millió pengőt tesz 
ki. A pillanatnyiing szükséges építési költségeket, 
illetve hozzájárulást a főváros függőkölcsön for
májában teremti elő és a törlesztést az ingatlan
vagyon átruházási illeték 2.75 százalékra való 
felemelése Tévén előálló bevételi többletből fe
dezi. Remélik, hogy az adókulcsnak 1.25 száza
lékkal való felemelése at évi 2 millió pengős 
amortizációt fedezni fogja, de amennyiben ez a 
várakozás nem következne be, a főváros akkor 
sem pótolja saját háztartásából a hiányt, hanem 
annyival hosszabb ideig tartja fenn az illeték 
magasabb kulcsát, ameddig a teljes hozzájárulási 
összeget le nem törlesztette. Ez legfeljebb lö 
évig tarthat. Az a terv, hogy a felemelt illetéket 
netn a jövő évben, hanem már ez év közepén 
életbeléptctik és ha a törvényhatósági tanács eh
hez hozzájárul, a szabályrendelet módosítását 
azonnal beterjesztik és Így már júniusban 2.75 
százalékkal terhelik meg az ingatlan adásvéte
leket.

Ugyancsak a ma! ülésen akarják „elintézni” a 
Tattersall ügyét is, Ismét egy olyan ügyet, ame
lyen a főváros csak — veszíthet.

Hónapok óta folyik a puhitásl művelet, hogy 
a főváros ingyen ajándékképpen adja át a Tat- 
tersallt az ügetőverseny Egyesületnek. Hónapok 
kijáró munkája — ugylátszik — most már siker
rel kecsegtet, mert a kerepesi-uti

Tattersall ügetöversenypályává való átalakí
tásának Ügyét is a mai ülésen tárgyalják.

A MÁV tavaly felmondotta az ügetőverseny 
Egyesületnek az Erzsébet királyné-uti terület 
használatát és igy az egyesületnek uj pálya után 
kellett néznie. Legmegfelelőbbnek látszott a 
Tattersall ilyen célra való átalakítása, mert ez a 
terület kiterjedésénél fogva is alkalmas és mint 
belterületi telek nagymértékben segítené elő az 
ügetőversenyek látogatottságának emelkedését. 
Hosszas tárgyalások után a főváros beleegyezett 
abba, hogy

a területet ló évre Ingyenes hassnálatra át
engedi

az egyesületnek, amely itt megépíti uj verseny
pályáját és a 15 év letelte után az összes felépít
ményekkel együtt Ingyen adja vissza a főváros 
tulajdonába. Az egyesület 2.5 millió pengőt fog 
befektetni a versenypálya megépítésébe. Termé
szetesen ezzel

megszűnik a Tattersall. a főváros egyik Jól 
jövedelmező intézménye.

és egyben a halálsorompóknál is súlyosabb, 
ujabb gátat emelnek

a főváros területi továbbfejlődési lehetőségének. 
Nem tudjuk megérteni miért kell a főváros 

urainak ezt a nagy „nemzeti" áldozatot meghoz
nia és kiváncsiak vagyunk arra,

ki fogja ezért az érthetetlen és könnyelmű 
ajándékozásért valamikor számonkérés ese

tén a felelősséget vállalni.
A törvényhatósági tanács ma délután dönt 

arról, vájjon hozzájárul-e a szerződés megköté
séhez és a jelek szerint csodálatos módon ez nem 
fog akadályokba ütközni. A Tattersall területén

Tekintse meg Földes Béla

Vlclorla BUTOR-szalónJái
Vilmos rsásTár-nt 4. óriási válnánk ' RMr.Vlre |.

AX IDŐK JELE '
SZENT ISTVÁN BÚTORCSARNOK
uagkeadte oImó butorárukltáaát caekáty Savi réssletre

öllön hozzánk! Alkalmi vételek maaiaiia Ardamaa tamilt oi'.o 
oenfsie lakberendezések hihetetlen oleaónl 
alkalmi bútorcsarnok 
Király oka száztizenkettő. (Lövölde-térnél j

tat a másik után biztatta azzal, hogy napok 
kérdése már csak a koncesszió, amelyből azon- 
bán 1926 óla máig nem lett semmi. Egy fan- 
taszlikus örökség ügyét is a biróság elé akarja 
vinni Massáth József.

Töbhmlllló dolláros Örökség várt reá — 
állítása szerint — Amerikából 

s azt hitte, hogy ezt az amerikai örökséget is 
gyorsan lebonyolíthatja.

A mai tanúvallomások és Massáth ujabb 
„szenzációinak" előadása után is előrelátha
tóan a biróság már

ma * kora délutáni órákban ítéletet hirdet 
a nemzetközi játékkaszinó nagystílű szélhámo
sának bűnügyében.

tehát még ebben a hónapban hozzákezdenek az 
uj ügetőversenypálya építéséhez.

A kórházi orvosok fizelésrendezésének ügye és 
több kórházi orvosi állásszervezés szerepel még 
a napirenden. A Tüzelöszerraktár megszüntetését 
is ma határozzák el és ezzel megszűnik egy so
kat kifogásolt fővárosi közüzem működése. A 
napirend utolsó pontja az üzemigazgatósági tag
sági helyek betöltése. A hét tagsági helyből csak 
2—2 helyet kapnak az ellenzéki pártok minden 
üzem vezetőségében.

A papírkeres
kedők csalója 
A veszedelmes szélhámost 

vasárnap letartóztatta 
a rendőrség

A budapesti papirnagykereskedő cégek körtU 
ben hire ment annak, hogy furfangos szélhád 
mos nagymennyiségű papirszállitm&nyokAt csal 
ki. A kereskedők felhívták egymás figyelmét a 
csalóra és szombaton délután a Sas és Bauer. 
Papírkereskedelmi R. T. Személynök-utcai iro
dájában a személyleiráe alapján l

felismerték a szélhámost,
aki éppen nagyobb mennyiségű papírárut akart 
megrendelni és elszállittatnl. Az elfogott embert 
rendőrnek adták át, aki a főkapitányságra ki
sérte a papirkereskedök rémét. i
Kiderült, hogy az előállított Wallnstein Ár

min <0 éves ügynök, aki különböző ismert fő- 
városi cégek nevében különböző paplrkeresk** 
dőktöl nagymennyiségű árut szállíttatott el éa 
két társa segítségével

félrevezette a szállító embereket, 
ugy, hogy az árut minden esetben a megjelölt 
cégek tudomása nélkül átvette. Wallnstein Ár
min kihallgatása alkalmával háromrendbeli 
csalást beismert és most tovább folyik a rend
őrségen a nyomozás az ügy teljes tisztázására. 
Wallnstein Ármint, aki jelentős Összegekkel ká
rosította meg a papirnagykereskedöket, vasár-* 
nap délben letartóztatták, a csalások elköveté
sében segítségére lévő két társa kézrekeritésére 
a rendőrség megtette az intézkedéseket.______

Hogy leszek gazdag 
és boldog?

Európa, sőt Amerika is fölfigyelt akkor, 
amikor Reinhardt, a nagy német rendező ki
jelentette, hogy színházi elfoglaltsága mellett 
időt szakit magának és hangosfilmet fog ren
dezni. Reinhardt színházi kultúrájának teljes 
felkészültségével, az ötletek és fotográfiái 
meglepetések egész tömegével kezdett hozzá 
filmjének megteremtéséhez. A berlini sajtó 
hetekig foglalkozóit a nagy Reinhardt-film 
ismertetésével és amikor elkészült nagy 
filmje, amelynek „Hogy leszek gazdag és bol
dog" elmet adta, valóságos hozsanna fogadta 
a bemutatót. Reinhardt nem sztár-filmet csi
nált, hanem ensemble-filmet. Ez azt jelenti, 
hogy nem ragyogó nevek vannak a színia- 
pon, de minden egyes színészek, még a leg
apróbbak is, pompás összedolgozásban adják 
az egészet: a filmet. A Reinhardt vígjátékhoz 
Spolianszky irt rendkívül finom és hangulat 
tos zenét. Budapest moziéletének eseménye
ként az Orion-filmszinház mutatja be hétfőn 
Reinhardt gyönyörű produkcióját.

Welss Samu. Király-utca 2, rendkívül olcsó tavaszt 
harisnya-, kötöttáru- és fOrddruha-vásárt rendes, mely 
alkalomma) felhívja a vásárlóközönség figyelmét. hogy 
szeaiációs olcsó órai minden konktnrcnciát felülmúl- 
nak. Az óriási érdeklődésre való tekintettel, ajánlatos a 
céget lehetőleg már délelőtt felkeresni.

Magas a házatok, 
Kunyhóban lakom én 
s ott clánoztatunk 
Mindketten a GFICM05 nél

H a s k ó m r rs ö k
Budapest, Teréz Sünit 10. Telefon: 277-80
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Magyar Könyv
nap május 4-én 

és 5-én
'A Magyar írók Egyesülete és a Magyar 

Könyvkiadók és Könyvkereskedők Orszá
gos Egyesülete az idén is, immár harmad
ízben országszerte megrendezi a Magyar 
Könyvnapot, azzal a szándékkal, hogy a kö
zönség figyelmét, még áldozatok árán is, 
ráirányítsa a magyar könyvre.

Az idén május 4-én és 5-én lesz a
Magyar Könyvnap.

Kitűnő magyar irók könyveit árusitják ezen 
a két napon, kitűnő kiállításban, olcsó áron. 
Boltokban és sátrakban folyik a könyv
vásár a Magyar Könyvnap két napján.

A Magyar Könyvnapon kerül forgalomba 
a „Koszorú" cimü, szép kiállítású könyv

is 1 pengő 20 filléres árban. Ez a könyv 
tulajdonképpen a Magyar Könyvnap igazi 
eseménye A Koszorú négyszázoldalas, szép 
kiállítású könyv, amelyet a Magyar Könyv
kiadók és Könyvkereskedők Országos Egye
sülete minden üzleti cél nélkül adott ki. Az 
egyesület számára ennek a könyvnek a ki
bocsátása

nem üzlet.
Ellenkezőleg: a könyv előállításával nagy 
anyagi áldozatot hozott az egyesület és vele 
együtt a papírgyárak és a nyomda is. Az 
erdélyi, felvidéki és vajdasági magyar irók 
antológiája a

Koszorú.
Ennek a könyvnek a könyvnap jelentősé
gén is túlmenő célja van: szimbóluma 
a magyar szellem soha meg nem semmisít
hető egységének.

Május 4-én és 5-én a magyar könyvnek 
ezen a két ünnepnapján a magyar közönség 
remélhetőleg elzarándokol a boltokba és a 
sátrak ponyvája alá: a magyar könyvhöz.

— Meleg, felhős Idő. Vasárnap végre be
köszöntött az igazi, hamisítatlan tavasz, 
napsütéses, kellemes meleg idő volt egész 
nap. A Meteorológiai Intézet: prognózisa: 
meleg, felhős idő várható, Délen élénkebb 
légáramlásokkal, Nyuqaton esetleg esőzé
sekkel.

— A hercegprímás római utazása. Serédi 
'Jusztinján bíboros hercegprímás május kö
zepén Rómába utazik. A hercegprímás uta
lásának célja elsősorban, hogy visszaadja 
azoknak a bíborosoknak a látogatását, akik 
a Szent Imre ünnepségek alkalmával Ma
gyarországon voltak s megköszönje a pápa 
különös érdeklődését a magyar Szent Imre 
ünnepségek iránt.

— Ernszt Sándor népjóléti miniszter 
zalamegyel körútja. Nagykanizsáról jelen
tik: Ernszt Sándor népjóléti miniszter, Czett- 
ler Jenő, a képviselőház alelnöke és báró 
Kray István országgyűlési képviselő kísére
tében szombaton tudvalevőleg Sümegen és 
Zalaegerszegen folytatott megbeszéléseket a 
keresztény gazdasági párt szervezkedéséről, 
majd vasárnap reggel Nagykanizsára érke
zett, ahol a piaristák társházában szállott 
meg és itt üdvözölte őt dr. Krátky István 
polgármester, valamint Eberhardt Béla tan
kerületi főigazgató. A miniszter kíséretével 
később résztvett a Katolikus Legényegylet
ben egy értekezleten, amelyen ugyancsak a 
kereszténypárt szervezési ügyeit tárgyalták, 
mert Kállay Tibor ellen a legközelebbi vá
lasztásokon a keresztény párt fog állítani 
Nagykanizsán jelöltet. Vasárnap este érke
zett meg Nagykanizsára Scholtz Kornél nép
jóléti államtitkár is.

— Hamis egypengősBk Esztergomban. Eszter
gomból jelentik: Az esztergomi rendőrkapitány
ság megállapította, hogy a városban hamis egy- 
pengösök kerültek forgalomba. A hamisítványok 
ólomszinüek, öntési felületük érdes, a tölgylom- 
hok elmosódoltak, a hetük és gyöngysor pedig 
összefolynak. Csengésük tompa, de megtévesz
tésre alkalmas.

— A honvédelmi minisztérium uj állam
titkára. Politikai körökben elterjedt hírek 
szerint Gömbös Gyula honvédelmi miniszter 
már legközelebb betölti a honvédelmi mi
nisztériumban Álgya-Papp Sándor nyu- 
galombavonulásávaí megüresedett állam- 
titkári állást. Jólértesült forrásból szerzett 
értesüléseink szerint az államtitkári állásra 
dr. Somogyi István, volt nemzetgyűlési kép
viselő, jelenleg gyöngyösi ügyvéd, van ki
szemelve. Somogyi István volt annak idején 
az első nemzetgyűlésen a hírhedt botbünte
tés előadója. Az államtitkári kinevezésnek 
pénzügyi akadálya nincsen, mert a mostani 
költségvetésben is fel van véve az állam- 
titkári javadalmazás.

— A villámcsapás áldozata. Nagykanizsáról je
lentik: Szombaton este hatalmas vihar vonult vé
gig a Nagykanizsa közelében lévő Csávóig köz
ség felett, amelynek halárában Németh Tstvánék 
még kint dolgozlak a mezőn. Németh feleségével 
együtt szekerük alatt kereseti menedéket. Hirte
len bclersapolt a villám a kocsiba és Németh Ist
vánt. valamint a két lovat a földre sújtotta. Né
meth Istvánt haldokolva szállították a nagykunt 
tsai kórházba, a két ló azonnal kimúlt.

Öngyilkos lett a uolegény 
Hidrával az eskovö elölt

A menyasszonya esKOuOl díszben várta a násznéppel a vőlegényt, 
aki ezalatt átvágott csuklóval, veresen tekUdt a lakásán

Miskolc, május 8.
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körülmények között követett el öngyilkos
ságot szombaton délután Miskolcon Kazári 
Pál cipészsegéd. Kazárinak szombat dél
után fél négyre volt kitűzve az esküvője. 
Három órakor a násznép már együtt volt 
az esküvői díszbe öltözött menyasszony la
kásán és

percről percre idegesebben várták a vő
legényt, aki azonban nem érkezett meg. 

Végül is a menyasszony testvérei kocsira 
ültek és elhajtattak Kazári Pál lakására. 
Zörgetni kezdtek az ajtón, de semmi vá
laszt sem kaptak. Végre hosszas várakozás 
után nyöszörgést hallottak ki a lakásból. 
Feltörték a bútorozott szoba ajtaját és bent 
a szobában a sezlonon

eszméletlenül találtak rá a vőlegényre,

Propaganda^
Férfidivat

Férfikalap modern formák P 9*80, 7.80,

Férflnyakkenúö
Férfigallér u/10 torBikp-
FérfiingkiT410 oxf°r'^’’

pnpIlnbóL.. P 11-80, 10-80, 
kipróbált elsőrendű anyagból, 
reklámárban P 7’80, 7*—, 

tartós kivitel, ssinee és 
fehér P 8-BO, 2-78, 

stmpamlnóeég
•, —*80, _______

Nadrágtartó
Férfi és női esőernyők_ _ _ r.-,
Férliyizsamaöltöny

Ml ... _  .........  P

Svéd utánzata férílkeztyü «&*“’■
P «•—, 2’-,__________________________

Férfizokni kiváló minőség P 1-28, —*78, 

Férfiharisnya magaMsára P 2-78, 2*28,

6’50
1’50 
-’75
4.50
8-—
4- 50
2-— 

-■35
1-90
5- 90
9-80
1-75 

>. —-58
1-80

Fehérnemű anyagok
Lepedőgyclcs % ’.'7
Paplaniepeüögyolcs íí““»-4 ."i'á 
Kelengyegyolcs kiváló minőség I' 2*-, 1’38, 
Kelengyesiíon r p.o, . . . . . . . .
Étkészlet p
Kávéskészlet 
Kerti abrosz _
Flaneitakaro mv*ió minőség—? «*bo, 

Plcké nyári takaró kiváló mtnöságben P

1-50 
2’95
1’10 
1’20
8’50
8’50
4’25 
5’90
7’50

Méteráru
Mosd delén _ _ _
Mosó levontin ri-so,
Müselyem aírú."“ “

Fehérnemű színekben.............. —............   P

Müselyem Crepe de Chlne ’íSS
szenzációs olcsó ar...........„............................P

Müselyem mongol Crepe de Chlne
nebéz minőség, minden színben......................p

Burette újdonság rut.r.bb miódak, f 

Szövött müselyem
Muszlin Amurette mintákban .............. P

Crea Germaine
Francia muszlin ,eKk,’á,6b* "'«*% 
Nöl tweed kábítkel-
Tweed kelmec,odSK4p *¥■$£«*.•> 

—■69
1.25 
1’25
1.45
3-90
4’80
1’25
2’50
5’80
7’80
9-
8’50
2’25

Vidéki megrendeléseket utánvéttel bérmentve szállítunk, meg nem feleié áruért 
a pénzt azonnal visszaküldjük.

aki halottsápadtan feküdt a sezlonon, 
hatalmas vértócsában.

Mint kiderült, a vőlegény közvetlenül az 
esküvő előtt élesre fent borotvával átvágta 
balkarja ütőerét és amikor rátaláltak már 
annyi vért vesztett, hogy az orvosok szerint 
aligha sikerül megmenteni.

Az öngyilkos cipészsegéd levelet hagyott 
hátra, amelyben

bocsánatot kér a menyasszonyától 
és kijelenti, hogy olyan hosszú udvarlás 
után nem tudott kitérni a házasság elől, de 
nincs elég erkölcsi ereje ahhoz, hogy a mos
tani rossz gazdasági viszonyok között há
zasságot kössön.

— Gaál István egyetemi tanár és Pávay 
Vájná Ferenc főgeológus sajtópere. Deb
recenből jelentik: Pávay Vájná Ferenc fő

Oxford blúz és Inganyag
Francia grenadin EK."^ 
Myersseiyem ” ríio. ..o,
Sottls pamut kelme ‘XríaX’4 
Függöny grenadin
Függöny etamtn 150 em. P 2*80, 1-80, 

Futóspárga szőnyeg 14

1’95
250
3’75
1’50
1’95
1’25
1’95

FUrdöcikkek
Fürdötríkö szoknyával... , .‘T?V_*?10.50

15-— 
2-25 
3.35 
2.80 
9.80 
1.25 
1-95 

.19.80 
1'95

Énnrfrilldbő legkiválóbb minőség R latén márka 
rUrUllllnU atrandtáskúval együtt

P 19*60, 22*—,

Fürdő gummicipök. . . . . .
Nyári cipő iWtí’XX’rr;

női számokban ~ P

Strand kabát fess kivitelben _ _ _ _ P
Szalma strand kalap_ _ _ _ _ .
Fehér tennlsz pullover■ >->»,
Fürdököpenv
Frottír törülköző_ _ .
Strand kelme “*r“ “ «•.», 1.95

Baby kelengyék 
és gyermekruhák

Pické gyermekkabát
P 11.80, 18.80,

Játszóruha“““ “tó....»
mosóanyagból ... ... _  ... ..............P 2.80,

Kötött burkalan
Leánykaruha ±i .‘“é

P — .tO emelkedéssel

Baby hosszupárna r»l, da, vilMdldkbbn
F »..<!, s.so,

Baby kabátka
Baby kabátka '“"“V

,.15--
1.80
2-50
270
250

8’80 
1’80 

>; --75

Kői divat
Nöi kombiné virágos anyagból... ...P 8.78, •

színes nandukból, csipkével diaalt ve P 8*90, 2*80

Nöl kombiné kis"ssépséghlbával ... P

Nöl hálóing színekben ....... .7... ... ... P
Reform nadrág bibi vsÍL,S.^'1.7”ph 2:8o" 

atla-i csíkkal ........................... P 2*78, 1-80
N8I.pizsama 1 ■’ 1 Jó^oflrh«r17^,Bb P

Bcmöerg müselyemhnrísnya
P......................... 8*90, 2*90, kis blhával P

VIskosa müselyem harisnya ifíil r 

>, 1‘75
“23
5-50
5.50
1-55
9.80
2.50 
2’45

geológus cgy debreceni lapban cikket irt, 
amelyben erélyesen visszautasította azokat 
a támadásokat, amelyek a debreceni mély
fúrásokkal kapcsolatban érték őt. Gaál 
István szegedi egyetemi tanár a cikk egyes 
kitételeit magára nézve sértőnek találta és 
ezért sajtópört indított Pávay Vájná ellen. 
Szombaton tárgyalta nz ügyet, a debreceni 
törvényszék. A bíróság fölmentette Pávay 
Vájná Ferencet a rágalmazás vádja alól, 
azzal a megokolással, hogy cikkében nem 
lépte ót a jogos kritika határát. A sértet fel- 
lebezett.

— Letartóztatott kommunisták. Debrecenből 
jelentik: Miskolcrólvasárnap n debreceni törvény
székre szállították Kohár Gyula és Knüpfler Ernő 
magánhivatalnokoknt, akiket az állami és társa
dalmi rend felforgatására irányuló büntette! gya
núsítanak, mert a nyomozás adat! szerint részt- 
vettek a kommunista sejtszervezkedésben. A le
tartóztatott embereket holnap hallgatja ki Pret- 
neszberger Jenő dr. vizsgálóbíró.

— Az ajándékkutyn megveszet és megmarta 
kis gazdáját. Debrecenből jelentik: fíohody Mar
git kilencéves hajduszoboszlói leány selyem
szőrű, szép, fehér kutyát kapott ajándékba. Alig 
hogy játszani kezdett vele, a kutya megharapta 
Rohoclij Margit megbetegedett s az orvosok meg
állapították, hogy a veszettség tünetei mutatkozz 
na krajta. A kisleányt Budapestre szállították és 
a Pasteur-intézetben helyezték cl.

VIskosa müselvem harisnya
nagyszerű minőségben .......................  P

Nöl zsebkendő ,ol“í*
Nöl mosóbör keztutl mt.odr.nda mindéi, 
Svéd utánzatu nöl keztytl

Bekben................................. _ r S-SO, 2-60,

1’90 
-’30
5-50
1-50

41 •—
380

könnyebb J7*

7’80 
9’50
7'50
980
8-80

9-80

Höl ruhák és felöltök
Nöi tavaszi kabát XX/Xv’L' 99. ■
Női tavaszi kabát - -

POí*-, 44*— ..............................................

Nöl kalap legújabb pünkösdi fonnák........  P

Nöl kosztüm vitelben P gs.— 
kivitelben ... ..................................... .. ... r “

Női tavaszi ruha S?'X”M?,'M,f"i7-50 
Pongyola selyemből l; 4-75, mosódeFénból 3*90 
Nyári ruhaarglXlirr?2“-:27-50 
Tennlsz ruha rózsaszín, góbiéin kénsárga

P 9’80 ... .............  „ ... ...

Plissé all kitűnő gyanjn kelméből — ... _

Angol tazonu aljak sottis kelméből 
P 1«*-, 12*- ......................................... .....

Mfii hlll7nb mAzvIvcm Crene de Chineböl
ÍIUI UllUUn I' 18-80, 10-80, nagyszerű 

oxfordból P 9-08, 0-78, pnplinból P 11*-,
Nhí Fllhn l'arisette-búl P 19-80,
I1U1 1 UHU dlvatműsclyómból ...... P 12-80, 

Goldberger Napsugárból .............. P 18.80

Fehér grenadin blúz
kivitelben...........................    p

Különfélék
Csokoládé praliné dékta celofán* ceí

mag .......................................................... p ““

Csokoládé drazsé 10 dekás” eoUoján c»r>-' • 3fi
mag .......................................................... p JO

Savanyu és selyem honbon
mány, 10 dekán ccllofán csomag... ... P XO

Szent István kakaó
10 dekát eredeti csomagba* _ __  P —.88, ,8>b
5 dekás eredeti csomagban ..................   XX

Telcsokoládé dekái csomagban^ "r’í “ —-60 
Óriási mosdószappnn —‘44
Mosdáiznppon középnagyságú darabokban P 1 •23 
Arcápoló pipereszappan

különféle parfüm Illatokkal, óriási darab _ P • O

Borotvaszappan gyártmány....................P -■24
Finom kölnivíz 1.60, 100 gr ős üvegekben •> « 

P 2.-, 2.80, «* ---- -Fogoép legkitűnőbb gyártmány l 1. , _.8O, - -
Óriási léggömbök résfogantynval — P 20 
Utazó táskák és kazetíák vlsbatlsn

•rőlemesbél, 60 cm nagyságban P 7.60, 70 cm
P 10.30, 50 cm I* 6.70, cm P 4.20.
Só cm P 8.40, SO cm _ ... ____________ p

.80, 

.80,

2-90
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— Ai első nemem gyermekhét megnyitása. 
Vasárnap délelőtt ünnepélyei keretek között 
folyt le az első nemzett gyermekhét megnyitása 
• z Újvárosháza közgyűlési termében. A meg
nyitón megjelent a kormányzón* is. A Hiszek
egy elének léié után Ripka Ferenc tartott meg- 
nyitóbeszédet, amelyben a gyermekvédelem 
nagy problémáját hangoztatta. A megnyitó után 
a kormány zóné megadta az engedélyt a gyér- 
inekhét megnyitására, majd Liber Endre alpol
gármester ..tartott előadási ..Egységes irányelvek 
» gyermekvédelemben" címmel.

- Balás Béla főispán jubileumi garden- 
parly-Ja. Kedves jubileumot ünnepelt Ba
lás Béla főispán és felesége, született Degen 
Génié: május elsején huszonötödik yardén 
party-ját rendezte a társasági életben oly 
népszerű házaspár. Több, mint száz vendég 
jelent meg Balásék főúri Ízléssel berende
zett Hermina-uti villájában. A magyar po
litikai, diplomáciai és társadalmi élet nóta- 
billiósai közül megjelentek: báró Wlassie; 
Gyula, Nemes Antal püspök, báró Harkányi 
Bélo, gróf Teleki Sándor cs felesége, Horthy 
Béla, Algya-Pap Sándor és családja, líra- 
sche Lázár Alfréd családjával és még szá
mosán.

•— A „Magyar Posta" ünnepi száma. A 
magyar posta május első hetében a buda 
pesti és ezzel együtt n magyar távbeszélő- 
forgalom megalapításának ötvenedik évfor
dulóját ünnepli. Ebből az alkalomból t 
posln szakfolyóirata a „Magyar Posta" ün
nepi számot adott ki, amelynek cikkei a 
magyar lávbeszélőíorgalom fejlődésének 
fontosabb mozzanataival foglalkoznak. Az 
ünnepi köntösbe öltöztetett érdekes folyó
irat értékes cikkei avatott írók tollából em
lékeznek meg az évfordulóról, méltatják a 
magyar telefon <50 éves munkáját és meg
ismertetik az olvasói számos eddig ismeret 
len momentummal, amelyek a magyar tele 
fon megalkotását lehetővé telték.

— Hivatali szabálytalanságok 
nyugdíjazták ■ letenyel körjegyzőt. 
kanizsáról jelentik: Zala vármegye 
pánja hivatali szabálytalanságok miatt fel
mentette állásútól Plista Lajos lelenyei kör
jegyzőt. Az erről szóló hivatalos értesítés 
kiemeli, hogy n körjegyző állásától való fel
mentése nem érinti nyugdíjigényeit, 
fényei körjegyző különben maga is 
nyugdíjaztatását.

—- Rombadöntött a földcsuszamlás egy 
házat. Esztergomból jelentik: Ar. esztergomi 
hegyekben az utóbbi időben mind gyako
ribbak a földcsuszamlások, 
ilyen földmozdulás súlyos
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közé juttatta Bodouics Mihály esztergomi 
hadirokkantat és héttagú családját. Bodo
nics házacskája alatt, amely a város hatá
rában az úgynevezett kőalatti dűlőben ál
lott, megindult a föld s a ház rombadőlt. 
Az anya és a gyermekek az összeomlás al
kalmával nem tartózkodtak a házban, maga 
Bodonlca pedig az utolsó pillanatban futóit 
ki a szobából.

Ki Jár ma már ász feltol
meg| B—S nap alatt óax hajának t»»Iu”,Anak. szék*) 
ínak vlassaadja ereded tcrtnészitos színét, ha az

IRIAtl keleti haJIIJItA rctfemerAtort IMIX használja Nem Ivalók, nemgglDIQ ártalma.!
Egy üveggel P 1.BO. i.OO. Postai coltásokat utánvét 
mellett azonnal kUldduk *-órakuir: Vrllner Herkules 
Drogéria Budapest, Kálvin-t«r b. Tele.on : Aut. 847-80

— I-Ky öreg gazdálkodó titokzatos halála. 
Debrecenből jelentik: Szatmáry Károly 73 
éves püspökladányi gazdálkodói vasárnap 
a meslergerendára fölakasztva holtan talál-. 
Iák. Eleinte arra gondoltak, hogy öngyilkos 
lelt, de mikor az orvos megvizsgálta, unnak 
a gyanújának adott kifejezést, hogy talán 
bűncselekmény történt, mert a holttesten 
sérülési nyomokul talált. Ezekből a sérülé
sekből arra következtetnek, hogy az akasz- 
táti dulakodót előzte meg s ezért merült 
fel a bűncselekmény gyanúja. Csáky János 
dr. debreceni vizsgálóbíró vasárnap kiszállt 
Püspökladányba * olt megkezdte a vizsgá
latot.

— Dakó-cmlékliangverscny. A Bakó László 
Emlékbizottság mn. hétfőn este tartja meg hang
versenyét a Zeneakndémián.

— Ar uj nyári menetrend — mint ismeretes 
—- rövidesen, élctbelép. Ez alkalomból Ismét kel
lemes meglepetéssel szolgál a most megjelent 
WW Menetrend: alakja kiest, könnyen kezel 
hclö, igen áttekinthető, úgynevezett zsebalak > 
terjedelme 344 oldal. A vasúti és hajózási 
menetrendek mellett körit a vidéki autóbusz- 
járatok részletes menetrendiéi is és a week- 
*nd-. társasutazást, turlalakedvezményck. kör- 
utazási és helyjegyekre vonatkozó ismertetést. 
A zsebalaku Zöld Menetrend ára 1 pengő, min
denütt kapható.

— Országos ctpőkcreakrdíil nagygyűlés. A 
Magyar ( ipűkrreskedök Országos Egyesülete 
május hó 10-én (vasárnap) délelőtt 10 órakor 
a Kereskedelmi és Iparkamara dísztermében 
orardgoa nagygyűlést hívott egybe, amelynek 
napirendjén a kereskedelem és R szakma jelen 
légi nagyhorderejű problémái fognak tárgya
lásra kerülni. Különösen a tisztességtelen ver 
senv és az idöelólli kiárusítások elleni állás
foglalás fogja nagygvdlés napirendjét ké
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Fiscfil Frigyes vasárnap 
a vizsgálóbíró engedélyével 

beszélgetett a védőjével
AtgebrafiSnyvet Aírt a kalapácsos gyitAos

bér
it r ni 
idő- 

hi-

Szé-

Kecskemét, május 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Fischl Ferenc Frigyes, a kalapá
csos gyilkos védője, dr. Virágh Gyula ügy
véd szombaton Budapestről Kecskemétre 
utazóit és vasárnap megjelent dr. Kenyeres 
vizsgálóbíró előtt, akitől engedélyt kért 
arra, hogv a védettjével beszélhessen.

A vizsgálóbíró a fogházból hivatali szo
bájába vezettette Flsehl Ferenc Fri
gyest és engedélyt adott arra, hogy a 

védője beszélhessen vele.
védőügyvéd a vizsgálóbíró jelenlétében

hosszasan beszélt Fischllel, természetesen 
azonban magáról az ügyről nem beszélhet
tek, mivel a kárpitossegéd kihallgatását még 
nem fejezte be u vizsgálóbíró. Fischl arra 
kérte védőjét, hogv szerezzen számára 
könyveket. A többi között

algebrakönyvbeket kért, mert mint 
mondotta, szeretne ulgebrát tanulni.

A

— Szent Imre szoborlclcplczés Eszter
gomban. Esztergomból jelentik: Vasárnap 
délelőtt fényes ünnepség keretében leleplez
ték a gimnázium falába illesztett Szent Ist
ván- és Szent Imre-szobrot. amelyet az esz
tergomi bencés diákok a Szent Imre-év em
lékére állíttatlak. Az ünnepségen Huszár 
Károly mondotta az ünnepi beszedet. A szó
nok ezúttal köszönte meg nyilvánosan a her- 
cegprimásnók azt, hogy a Szent Imre-év 
megünneplésének eszméjét felvetette. A le
leplezési beszédet dr. Gróh József bencés 
diákszövetségi elnök mondotta.

— öngyilkos lelt egy 72 éves szUlésznő. Pá 
párái jelentik: Reidl Antalné, 72 éves szülésznő 
lillolt műtétek végrehajtása miatt többször volt 
mór büntetve. Legutóbb ugyancsak súlyosan 
elítélték tiltott miitét miatt, ami az asszonyt 
annyira elkeserítene, hogy szublimáltál meg
mérgezte magát. Állapota válságos.

— A Gutenberg-lcxlkon negyedik kötete Is 
megjelent. A meglepően jól szerkesztetl és íz
léses kivitelű Gutcnbcrg-lexikon negyedik kö
tete is elhagyja a sajtót. Ez a kötet az A betű
vel kezdődő címszavuk befejezését c» a B betű 
kezdetét hozza. A lexikonnak negyedik köteté
ben is igyekszik a magyar vonatkozású anya
got kiemelni a szerkesztőség,, hogy még jobban 
megszabadulhasson a külföldi lexikonok sab- 
lónjálól. A hangsúly különösen az uj dolgokon 
van, nngy eikk számol be például nz újdonsá
gok rovatában a ina oly modern aszfaltburko 
latokról. Emellett azonban a lexikon a törté
nelmet sem hanyagolja el. A Gutenberg-lexikon 
Icguiabb kötelét számos színes kép díszíti és uz 
eddigi lexikonoktól eltérően, feltűnően sok
benne a színes nyomású melléklet. Az uj kötet j várról jelentik; Károly király, aki szómba- 
méltó folytatása nz eddigieknek.

— Szatmári Mór helvenülévrs. A magyar 
ujságirótúrsndalom és a régi politikai világ ki
váló és puritán Ingja, Szatmári Mór most töl
tötte l:e életének hclvenölödik évét. Több cik
luson át országgyűlési képviselő volt, a függet
lenségi pártnak egyik vezető egyénisége, a füg
getlenségi eszmék lelkes tollú harcosa. Kollégái, 
barátai, tisztelői bensőséges szeretettel veszik 
körül Sznlmóri Mórt a szép évforduló alkal
mából.

Magyar győzelem a bllllárdversenyen. A 
Magyar Rilliárd Szövetség négy nap óla tartó 
billiárdbajnoksúga vasárnap délután befejező
dött. A verseny, amelyen három osztrák ver
senyző is résztvett, a magyarok győzelmével 
végződött. Első lett: Rácz György 117 sorozat
tal, második Magyary Ferenc. 103 sorozattal, 
harmadik Dávid Izsák 103 sorozattal. Szép át
lagot ért cl Mezey Árpád is.

— A Délvidék egyik legnagyobb fakc- 
rcskedelml vállalata moratóriumot kért. 
Szegedről jelentik: A 60 esztendeje fennálló 
Winkler Testvérek fakereskedelmi vállalat 
és fűrésztelep moratóriumot kért hitelezői 
löl. A szegedi kereskedelmi életben nagy 
.iadalmnt kelteti ez a hir, mert a céget 
nemcsak Szeged, hanem a Délvidék és Al
föld legnagyobb és legerősebb vállalatának 
ismerik. Vasárnap a moratórium ügyében 
a bankok képviselői értekezletet tartottak 
és ezen a cég statusának összeállítását lm 
tározták cl.

— Rendben zajlottak le a Hclmwehr felvouu 
lúsok. Bécsből jelentik: A Heimwehr ma Alsó- 
nuszlriában tizenkét helyen és Stájerországban is 
több helyen felvonulásokat rendezett amelyek 
incidens nélkül folytak le. Minthogy a felvonnia 
sokat beütő rendelet kiadása küszöbön áll. a fel
vonulások sora a maiakkal őszig valószínűleg le 
zárult.

— A MFTR ■ Mem4l>ha|A|Aralakat Budapest és Wien 
kfizötl akként indítja mén. hogy az elsfi hajó Budapest- 
rfil Wicnb« május 2-án. XVienból Budapestre május 
Mn Indul A hajó az egvi<leJfllca kladall menetrend 
szerint a fend naptól kezdve Uudapeat —Eötvös térró! 
minden hétfón csOtfirlökfin és szombaton 1K órakor 
indul és Vóc. Nagymaros. Szob. Esztergom, Nverges- 
újfalu. Piszke Komórom bnlpari. Komárom lobhparl 
Günyú. Pozsony, H ilnburg állomások érintésével 
másnap 10 órakor érkezik Wienbc. Wlrnbfi! a gfizfis 
minden kedden. esQtftrtökfin és szombaton 8 órakoi 
Indul é» umanacon éllomáaotc érintésével ugyanaznap 
20 óra Ifi perekor érkezik Budapest—EfifvAa-lérre E 
lírainkkal egvideJOteg a társasén Gfinvfl és Gyór kö 
■fiit csatlakozó helyi jara'okat tart fenn

Virágh Gyula dr. az ügyészség engedélyével 
küldött is egy algebra-könyvet Fischlnek.

A vizsgálóbíró csütörtökön fejezi be 
Fischl Ferenc Frigyes kihallgatását és ad
digra elkészül a bünpör nagy terjedelmű 
aktabalmazának áttanulmányozásával is.

Csütörtökön azután megkezdődik a 
vizsgálat tulajdonképpeni munkája, a 

szembesítések és helyszíni szemlék.
védő vasárnap fölkereste Fischl szüleit is. 
gyilkos fiatalember szülei elmondották

az ügyvédnek, hogy sajnálják rossz útra 
tért gyermeküket, nem hagyják cserben és 
holnaptól kezdve ők gondoskodnak nz élel
mezéséről. Az ügyvéd tolmácsolta Fischl 
kérését ,hogv

szeretne beszélni a szüleivel,
akik meg is ígérték, hogy meglátogatják öt 
a fogházban.

A 
A

— Eltűnt főtörvényszéki elnök. Berlini 
tudósítónk telefonálja: Dr. Brúnó Krüger a 
königsbergi főtörvényszék volt elnöke **““ 
lini lakásáról pénteken eltűnt s azóta 
akadtak nyomára. Kriigeren az utóbbi 
ben búskomorság jeleit észlelték s azt 
szik, hogy öngyilkosságot követett el.

— önvédelemből megölte testvérét. 
kesfeliérvárról jelentik: Csikváry Jánosné 
született Rubin Róza egy szilasbalhási gaz
dálkodó felesége hosszabb ideje haragban 
volt testvéröccsével, Rubin Antallal, aki ud
varolt Csikváryné leányának s ezt az asz- 
szony rossz szemmel nézte. Tegnap a kél 
testvér a község mellett a mezőn találkozott, 
veszekedni kezdtek, Bubin az asszonyra tá
madt, mire Csikváryné kapával védekezett s 
úgy fejbesujtotta tcstvéröccsét. hogy nyom
ban meghalt. Az asszony ezután önként je
lentkezett a csendőrségen, ahol azt adt aelö, 
hogy önvédelemből ölte meg öccsét. Csik- 
uárynet letartóztatták s átkisérték a vesz
prémi ügyészség fogházába.

Ha tartós 
éa szén paplant; 

SÁNDOR 
es társánál szerezz# be.

IV.Kara nerinaycr IC. u. 1, Központi városház# ánOietében

— A román király Temesvárott. Temes- 

tón érkezett meg a városba, vasárnap dél
előtt meglátogatta az iskolákat és középüle
teket, délután pedig a sportpályára hajta
tott, ahol a tiszti lovasmérkőzést szemlélte 
meg és a verseny győzteseivel elbeszélgetett. 
Délután hat órakor Károly király vissza
utazott Bukarestbe.

— A klsantaut bukaresti értekezlete. Buka
restből jelentik: A kisanlant ezévi értekezlete 
vasárnap délelőtt Benes, Marinkovics és Ghica 
külügyminiszterek részvételével megkezdődött 
z rt ajtók mögött és a megbeszélésekről nem 
adlak ki közlést a nyilvánossúg részére. Nagy 
feltűnést kellett politikai körökben a Currcnlnl 
cikke, mely megállapítja, hogy Románia és Ju
goszlávia érdekei nem azonosak Csehországgal 
és ezért nem tekintheti a két agrárország vesze
delmesnek a német—osztrák vámunió tervét, 
sőt Romániának reménységgel kell tekinteni 
arra a lehetőségre, hogy 7Ó millió lakosú tett
erős blokkal kerülhet kapcsolatba.

— ügyvédi hír. Dr. Pungrácz Jenő ügyvéd, a 
Magyar Törvénykezés szerkesztője ügyvédi iro
dáját Vili., Népszinház-utca 19. szám alul VI., 
Vilmos császár ul 31. szám alá helyezte ót. Te 
lefon: 255—62.

— Dr. Feldmann Sándor: Idegesség és ösztön
élet-c. könyvének II. kiadósa (Kovák Rudolf és 
Társa ) A középkor miszticizmusa, a felvilágoso
dás évszázadában legtöbbször csak a tudat alatt 
él és innen is kiakarja űzni a psychoanalizls 
Feldmann dr. nagysikert ért könyvének IL ki
adása. igazolja úttörő és felvilágosító munkája 
nak értékét. A müveit laikusokhoz szól, világos, 
egyszerű nyelvvel, nagyképűsködés és terminus 
technikusok nélkül. Hogy ezen értékes és min
denkit egyformán érdeklő mii mindenki száméra 
könnyen hozzáférhető kgyen, a II kiadás áru 
csak P 3.—.

— Halálozás. Rozsó László székesfővárosi 
adótiszt hosszas belegcskedéa után elhunyt. 
Temetése május 5-én lesz a rákoskerezturi ref. 
temető haloltashóz.óhól.

A léfllnrgalem njírl mrnetrrndk májú# 1 fin lén 
la' i l i’ ‘.'ö " ’2ap‘á!, kr*,!ve " Ré”ek vasárnapokon !• 
közlekedni fogunk. fiMenhe nnnonkcnl három gép indu' 
és ugyanannyi érkezik Ez évben eló-ifir lesz üzemben 
,i R:idnpe«t—Ifi len-Rerlin expreaa Járat, mr|v Máivá# 
.,,,l'’’‘ól 'L u H.2II órakor indul és este J9.40 órakor’ér 
kérik Berlinbe I-. vonalon nngy. 3-moloro$. 12 személve 
Junkcra.gépek közlekednek, melyeken hideg és meleg 
hu (cl van. A regaeli Járatokat a MÁLÉRT 15 szeméivel 
Ickker-géizel látják el, tgvnanos csatlakozással Európa 
yulnmcnnvl naayvárosa felé, frlvilágositi's é< iegwáltáv 
Magyar l.éalforanlmi Rt . |V._ Váci-utca 1 Tel : 808-83

mos, fest, tisztit kivitelben

— Alberchl főherceg bejelentette a 
védő Liga megmentését. Az Országos Gvermíf' 
védő Liga Albrecht főherceg elnöklésével 
sárnap délelőtt nagygyűlést tartott az n '’í 
Kamara dísztermében. Albrecht főherceg 
tette a Liga válságos helyzetét, melynek m#? 
mentésére a társadalom legszélesebb r*u • 
nek hozzájárulása az egyetlen mód. Rakovtk' 
Ivón voit belügyminiszter és többek felszólald" 
utón Albercht főherceg zárta be a ?
védő Liga ülését. értnek.

— Megmérgezte magát Issekutz Mlháiv 
zenetanár. Issekutz Mihály zenetanár vasár 
nap a Jósika-utca 26. számú házban lévő 
lakásán ismeretlen méreggel megmérj 
magát. Sulyos állapotban vitték a R6i 
kórházba. Issekutz előkelő, ismert erdélui 
családból származik. A háborúban katona 
tiszt volt és a leszerelése után ment a 
nészi pályára. A rendőrség megindította a 
vizsgalatot az öngyilkosság ügyében.

— A Magyar Protestáns Irodalmi Társasé,, 
pápai ünnepe. Pápáról jelentik: Ravasz László 
dr. püspök szombaton Pápán résztvett a M 
gyár Protestáns Irodalmi Társaság ünneX 
mely a református templomban Antal gS 
püspök megnyitó beszédével kezdődött J 
Ravasz László tartott mélyhat su elöada , 
A vasárnapi istentiszteleten is Ravasz LásrU 
püspök prédikált. a5Z<0

— Határ Imre csendőrtiszthelyettes relté. 
lyes halála. Miskolcról jelentik: Abaujszán. 
ón vasárnap reggel k községet átszelő «. 

kély patakban holtan találták Határ Imre 
54 éves nyugalmazott csendőrtiszthelyettest 

ha|úntékán ötpengőnyi nagyságú sk 
rulest fedeztek fel. Megállapították, hogv a 
nyugalmazott csendőrtiszthelyettes szómba, 
tón egy vendéglőben mulatott s miután on- 
nan eltávozott, senki sem látta őt, mi? 
azután reggel holtan akadtak rá. Nem tart
ják kizártnak, hogy bűncselekmény történt 
Határ ugyanis régebben az abaujszántóí 
csendőrörs parancsnoka volt, régi nyomozá
sai miatt sok ellensége van s lehet, hogy 
azok telték el láb alól. A nyomozás megin
dult.

— Betörök kifosztottak egy lakást. Vasár
nap este kilenc óra felé tért haza családjával 
Márkus Leó selyemáruház tulajdonos Miksa- 
utca 17. szám alatti lakásába. Legnagyobb 
meglepetésükre a lakást nyitva találták és a 
szobákban minden fel volt forgatva. Alkutcsos 
betörők járlak a lakásban, feltörték a szekré
nyeket s minden értékesebb dolgot magukkal 
vittek. A rendőri bizottság több ujjlenyomatot 
talált és most a daktiloszkópiai felvételek 
alapján nyomozzák a betörőket, akik jelentős 
értékű zsákmányhoz jutottak.

— Halálos vonatelgázolás Bicskénél. Széken 
fehérvárról jelentik: Bicske melleti halálos 
végű vonatelgázolás történt. Az újtelepi ut 
mentén lévő 12-es vasúti őrháznál borzalmasan 
összeroncsolva találták a sínek között Pötördl 
János 65 éves hegyőrt, akit egyik vonat kere
kei valósággal szétdarabolluk. A halálos végii 
elgózolás ügyében megindult a nyomozás.

— öngyilkos temetkezési vállalkozó. Pápáról 
jelentik: Takács József temelkczési vállalkozó 
tegnap üzletében felakasztotta magát s mire 
nz üzletben felhalmozott koporsók között rá
találtak, már halott volt. A temetkezési vállal
kozó anyagi gondjai miatt követte el tettét.

— Egy óra alatt leégett egy nagy német
országi sportpálya. Berlini tudósilónk te
lefonálja: A Ilasen-Heiden fekvő Rütt-aré- 
nűban, egyik legnagyobb sportpályán tv: 
ütött ki és egy óra alatl uz egész pálya a 
tűz martalékául esett. A vizsgálat eddigi 
megállapítása szerint az egyik öltöző gyul
ladt ki és igy keletkezett a lüzveszedelem.

— Fáradt idegeit leggyorsabban megerősíti a 
■Svábhegyi Szanatóriumán. Egyheti összes költség 
175 pengő.

Van szerencsém szivei tudomására hozni, hogy több 
mint hat év'g Helltg cég szolgálatában voltam, 

most ktvállam. Április 29-én

Kiauzai-utca 9. alatt 

Gyári üarlsnvaltfz 
nevezéssel harisnya-, kesztyű- éa nsdrágüzleUmet 

megnyitottam.
Áruim kizárólag pilma. megbízható gjártmdnyok. Öle*6 

szabott árak mellett lelkílatnei etrs kiszolgálás.

Szivei pártfogást kér GVURCSIK JÓZSEF

A Magyar*Cseh Ipar bank Rt. dr Forbálh
Frigyes alelnök elnöklete alatt ma megtar
tott XX. évi rendes közgvülése az igazgató- 

................................ ‘ évi tisztaság javaslata alapján az 1930. 
nyereséget 223.698.06 pengőben állapította 
meg és elhatározta, hogy ezen összegből 
osztalékul 160.000.20 pengő fizettessék ki
tartalékalapra 40.000 pengő fordftlassék, 
23.697.86 pengő pedig új számlára vitessék 
elő. Az esedékes szelvények május 4-étől 
kerülnek beváltásra. Az igazgatóságba új 
tagokul beválasztattak Flórián Kelemen. « 
Böhmische Industrinl-Bank vezérigazgatója, 
dr Pelikán K. és Simek J, ugyanezen In* 
tűzet ügyvezető-igazgatói.

HáilaM»nya|t flfynlfnébe! Nem kell Ifibb* otthon »*• 
’«ódni febérnemtik mosásával. vaaaláiával, valamint ru
hák IiiziKásával, mert az Ideál gfiimosó. Damjanich- 
utca 40 (Tel.: 424-48) minderekst olcsón éa seakavataU- 
»4<g»l vént és vidéki megbízatásokat is • lcgnontősid- 
bán eszkfiifil. Számos fiók ■ (óváros minden részében.



Buiipnt, 1981 május 4. HÉTFŐI NAPLÓ 9

I



10 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1B3T mijug J,

MOZI
Magyar festőmíivésznő 

óriási sikere Amerikában
Kende Mária, a kitUnő dizöz unokaníívére 

az amerikai Utvenéves „ifju“ arrlvée
Ne* York előkelő körei egy kezdő ma

gyar festőmü vésznőt ünnepelnek: fíakhitné 
kende Jancsit, aki unokanővére Kende Má
riának, a pompás magyar dizőznck.

Rakhitné Kende Jancsi húsz évvel ezelőtt 
indult el Molnaszecsődről. Mint privát asz- 
szony érkezett ki Amerikába és hosszú éve
ken keresztül semmi köze sem volt a festé
szethez. Két évvel ezelőtt férje meghalt és 

ezután kezdte elővenni Kende Jancsi a 
ceruzát és az ecsetet.

.Sohasem gondolt arra, hogy ebből még meg 
is fog élni és amikor egy jónevü amerikai 
mükritikus látogatását fogadta, ez

bámulattal Ismerte föl Kende Jancsi-

bán az őstehetséget.
Rövidesen a New Yorkban élő művészek 
hatalmas táborában a szigorú szemmel ros
táló Dudensing-tfMúa nyilvánosságot adott 
Kende Jancsi művészetének és

az amerikai lapok hasábos cikkekben 
számolnak be a legújabb newyorki ma

gyar kultursikerről.
A legelőkelőbb amerikai lapok, mint a ma
gyar falusi élet romantikájának festőjét mu
tatták be olvasóközönségüknek Kende Jan
csit, aki jóformán minden szárnybontogatás 
nélkül, egyszerre a legnevesebb festők közé 

aarrivált. Még annyit árulunk el, hogy 
„flataJ“ tehetség — ötvenéves.

Lengyel Menyhért 
fantasztikus leleplezései 

egyéves színigazgatói múltjáról
Csipkelődések rendkívül komoly háttérrel — A primadonna 
veszekedései, amelyek a színház biztonságát veszélyeztetik

Lengyel Menyhért, aki a tavalyi ezezon- 
ban H élt ni Jenövet osztotta meg a Belvá
rosi Szinhuz igazgatói irodáját, színigazgatói 
működése alatt nem feledkezett meg Írói 
mivoltáról sem és minden egyes nap törté
netéről naplót vezetett, amelyben teljes 
őszinteséggel irta meg egy színház körül tör
tént eseményeket. Egy éve már ennek és 
Lengyel Menyhért most alkalmasnak találta 
az időpontot, hogy ámbár nevek nélkül, de 
mindenki által felismerhető módon közöljön 
ebből a terjedelmes és egész biztosan rend
kívül érdekes naplóból olyan kivonatot, 
amely előtt

megdöbbenéssel kell megállnia minden 
színházi embernek.

— A színház — Írja Lengyel Menyhért, — 
amely maga is az élet édes, szép hazugsága. 
nem bírja el az őszinteséget.

Majd igy folytatja:
— írjam meg az íróról, hogy milyen mér

hetetlen a bosszúsága, mennyire nem buja 
el az őszinte szót, mily óvatosan kell vele 
közölni, hogy a darabját elfogadtuk elő
adásra, mert nem azt várta, hanem, hogy 
dicséretekkel halmozzuk el. amelyből semmi 
sem elég, hogy lehűtse irtózatos szomjúsá
gát az elismerés után. Vagy írjak a másik 
íróról, kinek igazán jó darabját sajnos, nem 
adhattuk elő, mert nem tudtunk belemenni 
olyan kísérletezésbe, amelynek publikumsi- 
kerére nem lehetett számítani, de még arra 
►cm, hogy nyolc-tiz előadást kihúzhassunk 
vele. Hogy mily tiszteletreméltó .szívóssággal 
akarta kikényszeríteni — elismerem — jo
gos érvényesülését, amelynek

ára ■ kis színház bukása lett volna.
Vagy n harmadikról, aki jött és 

rémhíreket susogott, 
hogy miket hall felőlünk és mindezt azért, 
mert valami célja volt velünk, de különféle 
módszerekkel akarta elérni: vagy hangosan, 
terrorisztikusan, vagy srégen, — mintha 
nem is volna fontos neki, csak ugy melléke
sen veti oda — hiszen tulajdonképpen raj
tunk akar segíteni.

— Vagy közöljek részleteket
■ nagy színészről, aki kétségbeejtetfe aa 

életünket,
mert mint egv veszedelem lebegett a ház 
felett, megjátszotta félclmctcsségét, rémüle
tet keltett maga körül, mely végeredmény
ben mindig

kisebb vagy nagyobb pénzösszegek ki
utalásával végződött.

Vágj* n színésznőről, aki egyre feljebb sró
folta az igényeit, amint ugy látszott, hogy 
szükség van rá s a másikról, aki

a megállapodások tolói ugy siklott ki, 
mint az angolna

s ezáltal bizonytalanná tette a színház egész 
létezését.

Nem kesésbé érdekes, amit Lengyel « 
kritikusokról ir, akik szerinte a legkülönbö
zőbb szempontokból nézik nz előadást, a 
mindenféle jogosult, vagy jogosulatlan sér
tődésekről, amelynek mindig a színház adja 
meg az árát.

Lengyel szemében • exlnházl szerelem a 
következő:

— Ahol a nő mint kenyérkereső kíván 
érvényesülni és ez az első szempontja, ott 
előfordulhat szeretkezés, de a szerelem, 
amely légies dolgokból táplálkozik és ide
alizál,

messze menekül a színház tájékáról, 
amely legkevésbé alkalmas 
lemnek és naiv „civileket" 
ságával.

Erről is tapasztalata van 
ezeket megírni még lehet, de kinyomatni 
— Lengyel szerint — nem.

talaja a szere- 
rcszegit boldog-

a naplónak, de

CM Q . elökétsit polgAri *•
JjP fi** ra 6?^ hRS középiskolai mngAn- 
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Premier után
SZÉNÁSSZEKÉR. G. B. Shaw sohasem 

gondolhatta, hogy a Lipótváros frakkos és 
butonoiktól ékes demokrata közönsége eny- 
nyire tudjon lelkesülni a demokrácia ellen 
történt vitriolos merényletéért. Mert elvi- 
tázhatatlan, hogy a Szénásszekér szombat 
esti premierjén, talán konvencióból, talán 
megnemértésből, sokat tapsolt a közön
ség. Pedig a Szénásszekér egyike Shaw 
azon müveinek, amelyek kiválóan nem al
kalmasak a színpadra. És ha mégis szín
padra merik vinni, akkor vagy a részvét
lenséggel kell számolni, vagy pedig meg
értő és magasnivóju rendezéssel kell elfo
gadtatni Shaw szinpadellenes produkcióját. 
Legjobban talán Törzs Jenő és Mély Gerö 
értették meg az angol iró gunyorosságát és 
karikatúráját. A többiek: Gomhaszögi Ella, 
Makay Margit, a pompásan dekoratív Lázár 
Mária, Hegedűs, Gárdonyi, Makláry be
csületes munkát végeztek. A szinlapon ugy 
hirdetik Shaw müvének műfaját: politikai 
groteszk. A groteszk csak Shaw müvében 
van, de a színpadon?. . .

A KÉM. Az Uj Színház szerencsés kézzel ku
tatott n színházi könyvtárakban ég halászta ki 
Kislemackers „A kém' című színmüvét, amely 
jó színházi előadásra ad alkalmat. Baróty Jó
zsef színjátszó tehetsége és rendezői keze, Or
solya Erzsi nemes és póztól mentes művészete, 
Czobor Imre férfias, szépbeszédii alakítása az, 
amely az előadás ulán távozóinkban megma
radt emlékezetünkben.

MEDDIG FOGSZ SZERETNI? Mintha 
Halász Imre tizedik darabját látnánk, olyan 
kész, olyan tökéletes ez a vígjáték, amelyet 
„Meddig fogsz szeretni?" címmel mutatott 
be a Belvárosi Színház. Lehet, hogy ez nem 
dicséri Halász Imrét, aki n fintalság minden 
erejével, füzével, legfőképpen pedig hely
zeti energiájával indult harcba a közönség 
mindennapos tapsaiért. Halász Imre da
rabja jól mulattat, vidám és ötletes — 
exportdarab. Titkos Ilona briliiáns fölény
nyel győz n színpadon. Dclly Ferenc érde
meit elismerve, Rátkai Márton az, akiért 
lelkesülni kell, akinek mindig van egy gesz
tusa, egy mondata, amelyet csak Rátkai 
mondhat ugy. Székely Lujza egy kissé el
marad a sorból, Sugár Lajos, Várady Lajos 
pedig kitünően előrerukkol. Bródy Pál 
rendezése vidám és friss levegőt áraszt, (s.)

BOLVÁRY GÉZA legújabb filmjét 
nem a jövő szezonban, hanem már moat 

csütörtökön mutatja be a
ROYAL APOLLO és FÓRUM

A FŐSZEREPBEN BUDAPEST KEDVENCE: WILLY FOK

Kiepura a javulás

A hét végén már ismét felléphet
Nagy meglepetést keltett az Operaház szombat 

este kiadott kommünikéje, amely bejelentette, 
hogy Jan Kiepura a vasárnapra hirdetett „Bo- 
hémélet"-ben szereplését lemondta, miután sú
lyos meghűlése miatt orvosai: dr. Laub gégész
főorvos és Irsay professzor fellépését megtiltot
ták. Annál nagyobb volt a meglepetés, miután a 
népszerű és világhírű lengyel tenorista csütörtö
kön még a legragyogóbb diszpozícióban énekelte 
végig a „Turandot" nagy’ hangpazarlást igénylő 
tenorszerepét és énekesi pályájának egyik legza
josabb sikerét éppen ezúttal aratta. A vasárnapi 
lapokban már olyan hírek Is elterjedtek, hogy 
Kiepura súlyos mellhártyagyulladésban fekszik a 
János-szanatóriumban. Kiepura környezetéből 
arra kértek bennünket,

cáfoljuk meg ezeket az alaptalan híreket, 
annál is inkább, mert attól fél, hogy Varsóban 
lakó édesanyját alaptalanul fölösleges aggoda
lomba ejthetnék. Az igazság az, hogy Kiepurá- 
nak Influenzából eredő orrüreggeryiyescdís? 
van, amit minden operáció mellőzésével egyszerű 
orröblilésekkcl kezelnek. Orvosai tanácsára

vasárnap a Svábhegyi Szanatóriumba költöz
ködött,

hogy a Svábhegy magaslati kiimája minél előbb 
megszabadítsa kellemetlen Influenzájától.

Dr. Laub főorvos, aki a vasárnap folyamán 
több Ízben megvizsgálta és kezelte betegét, ki
jelentette munkatársunk előtt, hogy Kiepura 
állapota gyorsan javul, hangszálainak, gégéjének 
semmi baja sincs és csak a csekély hőemelkedése 
miatt tiltotta el a vasárnapi énekléstől. Valószínű 
azonban, hogy még a hét folyamán teljesen rend
bejön és

a hét végén már Ismét énekelhet.
A Svábhegy szépségein Kiepura különben ha

mar megvigasztalódott és kijelentette, hogy 3—i 
hétig akar ott üdülni — egészségesen.

SZÍNHÁZI napló
Hétfői színházi est:

.... kir. Operaházi Bolygó hollandi (H8). 
Nemzeti Stlnhiíi: Gavallérok (148). 
Kamara Sslnház: Krétakör (%8). 
Magyar Színház: Túl a rácson, Amit 

akarnak (8).
Vígszínház; A szénásszekér (8).
Uj Színház: A kém (8). 
Belvárosi Színház: Meddig fogsz zzeretnl (8). 
Fővárosi Operett Színház: A hárem (8).
Városi Színház: Tosca (148).
Király Színház: A falusi kislány Pesten (8). 
TerézkBrutl Színpad: Lipin.’knjrr, kabaréműsor (9). 
Bethleniért Színpad: Kabaréműsor (9). 
Andrássy.utl Színház: Kis rongyos (9).
Royal Orfeum: Varieté műsor (Vú5, 149). 
Komédia Orfeum: Kabaré, varieté műsor.

M.

az asszonyok

7 unius elsején akarnak zárni az összes 
pesti színházak, kivéve a Vígszínházát 

és a Magyar Színházat. A Vígszínház Fodor 
László „Merénylet egy váci-utcai ékszer
boltban” című vígjátékéra készül, a Magyar 
Színház pedig Lestyán Sándor „Potyautas” 
című vígjátékét fogja bemutatni. Szó van 
arról is, hogy a Fővárosi Opercttszinház 
Béke ff i Lászlónak Raggamby Andrással kö
zösen irt háromf el vonása s vígjátékét mu
tatja be, amelynek férfiföszerepét maga a 
szerző, Békefíi fogja játszani.
ITa már Békeffíről van szó, el kell mondani 

a következőt: Békeffl félrchivja egyik új
ságíró ismerősét és ezt mond fa neki-

— Jöjjön, magának majd részleteket adok 
a darabomból.

— Végre egy részlet — mondja maliciózusan 
az újságíró —, amit megad...
A héten a sajtó képviselőinek bemutatták a 

Hunnia filmgyár uj telepét, amely tökéle 
tes hangosfilm-felvevőgéppel van felszerelve. 
A Hunnia filmgyár mai műtermét 1917-ben 
építették és most, 1931 májusában el lehet kez
deni benne a filmgyártást. Tökéletes elektro 
mos és hangfelvevő berendezései predesztinál 
jók arra, hogy valóban komoly munka Indul 
jón a Gyarmat utcában, hogy végre megvaló
suljon álmaink álma: a magyar filmgyártás.

J/u..ury Emmy jövőre Pesten marad. Nem 
utazik el turnéra, hanem végre tellvér 

primadonnát kap benne — a Király Színház, 
amely a jövő szezónra leszerződtette. Ko- 
sáry Emmy ezzel a szerződéssel visszatért 
régebbi sikereinek színhelyére, ahol egész 
biztosan még sok értékes sikerben lesz része. 
7iAa délelőtt kinyitják a Budai Színkör zöld- 

1 * refestett kapuját és a budai falak mögé 
beköltözik az élet. Ma kezdődnek meg ugyanis 
a próbák a budai színház nagy újdonságából: 
Szántó Armand, Szécsén Mihály „C. S. K.” 
cirnü operettjéből, amelynek muzsikáját Radó 
József szerezte. Vasárnap a Budai Színkör 
igazgatósága megállapodott Honthy Hanná
val, aki a primadonnaszerepet játssza, Rátkay 
Mártonnal, Sziklay Józseffel, Gázon Gyulával, 
Fodor Artúrral, akik a többi főszerepeket játsz- 
szák, végül pedig Kun Magdával, a Várost 
Színház üdvöskéjével, aki a budai újdonság 
szubrettprímadonnája lesz. A „C. S. K.” azaz: 
Csalódott Szerelmesek Klubja, merőben uj- 
szerű operett. Szakított az operett minden 
eddigi törvényével és filmszerű pergőiével 
(lásd: Szántó Armand „Bohózat egy párizsi 
szállodában” szerzője) szétrobbantja az ope
rett szokott sablónos kereteit. Sokat remélnek 
a budaiak ennek az operettnek előadásától.
A budapesti Ufa elhatározta, hogy eltérve 

a mozgószinházak régi szokásától, a 
tavaszi évadot uj, nagyszabású filmek elő
adásóval teszi érdekessé. Az uj hangosgépek 
lehetővé teszik, hogy az Ufa elsőrendű film
termeléséből néhányat még az idén tökéle
tes előadásban bemutasson a közönségnek^ 
posner Magda, az ismert színésznő szaki- 

tott — no nem kell megijedni — a 
pályájával. Ugy, mint előtte Bércéiig 
Magda, vagy Saásdy Alice, privát ember
ként teremt magának uj egzisztenciát. 
Ruhaszalont nyitott a Belvárosban és most 
már ő fogja a csillogó, remek modelleket a 
színésznők és dámák „premierjére” szállí
tani. Sok szerencsét!
A Royal Orfeum májust műsorát mutatta be 

Ezen a műsoron egyáltalában nem látszott 
meg, hogy szezonzárója a Royal Orfeumnak, 
mert a programm még a javából való. A mű
sor utolsó száma bár, de mégis a középpontjá
ban áll: a 6 Machinos villámakrobaták produk
ciója, amely az embert erőnek és ügyességnek 
valóban szép megnyilatkozása. Nagyon tetszett 
a Catherina és Fedor táncszám, a Garry, az 

. imitátor, az 1% Hargen tréfás produkciója* 
Mella, a táncoló zsonglőr, valamint Olly Mar
tinéin, egy finom spanyol énekesnő aratott 
még az artisták közül nagy sikert, mig a ma
gyar rész középpontjában Sándor Stefi állt, aki 
két daláért kapott tapsokat. Weygand Tibor 
szimpatikus és ügyes előadó.
A rossz nyelvek beszélik az örökké vicces 

Sebestyén Gézáról:
— Tudom, hogy miért vállaltad az Orszá

gos Szinészegyesület elnöki ügyvezetését — 
fordul hozzá valaki. — Te mindig nagy 

t hive voltál a vidéki színészetnek. Még Pes- 
> ten is vidéki előadásokat tartottál a szinhá- 
. zadban ..,

UMNSKJUR M Szmpaaon

Filmpremierek
A VIZSGÁLÓBÍRÓ ELŐTT

A Belvárosi Színháznak még most is műsoron 
levő hatalmas sikere „A törvény nevében" cirnü 
szinmü, amely alaposan odamond az igazságszol
gáltatás magukat mindenhatónak tartó közegei
nek. A birák is tévedhetnek — harsogja ez a 
,.tendenz"-darab és egy valóban megrázó és min
den mozzanatában idegfeszilöen érdekes példán 
keresztül bizonyítja igazát. Ez a darab a német 
színpadokon is óriási sikert aratott, igy nem 
csoda, ha az Ufa — felismerve a darab nagy ér
tékét — hamarosan beszélőfilmet csinált belőle. 
..A vizsgálóbíró előtt" címet kapta a film kercszl- 
ségében ez n darab, amelyet az Ufa és az Uránia 
filmszínházak szerdán mutatunk be a nagykö
zönség előtt is. Mi, akik a sajlóbcmulalón végig
nézhettük ezt n ragyogó bűnügyi filmdrámát, 
csak a csodálat hangján beszélhetünk erről az 
Ufa-produkclóról. Olyan előadásban láttuk ezt a 
drámát, amelyet produkálni egy színpad sem ké
pes. Albert Bassermann, a német színpadok leg
nagyobb drámai művésze játssza a vizsgálóbíró 
szerepét, aki megrögzött konoksággal halod egy 
téves nyomon és csnk saját családi tragédiája 
kelti fel a bíróban az érző embert. Az ártatlanul 
gyanúsított fiatal diák szerepét Gustav Fröhlich, 
ez n kitűnő német filmművész alakítja megrázó 
realitással. A női főszerepet pedig Charlottc An- 
dér játssza.___________ _____

Konyha-Előszoba ber«ndri*Mtt
~ rész rltizctésre
Dobúny-atca 28 Kazinczy a. sarok
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Nagy változások 
a Nemzeti Színház frontján
Leépítik a Nemzeti Színház teljes zenekarát és as Opera 
zenekara tagjainak szabadnapjait lecsökkentik — Csathó 

Kálmán az uj főrendező? — Bajor és Csorfos
A Nemzeti Szinház társalgóiban, miivész- 

Bzobáiban és folyosóin izzó hangulat ural
kodik napok óta. Most folynak ugyanis a 
Nemzeti Szinházban azok a tárgyalások, 
amelynek során a Nemzeti Színháznak

százezer pengőt kell megtakarítani a 
jövő évi bUdzaéje javára.

Ezen az anyagi természetű leépítésen kívül 
azonban a szinház tagjai mint egy megboly 
gatott méhkas, úgy. zsonganak a Nemzeti 
Szinház valóban komoly és válságos művészi 
problémáiról.

A Nemzeti Szinház igazgatósága egymás
után hivatta magához tárgyalásra azokat a 
művészeket, akiknek nincs továbbfutó szer
ződésük és velük sokkal olcsóbb megálla
podást akar létesíteni. Ezeknek legtöbbje 
természetesen tiltakozott a gázsimérséklés 
ellen és tapintatos formában bár, de az 
igazgatóság tudtára adta, hogy másutt kísér
letezzenek a gázsiredukcióval. Többen Odry 
Árpádra, a Nemzeti Szinház szabadságolt 
főrendezőjére céloztak, akinél valóban 
fennáll az álláshalmozás esete, mert mint 
színész

óriási gázsidért csak négyszer köteles 
fellépni havonta

a Nemzeti Szinház színpadán, a többi fel
lépéseit külön megfizetik neki, ezenkívül 
pedig mint főrendező, minden darab után 
rendezői honoráriumban részesül. Ez volna 
azonban csak a kisebb jövedelme. Odry Ár
pád egyszersmind a Színművészeti Akadé
mia igazgatója és tanára. Mindezeken felül 
pedig a Rádió főrendezője is. Bár Odry Ár
pád kvalitásaiban senki sem kételkedik, 
mégis a Nemzeti Szinház tagjainak egy- 
része furcsának találja, hogy mig az arány
lag kis gázsijukból valamit el akarnak csíp
ni, addig az óriási jövedelmű művészeknek 
gázsiját érintetlenül hagyják.

A Nemzeti Szinház igazgatósága merész 
belátta, hogy a szinház és művészi személy
zetén nem igen lehet megspórolni a pénz
ügyminiszter által kívánt százezer pengőt, 
más elhatározásra jutott.

A Memzeti Szinház igazgatósága merész 
késsel akar operálni saját testén. Egysze
rűen

fel akarja oszlatni a Nemzeti Szinház 
régi zenekarát,

amelynek eddig annyi hasznát látták kü
lönböző darabok zenei aláfestésénél. Te
kintve, hogy ez a zenekar a szinház igazga 
lósága szerint nincs eléggé kihasználva es 
működését itt-ott nélkülözni lehet, az igaz
gatóságnak komoly terve, hogy szélnek 
eresztik a zenekart, amellyel azután tete
mes összeget spórolna meg a Nemzeti Szín
ház. A Nemzeti Szinház zenekarának hiá
nyát az Operaház zenekarával akarják ki
tölteni. A két állami szinház között tárgya
lások folynak abban az irányban, hogy az 
Operaház zenekarát a Nemzeti Szinház szol
gálatába is lehessen állitanl. Ezt pedig úgy 

vélik keresztülvinni, hogy az Operaház zene
kari személyzetének szabadnapjait lecsök
kentik és kivezénylik őket a Nemzeti Szín
házba.

Ez a terv természetesen a legnagyobb fel
háborodást és elégedetlenséget fogja kelteni 
a zenekar tagjai között, akiknek létük vagy 
nemlétük forog kockán. Ez a leépítés nem 
fog simán menni és ebhez szavuk lesz a ze 
neszek szervezetének és illetékes faktorai
nak is.

Míg egyrészt a leépítés kérdése dúlja fel 
a nemzetiszinbáziak kedélyét, a másik 
ponton, a művészeti kérdésekben is a leg
ellentétesebb vélemények, tervek és szándé
kok akarnak érvényesülni. Rengeteg sok ez 
aspiráns Horváth Jenő megürült főrendezői 
székére. A protekciók áradata önti1 el úgy 
a színházat, mint a kultuszminisztériumot. 
Valósággal megbénítva a komoly munkát. 
Jól beavatott forrásból közölhetjük, hogy a 
Nemzeti Szinház uj főrendezője Csathő Kál
mán, a kiváló iró lesz, aki már mint igaz
gatóhelyettes is részt fog venni a szinház 
művészi vezetésében.

Baj van azonban a Nemzeti Szinház két 
prominens művészével is. Elsősorban Bajoi i 
Gizivel, akin olyan nagy kimerültség vett 
erőt, hogy

orvosai eltiltották a munkától.
Bajor Gizi természetesen egyik napról a 
másikra nem mehet üdülni, mert ezzel tel
jesen megbénítaná a Nemzeti Színház mun
káját, hiszen a legtöbb darabnak ö a fő
szereplője. Éppen ezért orvosai tanácsára 
paktumot kötött a Nemzeti Szinház igaz
gatóságával, még pedig aziránybnn, hogy 
az idén már semmiféle újdonságban, sem 
reprizben nem vállal munkát. Orvosai egész
napos ápvban való pihenést tanácsoltak 
neki és igy az esetleges délelőtti próbákon 
nem vehet részt. Éppen ezért a Shake- 
speare-ciklus több darabjában Tőkés Anna 
veszi át a Bajor Gizinek szánt szerepet, igy 
például a Hamlet Oféliáját és Bajor Gizi 
helyett Tőkés Anna fogja játszani.

Hasonló és komoly baj van Csortos Gyu
lával, akit egész nap szanatóriumban ápol
nak és csak az esti előadásra jár be a szín
házba. Csortos Gyulát az utóbbi hónapok 
anyagi és családi vonatkozású bajai és kel
lemetlenségei annyira kimerítették, hogy 
szintén

képtelen résetvennl a fokozottabb 
Iramú munkában

és a szinház igazgatóságától szintén a pró
bákról való szabadságot kérte és kapta meg.

Művészi körökben a legnagyobb érdeklő
déssel várják, hogy a Nemzeti Szinház ho
gyan Iából át válságának kritikus idején és 
Hevest Sándor igazgatói bölcseségében bíz
nak, akit a kormányzó ma kihallgatáson fo
gadott és aki hivatva van az összes kérdé
seket közmegelégedésre megoldani.

Stób Zoltán.

VÍZHATLAN
TARTÓS KÉNYELMES

Gyermek
P 2.90

Leány
P 3.20

Női
P 3.00

Férfi
P 4.15

MINDEN CIPÓ- ÉS SZAKÜZLETBEN KAPHA TÓ

mindenki pontosan, hiánytalanul meg
kapta a gázsiját 

és hogy most elsején, miután a gázsik nagy
részét kifizettük, a hátralékos összegre kétnapos 
haladékot kértünk, ez még nem jelenti azt, 
hogy a szinház nem tudja teljesíteni a fizetési 
kötelezettségeit. Ezeket a pillanatnyi zavaro
kat áthidaltuk éppen azzal, hogy Lobi János, a 
Comoedla színpadi ügynökség tulajdonosa 

újabb nnyagl hozzájárulásaival Jobban 
Jobban alátámasztotta a színházzal való 

érdekkapcsolatát.
Ez természetesen azt is jelenti, hogy Löbl 

János fokozottabb mértékben vesz részt majd 
a szinház munkáiban, éppen azért, mert Bródy 
dr. és Bárdos dr. urak működését kénytelenek 
vagyunk nélkülözni.

— Mi igaz abból a hírből, hogy ön megválik 
a szinház igazgatásától?

— Ebből egy szó sem Igaz és teljesen értet
lenül állok e hírre! szemben. Löbl János, aki

I

nek egyedüli beleszólása van dolgaimba, a leg
teljesebb bizalommal viseltetik irányomban. 
Éppen ezért a jövő évi szinházbérleti szerző
désre opciót gyakoroltam, amelyet természete
sen én fogok teljesíteni. Kár a szinházválság 
hírét felelőtlenül a köztudatba dobni éppen 
most, amikor a szinház az idei nagy slágerére 
készül és Lestyrín Sándor „Potyautas" című 
darabját fogja bemutatni parádés szereposztás
ban, mint ahogy a Hétfői Napló már megírta, 
Gaál Franciskával, Góth Sándorral, Ráday Im
rével és Sarkad! Aladárral a főszerepekben. 
Sokat várunk az Árumintavásártól, amely alka
lommal felújítjuk a Lámpaláz cimü nagy si
kerünket is.

— Kár egy szinház felett megkonditani a 
lélekharangot, amely egészséges, dolgozik és 
dolgozni fog. Csak annyit mondok, hogy a vá
lasztolt bíróság előtt majd ki fognak derülni 
azok a sulyos okok, amelyek közrejátszottak 
abban, hogy ilyen vészhirek megjelenjenek.

Személyi sértődések és vissza
utasítások a Magyar Szinház 
állítólagos válsághíre mögött

W

Juhi Marcell továbbra is a
Alig van Pesten színház, ahol ne tehetne vál

ságról beszélni. A melegre forduló tavasz való
ságos színházi dekonjunktúrát teremtett Buda
pesten, ahol már télen is a legnagyobb bajjal 
küzködtek a színházak. Egy egész sor színhá
zat tehetne felsorolni, ahol színigazgatók nem 
teljesítették legelemibb kötelességüket: a gázsi
fizetést sem és a színészek bizony gyakran 
éhes gyomorral voltak kénytelenek a kivilágí
tott rivaldán énekelni és táncolni.

viGoniiíz
Május

4 
hétfő fiszftnasszekerxr
5 

kedd Jim es jiii

6 
szerda ft szönásszsHör

7 
crttórtflk j’m es dili

8 
péntek A szenásszswer
• 

szombat Jim es Jiii

10 
vasárnap

d. n. *44 órakor:
Fekeketeazáru caercaanye (Mér

sékelt holyarakkal) 
este 8 órakor: A azénáaazekér

Magyar Szinház igazgatófa
\ Magyar Színház a szerencsésebb színházak 

közé tartozott. A szinház nagy sikereket köny
velhetett el magának,

■ közönség megkedvelte és megszerette a
Jó előadásait

és éppen ezért a gázsifizetések körül sem mu
tatkoztak soha semilyen zavarok. Éppen ezért 
nz egyik napilap hasábjairól a legnagyobb meg
döbbenéssel értesüli a főváros közönsége, hogy

a Magyar Színházban Is bajok vannak, 
amely a ydzsifizetésben és a vezetőség változá
sában kulminál.

Ezzel kapcsolatban megkérdeztük a Magyar 
Szinház igazgatóját, dr. Juhi Marcellt. aki 

nagy eréllyel utasította vissza 
azt a támadást, amely a Magyar Színház felelt 
szeretné megkonditani a lélekharangot. Első* 
sorban a szinház többrendbeli választott bíró
sági ügye felől érdeklődtünk.

— A bíróság előtt fekvő dolgokról úgyis ki
derül, — válaszolt Juhi dr., — hogy kinek van 
igaza. Nem óhajtok a bírói döntés elébe vágni, 
csak annyit mondhatok, hogy a színháznak 
oka volt arra, hogy Rrfidy István dr. és Bárdos 
Artúr dr.-tól megváljon. Bárdos Artur dr. hó
napok óta tényleges munkát nem teljesit. ma 
periig olvan színházi viszonyok közölt élünk, 
hogy örülni kell, ha azoknak tudunk fizetni, 
akik a színháznak effckliv munkát teljesítenek. 
Eddig n per-ig is

P, F C I V A Peketow Clrknsa Varieté 
UJJvA V /-A Városliget. Telefon: Aut. lHi-W

A LEGNAGYOBB NÉMET SZÍNMŰVÉSSZEL 
____ A FŐSZEREPBE- 

tfpommER.

0
( UJ PRODUKCIÓJÁNAK, HATALMAS

k >—S eÖNÜ^Yi DRÁMÁJA :

( izsgcJobiró előtt'
Naponta este 8 órakor, minden c«(ltórtók. szombat, vasár 
éa Unneunao délután 4 órakor nafly ktflttnlegraaégl 
rltíadaa a szenzációs megnyllo-mflaorrcl. — tleljórak: 
1—ö pengőig. Utalványok áivénymek.

a másik két főszereplő :
IgUSTáÍ? FRÖHUCH « CHARLCKE ANDE1

*4 V'
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Villámtorna villám nélkül, torna nélkül, 

futball nélkül és — bevétel nélkül
Eskü alapján igazolnak és tévedés alapján tovább jutnak a kiesett 
„nagycsapatok" — Még egy ilyen torna és nincs közönség többé

Az Cllői-ut sok vihart megélt sporttelepe 
még nem látott olyan csodát, mint amilyet 
vasárnap hősies elszántsággal megrendez
tek a számára. Hogy miért?... örök rej
tély marad. Ragyogó tavasz volt, itt állt a 
főváros sportesemény nélkül s erre kapott 
egy s'illámtornának keresztelt kabarészá
mot — sport helyett.

Volt itt minden csodabogár. Többek kö
zött: az egyik másodosztályú csapatban 
gyanús játékost vett észre a rendezőség, 
ezért a csapatot szkreccselték, majd

ták a döntést, ami az egész villámtornát ko
molytalanná telte. A csapatok, a Turul kivé
telével, tartalékosán álltak fel, igen gyenge 
játékot mutattak

A vlllámtoruát Újpest csapata nyerte, 
kiviile a Turul mutatott jó játékot. Második a 
Vasas, harmadik a Turul együttese lett. Az 
eredmények a következők:

Selejtező:
Rákospalota—Soroksár 1:0 (0:0). Biró: Biró 

Sándor. A rendes játékidő döntetlenül végző
dött s csak a meghosszabbított idő ötödik per
cében érte el Rákospalota győzelmét jelentő

aminek helyt is adtak s igy a VÁC FC Játszott 
tovább.

Vasas—VÁC FC 0.-0. Biró: HofTenreich. A 
VÁC lényegesen jobban játszott ellenfelénél, 
sőt Schwarz egy 11-est kapu mellé lőtt. Mint
hogy a meghosszabbított játékidőben sem 
esett gól, a sorshúzás döntött a Vasas javára.

Turul—III. kér. FC 0:0. Biró: Biró Sándor. 
A Turul játszotta a jobb és lelkesebb futballt 
s igy megérdemelten jutott tovább sorsolással.

Újpest—Rákospalota 0:0. Biró: HofTenreich. 
A lila-fehérek sorshúzással jutottak tovább.

Döntők:
A döntőbe Újpest, Vasas és a Turul került.

Vasas—Turul 2:1 (1:1). Biró: Gombos. A 
vezető gólt a Turul lőtte Kohut II. révén ll-es
ből, melyet Dán egyenlített s Urbáncsik 
rezte meg a Vasas részére a győzelmet.

Újpest—Turul 0:0. Biró: Biró Sándor. 
Újpest—Vasas 5:1 (1:0). Biró: Gombos.

szc-

Akar ön egy dib. dlvatcslkos vagy sportnadrágra valót 

díjmentesen 
kapni? Ugy siessen és vegyen

három méter
140 cm széles, jó minőségi), divatos M. jelzésű

fOrllöliünsiszSuetet 
hozzávalóval együtt ösfreten P 20.SS fillérért 

Kapható CSAK AZ UDVARBAN 

c,„: OLCSÓ fflDRMMSAR 18 TEXTILRAKTflR 
32. Király-utca 32.

Postai rendeléseket 3) év óta lelkiismeretesen 
teljesítünk

A gólok sorrendje: Dormos, Possák, Sólyom, 
Sólyom, Possák, Dán.

A kormányzó vasárnap délelőtt
kihallgatáson fogadta Petschauer Attilát

a játékost kényszeritették arra, hogy 
megesküd jön: Igazolt játékosa-e a csa

patának, vagy sem.
A szellemes fiatalember erre azt válaszolta, 
hogy becsületszót szívesen ad, de esküre 
nem hajlandó. Más ...

A határbiró tisztet Biró Sándor párévcs 
kisfia töltötte be. Amikor azután az egyik 
„srác" megirigyelte a dicsőséget s ki akarta 
csavarni a „halárbíró ur" kezeiből a zász-

gólját, melyet Szandalszki kapásból 
második ligában jó szerepet játszó Soroksár 
veresége a tabella utolsóelőtti helyezettjétől 
meglepetés.

Józsefváros—VÁC FC 1:0 (1:0). Biró: Biró 
Sándor. A lista utolsó helyezettje kiverte a 
második boly aspiránsát. A győztes gól az 
utolsó percben esett, Pilis fejelte.

Turul—Kossuth 7:0 (5:0). Biró: HofTenreich. 
Az első két meccsen még nem ismerték fel a 
csapatok a játék taktikáját, a Turul volt az

A sporttársadalom kö
rében vasárnap délután 
rendkívül gyorsan terjedt 
cl a híre annak, hogy 

a kormányzó vasár
nap délelőtt kihallga
táson fogadta l*e- 

tschaner Attilát, 
a magyar vivósport egyik 
legnagyobb büszkeségét. 
A sportemberek, de fő
ként a vívók örömmel 
fogadták a hirt, hiszen 
Petschauer Attila egyike

a legnépszerűbb magyar sportembereknek, 
aki közvetlen egyénisége révén általános 
rokonszenvnek örvend.

Alkalmunk volt vasárnap Petschauer 
Attilával beszélni. Elmondotta, hogy

a kormányzó rendkívül kegyesen fo
gadta és mintegy harmincöt percig el

beszélgetett vele vivókérdésekről.
Petschauer Attila legszűkebb baráti kör« 

nyezetében arról beszélnek, hogy a kitűnő 
sportember rövidesen revízió alá veszi azt 
az elhatározását, hogy a vivósporttól végleg 
visszavonul. Ez annál örvendetesebb lenne, 
mert, ha Petschauer Attila realizálná a 
szándékát, hogy passzivitásba vonul, ebből 
mérhetetlen és pótolhatatlan kára származna 
a magyar vivósportnak.

UKBAMCSUL

aciiNto.

Bárány István dr.

VASAS--WftUL.

A OÖMTO GrOL ... MIBJ 
•Uft* U VOLT A , tol

UWJAH.ÖÍU

HuntfArfw-utl sporttelep

Vasárnap, május 10-én:

Hungária-Ferencváros
I. osztályú ligamérkőzés.

Az uszóévad sikeres premierje Egerben
Eger, május 3.

(A Hétfői Napló tudósit ójának telefonjelen
tése.) A válogatott vizipólócsapat vasárnap dél
után Egerben a MESE-vel mérkőzött. A mér
kőzés iránt Egerben óriási érdeklődés nyilvá
nult meg, amire jellemző, hogy

a nézőtéren mintegy ezerháromszáz ember 
szorongott és körülbelül ugyanennyien még 

kinn is rekedtek.
A nagy érdeklődést a válogatott vizipólócsapat 
meg is érdemelte, mert

szemkápráztató nagyszerű Játékkal 
ték le a MESE csapatát.

A vizipólómérkőzéssel kapcsolatban 
uszószám is volt, ‘

gyöx-

néhány 
Bárány 

Bá-

lót, Biró Sándor gyorsan lefújta a meccset 
és két pofonnal elintézte a határban a vil
longást. A tribünön lnnkadtnn szólt 
hang:

— A drámai apa ... 
Más...
A gólképfelcn csapotok közölt nagyon 

sokszor csnk a sorshúzással lehetett eldön
teni, hogv ki jut tovább. Az egyik második 
Jigacsapat, mint a sorsolás nyertese boldo- 
gnn szaladt le a pályáról, de aztán egy fél
óra múlva kiderült, hogy „tévedett" a sor
solás intézője és összetévesztette a sárga
fehér dresszt a kék-fehérrel. A kék-fehér 
trikósok ugyanis a III. kerületiek voltak és 
hát nélkülük a középdöntő, ugy-e, le sem 
folyhatott volna. A középdöntőnél tovább 
ugyanis a „tévedések csapata" sem jut.

Senki sem akart oftszájdon 
állni!. ..

Az Cilii üli pálvAn 200 főnyi klMiuíg elöli 
bonyolították le 12 csapat részvételével a fut
ball villámtornát, A mérkőzéseket kétszer 7 
ét fél percig játszották, döntetlen esetén öt
perces meghosszabbítás következett s hn ekkor 
sem esett gól, ugy sorsolással döntötték cl a 
győztest, mig a vesztes kiesett a további küz
delemből. A csapatok 7—7 játékossal álltak 
fel. ami a megszokottnál teljesen eltérő takti
kát kíván, ezt azonban nem tudták n játéko
sok eltalálni, ugy, hogy — bár Iciállás nem 
volt — a várt góleső helyett több meccsen gól- 
nélküli döntetlen után a sors szeszélyére biz-

első. Amely nz ofTszájdnélkülnégct helyesen 
alkalmazta. A gólok sorrendje: Kohut II, Va- 
crek, h hűt II, Vaczek, Földi, Kohut II, (11- 
esböl), Földi.

Vasas—Terézváros 3:0 (0:0). Biró- HoíTen- 
reich. A Terézváros hat játékossal állt ki. A 
góloknt Juhász, Urbáncsik és Dán lőtte.

Kellemes 
nyara lesz

Bergsmann 
csónakban 

Peterdy-u. 14.
J/Z. kér. FC—Megyer 0:0. Biró: Gombos. Ugv 

n rendes, mint a meghosszabbított játékidő 
gól nélkül telt el, mely után sorsoltak, ami n 
III. kerületieknek kedvezett, s igy a második 
ligahcli csapnt kiesett.

Újpest—111. kér. TVE 1:0 (0:0). Biró: Gom
bos. Újpest csapata csak a meghosszabbított

amelynek eseménye 
István startja volt, 
rány az ötvenméteres 
gyorsuszásban indult Mé
szöllyel és szép, de pil
lanatig sem ’’------* *
kimenetelű 
után

■ legjobb 
eredmény ______

sávul győzött.
Kezdetnek ez minden
esetre biztató.

A verseny részletes 
eredményei a következők:

100 m ifjúsági gyors
uszás: 1. Lázár, Egri 

győztes Lázár biztató te
tekintve tizenhatéves vol-

bizonytalan 
küzdelem

országos 
beállltá-

Kisok 1:0.9 mp, a 
hetség: eredménye,

Németh János Vitéz Halassy Olivér

tát. 50 m mellúszás: 1. Heller,

hátyszás: 1. Bitskcy *Aladár, MESE, 1:15.2 mp, 
2. Bitskey Árpád, MESE. 1:20 mp, 3. BolykL 
MESE, 1:28.6 mp.

Vizipóló:
Válogatott csapat—MESE 8:1 (3:0)

Válogatott: Bródy — Keserű 11., Sárkány —< 
Halasi — Bozsi, Német, Keserű I.

A válogatott Bolyki II. öngóljával szerezte 
meg a vezetést, amely ulán Németh, majd Ke
serű II. ért el gólt. Szünet után teljesen a vá
logatott uralta a helyzetet és előbb Bozsi, 
majd Keserű I. ötre emelték a gólok számát. 
Azután Tarródy révén érte el a MESE egyet
len gólját. De ezzel el is lőtték minden puska
porukat és Halasy 2; Németh pedig további 
három gólt lőtt.

keserüvlz csodá- 
lermesze te s_ latos és páratlan
Összetételénél fogva a világ legelső keserüvlzei

A Vasas és a Pécs- 
Baranya megmutatták, 

hogy hogyan nem szabad 
futballt játszani 

Vasas - Pécs-Baranya 0:0
Pécs, május 3.

Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-
tése.) A vasárnapi szövetségi napon az egyetlen 
vidéki ligamérkőzés Pécsett került lejátszásra a 
Vasas és h Pécsbaranya csapatai között. Négy
ezer főnyi közönség ment ki erre a meccsre, 
amely azenban csalódottan távozott.

A két csapat ugyanis olyan lélektelen és srin- 
vonalon aluli játékot produkált, amilyen as 
első ligában csak a legritkább esetben 

adódik.
Tempó nélkül folyt le mind a két félidő és csak 
itt-ott csillant fel az a látszat, mintha az egyik, 
vagy a másik csapat meg akarná nyerni a mér
kőzést. Szóval ugy játszottak ,mint a nyeregben 
ülő csapatok: kényelmesen, öregurasan. A rossz 
csatársorok mögött jó védelmek állottak és igy 
jött ki a gólnélküli reális eredmény. Az első fél
idő 7. percében Egry elvágódott és néhány percre 
kiállt. Szünet után a 80. percben esett a meccs

nagyon biztató. ......... ___________ _
„Jeten kiviil. 37 mp, 2. Bolyki, MESE, 37.2

..ip, 3. Mezei, MESE, 37.6 mp. A három úszó ____ . .
között remek küzdelem után csak a finisben | egyetlen gólja."deez is"érvénytelen'volt Rém- 
dőlt cl a verseny. 50 méteres gyorsuszás: 1. mer lőtte kapura, de n labda, még mielőtt a há- 
Bárány, 26 mn, legjobb országos eredménv lóba jutott volna, a biró a sípjába fújt. A mérkő-

nos. újpest csapata c.san a mcgiiussziiuuiiuii 
időben tudta legyőzni az óbudai amatőröket. ■ • 
A gólt Possák lölte ' * ’

Elődöntők)
A VÁC FC óvást Jelentett be Józsefváros el- .. . _______ ._____„ .m7.. ..

len igazolatlan Játékos szerepeltetése miatt, | beállítva, 2. Mészöly, BBTE, 27.8 mp. 100 mJrés egyébként teljesen eseménytelen vol*.
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Kispest a kiesés ellen vívott harcában 
elsőnek a Bocskayt gyűrte le 

Kispest—Bocskay 3:1 (2:1)
Ügy látszik, • debreceniek kelletne* kirándu-' 

látnak vélték a kispesti mérkőzést, mert olyan 
lanyhán, olyan lélek nélkül Játszottak, hogy 
szinte csodálatot, hogy még csak ennyire kap
tak ki. Kissé korán kezdték a debreceniek az 
Idei szünidőt, mert a bajnokságnak még nincs 
»ég» és nyaralni még Júliusban is ráérnek. Ve
lük szemben viszont régen játszott Ilyen Jól a 
Kispest. Az a határtalan lelkesedés, amellyel 
minden labdára rámentek, meg kellett hogy 
hozza a gyümölcsét * amúgy mellesleg ki
tűnt, hogy

futballozni la egészen Jól tudnak a kis
pestiek.

'Jó, Jó, de miért titkolták ezt étidéig? Miért 
csak most, a tizenkettedik órában állnak elő 
azzal, hogy „Kéremszépen, mi is tudunk fut* 
ballornil"

Végeredményben 
megérdemelten győzött a Kispest, 

a tegnapi játék alapján teljesen fedi az erő
viszonyokat a kétgólos kispesti győzelem.

Két gyors Bocskai-kornerrel kezdődik a mér
kőzés, ami meglehetős biztató kezdet, de a 
Kispest hamarosan lehűti a kedélyeket. Mert 
a 8. percben

Konyor a fél pályáról szökteti Stelncrt, a 
szélső pár lépés után centerez s Konyor 
fejesét Budai meg sem kísérli védeni és a 
helyeselt, de gyönge labda akadálytalanul 

Jut a hálóba. 1:0.
Gól után a Bocskai támad és hamarosan ki is 
egyenlít. A 17. percben ugyanis szép baloldali 
támadás után

Mátéfl szökteti Martint, az kijátssza Roz-

VegZeg kiestünk a Davis Cup 
küzdelmeiből

As olasz—magyar Davis Cup-mérkőzéi har
madik napja kettő* vereséget hozott a magyar 
válogatott tennlssczőkre, úgyhogy végered
ményben a magyar csapat 4:1 arányú nem várt 
aulyos vereséget szenvedett. Morpurgo 3 szelte* 
mérkőzésben 8:3, 8:6 és 6:1 arányban győzte le 
Takácsot. A másik olasz reprezentáns, Stcfanl

KÜLFÖLDI SPORTHAPLÓ
A Ferencváros pompás játékkal 

győzött Nagyváradon 
Ferencváros—NAC, Törekvés kombinált 5:2 (3:1)

Kohuf.

Nagyvárad, május 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának tciefonjelen* 

tése.) A zöld-fehérek második erdélyi meccse 
is a teljes siker jegyében folyt le. A Ferenc
város ezúttal is parádés játékot mulatott be 
a több mint ötezer főnyi közönség előtt. A 
csapat a következő felállításban áll! fél:: Am
sei, Takács I, Papp, Ftilirmann, Bukovy, 
Obit:, Lázár, Takács II, Sárossy, Szedlacsek,

A vezető gólt a nagy
váradi kombinált csa
pat érte el Bodola ré
vén. A váratlan gól nagy 
játékra ösztönözte a 
zöld-fehéreket, akiknek 
minden akcióját a kö
zönség viharos tapsor
kánnal Jutalmazta. A 
kitünően játszó Takács 
II egymásután négy gólt 
lőtt, majd az ötödik 
gólt Sárossy helyezte cl 
a váradiak kapujába. 

Takács II

Nincsen túra csalódás nélkül
Vasárnap a szabad proficsapatok özönlőtték | Gross, Rázsó és Schustcr 

el Pozsony, Léva, Komárom és Érsekújvár Feuermann és Tóth löt te. 
fntballpályáit. A nyári túrák előtt ez amolyan I 
,,bemelegítő" volt. Könnyű győzelmeket hozott I 
» nap, de nincsen túra csalódás nélkül: Po
zsonyban a Budai 11 vereséget szenvedett. Tu
dósítóink telefonjelentése a következő:

BRATISLAVA—BUDAI 11 2:1 (1:0)
A budaiak pozsonyi vendégszereplése meg 

nem érdemelt vereséget hozott részükre, ami 
főként a csapat fáradtságának tudható be. A 
30. percben Stroba szerezte meg a pozsonyiak
nak a vezetést. Szünet utón Polgár egyenlített, 
míg a győztes gólt Halser lőtte.

SABARIA—KOMÁROMI SC 2:0 (1:0)
A szombathelyiek gólját Kovács és Boda 

szerezte.
NEMZETI—LÉVAI TE 4:2 (8:1)

A Nemzeti tarlalékcsapala megérdemelt győ
zelmet aratott Léván. A Nemzeti góljait Odry,

Hátizsákot, sátrat és tennlszhálót 
olcsOn vehet a gyírlölél 

44K nedeiko Sándor 
' L n'ódltrál

Budapest, IV., KAroly-ktfrut 15. sz.

Horgászán cikkek nagy választékban! 11

gonyit é* lapos beadását Teleki kapásból 
gyönyörűen a léc alá lövi. 1*1.

Egy perc múlva egy hosszú labdára Konyor 
kiugrik. Budai a lábára veti magát és megsérül.

Percekig élesztgetik Budait.
A Bocskay néhány támadása után azután ismét 
Kispest támad és a 21. percben megszerzik a 
vezetést. Baloldali kispesti támadás után Gyur- 
csó lábáról hátrafelé pattan a labda,

a két hátvéd hibázik s a közöttük kiugró 
Konyor éles lövéssel a hálóba lövi a labdát. 

2:1.
Nagy kispesti fölénnyel kezdődik a második 

félidő. Percekig a Kispest támad s a Bocskay 
csak lefutásokkal kísérletezik. Ezek egyikéből 
Vincié lő — első lövése a meccsen, — de ha
talmasan fölé. A 20 pe>-c táján talál először 
magára a Bocskay. Ekkor a jobbszárny vezet 
is egy szép támadási, de Markos kapu mögó 
emeli a labdát. Két perc múlva MátéfTi magas 
fejesére Déri kifut, de melléül, a labda az üres 
kapu felé pereg és Rozgonyi csak az utolsó 
pillanatban tud kornerre menteni.

Az iram azután nagyon alábbhagy 
és a hangulat i* erősen alábbszáll. A lanyha 
mezőnyjátékban inkább a Bocskay van front
ban, Reviczky kapu mellé lövése után Raitz 
ejti kétségbe a kispesti hivőkel, mert a hatos
ról lövésszerüen lmzaad, de a hazaadásból kor- 
ner lesz. A 34. pri••'I en eldől a mérkőzés sorsa.

Konyor ■ tizen!: .toson forgolódik, táncol 
■ labdával, de elvenni nem tudják tőle, vé
gül leadja Csendesnek, aki élesen a bal 

sarokba lövi. 3:1.

pedig 5 szettet játékban 6:2, 4:6, és 6:2 arány
ban győzött Kehrling ellen. A magyar csapat 
ezzel a vereségével kieseti a Davis Cup további 
küzdelmeiből. A* olasz győzelem után as ár- 
bócra felhúzták az eláss lobogót » a zenekar 
a Giovinezzát játszotta.

Végül Kovácsnak sikerült szépítenie az ered
ményen.

A gyephokkizók is döntetlenül 
végeztek Bécsben

Ausztria—Magyarország 2:2 (2t0).
Bécs, május 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának tciefonjelen- 
tése.) Vasárnap délelőtt mérkőzött meg Ma
gyarország gyephokki csapnia az osztrák válo
gatónál. Az eddigi találkozások Ausztria vitat
hatatlan fölényét mutatták s ezúttal sem a leg
kedvezőbb auspiciumok melleit állt ki n ma
gyar csapat a rutlnírozoll öregekből álló oszt
rák legénység ellen. Dicséret illeti meg tehát 
a magyar szövetséget, hogy

megtalálta a rutin legjobb ellenszerét és 
Antal erőkből álló csapatot állított po

rondra.
Az első félidőben Ausztria volt fölényben és 

nrandi, majd Tisch góljaival 2:0-ra vezettek az 
| első félidőben. Szünet után azonban felülkere

kedett a magyar lelkesedé* és előbb Szende 
I ütött gólt, majd Cscrva kiegyenlített.

szerezte, a lévaiakét

HUNGÁRIA—ÉRSEKÜJVÁRI SE 5:1 (1:1)
A Hungáriának nem volt méltó ellenfele a 

helyi csapat, ugv, hogy a kék-fehérek minden 
megerőltetés nélkül, szép iskola játékkal győz
lek. A gólokat Nehadoma (3), Skvarek és H’é- 
ber, illetve Fekete szerezte.

Hevele győzött a bécsi
10 km-es futásban

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A luxemburgi zenekar rendezte 
inog az osztrák szövetség a 10 km-es futó
versenyét. A versenynek a soroksári Hevele 
és a ceglédberceli Szilágyi személyében kél 
magyar résztvevője volt, s

■ versenyt — mint a mult évben — ez-
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Fontai megrendeléseket utánvétellel (5 pengőn felül) kőltaégmontewn szállítunk.

DmfóS&NOK
úttal is Hevele nyerte nagy fölénnyel.
A nagy szélben lefolyt verseny részletes 

eredménye: 1. Hevele SAC 33:88 mp. 2. Leil- 
géb ÖHS 34:17 mp. 3. Szilágyi CLE 34:22 
másodperc.

A lista változatlan maradt s az 
első forduló sorsa ismét amagyar- 

olasz mérkőzésen dől el

közések számát jelzik.

AZ EURÓPA KUPA ÁLLÁSA:
1. Magyarország (3) 9:5 gólarány 4 pont
2. Olaszország (2) 3:2 gólarány 3 pont
8. Ausztria (3) 3:3 gólarány 3 pont
4. Csehország (2) 4:5 gólarány 1 pont
5. Svájc, (2) 3:7 gólarány 1 pont
A zárójelben lévő számok a lejátszott mér-

A határon rekedtek az osztrák 
női munkásatlélák

A Munkás Testedző Egyesület és n Wiener Ar- 
beiter Turn Véréin vasárnap délelőtt egyesült
közi nemzetközi atlétikai versenyt rendezett a 
BBTE Szénn-tóri pályáján.

Az osztrák munkásatléták egyrésze útlevél 
nélkül érkezett a magyar határra és Igy tar- 
mészetesen nem engedték be őket az ország 

területére.
Ennek nz lelt a I övetkezménye, hogy elmaradtok 
a hölgyek számára kiirt nemzetközi versenyek is.

A verseny győztesei n következők: 100 ni. sík
futás: Németh (MTE) 11.7 mp. 800 m. síkfutás: 
Einwiller (MTE) 2:11.1 mp. 3000 m. síkfutás: Né
meth (MTEl 0:18.4 mp. 4X/00 m. staféta; WAT 
46.0 mp. Olimpiai staféta: WAT 3:56.8 mp. Disz- 
koszvetés: Pikar (WAT). Sulydobás: Cséfai
(MTE) 11 03 cm. Táuolugrás: Cséfai (MTEl 644 
cm. GcrcluveHs Cséfal (MTE) 46.75 cm. 1300 ni. 
előnyuerseny: Czcczci György (MTE) 5 p 27 mp.

uizmsntas 

sátorponyvák 
Hút'teáknli speciális késsltá)*

LÖUM OSZKÁR Tele"on"íi^-'fca?’

Sporthoz
tréningruhát

Hölgyversenyek: Távolugrás: Arnold 467 cm. 
Magasugrás: Arnold és Mcisncr holtversenyben 
125 cm. Sulydobás 5 kg os golyóval: Virágh Anna 
730 cm. 60 ni. síkfutás: Arnold 8.3 mp.

A Somogy egy pontig 
megközelítette az Attilát 

A II. liga öldöklő finisében a két vidéki baj
nokaspiráns külön versenyt fut. A Somogy 
könnyen győzött a Bak TK ellen s igy a mis
kolciak az eddigi két pont előnyét a kaposvári 
csapat leolvasztotta egy pontra. Az eredmé
nyek a kővetkezők:

Attila—Maglód 1:1 (1:0). A miskolci gólt Ru
das lőtte a 42-lk percben. D'Alberto egyenlített 
szünet ultin a 12-ik percben.

Somogy Bak TK 4.7 (1:0). Jakube lőtte a 
vezető gólt a 10-ik percben, majd szünet után 
Mészáros két góljával már 3:6-ra vetetett So
mogy, amikor n pestiek Blaskó révén szépítet
tek. de Galambos a befejezés elölt beállította 
a végeredményt.

I Harkány 
gyógyfürdő 

(PÉCS MELLETTI
ay c. Mn««. «««!?-!&

Rheuma, csuz,
Mszveny, iscfilas

ellen.
Szállodai szoba, teljes ellátás (3 ex. étk.)

1. oszt, kádfürdővel együtt:
•15- éa utóidényben naponta.. P 7,—
Fóldénybon (4 az. étk.) .........P 1O4O
Kórion áronnál dljmontat, 

részlotos prospektust / 
Interurban telelőn: Harkány O aa.
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Világhírű kerékpárok, 
varrógápsK részletre is a 

„DIADAL" ThöKöly-Ut 28.
(Kelet! p. a. tSzeíéb.) Kérjen díjtalan kénes nagy árjegyzéket

KÖZGAZDASÁG
Csehszlovákia csak a népszövet
ségi ülések után akar tárgyalni 

a kereskedelmi egyezményről
Dr. Friedmann, a cseh kormány megbizottta vasárnap 

délelőtt visszautazott Prágába

Az u| atlétikai szezon első ifjú
sági rekordere: Somló Lajos FTC 
143 cm. az uj helyből távolugró 

rekord
Az FTC vasárnap délelőtt rendszte Ifjúsági 

atlétikai versenyét az FTC-pályán. Az alig né
hány számból álló verseny jó átlageredménye
ket hozott, de ezek között "gy uj ifjúsági re
kord is akadt.

Somló Lajos, aa FTC Ifjúság! atlétája 
14.3 cm-re Javította a helyből távolugrás If

júsági rekordját
A verseny eredményei a következők:
400 m bajnokok kizárva: 1. Madari I 

MAG 54.1 mp. 2. Mayerböck FTC 55.2 mp, 
Nagy TSE 57.2 ntp. Helyből magasugrás, II. 
oszt.: 1. Somló Lajos FTC 143 cm, orsz. ifj. 
rekord, 2. Sziklay FTC 135 cm, 3. Jász MAC 
130 cm. Sulydobáa junior: 1. Viski Arnold 
MTK 1119 cm, 2. Jász MAC 1071 cm, 3. Szik- 
Íny FTC 1001 cm. Helyből távolugrás, H. oszt.: 
1. Aranyosi Sándor MTK 287 cm, 2. Somló FTC 
285 cm, 3. Jász MAC 278 cm. 4X1500 m staféta, 
I. oszt.: 1 MAC (Kristóf, Adárni, Pálfi, Mészá
ros) 18 p 23.6 mp, 2. FTC (Csellár, Müller, 
Magyary, Csiky) 18 p 39.4 mp, 3. MTK (So
mogyi, Izsóf, Kövér, Simon) 18 p 41 mp. Tá
vol ugrás junior: 1. Dvorncsek Sándor (KISOK) 
691 cm, 2. Somogyi FTC 573 cm, 3. Aranyosi 
MTK 560 cm. Ellenszél. 200 m síkfutás junior: 
1. Dvorncsek Sándor KISOK 24.4 mp, 2. Sziklay 
FTC 24.7 mp, 3. Kiéin UTE 25 mp.

Béla 
. 3.

5CHHIPTHAUF  RI’H ÍICTIDII ^riiyiztbói 
[természetes. már fólpohár
elegendő, Használati utasítás minden palack
hoz mellékelve

Az összecsapott 
kombinált együttes 
kikapott Újvidéken

Újvidék, május 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lentése.) Viccet azért még sem kellene csi
nálni a turamérkőzésekből... Mert az a 
mód, ahogyan nz úgynevezett magyar kom
binált csapatot összecsapták és leküldötték 
(Újvidékre, az minden, csak nem propa
gandája a magyar profifutballnak.

A Ferencváros—III. kerület—Nemzeti já
tékosaiból alakított ad hoc kombinált csapat 
újvidéki mérkőzésére négyezer főnyi rekord
közönség jelent meg. A belgrádi Jugoslavia 
komplett csapatát állította szembe az alábbi 
összeállítású budapesti proficsapattal: Háda 

Flóra, Török — Steiner (Tőrös), Király. 
Jfossá — Drössler, Toldi, Opata, Lengyel. 
Czétényi. A budapesti kombinált csapat 
csak az első félidőben mutatott elfogadható 
játékot. Ennek megfelelően félidőben l:0-ra 
vezetett is. A szünet után a jugoszláv csapat 
került nagy fölénybe és előbb kiegyenlített, 
majd kitűnő csatárjátékának folyománya
ként meg Is szerezte a győztes gólt.

A budapesti csapat egyetlen gólját 
Toldi a 32. percben jutatta a Jugoszláv 

csapat hálójába.
'A belgrádiak kiegyenlítő gólja már a máso
dik félidő első percében esett, Nikolici ré
vén. A 8. percben Lengyelnek volt egy 
Dzázszázalékos gólhelyzete, ám védhetetien- 
nek látszó lövése a kapufáról pattant visz- 
sza. A belgrádi csapat percről percre precí
zebben játszik és lelkes játéka már a 22. 
percben gyümölcsöt érlel. I.uburics passzá- 
ból Zecsevics szerezte meg a második, egy
ben győztes gólt. A budapesti csapatban a 
halfsor invcnciózus játéka kellett kellemes 
feltűnést, a csatársor azonban várakozáson 
aluli gyönge játékot produkált.

Fürdökíd, mosdök 
kis gyAri hibával B AlJNT-nál, 
IV., Magysr-ntca L •tóm (Koasuth 
Lajos utca farok). telefon 858—16

A jugoszláv ligarendszer 
premierje

Belgrád, május 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése ) Jugoszláviában vasárnap volt a ligarend - 
szerűvé átcsoporlosilott bajnoki rendszer pre
mierje. Az elsöosztólyu csapatok mérkőzéseivel 
szemben hihetetlenül nagyarányú érdeklődés 
nyilvánult meg. Mindenütt, ahol clsöosztályu 
mérkőzéseket játszottak, szépszámú flzetőközön- 
»ég jelent mep, amely tekintélyes bevételt terem
tett a ligaegyexületek számára Az első bajnoki 
forduló eredményei a következők: Szabadka: 
fiacska—ZSÁK 1:0. Belgrád: Soko—Szerajcvól 
Snsk 2:1. Salaié: Macsva—Újvidéki Vojvodina 
1:0 Zágráb: Coiicordia—Hask 1:1. Eszék: Slaviu 
r—Gradjunski 1.0.

Vér-, bőr- és 
romi betegségeket 
r'A»vltó htéiete rendel 
t*» lel H.fdl e«tn HS-lr férfi 

nól héteireKnek .Sál w- 
»«n kurAk “ Vérvlzsgále:

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MENTESET H T. K0RFOBGOGÉPEIN, BUDAPEST, VI, ARADI UCCA S. - NYOMDAIGAZGATÓ) HAvTT

Dr. Friedmann, a csehszlovák külügyminiszté
rium gazdasági osztályának főnöke — aki szom
baton érkezett Budapestre — vasárnap reggel 
visszautazott Prágába. Dr. Friedmann tudvalévő
lég Nickl Alfréd meghatalmazott miniszterrel 
folytatott fit rövid tanácskozást. Jól informált 
helyről szerzett értesüléseink szerint Friedmann 
csehszlovák meghízott és Nickl Alfréd megbeszé
lése csupán a tanácskozások időpontjára vonat
kozott és

érdemben egyáltalán nem tárgyaltak.
Természetesen a magyar kormány hajlandó az 

érdemleges tanácskozásokat mielőbb megkez
deni, bár ugylátszik, hogy a cseh kormány állás
pontja még mindig nem változott meg oly mér
tékben, hogy

olyan kedvező tárgyaiért alapot találjanak, 
mely mindkét fél érdekelt kielégítené.

A csehszlovák kormánynak elsősorban a liszt
vám kérdésében kell konciliánsabb magatartást

O Selyemkulluránk nagy fejlődése. Ismét 
eseménye lesz Nemzetközt Vásárunknak a ma
gyar sclycmkullura felvonulása abban a tarta
lomban és külső keretben is egyaránt díszes 
pompában, mely már a tavalyi vásáron általá
nos feltűnést keltett. A selyemgubótó] kezdve a 
selyemfonáson át egészen a kész selyemcikkek 
káprázatos felsorakoztatásáig látni fogjuk a 
hazai termelés és ipar olyan produktumait, 
melyek a magyar selyemkultura magas szín
vonalát Igazolják. Ez a demonstráció a ma
gyar földnek, a magyar képességnek és a mun
kás magyar kéznek valóságos ünnepe lesz. De 
egyúttal nagyon megszívlelendő emlékeztető is 
arra, hogy ez a hatalmas fejlődés szociális és 
gazdasági szempontból milyen országos jelentő
ségű. Mert azonkívül, hogy többezer munkás
családnak nyújt megélhetést, teljesen felesle
gessé teszi drága külföldi selymek behozatalát. 
Sőt ma már semilyen áldozatot sem jelent a 
hazai selymek vásárlása, mert a magyar se
lyem minősége a külföld által is megcsodált tel
jesítmény, mely a leghíresebb márkájú áru ki
válóságával vetekszik. Tervszerűséggel és a se
lyemkultura helyesen értelmezett propagálása 
mellett e téren további lendületes fejlődés ér
hető el. Ennek egyik igen lényeges előfeltétele 
az eperfakultura felkarolása. Továbbá fel nem 
becsülhető jelentősége van annak a ténynek is, 
hogy a selyemtermelés és selyemipar azon — 
sajnos — kevés foglalkozási ágazatok közé tar
toznak, melyek a viszonyok némi javulása mel
lett újabb munkaalkalmakra adnak lehetőséget. 
Mindezeket figyelem be véve feltételezhető, hogy 
mindazok, akiknek erre alkalmuk van, de leg
elsősorban a selyemvásárló hölgyközönség nem 
fogja megtagadni azt a támogatást, melyre a 
magyar selyemkultura joggal számit.

o a Magyar Jelzálog-Hitelbank igazgatósága 
megállapította az 1930. évi mérleget, mely 
205.651.60 pengő tiszta nyereséget tüntet fel. Az 
igazgatóság a májút 12-én megtartandó köz
gyűlésnek javaslatot fog tenni, hogy az elmúlt 
évre rés zvén yenk int 2 pengő osztalék fizettessék.

Goodricn
Hétszáz osztrák autós és motorkerékpáros Indult útnak 

ma reggel Budapestről
Ma reggel 9 órakor hatalmas autótábor gyűlt 

össze az Országház elölt.
A Kossuth bajos-téren a Magyar Tourlng 
Club elnöke, dr. Vermes Gyula és titkára, 
Klrchknopf Ernő indították ötvenes tur
nusokban tlzpercenként útnak a legnagyobb 

rendben az osztrák autósokat.
Budapestről az ut Esztergomba vezetett, ahol 
nz osztrákok újra összegyűlvén, megszemléltél, 
ay esztergomi Bazilikát, a Szent István kápol
nát, stb., Esztergom nevezetességeit. A győri 
autóklub vezetősége hivatalosan fogndta őket. 
A győri fogadás imponáló -rendezettsége és 
tökéletessége méltán dicséretet érdemel. Győr
ben az oszlrág Touring Club és a győri Auto
mobil Club zászlót cseréllek és megebédeltek 
a Kioszk étteremben.

Ebéd alatt az osztrák Tátra Club tagjai, 

tanúsítani, hogy megtalálhassák a közös platt- 
formot a tárgyalások kedvező befejezésére.

Dr. Friedmann látogatása még a megkezdendő 
tárgyalások idejét sem hozta közelebb, mert a 
csehszlovák kormány csupán a népszövetségi ta
nácskozások befejezése után kíván érdemlegesen 
tárgyalni és ezzel szemben a magyar kormány 
álláspontja, hogy minél gyorsabban vegyék fel a 
tanácskozások fonalát.

Valószínű, hogy a közeli napokban csehszlo
vák részről nem is lesz döntés, mert Benes kül
ügyminiszter most Bukarestben van a kisantant 
konferenciáján.

A magyar kormány tehát most ismét a várako
zás álláspontjára helyezkedett. Prágából kell 
jönni a kezdeményezésnek a függő kérdések elin
tézésére, mert dr Friedmann is csak azzal tér
hetett vissza budapesti útjáról, hogy mi komo
lyan készen állunk arra, hogy megkössük velük 
a kereskedelmi egyezményt, ha erre meq felelő 
alap kínálkozik.

O Előadás az optdnsUgyek pénzügyi lebo
nyolításáról. A Pénzintézeti Tisztviselők Orszá
gos Egyesületében (V., Akadémia-utca 5. I.) 
csütörtökön, május hó 7-én este 7 órai kezdet
tel „A hágai egyezmény és az oplánskövetelé- 
sek pénzügyi lebonyolítása" címmel előadást 
tart Ladányi Dezső, a Magyar Leszámítoló és 
Pénzváltóbank tisztviselője.

O a „Szikra** Magyar Gyujtőgyárak Rt. igaz
gatósága az évi rendes közgyűlést május 8-ára 
hívta össze. A mérleg 387,210.04 pengő tiszta 
nyereséggel zárult, melyből a társaság az „A“ 
sorozatú részvényekre, mint tavaly, 12 pengő 
osztalékot fog fizetni. Az igazgatóságba uj tag
ként beválasztják gróf Leivenhaupt Károly 
Gusztávot, a svéd gyufatröszt igazgatóját. 
Ugyanezen a napon tartja a gyujtőgyárak ke
reskedelmi szervezete, a Magyar Általános 
Gyufaipari Bt. is közgyűlését. A társaság tiszta 
nyeresége 155.698.22 pengő, melyből részvé
nyenként 10 pengő osztalék kerül kifizetésre.

O Az Első Magyar Általános Biztosító Tár
saság szombaton tartotta 1931. évi rendes köz
gyűlését, amely az 1930. évi nyereséget 202.150.31 
pengőben, az osztalékot pedig 15 pengőben ál
lapította meg.

O A Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. igaz
gatósága Fleissig Sándor elnöklése mellett tar
tott ülésén foglalkozott a vállalat 1929/30. üz- 
letévi zárószámadásaival. Megállapítást nyert, 
hogy az elért üzleti eredmény a példátlanul 
sulyos viszonyok figyelembevételével kielégítő
nek mondható, mert minden költség levonása 
után jelentékeny leírásokat és tartalékolásokat 
lelt lehetővé. A részvénytársaság uj exportpia
cokat szerzett és uj üzletágakat karolt föl. Az 
igazgatóság elhatározta, hogy a folyó évi május 
21-éré egybehívandó közgyűlésnek javasolni 
fogja, hogy az igazgatóság azon intézkedését, 
mellyel az 1929/30. üzletévben elért nyereséget 
teljes egészében leírásokra és tartalékolásokra 
fordította, tegye magáévá, ehhez képest az el
múlt évre osztalék ne fizettessék és 54.203 pengő 
a jövő üzletév számlájára vitessék át.

valamint a magyar Tálra Club kísérő részt
vevői külön asztalnál foglaltak helyet és 
a Magyar Tálra Club nevében gróf Török 
Sándor elnök köszönte meg az ittarlózko- 
dásukat, valamint ígéretet telt arra nézve, 
hogy szeptemberben a látogatási a Magyar 

Tátra Club tagjai Bécsben viszonozni 
fogják. Az osztrák autósok elragadtatással be
széltek arról, amit látlak, tapasztaltak és él
vezlek három napon keresztül Budapesten. Itt 
említjük meg, hogy a Sleiermarkischc Auto
mobil Club tagjai, akik 54 kocsival pénteken 
délután érkeztek Budapestre és n KMAC ven
dégei voltak, szintén ma délelőtt 10 órakor in
dullak vissza Grázba.

SCHlUCTOAUERrraffCT' RFFI keserű víz pyo- 
mór-és bólthz- titó hatásapáratlan.Ne fogadjon el helyette mást

Osztrák Tourlst Tropby. Május hó 10-éd 
tartja meg ai Osztrák Automobil Club a min, 
den évben lefutandó osztrák Tourlst Trophyt 
A versenyre jelesebb magyar motorkerékpár, 
versenyzőink mind beneveztek a igy magyar 
részről igen nagy lesz a verseny iránt az ér. 
deklődés.

A Terézvárosi Torna Club díjkiosztása. A 
Terézvárosi Torna Club Automobil és Motor
kerékpár szakosztálya az 1931. évi április 12-i 
versenyének győzteseinek tiszteletére május 
6-án, szerdán este 9 órakor a Brilannia-szál- 
loda különtermében, Teréz-kőrut 39, díjkiosz
tással egybekötött társasvacsorát rendez.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek 

Kapitány nyerte 
a Nemzeti és Hazafi dijat

Szines keretek között, érdekes versenyekkel 
kezdődött meg vasárnap a szezon egyik legfonto- 
sabb, a Milleniumi dij mitingje. A program szá- 
mai közül az évszázados múltú Nemzeti és He< 
zafl dij emelkedett ki, melynek mezőnye az in
dulónak jelzett Kapitány, Danseuse és Otranto 
mellett az utolsó percekben Semperrel és a bé
csi Kellermannal bővült ki. Az értékes dijat Ka< 
pitány nyerte meg könnyen Danseuse előtt. Á 
Váci díjban Torontói újabb pompás győzelemmel 
szaporította győzelmei számát, s mai győzelmi 
stílusa a legkomolyabb derbyjelöltek közé so- 
rozza. Ádáz küzdelem után szerezte meg Good- 
luck Verityvel szemben a második futam diját, 
az első kétéves versenyt Rózsám, s a két utolsó 
futamot Fonolány, illetve Tremblay ellenben 
könnyen nyerték. A kettősfogadások kasszája a 
Goodluck—Fonólány doublera 5:156.50 pengő 
osztalékot fizetett. A részletes eredmény a kővet
kező:

I. FUTAM: 1. Schiffer M. Torontói (pari)’ 
Blackburn, 2. Creola (2) Esch, 3. Csitri (20) Ta- 
kács. Fm.: Bonny Boy, Néni, Diavolezza, Alvincz. 
Tót.: 10:20, 13, 15, 31. — II. FUTAM: 1. gr. Zichy 
J. Goodluck (5) Kaszián F., 2. Verity (4) Csuta. 
3. Duhaj (16) Kaszián T. Fm.: Happy End, Pé- 
tér, Héra, Rab Ráby, Fuvolás, Santa Maura, 
Szigliget, Lesbia, Rózsalak, Takarodó. Tót.: 
10:48, 20, 22, 107. — III. FUTAM: 1. br. Harká- 
nyi S. Kapitány (7:10 reá) Schcjbal, 2. Danseuse 
(P/t) Balog. Fm : Semper, Otranto, Kellermann. 
Tót.: 10:18, 12, 12. — IV. FUTAM: 1. Kengyeli 
ménes Rózsám (3) Csapiár, 2. Fogas (10) Marti, 
nek. Fm.: Nótái, Martell, Sweetheart, BerriL 
Tót.: 10:62, 28, 70. — V. FUTAM: 1. Mélik A. 
Fonólány (2) Csuta, 2. Pezsgő (8) Balog, 3. Mir- 
jam (12) Hevesi. Fm.: Damsel, Cortina, Cipou, 
Franche, Harangvirág, Renaissance, Gyöngyike, 
Simple Simon, Puszta. Tót.: 10:33, 18, 31, 72. —< 
VI. FUTAM: 1. Mr. C. Wood Tremblay (6) Schej- 
bal, 2. Partner (3) Esch. Fm.: Tárnok, Vén le
gény, Marquis Posa, Tihany. Tót.: 10:53, 22. 25.

♦
Lovasmérkőzések Veszprémben. 'Á Veszprém 

és Györvármegyei Agarász és Lovas Egyesület 
kétnapos országos lovasversenyét vasárnap fe
jezte be a veszprémi MOVE pályáján. Eredmé
nyek a következők: Jubiláris díjugratás. 1. Réz
nek Jenő tüzérszázados Kalandor nevű lovon, 2, 
Kánya Antal huszárszázados Gyönyör nevű lo
von, 3. Endrödy Ágoston százados Egál nevű lo
von. — Dijugratás. 1. Dudutz István tüzérföhnd- 
nagy Apatinka nevű lovon, 2. Reznek Jenő tüzér
százados Hókusz-Pójcusz nevű lovon, 3. Plathy 
József huszárfőhadnagy Glória 11. nevű lovon. — 
Díjlovaglás. 1. Haidekker László százados Fu- 
riozó 33 nevű lovon, 2. Borha Olivér Rebeka 
nevű lovon, 3. vitéz Szabó Géza Magduska nevű 
lovon. — Urlovas nők díjugratása. 1. Fáy Halász 
Ida Carmen nevű lovon, 2. Éber Amália Bogáncs 
nevű lovon. — Urlovasok dijugratása. 1. herceg 
Odescalchi Miklós Kilmukleen nevű lovon, 2. 
Endrödy Ágoston százados Egál nevű lovon, 3. 
Kánya Antal százados Szatkó nevű lovon.

Magyar Légiforgalmi RT.
NYÁRI MENETREND

tr v 4 a j • ■ Ittl 1 11nit)I 81-lg
7.00 14.20 ind. BUDAPEST 4rk. 13.30 18.45
8.40 15.50 érk. WIEN ind. 1110 17.15

Az autók indulnak: Budapesten, a Vád-utca 
1. szám alól 45, Wienben a Bristoltól 40 

perccel a repülőgép indulása előtt.
Felvilágosítás és jegyváltás: Magyar Légi
forgalmi Rt., IV., Váci-uica 1. sz. Telefon: 
808—83. Központi Mcncljegyiroda és 
5sszes fiókok. Wienben: Luftrelsebureau, 

KSrntnerrlng 5. Telefon: B 28196.
LEVELÉT ÉS CSOMAGJAIT KÜLDJE 

LÉGIPOSTÁN!
Díjszabásért forduljon szállítási osztályunk

hoz: Telefon: AuL 808—89.

A szerkesztésér! és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ


