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Gróf Bethlen István miniszterelnök nem 
ismer zsidó fajt — csak zsidó vallást

Budapesti Betörő revolueres 
tűzharca bécsi rendőrökkel
Kurz János rovottmultu ttasszalurű behatolt a sascha filmgyár palotaiéba - 

Egy rendOrtelQgyelű tettenorte es társaival Uldozdbo vette Körzet, 
akt többször rátett a rendőrökre

A rendőrök agyonlőtték a vakmerő revolveres kasszafurőt
Bécs, május 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Vasárnapra virradó éjszaka a bécsi Land- 
strasse revolverlövésektöl visszhangzott s a járó
kelők, akik éppen szemtanúi voltak a revolver
lövöldözésnek, csak annyit láthatlak, hogy

egy menekülő ember és a rendőrök között 
valóságos tűzharc fejlődött ki,

amely azonban pillanatok alatt végétért azzal, 
hogy a menekülő ember golyótól találva össze
esett.

A rendőrök odarohantak hozzá, majd pár 
perc múlva előrohant egy mentőautó, beemel
ték a férfit és elsiettek vele a legközelebbi 
kórházba. Mindez olyan gyorsan játszódott le, 
hogy az eset szemtanúi nem is tudták re
konstruálni nyomban, hogy voltaképpen mi 
történt és csak később, amikor az izgalmas re
volveren utcai csata végétért, derült ki, hogy 
mi okozta a fegyveres utcai harcot. Bécs csen
des, elnéptelenedő utcáin, amelyeket hosszú 
Idők óta nem vert fel fegyveres zaj,

óriási megdöbbenést keltett a lövöldözés, 
n járókelők futólépésben rohantak a lövöldö
zés zaja felé. Az izgalmas, revolveres jelenet 
előzményeiről és részleteiről a következőket 
India meg a Hétfőt Napló munkatársa:

Az Ungargasse egyik hatalmas bérpalotáját 
nemrég avatta fel székházául a Sasc/ia-film-

Revolveres utcai tűzharc
Alig hogy a rendőrök felmentek a palotába, 

az utcán várakozó felügyelő észrevette, hogy a 
helyiség ablakai feltárulnak és egy féríl mászik 
ki az ablakból s kúszik le a palota falán. Való
ságos

artistamutatványba Illő Ügyességgel mászott 
le a falon

s amikor néhány méter választotta el a földtől, 
leugrott az utcára s futásnak eredt.

A rendőrfelügyelő azonnal üldözőbe vette, 
többször utána kiáltott s amikor látta, hogy a 
futó ember tovább rohan,

előkapta revolverét és riasztó lövést adott le.
A revolverlövés most már lerohnntak a
többi rendőrök és ők Is üldözőbe vették a fel
ügyelővel együtt a menekülő embert. Pár per
éig tarló izgalmas üldözés utón a rendőrök elől 
futó féríl hirtelen hátrafordult, kezében tartott 
revolverével egymásután

két lövést adott le üldözői felé.

Agyonlövik a betörőt
A golyók Spanzel felügyelő feje mellett alig 
néhány centiméterre suhantak el. A rendör- 
fe|ügyclö ezekután most már célba vette a lö
völdöző embert é.s rálűll A golyó talált. A me
nekülő ember néhány lépést iett még. majd 
összeesett.

A rendőrök odasiettek hozzá s kibontották 
tubáját s látták, hogy hátából vékony csíkban 

gyár. Ide költözött be néhány hónappal ezelőtt 
a gyár filmszínháza és irodája. Vasárnap éj
szaka, amikor már elnéptelenedett az Vngár- 
gasse és környéke, haladt végig az utcán Span- 
zel Károly inspekciós rendőrfelügyelő. Amikor 
a Sascha-filmpalota elé ért,

észrevette, hogv n palota egyik félemeleti 
helyiségéből világosság szűrődik ki.

Jobban szemügyre vette az ablakot s látta, 
hogy a szobában lévő csillár fel van gyújtva s 
amikor tovább figyelt, észrevette, hogy

egy férfi szllhuettje imbolyog az ablak 
előtt.

Egymásután többször feltűnt az ablak mögül 
a férfi alakja. A rendőrfelügyelö gyanúsnak 
találta, hogy vasárnapra virradó éjszaka világos
ság legyen a palotában,

gyanúsnak találta a szobában tartózkodó 
férfit Is.

Rövid ideig figyelt még, majd jelzést adott le s 
a következő percben több rendőr sietett az 
ungargassei palota felé, ahol Spanzel felügyelő 
várakozott már rájuk.

— Azonnal siessenek fel a palotába, vizsgál
ják meg miért van világosság az egyik ablak
ban — adta ki az utasítást a felügyelő s több 
rendőr felsietett a palotába, a felügyelő pedig 
lent várakozott.

vér szivárog. Az egyik rendőr nyomban a men
tőkért telefonált. Rövidesen megérkezett a 
mentők automobilja s az orvos megállapította, 
hogy a revolvergolyó a férfi veséjébe fúródott 
s aligha lehet rajta már segíteni. Mire a mentők 
hordágyra telték, már elvesztette eszméletét. 
Alig hogy a mentőautó elindult vele a leg
közelebbi kórház felé,

a mentők kocsijában meghalt,
úgyhogy az autó már nem is a kórházba, ha
nem a halottasházba szállította.

Spanzel rendőrfelügyelő rendőrtársaival 
együtt nyomban jelentéit tett a történtekről s 
vasárnap hajnalban megindult a nyomozás, 
hogy megállapítsák a történteket.

Veszedelmes bűnözőt terített 
le a rendőrgolyó

A bécsi rendőrigazgatóság vizsgálata meg
állapította. hogy a lelőtt ember egy ismert 
nemzetközi betörő volt Kurz János pesti betö
rővel azonos, aki hosszú esztendőket töltött 
már börtönben s

eddig tízszer tartóztatták már le külön
böző betörések, rablások és lopások miatt.

legutóbb, amikor kiszabadult a fcgyházhól, 
Bécsbe lelte át működési helyét és itt követelt 
el több bűncselekményt. Vasárnapra virradó 

éjszaka behatolt a Sasc/ia-palotába s munkához 
látott.

A pénztárterem Wcrthclm-kasszájáf ke
reste, hogy megfúrja a kasszát.

Alighogy azonban terepszemlét tarthatott a szo
bában, az utcán haladó rendőrfelügyelö észre
vette, Kurz erre kiugrott nz ablakon és futás
nak eredt.

A rendőrigazgatóságon vasárnap délután rész
letesen kihallgatták Spanzel felügyelőt s a

Apponyi Albert gróf válasza 
azosztráklegitimisták támadására
A „császárhű néppárt" fenyegetődzése ellenére megtartja bécsi 

felolvasását

Magyar politikai körökben élénk feltűnést 
keltett a bécsi úgynevezett „császárhü nép
pártnak" Apponyi Albert grófhoz intézett 
példátlanul neveletlenhangu nyílt levele. A 
„császárhü néppárt" kifogásolja Apponyi 
Albert grófnak a román Tribuna Ismeretes 
és a királykérdéssel foglalkozó cikkére tett 
kijelentéseit. A Tribuna, majd annak nyomán 
a párisi Tompa ugyanis kifejezést adott 
annak a hangulatnak, hogy lehetségesnek 
tartanak egy közös Ausztria-Magyarorszá
got, Habsburg uralkodóval.

Apponyi Albert gróf erre a közleményre 
nyilatkozott és annak tartalmát kifogásolja 
a „császárhü néppárt", azt mondván, hogy 
ez a nyilatkozat

az osztrák legitimisták táborában határ
talan elkeseredést és felháborodást kel
tett. Azzal Is fenyegetődznek, hogyha 
Apponyi Albert gróf valóban megtartaná 
tervezett bécsi felolvasását, akkor ez 
a felháborodás tüntetésekben és egye

bekben fog megnyilvánulni.
A Hétfői Napló munkatársa a bécsi pél

dátlan kirohanásra vonatkozólag kérdést 
intézett

APPONYI ALBERT GRÓFHOZ,
aki n következőket mondotta:

— Nem értem ezt az egész, felháborodást. 
Semmi egyebet nem mondtam és mondok, 
minthogy a magyar legitimizmus — magyar 
belügy. Minket az érdekel és az a mi törek
vésünk tárgya, 

rendőröket is, akik valamennyien azt vallották, 
hogy

életük forgott veszélyben
s a rendőrfelügyelő azért használta a fegyvert, 
mert előzőén a menekülő kasszafuró már két 
lövést adott le.

Helyszíni szemlét tartottnk a Sascha-palotá- 
han is s megállapították, hogy Spanzel fel
ügyelő még idejében zavarta meg a betörőt, aki 
életével fizetett rá a rosszul sikerült betörésre.

hogy az ország minden érdekének veszé
lyeztetése nélkül, a törvényes királyság 
rendes, szabályos utón visszaálliitassék.
— Hogy más országokban mi történik, 

ahhoz nekünk semmi közünk és miután a 
jogi kötelék köztünk, Magyarország és 
Ausztria között megszakadt, nekünk nincs 
beleavatkozási jogunk abba, hogy ottan mi 
történik és mi más országokhoz a viszo
nyunkat tisztán Magyarország érdekei szem
pontjából fogjuk szabályozni. Ezt mondtam 
mindig és hogy most miért háborodnak fel 
rajta, azt nem értem.

— Én egyébként tisztán a magyar király
ság helyreállításával foglalkozom és

ezt az álláspontomat a királyi család is 
ismeri és sohasem akadt fenn rajta.

— A bécsi Kiilliirbund meghívására má
jus hó 18-án tartok előadást Bécsben, 

ezt az előadást meg fogom tartani
s ezen elhatározásomon nem változtathat ez 
a kirohanás, amelynek valójában semmi 
fontosságot nem tulajdonítok.

Apponyi Albert gróf tehát a „császárhü 
néppárt" fenyegetése dacára is felutazik 
Bécsbe és eleget lesz ii meghívás elfogadá
sával vállalt kötelezettségének. A pátriárka 
korban lévő államférflu ma is frissen, fia
talos hévvel és lendülettel kész harcolni esz
méiért és ettől nem riaszthat ja vissza még az 
olyan alacsonvrendii fenyegetés sem, mint 
a minőt a „császárhü néppárt" most Ap
ponyi Albert grófnak a világpolitikában is 
köztisztelt személye ellen jónak látóit közre* 
bocsátani.
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Kevés bennünk ax együtt
működési késxség - mondotta 

vasárnap Klebelsberg
4 fiatlfoUfius diákság jubileumi fiongresuutifnad vasárnapja
Vasárnap délelőtt folytatták az Országos Ma- 

Cyar Katholikus Főiskolát Szövetség jubileumi 
ongrrisiusáf, amely szombaton délután kezdő

dött. Szombaton a diákok megkoszorúzták a hő
sök emlékművét, délután pedig nyilvános illésre 
öltek össze Glattfelder Gyula dr. püspök elnök
lete alatt. Vasárnap reggel félkilenckor 
gresszuson résztvevők számára szentmise volt 
F.gyetemi templomban. A misét 
Gyula dr. püspök celebrálta, a 
Tóth Tihamér dr, mondotta és a 
juság öntudatáról beszélt.

A kongresszus legkiemelkedőbb 
ünnepi diszgyfllés volt, amelyet a , 
termeiben vasárnap délelőtt féltizenegy órnkor 
tartottak

Serédi Jusxtlnldn dr. blbnrnok-hefcegprimáa 
dhcelnökAége alatt. 

Megnyitóbeszédében n hercegprímás az Isten és 
hazaszeretetről beszélt, fejtegetvén, hogy egyik 
a másiknak nem mond ellent, sót

a kettőnek szétválasztása n katasxtrófával 
egyenértékű.

A katholikus egyetemi ifjúság — mondotta n 
hercegprímás — összekötő kapocs o jelen és a 
jövő közölt. A vallás és hazaszeretet és a köte
lességtudói az, amelyet ez ifjúságnak soha el 
netn szabad felejteni.

A gyűlés díszes közönsége — soraiban Auguszta 
és Magdolna főhercegnőkkel, Wlasslcs Gyula bá
róval. Angclo Holta pápai nunciussnl. a magyar 
püspöki és egyetemi tanári kar jeleseivel — tnrg- 
indullnn hallgatta Setéül hercegprímás költői 
szárnyalásu beszédét

A hercegprímás után
Klebelsberg Kunó gróf 

kultuszminiszter tartott nagy beszédet arról, 
hogy

a kalbollkus egyháztól a szervezés erejét 
keli eltanulni a magyaroknak, akikben kevés 
ai együttműködési készség, akik nem tud

nak egymással társak lenni.

kon-

Glattfelder 
szentbeszédet 
katholikus if-

pontja az az 
pesti Vigadó

A kahohkus egyház évszázadok óta meg van 
szervezve, a tanító, dolgozó, gyógyító és hitéle
tet ápoló rendek mflkfidése a legnagyobb elis
merést érJemli.

Klebelsberg miniszter ezután arra hívta fel az 
ifjúságot, hogy a katholikus egyház mlntájátu 
szervezkedjék, mert a forradalmi szellem felbom
lasztott minden kooperativát, sőt még a család 
is atomizálódott

Kovács Ferenc dr., a Szegedi egyetem rektora. 
nz egyetemi ifjtiság nini szomorú helyzetéről 
beszélt. Bízik az ifjúság idealizmusában és re
méli, hogv hamarosan vége lest n rossz időknek. 
Rotlenblller Alajos dr. ifjúsági elnök a krisztusi 
türelem, szeretet és meg nem alkuvás hármas 
világclvére flgudnieztctte az ifjúságot.

Ezután a Diákszövetség különböző testületéi
nek vezetői szó'altak fel

Délben a Katholikus Kör nagytermében ün
nepi ebédet tartottak, amelyen Scipiades Elemér 
egyetemi tanár mondott beszédet s a diákszövet
ségek egységesítését hangsúlyozta. Utána Nouy 
Béla dr és Martin János szólaltak fel.

Délután ugyancsak a Katholikus Körben disz- 
gyiilést tartottak, amelyen a katholikus hitélet 
egyházi és világi előkelőségei is résztvettek. Virág 
Ferenc pécsi püspök nyitotta meg a gyűlést, ő 
a diákság szociális problémáiról beszélt. Utána 
Angyal Pál egyetemi tanár, korunk erkölcsi és 
anyagi válságáról szóló értekezését olvasta fel. A 
vidéki egyetemek és jogakadémiák küldöttei egy^ 
inásutún a szociális kérdés megoldását fejteget
ték s az egyetemeken a keresztény szociológiá
val foglalkozó tanszékek felállítását sürgették. 
Nagy Sándor dr. azt hangoztatta, hogy

az egyház, nagy vagyona ellenére Is, a dol
gozó tömegek mellett van.

Pihertich Kálmán, a Katholikus Diákszövetség 
külügyi főtitkára felszólalásában azt fejtegette, 
hogy a katholikus főlskoll hallgatóknak eddigi 
álláspontját revízió alá kell venni. Tiefenthalcr 
József dr. zárta be a diszülést.

Az anyós gylIKos merénylete 
a menye ellen

Lugüöuoi müroezte meg menyet es unokáját
Rejtélyes mérgezési eset történt a mull 

héten a Miskolc közelében levő Borosod- 
ivánka községben. Egy jómódú borsodiván- 
kal gazdálkodó felesége, a 29 éves Ficere 
Bertalanné egyik délben megfőzte az ebé
det és átszaladt a szomszédba Juliska lányá
ért, hogy együtt megebédeljenek. Alig tele
pedett le az asztalhoz és alig Ittak egy pár 
korty levest, amikor

hirtelen mind a kelten rosszul leltek
és eszméletlenül összeestek.

Kiderült, hogy higkőoldat került a levesbe 
ak alatt a pár perc alatt amíg a hatni asz- 
szonv átszaladt a kisleányáért a szomszéd
ba. Ficere Bertalannál és kisleányát beszál
lították a miskolci Erzsébet kórházba, ahol 
még most is igen súlyos az állapotul:, külö
nösen a kisleányé, akinek a garatját,

teljesen összeégette a Itigkő maró 
anyaga.

A rejtélyes mérgezési ügyben a borsod- 
ivánkai csendőrörs nagyszabású nyomozást 
inditott. Eleinte arra gondoltak, hogy Fi- 
ceréné esetleg öngyilkosságot akart elkö
vetni és magával akarta vinni a halálba 
kisleányát Is. Ez a feltevés azonban végle
gesen megdőlt, amikor Ficerené eszméletére I 
tért a kórházban és méltatlankodva vissza | ülés kísérlete miatt a csendőrök 
utasította a szörnyű feltevést. ......

A nyomozás további során a csendőrök ügyészség fogházába.

az egyik szomszédnőt gyanysitották meg a 
mérgezéssel, azonban ez a feltevét is telje
sen alaptalannak bizonyult. A szomszédnó- 
nek sikerült bebizonyítania ártatlanságát.

A különös ügyben most meglepő fordulat 
állott be. Kiderült ugyanis, hogy a kegyet
len mérgezést Ficere Bertalanné

anyósa, nz üreg Ficere Pálné követte el, 
aki hóval és menyével együtt lakik és aki 
hosszabb idő óta ellenséges viszonyban áll 
a menyivel. A falubeliek s velük együtt a 
csendőrök erre lehetőségre nem is merlek 
gondolni, azonban a kórházi ágyon bete
gen fekvő Ficeréné annak a gyanújának 
adóit kifejezést, hogy azalatt a pár perc 
alatt, amig ö a kisleányáért a szomszédban 
járt, csak a házban tartózkodó anyósa 
keverhetett lugkövet n levesbe. A csendőrök 
megkezdték az öregasszony’ kihallgatását, 
aki végül is

beismerte, hogy bosszúból ő követte el 
a szörnyű tettet.

Annyira haragudott menyéit?, hogy el nkartn 
tenni láb alól, de arra nem gondolt, hogy 
kis unokáját is életveszedelembe dönti.

Az öreg Ficere Pálnél szándékos ember- 
letartóz- 

tóztatták és vasárnap bekísérték a miskolci

Budapesti Nemzetközi Vásár

Vakmerő csempészbandát 
tett ártalmatlanná 

a sátoraljaújhelyi vámőrség
Sátoraljaújhely, május 10.

M Hétfői Napló tudósitójának teíefonjelcn- 
tése.) Vakmerő csempésztársaságot lett ártal
matlanná a sátoraljaújhelyi vámőrség. A vám
őrök már hosszabb ideje figyeltek több gyanús 
kocsit, amelyek Rozváng községnél elhaladva,

nagj mennyiségű textil- és selyemárnt csem
pésztek be az országba. 

Amikor A vámőröket észrevették, vad iramban 
elhajtottak s igy nem sikerült őket elfogni. 
Most azután több polgáriruhás vámőr figyelte 
a csenipészgyanus kocsikat s

Kommunisták véres támadása 
egy uerfiskereszt-autű ellen

Berlin, május 10. A ....... ............ - -----
(A Ilii lói Napló tudósító jónak tel e/on-1 tévesztenék a nacionalistákkal és 

jelentése.) Kemnitzi jelentés szerint Teura 1 — <«—* —»*-«- •-
mellett az országúton haladt a Vöröskereszt 
egy teherautója, amelyen
^■^^^akodalozójUjrösker^^

Négyszázezer polgár halt 
éhen a világháború alatt 

Németországban
Egy müncheni orvoxprofessor szenzációs cikksorozata

München, május 10.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) A Mün

chenét Mcditinischen Wochensclirift leg
újabb számában Kari Kiskalt, a hircs mün
cheni egyetemi tanár, orvosprofesszor igen 
érdekes cikksorozatot kezd, amelyben

borzalmas képét festi a világháború 
alatt Németországban dühöngő éh

ínségnek.
Kiskalt professzor, a holsteini kórháztelep 
vezetője volt a háború alatt és itt a polgári 
ápoltak több mint a fele meghalt. A bonc- 
lás a táplálkozás teljes hiányát, tehát nz
éhenhaldst állapította meg a halál -okául, teszi.

A Corvin-Áruház pereskedése 
hét alkalmazottjával

A Kúria megítélte a tisztviselők teljes követelését, mert a Corvin 
törvényellenes kikötéssel akarta felmondási igényüket csökkenten

hat hónapra 
követelt Ősz-

telt ki.

Ilét kereskedelmi alkalmazott együttesen 
indított pert a Corvin áruház részvénytár
saság ellen s valamennyien felmondási időre 
eső járandóságukat és ennek 
való megítélését kérték. Az igy 
szeg a hét alkalmazottnál

több, mint 15.000 pengőt
A keresettel szemben az áruház azzal vé

dekezett, hogy valamennyi alkalmazottjá
val Írásbeli szerződést kötött, amely szerint 
őket legfeljebb

hatheti felmondási Idő illeti meg.
Erre az időre eső járandóságát pedig Vala
mennyi felperesnek még a kereset beadása 
előtt kifizette.

A segédek elismerték, hogy amikor a Szol
gálatba beléptek, csakugyan aláírták a hat 
heti felmondásra vonatkozó nyilatkozatot, 

• vámőrök égésién Kisváráéig követték 
nyomon valamennyit.

Itt azután leleplezték a csempészeket, akik ti. 
úttal is nagymennyiségű selyem- és textilárut 
akartak bejuttatni ai országba.

A vámőröknek sikerült elfogulok a csem
pésztársaság vezetőjét, Stefiin József kis- 

várdal kereskedőt,
akit vasárnap letartóztatlak. Megállapították, 
hogy Stettint különböző csempészések miatt 
már régebben körözik a hatóságok.

A kommunisták a vöröskereszteseket össze- 

sortüzet adtak le rájuk.
A golyók egy vöröskeresztest megöltek. A 
rendőrség 150 kommunistát letartóztatott a 
támadás miatt.

ezt azonban akkor nem volt szabad a jegy
zőkönyvekben kimutatni. A lakosságnak 
rengeteg tagja halt Kiskalt professzor föl
jegyzései szerint éhen, mindazok, akik vo
nakodtak a zugkereskedelemben beszerezni 
élelmiszereiket éa akik méltóságukon aluli
nak tartották, hogy a vidéki falvakból „ba- 
lyutzanak." Így halt a szó legszorosabb ér
telmében éhen Gaffke professzor, a berlini 
rabkórház igazgatója, a tifuszbacillus fel
fedezője is. Kiskalt professzor óriási feltű
nést keltű cikkében az éhhalált haltak szá
mát 

négyszázezerre

azonban azt vitatták, hogy
az effajta megállapodás nem érvé

nyes,
mért nekik a törvényes rendelkezések értel
mében ennél magasabb felmondásra van 
igényük. Előadták, hogy valamennyien 
osztályvezető-helyettesi címmel voltak fel
ruházva és az áruház különböző osztályve
zetőit, amikor azok külföldi utón voltak, 
helyettesítették. Bár munkakörükben a ve
vőkkel való érintkezés is beletartozott, »» 
kiszolgálást is ellenőrizték és a beosztott al
kalmazottak között a rend fenntartására is 
ügyeltek. Elmondták, bőgj’ olyankor, ha az 
osztályvezetők távol voltak és gyárosok, 
vagy ügynökök jöttek árut ajánlani, aján
lataik megbeszélésébe a részvénytársaság 
vezetősége őket vonta be. Joguk volt a cse
reutalványokat, a kicsinybeni árusítás után 
n pétizvissr.aUtaiásokat <aláirni, kisebb áru- 
tétoleket megrendelhettek, r rendelések 
folytán beérkezett árukat átvették, sót azt 
is előadták, hogy a személyzet fölött bizo
nyos fegyelmi joguk volt, amennyiben ha 
valaki pút* órai szabadságot kért, nz enge
délyt csak ugy kaphatta meg, ha ahhoz ők 
előzetesen hozzájárultak. Mindezek figye
lembevételével a hat heti felmondási idő 
túl kevés, már csak azért is, mert egyikük 
kivételével valamennyien több, mint két 
évig teljesítettek szolgálatot.

Most tárgyalta ezt az ügyet a Kúria Tótth- 
tanácsa és kihirdetett döntésével

■x alkalmazottaknak adott Igazat.
A Kúria egy alkalmazottnak három hónapi 
időt Ítélt meg, a többieknek azonbah hat 
hónapot. Az indokolás szerint a munkakör 
amelyet n felperesek betöltötték, figyelem
mel a Corvin áruház nagy terjedelmére és 
hatalmas üzemére, fontosabb leendők ellá
tásával volt összekapcsolva. A munkaügyi 
rendelet értelmében az Ilyen alkalmazottak
nak két évi szolgálat őseién hat hónapi fel* 
mondást idejük van. Annál n hat segédnél 
tehát, akiknek ez a szolgálati Idejük meg
volt, félévi járandóságot, a hetediknek pe
dig, akinek a két évi szolgálata nem volt 
meg. csupán három hónapi felmondási Já
randóságot ítélt meg a Kúria.
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Detektívek halszála a pesti 
kórházakban a sikkasztó 

kovács Bóla után 
üjaDö leveleket irt a sikkasztó adótiszt 

teiesógónek ós leánvának
k Székesfehérvár, május 10.

(A Hétfőt Napló tudósítójának tclefonjelen- 
tése.) A székesfehérvári rendőrség vasárnap is 
nagy eréllyel folytatta a nyomozást Kovács 
Bélának, a városi adóhivatal eltűnt sikkasztó 
tisztviselőjének bűnügyében. A rendőrség em
berei házkutatást tartottuk Kovács lakásán, 
ahol azonban néhány ruhán, fehérneműn és 
családi levélen kívül egyebet nem találtak. 
Megállapította a nyomozás, hogy

Kovács újabb két levelet Irt szökése után*
Az egyik levelet Kaposvárra irta, különváltan 
élő feleségéhez. Ebben a levelében a sikkasztó 
ndótisztviselő arra kéri feleségét, bocsásson 
meg tettéért, önmaga fog Ítéletet mondani 
maga felett,

a Dunába veti magát
és ezért utazott Székesfehérvárról Budapestre. 
A másik levelet a fővárosban élő leányához 
irta Kovács Béla. Ebben egyetlen szóval sem 
tesz említést sikkasztásáról és szökéséről s azt 
írja levelében, hogy

gyógyíthatatlan betegsége miatt utazott cl 
Székesfehérvárról, hogy egy budapesti 

kórházba vétesse fe Imagát.
A nyomozás sorún jelentkezett egy székes

fehérvári lakos, aki elmondotta, hogy pénteken 
együtt utazott Budapestre Kovács-csal, aki azt 
mondotta, hogy

Szentendrére megy, egy ottani rokonánál 
van dolga.

A székesfehérvári rendőrség érintkezésbe lé
pett a szentendrei csendőrséggel, hogy indít
sanak vizsgálatot Kovács felkutatására. Eddig 
azonban nem érkezett jelentés arról, hogy a 
sikkaszlót sikerült volna elfogni.

A rendőrség egyébként pontos adatokat 
gyűjtött Kovács Béla eddigi életéről és szöké
sének körülményeiről. Az ötvennyolcesztendős 
Kovács Béla Erdélyből került Székesfehér
várra. Erdélyben mint közigazgatási tisztviselő 
működött s a segédjegyzöségig vitte fel. Már 
itteni működése alatt is visszaéléseket köve
telt el.

Kisebb sikkasztásokat fedeztek fel abban 
a hivatalban, ahol dolgozott a a gyanú rá

terelődött.
Főleg ezért kelett innen elmenekülnie. Székes
fehérváron azután az adóhivatalban kapott 
állást s amig fel nem fedezték megdöbbentő •

Izgalmas üldözés a Körúton 
egy körözött sikkasztó után

Megszökött a detektiv elöl és csak tízperces vad hajsza 
után sikerült elfogni és megbilincselni

Izgalmas üldözés zajlott le tegnap este az 
Erzsébet-köruton. A királyi ügyészség kö
rözőlevelet adott ki

Seligmann Andor 41 éves kereskedő 
ellen, aki ellen sikkasztás gyanúja miatt in
dult meg az eljárás. A főkapitányság egyik 
detektivjét bízták meg Seligmann felkuta
tására. A detektív tegnap este egy Erzsébet-

A Hölgyek 
májusi programmja: 

bevásárolni szép és jó
Selymeket, szöveteket 
Hflselyem u|densíg#kat 

Geergette es cslpkegallérekít 
Nyers selymeket, sbantungekat 
Selyemharlsnyikat, kesztyűket 

Paliewereket, nöl mdselyem nadrágokat 
Nöl es térti teliérnemfleket 

Pizsama es kombiné anyagokat 
Tweed nyári kelme újdonságokat

Minden divatujdonság raktáron van 
Pazar készletünkből könnyen talál 

megfelelőt
Bármily cikk érdekli a Hölgyeket, 

keressék fel elsősorban

ELEIN ANTAL 
divatnagyáruházát. Alapítva 1889 
Király-utca 53.

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

visszaéléseit, szerény, csendes embernek is- 
merték, de tudták róla, hogy

szenvedélyes alkoholista.
Csaknem minden este ellátogatott a különböző 
kocsmákba. Alkoholszenvedélyének tulajdonít
ják, hogy ilyen bűnös manipulációkat követett 
el. Amikor Kovács Béla már sejtette, bogy 
üzclmei kipattannak, igen nyugtalanul és ide
gesen viselkedett. Csütörtökön éjszaka, mi
után a kocsmából eltávozott már,

a székesfehérvári temetőben bolyongott.
A hajnali órákig járt a temető sirhantjai kö
zött, majd a vasútállomásra ment s

a reggel hat órakor induló személyvonat
tal utazott el Budupcstre.

A rendőri nyomozással egyidejűleg folyik a 
városházán is a vizsgálat, hogy pontosan meg
állapítsák, mekkora összeget sikkasztott Ko
vács Béla. A vizsgálat eddig azt konstatálta, 
hogy

mintegy tízezer pengőre tehető az az ősz
szeg, amelyet Kovács elsikkasztott.

Körülbelül két év óta űzte manipulációit. Mi
vel azonban a városházán

körülbelül húszezer adótétel átvizsgálásá
hoz kezdtek,

valószínűleg a sikkasztott pénzek összege még 
növekedni fog.

Vasárnap délután a székesfehérvári rend
őrség arról értesitetle a budapesti főkapitány
ságot, hogy a nyomozás újabb megállapításai 
szerint

Kovács Béla valószínűleg nem lett öngyil
kos, hanem valamelyik budapesti kórház

ba vagy klinikára vétette fel magát
A budapesti főkapitányságon — mint a Hét

fői Napló rendőri tudósítója jelenti, — a szé
kesfehérvári rendőrség értesítése alapján in
tézkedés történt, hogy

detektívek járják végig az összes kliniká
kat és kórházakat,

hogy a Kovács ellen kiadott körözvény sze- 
mélyleirása alapján próbálják feltalálni a 
székesfehérvári adóhivatal sikkasztó hivatalno
kát. A főkapitányságról vasárnap

egész sereg detektív indult el a kórhá
zakba és klinikákra

és a késő esti órákban folyik még a rendőrség 
embereinek munkája.

| körúti kávéházban ült. Az ablaknál foglalt 
helyet. Egyszerre csak legnagyobb meglepe- 

Itésére
az ablakon kitekintve megpilantotta 

Seligmann Andort, 
amint éppen a gyalogjárón haladt a kávé
ház elölt.

A detektív egy pillanatig se késlekedett, 
nehogy a körút forgatagában eltűnjön előle. 
Felöltő és kalap nélkül, úgy, ahogy a kávé
házi asztal mellett ült, felugrott és kiro
hant az utcára. Éppen a kávéház bejáratá
nál elfogta Seligmannt.

megállította, igazoltatta
és felszólitotta, hogy kövesse a főkapitány
ságra. Seligmann Andor ebben a pillanatban 
elugrott a detektív mellől és

futásnak eredt.
Versenyzőnek is becsületére váló gyorsaság
gal rohant Scligmann és futás közben ügye
sen cikkázva kerülte ki az útjába akadó já
rókelőket. A detektív kalap, kabát nélkül 
mindenütt a nyomába és hangosan kiál
totta:

— Fogják meg, fogják meg!
Seligmann azonban szélsebesen futott és 

ellökte az eléje álló embereket.
Tiz percig tartott a vad hajsza, 

amelyben a közönség is résztvett, mig végül 
az egyik mellékutcából kirohant a körútra 
a főkapitányság egy másik detektivje 

gáncsot vetett neki 
és elfogta a lihegő szökevényt. Addigra oda
érkezett a Seligmann nyomában szaladó de
tektív is. Most már kettesben megkötözték 
a szökevényt

szlbllincset hurkoltak a kezére 
és a főkapitányságra kisérték, ahol a kö
rözőlevél alapján letarlózatlák és vasárnap 
útkisérték az ügyészség fogházába.

Ni kot ex a Nemzetközi Vásár 
látogatóinakis megvédi az egészségét

Nikotox-trattk a vásáron |

vízhatlan 
Tarlós Kényelmes

Gyermek Leány NŐI Férfi
P 2.90 P 3.20 p3.eo p4.is

minden cipő- és szaküzlethen kapható

Megtalálták
Sehreiber Tamás és Nagy 

Mária gyermekét
A Markó-utcai fogház egyik cellájában 

várja, hogy a bíróság elé kerüljön Schrei- 
ber Tamás József, a kofferes gyilkos. A 
fogház egyik legjobbviseletü rabja a kegyet
len gyilkosság tettese, akihez most érdekes 
hir érkezett. Orosházán, a Stefánia Anya- és 
Csecsemővédő Egyesület ottani fiókjában n 
minap kisgyermekkel a karján jelentkezeti 
vitéz Molnár Jánosné orosházai lakos. Meg
vizsgáltatni jött a gyermeket. A 14 hónapos 
kisleányt dr. Jarolin orvos vizsgálta meg. 
Mig a vizsgálat tartott, Szabóné Liptay Gab
riella a Stefánia Szövetség védőnője felvette 
a személyi adatait és gondosan érdeklődött 
a gyermek életkörülményeiről és arról, hogy 
miféle gondozásra szorul. Vitéz Molnáráé 
egymásután diktálta be a kislány személyi 
adatait.

— Nagy Klára a neve, 14 hónapos, Bu
dapesten született, anyjának neve Nagy 

Mária.
Mikor ahhoz a rovathoz érkeztek, amelyik 

az apa nevét tünteti fel, vitéz Molnárné meg
állt egy pillanatra.

— Az apja nevét nem tudjuk.
Rövidesen kiderült azután, hogy a kis 

Klára a gyulai menhelyről került Oroshá
zára. Molnárék elvállalták a felnevelését.

Még egy pár percig tartott a beszélgetés, 
azután kiderült, hogy

a kis Klári, Nagy Máriának, a kofferes 
gyilkosság áldozatának gyermeke.

Molnárné elmondotta még, hogy Nagy 
Mária nagy szeretettel ragaszkodott a kis
gyermekhez. Állandóan leveleket küldött a 
nevelőszülőknek, néha egy héten kétszer- 
háromszor is érdeklődött a gyermek állapo
táról. Márciusban azután egyszerre csak el
maradtak a levelek. Molnárék nagyon sze
rették a kis Klárát, örökbe akarták fogadni 
és éppen ezt akarták megbeszélni Nagy Má
riával, amikor

a levelek elmaradtak.
Ezért válaszlevelezőlapot küldtek Nagy 
Mária legutóbbi budapesti elmére. A vá
laszlevelezőlapot azonban

visszaküldte a posta és rajta volt a bé
lyegzőn: kézbcslthetetlen.

Molnárék pár nap múlva olvasták az újság
ban, hogy Nagy Máriát meggyilkolták és 
ekkor tudták meg, miért maradtak el a le
velek.

Sehreiber Tamás József rendőrségi ki
hallgatása során elmondotta, hogy Nagy 
Máriának gyermeke született s ők mind a 
kettpn szerették a gyermeket. Nyilvánvaló 
tehát, hogy

az Orosházán nevelkedő kis Klári, Nagy

Máriának és Sehreiber Tamásnak a 
gyermeke.

Orosházán a jóindulatú emberek felvilá
gosították Molnáré kát, hogy Nagy Mária 
hagyatéka a kislányt illeti. Mint emlékeze
tes, Sehreiber Tamás József lakásán elfoga- 
tása alkalmával megtalálták Nagy Mária 
összes holmiját. Egy kopott, fekete szil
bunda, egy rózsaszín kötöttruha, egypór 
lakk hócsizma, még néhány ruhadarab és 
fehérnemű — ennyi volt Nagy Mária ősz- 
szes hagyatéka. Ezeket a holmikat most a 
törvényszéken őrzik a többi bűnjelekkel, a 
kofferrel együtt. A nevelőszülők most

bejelentik Nagy Klári Igényeit édes
anyja ruháira.

Nagy Klári megtalálásának a bűnügy 
szempontjából is nagy jelentősége van. 
Sehreiber Tamás József ugyanis a rendőr
ségen azt vallotta, hogy mikor a kritikus 
napon váratlanul visszatért a hernáduteni 
albérleti szobába, azt látta, hogy Nagy Má
ria egy idegen férfi fényképét csókolgatja 
és

ezt a fényképet egy kosárból vette elő, 
ugyanabból a kosárból, amelyben meg
halt kisgyermekük ruhácskáit tartotta.
Sehreiber azt mondotta, hogy éppen ez 

háborította föl annyira, hogy elvesztette az 
önuralmát, rávetette magát Nagy Máriára 

tés megfojtotta. Sehreiber vallomását min
denesetre erősen megingatja az, hogy

most megtalálták élve a kis gyermeket, 
akiről Sehreiber, mint halottról beszélt, 

úgy, hogy errevonatkozóan most szükség 
lesz Sehreiber Tamás József újbóli kihall
gatására.

A 
Nemzetközi Vásárra 

való tekintettel továbbra Is

1 angol főni 
28 - pengő 

méterj e a leguj abb 

angol és skót 
tavaszi és nyári 

szöveteimnek.
őszről visszamaradt kabát és 
Öltöny szövetek méterje 

20;— pengő!

Spiegel Annin
TUrr IstvAn-utca 9, I. em.
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Titrkzatos gyilkosság 
áldozatait fogták ki a uizuoi

Egyik holttest a Sió csatornájából, a másik 
a Tiszából került elő

és az orvosi vizsgálat megállapította, hogy 
az ismeretlen férfi gyilkosság áldozatául 
esett. Ezen az ismeretlen holttesten is su
lyos sérülések láthatók, azonkívül a dere
kára egv 14 kilogram súlyú vastengely volt 
hozzáerősitve, ami kétségtelenné teszi, hogy 

a meggyilkolt ember holttestét a viz mé
lyén akarták eltüntetni 

kegyetlen gyilkosok.
A meggyilkolt ember feketeruhás, fekete

csizmás, 160 centiméter magas férfi volt, 
aki külseje után Ítélve, jómódú gazdálkodó 
lehetett. ................. '
belül

négy

Nyugodna a helyzet uáitozaiian
Tavaszi clpőujdonságok
férfi, női luxus-és strapa- S> Ti JB
cipők______ _________

A toronldlmcgyel Sárszentlőrinc község
ben, a Sió-csatornából 25—30 év körüli 
férfi oszlásnak induló holttestét fogták ki. 
Megindult a csendőri nyomozás, amelynek 
során megállapították, hogy n halott

Hegedűs Jenő gazdálkodó, 
aki még február 15-én tűnt el falujából. A 
nyomozás sorún különböző gyanuokok me
rültek fel amellett, hogy Hegedűs Jenő bűn
cselekménynek esett áldozatul. Külsérelmi 
nyomok vannak rajta, amiből arra lehet kö
vetkeztetni, hogy ,

agyonü.ölték és holtan dobták a Sió 
csatornájába. ,

A tolnamegyei csendőrség erélyes nyomo
zást indított a rejtélyes haláleset körülmé
nyeinek tisztázására.

Hasonlóan rejtélyes ügyben indított nyo
mozást a szolnokmegyci csendőrség is. Kő
telek község közelében ugyanis

kifogták a Tiszából egy harminc év 
körüli Ismeretlen férfi holttestét 1

az orvosi vélemény szerint, körül-

hónappal ezelőtt kerülhetett a 
vízbe,

holttest már teljesen oszlásnakniért a 
indult.

A kőteleki csendőrség és az egész megye 
’ csendőrsége nagyszabású nyomozást indl- 
I lőtt a rejtélyes eset földerítésére.

SUGARAS
gveltem azt, hogy alig két hónappal a házasság
kötés után született meg a kisfiam.

Azért jelentettem be más néven fiamat, 
hogy a szégyent elkerüljem.

Az asszony ellen most már megindult a nyo
mozás. Triger Ernönó — amint az ügyészség 
vádinditványa mondja — szándékosan közremű
ködött abban, hogy Triger Oszkár nevű gyer
mekének jogviszonyai lényegére vonatkozó

valótlan tényeket vezessenek be az állatni 
anyakönyvbe és igy gyermekével szemben éra- 
ládi állás elleni vétséget követett el s egyben 
közokirat hamisítás bűntettét is elkövette.

Trlgernét vád alá helyezték, a kis Grosz 
Oszkárból pedig Triger Oszkár lett 

s a nevelőintézetből visszakerült szüleihez, hisz 
most már nem kell a nevelőintézetben rejte
getni, ha az ügyészségen minden kiderült.

Hamis okmányokkal pénzt vett 
fel a sógora birtokára

Letartóztatták Sándor Jenő kereskedőt

I

a

A ieffeiiérf befőrőnő 
leütötte a háziasszonyt

Megharapta a rendőri, összeverte a tanút, 
de végül letartóztatták

Szolnok, május 10.
Szabados Antalné szolnoki lakos, tegnap 

egyik vendégét elkísérte, amikor tőle távo
zott. Visszajőve! cgy nőt talált a lakásában, 
aki a szekrényből összecsomagolva a ruha- 
nemüeket, éppen távozni készült. A be
törőnő, hogy elfogatását megakadályozza, 
felragadolt egy esernyőt és azzal néhány
szor Szabadosné arcába sújtva

sikerült is elmenekülnie.
A rendőrség azonban hamarosan megálla
pította, hogy Abonyi Julin, büntetett előéletű 
nő a tettes.

Abonyi Julin egy esetben, amikor szintén 
lopás miatt elfogták,

kitépte magát a kísérői kezéből és a fo
lyóba ugrott.

Törvénytelennek jelentette be 
a törvényes házasságból született 

gyermekét
A kis Oszkár születésének bonyodalmai családi állás elleni 

vétséggel és közohrrathamisitással
Érdekes ügyben indított nyomozást az ügyész

ség egy Ipnrosmestcr felesége ellen, akit közok- 
irathamisitás bűntette, valamint családi állás 
elleni vétség miatt vontak felelősségre a ható
ságok.

Az Iparosmesterné ellen az alig néhánvhóna- 
pos gyermeke miatt indult meg nz eljárás, aki, 
szegényke, bizony nem tudta, hogy milyen rossz 
időben jön éppen a világra Triger Ernő iparos 
nemrég kötött hárnsságot egy Iparosmester 
csinos leányával • alig néhány hónappal a há
zasságkötés után az asszony kórházba vonult. 
A Rókus-kórház szülészeti osztályán nem sok
kal azután, hogy felvették,

egy egészséges fiúgyermeknek adott életet. 
mely elmondotta, hogy az anya hamis néven 
jelentette he a gyermekét. Kihallgatásra idéz- 

" —. ..........  .u,„. <,rivi. . ték be Trlgernét, aki könnyek között vnllolta:
Ar asszony n VII. kerületi anyakönyvi hivatal-’ — HozzAmtartozóim és ismerőseim előli szé

úgy, hogy a detektiveknek kellett utána ug- 
nini és kihúzni a vízből. Nagyon vigyáztak 
rá a rendőrségen, nehogy kárt egyen magá
ban, vagy másban. De hiába.

Amikor kihallgatás végett elővezették dr. 
Keresztfalvy Gyula rendőrkapitány elé,

hirtelen az őt kisérő rendőrnek esett és 
többhelyen megharapta.

Majd kihallgatása alatt, amikor Szabados
áén kívül az egyik tanú is ráismert, mint be
surranó tolvajra, hirtelen

a tanúnak esett, azt Is bántalmazta és 
csak nagynehezen tudták megfékezni.

Abonyi, Júlia tagadta, hogy járt volna 
Szabadosné lakásában. Nem hittek azonban 
neki, letartóztatták és beszállították a szol
noki ügyészség fogházába.

bán megjelent gyermekével és Itt a gyermeket 
Grosz Oszkár névre vezettette be az anya
könyvbe s mint törvénytelen gyermeket 

jelentett be.
A gyermek apjául Grosz Józsefet, anyjául 
Schtvarz Jolánt íuondla he. Miután mindez 
megtörtént, nevelőintézetben helyezte cl a kis 
„Grosz Oszkárt", akinek törvényes apja — 
miután a gyermek a törvényes házasságkötés 
után született — Triger Ernő volt.

A hatóságokhoz azonban 
bizalmas feljelentés érkezett, 

mely elmondotta, hogy az anya hamis

Vasárnap délben a főkapitányságon csa
lás és okirathamisitás büntette miatt letar
tóztatták Sándor Jenő 45 éves budapesti ke
reskedőt.

Sándor Jenő sógora tápióbicskei föld
birtokos, 

akinek nevére Sándor Jenő hamis okirato
kat készített és ezek segélyével kétezer pen
gőt vett fel sógorának a birtokára. A hamis 
okiratokkal egy pesterzsébeti ügyvédet té
vesztett meg, aki jóhiszeműen intézte el a

„Férés" eső esett vasárnap 
Stocfifiolm fölött

Apró vörös bogarait miliiói fiullottaft ax esővel 
a levegőből a földre

Stockholm, május 10.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Különös 

természeti tüneményt észleltek vasárnap 
Stockholm és Karlberg környékén. Reggel 
7 órakor borzalmas orkán kerekedett és az 
csőcsöppekkel együtt a lakosság legnagyobb 
meglepetésére,

apró vörös bogarak milliói hulltak a 
levegőből a földre.

Több mint egy negyedóráig tartott ez a kü
lönös színjáték, amely délfelé megismétlő-

A Bata-gyár Szombathelyen 
akarja felépíteni telepét

fe-

A Bata-gyár legutóbbi szenzációja eliiltével 
most komoly irányú tárgyalások indultak meg 
a cseh cég letelepedésének előkészítésére. 
Ezeknek az előkészületeknek egyik etapja az 
az ajánlat, melyet a gyár budapesti képviselője 
utján Szombathely városának tett.

A Bata-gyár ajánlatában hajlandóságát 
jezte ki, hogy

gyártelepét Szombathelyen állítja fel, 
ha a telep céljaira a volt Majer-té\e motorgyá
rat — mely már évek óta üresen All — meg
kapja. A hatalmas komplexum kiépítésére és 
felszerelésére a gyár

200 ezer dollárt
irányzott elő. Amennyiben a város a gyártele
pet átadja, úgy a kétszázezer dollárral azonnal 
megkezdik az épilkczésckct.

telekkönyvi bekebelezést.
Amikor a tápióbicskei földbirtokos a te* 

lekkönyvi megterhelésről értesült, bűnvádi 
följelentést tett és a rendőrség kinyomozta, 
hogy

a furfangos csalást a földbirtokos sógora 
követte el.

Vasárnap délben kihirdették Sándor előtt 
az előzetes letartóztatásról szóló végzést éi 
délután á tis vitték az ügyészség fogházába.

dött. A svéd meteorológiai intézet vezetői 
a különös hírre azonnal kiszálltak a hely
színére és hosszas vizsgálat után arra az 
álláspontra helyezkedtek 
kel, hogy

a hatalmas orkán az 
felkapta a földről és 

földre zúdította

szak vélemény fiki

apró állatokat 
azután újból 
azokat.

A lakosságot, amely a „véres” esőben túl* 
világi intést látott, csak nagynehezen tud* 
ták megnyugtatni.

A Bata-cég egyben kilátásba helyezte, hogy 
szombathelyi letelepedése esetén gyártelepén 
fokozatosan tízezer munkás foglalkoztatását 
garantálja, amivel a szombathelyi egyre terhe
sebb munkanélküliségen egyszerre segítve 
lenne.

A tárgyalások a legnagyobb titokban megin
dullak a gyúr és Szombathely városa között, 
ezideig azonban nem vezettek eredményre. A 
szombathelyi kisiparosság, különösen a cipő
ipar körében mégis

nagy nyugtalanságot okoztak a tárgyalá
sokról kiszivárgott hírek.

Ugyancsak nkciőt készül Indítani a terv meg
valósulása ellen a szervezett munkásság is, 
melynek körében a Bata-gyár egyéni szerveze
tét nem látják szive n.

1megnyílt
fényesen átalakítva és kibővítve a közkedvelt

HUNGÁRIA FOROG
Gőz- és kádfürdők 

ára: Reggeli, vll- 
uzsonnával együtt
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Bethlen István gróf 
miniszterelnök nyilatkozata 

a numerus claususról
Nem beszélt zsidó fajról, hanem zsldóvallásuakról

Egyik reggeli lapban „Bethlen miniszter
elnök nagy nyilat ke zata" címmel beszélge
tés jelent meg, amelyet a miniszterelnök 
Georg Sylvestcr Viereck amerikai újságíró
val folytatott volna. A beszélgetés kiterjedt 
a magyar politikai élet minden jelenségére 
és abban többek közölt szó van a numerus 
clausus-ról is. Arra kérdésre ugyanis, hogy 
miért hozták ezt a törvényt, a miniszter
elnök azt mondotta volna:

hogy ez csak eszköz volt arra, hogy 
minden magyarországi fajnak egyenlő 
lehetőséget nyújtsunk arra, hogy helyet 
kapjanak az egyetem meghatározott 

számú férőhelyein.
Nem faji előítéletről, hanem egzisztenciális 
kérdésről volt szó.

Azt mondta még többek között a közle

mény szerint a miniszterelnök:
A zsidókkal nem bánnak Magyarorszá

gon máskép, mint egy más fajjal.
Beavatott helyen szerzett értesüléseink 

szerint a miniszterelnöknek szájába adott 
ezen nyilatkozat nem fedi nz ö valóban 
megtörtént kijelentéseit. Eltekintve attól, 
hogy ez a beszélgetés ezelőtt félévvel je
lent meg egy amerikai lapban, ‘majd a vi
lágsajtó több más orgánumában is napvilá
gon látott

az eredeti intervjuban nem volt szó 
zsidó fajról, hanem zsidó vallásról, 

aminthogy Bethlen István gróf miniszter
elnök soha nem azonosította magát azok
kal akik zsidó fajt emlegettek, sőt többször 
volt alkalma hangoztatni, hogy zsidóvallásu 
magyarokat ismer csupán.

Villanyoszlopnak vezette Kocsilat 
a Svábhegyen egy gyarigazgaro, 
akinek nlncsjtoffOrigazoluttnya 

Berkovlts marta iparmUveszno, az autó egyik utasa 
súlyosan megsebesült

Kálmán Géza 25 éves cipőgyári igazgató 
vasárnap délután a Bp. 30—437. rendszámú 
autón kirándult a Svábhegyre. Kálmán Géza 
maga vezette a kocsit, amelyen még egy ur 
foglalt helyet és három hölgy: Berkovits
Márta 20 éves iparmüvésznö, 18 éves Valé
ria nevű húga és egy Budapesten időző vi
déki rokonuk, a 18 éves Weltner Lili. Le
felé jövet a Svábhegy lejtőjén,

Kálmán Géza, aki meglehetősen bizony
talanul kezelte a volánt, az autót bele
vezette az ut szélén elhúzódó Diana- 

parkba.
'A közelben szolgálatot teljesítő rendőr a 
szabálytalanság láttára odasietett és igazol
tatta Kálmánt. Ekkor azután

kiderült, hogy az autóvezetőnek nincs 
autóvezetői igazolványa.

A rendőr elő akarta állítani Kálmánt, föl
állt a gépkocsi hágcsójára' és felszólitotta 
Kálmánt, hogy egészen lassan, é 
hajtson le a hegyről. . urán eiooci

— De kérem, tessék vigyázni és lassan | az eljárást.

hajtani, nehogy baj legyen, — mondotta a 
rendőr.

Kálmán Géza rákapcsolt a gépre és elin
dult. Alig haladt azonban az autó néhány 
lépést, a figyelmeztetés ellenére

nckihajtolta a kocsit egy villanyosz
lopnak.

Az összeütközés következtében az autó ab
lakai csörömpölve törtek össze és az uvge- 
szilánkok súlyosan megsebesítették a fején 
Berkovits Mártát, mig Kálmán, a rendőr és 
többi utasok sértetlenek maradtak.

A rendőr otthagyta az összetört kocsit és 
mentőkért telefonált, akik

Berkovits Mártát első segítségben ré
szesítették, s azután n Rókus-kórházba 

vitték.

a

Az összetört kocsit később elvontatták, Kál
mán Géza pedig a rendőrrel a fökapitány-

óvatosan' ságra ment, ahol kihallgatták. Kihallgatása 
, után elbocsátották, de megindították ellene

Budapesti koronatanúk 
Hofer Kuno gyilkosának svájci 

főtárgyalásán
Mrs. Boulter tárgyalására megidézték Dessewffy Ilona 

grófnőt, Hofer Kuno özvegyét
Néhány hét múlva a churi kanton esküdt- 

birósága előtt birái elé áll Mrs. Boulter, 
Hofer Kunó gyilkos merénylője, aki — mint 
emlékezetes, pár hónappal ezelőtt St. Mo- 
ritzban agyonlőtte az osztrák származású 
magyar irót, Hofer Kunót, Dessewffy Ilona 
grófnő férjét. A churi kanton törvényszéké

nek vádtanácsa néhány nappal ezelőtt tartott 
ülésén

előre megfontolt szándékkal elkövetett 
emLerölés

címén helyezte vád alá Mrs. Boultert. Mára 
azután Budapestre érkezett a hivatalos je
lentés arról is, hogy Hofer Kunó meggyil-

200 mannequín
200 rwkáf - 200 uj mcdelll

mutat be

a G-cldberger tfváv álfai as IdAn el<fox£r

fászfa selymekből
és Crepe Germaíne — Alousseline-Amourette — 

Parisette — Goldona — Goldechine — 
Crepe P astoralelől 

vitéz nagybányai Horthy Miklós né öíőméltósága nyomorenybitő 

akciója javára és legmagasabb védnöksége mellett tartandó

Országos

ncírukaversenven
1931. naájaes ke 14-é a, Vt5 érakor a Vígadéban.
A. letfasebb modellek Eszesen 2700 P-vei d£>axfaf nak

Közreműködnek:

Borosa Géza, Fekete Pál, Gárdonyi Lajos. Pethes Sándor. Radó 
Sándor, Szász 11a, The Melody Four és a Merryland jazz-band.

Jegyek 3, 2 él 1 pengős árban
Rózsavölgyi és Társa zenemükereskedésében. IV, Szervita-tér 5. szám 

Miután a teljes jegybevétel a Kormányzónk Ófőméltósága nyomorenyhitő 

akcióját illeti, lelülíizetéseket köszönettel fogadunk

kolásának bünperét
junius 9-én, kedden tárgyalja a bíróság.
Mrs. Boultert az egyik legkitűnőbb franciái 

védőügyvéd védi, a vád a zürichi ügyészség 
egyik vezetőjének kezében van. Mrs. Boulter 
eddigi kihallgatásai során mereven elzárkó
zott az elöl, hogy minden valószínűség sze
rint érzelmi motivumu tettének hátterét kö
telezően megvilágítsa. Most azonban, amint 
hírlik, védője tanácsára, megváltoztatta fel
fogását és

teljes nyíltsággal vallani fog
pőrének főtárgyalásán.

A svájci kanton esküdlbirósága már az 
idézéseket is kikézbesilette az izgalmasnak 
ígérkező főtárgyalásra, amelynek kimenetele 
elé Budapest legjobb társaságaiban óriási 
érdeklődéssel néznek. Hofer Kunót és fele
ségét Budapest legelőkelőbb köreiben igen 
jól ismerték, mint ahogy ismerték a me
rénylő asszonyt, is, ki közvetlenül a gyilkos
ság elkövetése előtt Budapesten is járt. Ezzel 
kapcsolatos

az az idézés, amelyet a svájci esküdtszék 
egy budapesti Írónak küldött.

Az iró ugyanis a Pcn-klub egyik francia 
vezetőemberének ajánlólevelére, fogadta és 
kalauzolta Budapesten Mrs. Boultert. Majd
nem két hétig tartózkodott az érdekes meg
jelenésű, magas uriasszony Budapesten és 
az iró társaságában megjelent a dunaparti

Elfogatóparancs két festőművész ellen
A budapesti büntelölörvényszék vizsgáló- 

bírája elfogatóparancsot adott ki két festőmű
vész ellen, akiknek országos körözését vasár
nap elrendelte a rendőrség. Sikkasztás bűntette 
miatt adták ki ellenük az elfogatóparancsot, 
amelynek megszületését

^nagyszabású üzleti tervek és tárgyalások** 
előzték meg.

Fiúméból kerüli fel nemrég Budapestre Cor- 
neüo Zustovich, aki különböző nagyvállalatok 
reklámügyeit, propngandaüzletelt bonyolította 
le. Zustovich magával hozta Budapestre ba
rátját, Hajnal Márton fiumei festőművészt, nki 
ugyancsak Fiumében élt hosszabb ideig s 
Zustovichel együtt több üzletel kötött, több cég 
számára készített plakátokat s közös kiállítá
sokat is rendeztek.

Budapesten a „Magyar Idegenforgalmi és Ki
állítási Részvénytársaság'* szolgálatába léptek 
és itt is, mint Fiumében, n vállalat propaganda
ügyeit intézték. A két festőművész nemrég

nagyszabású tervekkel állott a részvénytár
saság vezetői elé,

ukiknek azt adták elő, hogy a Nemzetközi Vá 
sárral kapcsolatban egészen különleges reklám
terveik vannak, amelyek kitünően érvényesít
hetők a Vásáron.

Nagyobb összegeket vetlek fel az üzleti tár
gyalások során a festőmavészek,

a tervekből azonban nem lett semmi s a kél 
festő egyik napról n másikra elttlnt.

Sikkasztás mlat leltek ellenük bűnvádi fel
jelentést.

Megindult a nyomozás Zustovich és Hajnal 
kézrekerilésére, miután azonban nem találták

hotelek éttermeiben és a budapesti színhá
zakban.

Az iró koronatanúja iesz tehát a gyilkos
sági pörnek,

mert esetleg felvilágosítást tud majd adni 
Mrs. Boulter viselkedéséről, kijelentéseiről a 
borzalmas tettét megelőző időkben.

A svájci esküdtszék
Idézést küldött Hofer Kunó özvegyének, 

Dessewffy Ilona grófnőnek is, 
aki szintén mint tanú fog a bíróság előtt 
megjelenni. A grófnő birtokában van ugyanis 
néhány levél, amelyet Mrs. Boulter a gyil
kosságot megelőző időkben Hofer Kunónak 
irt és amelyek, mint hírlik, megdöntik a me
rénylő, dúsgazdag angol asszonynak azt a 
vallomását, hogy pillanatnyi felindulás adta 
kezébe a fegyvert Hofer Kunó ellen.

Dessewffy Ilona grófnő és a budapesti iró 
lesznek a koronatanúi ennek az érdekes 
pernek, mellettük természetesen felvonulnak 
az előkelő st. moritzi szálloda személyzeté
nek tagjai is, akik pontos képét tudják raj
zolni a gyilkos fegyver eldördülésc. előtti 
perceknek. Hogy azonban

a zárt ajtóju szobában tulajdonképpen 
mi történt Hofer Kunó és Mars. Boutler 

között,
azt senki sem tudja, arról eddig még a vád
lott nem volt hajlandó beszélni.

őket sehol s valószínűleg 
külföldre utaztak, 

kiadták ellenük az elfogatóparancsot.

A skótok is ezt hordják, 
hát nem is lehet drága...

Legfinomabb eredell kizáró ag 

skót és angol 
férfiszövetek

francia 
női szövetek
140—150 szélességben

FÓTI FERENC
angol íéifl- és francia rőt szövetek gyári 

leraknia
IV. kerület. Váci-utca 9. szám, (élemolet
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Gaiambtoiás nagyságú 
jég pusztított húsz percig 

Debrecenben
D uiHám osszoroniboit egy hazat

< Debrecen, inájus 10.
(A Hitfől Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Szombaton este Ixjrzalmas vihar 
száguldott végig Debrecen keleti részén, ahol 

körülbelül busz percig galambtojás- 
nagyságu Jég zuhogott a város ezen ré

szén lévő kertekre és telepekre 
és teljesen elpusztította a fejlődésnek indult 
véleményekét és gyümölcsösöket.

De a szörnvüercjü vihar nem kímélte a 
gyöngébb épületeket sem. A falakról le
szedte a vakolatokat, beverte a házak abla
kait, kicsapkodta a tetőről a cserepeket, 
úgy, hogy óriási károkat okozott az egész 
környéken. A vihar elvonulása után, lapát
tal szedték össíe a jeget.

A Targoncás-utca 22. számú házba be-__ 
csapott a villám és a ház összeomlott.

A házban tartózkodó Geréb Mihály és fele
sége sulyos égési sebeket szenvedtek és az 
ijedségtől valóságos hisztériás rohamot kap
tak. A mentők vették őket ápolás alá, akik 
az ijedségtől eszméletlen állapotban talál
ták meg a lakás másik szobájában Geréb 
hat gyermekét is, akiket azonban nem ért 
a villám.

A vihar azután Debrecenből tovább szá
guldott és Ilajdusámsonon, valamint Vámos- 
pércsen is tönkretette a kerti veteményeket 
és a gyümölcsöseket.

A kár nagyságát még eddig megállapítani 
nem lehetett.

zott rájuk.
Az idős tanácsos éa felesége pedig kétségbe

esetten várta, hogy mikor lesz már vége a szel
lemek büntető expedíciójának.

Szombaton délután Unger detektív várta Ba- 
lázsy Károly udvarán a „romboló szellem14 
megjelenését. Alig ült ott negyedórát, már csö
römpölt as egyik ablak. Negyed tégla ütötte 
be. Unger a kezébe vette, járt-kelt at udvar
ban, egyszerre hirtelen megállóit.

A tégladarab alakjának megfelelő nyomot 
látott az udvar hátsó részén.

Megpróbálta: a tégladarab beleillett a nyomba.
— Jöjjön csak, Ilonái — szólt az éppen meg

jelenő cselédlánynak — nem különös, hogy ez 
a tégla pontosan beleillik a nyomba?

A leány elvörösödött, hebegett valamit.
— Na, gyerünk befelél — mondotta a detek

tív.
Ahogy indultak a rendőrség felé, meglátta

őket Frank József mészáros.
— Nini — szólt — ez meg Csutór Ilona, aki 

nálunk két éve összetörte az ablakokat.
Hamarosan kiderült azután a szolnoki 

lemjárás" titka.
— Szerdán délben egy gyerek parittyával 

belőtt nálunk egy ablakot — vallotta a leány
— A nagyságos asszony nagyon megijedt. No
— mondtam —, ha igy félsz, most

visszaadom a sok „szekatúrát**.
És a verandával szemben levő kamra kis nvi. 
lásán keresztül elkezdtem dobálni az ablako
kat és élveztem gazdáim rémületét. Később 
már az

Izgatott, hogy hány embert és meddig fa. 
dók becsapni

Ha az utolsó köveket nem az udvaron szedtem 
volna fel, hanem úgy mint eddig, az utcán 
még most is gyönyörködhetnék a nagy tava’, 
ron.

Két hón api fogházra ítéltek 
feltűnően durva becsületsértés 

miatt egy zalaegerszegi ügyvédet
Halálra égett a kályha 

mellett egy matróna
Ügyvéd és járásbiró afférja

Keresztény Jözsefné magánzónö tragédiája
A BaroíS-utca 18. számú házban borzalmas 

szerencsétlenség történt. Keresztény Józsefné, 
72 éves magánzónö, aki József-utca 77. számú 
házban lakott, meglátogatta a Baross-utcúban 
fodrászmester vejét. Az öregasszony a kony
hában a tűzhely mellé telepedett és a kályhá
ból kipattanó szikráktól

tüzet fogott a ruhája.
Hqzzátartozói bent voltak a szobában és 

csak akkor tudták meg, hogy az öregasszony
nyal valami baj történt, amikor hangos segély
kiáltását meghallották. Amikor berohantak a 
konyhába, a szerencsétlen öregasszony

égési ruházata és .baja lángokban állott, 
úgyhogy akkorra már egész testén harmadfokú 
életveszélyes égési sebeket szenvedett. Pokró
cokba burkolták és csak úgy tudták nagynehe-.

zen megmenteni a teljes elégéstől.
A mentők beszállították a Rókus kórházba 

a szerencsétlen asszonyt, aki kétnapi vívódás 
után, anélkül hogy eszméletre tért volna, 

vasárnap belehalt égési sebeibe, 
orvosi vizsgálat és a rendőri nyomozás 
különös és szokatlan okát áÚapitotta

Az
egész --------
meg a halálos szerencsétlenségnek. Az orvosi 
megállapítás szerint a 72 éves Keresztény Jó- 
zsefné inár évek óla teljesen elvesztette a szag
lási érzékét és ezért nem lett figyelmessé égni 
kezdő ruházatának a füstjére. Amikor a ru
hája pillanatok alatt lángra lobbant és egész 
testét elborította a tűz, akkor már nem lehe
tett rajta segíteni. A Józsefvárosban ismert 
matróna tragikus halála nagy részvétet kel
tett.

Zalaegerszeg, május 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) óriási érdeklődéssel kisért rágal
mazás! perben hirdetett szombaton, a késő 
délutáni órákban, Ítéletet a zalaegerszegi 
törvényszék. A feltűnést keltő bűnügynek 
Kecskeméthy Albert dr., ismert zalaegerszegi 
ügyvéd volt a vádlottja, aki néhány hónap
pal ezelőtt

összeszólalkozott Vértes Márton zala
egerszegi Járásbiróval.

Az összeszólalkozás során Kecskeméthy dr. 
durva szavakkal támadt a járásbiróra, aki

feljelentette az ügyvédet. Kecskeméthy Al
bert dr. ellen hatóság elleni erőszak és be
csületsértés címén indult meg az eljárás.

A szombati főtárgyaláson kiderült, hogy 
Kecskeméthy Albert dr. becsületsértés és rá
galmazás miatt már hét ízben volt büntetve, 
A kihallgatott tanuk nagyrészt terhelő tanú
vallomást tettek az ügyvéd ellen, akit végül 
is a törvényszék

feltűnően durva becsületsértés vétségé
ben mondott ki bűnösnek s ezért öt 

kétliőnapi fogházra ítélte.
Kecskeméthy dr. fellebbezett az ítélet ellen.

Az omnibusztól az omnibuszig 
és vissza

Botrány, rombolás és pusztítás
a pestújhelyi temetkezési vállalat helyiségében

Pestújhelyen, a Gróf Andrássy-utca 36. sz. 
hdib«n Hodlna litván temelkeié.i váll.lkotd 
irodájában hatalmas

botrányt, pusztítást éa rombolást 
végzett szombaton estefelé a cég egyik alkal
mazottja, ifj. Kardos Dálint.

A fiatalember, nkí tulajdonképpen mészáros
segéd és a temetkezési vállalatnál csak édes- 
apját helyettesitette egy idő óta, napok óta el
lenséges lábon *11 Hodlna Istvánnal. A temet
kezési vállalkozó ugyanis bizonyos szabályta
lanságok miatt

feljelentette ■ hatóságoknál Ifj. 
Bálintot,

aki emiatt bosszút akart állnnl.
Szombaton estefelé berontott ai 

egyenesen Hodlna István felé rohant, 
asztala mellett ült és dolgozott. A 
segéd hangos kiáltozás közben

Kardos

irodába, 
aki iró-

rádöntöite az íróasztalt Hódiadra, majd a 
temetési kandalldbcrekkel kezdte bom

bázni,
végül pedig az üzlet ablakait zúzta be és a cég
táblákat is lelépte.

A hangos botrány zajára és Hodlna István 
scgélykiáltásaira

rendőrök siettek a helyszínre, 
akik lecscndesilctték Ifj. Kardos Bálintot és 
előállították a rendőrségre. Kihallgatása során 
kiderült, hogy ifj. Kardos Bálint 7 pengő 40 
fillérrel nem tudott elszámolni és ebből tá
madt az összekiilönbözése a temetkezési vállal
kozóval. Ifj. Kardos Bálintot, aki szombati 
szereplésével 7 pengő 40 fillérnél sokkal

nagyobb károkat okozott
a temetkezési vállalkozónak, kihallgatása után

Hol van a régi krisztinavárosi május hó, 
midőn a kedves Krisztina-tér virágba borult 
gesztenyefái alatt vidáman ropogtatta zabját 
a derék omnibuszló, midőn vidám diák és 
vidám babája száltak le az Imperiálról, a vén 
omnibusz tetejéről? Hol van a régi diákos ta
vasz s a régi kedv, a Verdi-opera hangja, 
mely a vén faszinházból kicsengett? És hol 
van az örökifjú drága Krecsányi-papa, a 
finom francia márkihoz hasonlatos göndör 
ezüsthaju színművész direktor, ki a nagy 
ária előtt könyörgött a villamos vezetőknek, 
hogy ne csöngessenek bele a Tosca finálé
jába? És hol van a habzó, illatos, gyöngyöző 
budai aranyital, az egykori holdas májusi 
eslvék söre? így morfondál valamely öreg ur, 
egy öreg Diák. Barátja igy felel: Hol van az 
Ifjúság? R Krisztinában. Botor, morfondos,

bús bolond, aki múlt tavaszon elborong( 
hiszen ragyog a holdkorong az égen, a kéken, 
mint régen! Vígan rotyog a friss liba, csak 
bennünk van tehát hiba, ha nem markolunk 
dús pohárt, ha azt hisszük, hogy majd meg
árt a friss sör habzó árja! Igyál pajtás, amig 
lehet, tűnt tavaszod igy felleled. Ifjúságod 
nektárja az Ősi Krisztinába a vén diákot 
várja! Legyél bohó, vidor diák, néked álljon 
e szép világ, néked viruljon a virág, ne húz
zon téged minden ág, gyerünk a Krisztinába! 
Ha nem ülhetünk omnibuszba, beleülünk az 
autóbuszba, mi, vidám vén diákok. A zord 
Halál majd félreáll, ha néki fittyet hányunk^ 
Korsónk tele s tele a tál: mást ugyan mit kí
vánjunk? Mi sört iszunk, mint Selmecen< 
Késmárkon, vagy Nagyenyeden, mikor vol
tunk: Diákoki

A mészáros- elbocsátották a rendőrségről, de az eljárást to
vább folytatják ellene.

Kődobáló, titokzatos „szellem“ 
tartotta izgalomban Szolnokot

Zákonyi Grete színésznőt a Tábla is elutasította 
kártérítési és szerzői jogbitorlási perével

4 rendűts<fg leleplezte a szellemet: egy cselédleányt, a fii igy 
afiarta visszafizetni gazdasszonya „szekatúráját”

Szolnok, május 10.
64 Hétfői Napló szolnoki tudósítójától.) Négy 

napon Át titokzatos ügyben nyomozott a szol
noki rendőrség. Megjelent a kapitányságon 
Balázsy Károly nyugalmazott pénzügyi ftmá- 
esős és elmondotta, hogy délben cgy

kő repült verandája ablakába 
és betörte art. Nemsokára cgy másik, 
dik. tizedik ablak tört be. Kifutott az 
körülnézett, kereste a dobdiót, de nem 
ugyanakkor benn as udvarban tovább tűrlek 
•i ablaktáblúk.

A rendőrségen abban a Hetemben voltak, 
h<gy egyszerű gycrmckcsinyröl van szó, kiküld
tek cgy rendőrt, hogy csináljon rendet Ba
lázsa Llebner János-ulca 83. sz. házában.

A rendőr kutatott, vizsgálatot!,
• dobálás és ablaktörés azonban nem szűnt 

meg, 
folyt tovább vidáman. Sőt tartott csütörtökön 
egész nap és pénteken is.

Ekkorra azonban • titokzatosság ködében 
és a hír szárnyán megnőtt, kiszélesedett a szen
záció. Nem baszéltsk többé gyermekcsinyröi. 

„Szellemek dobálnak* —

harma- 
u teára, 
találta,

suttogták egymásnak a Llebner János- és Ma- 
dách-utcúk lakói és ijedten húzódtak meg la
kásaikban, vagy rémülettel vegyes kíváncsiság
gal nézték az akkor már

nagyszámú rendőrt és detektívet, 
akik nem akartak a csodában hinni, hanem a 
szomszéd házak tetőzetén, padlásain keresték 
a megfejtést. Keresték, de hiába.

— Órák óin figyelünk — mondotta a rend
őrcsapat vezetője —, de hiába. Itt állunk a ház 
közelében, a kövek repülnek, az ablakok tör
nek. Felmászunk a tetőre, átkutatjuk a pad
lásokat,

semmi változást a kövek repülnek, az ab
lakok törnek,

pedig nem lehet messzi a búvóhely, hiszen na
gyok n kövek, messziről nem lehet dobni ilyen 
köveket.

Egész pénteken este, de szombaton délelőtt 
Is hiába figyeltek is kutattak a rendörök is 
detektívek fél Szolnok érdeklődése közepette 
és sok rosszmájú nem kis örömére,

Balázsy Károly pénzügyi tanácsos ablakait 
nem tudta megvédeni a nagy rendőrbttlö- 

nilmény,
törtek, mint akkor, mikor senki sem vigyá-

A művésznő tudta, hogy reklámra használják fel fényképét
Somogyi Pál Károly emlékezetes ügyeivel 

kapcsolatban ismeretes a közönség elölt Zá
konyi Gréte színésznő neve, mert miatta kelet
kezett Somogyi Pál Károly botrányos afférja 
Rotsehild Klárival, aki a földbirtokostól Zá
konyi Gréte ruháinak árát követelte.

Zákonyi Gréte cgy érdekes perrel kapcsolat
ban szerepelt most a nyilvánosság előtt. A pert 
a színésznő, Illetve édesapja, Zákonyi Alajos 
magántisztviselő indította a Wander tápszer
gyár és Pécsi József fényképész ellen

azerzől Joghltorlás és 10.000 pengő kártérí
tés megítélése mialt.

Pécsi József fényképész ugyanis a Zákonyi 
Grétéröl általa készített fényképet reklám
célokra átengedte a Wander tápszergyárnak, 
amely a képet százezer példányban sokszorosí
totta és az Ovotnallin propagálására használta 
fel.

A felperes magántisztviselő keresetében azt 
állította, hogy leányát súlyos erkölcsi kár érte, 
mert fényképének reklámcélokra való felhasz
nálása

csökkentette férjhezmenési eshetőségeit.
Az alperesek azzal védekeztek, hogy Zákonyi 

Gréte beleegyezett képének reklámozásába és 
azt is

tudta, hogy a felvételek ebből ■ célból tör
ténnek,

amit az Is Utonyit, hogy Zákonyi Gréte a 
fényképen cgy Ovoniallinos csészét tart a ke
zében, az előtte levő asztalon pedig egy Ovo-

msltln-doboz áll. A törvényszék több tanút 
hallgatott ki, akik valamennyien arról vallot
tak, hogy Zákonyi Grálé tudóit a felvétel cél
járól és nem is fizetett a képekért.

A bíróság el Is utasította a keresetet 
és Zákonyi Alajost 670 pengő ügyvédi költség 
megfizetésére kötelezte.

Fellebbezés folytán a Tábla elé került as 
ügy, amelynek Alcsuthy-tanácsa most tár
gyalta az ügyet. A felperes képviselője nzt adta 
elő. hogy nem fontos, vájjon Zákonyi Grélc 
tudott é a felvétel céljáról, a döntő tény az. 
hogy elmulasztották a kiskorú színésznő tör
vényes képviselőjének, jelen esetben apjának 
a beleegyezését kikérni a fényképek reklám
célokra való felhasználására. A perbeszédek el
hangzása után a Tábla az alsóbiróság állás
pontját fogadta cl és

• keresetet elutasította.
Az ítélet Indokolása szerint megállapítást 
nyert, hogv Zákonyi Gréta tudott a felvétel 
céljáról, olyan jogszabály pedig nincs, amely 
ax ilyen megállapodáshoz a szülő vagy törvé
nyes gyám hozzájárulását tenné szükségessé.

‘ öiáknyaraiöielen 
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Megtaláltak az Óbudai 
nívós amint feleseget

A Baross-táren akadt rí a rendőr az Izgatottan viselkedő 
uriasszonyra. akit egv budai szanatóriumba vittek

Nagy feltűnést keltett a budapesti fő
kapitányságon az a bejelentés, amelyet A/é- 
szárot István, az óbudai Központi kávéház 
ulajdonosa tett, aki elmondotta a rendőr
ségen, hogy 32 esztendős

felesége eltűnt lakásukról.
Mészáros elmondotta, hogy feleségét eltű
nése napjának reggelén megkérte, hogy 
menjen le a kávéházba és helyettesítse ott 
őt, mert — nagyon álmos. Felesége el is tá
vozott hazulról. Mészáros dólbcn felkelt, 
felöltözött, s amikor ki akart menni a la
kásból, csodálkozva vette észre, hogy rá
zárták az ajtói. A bezárt ajtót végül is fel
törte, besietett a kávéházba, ahol megtudta, 
hogy felesége nem is volt ott. Mészáros Ist- 
vánnét azóta nem is látták sehol.

Mivel az óbudai kávéháztulajdonos azt is 
közö-lte a 'rendőrségen, hogy feleségénél na
gyobb összegű pénz volt, eleinte

azt gyanították, hogy az asszony talán 
bűntény áldozata lett.

Nagyarányú nyomozás indult meg Mészá
ros Istvánná felkutatására, mig végül is 
szombaton a Baross-téren szolgálatot telje

Vámőr tiszt és honvédszázados 
éjszakai kardafférja 
a Baross-kávéházban

A vasárnapra virradó éjszaka két óra táj
ban a Baross kávéház két asztalánál egymás 
mellett két társaság szórakozott. Az egyik tár
saságban egy nyugalmazott alezredes és a fia, 
valamint egy vámőrtiszt, a másik társaságban 
pedig egy honvédszázados foglallak helyet. A 
két társaság néhány tagja között

•lóváltás keletkezett
A szóváltás során sértő kijelentés hangzott el 
a honvédszázadosra, aki erre

kardot használt
és könnyebben megsebesítette a nyakán a nyu
galmazott alezredes fiát. Nagy tumultus kelet
kezett, majd a honvédszázados megkérte a ká
vést, hogy telefonáljon a városparancsnokságra 
és kérje, hogy küldjenek tiszti őrjáratot.

Az értesítés alapján rövidesen

Osztrák istállók magyar lovai 
tarolták le a Milleniumi dij 

napjának dicsőségét
Az esernyők és a bécsi lovak győzelmének 

jegyében zajlott le vasárnap a harmincötödik 
Király-dij napja.

A meg-megujuló eső, a borús idő a közön
ség közül sokat visszatartott a versenyről, de 
igy is elég élénk volt a pálya. A Milleniumi- 
dij futtatására hagyományosan felvonult az 
arisztokrácia, a pénzvilág és a szellemi elő
kelőség. A kormányzói páholyban

Horthy Miklós és családja 
foglaltak helyet, Auguszta föhercegasszony és 
Bethlen István gróf társaságában.

A lovaregyleti urak valamennyien ott vol
tak: Festetich Tasziló herceg, Odescalchi 
Béla herceg, a Zichy-, Andrássy-, Esztcrházy-, 
'Khuen-Hédcrváry, Károlyi grófok, Harkányi 
János báró, Dreher Jenő és a többiek.

Issekutz Aurél államtitkár és Bezegh-Hu- 
szágh Miklós főkapitány együtt sétáltak a 
pályán. A művészvilágot a többi között 
Ilatvany Lili bárónő, Heltai Jenő és Jób Dá
niel képviselték. Sokan jöttek el.

a bécsi Jockey Club
urai közűi, köztük Rothschild Alfonz báró a 
feleségével. A diplomaták páholyában Ártotta 
olasz követet láttuk.

A verseny iránt nagy volt az érdeklődés, a 
szokásos divatrevüt azonban elmosta az eső.

A hölgyek ernyő alatt, tavaszi köpe
nyekbe burkolódzva állták az eső verését 

és a pályakorzó feketéllett az esernyőktől.

A harminötödik Milleniumi dij napja gyá
szosan végződött a magyar istállókra éspedig 
nemcsak azért, mert a fél program első dijait 
nem ők viliék haza, főként mert, amire példa 
még nem volt — a Milleniumi dij három első 
helyezettje osztrák színeket hozott diadalra. A 
háromévesek idei fölénye a Milleniumi díjra 
T/ionk you és Kapitány esélyét tolta előtérbe, 
a közönség őket is favorizálta, azonban ma 
megváltozott a helyzet és inkább az idősebb 
lovak dominálták a napot, Phönirnck a Bal- 

sítő rendőr egy izgatottan viselkedő, jól öl
tözött, asszonyra lett figyelmes. Odalépett 
hozzá, hogy az izgatottan viselkedő asz- 
szonyt csilapitsa, kérdéseire azonban a nő 
olyan

zavaros válaszokat adott,
hogy a rendőr előállította a főkapitány
ságra. A retikiiljében talált iratokból meg
állapították, hogy

asszony a néhány nap óta keresett Mé
száros Istvánnéval azonos.

Azonnal értesitették az óbudai kávéháztu
lajdonost, aki a főkapitányságra sietett és 
nagy megkönnyebbüléssel vette tudomásul, 
hogy feleségét megtalálták. Az uriasszony 
azonban továbbra is olyan idegesen visel
kedett, hogy orvosi ápolást tartottak szük
ségesnek és ezért még az este folyamán

az egyik budai szanatóriumba szállí
tották.

Felgyógyulása után fog csak világosság de
rülni arra, milyen előzmények után talál
ták meg Mészáros Istvánnét.

tiszti őrjárat érkezett egy őrnagy vezeté
sével.

Közben kiderült, hogy a tumultusban a nyu
galmazott alezredes is megsebesült. A nagy 
izgalomban csak később vette észre, hogy a bal
szeme alatt kisebb sérülés van, de azt, hogy 
mi okozta a sérülést, nem lehetett megállapí
tani. Ugy az alezredes, mint a fiának a sérü
lése csak jelentéktelen, a kávéház személyzete 
részesitelte őket segítségben, a mentőkre nem 
is volt szükség.

Az időközben megérkezett tiszti őrjárattal 
azután

az affér szereplői n városparancsnokságra 
mentek

és a honvédhatóságok most tisztázzák az éj
szakai affér részleteit.

thány dij alapján határozottan esélyt kellelt 
adni, kevésbé mondható ez Kellermannról, 
mely a második helyet foglalta el Corvus előtt. 
A verseny startja jól sikerült s a mezőny Hor-. 
tobágy, Kapitány vezetésével indult útnak. Az 
egyenesre fordulva Thank you szegődött a ve
zetők mellé, majd a táv előli élre került • 
már ugy látszott, hogy a tavalyi legjobb két
éves nyeri a versenyt, amikor egyszerre össze
roppant. A távnál Corvus ugrott ki a csomóból, 
követve Kellermanntól, kívül pedig Phönix 
színei bontakoztak ki. Corvus ugyancsak kevés 
ideig bírta az iramot, Kellermann pedig nem 
tudott ellenállni a pompás irammal táimadó Phö- 
nixnek, amely a flnishben könnyen, háromne
gyed hosszal utasította a második helyre. Ne
gyedik Musset lett. A magyar lovak kudarcára 
semmi mentséget nem lehet találni .mert ugy 
Kapitány, mint a többi magyar pályázó reális 
versenyt futott, vigasztaló csak az, hogy vala
mennyi osztrák győztes a magyar tenyésztés 
dicsőségét emeli. A nap egyébként is meglepe
téssel kezdődött, az ugyancsak osztrák Somali 
győzelmével, melyre Martéit duplózott rá a 
második futamban. Sőt még a negyedik ver
sínyt is az osztrák lovak nyerték volna 
Rothschild báró Mlchéle-jévei, ha Szabó Lajos 
el nem könyelmiisködi a versenyt és kellő 
eréllyel hazalovagolja lovát. A Szent Gellért- 
handicapban izgalmas flnish folyt le Wotan és 
a holtversenyben második helyen végző Daru
hát és Bosnyák között. Wotan Schejbal mester 
kitűnő kezének köszönheti győzelmét. A pro
gram utolsó számát a szombaton befutott Pici 
nyerte meg. A részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Tonelles A. Somali (fi) Balog. 
2. Hopmcster (2) Schejbal, 3. Pajzán (3) Esch. 
Fm.: Rejtély, Girouetle II, Suzy, Fonólánv. 
Tót.: 10:149, 26. Ifi, 22 — II. FUTAM: 1. Reis- 
mann (». Martell (2%) Tuss. 2. Main Kari (1%) 
Teltschik. 3 Latemaz. Fm.: Bajvívó, Lenke, 
Lobelia. Helga, Saladin, Szentes. Tol.: 10:34, 
13. 13. 27. — in. Milleniumi díj. I. Schiller O. 
Phönix (6) Esch II, 2. Kellermann (12) Klim
scha, 3. Corvus (8) Szabó L Fm.: Musset, Hor
tobágy, Kapitány, Thank you, lola II., Szitlya- 
vtr, Már enyém. Ibikus. Tol.: 10:154, 36, 65. 
79. — IV. FUTAM: 1. Horthy J. Díva (8:10 r.) 
Csapiár, 2. Michéle (1%) Szabó L., 3. Swee- 
thearl (3) Blackburn. Fm.: Erdély gyöngye. 
Tót.: 10:21. — V. FUTAM: 1. Wenckheim D. 
gróf Wotan (6) Schejbal, 2. Daruhát (6) Csap
iár és Bosnyák (6) Klimscha hollversenyben. 
Fm.: Gyöngyhalász. Rnló, Szerencs, Példás, He- 
rakles. Mungó, Csitri, I.udvlk. Bőreire, Sand- 
berg, I'ababa, Diavolczza, Anabál. Tót.: 10:51,

Férfiruha* 
osztályunk 
összes modell darabjait eladjuk. Orszá- 
goshlril elsőrendű készítményeinket: 

férfiöltönyöket 
raglánokat 

trenchcoatokat stb. stb. 

nagyon oicso arakon ánisiw
Mielőtt vásárol, saját érde
kében keressen fel minket!

Nemzeti Ruhaház
Budapest, Rá ’zl űt 7. — (Pannonia-száiiú mellett)

20, 30, 20. — VI. FUTAM: 1- Székesfehérvári 
vonalosztag Pici (8) Ilcrbcrstcin gróf ,2. Em
lék (12) Takács, 3. Franclie (8) Tuss. Fm.: 
Sárkány, Damsel, Farsang, Pártülő, Cartina, 
Corlina, Pezsgő, Humel, Madár. Tót.: 10:139, 
32, 78, 37. — A kettős-fogadások osztaléka a 
Phönix—Wotan donblera 5:661.50.

★

Az osztrák Ugetőderby. Vasárnap futották le 
az osztrák ügetőderbyt, mely a várakozásnak

A grönlandi légmízokon meg
ismétlődött Amundsen tragídiíla

A német BrOniand-axpediclű eltűnt uezetöiet nem talíilík
NewYork, május 10.

.A Hétfői Napló tudósítójától.) A Ncw
York Times ma reggel a német Grönland- 
expedíció eltűnt vezetőjének felkutatására in* 
dúlt mási expedíciótól igen szomorít jelen
tést kapott, amely valószínűvé teszi, hogy 

a grönlandi jégmezőkön megismétlődött
Amundsen tragédiája

és Wegener professzor, a német Grönland 
expedíció vezetője szintén a jégmezőkön 
lelte halálát.
haladva, megtalálta a keresett expedíció

HALLIBU IRTON
ÜRES ZSEBBEL A VILÁG KÖRÜL
OHLE ,
AZ ISMERETLEN SZAHARÁBAN
KÉT IZGALMAS ÚTLEÍRÁS.. DANTE KIADÁS

Fűzve P 3.30, kötve P 4.80

Ezen rendkívüli alkalom 
érdemessé teszi, hogy 
későbbi szükségleteit Is 

most fedezze:

Miikabítokat, 
átmenőn 

Kabátokat ás 
szőrmeárukat 

stb.

kedvező fizetési 
feltétetekkel 

árusítjuk.

megfelelően Heinrlch győzelmével végződött 
(Idő 1,24.7.) ttalic és Harvest Lou előtt. Hein- 
rich fogadások nélkül futott..

Tréncrnap az ligctőn. Az ügetösport, jövő 
heti szünetét felhasználva május 13-án, szer
dán délután 3 órai kezdettel rendezik meg a 
magyar ügetötrénerek a már. hagyományossá 
vált tréner-napjukat egyesületük segélyalapja 
javára. A nemes cél méltó a közönség legme
legebb pártolására, annál is inkább, mert a 
programon lévő nyolc versenyszám- pompásan 
fogja szórakoztatni.

A mcntőcxpedició ugyanis kutyaszánokon 
két tagját: Sorg tanárt és Georg Löw pro
fesszort. Ezek elmondották, hogy

Wegener professzor Rasmitsscn nevű 
kísérőjével november 1-én egyetlen 
megmaradt szánjukon elhagyta őket ék 

kelet felé indult,
hogy segítséget hozzon másik két embere- 
nek. Azóta nyomaveszett. A mentőexpedw 
ció vezetői feladtak minden reményt urra, 
hogy az eltűnt két egyetemi tanárt megta
lálják.
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Vasárnap negyvenezer ember 
látogatta meg a Nemzetközi Vásárt FÖHYERE*

■
Bethlen István gróf Inhognitó-látogatása

Vasárnap reggel esős idő köszöntött a fő
városra és a zápor bőven, órákon keresztül 
hulló csőppjei tisztára mosták a körúti 
aszfaltot és a parkok, sétaterek, meg a liget 
fáit. Az eső ugylátszott, teljesen elmossa a 
tegnap .............. ......................
reményeit. Aki azonban esernyője 
mégis csak 
téré, nagy 
hegy

ezer meg ____ ___
fővárosban, mert a najfy eső ellenére 

Is rengetegen Járták a vásár írtjait.
Tizenegy óra után azután az eső is elállt 
ettől kezdve a villamosok, 
■utók csak úgy ontották a vásár iránt 
deklödők tömegeit, úgy, hogy délután a 
zár vezetőségének véleménye azerint, 

több mint negyvenezer ember 
tartózkodott kint a pavillonok közölt, 

A vásár rendezőségének vezetői, Magyar 
Pál, Hallóién István igazgató és Anker fő
titkár szorgalmasan inspiciólták a vásár 
egyes pavilonjait s itt ■ legnagyobb meg
lepetésükre, a tőrök pavillon előtt délben, 
12 órakor

Bethlen latrán gróf miniszterelnökkel 
találkoztak.

A miniszterelnök jövetelét szándékosan 
nem jelentette be és titkára kíséretében a 
pavitlonokat látogatta. A rendezőbizotlság 
tagjai most már csatlakozlak a miniszter
elnökhöz és a miniszterelnök kívánságára 
először is gróf Bethlen Mária kézitnunka- 
pavillonjához vezették.

A miniszterelnök hosszabb ideig tartóz
kodott unokanővére kiállításán, 

néhány apróságot vásárolt is, majd ar asz- 
szonyok pavillunjába ment, később pedig a 
délafrikai unió kiállítását nézte meg.

Vasárnap délelőtt Sándor Pál vezetésével 
az OMKE tagjainak nagy csoportja jelent 
meg a kiállításon,

József főherceg
holnap nézi meg a vásárt.

A nemzetközi vásár vasárnapjának volt 
még egy igen érdekes eseménye. A déli 
órákban váratlanul megjelent ugyanis 
Kirdfu Kálmán tanácsnokhelyetles, a fő
város útépítési ügyosztályának vezetője és 
nem sokkal később a székesfőváros ötven 
munkása érkezett a vásárra, akik

száz fuvar kavicsot hoztak.
A tanácsnok ugyanis látva az esői, aronnnl 
intézkedett, bogy hozzák rendbe a vásár 
útjait. A munkások serényen nekifogtak a 
munkának és egv óra leforgása alatt már 
minden újra rendben volt.

megnyílott Nemzetközi Vásár mai 
alatt 

kimerészkedett n vásár teriilc- 
meglepetésscl tapasztalhatta,

ezer „bátor" ember akadt a

s
■utóbuszok, 

ér
vé-

ritka sikerrel, hogy kiállított szobái a meg-1 árban. Ez a cég 
nyitás első napjában vevőre találtak. I "mennyiben k iá

BeUny Artúr lokajhugyaljal Toiural aaAtő- J61111*’1
I birtokos európai hírű boraival vett részt a ki- 
i állításon. Bekény Artúr finom Ízléssel bercn- 
i dezett pavilonjában, amely az élclmiszercsar- 
I nőkben áll. a legnagyszerűbb tokaji aszúk so

rakoznak fel. A megnyíláson résztvett nolabi- 
litások is elismeréssel emlékeztek meg Bekény 
borairól. Ez n lolcsvai szőlőbirtokos família 
tzág esztendeje exportálja a legjobb tokaji bo
rokat, amelyek közül különösen a speciális ké- 
szilményü Aperitif-borok ma már kedveltebbek 
a hasonló külföldi boroknál.

A caónakázók és a vlzisport kedvelőinek 
figyelmét méltán keltették fel n Bergsmann 
csónaképilö vállalat gyönyörű éa nagyszerű 
konstrukciójú csónakjai, amelyek meglepően 
olcsó árai megrendelhetők a cégnél (Budapest, 
Pclerdy-utca 14.)

A Dreher-sörgyár muz-ális értékű pavilon
ján kívül ez évben is láthatók a vásáron 
Dreher-Maul népszerűségben felülmúlhatatlan 
rsokoládégyártmányai. A hatalmas, magyar 
stílusú boltozat alatt szédítő változatosságban 
pompáznak Dreher-Maul gyönyörű díszdobozai. 
A megjeleni nolabilitások kellemes meglepe
téssel állapították meg a Dreher-Maul csoko-

Drehrr Antal aörfőndéje tornyos, monumen
tális pnvillont állított az Iparcsarnok főbejá
rata mellé s ebben a díszes keretben mutatja 
be didrdmákban modellekben, képekben és 
graflkónokban a sör 0000 éves történetét. A 
szerfelett érdekes és nagyvonalú kiállítás egyik 
legfőbb vonzóereje a vásárnak.

Az Idei Nemzetközi Vásár szenzációja a 
Flltex-pavlllón. Már jóval a vásár megnyitása 
előtt nagy embertömegek várták a Filtert- 
pavillon megnyitását. Miután Búd kereske
delmi miniszter az osztrák kereskedelmi mi
niszter kíséretében nz ignzgnlósóg üdvözlése 
mellett megtekintette a Filiex kiállítási csar
nokát és a látottak felett legteljesebb elisme
rését fejezte ki, nngy embertömeg hömpölygőit 
fel a monumentális építkezés széles lépcsőjén 
megtekinteni és megcsodálni a legmodernebb 
és leggyönyörűbb készítményeket és mintákat. 
A mannequlnek által bemutatott ruhák meg
győzlek mindenkit a Flltex-Scvilla. Filtex- 
Lollta. Georgelle-Milonga és Filtcx-Voile ké
szítmények nagyszerű felhasználhatóságáról.

Egy kárpltosmester szenzációs találmánya. 
Nem’kell bemutatkozni a patent Fridexfotel- 
dgyaknak, mert a nagyközönség már rég sze
reiébe fogadta ezen különleges praktikus bú
tordarabokat. Hogv a publikum könnyen 
hozzájusson ezen nélkülözhetetlen bútordara
bokhoz, a feltaláló Fried Jenő kárpitosmester. 
Budapest, Aggteleki-utca 2, fáradtságban és 
áldozatkészségben odáig ment, hogy 100 pen
gőn jóval alul hozza forgalomba ezen szab, 
fotelágyakal, melyek ma már minden jobb bú
torüzletben hcsxerozhetök. A Fridex-íolelág.vak 
a Nemzetközi Vásár II. pavillonjénak 
fülkéjében láthatók.

j az egész vásárban egyedülálló, 
(állított bútoraiért legmesszebb- 

I menő jótállást vállal.
Hlrmaon Ferene fémárugyár (VII., Csányi- 

utca 7—0). Ezen országos hírű gyár, mely 1880- 
han alapittatott, készít permetezőket, egészség
ügyi berendezési cikkeket, sör- és borarmaturá- 
kát és háztartási cikkeket .

Általános feltűnést keltett Hoffmann Ferenc 
IV., Károly-körut 28. számú képkeretgyár és 
képkereskedő gyönyörű kiállítása. Állandóan 
nagy tömeg tolong a bámulatos ízléssel kiállított 
fülke körül, amelynek tetején egy nagy föld
gömb forog aranyozott nyíllal, amely jelképezi 
hogy a Hoffmann képkeretek nemcsak bel
földön. de Európa minden államába lesznek 
exportálva.

A találmány eaak akkor Igazi áldás, ha a 
szenvedő emberiség közvetlenül tapasztalhatja 
annak előnyeit. Kiszámíthatatlanul nagy hord- 
ereje van GuHermuth János államilag vhngá- 
rott fogász, a kitűnő hírnevű fogapedalfota 
(Budapest. VII., Baross tér 18’. J. 815—88.) 
szenzációs találmányának, a szájban szlkla- 
szilárdan ülő műfogsornak, melyet csak for
téllyal lehet a szájból eltávolítani. Rúgók, 
gumik és kapcsok nélkül kitünően tart a száj
ban. A rágás tökéletes. Bemutatásra kerültek 
még a tökéletes artikulációj ú, higiénikus 
amalgám-hidak. Guttermuth sokoldalúságát bi
zonyítja, hogy mint szőlősgazda Is mestere 
hivatásénak. Világhírű fagyvédő süvegei a 
szőlőt és más terményeket tökéletesen meg
védik a tavaszi fagytól. A kereskedelemügyi 
miniszter, mint régi ismerősét, kézszorítással 
üdvözölte Guttermuth-ol és különös érdeklő
déssel hallgatta végig szakszerű előadását.

MARTINCSEK MÁTYÁS. BÉKÉSCSABA. 
Bárány és juh-, valamint róka-, görény- 
menyétbőröket állít ki. Hozott vagy kiké
szítésre küldőit bőrökből rendelés szerinti 
cikkeket (gallér, kézelő, bőrkabát stb.) gyo- 
san és pontosan készít. Miniszteri oklevél-

Singer családi varrógép nélkül modern háztartás 
cl sem képzelhető. Ha ezenfelül tekintetbe vesz- 
szűk, hogy ezen nagyszerű gépek igen kedvező 
részletfizetésre is vásárolhatók, úgy mindenki 
csnk azt 'gondolja: „Csakis Singer varrógépet 
kell vennem". A Singer varrógép részv. társ, úgy 
a kiállításon, mint pedig az országban levő 
összes fióküzleteiben készségesen mutatja be 
bárkinek a Singer varrógépek sokoldalú használ
hatóságát és minden irányban szolgál felvilá
gosítással.

Kivétel nélkül mindenkinek meg kell tekin
teni a Nemzetközi Vásáron a Solyinoal-kép- 
szelőn impozáns méretű pavillónját, ahol 300 
magyar festőművésznek közel 1000 darab 
eredeti festménye van kiállítva. A szenzáció
számba menő pavillónnak külön szentkép- 
osztúlya van, amely minden vallásos érzületű 
ember érdeklődésére számot tarthat. A pavil- 
lőni kiállítás artisztikus hatását nagyban emeli 
néhány jeles szobrójzművészünknek egy-egy 
szép, magyaros, eredeti bronzszobra. A magyar 
Alföld szépségeit Zádor István, kitűnő gra
fikusunk rézkarcai reprezentálják. A legna-
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Modern bútorszövetek
A Nemzetközi Vásár egyik attrakciója az 

„Oroszlán" légnyomási! mosógép, amely előre- 
láthatólag teljesen ki fogja küszöbölni a gya
korlatból n régi, fáradságos, hosszadalmas, 
költséges, ruhát és egészséget romboló mosási 
rendszert. Ez a félkiló súlyú, légnyomást) mo
sógép munkában, időben és költségben n ház
tartások számára 75 százalékos megtakarítást 
jelent. Az „Oroszlánynál való mosás a Vacuum 
elvén alapszik, a ruha nem dörzsölés vagy ke
félés áltol tisztul, hanem azáltal, hogy a vizet 
n ruha szövetén átömlcsztjük. Függönyöket, 
csipkéket, selymeket vagy más gyönge szövete
ket kézzel sem lehet olyan kíméletesen mosni, 
mint ezzel n készülékkel. A vásáron megjelent 
előkelőségek melegen gratuláltak Bora Lajos
nak. az „Oroszlán" légnyomásos mosógép
vállalni igazgatójának. Kétségkívül az új mosó
gép nngy karrier előtt áll. nnnál is Inkább, 
mert nemcsak roppant hasznos a háztartásban, 
hanem igen 
mosás árán

BARTH 
ASZTALOS 
reneszánsz 
hálószobával szerepel a kiállitáson. E bútor- 
remekek a legszebb bizonyítékát adják Barth 
mester kiválóságának. Ar előkelő közönség 
érdeklődéssel szemlélte kiállítását. Barth 
Jenő müaszlalos eldlcsekedhetlk azzal a

olcsó is. * Az apparátus kélnapl 
beszerezhető.
JENŐ LAKBERENDEZŐ MÜ 
(Kispest, Klapka-ulca 13.) olasz 
faragott uriszohával és modern

Az iparcsarnokba belépő közönség figyel
mét legelőször a GOLbBERGER SAN. F. és 
FIAI RT. kiállítása ragadja meg. Magyar
ország e legrégibb és egyik legnagyobb textil
gyára ez évben mutatja be először tiszta 
hernyóselyemböl készült valódi selymeit. 
Nngy siker) arattak a ma már világhírű leg
különbözőbb Go/dóerper-Bemberp-anyagok, 
amelyeknek páratlan szinpompája és rend
kívül finom Ízlésű kimintázása állandóan 
óriási tömegeket vonzanak a gyér pavilon
jába.

Sok nézője van a vásáron az amerikai Metró 
—Goldwyn—-Mayer-gyár ügyesen kasírozott 
hatalmas beszélő oroszlánjának, amely tudva- 
lévőén a Metró-filmek jelképes hirdetője, azoké 
a filmeké, amelyeket nálunk a Radius—Metró
filmszínház szokott bemutatni.

A Haaa Miksa bútorrtagykereakedő ég lakás- 
berendezést cég (Vili, Baross ucca 21. szám*, 
moly volt bajai mfibútorlclepél és volt hajóuccai 
mflhúlorüzletét jelenleg Baross ucca 21. szám 
alatt központosította, patinás nevéhez éa tradíció
jához méltó módon vesz részt a vásár 41, és 42. 
számú fülkéjében, hol egy gyönyörű nehéz em- 
pírslllű hálószobát, egy pazar ízlésű modern 
ebédlőt és egy igen értékes Mária Terézia-stllű 
Intarziás uriszobál mulat be, a minőséghez, kivi
telhez és masszívltáshoz képest hihetetlen olcsó

lel, két kamarai oklevéllel és aranyéremmel | gyóbb előnye ezen pavilloni kiállításnak sz. 
kitüntetve. Búd János kereskedelmi minisz- "°gy az összes kiállított műtárgyak minden 
tér hosszabb ideig szemlélte a kiállítást és | , nélkül, a legkedvezőbb részletfizetési
bővebben érdeklődött a cikkek iránt, A cég 
az Alföldnek első géperőre berendezett bőr- 
kikészitő-mühelye, A kiállított darabok 
mindegyike úgy kivitelben, mint minőség
ben egyaránt tökéletesek és díszére válnak 
a világhírű magyar szücsiparnak. Nagy 
feltűnést keltettek Martincsek mester férfi 
és női hímzett subái, mely a cég hírnevét 
rövid időn belül népszerűvé feszi,

Naszádl András műbútorasztalos Rákospalota 
Fazekas-utca 3, a II. pavillon 15. sr. fillkéié- 
ben epy remek kaukázusi dió hálószobát állít 
ki, mely nemes egyszerűségével, Ízléses kivifé
lével és kifogástalan minőségével a Vásárt lá
togató publikum körében általános tetszést 
aratott.

A Nemzetközi Vásár látogatóit meghívják 
a király-utcai kereskedők üzleteik szives meg
tekintésére. 3C0 különféle szakmáju üzlet dúsan 
felszerelt, legújabb árukészlettel, 1000-nél több 
szebbnél-szebb kirakattal áll a t. vásárlók rendel
kezésére. Kösiudomásu, hogy a király-utcai üzle
tekben minden amire csak szükség van és szük
ség lehet, a legjobban és legolcsóbban udsdrol- 
hatól Mindenkit meglep a hallatlan olcsóság! A 
kiszolgálás pedig egyéni és figyelmes, mert ma
guk a tulajdonosok és főnökök igyekeznek sze
mélyesen mindenkit kielégíteni. Vásárlás előtt 
mindig nagyon ajánlatos végigsétálni a mozgal
mas Király-utcán.

A Singer varrógép résav.-társ. kiállítása as 
Idén la kiemelkedő eseménye a mlnlavásárnak. 
Az olt látható különböző kiállítású családi 
varrógépek közül a legegyszerűbb is oly tökéle
tes, hogy azon a háztartásban előforduló var
rás! munka Játszva elvégezhető. Ezen varró
gépekhez való, szellemesen kon simáit készülék
kel pedig a modern varró- és himzőtechnika 
legmüvésrlhb munkái készülnek. Igen érdekesek 
a kiállított Singer villamosvarrógépek, ezek 
között elsőrangú a hordozható Singer varró
gép, amely szellemesen oldja meg a tér és munka 
megtakarítását. A Singer varrógépmotor minden 
varrógépre utólag szerelhotő fel és így a 
varrási munkát végzőt a láhhajtás alól teljesen 
felmenti. A szem -'fáredása pedig a gépekre 
ügyesen és könnyen felszerelhető Singer varró, 
fénnyel megelőzhető. Sok bámulója lesz a gyö
nyörű és Ízléses bútorzattal ellátott uj typusok- 
nak, melyek bármely szobában elhelyezve annak 
díszéül szolgálnak. Figyeljük csak meg a kiállí
tás anyagát, az ott dolgozó hölgyek munkáját 
és akkor önkéntelenül is rájövünk, hogy a

. a legkedvezőbb, részletfizetési 
I feltételek mellett, 20 hónap alatt való letör- 

lesztésra vásárolhatók meg. A vállalat tulaj
donosa ezúton hívja fel úgy a hazai, valamint 
a külföldi közönség figyelmét ama körül
ményre, hogy a fent jelzett kedvező fizetési 
feltételeket azok is igénybe vehetik, akik nem 
a kiállítás területén levő pavillonban, hanem 
a IV., Kossuth Lajos ucca 13. szám alatt levő 
üzlethelyiségben vásárolnak.

Soós András szücsáruhái rt. impozáns expo- 
ziturája egyik legszebb alakítása a Vásárnak. 
Gyártmányai világhírűek. Exportál a világ min
den Iájára. Soós András vezérigazgatót Búd 
miniszter, mint régi ismerősét üdvözölte és szí
vélyesen gratulált e gyönyörű szücsipari ki
állításhoz.

Az Iparcsarnok baloldalán levő reprezenta
tív önálló pavillonok között a legnagyobb 
feltűnést és általános elragadtatást kelt a 
TOKA-LHEGYALJAI BORTERMELŐK PIN
CESZÖVETKEZETÉÉ, amely ódon hegy
aljai pince tökéletes illúzióját adja. A pincét 
Zemplén vármegye, Sátoraljaújhely, Tokaj, 
Tárcái, Mád, Tállya, Sárospatak, Tolcsva és 
Olaszliszka címerei ékesítik. A hegyaljai 
pinceszövetkezet a kővetkező standard már
káit állította ki: pecsenyebor (1.60 pengő 
palackja), szamorodni (1.40 pengő), édes 
szamorodni (1.80 pengő), három'puttonos 
aszú (2.40 pengő) és ötputlonos aszú (3.20 
pengő). E szombaton megnyílt kiállítás 
borainak meglepő alacsony áraival a hegy
aljai bortermelő szövetkezetek elsőizben do
kumentálja ország-világ előtt, hogy „a borok 
királya és a királyok bora" mától a nép 
bora, a 
élvezeti 
nlszlerl 
nisztert 
Zénó és ____ _______
lök fogadták. Lázár Miklós először Hóiul 
osztrák kereskedelmi minisztert kínálta meg 
egy pohár ötputlonos aszuborral, mire a mi
niszter megjelelvén a bort, így felelt: „Heti 
Tokaji Gratulálok a kiállításhoz és nagyon 
örülök, hogy kóstolót kaptam a világmárkás 
aszuborból." Búd miniszter felhajtotta poha
rát és azt mondta: „A hegyaljai szőlősgazdák 
dicsősége, hogy ezekben a nehéz időkben is 
csüggedetlenül és fáradhatatlanul dolgoznak

nagy tömegek olcsón megszerezhető 
bora is lett. Búd kereskedelmi mi- 
ós Hcinl osztrák kereskedelmi mi
fényes kíséretükkel itt Bessenyey 
Lázár Miklós országgyűlési képvise-

nagy alkalmi árusítás
Valódi krlatályüveg, finom porcellAnok, tartós zománc 
fózöodények ós az összes háztartási cikkek a 
Hemzemozi vásár tartama alatt naivon olcsón 

sxererhetők be a
Vllág.dAnyAruhAiban

3

Budapsst, VIII., Népszínház-utca 29.
1« KirakataRk meiteainiasa mindent mond!

A Budapesti Nemzetközi Vásárt látogatók fIgyelmébe I 
A m. klr. pMtatsksrákpániUr Arv»r*al Csarnoka Budape.t, IX, 

Lónyay-utca .50-82 (Távbenélö: 879-65)
luki, általános aukcióját

1981 má|ua 14-én (Áldozócsütörtökön) nyitja met? a nasyközönsén szúrná’a.
délelőtt, mAluo 15-«n és 

>•««> wertekfnthetők. - Xz Arveré- 
•l»-étól Juniaa í-A|g naponta délután fél 4 órak kcsdettel 
tartjuk meg.

S*<lbeo«U festmények, rajsok, szobrok 
RűTÜ.Pa ’^önyegek. MUréssI éa közhasználatra szán
bútorok, ékuerek, könyvek stb. ér keletázllal tárgyak.

Kataloous a helvuinón 1.SQ P-ért vásárolható.
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a jobb jövőért.“ Elragadtatással gratulált 
Beatenyey Zénó és Lázár Miklós ország- 
gyűlési képviselőknek Kállay Miklós állam
titkár, majd az odasiető Schön János báró 
német követ. Galice gróf osztrák követ, Ripka 
főpolgármester, Dezegh-Huszágh főkapitány, 
az egyes minisztériumok kiküldöttei és nyom
ban meg is indultak a tömeges megrendelé
sek.

Minden idők divatja a valódi selyem. 
A kultúra és a technika sok évszázados fejlő- 
désa minden emberi kényelmet, uj. és ujabb- 
kdetű produktumokkal igyekezett kielégíteni. 
De a női toiletlek frontján a „Ma* divathölgye 
ugyanazt a kelmét választja, melyet törléne- 
lembeli őse is a legtöbbre becsült:

„a valódi selymet*.
Mert hiába minden emberi alkotás, ész és 
ötlet, azokat a kiváló jótulajdonságokat, 
melyek a valódi selymet minden más textil
anyag fölé emelték, négyezer esztendő techni
kája sem tudta semilycn anyaggal pótolni. Ré
gen elmúltak azok az idők, midőn a hölgyek a 
magyar selyemkultura propagálásáért vásárol- 
lak hazai selymet. Ma már azért követel min
den selyemvásárló önérzetesen magyar árut, 
mert meggyőződött, hogy a hazai selyemgyárak 
divatizlése és érzéke mindenkor a legpazarabb 
színválasztékban és a legjobb minőségekben 
nyújtják a legújabb divat selyemujdonságait. 
Ezt a kellemes leleplezést fogja dokumentálni 
az idei Budapesti Nemzetközi Vásár Solyem- 
pavillonjának minden látogatója.

A Lingel-Varia-ügy ítélet
hirdetés előtt

Megoldást nyert az eddig kiderítetlen, 
érdekes probléma

Ma hirdet ítéletet Magyarország közön
sége a Budapesti Nemzetközi Vásáron kiál
lított Lingel-Varia-rendszer ideális, modern 
elgondolása fölött. Hogy olvasóinkat e min
denkire nézve igen fontos kérdésben teljes 
részletességgel tájékoztathassuk, a legilleté
kesebbek véleményét kértük ki a Varia 
ügyre vonatkozólag és azokat itt tárjuk o 
nagyközönség elé.

A Fingéi Károly és Fiai bútorgyár egyik 
cégfönöke kérdésünkre a következő érdekes 
nyilatkozatot tette:

—- Hogy a Varia-üggyel kapcsolatban min
denki helyes véleményt alkothasson magának, 
mindenekelőtt tudni kell, hogy a védjegyzett 
„Varia** összerakható, szétszedhető, variálható 
bátorokat jelent. A nagyközönség nemcsak 
csodálkozni fog, de egyenesen meg lesz le
pődve, ha figyelembe veszi azokat a határta
lan lehetőségeket, amelyeket a Lingel-féle 
Varia-bútorok nyújtanak. Óriási előny min
denkire nézve az, ha otthonát saját egyént íz
lést szerint úgy alakíthatja, hogy az ránézve 
nagyobb anyagi megterhelést nem jelent. Még 
a legszerényebb anyagi eszközök melleit is 
módjában áll mindenkinek otthonát ízlésesen 
és kényelmesen berendezni. Fokozottabb igé
nyek melleit pedig a meglévőket új rekeszek 
hozzáadásával kiegészíteni. Mint az építőkoc
kákkal való játék, oly könnyű a Var|a-búlo- 
rokat minden irányban alakítani, variálni. 
Lakásváltozás esetén nincs gond, mert a V»- 
ria-bútor nem nagy a kis, akár egyszobás lakás
ban és nem kicsi a legnagyobb lakásban sem. 
Röviden, nyilatkozatomat abban foglalom össze, 
hogy az ideális, modern lakás berendezésének 
problémája a Lingel-féle Varia-bútorokkal tö
kéletes megoldást nyert.

— Fentiek alapján örömmel bocsátja a Lingcl- 
gyár a Varia-búlorokat a nagyközönség ítélete 
elé s kéri, hogy ezen új cikkét azzal az igaz me
leg szeretettel fogadják, amilyen gonddal, körül
tekintéssel, a közönség igényeinek, valamint a 
mai modern lakásberendezés nehézségeinek a tel
jes ismeretében, legjobb tudása szerint kon 
slruájla.

Örömmel üdvözöl a Lingel-gyár minden érdek
lődőt úgy a Rózsa ucca 4. szám alatt lévő 120 
mintaszobából álló lakberendezési kiállításán, 
mint pedig a Budapesti Nemzetközi Vásár arlisz- 
tikusan berendezett pavlUonJaiban, ahol úgy 
komplett szobaberendezósek, mint a lakással kap
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csolalos összes berendezési és dekorációs tár
gyakban úgy ár, mint minőség és művészi kivitel 
szempontjából a legelőnyösebbet nyújtja.

A m. kir. dohányjövedsk 
a Nemzetközi Árumintavásáron

A in. kir. dohányjövedék a tőle megszokott 
gondossággal és csínnal berendezett pavilonjá
ban mutatja be az idei tavaszi Nemzetközi Áru- 

ro.n pnnck a naSy apparátussal mű- 
ködő állami üzemnek működését. A magyaros 
stílusban fölépített pavillon belső falait magyar 
termésű dohánylevelek díszítik ízléses elrende
zésben. A kiállítást látogató érdeklődők részére 
anulságos élmény lesz a kiállításnak megtekin

tése, mert a kiállított nyersanyagokból, továbbá 
* doli:>ny és szivarkagyártás belső berendezését 
ábrázoló kitűnő fotográfiákból áttekinthető, 
szemléltető képet nyernek arról az óriási munká
ról, amely a magyar dohányjövedék 11. gyárá
ban folyik.

E pavillonban bemutatásra kerülnek a dohány
gyárakban feldolgozás alá kerülő külföldi (ten
gerentúli és keleti) és belföldi magyar dohány
levelek, továbbá a jövedék állal előállított fél 
és készgyártmányok, mely utóbbiak a kiállítás 
szekrényeiben és vitrinekben kerülnek a látogató 
közönség szeme elé.

Külön szekrényekben mulatja be a dohány
jövedék a „Nyersnikotin" nevű gyártmányát, 
amely eredeti csomagolásban kerül bemutatásra 
s ugyanott ingyen osztogatják a nversnikotin 
ismertetését és használati utasítását 'tartalmazó 
füzeteket.

A pavillonban kerül bemutatásra, mint a mull 
évben az „Extra" szivarka gépi gyártása és cso
magolása, amely szivarka a vásár tartama alatt 
darabonként 7 filléres áron, 20-as csomagolás
ban kerül eladásra a főváros területén. A pavil
lonban helyt kaptak a Nikolex rt. által nikotin
mentesített dohányjövedéki gyártmányok is ere
deti csomagolásban, ügy az „Extra" szivarka, 
mint a dohányjövedék egyéb gyártmányai, va
lamint a nikotinmentesitett gyártmányok a vásár 
területén bő mennyiségben állandóan árusitlat- 
na.k s gondoskodás történt arról, hogy a közönség 
minden fáradság nélkül ott helyben hozzájuthas
son kedvenc dohánygyártmányaihoz. ,

KÖZGAZDASÁG
Változatlan a helyzet 

a Ganz-gyári kizárás körül
Vasárnap semmiféle fordulat nem követke

zett be a Ganz-gyári munkáskizárás ügyében. 
A kizárás változatlanul tart és

eddig még semmi közeledés sem történt 
■ gyér vezetősége és a munkások képvise

lői közölt.
A Ganz-gyár kizárt munkásainak hizalmiférfiai 
vasárnap délelőtt megbeszélést tartottak, ame
lyen a követendő lépéseket határozták el. Ezen 
nz értekezleten megjeleni Kubák Lajos ország
gyűlési képviselő is. A bizalmiférfiak a keddre 
összehívott munkásgyülés előzetes intézkedé
seiről tárgyallak. A Magyar Vasművek és Gép
gyárak Országos Egyesületének részéről sem 
történt vasárnapig intézkedés. Az egyesület 
változatlanul fönntartja azt az álláspontját, 
hogy

a Ganz-gyár hajlandó meghallgatni a mun
kásság jogos és méltányos panaszait,

de csak akkor, majd ha a munka rendje helyre- 
áll. Már pedig — mondja az egyesület — nem 
tekinthető a munka rendjének az, ha egy meg 
nem felelő munkás elbocsójtása miatt a tár- »

487 munkás csődöt kért 
a soproni Klauber 

bornagykereskedő cég ellen
Felborult ez egyesség

A budapesti törvényszék néhány hét elölt 
jóváhagyta a fizetésképtelenné lett Klauber 
Mór soproni bomagykereskedő cég és hitele
zői közölt létrejött egycsséget, amelynek értei- 
méhen Klauberék. helyesebben Opler Edgár 
bécsi kereskedő, aki a cég egész aktív és pasz- 
szív vagyonát átvette, kötelezettséget, vóllalt 
arra, hogy a kvólális hitelezőket követeléseik 
50%-a erejéig kielégíti. Alig néhány hétté! nz 
egyesség létrejötte ulán

váratlan komplikációk támadtak, 
melyek kétségessé teszik az egyesség sorsát. 
Opler Edgár a hitelezői értekezleten tett Ígérete 
ellenére sem volt képes arra, hogy a mintegy 
60.000 pengőt kitevő hátralékos munkabéreket, 
amelyek a kényszeregyességben előnyős tétel-1
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saik megzavarják az üzem menetét. A gyár a 
szakszervezet garanciáját követeli, hogy a jö
vőben hasonló eset nem fog megismétlődni és 
ebben az esetben hajlandó újra megnyitni a 
kapukat a munkásság előtt.

Vasárnapra különben ar a hir terjedt el, 
hogy a Ganz-gyári affér miatt az összes buda
pesti vasgyárak le akarják állítani üzemüket. 
Illetékes helyen azonban

ezt a hírt megcáfolták
s kijelentették, hogy eddig ez még nem került 
szóba. Értesülésünk szerint

vasárnapig a hatóság részéről ebben az 
ügyben még semmi közbelépés nem tör

tént.
Andréka Károly főkapltányhelyettes, aki ha

sonló sztrájkok és kizárások esetén közvetí
teni szokott az érdekeltek között, pontosan 
informálódik a kizárás részleteiről, eddig azon
ban inég nem történt közbelépés. Ebben a te
kintetben alighanem csak a munkások keddi 
gyűlése után kerül sor döntésre.

ként szerepeltek, kifizesse és ezért Szabó Pál 
dr. kecskeméti ügyvéd, Póta Mátyás és 486 gaz
dasági munkástársa nevében, továbbá Grudcr 
Adolf dr. kecskeméti ügyvéd Neumann Samu, 
a kecskeméti szőlőtelep pincemestere nevében 
36.00&. szóm alatt

csűdnyilásl kérvényt nyújtott be 
a budapesti törvényszékhez. A kecskeméti sző- 
lőtelcp munkásai Í929. évi munkabérüket kö
vetelik Opler Edgártól, a pincemester pedig, 
bíróikig jogerősen megítélt illetményeit. A tör
vényszéken a csődkérvény Sikorszky dr. tör
vényszéki bíróhoz került, aki a csődtárgyalást 
május 18-ára tűzte ki.

Az európai hirü Klauber cég összes tartozá
sai többmillió pengői lesznek ki, ebből a tar-

tozásból azonban csak mintegy 200.000 pengő 
volt a kvólális hitelezők követelése, a többi 
részben előnyös tétel, részben a jelzáloggal biz
tosított követelés. A kecskeméti szőlőtelep 
munkásainak és pincemesterének az a remé
nye, hogy a csőd megnyitása esetén

a csődtönieggondnok perrel támadja meg 
a Jelzálogos és végrehajtást vezetett hitelezők 
követeléseit, amelyek a csődnyitás előtt 6 hó- 
napon belül keletkeztek.

O A Magyar Asphalt Részvénytársaság f. hó 
ő-én megtartott közgyűlése az osztalékot 2 pen
gőben állapifotta meg.

O A Budapest Székesfővárosi Községi Taka
rékpénztár Részvénytársaság dr. Buzáth János 
alpolgármester, a takarékpénztár alelnökinek el- 
nöklésévcl megtartott évi rendes közgyűlése a 
már korábban ismertetett igazgatósági jelentés 
elfogadása után egyhangúlag elfogadta az igaz
gatóság összes javaslatait és elhatározta, hogy a 
kimutatott tiszta nyereségből folyó hó 9-lő| kez
dődőig részvényenként 4 pengő osztalékot fizd.

Figyelmeztetés a hatóság által el
rendelt általános patkányirtás 

ügyében.
A főváros polgármesterének rendelkezése 

értelmében félreértések, esetleges kellemet
lenségek és visszaélések elkerülése végett 
fontos tudnivaló mindazoknak, akik a ha
tósági rendeld értőimében patkányirtásra 
kötelezve vannak, hogy

1. kizárólag a főváros polgármestere állal 
kiadott hirdetményben hatóságilag kötelező
iig előirt Xelio. Ha topat, Vkusyl, Mordo és 
Krepa jelzésű palkányirlószerek elkészítését 
ellenőrzik az Illetékes hatósági közegek na
ponként löbbfzben és állandóan.

2. A kirnkandó csalétek mennyisége tekin
tetében a hatósági rendelet szigorúan betar
tandó (1 négyszögöl = 3.6 m’).

3. Amennyiben a háztulajdonos a kőtele- 
Főleg előírt irtószerek valamelyikét vásá
rolja és azt nz. előírt mennyiségben elhciye’i 
— a rendeletnek megfelelt és büntetés a!a 
nem cslidik, míg az esetben, ha az illád 
vállalkozóval végezteti, úgy az összes követ
kezményeiben is súlyos felelősség kizárólag 
a háztulajdonost tnríieli, Ezt u felelősséget 
a hirdetés értelmében a vállalkozóra áthárí
tani nem lehet. Tehát ez esetben a patkány
irtással kapcsolatos bármely zavarért, em
berekben és háziállatokban előállott károkért 
és szerencsétlenségekért a hatóság csakis a 
háttulajdonost lopja vagyon- és büntetőjogi 
felelősségre vonni.
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„IDEÁL** Gőzqobó-
gyár mos, fest, tisztit a legszebb galifirtlsztitasDan vezeti 

kivitelben Telefon: 424-48.

HÍREK
Hirtelen meghalt a Royal 

szállóban John Percy 
londoni kereskedő

Vasárnapra virradó éjszaka a FtogaLszálló 
cgvik clsőcmclcti szobájában hirtelen meg
halt

John Percy 01 éves londoni kereskedő, 
több gyárvállalat képviselője, aki (ízleli 
ügyek elintézése Céljából két nappal ezelőtt 
feleségével együtt érkezett Budapestre.

Az angol Itáfótyáf' n Roval-szálló első 
emeletének 120. szobáját bérelte ki. Éjfél 
után két óra tájban'John Percq hirtelen rósz- 
szul lelt, felesége kétségbeesetten kért orvosi 
segítséget. A szálloda Azcmélyrcte azonnal

értesítette n mentőket,
akik pór perc alatt meg is érkeztek a szál
lodába, de már nem segíthettek nz angol 
kereskedőn, akinek halála pár perc nlatt be
következett. A rendörorvos megállapítása 
szerint,

John Percyt szlvszélliüdés ölte meg.
Holttestét a törs'ónyszéki orvostani intézetbe 
sitték, ahol n boncolás fogja megállapítani a 
hirtelen halál kétségtelen okát.

— Az osztrák kereskedelmi miniszter Lil
lafüreden. Lillafüredről jelentik: Meinl 
osztrák kereskedelmi miniszter szombaton 
este Búd János kereskedelmi miniszter és 
Mnyer Károly államtitkár társaságában 
Miskolcon keresztül Lillafüredre érkezett. 
Az osztrák kereskedelmi minisztert Kállaii 
Miklós államtitkár látta vacsorán vendégül. 
Vasárnap n miniszter részvett a hámori bá
csim, mnjd az uj lillafüredi golfpályát te
kintette meg. Délben Maycr államtitkár 
adott ebédet a miniszter tiszteletére. Az 
ebéden számos felköszöntő hangzott el. Va
sárnap délután Meinl miniszter kíséretével 
visszatért Budapestre.

— Revíziós gyűlés Nagykanizsán. Nagykani
zsáról jelentik. Vasárnap délben a Hősök 
szobra előtt u Revíziós Liga nagygyűlést tar
tott, melyet istentisztelet előzött meg. Dr. 
Plihál Viktor atelnök nyitnia meg a gyűlést. 
Dr. Peér Gyula lelkes beszéde után dr. Llndtner 
Jenő ny. polgármester beszélt a Revíziós Liga 
munkájáról, majd Szabó Zsigniond járási tiszti 
főorvos hntítroznli javaslatot terjesztett elő, 
>•melyben követeli a trianoni béke revízióját. 
Ezután üdvözlő lávirntot küldöttek Bethlen 
István gróf miniszterelnöknek, valamint fran
cia nyelvű táviratban keresték meg n Népszö
vetség genfi irodáját, amelyben kérik a tria
noni békeszerződés revízióját. A gyűlésen kö
rülbelül ttzexer ember vett riszt.

Egy miskolci urllány rejtélyes öngyll- 
nkssága. Miskolcról jelentik: Megdöbbentő 
módon követelt cl öngyilkosságot a szóm
ba írói vasárnapra virradó éjszaka Mandl 
Erzsébet lmszonnégyéves urilány. szüleinek 
Tass utca 10. számú lakásán. Mamijuknál 
nagyobb társaságot láttak vendégül szomba
ton este és éjfélig a legvidámabb hangulat
ban Mandl Erzsi is elbeszélgetett a vendé
gekkel. Éjfélkor hirtelen fölemelkedett az 
asztaltól, kisteleit az udvarra, ahonnan kis
vártatva revolverdörrenés hallatszott be a 
házba. Természetesen azonnal kirohantak 
és az egyik virágágyban, átlőtt fejjel, hol
tan találták n fiatal urilónvt. akiről nem 
tudják, miért követte cl végzetes tettét. •

Rejtélyes merénylő agyonlőtte 
Kovács Ante zágrábi magyar 

keresbedOt
A merénylő menekülés közben Fölött egy rendőrre, ezután 

Öngyilkos lett
Zágráb, május 10.

M Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése. Szombaton délután rejtélyes merénylet 
történt Zágrábban a Kasicscva-ulca 6. számú 
hóz elölt. Az egyik gázlámpúnál újságot olva
sott Kovács Anlc negyvenbárom éves droguisla, 
akinek Zágrábban jómenetelü drogériája és 
illatszerkereskedése van. Egyszerre csak elébe
lépett egy jólöllözölt fiatalember, aki

mzó nélkül elővette revolverét és rálőtt a 
gyanútlanul újságot olvasó droguistára. 

Kovács Ante nyomban holtan esett össze, mig 
n merénylő menekülni próbált, azonban üldö- 
zőIjc vélték. A-merénylő azonban revolverlövé- 
sekkel tartotta magától távol üldözőit, sőt a 
Dzsenies-utcóban

futásközben rálrtft a szolgálatot teljesítő 
rendőrre is,

aki fel akarta tartóztatni. A merénylő golyója 
a rendőr sisakját fúrta ót. Ekkor már nagy tö
meg szaladt a revolverei fiatalember után, aki 
még akkor is

■ folyton hátra lövöldözött,
I hogy igy tartsa magától távol az üldöző töme- 
I get. Izgalmas pillanatok közben a Dzsenlcs-ulca 
26 .számu ház előtt sikerüli bekeríteni az ül
döző tömegnek a fiatalembert, aki ekkor már 
látta, hogy nem menekülhet, revolverének 
ulolsó golyóját tehát a fejének irányította és

golyót röpített a halántékába, 
úgyhogy nyomban összeesett és meghalt.

A vizsgálat megállapította, hogy a merénylő 
Cserkuli Anton pólni órássegéd, de hogy miért 
lőtte le a droguistút, azt egyáltalában nem tud
ták kideríteni, annál is inkább, mert nz áldozat 
egy általában közkedvelt, jómodoru kereskedő 
volt, akinek hozzátartozói tudomása szerint, 
nem volt ellensége sem.

A merénylet Ilire meglehetős izgalmat keltett 
Zágráb lakossága körében cs a rendőrség to
vább folytatja a nyomozási, hogy megállapítsa, 
vájjon miért kelleit meghalni a szerencsétlen 
droguistának.

Izgalmak az Omke közgyűlésén 
a fázisrendszer bevezetése körül

Sztrájkolni fogunk — kiabálták az elkeseredett kereskedők
Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesü

lés vasárnap délelőtt közgyűlést tartott a Pesti 
Lloyd Társulat dísztermében, amelyre rendkí
vül nagy számban jelenlek meg nemcsak a fő
városi, de a vidéki kereskedők is az ország 
minden részéből. A vidéki kereskedőket külö
nösen

a forgalmiadó fázisrendszerének kérdése 
hozta fel a közgyűlésre, mert tudomásuk volt 
arról, hogy az OMKE közgyűlésén került nyil
vánosságra a pénzügyminiszternek erre vonat
kozó döntése.

k közgyűlést 
Sándor Pál országgyűlési képviselő 

nz OMKE elnöke nyitotta meg és bevezető sza
vaiban rflegrázó képet festett a magyar keres
kedelem mélységes elkeseredéséről, amelyet 
nz utóbbi idők kereskedelemellenes politikája 
idézett elő.

Drucker Géza alclnők ismertette ezután a 
forgalmiadó fázisrendszere érdekében lett lé
péseket és nagy izgalmak közölt

bemutatta a pénzügyminiszternek az 
OMKE-hez tegnap intézett válaszát, 

amelyben tudatja, hogy a bőráruk tekinteté
ben a fázisrendszer rövidesen való bevezetését 
helyezte kilátásba, azonban n textiláruk fá
zisrendszerére vonatkozólag közli nz egyesülés
sel, hogy ttjabb tanulmányokat és megbeszélé
seket fog tartani és csak akkor fog ebben a kér
désben dönteni.

Ez a bejelentés 
nagy elkeseredést váltott ki 

a L1oyd-tcrmet zsúfolásig megtöltő kereskedők 
sorából.

—* Be kell zárnunk a boltjainkat!
— Sztrájkolni fogunk! — kiáltások hangzot

tak el, úgyhogy az elnöknek nagynehezen si
került csak a megzavart nyugalmat helyreállí
tani

Egymásután szólaltak fel ezután a külön
böző vidéki kamarák kiküldöttei és Éber An

tal, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
elnökének beszéde után Fodor Dezső, a mis
kolci kamara elnöke szenvedélyes beszédben 
jelentette ki, hogy érthetetlenek találja a pénz
ügyi kormány állásfoglalását, a texlilfázisrend- 
szer bevezetése tekintetében, mert híízen erre 
vonatkozólag Wekerle Sándor pénzügyminisz
ter már megegyezett az érdekeltekkel és most, 
amikor a megegyezés létrejött, megmagyaráz- 
hatalannak tartja, hogy továbbra is tanulmá
nyozni kell a fázisrendszer bevezetését. — Ez 
a kérdés — mondotta —

nem kíván annyi ankétozást és tanács
kozást,

hogy ne lehetett volna már eldönteni ezt a 
kérdést.

Egymásután szólaltak fel a többi szónokok, 
a legnagyobb elkeseredés hangján s végül el
határozták, hogy hétfőn Sándor Pál vezetésével 

kiildöttségiieg keresik fel a pénzügy
minisztert,

hogy álláspontjának megváltoztatására kérjék.
Vértes Emil az üzletbérekből, Vértes Miksa 

(Szeged) a vidéki bankok hitelmegvonásairól 
beszélt, majd Balkányi Kálmán ügyvezető igaz
gató előterjesztette az egyesülés évi jelentését, 
amelyet a közgyűlés tudomásul vett. Neumann 
Lajos a kereskedelmi szervezetek egyesítését 
kérte, Madary-Kreybig Rudolf n kormány vám
politikájáról beszélt, majd Pásztor Béla elő
terjesztette a zárszámadásokat és ezzel az iz
galmas hangulatit közgyűlés veget ért.

— Zavargás és lövöldözés Madrid uceáin. 
A spanyol monarchisták vasárnap kibérelt 
autókon felvonulást rendeztek Madrid utcáin. 
A republikánusok megrohanták, felborították 
cs felgyújtották az autókat. A monarchistákat 
a rendőrök védték meg a lincselők ellen. A 
felháborodott republikánusok ezután a 
monarchista A. B. C. szerkesztősége elé vo
nultak és fel akarták gyújtani az épületet. A 
rendőrök a tömegre lőttek és több embert 
megsebesítettek. A tömeg tüntetett a belügy- 
miniszer ellen.

— Michelson, a világhírű fizikus meg
halt. Nemyorkból jelentik: Michelson Albert, 
a világhírű fizikus, akit tudományos mun
kásságáért a Nobel-dijjal tüntettek ki, a ka 
liforniai Pasadenában 78 esztendős korában 
meghalt.

— A székesfehérvári ügyvédek hősi halottat. 
Székesfehérvárról jelentik: Az ügyvédi ka
mara vasárnap díszközgyűlés keretében lep- 
lezle le nzt a>: emléktáblát, amelyet a kamara 
épületfalán helyeztek el a világháborúban hősi 
halált halt ügyvédek és ügyvédjelöltek emléke
zetére. Dr. Löwy Károly kormányfőtanácsos 
nyitotta meg az ünnepélyt, majd dr. Kovács 
Kálmán ügyvéd méltatta az ügyvédlársadalom 
hősi halottjait. Az emléktábla leleplezése után 
a kamara megtartotta rendes évi közgyűlését.

— Mit kell a portolóknak saját testéről tud
nia? Dr. Kellner Dániel e címmel igen érdekes 
könyvet adott ki, amely a laikus sportolót van 
hivatva felvilágosítani arról, milyen sportot és 
milyen mértékben űzzön, hogyan táplálkozzék 
és főleg hogy megismerkedjen az emberi test 
felépítésével cs működésével. A könyv részle
tesen kitér az anyagcsere, a táplálkozás, a lég
zés, a szív- és a vérkeringés ismertetésére, úgy
hogy nélkülözhetetlen tanácsadója minden 
sportolónak.

— Rlchard Halllburton: Eres zsebbel, a vi
lág körül. (A szerző felvételeivel.) Egyetem. 
Vizsga. Utána, nagy ivás és még nagyobb pi
henés helyett, egy kis ut a világ körül. De nem 
ám előre megváltott körutazási jeggyel és nagy 
csomó pénzzel, amitl a diplomás fiára büszke 
apa olvasallanul nyom a fia markába, hanem 
továbbra is, hiszen talán utoljára: könnyedén, 
vígan, diákosan. Az élet úgyis rabigájába gör
nyeszti a legvigabb diákot is. Addig azonban 
még egyszer, igazi amerikai lendülettel rohan
junk végig a földönt... Ez a diákos féktelen
séggel utazó legény a mi Hall' ”rtonunk, aki 
alig néhány dollárral kezdi az u.ját, megfordul 
mindenütt, ahol csak kalandot szimatol, min
dig útközben szerzi meg azt a pénzt, amivel 
tovább mehet s ha nagyon megakad, attól sem 
riad vissza, hogy a félvilágon ingyen utasként 
robogjon végig s nem egyszer sziporkázó ötle- 
tcsséggcl és humorral teszi túl . magát a legna
gyobb kellemetlenségeken.

— Fritz Öble: Az ismeretlen Szaharában. (A. 
Aschenbom rajzaival.) A Szaharán keresztül 
már vagy hatvan éve vasutat terveznek a fran- 
ciák. A vasút Tangerből indulna ki s Timbuk- 
lun keresztül vezetne az óceán nyugati vagy 
déli partjaihoz. Ebben az irányban van egy ős
régi és meglehetősen sokat járt karavánul is. 
A vasút irányításánál azonban fontos lévén az, 
hogy olyan vidékeket érintsen, amelyek gazda
ságilag értékesek és kihasználhatók, a korosán- 
ut mellett lévő vidékeket is át kellett kutatni. 
A könyv szerzője ezzel a feladattal indult út
nak s több olyan felfedezést telt, amelyek na
gyon megváltoztatják a Szaharáról alkotott kö
zönséges véleményeket.

Miss Pilavint
n eg kell nézni a Nemzetközi Vásár 

első pavLIon, ltiS-lk Blandján

Ki jár ma már ősz téliéi ??M: 
megl S—6 nap alatt ősz hajának baltijának, szakái
dnak visszaadja eredeti természetes színét, ha az

■ Rlftii keleti hajlfjitd regenerátort 
IKESik használja Nem festék, nem 

nlDIW Ártalmas:
Egy üveggel P I.2O. 1.60. Postai czonagokat ntAnvét 
mellett azonnal küldünk, főraktár: Vellner Herkules 
Drogéria Budapest, KAlvin-tér 5. Telelőn : Aut. 847-80

— A clpőkereskedők nagygyűlése. A Magyar 
Cipőkereskedők Országos Egyesülete vasárnap 
délelőtt u Kereskedelmi és Iparkamara üléster
mében nagygyűlést tartott. Nemes Hugó elnöki 
megnyitója után Scluvarz Emil, az egyesület 
társelnöke határozati javaslatot terjesztett be, 
hogy a cipőkcreskedö-szakmában elburjánzott 
tisztességtelen versenyt szüntessék meg. Gór- 
liardt Jenő miskolci cipőkereskedő a csempé
szés megakadályozását sürgette. Várnay Imre 
a minőségrombolás és a szabott ár megvédésé
nek érdekében terjesztette be határozati javas
latát. Végül dr. Vágó Gyula az idényárusilások 
szabályozását követelte. A nagygyűlés a beter
jesztett határozati javaslatokat egyhangúan el
fogadta.

— A Dunába ugrott cgy Ismeretlen férfi. 
Vasárnap délután n Pelőíi-téri hajóállomás 
közelében egy harmincöt év körüli férfi a 
Dunába vetette magát. A járókelők fellár
mázták a dunai menlöőrségel és nagy nehe
zen sikerült az öngyilkos férfit kimenteni a 
vízből.

TUNGSRAM
— Asthmás, bronclilllses betegeknek n 

Svábhegyi Szanatórium (inhalatórium, ni- 
lergenmentes kamra slb) a legideálisabb, 
subalpin klimatikus gyógyhely. Egy heti 
összes költség 175 pengő.

Hátizsákot, sátrat és tennlszhálót

GvOngviéngiámpa
olcsőn vehet a gyártótól
Nedeiko Sándor

u ódánál
Budapest, IV., KAroty-kUrat IS. n.

II2 éves cég!
Uorelsiall cikkek oaav választókban !I 1

— A Beketow-CIrkusz-Varleté műsorát Wild- 
mann Sándor igazgató a legmagasabb követel
ményeknek megfelelően állította össze. A 4 
Romanis, zeneművészek, Miss Ellen Oktavio, 
Ruletté Trió különleges és bámulatos.

— „Kár haszonnal Jár“ ezt vallja a Kálvin
ién Fenyves Aruház is, amikor arról értesíti .1 
takarékos hölgyközönséget, hogy hétfőtől- 
szombatig selyem-hetet rendez. Ezen idő ala’t 
nz összes valódi selvem-minőségek (nem mii
selymek) vásárlásánál a kifizetőit összegek 
feléről vásárlási utalványt ad vissza. Ezen utal
vánnyal az áruház többi osztályain bármi vásá
rolható. Hogy mi ebben a basszon? A haszon 
az a példátlan nagy forgalom és a vásárlókö
zönség igaz megbecsülése és szeretető, ami a 
Fenyves Aruhúázal szemben napról napra min
dig nagyobb mértékben nyilvánul meg.

Váci-utcaközpontjában 
llAROM SZOBÁBÓL és összes mellékhelslségekbó] Al,t.Ó 
rf-1.EMEI.ETI HELYISÉG telefonnal bármiben SZALON 
VAGY IRODA CÉLJAIRA alkalmas, esetleg lakásnak Is. 
augusztusra KIADÓ. (Jelenleg kalapszalon lakásaid). Ru- 
dőlt Mossc-ház. Váci-utca 18___________________________

—• A világhírű Frankfurti Suplnator Komp, 
első asszisztensnője 1031 május 0-IÖ1 május 
16-ig vizsgál díjmentesen fájós lábakat a Sál- 
sátor Kölszergyár rt. próbatermében. V.. Nagy- 
mező-u. 6. Teréz-lemplommal szemben.

— Ráncos arcbőrt megfiatalítja a Töröknél 
kapható Ilcroskin.

— Weekendczők, kirándulók nem nélkülöz
hetik a „Túra" bolrádlól. Kapható minden 
sznküzletben. Gyártja: Dr. Bontha és Gönczi, 
Budapest. Vili- Baross-tér 3. Tel.: 316—61.

jOzsef-körut 3,

Vér-, bőr- é« 
rtemlbelégsége kel 
gvógvftó Intézete rendel 
reggel Mól este U8-lt» férfi 
és nöl betegeknek .Salvtr 
■•n kúrák." Vérvlzifáls
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József főherceg és Seréül herceg- 
prímás a névmagyarositó 

akció élén
A magyar intelligencia 30-35 százaléka idegen nevű — mon
dották a Névmagyarositó Társaság vasárnapi alakuló gyűlésén

Vasárnap délelőtt tartotta alakuló közgyü- 
lését az Országos Névmagyarositó Társaság. 
Lengyel Zoltán dr. volt orsz. képviselő, az elő
készítő-bizottság elnöke ismertette a társasgá 
céljait.

Kétmilliónál több azoknak a magyaroknak 
száma — mondotta — akik magyar anya
nyelvűek, szivben-lélekben magyarok, mégis 
idegen nevet viselnek. A társaság célja, hogy

Magyarországon nevében Is magyarrá 
tegye azt, aki magyar.

'A névmagyarosítás egyik akadálya, hogy 
anyagi áldozatokba kerül és a társaság igyek
szik majd keresztülvinni, hogy az okmányok 
és a kérvény bélyegmenlesek legyenek. Mint 
jelemző tényt felemlíti, hogy

Budapest környékén tizenkilenc em
berből tizenkettő nem magyar nevű. 

Tarthatatlan, hogy legkiválóbb tudósaink, 
külföldön győzelmet arató sportembereink 
mind idegen neviiek. A társaság azon lesz, 
hogy a névmagyarosítást népszerűsítse és az 
akadályokat elhárítsa.

Ezután Mcskó Zoltán orsz. képviselő szó
lalt fel, aki bejelentette, hogy mintegy

hatvan képviselő irta alá a Névmagyaro- 
sltó Társaságba való belépési nyilatko

zatot.
Sümegi Vilmos szólalt fel ezután és hangoz
tatta, hogy a névmagyarosítás ügye szent 
nemzeti ügy és a mai felfogás .amely a név
magyarosítást megakadályozza, tarthatatlan.

— Hűvös, esős idő. Vasárnap folytatódott 
a szombati esőzés és hűvösség s csak dél
utánra derült ki kissé, de a barátságtalanul 
hűvös időjárás tovább tartott. A Meteoro
lógiai Intézet prognózisa: hűvösödő, esős 
id ővárható.

— A szenzáció. Szombat dél óta villamo
son, autóbuszon, a földalattin, autókon, az 
utcákon, mindenfelé szerle nagy Budapes
ten, színes és fantasztikusan nagy léggöm
bökkel igyekeznek hazafelé az emberek. 
Akinek van, boldogan szorongatja a kezé
ben a ballonóriás spárgáját, akinek nincs, 
irigykedve nézi. Vadidegen emberek ele
gyednek szóba egymással s hosszasan be
szélgetnek a léggömbről. IIol szerezte? — 
kérdi, akinek nincs és készséggel válaszol 
az, akinek van. így: A Nemzetközi Vásáron 
osztogatja pavillonjóban az óriás léggömbö
ket a GFB harisnyagyár, mégpedig ingyen. 
A nagy tolongást azonban mérsékelni kell 
és ezért azt találták ki, hogy csak annak ad
nak, aki egy egypengős utalványt vált. Ez a 
pengő azonban teljesen visszatérül, mert az 
utalványt az ország minden divatáruboltja 
elfogadja egy pengő értékben GFB harisnya 
vásárlásánál. Az ilyen boltok kirakataiban 
erről szóló plakátok vannak kifüggesztve.

— Gróf Károlyi Gyula külügyminiszter 
utazása Gcnfbe. Gróf Károlyi Gyula külügy
miniszter ma, hétfőn utazik Gcnfbe a Nép
szövetségi megbeszélésekre és vele együtt 
utazik ugyancsak a magyar kormány meg
bízásából Táncos Gábor tábornok is.

—A Keresztény Nemzeti Liga közgyűlése. 
'Az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga vasárnap 
délután tartotta n Magyar Mérnök- és Epitész- 
Egylet azékházában évi rendes közgyűlését, 
amelyet Bernáth István elnök nyitott meg, 
akinek beszéde után Domonkos József főtitkár 
terjesztette elő a Liga multévi jelentését. Ez
után Wotff Károly mondotta el ünnepi beszé
dét, hangoztatva, hogy szükség van az építő 
keresztény nemzeti munkára, mert amig ebben 
hisznek, addig sem a bolsevizmus, sem a Bene- 
sek és a Briandok nem fogják a magyarságot 
elsöpörni ezeréves helyéről. A közgyűlés ez
után többek felszólalása után a Himnusz 
hangjaival végétért .

paplant
SÁNDOR

tárainál szerezze be.
I^.IUmqifmayer K. u. 1, Központi városhlza épületében

— Kertészek gyűlése. Az okleveles kerlészek 
országos egyesülete Schnelder József elnökié- 
révei vasárnap délelőtt rendes közgyűlést tar
tott, melyen minden szónak a súlyos mezőgaz
dasági helyzettel foglalkozott és végül elfogad
tak egy határozati javaslótól, amelyben a sző- 
>etsé.g kért, hogy mulhatallanul -szükséges a 
kertészeti akadémia létesítése, amely a kerté-
*ret| lanintézet átszervezésével volna keresz
tülvihető.

— A Vitézi Szék szekszárdi Unepe. Tolnává r- 
megve Vitéz; Székének tízéves jubileuma alkal
mából Szekszárdon ünnepi közgyűlés volt, vitéz 
Makray Ferenc üdvözölte vitéz Tihanyi Szilárd 
s^ékkapilányt, ki meghatva köszönte meg nz fin-' 
uepélyl. Jankó Ágoston főispán, Szévald Oszkár 
alispán és vIHz Balogh Gábor felszólalása után 
megkoszorúzták a hősök emlékszobrát és utána

volt az Iparos-székházba*.

Kovách Alajos dr., a Központi Statisztikai Hi
vatal igazgatója rámutatott arra, hogy sta
tisztikát készített az idegenneviiekröl és arra 
a megdöbebnő adatra jutott, hogy

■ magyar intelligencia 30—35 századéka 
klegenne vü.

A megmagyarositott nevüek száma Magyar
országon mintegy százötezer. Évenként ezer- 
ötszáz-kétezren veszne kfel magyar nevet, de 
azért megállapítható, hogy a keresztény ma
gyarság tömegei még mindig idegenkednek a 
névmagyarosítás gondolatától.

Pakots József orsz. képviselő a névmagya
rosítás megkönnyítéséről beszélt, majd K. 
Somogyi István felszólalása után Lengyel 
Zoltán kijelentette, hogy a névmagyarosítás 
gondolatát mindenütt szeretettel és megértés
sel fogadták. A társaság fővédnökéül sikerült 
megnyernie

József főherceget és dr. Serédl Jusztinián 
bíboros-hercegprímást,

akiket a közgyűlés nagy lelkesedéssel meg is 
választott fővédnökül.

Józan Miklós unitárius püspököt, Raffay 
Sándor evangélikus püspököt, Ravasz László 
református püspököt, Szalag Gábort, a posta 
vezérigazgatóját és vitéz uzsoki Sztirmay 
Sándort a társaság védnökeivé választották. 
Ezután megejtették a tisztujitást, melynek so
rán elnökké nagy lelkesedéssel dr. Lengyel 
Zolánt választották meg.

— A községi tisztviselők közgyűlése. A köz
ségi tisztviselők országos egyesülete vasárnap 
délelölt a MOVE székhazában évi rendes köz
gyűlést tartott Juhász Kálmán elnöklete mel
lett. A közgyűlésen megjelentek Szüts István 
dr. és Moser Ernő országgyűlési képviselők is. 
Az elnök megnyitóbeszédében hangoztatta, 
hogy a községi tisztviselők fizetés tekintetében 
a legmoslohóbb viszonyok közöt vannak. Szüts 
István dr. országgyűlési képviselő felszólalá
sában hangoztatta, hogy reméli, hogy a köz
ségi tisztviselők kívánságai rövidesen teljesít
hetők lesznek. Hoffmann Márton, Vigh István 
szólaltak még fel és ez utóbbi azt panaszolta, 
hogy néhány község nem tudta május elsején 

i kifizetni a tisztviselőit. A közgyűlés ezután 
niegejtete a tisztujitást.

— Asztalosmesterek közgyűlése. Az Aszta
losmesterek Országos Szövetsége vasárnap dél
előtt Bérkocsis-utcai székházában közgyűlést 
tartott, melyen Nagy Antal elnökölt és ismer
tette az asztalosmesterek súlyos helyzetét. 
Utána Füredy Lajos főtitkár beszámolt a szö
vetség multévi munkájáról, majd megejtették 
a tisztujitást és határozati javaslatot fogadtak 
cl, melyben kérik a kormányt, hogy az adók 
enyhítésével, a közmunkák megindításával, a 
vámok mérséklésével segítsen az asztalosipa
rosság helyzetén.

— A józsefvárosi rokkantak zászlóazentelése. 
A HONSz józsefvárosi csoportjának zászlóját 
özvegy Ürményi Kiss Mihályné ajándékát, vasár
nap szentelte fel a VIII. kerületi plébániatemp
lomban P. Zadravctz István püspök zenésmise 
keretében. Szentbcszédében megkapó szavakkal 
ecsetelte a hadirokkantak sorsát. A szentmise 
ulán a józsefvárosi egyházközség termeiben feje
ződött be az ünnepély a zászlószögek beverésével.

— Vasárnap reggel megnyílt a Hungária- 
fürdő. Vasárnap reggel 5 órakor hosszabb 
szünetelés után, pazarul átalakítva és ki
bővítve, megnyílt a Hungária gőz- és kád
fürdő. amely naponta reggel öt órától este 
hét óráig áll a közönség rendelkezésére. A 
fürdő a legmodernebb berendezésű viz» 
gyógyintézettel, szénsavas-, iszap-, villany- 
és fényfürdőkkel bővült ki. Ezenkívül dia
termiás és elektroterápiás eljárásokra is al
kalmas gépekkel szereltetett fel. A vezető
ség, ismerve a középosztály súlyos anyagi 
helyzetét, oly újítást vezetett be, mely elő
segíti a nélkülözhetetlen testápolás lehető
ségét. A gőzfürdő belépőjegyét 1 pengő 40 
fillérben állapította meg s a belépőjegy 
árába egy reggelit, uzsonnát, vagy villás
reggelit is belekalkulált. Vagyis 1 pengő 
40 fillérért nemcsak fürödni, hanem regge
lizni, vagy uzsonnázni, vagy villásrcggelizni 
is lehet.

— Megmérgezte magét Goldner Ármin, 
▼askereskedő felesége. A Podmaniczky-utca 
5. számú házba hivlák vasárnap reggel a 
mentőiket, akik az egyik lakásban eszmélet
len állapotban találták az 50 éves Goldner 
Árminnét, egy ismert fővárosi vaskeres
kedő feleségét. A mentőorvosok megállapí
tották. hogy Goldner Árminné, aki az 
utóbbi időben súlyos idegbántalmakban 
szenvedett, az éjszaka nagymennyiségű is
meretlen méreggel megmérgezte magát. Az 
öngyilkossági kísérletet reggel fedezték fel 
Goldner Árminná hozzátartozói, akik nem 
tudták eszméletre téríteni. A mentők az 
életunt uriasszonyt a Rókusba vitték.

rekfütea meg Ftfidae «* *>■  
victorla BÚTOR -szaténját! 
VU«M «. OrtUl I I.

Hétfőtől—Szombatig

SELYEM HÉT 
a FENYVES ÁRUHÁZ 

legnagyobb teljesítménye! 
Selyemosztályunkon azösszes valódi hernyóselyem minőségekből 

a kifizetett összegek Veiéről 
vásárlási utalványt adunk, melyek többi osztályainkon 

bármely cikk vásárlására jogosítanak.

Valódi hernyóselymek! Nem müselymek!
An
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Csak néhány példa a sok száz közül:

CrCpG dö ChÍH0, kiváló jó minőség, az összes dlvatszinekben P PronO.íínnrnoHo eUrün szövött elsőrendű gyártmányok, Ul üpü UuUi yUllU, a legdivatosabb színekben 

„Tiflis" és „Meteor" Crepe de Chine, 
nehéz ruha- éa komplémlnőségek __ ____________________ — — L- P

Mintázott Crepe de Chine, dUs minta választékban _ p 

Mintázott Selyem-Mousseline, elragadó mintákban. ? 

»»T0ÍI de Sül kitűnő fehérnemthntnŐ8ég, minden színárnyalatban P 

NyerSSelyem, saját színében csíkozva, gyönyörű divatBzlnekben P Nwnroonlwnm a legdivatosabb színes csikminták, elegáns ruha- liyVl ObüiyUlll, és bluzselyem______________________________ P
Muorceoluom csak ecrüszlnben, valódi japán gyártmány, 
lijül OdUiy vili, igen hálás, tartós viselet____ __ ________ L_ P

Mintázott Foulardselyem, 5“

— A Petőfi Társaság ülése. Vasárnap dél
előtt évadzáró felolvasó ülését tartóin a Petőfi 
Társaság Pékár Gyula elnöklete mellett. Az 
ülés üdvözölte Szmrecsányi Lajos egri érseket 
és Mezei Ernőt nyolcvanadik születési évfordu
lójuk alkalmából, valamint Erődi-Harracli Bé
lát, aki tanúja volt nnnak a pillanatnak, ami
kor Jókai Mór a Petőfi Társaságot megalapí
totta.

—• A budapesti sajt- és vajnagykereskedök 
közgyűlése. Vasárnap délelőtt tartotta a Buda- 
pesti Sajt- és Vajnagykereskedök Egyesülete 
évi közgyűlését az Ügyvédi Kamarában. A nagy 
érdeklődés mellett lefolyt gyűlésen Rottersmann 
Leó kér. tanácsos elnökölt. Bámulatod arra, 
hogy az elmúlt esztendőben vajkivltelünk 
emelkedett, mig ezzel szemben a külföldi sajl 
behozatala csökkeni. Több felszólalás ulán a 
közgyűlés elhatározta, hogy a rokonszakmák 
bevonásával ankélot hív össze a szakma képe
sítésének kötelezettsége tárgyában. Végül meg- 
választották nz uj tisztikart. Elnök lelt: Rot
tersmann Leó kor. tanácsos, alclnökök: Lu
kács Lajos és Somogyi Mihály, főtitkár: Gyé
mánt István, ügyész: Bálint Arthur dr.

— Vasárnap megérkeztek a kereskedelmi Is
kolai tanulmányi verseny vidéki résztvevői. 
Hétfőn délelőtt fél 10 órakor nyílik meg az 
Országos Kereskedő és Iparos Szövetség rende
zése mellett a kereskedelmi iskolai tanulók 
tanulmányi versenye, melyen 15 fővárosi isko
lának 75, és 31 vidéki iskolának 77, a tantestü
letek bírálata alapján kiküldött tanulója vesz 
részt. A 77 vidéki tanuló, részben tanárok kí
séretében vasárnap folyamán érkezeit meg n 
fővárosba s a jelvényeket viselő ifjúságot a 
pályaudvarokon az ugyancsak jelvénycs rende
zőség fogadta.

— Egy ápolónő öngyilkossága. Vasárnap dél
után a Duna-utca 7. számú ház előtt összeesett 
egy fiatal nő. A kihívott mentők megállapították, 
hogy veronállal mérgezte meg magát. A retiküljé- 
ben levő iratokból kiderült, hogy az öngyilkos 
nö Csaba Irén 20 éves ápolónő, aki a Scluoar- 
frer-szanatórlumhan állt alkalmazásban. Súlyos 
állapotban az Uj Szent János-kórházba szállí
tották.

Visszatéríti! i

3.25
4.40
4.90
3.45
5.40
2.90
3.90
4.90
1.45
2.95

A szikszói gazda gyiilés
Miskolc, május 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Tiszajobbparti Mezőgazdasági Kamara 
vasárnap délelölt Szikszón nagygyűlést tartott, 
amelyen Farkas Géza, a kerület képviselője be
számolót mondott és különösen a mezőgazda
sági helyzettel foglalkozott .

Utána
MAYER JÁNOS 

földmivelésügyl miniszter szólalt fel. aki azt 
hangoztatta, hogy a kormány a nehéz viszo
nyok között minden eszközzel igyekszik enyhí
teni a bajokat és soha nem fognak késni az or
voslással. Beszélt ezután a lerményérlékcsitcs- 
ről és a búza árának csökkenéséről és kijelen
tette, hogy a kormány ebben a tekintetben is 
megtesz minden lehetőt.

— De ne a bolettávall — kiáltották közbe.
— Nem vártam ezt a közbeszólást, — mon

dotta Mayer miniszter, mert azt váriam, hogy 
azt fogják kérni, hogy hat pengőre emeljük fel 
a boletta árát. De ha a boletta nem tetszik a 
gazdaközönségnek,

én hajlandó vagyok az államkincstárnak 
visszatartani azokat a három pengőket.

amiket eddig a gazdaközönségnek a boletta ré
vén juttattunk,

— Ar. njpesll községi választások. Vasárnap 
tartották meg Újpesten a IX., X. és XI., vá
lasztókerületekben a községi pólválasztást. A 
IX. választókerületben 80 szavazattöbbséggel a 
Függetlenségi és Polgári Párt, a X. választó
kerületben 80 szótöbbséggel az egyesült ellen
zék, a XI. választókerületben 55 szótöbbséggel 
a keresztény községi párt listája győzött. A 
választás eredményét délután 5 órakor hirdette 
ki dr. Miklós Antal ny. polgármester, választási 
elnök. A pólválaszláson a szavazásra jogosul
lak közel 80%-a élt választójogával. Rendzava
rás nem történt.
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s z ív ni z - mozi
Beöthy László emlékére

közös alapítványt létesítenek a színészek, színigazgatók és írók
Szombat délután kisérlék utolsó útjára a far

kasréti temetőben Beöthy Lászlót, a „Vezért", 
n magyar színházi kultúra nagy halottját. Való
ban megindító és szivszorongaló jelenetek jót 
azódtnk le a háromkocsi koszorúval borított 
ravatal mellett «'s n szónokok, akik egymás
után búcsúztatták Beöthy Lászlót, nz embert, 
az írót, a színigazgatót — mindnyájan érezték, 
hogy szavaik, amelyekkel a vezért elparentól- 
lák. nem mólnak cl nyomtalanul és nem te
metkeznek el a napilapok hirovatánnk szürke 
hélkbznapiságáhnn.

Már ott a temetőben, ahol a magyar iro
dalmi és színházi, élet összes reprezentánsai 
találkoztak közös, nagy halottjuk frissen ásott 
sírjánál, felvetődött az önkéntelenül adódó 
gondolat:

alapítvánnyal kell megörökíteni Beöthy 
László emlékét.

Már ottan, ahogy ez a simái egyáltalán lehetsé
ges volt, halk és csendes szóval közölték ez- 
Irányú gondolataikat egymással az írók, szí
nészek és szirtignzgalók. Mindenki helyeselte a 
gondolatot, hiszen mindenki magában ápolta j 
ezt már akkor, amikor útban volt a temető I 
felé. I

A Színpadi Szerzők Egyesülete a tegnap este •

KÉT BONVIVÁN EGY SZÍNHÁZBAN - 

igazgató akar lenni...

Előcsatározások
A színházaknak jövő évi sorsa teljesen bi

zonytalan még. A színészek ilyenkor már ré
gen leszerződtek egyik-másik színházhoz — ha 
kaptak szerződést, de most fordult a világ: a 
színészek pozíciói lettek stabilabbak, az igaz
gatók feje fáj azért, hogy kiket és hol fognak 
igazgatni.

A legkisebb délamerikai államban sincs any
agi kormányválság, mint ahogy a színigazgatói 
székeket váltogatják napjainkban. De mivel n 
színházépülethez szinignzgató is kell, mindig 
akadnak, akik n karosszékbe beleülnek. A tü
lekedés megindult, számtalan uj színigazgató 
nevét kombinálják, de ezek közül a legérdeke
sebbek kétségtelenül az Uj Szinház bérletének 
pályázói közül kerülnek ki. Az első verzió sze
rint Gellért Lajos, érdemes, kitűnő színész 
akar vállalkozni arra, hogy jövőre nz Uj Szín
házat biztos révbe vezesse. Állítólag nagy

>«

Súlyos affér az Qparafiázban
Failoni erélyes sxócsatája Závodsxfiyva!

Kínos affér játszódott le az utóbbi napok
ban az Operaház egyik próbáján. Az affér 
szereplői: Scrgio Failoni, n kistermetű, de 
temperamentumos olasz karmester és Závod- 
Szky Zoltán, a daliás alakú magyar hőstenor. 
Az eset historikumához tartozik, hogy az 
Operaházion hosszú hónapok óla készültek 
a Mesterdnlnokok uj szereposztást! előadá
sára, amelyet két héttel ezelőtt végre mű
sorra is tűztek. Egy nappal az előadás előtt 
azonbnn nz Operahóz kommünikében ludatln 
a közönséggel, hogy az előadás elmarad, mi
után a Pogner ötvös szerepét éneklő Kálmán 
Oszkár hirtelen megbetegedett. A beavatot
tak fejüket csóválták ezen nz indokoláson, 
miután közismert, hogy Székely Mihály sze
mélyében még egy kitűnő Pogner áll az 
Opernház rendelkezésére. Az igazság ezzel 
szemben az volt, hogv az uj szereplők egyike- 
másika

nem tudott kellő időre a hatalmas fel
adattal elkészülni

és igy az uj szereplők bemutatkozását az 
utolsó percben cl kellett halasztani. Az el
halasztás után természetesen kettőzött erővel 
folytak a próbák, amelyeknek legutóbbikán 
azután kirobbant az affér.

Az Operahóz zseniális olasz karmesteréről. 
Failoniról köztudomású, mennyire a Wagner

Ulgszinház
Szombaton, május 16 án 

először 

Ékszerrabiás 
a Uácl-utcában

Játék 3 felvonásba'’.
Irta . Fjőof LÁaxló

Főszereplők *.
Honthy Hanna, Maktsy Margit, 
Rajnai, Haycdüu, TOraa, Jávor, 

Mály, Gárdonyi. K»*tarháay 
Ilona, Mátray, Somló, Saoyó, 

Dótsa.

Az e'aő előadások jegyeit már árusitják. 

tartott választmányi ülésen már alapított 
Beöthy László emlékére egy

dls&érnict,
amelyet minden évben az egyik legtehetsége
sebb fiatal színpadi írónak fognak odaítélni. 
Az elsó ilyen érmet tegnap egyhangúlag

Halász Imre, a Belvárosi Szinház újdon
ságának fiatal szerzője kapta.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az írók 
ne vennének részt teljes erejükkel abban az 
akcióban, amely közös és tekintélyes alapít
vány megszervezésére irányul, ügy értesülünk, 
hogy a legközelebbi jövőben a Színigazgatók 
Egyesülete, a Szlnészszővelség és a Színpadi 
Szerzők Egyesülete közös értekezletet tart eb
ből az alkalomból, hogy megbeszéljék az ala
pítványhoz szükséges tennivalókat. Felvető
dött nz a gondolat is, hogy az alapítványhoz 
szükséges anyagi tőkéhez társadalmi utón 
Beöthy László tisztelőinek nngy táborából 
akarnak tekintélyes részt összegyűjteni.

A közösen leendő alapítvány célja: megjutal
mazni a magyar színházi kultúra kiválóan je
les művelőit, legyen nz szinignzgató, színész, 
vagy iró és egyben maradandó emléket állítani 
anak a férfiúnak, aki a mngynr színházi kultú
rának amúgy is felejthetetlen „vezére* ‘volt.

a jövő szezonra
anyagi tőkével indul a küzdelemre és egy spe
ciális nvantgardista színházat akar hetenként 
változó bemutatókkal. Gellért Lajos már elmé
letben társulatot is szervezett magónak, amely
nek tagjai természetesen remegve várják azt, 
hogy Gellért Lajos valóban elnyerje az Uj 
Szinház bérletéi..

Gellért Lajos terveit azonban meglehetősen 
keresztezi két bonviván együttes pályázata. 
Király Ernő és Tolnay Andor, c két bonviván 
akar egy színházban — igazgató lenni. Tolnay 
Andor nemrégiben sikertelenül pályázta meg a 
szegedi színházat, mig Király Ernőnek ez 
lenne az első szinházalapitási terve. A pályá
zat sorsa még teljesen bizonytalan és nem lehet 
tudni, vájjon a drámai művész vagy a két ope- 
rettbonviván, avagy esetleg egy harmadik lesz 
jövőre az Uj Szinház bérlője.

Richárd által elképzelt és a zenedrámákban 
a valóságba is átültetett „Gesamtkunsiuerk" 
elmélet hive. És bár az olasz zene alfája és 
ómegája nz énekhang, az olasz optrajálszás 
legfőbb tényezője az énekes, ö, olasz létére 
nemcsak, hogy az énekesnek semmiféle ön- 
kényeskedésl (helyesen) és egyéni érvénye
sülést nem enged, de

méltánylás! köréből egyenesen kizárja az 
énekest.

Beszéljünk magyarul: semmibe se veszi. Egy 
oboa vagy fagott sokkal nagyobb értéket 
képvisel számára, mint a legszórnyalóbb te
norhang. Ezt természetesen már nem lehel 
fenlarlás nélkül helyesnek elfogudni, hiszen 
éppen legutóbb a drezdai főzeneigazgató, 
Ilusch Frigyes nyilatkozott vendégdirigálása 
alkalmával a legteljesebb elismerés hangján 
az Operaház kitűnő énckcsgórdájárói, mond
ván, hogy kevés helyen találkozott ilyen ma
gas intelligenciájú énekesekkel, mint itt Bu
dapesten. akik egy próba után meg tudták 
érteni az ő intencióit.

Ezek előrebocsátása után már érthetővé 
válik, hogy a próbák néha nem a legbékésebb 
hangnemben folynak le, miután olasz kar
mesterünk az énekesekkel szemben nem fu
karkodik a gúnyos megjegyzésekkel. A leg
utóbbi Mesterdalnokok-próbán azonban még 
lulment ezen a már megszokott mértéken és 
a frank lovagot éneklő Závodszkyt

sértő kijelentésekkel halmozta el.
A szimpatikus hőstenor, akinek énekesi kva
litásairól lehetnek eltérők a vélemények, de 
akinek korrekt úri mivolta, férfias lénye min
denki előtt rokonszenves, egvideig ritka ön
fegyelmezéssel türtőztette magát, de végre is 
béleltnek érezvén a poharat, sarkonfordult, 

otthagyta az Izgalmas próbát és bejelen
tette az Igazgatóságnak, hogy ilyen kö
rülmények között lemondja ez előadást.

Már-már az a veszély fenyegetett, hogy má
sodszor is cl kell halasztani a meghirdeteti 
előadást, amikor a kínos helyzet likvidálása 
céljából diplomáciai tárgyalások indultak 
meg. A tárgyalások során az énekes ragasz
kodott elhatározásához és igy nem maradt 
más hátra, minthogy a karmester bocsánatot 
kérjen. Ez meg is történt és igy a tenorisla 
teljes c'.égtéto't kapott. A szombatost! elő- 
adáson azután már a legteljesebb béke jegyé* 
ben jelent meg karmester és énekes — kézen
fogva egymást — a rivalda elölt.

Minden este 8 órakor (kedd kivételével)

LX1MPA LAZ ’Off, arat°“
Zliahy Irén, Oroaa Vilma, Latabár Kálmán, Latabár Árpád és Roaunyay 
Sándor fellép tévék Kedden és jövő vasárnap délután Qóthák vendégfelléptével 

TÚL A RÁCSON magyar színház 
a leggyönyörűbb színházi este Telefon: J. 319—20.

Az Operaházban ez alkalomból is megszii-i kezdettől fogva egy véleményen voltak, 
' __ .!____ Egyiknek se tetszett a „tenor". A karmester*

........................ ' ’ ' ’ I nek, amelyen énekeltek és az énekesnek,
lelett az elmaradhatatlan tréfás megjegyzés, ___________ ,
amely megállapította, hogy végeredményben! nek, amelyen énekeltek és az énekesnek, 
nem történt semmi, karmester és énekes amelyen beszéltek vele.amelyen beszéltek vele.

SZÍNHÁZI napló
Hétfői színházi est:

Operaház: Nincs előadás.
Nemzeti Színház: Nem élhetek muzsikaszó nélkül (’A8) 
Kamuraszlnház: Azra (%8).
5 Igszinház: A szénásszekér (8). 
Magyar Színház: Lámpaláz (8). 
Városi Színház: Cigányszerelcm (^8). 
Fővárosi Operettszínházi Csodabár (8). 
Király Szinház: A falusi kislány Pesten (8). 
Belvárosi Színházt Aranyóra (8). 
Uj Színház: A császár katonái (8). 
Andriissyutl Színház; A hercegnő és parkettáncos , 
Terézköruti Színpad: Lipinszkája és kabaré (9). 
Komédia Orfeum: Varieté-kabaré (9).
Royal Orfeum: Nagy varleté-mflsor (8.15). 
Bethleniért Színpad: Májusi bohózatmQsor (6—9).

(«).

A z egyik budai kiskocsmában, amelyet 
■f*- különösen kultivál a művészvilág (ha 
cl akar bújni a világ szeme elől), rendkí
vül érdekes pár vacsorázott és mulatott ki- 
világos-virradattig. A hölgy magyar nótákat 
énekelt, az ur pedig egy ideig hallgatta, az
után szintén a hölggyel próbált énekelni. A 
hölgy Anday Piroska, a bécsi opera kitűnő 
énekesnője, aki nálunk vendégségben járt, 
az ur szintén vendég nálunk: Jules Sauer- 
wein, a Matin kitűnő külpolitikai szerkesz
tője, akinek Bcthlen-interjuja az egész vi
lágon óriási feltűnést keltett.
TJa már külföldinél tartunk, el kell mondani 
FI a következőket is. Hubert Marischka, a 
Theater an dér Wien igazgatója Bécsből lerán 
dúlt Budapestre és itt Lányi Zsigmond főszer 
kcsztő vendége volt. A főszerkesztő elvitte a 
Vígszínházba, ahol a „Jim és Jill" operettet 
játszották Gaál Franciskával a főszerepben. 
Hubert Marischka, miután látható élvezettel 
nézte végig az előadást, Lányi főszerkesztő kér
désére, hogy hogyan mulatott, igy válaszolt:

—> Rendkívül örülök, hogy eljöttem Pestre s 
megnéztem ezt az előadást.

— f ??
— Legalább — folytatta — válaszolni tudok 

azokra a körkérdésekre, amelyek unos-untalan 
kérdezik tőlem, hogy kit tartok Európa legjobb 
három színésznőjének: az egyik Gaál Fran
ciska ...

Olty Magda — ezt a nevet kellett le
jegyezni mint a hét színészi meglepe

tését. Mi, akik aggódó örömmel és szeretet
tel üdvözlünk mindenkit, aki uj és friss 
tehetsége a magyar színpadoknak, boldogan 
írjuk le, hogy Olty Magdában, a sziniakadé- 
mia most vizsgázott fiatal növendékében uj 
és ragyogó színésznőt ismerhettünk meg. 
Olty Magda neve a színházi vizsgaelőadások 
szinlapjáról a legrövidebb időn belül elő
kelő színházaink szinlapjának előkelő he
lyére fog avanzsálni. Olty Magda — ezt a 
nevet a színigazgatók figyelmébe ajánljuk.
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Naponta eate 8 órakor, minden csütörtök, szombat, vasár- 
éa ünnepnap délután 4 órakor nagy kUWnlegességl 
előadás a szenzációs megnyitó-műsorral. — Helyárak : 
l—ti pengőig. Utalványok érvényesek.

fjarmath Imre hazajött Bécsből, ahol 
Fa néhány napig tartózkodott. Örömmel 
és boldogan újságolja a következőket: 
Végre a pesti száz, a berlini háromszáz- 
ötven és a bécsi kétszázadik előadás után 
sikerült megnézni saját darabomat. Most 
láttam először a Viktóriát. Mikor Budapes
ten játszották, haragban voltam a Király 
Színházzal, tehát nem mentem el darabom 
előadásaira. Berlinbe utazni sohasem volt 
elég pénzem és most végre Bécsben kaptam 
az alkalmon. Azt ' ' 
szerző van, mint 
Oszkár és Mimi 
bán.
J7 gil magyar 
, egymásután 

hiszem: kevés türelmesebb 
én. Az előadáson Dénes 
Schorp tetszett a legjob-

származású művészbarát 
, n„ küldi Berlinből, — ahol

penziót nyitott — a pesti művészeknek a 
meghívóit, amelyben felszólítja őket, hogyha 
Berlinbe jönnek, akkor feltétlenül keressék 
fel. mert ő tudja a legjobb ajánlatot nyúj
tani.

Sarkadi Aladár büszkén lobogtatva mu
tatja a törzsasztalnál a levelet és igy szól:

— íme, ez az első komoly ajánlat, ame
lyet külföldről hosszú idők óta pesti szí
nész kapott.

TJildgkörüli kőrútjában Budapestre érkezik a 
Y nagyhírű amerikai jlddisch-zsargón ftin 

társulat. amely a Komédia Orfeumban kopott 
május tő től otthont. A zsargón színészek ma
gyar műsor keretében játszanak egy-egy Mar- 
gón-operettet. Két hétre jönnek egyelőre, de na

gyon valószínű, hogyha a pestiek megismerik 
ennek a társulatnak remek produkcióit, a pro- 
longáció elkerülhetetlen lesz
’T' egnap a Szlnészegyesület iskoláinak nőven- 
* dékei vizsgáztak a Vígszínház színpadán 
.,Az ideges nők" cimü Shatlon-vigjátékban. A 
növendékek között a különösen tehetséges Kéri 
Hús, Szendreí Júlia és Berczely László tűntek 
fel.
lUfájusi műsorát tegnap mutatta be a Bethlen- 

A (éri. Szinház. Ezúttal nem uj műsort adott, 
hanem az elmúlt két esztendő darabjaiból és 
magánszámaiból állították ezt Össze. Korcsmá. 
fos Nándor, Szőke Szakáll, Lőrlncz Miklós, 
Kellér Dezső bohózatait és magánszámait rend- 
kívül ügyesen és, tehetségesen interpretálták 
László Lili, Kaposi Kató, Sárosi Mihály, Ormós 
Béla és a törzsgárda többi tagjai. Külön kell 
megemlékezni Kemény Ollyról, aki kitűnő san- 
toriénekesnövé nőtte ki magát. Szentlványi 
konferánsza színesen és ötletesen keretezi a vb 
dám műsort.
A Király Színházban a héten premlér lesz 

Terna István: „Hajrá Hollywood" című 
operettjét mutatják be. A darab rendkívül Ötle
tes módon kezdődik — nézőtéri szépségverseny
nyel. Versenyeznek természetesen a primadon
nák is: Vaály, Orosz és Bársony Rózsi, — a 
győztes Vaály Ilona lesz.

Apró zenei hírek
Minden ellenkező bécsi hir dacára, amely 

Schalk Ferenc sulyos betegségéről szól, az Ősz 
dirigens még május havában ellátogat Buda
pestre. Az eddigi tervek szerint 28-án dirigálja 
a Don Jüant. — Ezzel szemben a kitűnő len
gyel tenorista, Jan Kiepura második fellépése 
ebben a szezónban végleg elmarad. Kiepura 
ugyan még Budapesten tartózkodik, de uz 
Operaház játékrendje úgy alakult, hogy Kie
pura vendégszereplését már nem tudják be
iktatni. Az Operaház ugyanis még körülbelül 
egv hónapig marad nyitva és a már régebben 
lekötött vendégszerepléseken felül fennmaradó 
estéket a bérlőkkel kötött szerződés szerint a 
hátralékos bérleti előadások foglalják le. — 
A hátralevő egy hónapban még egyetlen rep- 
rizre készül az Opera. A Mignon-ra, Gere Lo
lával a címszerepben. — A jövő szezon egyik 
eseménye Arrigo Boito-nak külföldön minde
nütt nagy sikerrel játszott „Mephistopheles,, 
cimü operája lesz, amelyet a nyári szünet alatt 
Lányi Viktor fordít magyarra.

Filmpremierek
A BÉCSI VÍG ASSZONYOK. Az elmúlt 

hét filmszenzációja kétségtelenül a Royal 
Apolló és a Fórum filmszínházakban ját
szódott le, ahol „A bécsi vig asszonyok" 
címen egy elragadóan mulatságos és zenei* 
lég abszolút tökéletes hangosfilmet mutat
tak be. Ferenc József uralkodása alatt az 
egyik királyi tanácsosnak tiz leánya ki 
akarja ugratni a méltóságos papa kéteshirü 
„menyasszonyát** a biztos házasságból s 
ezért elhatározzák, hogy a papát is kompro
mittálják. Az egyik lokálba leszerződnek és 
mint „bécsi vig asszonyok** produkálják 
magukat. Hogy ebből mi lesz és milyen 
mulatságos és elragadóan kedves bonyodal
mak után oldódik meg a helyzet, az a film 
Írójának és a rendező, Bolváry Gézának az 
érdeme. Mert természetesen BolVary Gézá
ról van szó, aki ma Európában egyedül
állóan uralja a hangosfilm-operett terrénu
mát. Sztárja, a budapestiek kedvenc amoro- 
sója: Willy Forst, aki ebben a filmjében egy 
bécsi táncmester-gavallér kosztümös, pa- 
konpartos szerepében, humorban, kedves
ségben és ötletben verhetetlen. A film másik 
értéke magyar: a Reinhardtékkal most itt 
vendégszereplő Halmay Tibor, aki a szerel
mes főpincér szerepében ad nemcsak mulat
ságos, hanem elmélyedőcn ériékes kabinet
figurát. A zene kié lenne másé, mint Stolz 
Róberté, a Zwei Herzen in ’/* Takt szer
zőjéé, aki az utóbbi évek slágereivel lepte 
meg a világot. A film rendkívül tetszett a 
közönségnek és egész biztosan soká fogja 
uralni a két előkelő filmszínház műsorát.

FÓJÚSLáBUftKI
Frankfurtl intézetünk a»zla» 
tensnője a világhírű szab. May tükör- 
reflexgéppel 1931 május 9-től május 
16-ig díjmentes lábkonzultációt tart

SUPINATOR
Salvator Köíszergyár RL
VI., Nagymozö-ufca 6.
Kérje díjmentesen 28. számú lábhygíe* 
nini árjegyzékünket!
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Vasárnap este kiosztották
MússolBnl darabjának szerepeit

Hétfőn reggel olvasópróbát tart a Nemzeti Színház 
Mussollnl-Forzano „Száz nap“ cimü drámájából

’A Hétfői Napló irta meg elsőnek és röpí
tette szét a hirt az egész világba, hogy 
Mussolininek, Olaszország miniszterelnöké
nek Arturo Forzano-val, a kitűnő olasz ren
dezővel és drámaíróval közösen irt Napó
leon-darabjának első külföldi előadása a 
budapesti Nemzeti Szinházban lesz. A Hétfői 
Napló híradásainak nyomán az egész világ
sajtó érdeklődése fordult a budapesti Nem
zeti Szinház felé, ahol még akkor hét lakat 
alatt őrizték a rendkívül becses és politikai
lag is rendkívül érdekes szenzációt. Hosszú 
ideig nem is lehetett hallani semmit a 
Mussolini-darab sorsáról, annál is inkább, 
mert a Nemzeti Szinház igazgatósága

senkinek sem adhatott Információt a 
kormányelnök-szerző darabjáról.

Már-már úgy volt, hogy az idén be sem 
mutathatják Mussolini darabját és most a 
Hétfői Napló abban a helyzetben van, hogy 
ismét elsőnek közölheti, hogy Mussolini 
darabjának premierje a megvalósulás stú
diumába lépett, annyira, hogy vasárnap este 
— hosszas tanácskozás után —

kiosztották a „Száz nap** főszerepeit
és negyvenkét epizódszerepét.

Tegnap este Budapestre érkezett Herczeg 
Géza, Mussolini darabjának fordítója, aki 
abból a célból érkezett, hogy résztvegyen 
a szereposztás nehéz munkájában és kép
viselje s tolmácsolja az olasz miniszterelnök
szerző kívánságait. Hosszas tanácskozás 
után a következő szinlapban állapodtak 
meg:

Napóleon — Gál Gyula. 
Fouch'et — Palágyi Lajos. 
Lafayette — Mihályfl Béla. 
Labedoyre — Abonyi Géza. 
Hortense — Környey Paula. 
De Marson grófnő — Láncy Margit.
A Nemzeti Szinház próba táblájára Is ki

került a „Száz nap" cimü darab. A rendel
kezés szerint,

hétfőn reggel fiz órakor 
tartják meg az első olvasópróbát. 

kedden már rendelkezőpróba lesz. Musso
lini darabját Hevesi Sándor, a szinház 
igazgatója rendezi.

Beszélgettünk
Herczeg Gézával, 

a „Száz nap" fordítójával, aki a következő
ket mondotta a Hétfői Napló számára:

A „Gráf Zeppelin" 
és az amerikai légiflotta 

a szinpadon
Friedrichshafenböl küldtek a Magyar Színháznak kellékeket 

A potyautas" színpadához
Az utószezon legérdekesebb bemutatója két

ségtelenül a Magyar Szinház-bsn fog lejal- 
siódni, ahol már teljes díszletekkel folynak a 
próbák Lestyán Sándor és Vaszary János uj 
vígjátékiból: A potyautas-b6\. Ez a darab a 
Zeppelin kajütjében játszódik le. így meglehe
tősen nehéz helyzet elé állította Eric Vogelt, a 
szinház díszlettervezőjét. Eric Lestyán Sándor
ral együtt (aki egyike volt azoknak a kévés 
újságíróknak, akt már két évvel ezelőtt reszt
vett a Gráf Zepéltn egyik kisebb utján) napo
kon At hajszolták a várost, hogy felkutassák 
azokat a berendezési tárgyakat, amelyek pon
tos és élethű mását adják a léghajó eredeti be
rendezésének. Mivel minden fáradozásuk 
hiábavaló volt, levelet Írtak a „Zeppelinwcrke - 
nek, amely Frledrlchshafenböl

repülőgépen küldte meg a Magyar Szín
háznak azokat a kellékeket, amelyek el

Sebestyének uj téli színháza 
és Ferenczy ék próbaházassága

Sebestyén télen 18 akar játszani a Budai Színkörben — 
Aggályok a Ferenczy Károllyal kötendő Városi Színházi 

szerződéssel szemben
Sebestyén Gézának, a Városi Színház volt 

igazgatójának ismét tervei vannak a Budai 
Színkör állandó nyltvalartásával kapcsolat
ban. Sebestyén, aki a Városi Színház elvesz
tésével télen (étlenségrc lenne kárhoztatva, 
újra felelevenítette régi tervéi a Budai Szín
kör téli színházzá 'aló átalakításával kap
csolatban. A városházán egy beadványban 
már hivatalosan hejelentette, hogv állandó 
színházat akar a Budai Színkörből csinálni 
és

állandó társulatot szervez.
Ennek azonban több akadálya van. Első

torban a színházat fűtésre alkalmassá kell

— Mondanom sem kell, milyen óriási 
munkával és bátran kijelenthetem, diplo
máciai ügyességgel sikerült Mussolini— 
Forzano darabját elsőnek a Nemzeti Szinház 
számára megszerezni. Az egész világ szín
házi ügynökségei ostromolták Forzanot a 
darab előadási jogáért és ebben a harcban 
a magyarok győztek. Itt lesz tehát az olasz 
kormányelnök müvének első külföldi be
mutatója, amely — egész természetesen — 
nagyarányú érdeklődést kelt az egész vilá
gon. Elsősorban a Budapesten élő olaszok 
jelentették be igényüket a premieren való 
megjelenésre, igy

Arlotta olasz követ lánya esküvőjén 
minden egyes vendég kifejezte azt az 
óhaját, hogy a nagy premier részese 

óhajt lenni.
A Nemzeti Szinház igazgatóságához, de hoz
zám is, úgyszólván a világ minden részéből 
érkeznek táviratok. Amerikából Gilbert Mil
ler jön a premierre, itt lesznek az összes 
német nagy színpadoknak képviselői, való
ságos nemzetközi irókongresszus lesz ez 
alkalommal Pesten.

— Tegnap megtekintettük a díszleteket, 
amelyek már előre elkészültek és amelyek
nek fotográfiái az olasz illetékesek legtel
jesebb tetszését vívták ki. Megvannak a ru
hák figurinjei is és teljesen készen áll a 
rendezőkönyv is. Es amit szenzációképpen 
a Hétfői Naplónak tartogattam: Hevesi 
Sándor kívánságára.

egy teljesen uj kép készült a darabba, 
mert Hevesi Sándor úgy érezte, hogy a 
Nemzeti Szinház forgószinpadán igy 

jobban érvényesül a darab.
— Ez a kép is már teljesen elkészült és 

Forzano május 18-án magával hozza Buda
pestre.

Információnk szerint sem Mussolini, az 
illusztris darabiró, sem társa: Arturo For
zano

nem lehet jelen
a Nemzeti Szinház premierjén, ahol a szer
zőket Hevesi Sándor, a rendező fogja kép
viselni. Mussolini érthető elfoglaltsága miatt 
nem hagyhatja el hazáját, Forzano pedig a 
darab bemutatása idején Londonban készíti 
elő egy másik újdonságát. A Mussolini-darab 
bemutatójának dátuma: Junius 4.

Stób Zoltán.

engedhetetlenül Jellemzik a Zeppelin ter
mének belsejét.

így lehetett csak, hogy A potyautas második 
felvonása is, amely az egyik tiszti kaját, szin
tén pontos mása legyen az eredetinek.

Ez a darab különben egy egészen különös 
technikai bravúrt követel Góth Sándortól, a 
rendezőtől. A közönségnek ugyanis egy egész 
repülőgéprajt kell látnia, amelyek mint az ame
rikai léglflotia monoplánjai, a hernyókba ér
kező Zeppelin érkezésére szállnak a levegőben. 
Ezt a kérdést is megoldották.

Gaál Franciska játssza a Zeppelin potyauta
sát, aki rendkívül nagy ambícióval és szorga
lommal készül erre a szerepre és két dalt is 
énekel a legujab amerikai slágerek muzsiká
jára. Ráday Imre a Zeppelin egyik kapitányát, 
Góth Sándor pedig a llearst lapok riporterét 
személyesíti meg. A szinház 21-ére tűzte ki n 
rendkívül érdekes darab premierjét.

tenni, Sebestyén vállalkozói által hajlandó 
elvégeztetni ezt az átalakítást épugy, mint 
ahogyan néhány évvel ezelőtt a színkör 
Átépítését végcztetlc. De mivel ezzel kapcso
latban jelentékeny beruházási költségek 
merülnek fel, Sebestyén arra kéri a fővárost, 
hogy abban az esetben, ha az engedélyt meg
kapná, a befektetés arányában már most 

hosszabbítsa meg az 1980-ban lejáró 
szerződését

Értesülésünk szerint a városházán rövidesen 
foglalkoznak ezzel a tervvel.

A Városi Színház bérleti szerződésének 
dolga is a héten dől el. Ismeretes, hogy ami

kor Sebestyén Géza lemondott a szinház 
bérletéről, Ferenczy Károly ajánlatát fogadta 
el a főváros, de végleges szerződést nem 
kötöttek vele. Csupán ideiglenesen állapodott 
meg Ferenczy Károllyal a törvényhatósági 
tanács és a főbb alapelveket körvonalaz
ták. A polgármester azóta már elkészítette a 
végleges szerződést, amelynek értelmében 
10,36 junius ,30-ig Ferenczy Károlyi lenne a 
Városi Szinház bérlete. Mielőtt azonban ez 
a szerződés jogerőre emelkednék, a köz
gyűlés jóváhagyására van szükség.

Ferenczy ezek szerint próbaházasságot 
kötött a Városi Színházzal, hogy ez a próba
házasság mennyire sikerül, azt a közgyűlé
sen fogják szóvá tenni. El fogják mondani, 
hogy

a próbaházasságot sulyos események 
zavarták meg.

Ferenczy már több ízben nem tudta ponto
san a tagoknak járó gázsikat megfizetni és 
többizben haladékot kért a fizetések teljesi-1 
tésére. Mig azonban a gázsikat Ferenczynek I

A KOMÉDIA ORFEUM műsora vezet
JAkaMér 10. Telelőn i Automata lk('-2a VAsArlgazoivAnyokra kedvesmeny j
MAjni lő-től. uotnbattől. Az amerikai zsargon-operett- Jegyekről előre
ELŐSZÖR BUDAPESTEN! társulat rttvld ! gondoskodjék t

Ménesi Tibor ~ Kertész Dezső
Amikor as operettbonviván darabot ír, 

amelyben a felesége játssza a főszerepet
Nem tudjuk, milyen titkot leplezünk le, de 

ezúttal közöljük a nagyérdemű közönséggel, 
hogy a Király Szinházban a közeljövőben 
sorra kerülő Hajrái Hollywoodi cimü revü- 
operett egyik társszerzője a szinház vezető 
tagjai közül került ki. A szinlap a Hajrái 
Hollywoodi cimü operett szerzőiként Ternay 
Istvánt, s kitűnő fiatal Írót és egy Ménesi Ti
bor nevű ismeretlent tüntet fel.

A Ménesi Tibor romantikus álnév alatt 
Kertész Dezső, a színház bonvlvánja rej

tőzik.

aki érthető okokból nem akarta magát mint 
operettszerzőt szerepeltetni.

Pedig hogy operettbonviván darabot írjon, 
egészen plauzibilisnek látszik. Annyi szellem
telen, agyalágvult figurát kell végigszenvednie 
az operett szánandó hősszerelmesének, hogy 
végre jogosult az, ha ráfanyalodik arra a 
mesterségre, hogy épkézláb szerepet Írjon 
saját számára. Ezúttal azonban Kertész Dezső 
egész önzetlenül vállalta a társszerző szere
pét, legfeljebb feleségének, Vaály Ilonának 
juttatott kitűnő szerepet. Ha valaki, ő igazán 
ismeri a művésznő egyéniségét és képességeit 

mindig sikerült rendezni,
a színháznak másirúnyu tartozásai nem 

nyertek kielégítést.
A szinház igen sok hitelezőjének nem telje
sítette fizetési kötelezettségeit és ezeket a 
jobb jövő reményében állandóan halogatja. 
Éppen ezért a közgyűlésen többen

lényeges módosításokat fognak kívánni 
a szerződést Illetően

és sokan érthető okokból több garanciát kö
vetelnek, főleg anyagi téren és művészi nívó 
tekintetében.

Ha Fcrenczyék egyáltalában megkapják 
a várostól a szerződést, — amelyet a köz
gyűlés egy része ellenez — akkor olyat kell 
kötni, amely a jövőben cgyszersmindenknrra 
kizárja azt, hogy a város polgárai adójukkal 
és nehezen kifizetett filléreikkel fedjék a 
szinházban esetleg mutatkozó deficitet. Nem 
szabad a mai világban újabb megterhelésnek 
kitenni a fővárost, amelynek sokkal fon
tosabb dolgai lennének, mint egy magán
kézben lévő szinházüzem szubvencionálása.

és igy egészen valószínű, hogy Vaály Ilona 
parádésszerepet kapott férje darabjában. Ker
tész Dezső a másik férfifőszerepet a szinház 
vendégtagjának, Sziklay Józsefnek szánta.

Olcsó os Domjjás szórakozás 
Hansi Niese 
a közkedvelt bécsi kom ka ós

Renate Müller
remek bohózata

WauWau
[Sascha-film]

Nézze meg a Nemzetközi 
Vásáron a Metró-oroszlánt!
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Még nem futották le 

a bajnokságot

be sem fejezte, amikor
Nagy a félpályáról szabadrúgást lő. A labda 
kpura tart. Barátky szörnyű rössel fut és 
ugrik s Amsei Barátkyval együtt földrezu- 

han, a labda pedig a hálóba (2:1).
Amsei ne mérintette a labdát! —-reklamálnak a 
ferencvárosiak dühödten. — Fault! Akadályozta

a felső és alsó régiókban — Az Újpest is, 
Pécs-Baranya és a

Nagy meglepetések 
de a Hungária is vereséget szenvedett

Kispest helyet cserélt — Ki lesz a kiesó?
Nagy megpróbál látás napja v olt nz elmúlt 

forduló. Az Újpest reális vereséget szenve
dett a Bocskaitól s bizton hihette, hogy 
ezzel elvesztette nz első helyet. Ugyanakkor 
azonban a Hungária ugyancsak reális kö
rülmények között, nagy vereséggel hagyta el 
a pályái, ahol a Ferencváros remek játék
kal győzött.

A bajnokságéri küzdő kél nagy csapat, 
az Újpest és a Hungária lehát a sors 
szeszélye folytán még mindég nyílt küz

delmet folytat.
Az Újpestnek ugyanis még n III. kerület és 
a Sabaria, n Hungáriának ezcl szemben pe
dig n Kispest és a Pécs-Baranya mérkőzés 
van hátra. A fáradt Újpest ezek szerint ne
hezebb feladni elölt áll és megtörténhet, 
hogy meglepetés éri.

A Kispest kétségbeesett erőfeszítése ismét 
sikeres volt annyira, hogy a Vasas felett 
aratott győzelmével helyet cserélt a Pécs- 
Baranyával, amely a Budai 11-nek adott le 
két pontot. Az utolsó két mérkőzésen dől 
el tehát minden s egyelőre a Kispest néz
het ez elé nyugodtabban.

Két döntetlen ercménye is volt a forduló
nak. Szegeden a Bástya és III. kerület, 
Szombathelyen a Sabaria és a Nemzeti ját
szott döntetlenül. A tabella középső régiója 
tehát semmiben sem változott.

A bajnoki lista élén a helyzet 
változatlan, Kispest elkerült 

az utolsq helyről

Valamennyi egyesületnek 
van hátra.

10. Bástya 13 33:57
11. Kispest 12 36:54
12. Pécs-Baranya 12 25:49

A JÖVŐ HETI FUTBALLPROGRAMM:
Csütörtök:

üllőiül: Magyarország—Olaszország B) válo
gatottak. — Ploíl válogatott—Amatör válogatott. 
— BLASz—KISOK. z

Vasárnap:
Hungária-ut: Hungária—Kispest — Ferencvá

ros—Pécs-Baranya.
Halár utca: III. kcr.—Nemzeti:
Béke-utca: Vasas—Bástya.
Szombathely: Sabaria—Újpest. 
Debrecen: B jcskay—Budai 11.

I

I
A MECCSDÖNTÖ FEDEZETSOR.

A szünetben nagy a jókedv a zöld-fehér tábor- 
tart. Az egyik drukker meséli: éjjel nem tud
tam aludni, mert nagy csámcsogást hallottam. 
Mikor utánanézek a dolognak, hát látom, 
hogy — a méreg eszi a Hungáriát. A legújabb 
ham-ham-vicc. Nevetés. Aztán tovább játszik a 
Ferencváros. Fölényesen, régi nagy nevéhez

mérkőzésé

Surosi 
védésben! — A botrány elég nagy. Biró biró 

rep-

A gólrekorder
május 10-én:

Pont Gólarány
1. Újpest 31 66:31
2. Hungária 29 6429
3. Bocskay 26 51: 42
4. Ferencváros 25 50:26
5. 111. kcr. FC 21 38:37
6. Nemzeti 20 31:34
7. Sabaria 20 29:34
8. Vasas 16 36.45
9 Budni 11 15 25:46

Barátky Gyula (Hungária) 19 góllal
Hosszú idő után végre bekövektezett, ami ese

dékes volt: Skvarek elvesztette vezetőhelyét a 
góllövö statisztikában.

Helyét vasárnap lőtt egy góljával Barátky 
foglalta el s Igy most ő vezet 10 góllal.

A további sorrend a következő: Skvarek (Hun
gária), Vincze (Bocskay) 18, Auer, Spitz, P. 
Szabó (Újpest), Takács II. (Ferencváros) 16, 
Stnnzl (Vasas) 13, Toldi (Ferencváros). Hirzer 
(Hungária), Steiner Budai 7, Újpest 4), MátéfTy 
(Bocskay II), Telekv (Bocskay), Zilahy (III.
ker.), Steiner (Kispest), Konyor (III. kcr . 5, 
Kispest fi), Czélényi (Nemzetig Possák (Bástya 

'0, Újpest 4) 10—10 góllal.

A tizedik ligaderbit a nagyot javult 
Ferencváros nyerte 

Ferencváros—Hungária 4:1 (3:1)
Nagy nap virradt a Hungária-utra vasárnap. 

Aztán mindjárt be is alkonyodon. A Hungáriá
nak. Valami vigasz azért akadt: huszonkét ezer 
néző. A Irgerőschb kasszanap a szezónban. Egy 
ideig tig ynéretl ki. hogy valami befolyik az eső- 
blrtositásból Is. Be is folyt. Az eső. A pénz nem.

A Hungária
Újvári — Nagy, Mandl — Rebró. Klébcr, 
Sebes — Ticska, Barátky, Skvarek, Kalmár, 

Hirzer,
a Ferencváros pedig velük szemben:

Amsei — Takács I., Kronenberger — Lyka, 
Sárost, Lázár —- Tünczer. Takács IL, Tural, 

Srcdlacsik, Kohut
összeállításban lép a pályára. A biró Bíró. Éljen- 
rés. Mármint a csapatoknak és — a Hungária 
kezd. Rebró é» egymást zavarja (mint
tnindig),

hetnc még egyet ,de ideges. Később Hirzer kap 
labdát, közte és c kapu közölt csak 10 méter és 
Amsei, a bomba fölé megy. Az egyenlítés remé
nye pedig füstbe. Nem igy a Ferencvárosnál. A 
rajz szépen mutatja a gólt, amellyel

a .._______._o____ _______
azonban hajihatatlan. — Spanyol stílus! — rep- 
likázik a Hungária. — Grült spanyol stílus! — 
vág kórusban vissza az. ellenzék. A gól azonban 
gól. Most jön Ujváry bravúrja. Egyedül játszik 
a Ferencváros ellen és véd. véd, véd. Csodás 
munka, örült izgalom. A tempó egyre vadabb 
vágtába sarkalja a játékosokat. Nagy meccs ez 
még most is. Aztán ...

Kohut Ismét túljut Rcbrón, bomba és rezzen 
a háló és zug a nép (3:1).

Rebró, Rebró!. . . Hm! Rebró keményen szereli 
Kohulot: fault. Uj figura következik: a Fradi

méltón.
Most már csak a gólarány kérdése vitás, 

a győzelem nem.
Újvárinak könnyű jó kapussá fejlődni. A Ferenc- 
város csatárai annyi munkát adnak neki, hogy 
nem csoda. Nagy tréning ez. Hosszú percekig a 
16-oson belül játszik a Fradi. És a 13. percben 
beteljesedik a Hungária sorsa.

Lázár Szedlaesikhez passzol, aki a labdát 
Tural elé csúsztatja. A center két lépési tesz 
s a 16-osról védhetetlen nagy lövéssel állítja 

be a végeredményt (4:1).
Hiába biztotja ezentúl a közönség a zöld-fehére-

közöhségének egy fésze pár percig ütemesen 
ismétli: Csür-he —• csür-he...! Ez az egyetlen 
szépséghibája a meccsnek. Ezután még Kohut 
rendez lövészversenyt Turayval, a céltábla Új
vári. Mindent fog. S ezzel vége a félidőnek.

A Fradi halfsor már megnyerte a meccset. 
Mérnöki precizitással dolgoznak. Klasszis diffe
rencia van a két halfsor között.

két rekordgyőzelemre, a Hungária védeime 
szívós munkával menti meg csapatát a nagyobb 
vereségtől.

Nincs mit tenni... túrni kell a gúnyt. Nem 
sikerült. Pedig... ezen a délután bajnok is 
lehetett volna a Hungária, ha — ha a Ferenc
város másként nem akarja. Dehát másként 
akarta. S ezzel megnyerte a két pontot és a 
Philips-serleget is.

A meccs, amely felborította a számításokat
Bocskay—Újpest 4:2 (4:2)

rá. hogy a Bocskay

I

Akik még emlékeznek _ ____  „
mily szánalmasan vergődött a tavasszal a III. 
keriile télien, ugyancsak a megyeriül! jó csup- 
pogós sárban — azok nem sok jót jósoltak a 
debrecenieknek.

— Nem tudnak azok a sárban még mozogni 
sem — pislogott ki az esernyője alól egy 
nyurga, lilafehér jelvén ycs gentleman és körü
lötte bólintott mindenki. De ne nyújtsuk 
hosszúra a szót, elég az hozzá, hogy

Újpesten mindenki azt várta, hogy lehen
gerelik a Bocskayt.

Laposra még pedig... És mi történt ezzel 
szemben? Bocskayék fölcsaptak ünnepronlók- 
nak és szereztek egy olyan keserves délutánt 
az újpesti hívőknek, hogy még nagypapa ko
rukban is megemlegetik sokan. Mert mi is tör
tént tulajdonképpen? Sem több, sem kevesebb, 
minthogy

a Bocskay az utóbbi Időkben mutatott 
gyönge formája után, egyáltalán nem várt 

___ nagyszerű játékkal rukkolt ki.
Különösen az első félidőben ellenállhatatlan 
volt a csatársor, szünet után pedig a védeke
zésből vizsgáztak le jeles eredménnyel. Az 
egész csapat mintha újjáéledt volna. Vincze 
góljához hasonlóra például a mai vérszegény 
csatárvilágban alig is emlékszünk.

Újpestnek ezzel szemben semmisem sike
rült.

A gyorsan eléri két Bocskay-gól nagyon meg
zavarta a csapatot és nem is találtak magukra 
egész mérkőzés alatt.

Már ugy indult a játék, hogy látni lehetett, 
hogy a Bocskay nagyon felkészült a meccsre. 
És a hatodik percben már Huber kapujában is 
volt az első gól. A Bocskay jobbszárnya ve- 
zrtle ugyanis a támadást s a pálya szélén

Kohut elhúz mellettük és erfta. lapos bom
bája gól (1:0).

F-gy perce játszónak! Rögtön utána Takács lő-

2:0
NS'ÍUI >i
ti** •

T>wtW»

Vincit

Markostól Vinczéhez került a labda és az ősz- 
szekötő befelé kanyarodott.

Minden beadást várt, de Vincze a kaputól 
körülbelül huszonöt méterre lőtt és éles, 

magas lövése a hálóba jutott. 1:0. 
Gyönyörű gól volt!

Három perc múlva Fogl 
III. hendszet vét a ka
putól húsz méterre. A 
szabadrúgást Teleki lö
vi, a labda a sorfalról 
magasan balra pattan. 
Mcrlin elé. Mertin elvéti 
de

olt van Mátéfl a la
posan a hálóba lö

vi. 2:0.
No, ez is jól kezdődik! 
Újpest némileg fölesz

mél ezután és a 14.
percben a Bocskay-védclem habozása után 

Steiner beadásából P. Szabó gólt lő. 2:1.
Alig kezdenek, a következő támadást már a 
Bocskay vezeti. Teleki kiugratja Mátéflt, Hu
ber beleveti magát,

a labda kipattan Teleki elé, aki a sok láb 
és a földön hempergő ember között is be

talál a kapuba. 3:1.
Az Újpest erre ismét belendül kissé a Játékba 
és egy gólba még futotta az erejéből. A 23- 
percben ugyanis Slröck kiugratja Auert, ő a 
korncrvonalról bead és

Spitz a hálóba fejeli a labdái. 3:2.
Utána szabadrúgás után Steiner lő és a labda 
a kapufáról pattan ki. A 31. percben esik a 
félidő s egyben a mérkőzés utolsó gólja. Du
dás kornerra ment egy labdát s a kornert 
Markos rúgja. A fejmagasságu labdára Fogl és

TÖBB ÁLLOMÁS, ERŐSEBB VÉTEL, KRISTÁLYOS HAHGTISZTASÁG

UNGSRAM BÁRIUMCSÖVEKKEL



Budapest, 1®31 miijua 11. HÉTFŐI NAPLÓ
Dudái fut, de — tudj' latén, hogyan. —. mind
kettőn elhibázzák és a, labda a kit esik, il
letve a kft bekk között és Huber nagy csodál
kozására érintés nélkül a hálóba jut. 4.Í,

Markos P. Szabó

A második félidd kisebbfajta csetepatéval

A 90 perc története, amely a halálraítélt Kispestet 
a tizenegyedik helyre dobta

Kispest—Vasas 5:3 (3:2)
A várvavárt „derby-nap" reggelén kellemetlen 

korongos, záporos időre ébredt a futball sok
ezernyi híve és remegve nézte a barométert, 
félve hallgatta a rádió meteorológiai jelentéseit 
s fanyar mosollyal leste a napsugarat. De 
hiába ... Pontosan az elömeccs kezdetére állt el 
az eső. A Hungárin-ut tribünjei ekkor már 20

Ü L l Ö I • U T I P A L Y A.
CsOtörtökfln, május 14-én, d. u. 5 órakor 

Magyarország—Olaszország 
B-vfUogatött csapatainak mérkőzése. — Előtte: 

Professzionalista válogatott—Amatőrök 
Déli 1 órakor: BLA9ZKISOK 

Ifjúsági válogatott mérkőzés a Herendi-vándordíjért, 

kiesés gyötrelmei érzésével hamar egybeforrt s 
Gerő sípjára megindul a játék. A közönség — 
érthetően —- a súlyos helyzetben lévő Kispest
nek drukkol... Már a 3-ik percben Konyor te

A Budai 11 túl van 
a bajon

Budai 11—Pécs-Baranya 
2:1 (1:0)

Pécs, május 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Sáros, igen mély talajon folyt le a pécsi 
„kiesési dcrby“. A mérkőzést, dacára a Pécs- 
Baranya nagy fölényének, Birl két hatalmas hi
bájából kifolyóan a Budai 11 nyerte meg. A 
mérkőzésen Pécs-Baranya volt a többet támadó, 
több gólhelyzetet is dolgozott ki, úgyhogy

a döntetlent Is megérdemelte volna.
De a Budai 11 okosan védekezett. A játékot na
gyon befolyásolta a mély talaj és kombinációi, 
szép játékot alig-alig lehetett látni s ami volt, 
az is csak a két szélen folyt le.

A mérkőzés úgy kezdődött, hogy a Pécs- 
Baranya hagy gólardnnyal nyeri a mérkÖsést.

Minthogy őt percig tartó hatalmas fölény után 
veszik csak észre azután a csatárok, hogy belül 
bem lehet Játszani, kombinálni és ettől kezdve 
a játék súlypontja a szélekre esik. A 14. percben 
már-már gólnak látszik a Halas—Magyar-akció, 
amikor Lantos az utolsó pillanatban ment. Ez
után váltakozó játék következik és hol Birinek, 
hol pedig Lantosnak kell tudását csiHogtntnia.

A félidő Végén, ■ 41. 
percben sierzi meg a 
Budai 11a vezető gólt.

Schmidt beadását Iváncsics 
röviden menti, Czumpft 
bead, Iváncsics elengedi a 
labdát, amelyet Kárpáti a 
hálóba lő (1:0).

Szünet után mintegy 
húsz percig a Pécs-Bara
nya lámád s a 20. perc
ben sikerül is kiegyen
lítenie.

Magyar lefut, magára
hatva a védelmet, a tizenhatosról bead és 

Halas a kapuba lövi a labdát (1:1).
Nem sokáig Örülhetnek azonban a kiegyenlítés
nek, mert a 26. percben Sztaneslk a kaputól jó 
messzire forgolódik a labdával, végre megpöc
cinti kissé, Biri fogja Is, de

általános elképedésre: a labda a hálóba 
csiisalk. potyagól (2:1).

A hátralévő időben hiába lámad a Pécs-Baranya, 
■ budaiak lelkesen védekeznek a az eredmétty 
nem változik. 

Czumpft

vízmentes

sátorponyvák 
Háttuákok speciális készítője

íOuii oszKftn
A Bástya kiharcolt egy 
pontot a III. kerületiektől

Bástya—III. kerületi FC
2:2 (1:1)

Szeged, május 10.
(A Hétfői Napló tüdőéit ójának telefon jelen

tése.) Nagy izgalmak és még nagyobb közön- 
•ég voltak a kisérő jelenség! a Bástya élel-há-(Keletip.

kezdődik. Buday ugyanis kifutva, elvetéslel 
véd, mire Auer rá/ut és csúnyán arconrugja.

A kapui arcát rögtön elönti a vér, klvlsslk 
és Vampetice áll a kapuba.

Mindenki azt hinhé, hogy az Újpest most ki
használja as alkalmat, de nem. Még annyira 
•em viszik, hogy kapura tudjanak lőni. A 18. 
percben befásliiolt arccal visszatért Budai és 
mindjárt fogja is Auer lövését. Ezután

Bocskay védekezésre fekteti a súlyt.
Vincéé és Máléfl is inkább halfot játszanak és 
a megmaradt három szál legény ott elől csak 
el-elvétve fut le az újpesti kapuhoz. Mátéd ke
rül egy ilyen alkalommal jó helyzetbe, de ha
talmasan kapu mellé lő, majd Markos kerül 
tiszta helyzetbe, de a biró tévesen lesállást fuj. 
Csöpögő esőben és vérszegény újpesti akció 
közepette ér véget a mérkőzés.

o rosszul vetődő
mek gólt lő (1:0), de három perc múlva StanzI

Déri jóvoltából egyenlít (1:1). 
A 14-ik percben Remmer 
kavarodásból a Vasast 
juttatja előnyhöz, amit 
Paczolay a 28-ik percben 
16-osról lőtt szabadrúgás
sal egalizál (2:2). Nagy 
izgalom, biztatás, puska
poros hangulat, a Vasas 
újabb gólt lő, fütty után, 
de csakhamar Csendes 
gólja nagy megkönnyeb
bülést idéz elő a kispesti 
fronton (3:2). Ettől kezdve 
Kispest védelembe vonult 

s a játék csapkodássá fajult.
A második félidőben serrt javult a nívó. A 18-ik 

percben Lukács góljával 4:2-re javul a gólarány. 
majd Kiss Gábor szabadrúgását Déri ismét el
nézi, végül a 3(l-ík percben Steiner egyéni lefu
tással beállítja a végeredményt.

Kispest a 10-ik helyre ugrott fel...

lói harcának. Az eredmény körülbelül fedi az 
erőviszonyokat. Kiforrottabb, jobb futballt a 
III. kerület játszott ugyan, de a megszokott 
környezet és a saját pálya előnyt révén a 
Bástya egyensúlyozni tudta az ellenfél nagyobb 
technikai tudását.

A szegedi csapat nagy lelkesedéssel fekszik 
bele a mérkőzésbe és fölényes játéka a 16. 
percben gyümölcsöt érlelt.

Kronenberger beadását Kittinek sikerült 
góllá értékesítenie.

A 25 perctől kezdve a III. kerület veszi At az 
mérkőzés irányítását és 
és a 37. percben már ki 
is egyensúlyozta a Bál
ivá gólelőnyét.

a kiegyenlítő gólt 
Zilahi közvetlen ko
séiról juttatta Be- 
neda hálójába.

A második félidőben ha
talmas záporeső zudul a 
pályára. Az iram nem 
hagy alább, a Bástya 
erősen támad és ennek 
folyományaként újból ve-

Kronenberger 11. zetéshez jut. Az egyik 
erőteljes támadás során 

Szuilk égy labdára kifut, a labda azonban Kro- 
nenbergerhez kerül, aki átpasszol Kittinek és

■ szegedi csatár újból bevágja a vezető 
gólt.

Ar eső most hatványozott mértékbcnzudul a 
Játékosokra, a közönség pedig óriási izgalmak 
között várja a fejleményeket. A két pontot 
azonban mégsem sikerült Szegeden tartania a 
Bástyának, mert a 21. percben

Fenyvesi beadását az offszájdgyanus hely
zetben álló Zilahy a kapuba továbbítja 

s ezzel a Bástya javára álló mérkőzést kiegyen
lítette^______ . __________________________

Kellemes 
nyara lesz

Bergsmann 
cziaanan 

Peterdy-u. 14.

Gallina volt a hőse 
a Nemzeti szombathelyi 

mérkőzésének
Sabária - Nemzeti 0:0

Szombathely, május 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tése.) A kétezer néző előtt játszott m-rközésrn 
a Sabaria volt a jobbik csapat és a győzelmet 
határozottan meg il érdemelte volna. Hogy 
azonban mégis gólnélküli döntetlent hozott a 
bajnoki ligajáték, az csaknem száz szátalékig 
Gallinának volt az érdeme.

Az osztrákok ellen remekelt válogatott 
kapus volt a bőse ennek a mérkőzésnek.
A Sabariának több gólhelyzete volt. Erek kö

zölt keltő eldönhtetté volna a mérkőzés sorsát. 
Iglódynak az első percekben ment veszendőbe 
cgy kitűnő gólhelyzete, a másik pedig Kovács 
//-nek a meccs 44-lk percében kapu föló kül
dött lövése volt.

Vlligniru Herákefirok, 
varrógépek roszKtfa la

„DIADAL" TJtöl.ötV-Ut 28.
u.kOseleb.) Kérjen díjtalan képes nagjárjegyzéke:.

Nöl Tavaszi Kábát,
tarlót dt»»Uela*kWl, áriáéi táteMWkbna.. r 

Női Trotteur Kabát,
otlnot tacónokban, *l»őr*ndfi neabóauaka P 

Nöi Köpeny,
kélOnNle fás* divattoraAkoaa, tététtéa m 
leket* salában végig bélelv* P

Női Ruha,
mintáson MuiMllnból a lagujaM raaőaokbaa P 

Nöi Ruha,
gyapja Crepe de CkinMl. minin arabéi P

Női Ruha,
jé minőségű Crepe 4* CNaWl, tlvetesiaekbea P

Nöi Ruha, 
dl vato* gyapjú Béli a k*lmékbSl_ _ m. «» P

Női Ruha, 
oelkos Ponpllabél, Alva tavi aekb*a és favóMkban

Női Ruha,
Jó mlnöeégfl panamából, feltár, Srap, kék 
és róstaninbea

Női Ruha.
■InU, OnudlBUdl, MM, UiUÍUtó*. f 

NŐI Tenis-Ruha,
rlpaskelmékből, fen faeónokbai, mln<*n selabea

Női Kerti Ruha,
mlatiaott delafnbót, világot és adtát mrin*kbea Z 

Mosó Pongyolák,
divatmlntákkal. setét é* világé* mtinekbn P 

Oxford Blúz,
kitünően mosható dlvatanyagbél —

Csíkos Pouplln Blúz, 
elsőrendű kivitelben

Mongo! Selyem Blúz, 
sok *sép fazőnban..

Plissó Alj, 
gyapjú Roll n bői, kék, tokát* és f*Mr ariabw P

Tweed Alj,
gyapjú dtvatkelMékbdt Z

Leányka Ruha,
divatos gyapjukelmékbél, késsel kertolt gal
lérral 4 évesnek ... ... ................ ...... ... ... p

Nagyságonként P 1.— emelkedés

Leányka Bérmaruha, 
fehér pepitából, igen oelaoe kiritotbea, 
8 évesnek ... ............_............   _ P

Nagyságonként — .80 fillér emelkedés.

Leányka Ruha,
Intézeti oelkos kelmékből, ssatróegallórral é* 
késeiével, « évesnek — ... ... P

N*n*áconként —.40 fillér emelkedés

19—
39—

48—
33—
25—
29-50
1950
12-50

10-50
9-80
7-80
1.90
380
580
9.20

17-50
9-80

14.50

1050

10-

5-80

Nemzetközi VkLsávon
kapott

Jöjjön már délelőtt! /5R\ Délután nagy a torlódás!

IFÉNwVÉS
CALVIN-TÉR 7.

Halálos veszélyben 
forgottá,,halálugró" 

világrekorder
HÉTFŐN ESTE LESZ A BEMUTATÓ

Ringens „halAIligró" világrekorder vasárnap 
akarta bemutatni n világszenzációt kellett pom
pás szhltóit és halálugrásait. A ritka bravúrsoro
zat bemutatását hétfő estére kellett elhalasztani, 
mert az eső miatt n haláltornyok deszkázata 
annyira síkos lett, hogy Ríngens csak kivételes 
hidegvére és bátorsága révén kerülhette el a su
lyos szerencsétlenséget. A kisórö műsorban sze
replő öt amerikai uszógörl kápráztató mutatvá
nyai és Nolsette két autós halálugrása is hétfőn 
kerül bemutatásra. Az utolérhetetlen Izgalmat 
nyújtó sportfitenzAció helyArai 50 fillértől 3 
pengőig terjedően a Millenáris-pálya pénzlárainfil 
kaphatók.

Áll a harc második 
ligában

A második ligában meglcpclésmentesen vég
ződlek a meccsek. A favorltok kiadós győzel
meket aratlak, egyedül talán a Bak TK veresége 
váratlan n Józsefvárostól.

■f /x Q| visszatéritéssoi kedvezményes 

dU lo-ossport inflvásör 
A * letrufabb dlv»tu) «»*« 920P-s“«I^P4.Í0 
Rnbinsteln

Leányka Ruha, 
tlvatkoeká* ■üselyembA, pelena ajaztuu, 
s évesnek___ _ _  ... —.........._ ~ J

Nagyságonként —.40 fillér emeltedé*

Gyermek Játszó Ruhák,
Jól mosható ostoréból, hímzett gallérra), 
1 évesnek ... _. .„ _______  ... _ ... P

Nagyságosként —80 fillér amalkaééa

Gyermek Játszó Ruhák, 
mlntásott moaók*lmókból, igen tartós minőségek, 
I évesnek _ _ .......... — P

Férfi divatöltöny,
kitűnő ssabómunka, t vagy t soros _ _. _ 1'

Férfi Trench-Coát Kabát, 
elsőrendű divatanyagból...

Férfi Hubertus Kabát, 
kiváló jó lódén kelmékből _ . -- - •

Férfi Vihar Kabát,
oörerős tartós anyagból — — — ___.^P

Férfi fehér Tenis Nadrág, 
kitűnő pamutváttonból P

Sport Szövet Nadrág, 
divatos mintákban, elsőrendű anyagból - — P

Matróz Fiuöltöny,
kltfiaő sarlóiból, végig bélelve, fi évesnek P 

Nagvságonként 1.80 emelkedés 

Fiuöltöny,
Jó minőségé aportkslmékbői, igen Jó asabó- 
munka. 4 évesnek....... ..... .. ...  .... P

Nagyságosként ír— áremelkedés
Fiuöltöny,

bőrövé* mintázott pamut kelmékből, 5 évesnek P 
Nagyságonként —.80 fillér emelkedő*

Nöl divat Cipő,
Mftrke ée drap sametta antilopból, Aive* 
formákban — — _ —

Női Teniscipő,
mappa gumml talppal, kiváló Jó a*laő*4g _ P

Férfi Teniscipő, 
orapps gammi talppal, kiváló minőség

Férfi Félcipő, 
barna és fekete sulnbea, mvatolt kénfmukz P

Nöl Szandoiettek, 
ereppa gvmmitalppaL barna éa drap srisb*a p

3-S0

3-30

-98
58-
38-
1950
1650

6-80
9-80

1880

14-

7-

1450
5«o
6-80

1450
11-60

p

p

Gyermek Szandálok,
dupla talppal é« varráseal, elaőreedfi kfvtt*n»*a

18—25-ig 26—30-ig 31—35-ig
5-80 7.2O 8.80

Mintákat és árjegyzéket 
készséggel küldünk.

Postán utánvéttel bérmentve 
szállítunk.

Bllstein-sziiliásniliittk
legújabb modelljei beérkeztek.

Miskolc és Kaposvár párharca tehát válto
zatlan, a harmadik hely véglegesen • 

Vác FC é.
Az eredmények a következők:

Attila—Turul 4.0 (2:0). A gólokat Rudas, 
Bán és Vadász (11-esből) lőtte. Az Attila végig 
nagy fölényben volt. Földit (Turul) a II. félidő 
25. percében durva JAtck miatt kiállították.

Maglód—Megyer 6:3 (4:2).
Vác FC—Soroksár 3:1 (1:0).
Terézváros—Rákospalota 2:1 (1:0) 
Józsefváros—Bak TK 4:3 (1:0).
Somogy—Kossuth 5.0.Az atlétikai csapatversenyek eredménye
Vasárnap Indultak meg az atlétikai csapat

bajnok! küzdelmek. Sajnos, az időjárás nrm 
kedvezett s igy a Törekvés—SÁG mérkőzés el 
is maradt.

A legnngj’obh érdeklődés az egyetemisták né
gyes mérkőzését kisérte.

A küzdelmet 74.5 ponttal a TFSC nyerte,
J. BESC öl pont, n. MAFC 50 pont, 4. 

KEAC 29 pont.
Kiemelkedik Paku It mp-es 100 métere, 

Bácsalmási 181 etn-es magasugrása és 4310 
cm-es diszkoszvetése.

A Közg. EDC, MTE és BIK versenyéből a 
Közg. EDC került ki győztesen 

s e verseny kimagaslóan legjobb eredménye fia 
ugylátszik isméi magám talált Németh MTE 
15:66.4 mp-es 5000 métere.

A BSE—Poslás mérkőzésen nem toltak nagy 
eredmények s *

gyűzütt a BSE 06:54 arányban.
Takács 5583 cm-es gerelyvetése és Solt 11,3 

mp-es 100 méteres ideje említhető meg.



HÉTFŐI NAPIÓ Bugipeai, I9»í mijm jf.

A MAC nyerte Magyarország ez évi birkózó 
csapatbajnokságát

fölt, mig a világbajnok Keresztes bírói tévedés 
folytán vereséget szenvedett ePtőtől.

MAC—VTE 12:15. Zombory II., Tasnády, Kár
páti, dr. Papp és Adorján győzelmei az eddigi 
formáknak megfelelően jutott érvényre, mig

A birkózó csapatbajnokság döntő mérkőzéseit 
vasárnap este fejezték be a BSzKRT tornatermé
ben. A verseny döntő küzdelme 
UTE csapatai kCjőtt 
zonvtalan kimenetelű

MAC és az 
mindvégig izgalmas- és hí
vóit. Az er< <‘ k n kö-

Kárpáti Károly

MAC—Herminámért! AC 673, Zombory II , 
Tasnády, Zombory I., Adorján és dr .Papp győ-

KÜLFÖLDI SPORTNAPLÓ
Bárány Európa-rekordot 

úszott Bécsben
Az egri uszógárda iónyes győzelme az EWASC versenyén

Bécs, május 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az immár világhíres egri uszó- 
gárda szombaton és vasárnap nz osztrák 
fővárosban vendégszerepelt az EWASC 
nagyszabású nemzetközi versenyén.

Az egri úszók pompás teljesítményük
kel Ismét magukra vonták Európa 
uszószakértőlnck figyelmét s klttlr.ő tel
jesítményeikkel 30:33 arányban fényes 
győzelmet arattak a legjobb osztrák 
úszók felett. Valamennyi teljesítmény 
közül kiemelkedik Bárány István dr.- 
nak száz méteren elért 58.6 mp-es 
Ideje, mellyel ismételten beállította az 

európai rekordot.
Ennél jobb időt az egész világon eddig csak 
az amerikai Weissmiillcr úszott I A 100 mé
teres versenyben második az osztrák Tci- 
scher, harmadik nz egri Baranyai lett.

A 0X100 m. stafétaversenyt az EWASC 
csapata nyerte, a másodiknak beúszó egri 
staféta elölt, azonban az egrieket Bitskey

Orbán, Donogán, Darányi és Szepes 
győzött Münchenben

München, május 10.
(A Hétfő Napló tudósitójának telefon- 

'felentésc.) ünnepélyes külsőségek között, 
mintegy tízezer főnyi közönség jelenlétében 
folyt le ma a Ilans Braun-cmlékverseny 
jnásodik napja. A versenyen magyar atlé
ták is indullak s

az egyetlen Szabó Miklóst kivéve, vala
mennyien mcgállták a helyüket.

Különösen Darányi győzelme értékes, 
akinek végre sikerült a világrekorder 
Hirschfeldet maga alá gyűrnie. Igen jó 
eredménnyel győzött Donogén és Orbán, 
meg Szepes eredménye is biztató. : mp. 3. üanz (nemet) 1:ö;

Készletei eredmények: Magasugrás: 1.1 Miklós (magyar) 1:58 mp.

A magyar amatőr válogatott csapat 
nagy győzelme Pozsonyban 

Magyar amatőr vál.—CsAF 5:2 (3:1)
Pozsony, május 10.

(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A magyar válogatott 3000 főnyi 
közönség előtt, nagyszerű játékkal győzte le 
a CsAF válogatottját. A magyar csapatban 
különösen Déry,'Keszely 11., Rajnay és Sár-

VILÁGSZEMLE
AZ ADMIRA ÓRIÁSI VERESÉGE. 

Szomszédaink futballvasárnapja.
Ausztria: óriási meglepetések! U'SC—Admira 

5:1, (úgy látszik Bécsben is feketevasárnnp 
volt). Rapid—Ausztria 4:2, WAC—Slovan 6:Ó.

Csehországi Nachod-Meteor 1:1, Viktória 
Ziskow - Klndno 2:1.

Olaszország: Jmcnlus—Tricslinn 4:0, Ge
nova—Torino 3:2, AS. Roma—Vcrcelli 5:0, 
Ambrosiana—Llvorno 1=1. Bologna—Modena 
Milano— Leguatio 2:1.

A PRÁGAI LIGABAJNOKSÁG 
vasárnapi eredményei a kővetkezők: Slavia— 
fíohemians 3:0. Góllövök: Svoboda, Klotz és 
Csambnl. 15 002 néző. - II liga l.lben—V|k- 
toria- Püsen l-0. Ccchie Kariin—Cecília Vili 
2 0 _____________________

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MülNTEZET B. T. K0RFOBG0G£P£ W, BUDAPEST, VI, ABAD! UCCA A. - NYOMDAIGAZGATÓ. HAVAS M.

Magas a házatok, 
Kunyhóban lakom én
s ott clánoztatunk
Mindketten a „ftOXM-nél

H a s k A mérnök
Budapest, Teréz-körút 10 Telefon: 277—80
Ambrus dr. vereséget szenvedett Bekétől, vala
mint

Proka I. győzelme Keresztes fölött 
a meglepetés erejével hatolt.

Magyarország 1931. évi birkózó csapatbaj
noka a MAC csapata vereség nélkül, 

második az UTE egy vereséggel és harmadik 
Hcrminamezci AC 2 vereséggel.

a

előbbváitása miatt diszkvalifikálták.
Vizlpóló: MESE—EWASC 5:1 (3:0)

Az egri csapat úgy technikailag, mint takti
kailag egy teljes klasszissal felülmúlta ellen

Bitskey I.Dr. Bárány István

felét, amely azonos volt az osztrák váogatott 
csapattal.

Végeredményben a pontversenyben az eg
riek 39:33 arányban győztek.

Orbán (magyar) 178 cm. 2. Lechler (né
met) 173.5 cm. 3. Bonneder (német) 173.5 
cm.

Távolugrás: 1. Mölle (német) 711 cm. 2. 
Szabó József (magyar) 694 cm.

Sulydobás: 1. Darányi (magyar) 1473 
cm. 2. Hirschfeld (német) 1450 cm. 3. 
Schneider (német) 1445 cm.

Diszkoszvetés: ' 1. Donogán (magyar) 
4440 cm. 2. Hirschfeld (német) 4212

Gerelyvetés: 1. Szepes (magyar)
cm. 2. Weimann (német) 6000 cm.

800 m síkfutás: 1. Peltzer (német)
mp. 2. Danz (német) 1:57.6 mp. 3.

cm.
6130

1:57.1 
Szabó

kány játéka tetszett. A pozsonyiak fejvesztet
ten játszottak, különösen a kapusuk hibázott 
sokat. A gólok sorrendje: eKszely 1. és 11. p.), 
Müller (Pozsony) 24. p., Keszely (29. p.), II. 
félidő: Keszely (27. p.), Déri (41 p.), Mayer 
(Pozsony) 44. p. Biró: Frankenstein (Bécs) 
volt.

I Bukarestből jelentik: A Balkán—Kupa során 
| Románia 5:2 (1:0) arányú megérdemelt győzel- 
| met aratolt régi riválisa felett. A gólokat Sepi 

(25. pl, Bodola (50), Rosanov (51), ” ' ’
(61), . ........................................ .......
lék.

, . ... .... Bodola
Stanciu (63. és 73.) és Pancew (85.) lőt-

A

MAGYAR TENNTSZGYŐZELMEK 
BELGRÁDBAN

Balkán Kupáért folyó tenniszverseny 
a döntőkig jutott, a hatalmas zápor miatt 
nem tudták a versenyt befejezni. A magyar 
résztvevők közül Schrédcrné bejutott a női 
egyes döntőjébe s a Schrédernc—Silbersdorf- 
pár vegyespáros döntőjébe.

JAPÁN DAVIS CUP GYŐZELME 
JUGOSZLÁVIA FÖLÖTT

Japán és Jugoszlávia lenniszvúlogntott csa
patai Zágrábban játszották le Davis Cup 
mérkőzésüket. A második nap után apán 3:0 
arányban vezet s igy- bebiztosította győzelmét.

A WAC NYERTE A QUER DURCH WIEN-T.
Vasárnap délelőtt futották le a „Bécsen ke

resztül" futást, amelyet 33 egyesület közül a 
WAC nyert meg 10:29.6 mp-es idővel a Hakoah 
előtt.
A BIRMINGHAM GYŐZELME ZWICKAUBAN.

Az angol liga egyik jóképességü csapata, a 
Birmingham vasárnap Zwickauban mérkőzött 
egy kombinált csapattal és azt szép játék után 
2:1 (1:0) arányban legyőzte.
A BESZKÁRT .GYŐZÖTT NAGYVÁRADON, A 

FÉR. VASUTAS KIKAPOTT ARADON
Beszkárt—Chrisana 2:0 (0:0). Nagyvárad 

egész sporltársadalmát lázba hozta a magyar 
csapatok utóbbi nagyszerű nagyváradi szerep
lése s mintegy négyezer főnyi közönség nézte 
végig a Beszkárt mérkőzését is. A kitűnő pesti 
amatőr-csapat teljes mértékben kielégítette az 
igényeket s Nyilas két góljával biztosan győ
zött. A Chrisanát a Nagyáradi AC négy legjobb 
játékosával erősítették meg. A vendégcsapat leg
jobbja Borszékv és Glosz.

AMTE—Fer. Vasutas 2:0 (0:0). Az esőtől sá
ros pályán a vendég pestiek formán alul ját
szottak s a kissé erélyes AMTE-tól megérdemelt 
veszteséget szenvedtek. Az aradiak mindkét 
gólját Blaskovics szerezte.
A RESICAI UDR LETT A TEMESVÁRI KERÜ

LET BAJNOKCSAPATA
Temesvárról jelentik, hogy, a kerületi baj

nokság végleg eldőlt a resicai UDR javára, 
amely tegnap a TAC felett 3:1 (1:0)-ás győzel
met aratott. A Bánátul pedig 4:0 (2:0) arány
ban győzött a tavalyi bajnok TMTE ellen. .4 
Ripensia nem játszott. A másik profiegyüttes, 
a II. Kér. FC viszont nagyközönség *
tóttá bemutató mérkőzését.
TILDÉN GYŐZELME RICHARDS

Hosszú idő után Tildén ismét 
mérkőzést vívott Richards ellen, a newyorki 
Madison Square Gardenban s 5:7, 6:0, 6:1 
6:3 arányban győzött.

JUGOSZLÁV EREDMÉNYEK
Eszék: Gradianski—Sand 2:0 (0:0), Sza

badka: SMTC—Sport 1:1 (0:0), 
ZTK—Tri Zvezde 
grád: Soko—ZUG 
cordia—Illíria 3:2

előtt tar-

ELLEN 
komoly

Zombor: 
(Apafin) 2:2 (1:1), Bel- 
1:1 (1:0), Zágráb: Con- 
(2:1).

VAGY GÖBEL?CEINAR
A május 21-én Belgádban lejátszandó ma

gyar—-jugoszláv válogatott mérkőzésre a 
jugoszlávok a cseh Ccjnart és bécsi Göbelt 
ajánlották bíróul. Az MLSz. választása alig
ha lesz vitás.

COCHET NYERTE 
AUSZTRIA TENNISZBAJNOKSÁGÁT

Ausztria tenniszbajnoki versenyeit vasár
nap befejezték. A férfiegyesben a világbajnok 
Cochet 6:3, 4:6, 6:1 és 6:3 arányban legyőzte 
a spanyol Maiért, a döntőben pedig 4:6, 6:1, 
6:1 és 6:4 arányban a pompásan védekező 
csehszlovák Menzel. Kehrling a német Rost 
kisasszonnyal játszott a vegyespárosban s 
győzött a cseh Deutsch—Hecht-pár ellen, a 
döntőben azonban Kehrlingék 6:1 és 6:2 
arányban vereséget szenvedtek az Aussem— 
Mayer-pártól.

Hild László,

Remek uszóprogramm, öt érde
kes vizípólómérkőzés a MUSZ 

évadnyitó uszóversenyén
A Magyar üsző Szövetség holnap, kedden 

rendezi nz uszóévad megnyitó versenyét, amely 
egyben nz úszók búcsúja lesz a Nemzeti Sport
uszodától. A verseny egyben az első olimpiai 
előkészítő verseny is. lesz és az uszoszámokon 
kívül öt érdekes pólómérkőzés egészíti ki a 
nívós programmot.

A 200 méteres mellúszásban
Mezei Ferenc és Pázmán Ferenc, a 100 méte
res hátuszásban Bitskey Árpád, Nagy Károly, 
Ullnlch János, Bitskey Aladár és Mártonffy 
Lajos, a 100 méteres gyorsuszásban Bárány 
István dr., Wanlc András, Mészöly Tibor, Sza
bados László, Gáborfl Antal és Boros Viktor, 
400 méteren vitéz Halassy Olivér, Bitskey Zol
tán, Baranyay Károly, Kánásy Gyula és Bozsi 
Mihály a biztos indulók.

A 15 perces vlzipólómérkőzések’ párosítása a 
következő: A válogatott—MESE. A válogatott 
—B válogatott. A válogatott—Ifjúsági váloga
tott. B válogatott—MESE. B válogatott—Ifjú
sági válogatott.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X A zöld-fehérek győztek ■ „flók-derbyn" 
is. FTC—MTK 2:1 (1:0). Az amatőridők nagy 
riválisainak bajnoki találkozása az FTC kis- 
gólarányu, de megérdemelt győzelmével végző
dött.

X A szegedi tornászkerület dlsztornája. 
Egyévi iornászmunka befejezését ünnepelte a 
MOTESz déli kerülete, tcgegyesületeinek bevo
násával jól sikerült diszloma keretében. Ennek 
ar ünnepélynek különös jelentőséget adott, 
hogy ezen részt vetlek a Szegedi Munkás Egy
let tornászai is, akik egy régebbi versenyen 
történt incidens folytán a szövetségből kivonul
tak és annak munkájában nem vettek részt. 
Először a SzTK és HTVE hölgycsapntai sza
badgyakorlatokat mulattak he és a SzTE férfi
csapata szövetségi -szabadgyakorlatokat vég 
zslt. A közönségnek különösen Hangi Csilla. 
Salamon János, Sugár Viktor és Zemplénül 
Zoltán főiskolai hallgatók gyűrűs tennlsz-be- 

mutatója tetszett. Gyürühintán a kerület váló* 
gatott tornászcsapata aratott nagy tetszést 
majd a SzTE hölgycsapata ritmikus táncgya. 
korlatokat mutatott be. Az ünnepség a Hiszek, 
egy hangjaival ért véget. A rókusi tomacsar- 
nokot ebből az alkalomból a nagyszámú és 
előkelő közönség teljesen megtöltötte.

— Baksa János főkapitány-helyettes elő
adása a gyermekvédelemről. Baksa János 
dr. főkapitányhelyettes, a rendőrségi közi 
igazgatási osztálynak vezetője, a Gyermeki 
hét alkalmából előadást tartott a Pedagógiai 
Szemináriumban a gyermek és az utcai közi 
lekedés problémájáról. Baksa főkapitányi 
helyettes, aki a közlekedés kérdésének ki
tűnő szakértője, rámutatott arra, hogy a 
sajtó nevelő propagandájának igen nagy je. 
lentősége van a közlekedés terén. Előadái 
sában ismertette a rendőrségnek a belügy
miniszternek és a kultuszminiszterhez be
nyújtott tervezetét arról, hogy a gyermeke* 
két már az iskolában tanítsák a helyes köz
lekedés rendjére. Baksa János dr. előadását 
a közönség nagy érdeklődéssel és tetszéssel 
fogadta.

X Aa UTE nemzetközi és bajnoki tennisz- 
versenye. Hétfőtől kezdve rendezi az UTE a 
szövetség megbízásából Budapest bajnoki ver
senyeit, melyeknek nemzetközi jelentőséget 
biztosit neves külföldi versenyzők részvétele. 
Sikerült az osztrák bajnoknő Ilse Herbst mel- 
lett az osztrák férfiéljátékosoknak a versenyen 
való részvételét biztosítani. Valószínű Ariens 
és Matejka és biztos a fiatal Bolzano részvé
tele. Jelentkezett a versenyre Acker, a lengye
lek egyik legkiválóbb versenyzője, aki ugyan
csak Bécsből jön a többi versenyzőkkel együtt 
Budapestre. Kilátásba helyezte ezenfelül Dup
láit, a franciák egyik büszkesége is a verse
nyen való szereplését, akiknek a magyar éljá
tékosokkal és elsősorban Kehrlinggel való mér
kőzése nagy attrakcióvá fogja ezt a kitünően 
előkészített versenyt emelni.

X A SÍ Szövetség közgyűlése. A Magyar Si 
Szövetség elhalasztott közgyűlését ma, hétfőn 
este 7 órakor tartja meg a BBTE szénatéri 
klubházában. A közgyűlést este 8 órakor díj
kiosztó vacsora követi.

X A pécsi birkózók győzelme a kaposváriak 
felett. A Pécs—Kaposvár városközi birkózó csa
patverseny második fordulóját vasárnap bonyo- 
Iitották le Kaposvárott. Az első és a második 
forduló összesített eredménye alapján Pécs 
23:22 arányban győzött. A kaposváriak közül 
Szekfű, Fehér és Szilárd, a pécsiek közül pedig 
Schuster, Müller és Kiss aratott győzelmet.

X Elek Margit nyerte az FTC női tőrverse
nyét. Az FTC vasárnap rendezte országos 
női tőrversenyét a Fodor-féle vívóteremben. A 
tizennégy induló nivós küzdelmet vívott egy
mással. A győztes Elek Margit BBTE lett 7 
győzelemmel, 2. dr. Rozgonyi Györgyné FTC 
6 győzelemmel, 3. Durand Cili MMVC 4 győze
lemmel, 4. Dani Baba MAC 4 győzelemmel.

X Kabos Endre nyerte a Horthy—Sza- 
bolcs-cmlékversenyt. A Szolnoki Vívó Club 
vasárnap rendezte a Horthy—Szabolcs-, 
emlékversenyét, amelyet a magyar kardvivó 
gárda aiine-java kevés kivétellel teljes 
számban megindolt. A verseny jelentőségét 
emelte, hogy a Vivő Szövetség ezt a ver
senyt a bécsi Európa bajnokságra válogató
versenynek minősítette. A verseny eredmé
nye a következő: 1. Kabos Endre Tisza Ist
ván VC 6 győzelemmel. 2. Gerevtch Aladár 
MAC 6 győzelemmel. 6. Glykais Gyula Szol
noki VC 6 győzelemmel. 4. dr. Doros 
György RÁC 6 győzelemmel. 5. Gönczy La
jos MAC 4 győzelemmel.

NYILTTÉR
Az alábbi közleményekért sem a szerkesztő

ség, sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget. 

Figyelmeztetés a hatóság 
által elrendelt általános 

patkányirtás ügyében
A kötelező patkányirtási rendelettel kapcso

latban a napilapok vasárnapi szómában olyan 
közlemények jelentek meg, amelyek hivatalos 
jelleget színlelnek s ezzel a háztulajdonosokat 
tévedésbe ejthetik.

Alulírott ipartársulat tagjai évtizedek óta 
iparengedélyük alapján teljes felelősséggel 
gyakorolják iparukat s igy működésük semmi
féle különleges ellenőrzésre nem szorul.

A fentebb hivatkozott, nyilván konkurrensek 
által közreadott közleményekben téves nz az 
állítás, hogy a patkányirtó-vállalat munkájá
val előálló esetleges károkért a megbízók, te
hát a háztulajdonosok tartoznak felelőséggel. 
Ellenkezőleg mindenki tisztában van vele, 
hogy tételes törvényeink szerint végeredmény
ben egyedül a vállalkozó felelős azért, ha 
munkájával kapcsolatosan bármi kár állana 
elő.

Ilyen lehetőség azonban éppen tagjainknál 
van kizárva, mert ők nem csnpán az Irtáshoz 
szükséges tökéletes hatóanyagokat adják, de az 
irtási munkálatoknak szakszerű keresztülvite
lét teljes felelősségük mellett végzik el, még 
pedig mindezt 30 százalékkal olcsóbban, mint 
amennyibe a polgármesteri rendeletben fel
sorolt irtószerek maguk kerülnek.

Egyebekben a tagjainkat ért sulyos és ten
denciózus támadások miatt a megtorló lépések 
folyamatban vannak,

Budapesti Rovar és Kártékony 
Állatokét Irtók Ipartársulata.

A szerkesztésért és kiadásért fele’- 
Dr. ELEK HUGÓ


