
oldal
Badoperí, 1931 md/tu tíj

fillérAraXXS Mofycan, 20. u.

HÉTFŐI NAPLÓ
I

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:

Egy évre 5 pengő « Félévre 2*50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2’50 dinár, Németországban 10 
pf. Olaszországban 1 Líra, Romániában 5 lel

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK

D»- ELEK HUGÓ És MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEk 
Szerkesztőség éa kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér, Erzsébet-körut 4. azát* 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VL kér. Aradi-utca 8. az (Globua nyomdaj 
Telefon: József 308-00.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut 245-81, 100-41

F

Fényes nappal 
kirabolták Kiéin Gyula 

'ankelnök lakását4

Vasárnap délben vakmerő betörök behatoltak 
a Párisban időző Kiéin Gyula gondosan őrzött 
lakásába -« A tettesek vandál pusztítás közben 

ékszerek után kutattak

Percek alatt végeztek a 14 szobás lakással
Vasárnap délben példátlanul vakmerőén 

Végrehajtott, nagyszabású betörés történt a 
Lipótváros legelőkelőbb pontján, a Vécsey- 
ntcában, alig pár lépésnyire a Szabadság-tét
től, ahol ebben az időben a revíziós gyűlés 
közönségének nagy tömege hullámzott fel 
Ifa alá.

Fényéé nappal, forgalmas utcában, nagy 
bérpalotában történt a betörés,

Á Vécsey-utca 3. számú elegáns bérpalota 
második emeletének egész utcai frontját fog
lalja el Kitin Gyulának, a Magyar Általános 
Hitelbank alelnökének lakása. Nyolc szobá
ból és hat mellékhelyiségből, összesen tehát

14 helyiségből áll a második emelet 8. 
számú IaVAa,

K/dn Gyulának a Svábhegyen, a Dalma- 
tatca 1. szám alatt villája van. Itt szokta a 
pyarat tölteni. Két héttel ezelőtt

a család kiköltözött a Dalma-utcal vil
lába

Felfedezik a vakmerő betörést
Kiéin Gyula mielőtt elindult a párizsi útra, 

megkérte Forbát Imrét, hogy vigyázzon a 
lakására. Forbát Imre dr. meg is ígérte, hogy 
gondoskodik arról, hogy napjában többször 
is megnézzék a lakást, vagy ö vagy hozzá
tartozói, vagy pedig a személyzetük. Ha
sonló módon megkérte Kiéin Gyula másik 
sógorát, Popper Hugót is, aki szintén meg
ígérte, hogy gondoskodik majd a lakás őr
zéséről.

Ezenkívül még Fehér Gergelyné házfel- 
ügyelönöt is megbízták Kiélnék azzal, hogy

napjában néhányszor menjen föl as 
emeletre 

és nézzek utána, rendben van-e minden.
Forbát Imre dr. és Popper Hugó a kérés

hez híven pontosan teljesitették is Ígéretü
ket. A családtagok, vagy a személyzet vala
melyik tagja

naponta többször Is megnézte Kiéin 
Gyuláék lakásának as ajtaját.

Éppen igy teljesítette kötelességét Fehér Ger
gelyné házfelügyelőnö is és éppen ezért 
mintegy csodával határos és a betörök pél
dátlan vakmerőségét mutatja, hogy

vasárnap mégis csak sikerült kifoszta
niuk a lakást.

Vasárnap reggel nyolc óra tájban a 
,Vécsey-utca 3. számú ház

vlcchúzniesternője
a lépcsőházat söpörgette. Mikor a második 
emeleti lépcsőházhoz ért, önkéntelenül is 
rápillantott Kicin Gyuláék lakásának ajta
jára. A két lakat rendben olt függőit az 
ajtón. Valamivé] később

Fehér Gergelyné 
ment föl a lépcsőkön és ö is látta a két laka
tot. Tiz órakor

dr. Forbát Imréné

és magukkal vitték a személyzetet is. Kiéin 
Gyula azután néhány nappal ezelőtt

a feleségével együtt Párizsba utazott 
néhány heti tartózkodásra.

Á család többi tagjai a Dalma-utcai villában 
maradtak.

Mint ilyen elutazásoknál szokás, a leggon
dosabb módon igyekeztek bebiztosítani a ké
nyes utcai lakást a betörők esetleges mun
kája ellen. Az ajtó kulccsal záródott, azon
kívül

két Werthelm-lakatot szereltek fel ■ 
lépcsőházi főbejárat ajtajára.

Ezekhez az óvatossági rendszabályokhoz 
még egyéb is Járult.

Ugyanebben a házban lakik Kiéin Gyula 
vezérigazgatónak két sógorai

Forbát Imre dr., a Nitrogllcerin R. T. vezér
igazgatója, valamint Popper Hugó, a Vilmos 
császár-uti Popper-féle vasáru nagykeres
kedő cég főnöke.

lefelé Jött a negyedik emeleten lévő lakásá
ról. ígéretéhez képest ezt az alkalmat is föl
használta arra, hogy utána nézzen a dolgok
nak. Forbátné is érintetlenül találta a laka
tokat.

Félóra múlva Kiéin Gyula másik sógora, 
Popper Hugó

haladt fölfelé s lépcsöházban. Popper is 
megnézte az ajtót és mindent rendben ta
lált.

Ezalatt a Szabadság-téren gyülekezett a 
tömeg és nagyobb csoportok vonultak át a 
Vécsey-utcán, ugy hogy

■ máskor csöndes utca ma különöskép
pen forgalmas volt

és úgyszólván hemzsegett az emberektől. A 
házbeliek csaknem valamennyien az abla
koknál álltak és nézték a felvonulást.

Délben féltizenkettökor, tehát pontosan 
egy órával azután, hogy Popper Hugó meg
nézte és rendben találta a lakatokat, visz- 
szatért a városból dr. Forbát Imréné. Mikor 
fölfelé ment, a homályos lépcsőházban a 
pillantása megint a Kiélnék ajtajára esett és

■ megdöbbenéstől kővémeredten állt 
meg: az ajtóról hiányzóit a két lakat, 
amelyek egész rövid Idővel ezelőtt még

érintetlenek voltak.
Forbát Imréné rémülten sietett a házmes- 
lernéhez, aki rendőrért szaladt. A közelben 
szolgálatot teljesítő rendőrörszcmmel azon
nal a Vécsey-utcai házba sietett, majd je
lentést telt az V. kerületi kapitányságon. 
Kalmár Béla dr., rendörfötanácsosnak, a 
kerületi kapitányság vezetőjének intézkedé
sére Horváth detektivfőfeliigyclő több de- 
tektivvel a Vécsev-utcába sietett és pár perc 
múlva a ház előtt

■ főkapitányság riadó-autója, 
amelyből daktiloszkópusok és bűnügyi fény
képészek szálltak ki,

Vandál pusztítás
Mikor beléptek a lakásba, rögtön az elő

szobában
a betörőjárás pusztító nyomaival talál

koztak:
az előszobaszekrények ajtajai föl voltak fe
szítve, ruhafélék és más holmik nagy össze
visszaságban a padlón hevertek. A betörök 
a legdurvább módon dolgoztak. Nem ve
sződtek álkulccsal, mindent feszitövassal 
törtek fel és

vandál pusztítást végeztek.
A lakást hat szobájában „dolgoztak” a tet
tesek. Az előszobán kívül mindent fölfor
gattak a két szalonban, az ebédlőben, a 
férfi-hálóban és a női-hálóban. A szekré
nyek, vitrinek ajtajait betörték vagy fölfe- 
szltették. A legmodernebb berendezésű, dí
szes falburkolata szobák berendezési tár
gyait feszegetés közben súlyosan megron
gálták. A pusztítás nyomaiból

tisztán lehetett látni,, hogy nagystílű 
betörők dolgozlak, akik mit sem törőd
tek ruhafélékkel és más hasonló hol-

Magyar politikai tényezők 
kedvezően Ítélik meg 

Briand tervezetét
Az agrárkötvények elhelyezése a francia tőzsdén 

feleslegessé teszi a külföldi kölcsönt
A genfi tanácskozások első komoly napja, 

Briand éles beszéde a német-osztrák vám
unió kérdésében nagyon deprimált hangu
latot keltett a Népszövetségben összegyűlt 
államférfiak között. Viszont Briand európai 
vámunió tervezete már enyhítette a Curtius 
német külügyminiszterrel folytatott szóharc
nak élességét.

Illetékes magyar politikai körökben 
Briand tervezetének részletei kedvező 

hatást és érdeklődést keltettek, 
mert a középeurópai válságra- vonatkozó 
részletek nagyjában megegyeznek a magyar 
kormány álláspontjával. Az a kérdés csu
pán, hogv a Briand-tcrvczet elég gyorsan 
megvalósítható gyakorlatilag és egyáltalá
ban kercsztülvihctö-e.

Bennünket a tervezet három pontja érde
kel különösebben.

Elsősorban az agrártermelés megszervezé- 

mlkkal, hanem kizárólag értéktárgyak, 
ékszerek és pénz után kutattak, 

minden más egyéb holmit ott hagytak, de 
a kutatás közben természetesen a szekré
nyek tartalmát összeturkálták és kidobál
ták a parkettre.

Kiéin Gyula uriszobájában egy Werthelm* 
páncélszekrény áll. A tettesek

hozzáfogtak a páncélszekrény megfúrá
sához is, 

de ennek a végrehajtása már nem sikerült,
A főkapitányság daktiloszkópusai a pán

célszekrényen és a szekrények ajtajain 
ujjlenyomatokat találtak 

és ezeknek alapján kutatnak most a vak
merő betörők után.

A rendőrség munkáját megnehezíti az, 
hogy Ideiglenesen még nem tud az elrabolt 
tárgyak után kutatni, mert a rokonok

nem tudtak fölvilágosltást adni arról, 
hogy tulajdonképpen mi is hiányzik a 
lakásból és igy természetesen még az 
sem derűit ki, hogy mit vittek el a betö
rők és mennyi értékű volt a zsákmány.

A rendőrség értesítette a betörésről Kiéin 
Gyula fiát és a rokonok azonnal 

táviratoztak Párizsba
és közölték a bánkelnökkel a nagyszabású 
lakásfosztogatás hírét.

se, a felvevő-piacok biztosítása és végűi nz 
agrárhitel kérdése, abban a tekintetben, hogy 
bizonyos agrárkötvények a francia tőzsdé
kén elhelyezhetők lesznek-e? Ez az utóbbi 
a legfontosabb reánk.

mert, ha az agrárkölcsönkötvényck ré
szére nyitva áll az ut a francia pénz
piacra, abban az esetben Magyarország
nak már nincs szüksége a külföldi köl

csönre sem.
Mindenesetre a német-osztrák unió a 

Briand-féle tervezet körül a jelenlegi gci i 
tanácskozásokon megindult éles vita, csak 
elöcsatározásnak tekinthető. A kérdés a 

Népszövetség őszi közgyűlésén 
kerül komoly megvitatás alá. Annyi l.lzn 
nyos, hogv a Népszövetség minden lag’.i 
tisztában van azzal, hogy akár a Brinnd-trr- 
vezet. akár a német-osztrák vámunió-terve
zet alapján, ki kell mozdítani Középeit ró pót 
a mostani dermedt gazdasági helyzetből.
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Több cég, melynek

márkájú kiváló készítmé
nyeinket nem is szállítjuk 
s igy léggömb-utalványain
kat be sem válthatja, 
mindennek dacára elfo
gadta léggömbutalványain
kat készpénz gyanánt, 
azonban más gyártmányt 
szolgáltatott ki. A tudo
másunkra jutott ilyen ese
tekről illetékes helyen je
lentést tettünk. Egyben arra 
kérjük a n. é. vevőközön
séget, hogy a léggömb-utal
ványok beváltásánál a 

Gp3

márkára — mely összes 
harisnyáinkon fel van tün
tetve — ügyeljen és utal
ványainkat csak oly üzle
tekben mutassa fel, melyek 
plakátjainkat kifüggesztet
ték, Csak ezen cégeket 
hatalmaztuk fel arra, hogy 
utalványainkat beváltsák 
és csak ezek szolgáltatnak 
ki valódi

harisnyákat.

GUTTMANH 
ÉS FEKETE 

BUDAPEST

A revízió szükségességét 
hirdette vasárnap az egész 

világ magyarsága
Impozáns gyűlések Budapesten, a vidéken és a külföldén

Ma. hétfőn kezdődik Genfijén h Népszövet
ség ülésszaka. Ebből az alkalomból Budapes
ten és az ország valamennyi nagyobb városá
ban és községében, valamint a külföldön nz 
ott élő magyarok egyesületeiben nagyszabású 
gyűlések folytak le, amelyek

a trianoni békeszerződés békés utón tör
ténő megváltoztatását sürgetik.

A gyűlések eredményeképpen vasárnap egész 
sereg kérvényt, sürgönyt vitt szét a posta csak
nem a világ minden tájáról a Népszövetség 
genfi üléséhez ■ a kérvények, sürgönyök mind 
a békeszerződés revízióját kérik.

Budapesten inár a kora délelőtti órákban 
megkezdődött a felvonulás a Szabadság-térre, 
a Revíziós Liga nagygyűlésének színhelyére.

Hatalmai tömegek vonultak fel
a főútvonalakon zeneszóval, zászlók alatt, kar
szalagos, jelvényei rendezők irányításával és 
a tömeg zárt sorokban vonult a Szabadság
térre, olyan hatalmas, Impozáns volt a felvo
nulás, hogy amikor a tömeg egyik része már 
a Szabadság-téren hallgatta h szónokok beszé
dét. a felvonulók hosszú csoportjai még ott 
hullámzottak a Vilmos császár-utón.

Közel kél óra hosszat tartott a fel
vonulás

és déli egy órakor kezdődött meg a Szabadság
téren a nagygyűlés, amelyet nz ezerkétszáz tagú 
dalárda éneke vezetett be.

Az utolsó akkordok elhangzása után llosvai 
Gusztáv nyugalmazott államtitkár, a Magyar 
Revíziós Liga ügyvezető elnöke lépett az emel- 
vényre és rövid beszédben megnvitotta n nagy
gyűlést, majd Szontagh Tamás elnök üdvözlő 
beszéde után Urmánczy Nándor volt ország
gyűlési képviselő tartott ünnepi beszédet, 
amelyben a genfi Népszövetséghez, a párisi 
közvéleményhez fordulva, a békeszerződés re
vízióját sürgette. Ezután Eckhardt Tibor volt 
országgyűlési képviselő mondott hosszabb be
szédet:

— Ml magyarok — úgymond — mind a saját 
jól felfogott érdekűnkben, mind a nngy euró
pai érdekek védelmében egyaránt

előharcosai éa zászlóvédői vagyunk az 
európai haladásnak.

Elérkezett az ideje. — folytatta — hogv nyílt 
kérdéssel forduljunk a Népszövetséghez: 'akar-e 
érdemben foglalkozni a békeszerződések el
odázhatatlan revíziójával!

Ezután Gino Cucclietti Ismert olasz publi
cista lelkes ' $

olasznyelvil bestédben tolmácsolta az olasz 
nemzet rokonérzését.

Fali Endre dr. előterjesztette a genfi Nép
szövetség tanácsához intézendő határozati ja
vaslatot, amelyet sürgöny formájában juttat
nak el Gcnfbe.

— A mai napon több mint százezer ember 
gyűlt össze Budapesten — mondja a határozati 
javaslat, — hogy békés felvonulással, méltó
ságteljesen

tiltakozzék a békeszerződés ellen, 
kötelességünknek tartjuk a Népszövetség taná
csának figyelmét és érdeklődését erre az állás
foglalásra felhívni s kérjük, hogy tegye sür- ;

Levéltitok megsértéséért 
elítéltek egy ismert 

szegedi ügyvédet
Szeged, május 17.

(A Hétfőt Napló tudósítójától.) A szegedi 
törvényszék tegnap levéltitok megsértése 
miatt elitélte Darvis Károly dr. ismert sze- 

" ‘ ‘ ~ ~ t Kubai Antal
A gazdának

gedi ügyvédet. Dr. Darvast 
(lesik I gazda jelentette fel. 
nemrégiben

válópert tárgyalása volt
a szegedi törvényszéken, ahol feleségét dr. 
Darvas képviselte. A tárgyalás közben egy 
levél jutott nz ügyvéd kezéhez, amit egy 
asszony Kubainak akart eljuttatni. Darvas 
Károly dr.

Darányi Ignác-emlékünnep 
az Akadémián és szobrának 

Városligetben
Darányi Ignác szobrának lelepleaéal ün

nepélyén,
ahol már addigra összegyülekezlek Vájd- 
hunyad várának kapuja előtt a magyar kőt- 
élet vezetői. A kormány tagjai közül Mayer 
János földmivcléai és XVekerlt Sándor pénzügy- 
miniszter jelentek meg. A Darányi-családot 
Darányi Kálmán államtitkár, id. Darányi Kál
mán. Darányi Gyula dr., Hómon Bálint és if
jabb Darányi Gyula képviselték.

A Budai Dalárda elénekelte a Himnuszt, 
majd Magyar Kázmér, a szoborbizottság elnöke 
üdvözölte a megjelent közönséget és kérle a 
földiniv'lésügyi minisztert. — aki Horthy 

s kornv.ny/ ’ l- is képi is •ll \ _ |,nfA it(Ija 
•”'K az cng. uéh I a sz< bur leleplezésire.

leleplezése a
A Magyar Tudományos Akadémia vasárnap 

délelőtt Btrzeviczy Albert elnöklése mellett 
tartott disiüléscn Herczeg Ferenc másodelnök 
felolvasta gróf Széchenyi István és a Világ 
cimü tanulmányát, amelyben nagyhatású sza- 
vakkal méltatta a legnagyobb magyar örök
életű müvét.

Herczeg Ferenc felolvasása után
Balogh Jenő dr., aa Akadémia főtitkára 

bestámolót mondott, majd 
Rérnáth István felolvasta „Darányi Ignác em 
lékezete* cimü tanulmányát, amelyben méltatta 
Darányi hatalmas teremtő munkásságát és is. 
mertette életét és alkotásait. Innen as akadó- 
t»l | ülés résrlv-iöi a Városiig. H,.. ■ •_

részt vgy. nek

gŐsen lehetővé a Népszövetség alapokmányá
nak 19. szakasza alapján a trianoni békeszerző
dés revízióját.

A határozati javaslatot egyhangúan elfogad
ták, majd Eftimov, a macedón nemzeti komilé 
elnöke tolmácsolta a bolgár társadalmi egye
sületek csatlakozását, ezután pedig a fronthar
cosok, a hadirokknntak, az egyetemi ifjúság, 
a munkásság és a felvidéki tótok szónokai 
mondottak beszédet a az Impozáns nagygyűlés 
délután 3 órakor a Himnusz eléneklésével ért 
véget. A tömeg legnagyobb rendben oszlott 
szét.

Nagygyűlések a vidéken és a 
külföldön

A budapesti iuonstregyülésscl egyidejűleg 
az ország összes városaiban és valamennyi 
községében is gyűléseket tartottak. Több
ezer főnyi tömeg jelent meg

Szegeden 
a Fogadalmi Templom-téren, mintegy tizen
ötezer főnyi tömeg vonult fel

Debrecenben
az Aranybika előtti térségre és nagyszabású 
gyűlések voltak

Miskolcon, Győrött, Sátoraljaújhelyen, 
Kecskeméten, Szekszárdon, 

mindenütt felvonulásokkal.
A külföldön tartott nagj'gyülések közül 

elsősorban
a csikágói és newyorkl magyarság 

nagygyűléseiről kell megemlékezni. Csikágó- 
bán ezer autóval vonultak fel az ott élő 
magyarok, New Yorkban szintén hatalmas 
gyűlés volt. Az Északamerikai Egyesült Ál
lamokból mintegy ezer kábeltáviratot küld
tek a Népszövetséghez Genlbe.

Olaszországban
ugyancsak számos revíziós gyűlést tartottak. 
Rómában, Torinóban, Genovában, Páduában 
és más nagy városokban.

Bécsben
a Burgban tartott nagygyűlést az Ausztriá
ban élő magyarság. A gyűlésen ünnepi be
szédet Pflügel volt miniszter mondott.

A hollandiai magyar egyesület 
.szövetsége Amsterdamban, Hágában és Rot
terdamban rendezett nagygyűléseket. Impo
záns gyűlés folyt le

Bulgáriában
is, ahol a szófiai nagygyűlésen Lukács 
György v . b. t. t., országgyűlési képviselő 
mondott hatásos beszédet. Nagyarányú fel
vonulás előzte meg a szófiai nagygyűlést és 
Bulgária többi városaiban is gyűléseket tar
tottak.

A Hétfői Napló párisi tudósitója jelenti: 
A párisi vasárnap esti sajtó élénken kom
mentálta a revíziós nap eseményeit. A lapok 
hangsúlyozzák, hogy ez a manifesztAció ösz- 
szeesik a genfi tanácskozással.

a levelet nem adta át Kubainak, hanem 
a válópert Iratokhoz csatolta.

A gazda szerint az ügyvéd ezzel sulyos bi
zonyítékot produkált ellene.

Darvas dr. tiltakozott a vád ellen és ki
jelentene, hogy semmiféle tiltott cselek
ményt nem követett el,

csupán Ügyfele érdekét képviselte.
A bíróság bűnösnek mondotta ki az ügyvé
det levéltitok megsértésének vétségében és 
Ötven pengő pénzbüntetésre Ítélte. Darvas 
dr. fellebbezést jelentett be.

A földmlvelésügyi miniszter intésére ezután 
lehullott a lepel a szoborról, mire Mayer Já. 
nos a kormány nevében ünnepi beszédet mon. 
dott. Hangoztatta, hogy Károlyi Sándor mel
lett Darányi volt az, aki

a magyar agrár köztudatot kifejlesztette,
A miniszter lelkes tapssal fogadott beszéde 

után Czcttler Jenő, a képviselőhöz alelnöke 
adta át a szobrot Budapest székesfővárosának 
és helyezte el azon a képviselőház koszorúját.

Sipöcz Jenő polgármester meleg szavakkal 
vette át & szobrot a főváros nevében és utána 
elhelyezte a főváros koszorúját.

Eltemették 
Glück Frigyest 
A magyar vendéglősök nagy halottját, 

Glück Frigyes kormány főtanácsost 
vasárnap délután temették el

nagy részvét mellett a kerepesiuti temetőben. 
A temetésre százával jöttek el az elhunyt ba
rátai, közöttük fíipka Ferenc főpolgármes
ter, Sipöcz Jenő polgármester, Hiilll Ilüinér, 
Herczeg Ferenc és még igen sokan mások. 
A temetési szertartást Torda Gyula domonyi 
evangélikus lelkész végezte, aki magas- 
szárnyalásu gyászbeszédet mondott a ko
porsónál.

Utána fíipka Ferenc főpolgármester, a fő
város közönsége, az Idegenforgalmi Tanács 
és a Magyar Idegenforgalmi Szövetség nevé
ben mondott beszédet. Hangoztatta, hogy 
Glück Frigyes minden gondolata az volt, 
hogy széppé és naggyá tegye Budapestet.

Gundel Károly, a szakmabeli érdekeltsé
gek nevében búcsúzott a vendéglősök nagy 
halottjától. Payr Hugó, Hűvös Iván és Hó- 
dossy Gedeon mondtak még búcsúbeszédet. 
A kriptánál

Rácz Béla, a Pannonin prímása játszotta 
cl

zenekarával Glück Frigyes kedvenc dalát.

h'

A szened! polgármester 
visszalépett a képviselő” 

jelenségtől
Szeged, május 17.

(A Hétfői Napló tudósilójától.) Nagy fel
tűnést keltett Szegeden az a hir, hogy So
mogyi Szilveszter dr. polgármester második 
helyen jelöltséget vállalt Klebelsberg Kunó 
gróf listáján. Az cgységespárt ezzel a sakk- 
huzással akarta elhódítani ae-dlenréktöl az 
egyik mandátumot, illetve Klebelsberg— 
Somogyi listával igyekezett két mandátumot 
szerezni a kormánypárt részére. A jelölés 
nyilvánosságra kerülte után már

kombinációk keltek szárnyra a pol
gármester utódjáról. 

Vasárnap azután váratlanul nyilatkozott 
Somogyi Szilveszter dr. és kijelentette, bogy 

neiu hajlandó elvállalni a jelöltséget. 
Elhatározását azzal indokolta meg, hogy 
máris támadások indullak ellene azzal a 
tendenciával, hogy a polgármester éppen 
most akar eltávozni a város éléről, amikor 
a legsúlyosabb anyagi helyzet előtt áll a 
városi háztartás. Somogyi kijelentette, hogy 

nem akar megfutamodni a nehéz hely
zet megoldása elől 

és ezért inkább nem vállal mandátumot. A 
nyilatkozat Szegeden feltűnést keltett.

Műlábasok megváltója a képünkön bemutatott 
amerikai Mnrks -műláb, amely összetételénél 
fogva nem törhet és viselője akár a tánc, kor* 
csolyázás vagy a kerékpározás sportjának Is hó- 
ftolhal. A világ r Icglőkélet-sebb műhibái Szikla 
m's -rgváros. Budapest. Vili. Rákóczi ul IÖ. 

gyártja egyedül Magyarországon.
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Fejszével leütötte az urát
Béres családi háborúság PestszenttOrlncen

Véres családi háborúság zajlott le szom
batról vasárnapra virradó éjszaka 12 óra 
tájban Pestszentlörincen, az állami lakóte
lep egyik szoba-konyhás lakásában. Szuszhl 
Géza húszéves napszámos pár nappal ezelőtt 

összeveszett fiatal feleségével 
és Pesterzsébetre költözött a Felvidéki-utca 
33. számú házba, míg az asszony a régi la
kásban maradt.

A napszámos csütörtökön éjszaka fölke
reste feleségét és unszolta, hogy ismét lak
janak együtt, mire az asszony kijelentette, 
hogy

hallani sem akar a kibékülésről
s továbbra is egyedül marad.

A férj oly fenyegetően lépett fel, hogy az 
asszony kisietett a konyhába és felkapta az

ottlévő fejszét, hogy azzal védekezzen férje 
támadásával szemben. A férfi utána sietett 
az asszonynak, dulakodni kezdett vele és 
eközben az asszony

a fejszével ugy fejbevágta az urát, hogy 
mintegy négy centiméteres, csontig ha

toló sebet ütött rajta.
Az éjszakai háborúság zajára a szomszédok 
berohanlak a napszámos lakásába s ennek 
köszönhető, hogy nagyobb vérontásra nem 
került sor. A férfi sérülését a kispesti men
tők kötözték be és ezután kórházba szálli- 
tották.

Az aszonyt előállították az újpesti kapi
tányságra, ahol súlyos testisértés miatt von
ják felelősségre.

KÍGYÓ-

Egy előkelő ügyvédet 
sikkasztás miatt feljelentett 

türelmetlen ügyfele

gyűl rögtön minden 
bajából, ha ön Is. 
mint annyi sokszáze
zer PALMA kaucsuk- 
sarkot visel. A testi fel
frissülés uj emberré 
varázsolja.

Az eljárást
A büntető törvényszék folyosóin sokat 

beszélnek arról a feljelentésről, amelynek 
középpontjában egy előkelő, ismert ügyvéd 
áll. Különböző híreket kommentáltak a fel
jelentésről, amely különösen az ügyvédek 
körében keltett feltűnést. A Hétfői Napló 
munkatársa utánajárt a feljelentés ügyének 
és a következőket állapította meg:

Az ügyvéd hosszabb időn keresztül vitte 
egyik földbirtokos kliensének peres ügyeit 
s működése ellen soha nem merült fel 
semmi kifogás. A földbirtokos teljes mér
tékben megbízott ügyvédjében, akinek leg
utóbb

ötvenezer pengőt adott át 
azzal, hogy azt juttassa el egyik üzletfelé
nek. Az ügyvéd átvette a pénzt, közben azon
ban egy fontos és halaszthatatlan ügyben 

külföldre kellett utaznia
a nem teljesíthette nyomban ügyfele kíván
ságát. A földbirtokos körülbelül egy hét
tel az ügyvéd elutazása után tudomást 
szerzett arról, hogy ügyvédje külföldre uta
zott s még nem intézte el a rábízott ügyet.

Erre sikkasztás elmén bűnvádi felje
lentést tett ellene a főkapitányságon,

felfüggesztették a rendőrségen
ahol tegnap kihallgatták az ügyvédet, aki 
közben visszaérkezett Budapestre. Az ügy
véd erélyesen tiltakozott a sikkasztás vádja 
ellen. Elmondotta, hogy most érkezett haza 
külföldről s nyomban elintézi a földbirto
kos ügyét, az ötvenezer pengőt eljuttatta a 
megjelölt helyre és a feljelentést nem tulaj
donítja egyébnek, mint

a földbirtokos alap nélkül való türel
metlenségének.

Az ügyvéd Pestre érkezése és a rendőr
ségen történt kihallgatása után ügyfele: a 
földbirtokos is megjelent a főkapitánysá
gon és kérte, hogy

az eljárást egyelőre függesszék fel a 
bűnügyben,

mert maga sem kívánja most már a fel
jelentését fenntartani és vissza is vonja azt.

A rendőrségen ezek ulán felfüggesz
tették az eljárást s az ügy nyomozása 

szünetel.
Ez a hiteles története a mai napig az 

ügyvéd ellen tett bűnvádi feljelentésnek,, 
amelyről nagy „elősicréFétlél’*' érdeklődtek 
a törvényszéken a feljelentett ügyvéd egyes 
kollégái.

Izgalmas botrány 
az orosz emigránsok 

Szí v~u Icai otthonában
A Budapesten élő orosz emigránsok már 

többször hallattak magukról. Több szenve
délyes hangú gyűlésen, hírlapi nyilatkozat
ban robbantak ki azok az ellentétek, ame
lyek az emigrációban élő oroszok soraiban 
dúlnak. A Sziv-utca 6. szám alatti orosz ko
lónia épületében többször történik nézetel
térés az oroszok közölt.

Szombaton este botrány jelenetek ját
szódtak le a kolónia épüld, ben.

Popoff Mihály lelkész és Namzeff volt 
gárdakapitány között már régebben ha

ragos a viszony.
Szombaton az esti órákban több vendége 
volt az orosz lelkésznek, amikor egyszerre 

Gyanús módon megfialt 
egy beteg a Polifilinifián

felnyílt az ajtó és magából kikelve rohant be 
a szobába Namzeff volt orosz gárdatiszt. Eh 
keseredett kifakadásokkal illette a lelkészt, 
sőt

lettleg Is Inzultálta,
miközben letépte a melléről keresztjét.

A szombat esti botránynak rendőrségi 
folytatása is lesz. Popoff Mihály ügyvédje 
kíséretében megjelent vasárnap délután 
Szrubián Dezső rendőrtanácsosnál és

veszélyes fenyegetés és testi sértés el
mén tett följelentést a volt gárdakapi

tány ellen, 
aki jelenleg mint alkalmi munkás keresi ke
nyerét.

Nagy földcsuszamlás 
a tihanyi félszigeten
A földcsuszamlás miatt el kellett zárni 

a balatoni körút egy részét
Balatonfüred, május 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A Hétfői Napló az elmúlt évben 
egyszer már megemlékezett arról, hogy a 
tihanyi félszigeten földcsuszamlás történt. 
Akkor a földcsuszamlás oka, mint azt a 
geológiai szakértők, egyetemi tanárok meg
állapították, geológiai elváltozások idézték 
elő.

Most 
ujabb földcsuszamlás történt 

a festői szépségű félszigeten. Mig az elmúlt 
év őszén a földcsuszamlás csupán a fél
szigetnek balatonfelőli oldalát érintette, ad
dig a most történt földcsuszamlás már

komolyan veszélyeztette a balatoni kör

út egy részét k.
Emiatt a balatoni körutat jó darabon el 
kellett zárni Tihany körül. Ez ügyben most 
helyszíni szemlél tartottak a szakemberek 
és megállapították, hogy

a nagy földcsuszamlást rejtett források 
és tömegek okozták.

Ez annak a következménye, hogy a Bala
tonnak 14 év óta nem volt ilyen magas a 
vízállása, mint az idén. Miután pedig a 
Duna állandó magas vizszintje miatt a 
Sió sem tudja a Balaton vizfcleslegét le
vezetni,

még pár hétre van szükség,
hogy a vizbőség csökkenésével megkezd
hessék a megrongált utak helyreállítását.

Vasárnap délelőtt a Poliklinika igazgató
sága értesítette a főkapitányság sérülési osz
tályát, hogy Dennenbaum Hermann 49 éves 
ügynök, akit május 1-én szállítottak a klini
kára a Homok-utca 8. szám alatti lakásáról 
és akin az orvosi vizsgálat gemjes vesegyul
ladást állapított meg,

gyanús körülmények között meghalt.
Az orvosok véleménye szerint Dennenbaum 
nem a vesebaj, hanem

morfium-mérgezés 
következtében halt meg. Az ügynök, mint 
kiderült, a kórházba szállítása előtt is 
morfinista volt. Orvosai megvonták tőle a 
veszedelmes mérget és igy az a gyanú me

rült fel, hogy
a morfiumot valaki kívülről csempészte 

be a nagybeteg emberhez.
A rendőrség elrendelte nz ügynök törvény- 
széki boncolását és

holttestét átszállították a törvényszéki 
boncoló intézetbe

s a boncolás fogja megállapítani, hogy tény
leg morftummérgezés következtében halt-e 
meg. Amennyiben tényleg megállapítják, 
hogy morfiummérgezés okozta halálát, 
megindul a vizsgálat, annak kiderítésére, 
hogy Dennenbaum honnan szerezte a 
morfiumot.

Gázolt, azután elrobogott 
egy motorkerékpáros

Az utóbbi időben gyakran előfordul, hogy 
autó- és motorkerékpárvezetők gázolás után 
tovább robognak és áldozataikat vérben fet- 
rengve az úttesten hagyják. A vasárnapra 
'iradó éjszaka ismét tovább száguldott egy 
ismeretlen motorkerékpárvezető a gázolás 
ulán.

Horváth András 32 éves pólómester, aki 
a margitszigeti pólópályán van alkalmazva, 

a hannoveri „Haus sonne" 
leánypenzionatus 

tulajdonoinője 

FIEDLER
igazgatónő

Budapestre Érkezeti 
PALACE SZÁLLODÁBAN 

■•Vonla déleiéi| 11—1 délután .1-6 IcftxMt kéwéuet 
nyújt at érdeklődőknek léwlcteí felvilágosító*!.

A* alhmerten kiváló Intéxet a gjÖnvőrO Hannover egyik 
•Mátehb pontján fckarlk X'velv év rene. Háztartástan. 

Irodalom »lb. oktatás. Sport. Kirándulások.
"amwir ?e vóroa neme«ak a leeuebb é« 'eatőké'ete^'bb 
német nyelv e!»sjátltá*árn. de h váro« kllmef'krl elő 

nyelnél fogva nyaralásra la kitűnő alkalmat n>u|t.

a fíp. ól—652. rendszámú motorkerékpár
ján a kerepcsi-ulról Budapest irányába ha
ladt, amikor

az uj lóvcrsenytérnél 
motorkerékpárját defektus érte. Horváth 
leszállt a gépről s hozzáfogott motorkerék
párja javításához.

Közben egy oldalkocsis motorkerékpár 
tűnt fel a kerepesi-uton, amely ugyancsak 
Budapest irányába hajtott. A motorkerék
pár vezetője

elütölle az országút közepén álló Hot 
váthot

és azután megállás nélkül továbbrobogott. 
Horváth, aki az arcán és lábain szenve

dett sérüléseket, percekig feküdt 
vérbenfetrengve tíz úttesten,

mig egv arra haladó kocsis felfedezte a sze
rencsétlenséget, Horváthot felvette kocsijába 
és a Rókus-kórházba vitte.

A molorkerékpárgázolásról természetesen 
nyomban értesült a főkapitányság is, ahol 
megtették a szükséges intézkedéseket, hogy 
a gázolás után elmenekült motorkerékpár • 
mielőbb kézrekerilsék.

VÍZHATLAN 
TARTÓS KÉNYELMES

Gyermek Leány Női Férfi
p 2.eo P 3.20 P 3.60 P 4.t5

MINDEN CIPÓ- ÉS SZAKÜZLETBEN KAPHA TÓ
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Rákosszentmlhályon töltötték az éjszakét i 
a Kiauzél-térl kankraWék

n randörségi nyomozás szenzációs megállapításai
A Klauzál-téri bankrabló kézrekeritésére 

változatlan erővel folyik a nyomozás és n 
rendőrség biztosra veszi, hogy A1 Capone 
pesti bukott tanítványai rövidesen kézre- 
kerülnek. Amikor kétségtelenül megállapí
tották, hogy a bankrablási kísérletet Bűnt- 
lauer Ödön füszerkcrcskedő ellopott Bp 
98—254. rendszámú autóján követték el, 
egyszerre bizakodóvá vált a hangulat. Több 
mint húsz bejelentés érkezeit ezzel egyide
jűleg a főkapitányságra és közéi

száz detektív ment szét a szélrózsa 
minden Irányába,

hogy az újabb nyomokat lejárják.
Az első komolyabbnak látszó bejelentés 

Újpestről érkezett. Egy állásnélküli autó- 
azerelőre hívták föl a rendőrség figyelmét, 
aki társai előtt borozgatás közben többször 
hangoztatta, hogy jó volna valami komo
lyabb dolgot elkövetni, amivel pénzhez le
het jutni. A fiatalembert a késő esti órák
ban meg is találták,

előállították ■ főkapitányságon, ahol 
azonban csakhamar alibit Igazolt 

és kiderült, hogy beszélgetése csupán kocs
mai tréfálkozás volt.

A vasárnapra virradó éjszaka rendezett 
hajtóvadászat, amely a főváros környékére 
Is kiterjedt és főleg a nyomortanyák átku
tatására irányult, szintén eredménytelenül 
végződött. Mintegy

ötven munkanélküli egyén került kü
lönböző kerületi kapitányságokra, 

de csakhamar kiderült, hogy egyiknek 
sincs szerepe a Klauzál-téri bankrablást kí
sérletben.

Dornlng Henrik dr. főkapitányhelyettes, 
a bűnügyi osztály vezetője vasárnap dél
előtt utasította a daktiloszkópusokat, hogy 
lenyomatott vegyenek fel az autó kerekei
ről és ugyanakkor az autón tatáit sárréte
tekből Is nagyobb részt lekapartak s detek- 
tiveket küldtek ki az autó kerekéről készült 
lenyomatról, valamint n sárrétegekkel Bu
dapest környékére annak a megállapítá
sára, hogy a revolveres banditák tettük el
követése előtt, illetve utána melyik vidéken 
járhatlak.

Ez a nyomozás vasárnap délben 
szenzációs eredményre vezetett.

Megállapította ugyanis a rendőrség, hogy a 
három fiatal suhanc, miután a Rákóczi-ut 
és Nagy dió fa-utca sarkáról csütörtökön éj
szaka elhajtották a füszerkcrcskedő autó
ját.

a Kerepesl-nton át Rákosszentmihály 
közelébe mentek, nhol a dülőutak egyi

kén töltötték az éjszakát.
Négy szemtanú vallomásából a kerékről 
felvett lenyomatból és

a aárrétcgből állapította meg a rendőr
ség

a banditák csütörtök éjszakai tartózkodási 
helyét.

Égy tejeskocsis, aki pénteken hajnalban 
4 óra tájban Rákosszentmihály ró] jött be 
kocsijával a fővárosba, nz ut mentén

három Ingujra vetkőzött fiatal embert 
látott,

akik egy autó körül foglalatoskodtak. Nem 
tulajdonított akkor különösebb jelentőséget 
a dolognak, de amikor n lapokból tudomást 
szerzett az amerikai stílű bankrablást kí
sérletről, rögtön eszébe jutott, hogy

az országút mentén látott fiatalembe

5zmosó Ioel M£C9|S| a legszebb galiertlsztnflsbail UBZBtl
gyúr IbsOSj llwílH kivitelben Telefon < 421-48.

rek nem lehettek mások, mint a Le
számítoló Bank revolveres banditái.

Megmutatták neki a főkapitányság udvarán 
lévő sötétszürke I’iat-kocsit, amelyről két
ségtelenül

fölismerte a rákoaszentmihályl dűlőben 
látott autót.

Két rákosszentmihályd földműves ugyancsak 
bejelentette vasárnap a főkapitányságon, 
hogy csütörtökön éjszaka egy óra tájban 
amikor hazafelé tartottak, látták, hogy há
rom fiatalember egy autóval foglalatosko
dik, egyik a tetőzetet helyezi fel a kocsira, 
mig a másik kettő a volán mellett dolgo
zik. Ezek is fölismerték Bunzlauer autójá
ban azt a kocsit, amelyet az országúton 
láttak.

A rendőrség a tanúvallomásokból és a 
helyszínen tett megállapításokból most már 
biztosra veszi, hogy a fiatal suhancok Rá- 
kosszentmihályon töltötték az éjszakát az 
autólopás után, ott felszerelték az autó te
tőzetét, amely előzőleg le volt szerelve és 
a reggeli órákban indullak be Pestre. A 
bankrablási kísérlet előtt terepszemlét tar
tottak a Klauzál-tér környékén, mert — 
mint utólag kiderült — a szomszédos üzle
tek tulajdonosai és azok a szemtanuk, akik 
azt mondották a rendőrségen, hogy csütör
tökön délelőtt láttak egy autót három fiatal
emberrel a bank előtt ólálkodni, jobban 
visszaemlékezve, kijelentették, hogy

ez a terepszemle nem áldozócsütörtö
kön, hanem pénteken reggel 9 óra táj

ban lehetett.
A nyomozás vezetői bizonyosnak veszik, 
hogy a bankrablási kísérlet szereplői kezdő 
bűnözők. Kalandorfllmek és detektivregé- 
nyek nyomán született meg agyukban a 
bankrablási kísérlet. Azt hitték, hogy Buda
pesten is úgy lesz, mint Amerikában, — 
ahol naponta tömegesen fordulnak elő 
bankrablási kísérletek — hogy a banktiszt
viselők és a helyiségben tartózkodó felek 
megdermedten felemelik a kezeiket és moz
dulatlanul állnak mindaddig, mig végre 
nem hajtják a rablást. Nem számítottak 
arra, hogy

a banktisztviselők és a felek Ijedten 
menekülnek a kijárat felé,

hogy fölverjék a ház lakóit és a szomszédo
kat. Ez a magyarázata annak, hogy még az 
ajtóban, kifelé jövet is, lövéseket adtak le. 

Nagyon megnehezíti a rendőrség munká
ját az a körülmény, hogy az autós bandi
ták egy fillért sem zsákmányoltak. Abban 
az esetben ugyanis, ha pénzhez jutnak az 
ilyenfajta emberek, feltűnő életmódot foly
tatnak, régi recept szerint nyomban átöltöz
ködnek, nagyobb mulatozást kezdenek, ami 
csakhamar fölkelti környezetük és a szom
szédok gyanúját. Ez a változott életmód 
juttatta Idáig rendőrkézre az utóbbi évek 
legnevezetesebb bűnözőit is, nevezetesen 
Cinóberéket, a gubacsiuti postarablókat és 
a Kinizsi-utcai garázs rablóit.

Az a körülmény, hogy
az egyik banktisztviselő a bűnügyi nyil
vántartó albumában egy rovottmultu 
egyénben fölismerni vélte az egyik ban

ditát.
a nyomozás szempontjából nem jelent so
kat. Abban az izgatott hangulatban, amely
ben a bankrablási kísérlet pillanatában vol
tak.

nem jegyezhették meg pontosan táma

dójuk arcát
és igy könnyen tévedésbe eshettek. Megál
lapították most is, hogy az a fiatalember, 
akiben felismerni vélték az egyik bankrab
lót, hosszabb ideje a gyüjtőfogház lakója 
és igy semmiképpen sem hozható összefüg
gésbe az újabb bűncselekménnyel.

Vasárnap délben egyébként a főkapitány
ságon a nyomozás vezetői nagyobb értekez
letet tartottak. Az a vélemény alakult ki, 
hogy detektiveket, illetve

rendőri bizottságot kellene kiküldeni a 
gyüj tőfogházba, a Markó-utcai fogház
ba és ott kihallgatni a bankrabló Cinó- 
bert, társát, Kovácsot, Mrázikékat és

Gyakorlat
Sok anekdóta kering arról, hogy a gyakor

lat néha milyen furcsán cáfol rá az elmé
letre, de arról is, hogy az elmélet néha mi
lyen elmésen tudja kifigurázni a gyakorlatot. 
A modern tudósok — épp'en azért, hogy el
méleteiket ne lehessen kifigurázni — most 
minden tételüket olyan egyszerűen állítják 
fel és olyan szárazon fogalmazzák meg, hogy 
akár pályadijat is ki lehelne tűzni azok ré
szére, akik egy-egy ilyen precízen meghatá
rozott elméletbe bele tudnak kapaszkodni. 
Különösen a pedáns német tudósok vezetnek 
e téren közülük Rubner dr., aki a táplálko
zással kapcsolatos elméletek egyik kiváló mű
velője és szaktekintélye, legutóbb fogadást is

Modern bútorszövetek
Tizennégyszer eladta 

házmesteri állását
A szélhámos házmestert és (elhajlóját letartóztatták

Az elmúlt hónapokban több mint harminc 
kauciósikkaszfó került a rendőrségre, illetve a 
Markó-utcai fogházba. A főkapitányság való
sággal hajlóvadászatot indított a kisemberek 
lelkiismeretlen szélhámosai ellen, akik állás
szerzés ürügyével a megszorult embereket az 
utolsó fillérjüktől is megfosztották.

Már-már azt lehetett hinni, hogy a közönség 
is tanult a saját kárán, mire azután tegnap 
délelőtt kiderült, hogy

még mindig eredményesen működnek ■ 
kauciószélhámosok ■ fővárosban.

Pár nappal ezelőtt cgy házfelügyelő jelent meg 
a főkapitányságon, aki előadta, hogy kél hét
tel ezelőtt egy apróhirdetés nyomán felkereste 
Szíva József 37 éves házfelügyelőt, aki

házmesteri állást hindit kaució ellenében.
A házfelügyelő elmondotta, hogy hogy csnládi 
házat vett, megválik az állásától, ezért lclépési 
dij ellenében haljandó átadni állását. Ezer 
pengőben jelölte meg a dijat, amelyért a ház
felügyelőséget átadja. Az állás után áhítozó 
ember előkeritelte az ezer pengőt és átadta 
Színának.

Pár nap múlva találkozott egy ismerősével, 
aki boldogan újságolta, hogy végre sikerült 
házfelügyelői álláshoz jutni. Legnagyobb meg
lepetésére ez is Szíva örökét jelölte meg, mint 
azt a helyet, amelyet

Tonkot, hogy nem tudnak-e felvilágosí
tást adni a bankrablással kapcsolato

san.
Erre az elhatározásra a gubacsiuti poits< 
rablók leleplezése adta meg a példát. An- 
nakidején a gyüjtőfogház egyik lakója tu- 
datta a fogház gondnokságával, hogy há
rom fiatalember postarablásra készül és 
miután értesült, hogy a Gubacsi-uton posta
rablás történt, biztosra veszi, hogy a posta
rabló az ö általa ismert ferencvárosi fiatal
emberek soraiból került ki. A fegyenc nyo
ma nagyszerűen bevált és már azóta is több 
esetben jutott eredményre a rendőri nyo
mozás a fogház lakóinak vallomásni alap
ján.

A rendőrség természetesen
más nyomokon Is kutat a bankrablás! 

kísérlet tettese! után.
Szabadlábon lévő autólopásokért elitéit 
egyének, rovottmultu szerelők és sofTőrök 
soraiban is kutatnak és biztosra veszik, 
hogy munkájuk rövidesen eredményre is 
vezet.

és elmélet
ajánlott arra, hogy az ő elméleteit nem lehet 
megcáffolni. Akadt egy tudós-társa, aki állta a 
fogadást, mégpedig — német szokás szerint, 
— hat „rundó" sörben. Rubner dr. erre a kő
vetkező tételt állította fel: „Egy liter sörnek 
legalább annyi fehérjetartalma van, mint 
120 gramm tejnek, vagy 60 gramm kenyér
nek, vagy 25 gramm húsnak. Szénhydráttar- 
talma pedig megfelel 100—150 gramm ke
nyér szénhydrát-tarlalmának.“ Rubner dr. 
ellenfele próbálta ezt a tételt százféleképpen 
is megcáfolni, végül azonban megadta magát 
sorsának és elismerte, hogy a 6 rundós foga
dást elvesztette.

Vágó és Társa
Hai-piioskBiiSHek
I/., Kamormayor Károly-u. 3

ezer pengő lefizetéséért
elsején meg fog kapni. Gyanúsnak találta a 
dolgot, kérdőre vonta Szívót, aki kitérő vá
laszt adott, majd később azzal biztatta, hogy 
rövidesen kamatostól visszaadja a pénzét, 
szorult helyzetben volt és azért kínálta el
adásra házfelügyelői állását.

Vasárnap délelöttig nem kevesebb, mint 
tizennégy följelentés érkezett Szíva ellen 

a főkapitányságra és kiderült az is, hogy egy 
Kangó Lajos nevii 29 éves ügynökkel dolgo-

/tNEJC" CIÁNOZ
OLCSÓN, GARANCIÁVAL 
TELEFONSZÁM; 277-80

Haskó mérnök V!., Teréx -krt 1O

zott együtt. Kelten hajtották fel az áldozato
kat és

tizennégyezer pengő
az az összeg, amelyet a kisemberektől össze
szedlek.

Előállították mindkettőjüket a főkapitány
ságra, s miután kiderüli, hogy a pénzt elköl
tötték, visszaszerezni nem tudják, mindkettő
jüket előzetes letartóztatásba helyezték.
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Julius 12-19 között lesznek 

az általános választások
A magyar belpolitikai életet ma már tel

jesen uralja a közeli választások kérdése, 
amelyről annakidején a Hétfőt Napló első
nek adott hirt és amelyet igyekeztek ugyan
akkor erőteljesen megcáfolni. Ma már 
azonban minden politikai tényező tisz
tában van azzal, hogy a mostani képviselő
ház utolsó napjait éli és a költségvetés, va
lamint az apropriáció vitájának befejezése 
után, legfeljebb bizonyos külpolitikai javas
latok kerülnek még elintézésre és a felső
ház költségvetési vitájának befejezése után 
feloszlatják az országgyűlést.

A mielőbbi feloszlatást tulajdonképpen 
az egységespárti képviselők forszírozzák, 
azért, hogy igy az ellenzéki pártokat szer
vezetlenül és készületlenül találja a házfel
oszlatás. Ugy vélik, hogy ez esetben nagyobb 
esélyük van újra a mandátumra.

Politikai körökben immár a választások 
fix határidejét is kolporfSlják és pedig 
olyanformán, hogy a vidéki választások 
junius 28. és 29-én, a budapesti választások 
pedig julius 5-én lennének megtartva.

Ezzel szemben a Hétfői Napló munka
társának beavatott forrásból szerzett érte
sülése szerint

az általános választások julius 12-én 
kezdődnének meg az egész országban 

'és nem az előirt tiz napon belül, hanem 
már julius 19-én befejeződnének.

Természetesen most már, hogy komoly for
mában nyilvánosságra került a közeli válasz
tások határideje, az összes parlamenti pártok, 
sőt azok Is, amelyeknek egyelőre a parlament
ben nincs képviseletük, a legerőteljesebben 
megkezdték a szervezkedést, nehogy a válasz
tások kiírása teljesen készületlenül* találja őket. 
Magában az egységes pártban a hivatalos ve
zetőség részéről a legnagyobb a nyugalom,

ellenben annál izgafottabbak maguk az 
egységespárti képviselők, akik most min
den alkalmat felhasználnak arra, hogy vá

lasztóikkal érintkezést keressenek.
Az egységes párt részéről a választásokat hi
vatalosan Pesthy Pál elnök és Rubinek István 
ügyvezető elnök Intézik, valójában azonban n 
választások legfőbb intézője, a miniszterelnök 
megbízásából Darányi Kálmán miniszterelnök
ségi államtitkár és Sztranyavszky Sándor bel
ügyi államtitkár, akik nemcsak az egységespárt 
vezetőségével, hanem a kereszténypárt elnök
ségével is állandó-kontaktust tartanak fenn.

A kereszténypárt választásának intézője 
teljhatalmukig Czettler Jenő, a párt al- 

elnőke,
aki természetesen Ernszt Sándorral együtt ve
zeti majd a kereszténypárt választásait. A ke
reszténypárt bízik abban, hogy a Dunántúlon 
néhány, az egységespártra kockázatos kerületet 
is elhódít, természetesen az egységespárt hoz
zájárulásával.

Anya és leány harca 
a négymilliós örökség körül

Gondnokság alá akarja helyeztetni édesanyját Kiéin 
Erzsébet, akit hercegkisasszonynak neveltek 
és most cselédsorban, kegyelemkenyéren él

Egy előkelő lipótvárosi család tragédiájának! 
utolsó fejezete pereg le néhány nap múlva a1 
biróság előtt. Anya és leánya kerülnek egymás
sal szembe a tárgyalóteremben, az anya kéri 
leányának, a leány kéri anyjának gondnok
ság alá helyezését és

mind a ketten arra hivatkoznak, hogy a 
másik — gyengeelméjű.

Az anya: özv. Baruch Jenöné földbirtokosnö. 
Harmincöt esztendővel ezelőtt, úgynevezett nagy 
parti volt Budapesten, a társaságok elkényezte
tett kedvence, szép és gazdag urilány. Édes
apja Schlesingcr Sámuel, vagy ahogy minden
felé ismerték, „Samu bácsi'', Eötvös Károly 
szükebb barátai közé tartozott. Nagy házat vit
tek Schleslngerék Pesten, az Andrássy-ut 92-ben, 
a Hűfener-udvarban egész emeletet béreltek és 
szombati zsurjaikon

Wekerlétöl Belltska Sándorig —, aki ak
kor még vezérkari ezredes volt, — min
denki megfordult náluk, aki a társaságok

ban számított.
A szép és gazdag Schlesinger-\&ny első férje 

Elein György ismert uriovas volt. Néhány évi 
házasság után elváltak és röviddel ezután

Kiéin György főbelőtte magát.
A szép fiatalasszony másodszor is férjhezment 
és a második férj, Baruch Jenő, követte az első 
férj példáját: 1928 április 27-én

Családi házak, 
telkek Zuglóban 

és Erzsébet klrályné-ut 
környékén 

olcsón, részletre kaphatók!
Békési Részvénytársaság

AlmSssy-tér 8 Telefon: József 424-98

kz ellenzéki pártok közül elsősorban 
a szocialisták

vannak készen a szervezkedéssel, mert hiszen 
nekik megvannak az állandó szervezeteik, sőt 
immár összegyűl a választási kassza is,

mert a választások első hírére a párt el
rendelte, hogy minden szervezett munkás 
köteles hetenként húsz fillért fizetni a bi
zalmiférfiak utján a párt választási cél

jaira.
A jelöltek tekintetében a szocialista párt veze
tősége csak közvetlenül a képviselőház felosz
latása után fog dönteni, de annyi bizonyos, 
hogy a mostani képviselők közül néhányon ki 
fognak maradni.

A szocialista párt után a Gaál Gaszton-féle 
független kisgazdapárt

számit arra, hogy a legtöbb jelöltjét behozza 
az általános választásokon. A független kis
gazdapárt Budapesten nem Aliit jelölteket. A 
pestkörnyéki kerületekben most folynak bizo
nyos tárgyalások, de nem valószínű, hogu részt 
vesznek itt a választási küzdelemben.

A vidéki kerületekben, hir szerint, 
eddig százötven jelöltje van Gaál Gaszton 
pártjának és arra számítanak, hogy negy
ven mandátummal vonalnak be az uj kép

viselőházba.
A titkosan szavazó lajstromos kerületek közül 
az eddigiek szerint csupán Miskolcon veszi fel 
a küzdelmet a független kisgazdapárt és pedig 
Eckhardt Tiborral, mint listavezetővel, aki 
azonban valószínűleg fellép valamelyik nyilt- 
szavazásos kerületben is.

A Frledrlch-párt
Budapesten csupán a III. kerületben veszi fel 
a harcot és pedig Friedrich Istvánnal, mint 
listavezetővel. A párt a pestkörnyéki kerület
ben is erősen szervezkedett és itt állít lajstro
mot, azonkívül még két-három vidéki titkos 
kerületben bontja ki zászlóját. Az eddigiek 
szerint részben mint keresztény ellenzék, rész
ben mint egyesült ellenzék meg tizennyolc 
vidéki nyiltszavazásos kerületben állít a párt 
jelölteket.

A nemzeti szabadelvű párt
Budapest minden kerületében felveszi a harcot 
s azonkívül Szegeden újra fellép Rassay Ká
roly, a párt vezére. A jelölések kérdésében 
még nincs döntés, de hir szerint a szabadelvű 
párt listáin némi eltéréssel ugyanazok kapnak 
szerepet, akik a községi választások alkalmá
val első helyeken szerepeltek.

A demokrata pártban
még mindig dúl a belső viszálykodás, melyet 
különösen az a körülmény élezett ki, hogy 
Fábián Béla nemcsak a pestkörnyéki kerület
ben, hanem Budapest északi kerületében is 
reflektál a demokrata lista első helyére, és ettől 
az elhatározásától mindeddig nem tudták el
téríteni. Egyébként a demokrata párt is csu
pán a fővárosban és a pestkörnyéki kerület
ben indul a választási harcba.

a második férj is agyonlőtte magát.
A szerencsétlen asszony idegeit felőrölte a 

sok csapás, hiába keresett enyhülést, a
morfium

sem használt, idegrohamai állandósultak és 
mindjobban elidegenedett első házasságából 
született leányától.

A leány, Kiéin Erzsébet... neki külön tra
gédiája van. Apjának 1913-ban elhunyt szülei 
egész vagyonukat reáhagyták. Hatalmas vagyon 
volt, közel

négymillió aranykorona,
földbirtok, kastély, ékszerek, értékpapírok ... 
És most sehol sincs ez a nábobi vagyon.

Másfél évvel ezelőtt özv. Baruch Jenőné 
titkárának családjához küldte kosztba-kvár- 
télyba a leányát és egy téli napon Kiéin Erzsé
bet az egykori milliomoskisasszony, beköltözött 
a Rózsa-utca 42. számú ház egyik földszintes 
lakásába.

Egyetlen kopott ruhában, Iyukaslalpu tánc
cipőben, rongyos harisnyában.

A titkár felesége ijedten összecsapta a kezét, 
amikor xaeglátta és egyenesen a fürdőszobába 
vitte.

Baruch Jenöné azóta nem találkozott a leá
nyával. Áprilisban visszaköltözött főurian be
rendezett Andrássy-uti lakásába és üzent a 
leányáért, menjen vissza hozzá.

— Inkább a halálba — üzente vissza Kiéin 
Erzsébet az édesanyjának.

Most pedig álljanak itt ennek a szomorú tör
ténetnek bírósági aktái.

özvegy Baruch Jenőné földbirtokosnő, 
33.549/1931. sz. alatt gondnokság alá helyezési 
eljárást indított a budapesti királyi törvény
széknél első házasságából született leánya. 
Kiéin Erzsébet 30 éves háztartásbeli ellen, aki 
dr. Frey Ernő tanár bizonyítványa szerint kóros 
elmegycngeséghen szenved,

viselkedése gyermekles, Ismeretei fogyaté
kosak.

Ítélőképessége gyenge, olyannyim. 1^ — ' "vei
nek önálló vitelére képtelen ...

Kiéin Erzsébet 34.745/1931. sz. alatt ügyvédje, 
dr. Bartha József utján gondnokság alá helye
zési eljárást indított a budapesti királyi törvény
széknél édesanyja, őzv. Baruch Jenöné ellen.

— Alulírott, aki néhai Kiéin Györgynek és 
alperesnek vagyok a leánya — így a kereset — 
számottevő vagyonomat alperes és második 
férje, az időközben elhalt Baruch Jenő kezelé
sére bíztam, akik

vagyonomat elköltötték, 
visszatéríteni pedig vonakodnak. Vagyoni érde
kemet csak ugy védhetem meg, ha az 1877. évi 
XX. t.-c. 28. szakasza alapján alperes gond
nokság alá helyezését kérem. Alperes ugyanis 
szenvedélyes morfinista ...

Ái újságíró tolla itt megáll. Nem szabad le
írni, miket mond, ir, állit a leány az édesanyjá
ról.

Az édesanya súlyos betegen fekszik a paza
rul berendezett Andrássy-uti lakásban. Ideg
roncs, állandóan rohamai vannak.

A leány pedig sikálástól, mosástól durva kezű. 
Hercegkisasszonynak nevelték, németre, an
golra, franciára tanították,

Inas ült hlntója bakján,
amikor az Operába ment s most cselédsorban 
él, kegyelemkenyércn a Rózsa-utca 42-ben.

magyar mi és páris lány revolveres 
szerelmi drámája

Féltékenységből ráiött szerelmesére egy parist magyar fiatalember
. Páris, május 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
leütése.) Vasárnap reggel Páris munkásne
gyedében, a Rue Bellevue egyik házában 
véres szerelmi dráma játszódott le, amely
nek egyik szereplője egy magyar fiatalem
ber.

Balogh Lajos magyar vasesztergályos évek 
óta dolgozik egy párisi autógyárban. Balogh 
a Rue Bellevue-n együtt lakik Juliette I.e- 
roux párisi leánnyal. Balogh utóbb

Repülőgépen Bécsbe szökött 
a rossz bizonyítvány miatt 
egy budapesti diáídeány

Z. K. budapesti diákleányt, aki a rossz 
bizonyítvány, illetve rosszul sikerült 
vizsga miatt elhagyta szüleit és repülő
gépen Bécsbc szökött, az asperni re
pülőtéren a megérkezés pillanatában 
feltartóztatta a repülőtéri rendőri ki

rendeltség.
A főkapitányságon nagy feltűnést kellő 
bécsi jelentés végén azt kérte a bécsi rend
őrség, hogy a főkapitányság sürgősen érte
sítse a megkerült diáklány szüleit,

azonnal utazzanak Bécsbc és vegyék 
át a rendőrségtől gyermeküket.

Az eltűnés a főkapitányságon nem volt 
bejelentve, de természetesen igy is 

nyomban értesítették az apát
a bécsi rendőrség üzenetéről és ezzel be
fejeződött a rendőrség munkája. A szülök 
pedig sietve Bécsbe utaztak, hogy magukkal 
hozzák a megkerült szökevényt.

Fűzve P 3.30, kötve P 4.00

Az iskolaév végén, mikor a bizonyitvány- 
osztás napja közeledik, rendszerint meg
élénkül a forgalom a főkapitányság eltű
nési osztályán. Kis diákok eltűnését jelen
tik be az aggódó szülők. Kis diákokét, akik 
pár fillérrel a zsebükben, nekivágnak a 
nagyvilágnak, mert félnek a rossz bizonyít
ványtól és a szülői dorgálástól.

Romantikus diákbujdosások ügye foglal
koztatja ilyenkor minden esztendőben a 
rendőrséget, de

olyan eset eddig még nem fordult elő 
a főkapitányság prakszisában, mint 
amilyenről egy tegnap érkezeit bécsi 

telefonüzenet számolt be.
A bécsi rendőrigazgatóság telefonon fel

hívta a főkapitányságot és igy rövid utón 
jelentést tett egy eltűnt budapesti urilány 
kalandos eltűnésének még kalandosabb fej
leményéről. A telefonüzenetben azt jelen
tette a bécsi rendőrség, hogy

NEW YORK
■ ligeti ttxemót

május 14-én
megnyitotta.

HAromfogAsoa n o
ebédmenü t* Z.OU

Háromfogásos 
vacnoramenti 

(szombat kivé- n 
telével) _............. |* ViOV

a Jolly Boys
Tánc!

Asztaliendelós: Automata 171—84.
Városi AttormUnk 

oflAax nyáron At Üzemben van.

féltékenykcdett a leányra.
Vasárnap reggel, mikor a városból hazatért, 
a lépcsőházban találkozott egy párisi fiatal
emberrel, akire gyanakodott. Balogh a fél-, 
tékenységtöl űzve felrohant a lakásába, 

revolvert rántott és kétszer rálőtt a 
lányra,

aki súlyosan megsebesült. A lövöldözésre 
rendőrök érkeztek. Balogh eldobta a revol
vert és megadta magát. A merénylő szerel
mest letartóztatták.
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meglincselt a falu népe 
egv pincért

Szabadlábra helyeztek 
Barényi Bélát a sikkasztásért 

letartóztatott főtanácsost
Prága, május 17-

(A Hétfői Napló tudóilfójának tciefonjelen- 
léte.) A prágai csendőrWpsranrenokságrn Len 
dák szlovákiai faluból — mint ahogy ezt a 
Pravo Lldu jelenti —*

megdöbbentő llncselés híre 
érkezett.

Az elmúlt csütörtöki ünnepnapom volt a szlo
vákiai Lendak faluban Scholo vendéglős fiának 
esküvője. Régi szokás szerint az esküvőt revol
ver- és fegyversortÜzzel ünnepelték a falu lako
sai. A fiatalság lövöldözve vonult végig a falu 
főutcáján, amikor

egy velük afrmbejövő fiatalasszony, gyet- 
mekével a karján, látszólag az egyik golyó

tól találva, eszméletlenül esett össze.
így Dzubak nevű pincérre terelődött a gyanú, 
hogy ő adta le az asszonyra a lövést. Dzubakot

nem (terelték a községben, mert a vendéglő 
vendégelnek vonakodott hltett nyújtani éa a 
koc»máro»t i» lebeszélte arról. Annak ellenére, 
hogy h (zerencsétlen ember Ártatlanságét han
goztatta,

a feldühödött tömeg rárobant, egy eölöp- 
böz kötözte ée aztán baltákkal és botokkal 

addig Ütötték* amíg csak lélegzett.
Közben a községi orvolt kihívták az eszméletle
nül fekvő uszonyhoz. Az orvos megállapította, 
hogy

az asszonyt golyó egyáltalán nem találta, 
csak aa Ijedtségtől lett rossaul.

Ez alatt az Idő alatt azonban Dzubak elvérzett- 
k csendőrség a legszélesebbkörü vizsgálatot In
dította meg a megdöbbentő eset ügyében és e 
pillanaton a község egész lakossága a llncselés 
gyanúja alatt All.

A budai hegyekben keresik 
az elbujdosott Widder Jenőt, 

az „ugrató** ügynökök áldozatát
Pér nappal ezelőtt bejelentették a főkapi

tányság eltűnési osztályán Widder Gyula 63 
évei gyógyszerésznek, a Gyógyszerészek Lopja 
munkatársának eltűnését. Az ismert gyógysze
rén távozása alkalmával búcsúlevelet hagyott 
ügynök-utca 10. szám alatti lakásában, amely
ben közli feleségével, bogy öngyilkos lesz. Rész
letesen leírja, hogy as utóbbi Időben

tugügynökök karmai közé került, 
rádiót vétettek vele hitelbe, a rádiót eladták és 
igy hitelezési csalás elmén a rendőrség megin
dította ellene as eljárást. Idézést Is kapott a fő
kapitányságra. azonban nem várja be kihallga
tását,

a halálba menekül a, szégyen elől.
Wldder eltűnésével egyidejűleg tűnt el dr. Dar
vas István pénzügyi titkár, ugyancsak hasonló 
körülmények között. Darvas, mint ismeretes, be 
is váltotta fenyegetését; a gellérthegyi szikla
kápolna előtt saivenlőtte magát a holtan talált 
tá a kápolna sekrestyése.

Az „ugrató** Ügynökök másik áldozatának,

CSILLÁRT MOST VMVEHI
lanaa braaa abódlö*

lakásban telarerelve.
MMM1CMHN* M«V MIIUtIMM
METEOR RT. Pndmanietky- 
a.ZTin, VámbAs-kftrut ti. Ker;» k*p« 
AnatysakAake*. — LátnoaMMn mee 
bennünket a Semw'.öal Vásáron

Az ország hölgy közönség ének 
társadalmi eseménye volt 

a Goldberger-Bemberg ruhaverseny 
CsfltörtökBa délután, bármilyen forrón Is’

.űzött a nap, sem a sport, sem a budai hegyek 
zöldje nem érdekelte a hölgyeket, hanem csakis 
'az a pompás, érdekes ruhaverseny, amelyre 
zsúfolásig meglelt a Vigadó nagyterme. Mintha 
a bálok legelőkelőbbjét tartanák meg, úgy vo
nult fel as elegáns közönség a Vigadóba, ahol 
a pesti divat nngy eseménye folyt le, a ruha- 
verteny.

Ezt a ruhaversenyt la a Goldberger Sóm. 
IP. ét Fial R. T. rendezte, karöltve a Nől- 
Ruhakészítők Országot Szövetségével » részt- 
tehettek azon minden igazolvánnyal rendel
ik ez ő nöiruhakészitő Iparos, egy vagy több 
Goldberger-Bemberg anyagból készített női 
ruhával.

A dobogón ott ült a szigorú zsűri, Holczer 
[Sándornak, a NOSz elnökének vezetése alatt. 
A zenekarból pattogtak a ritmust diktáló 
[jazz-melódiák a kecses mozdulatokkal vonul
lak fel a csinos mannequinek a szigorú zsűri 
és a barátságos indulatu nézőközönség elöli.

Közben a zenekar játszotta a tangókat éi slow 
foxokat éa a modellek — kezükben a hatalmas 
arámmal — a muzsika taktusára vonultak a pó-1 
Idlurara, a zsűri elé, majd onnan a közönség 
Korai között ellibegve vissza az öltözőkbe. A 

utzonhdrmas számú ruha, egy fehér- és kék
mintás flamtnga, lelkes tapsokat kapott A hat
vanötöt számú (öld Crfpt saffn-ruhát ugyancsak 
hosszasan tapsolták. Egy zöld Cripe de ehine 
ruhát — a huszonötöt számút —, még a szék*' 
sorok között Is tapsoltak. Elképzelhetetlen, hogy 
• színek és minták milyen keveréke kápráztatta 
el a közönséget Dominóit a sárga ét a zöld 
ezln. És Jöttek egymásután, uccat ruhák, estélyi 
ruhák, klznonók, plziamdk, töt menyasszonyt 
ruha l» volt Egyik ragyogóbb, mint a másik. 

!a pesti ssalónok remekeltek és megmutatták, 
hogy a Goldberger—Bemberg-anyag tzlnze, 
fényre, fogóira nem különböztethető meg a leg
drágább külföldi Hlyemtől. Sok olyan ruha volt,, 
amely két-három részből Is állott. A ruhák ujjal- 
Bak szabásában a Jobbnál jobb ötletek veteked- 
>tek. Volt ruha, amelynek az alját legombolták 
te ekkor a délutáni rövid ruhából hosszú es

élyt ruha lett

Widder Gyulának sorsa még ismeretlen. Vasár
nap délután ni a bejelentés érkezett a fökapi- 
lónyságra, hogy az életunt gyógyszerész, aki 
nagyon kedvelte a kirándulásokat a budai he
gyek között,

bizonyára valamelyik kirándulóhelyre ment 
a ott követhetett el öngyilkosságot.

A főkapitányságon intézkedés történt, hogy de
tektívek menjenek ki a budai hegyekbe, Hűvös
völgybe, Svábhegyre, Zugligetbe s ott kutassa
nak kezűkben fényképpel az eltűnt gyógysze
rész után. Egy másik feltevés szerint, Widder 
Gyula a Dunába vetette magát. Hogy melyik 
feltevés az igaz, a közeli napok fogják eldön
teni, arról azonban már

a kétségbeesett omlód la lemondott, hogy 
valaha la élve látja viszont a családfőt.

A rendőrségen vasárnap a sorozatos tragédiák 
hatása alatt komolyabb lépésekre határozták el 
magukat a zugügynökökkel szemben és végleg 
leszámolnak az emberek hiszékenységét ki- 
hasanáló szélhámosokkal.

Közel ezer tollett pályázott a dijakra, ezek 
közöl már előzőleg kiválasztották a kétszáz 
legszebbet s a csütörtöki divatparádén ez a 
kétszáz került birálat alá. A mannequinek 
addig is annyiszor sétáltak el a zsűri előtt és 
a közönség széksorai között, amig — négy 
hosszú óráig tartó birálat és lelkiismeretes 
munka után — végre este 9 órakor kioszt- 
balták a dijakat.

r A divátbémülatd figyelmes rendezői gon
doskodtak arról Is, hogy addig, amíg a zsűri 
tanácskozik, nívós műsor szórakoztassa a 
közönséget. Ezen a változatos műsoron 
Szász Ila, Fekete Pál, Radó Sándor, Gár
donyi Lajos, Pethes Sándor, Borost Géza, 
K. Bócz Mihály, Horváth Laura és a The 
melody-four vocal kvartett szerepeltek igen 
nagy sikerrel.

£i a zsűri ezalatt megkezdte a dijak felett 
a döntést. Először a kisebb dijak felett dön
töttek. Tizenöt ruhát díjaztak egyenként őfuen- 
pengőt díjjal. Aztán tíz ruha kapott egyenként 
izázpengői dijat. Négy ruha egyenként száz- 
ötvenpengőe dijat kapott. És most jött az iz
galmas finis. Kié less az első három díj, az 
ezerpengőt, az ötszázpengői ée a kétszázötven- 
pengői.

Á7 zsűri a legszebb bárom ruha között nem 
tudott dönteni és hármas holtversenyt álla
pított meg a ll-*s, 16-os éa 25-ös slámu 
Jelöltek között. Az eredmény eldöntését sors- 
huzátra bízták da budai Goldberger Leó kis
lánya, Goldberger Friclka, kalapból húzta ki 
a nyerő számokat. Ezek szerint az első, 1000 
pengős, dijat Schönfeld Kató tzalónja nyerte, 
fekete alapon fehérkockás Goldechineböl ké
szült délutáni kompiéval, mely a derékon 
fehér alapon fekelekockás Goldechine-nel 
volt kombinálva. A második, 500 pengős, di
jat a Schwartz Irma-tzalón nyerte, Crepe 
Germaine-ből készült nyári estélyi ruhájá
val. A rózsaszlnalapu, feketerózsás ruhát 
ötletes kepp egészítette ki és a ruha az anyag 
kivágott rózsájával fekete alapra apukáit 
szegéllyel volt díszítve. A hannadik, 250 
pengős, dijat Spieler Jenónó tzalónja kapta. 
A díjazott ruha zöldszinÜ Crepe Passlonata- 
ból készült fehér blúzzal, a csípőn apró, •tir- 
celt cakkokkal. Az első dijak után még ki
osztottak négy 150 pengős, Uz darab 100 
pengős és 15 darab 50 pengős dijat.

A Miit Ruha választót ezzel félkllcnc tájban 
véget ért. Sűrű csoportokban özönlött ki rz 
előkelő közönség a Vigadóból, amelynek 
nagytermében régen nem lobogott fel annyi ir- 
i::ilom, mint a Ccldberger Remberg ruhanerseng 
délutánján.

Elrendelték a Postafakarék rovancsolást jegyzőkönyveinek 
felülvizsgálatát

Többhónapos vizsgálati fogság után teg
nap szabadlábra került Barényl Béla posta
takarékpénztári főszámtanácsos, akinek 
bűnügye élénk feltűnést kellett. Barényi a 
Postatakarékpénztár Hold-utcai főintézeté
nek páncéltermében teljesített szolgálatot, 
majd később a Lónyay-utóal központi zálog
házba osztották be szolgálattételre. Barényi 
távozása után utóda arra a

megdöbbentő felfedezésre 
Jutott, hogy több pénzeszsák, amelyben egy- 
pengősöknek kellett volna lertnl,

20 filléresekkel van tele.
Megindult a házi vizsgálat, majd a bűnvádi 
feljelentés megtörténte után a bűnügyi nyo
mozás, amely azt állapította meg, hogy 
mintegy

tlzezerpengős sikkasztás 
terheli Barényi főszámtanácsost, akit néhány 
napi izgalmas kihallgatás után

hivatali sikkasztás büntette
címén előzetes letartóztatásba helyeztek és 
a rendőrségről a törvényszék fogházába 
szállítottak be.

Az ügyészség — értesülésünk szerint — 
a hivatali sikkasztás vádját fenntartotta a 
főszámtanácsossal szemben és a folyamat
ban lévő vizsgálat során most

rendkívül érdekes intézkedés 
történt. A hatóságok ugyanis Barényi bűn
ügyében azt kutatták, hogyan volt lehetsé
ges Barényi sorozatos sikkasztása, amikor 

havonta többször is rovancsolást tar

Telt ház volt ma is 
a Nemzetközi Vásáron

A Budapesti Nemzetközi Vásár mai napja Is 
az élénk érdeklődés legyében zajlott le. A vásár 
területének sétautjait inár a kora reggeli órák
ban nagy tömeg özönlötte el és annak ellenére, 
hogy a revíziós felvonulás és a délutáni cser
készünnep rengeteg embert kötött le, a vásár
nak mégis telt háza volt. A délelőtti látogatók 
között ótl Mtttrti Auguszta fŐhercegdstzonyt is, 
aki tüzetesem megszemlélte a vásár nevezetessé
geit és az élelmissercsamokokban, valamint a 
Délafrikai Unió pavlllori jóban kisebb bevásárlá
sokat is eszközölt. A Délafrikai Unió kiállításán 
strucctollakat vásárolt a főhercegassíony. Érde
kes, hogy búr a vásárt

ma este 7 órakor programszerűen bezárják, 
vasárnap rengeteg vidéki ét külföldi érkezett a 
fővárosba, hogy a nagy eseményt el ne mu
lassza.

Vasárnap délelőtt ült össze különbem a örh- 
flkat Főnökegyesület Is, hogy a Nemzetközi Vá
sár legsikerültebb nyomtatványának megjutal- 
inaíására kitűzött ezer pengős pályadij odaíté
lése Jeíett döntsön. A pályázatra igém sok,

közel ezer darab pályamunka érkezett be, 
olyannyira, hogy a bírálóbizottság kénytelen 
volt az ezer pengőt felosztani a legsikerültebbek 
között. 300 pengőt a Boon kakaó, 250 pengőt a 
Siófok-fürdő rt., 200 pengőt a Háttér és Levet 
cég, 150 pengőt a Pénzintézetek Országot Biz
tosító Intézete és 100 pengőt az Eternit Müvek 
hirdetése kapott. A Grafikai Főnökegyesület 
jelentésében kiemeli, hogy az Idei vásár reklám
propagandája, reklámanyagának tetszetős fel
sorakoztatása külön eseménye a kiállításnak.

♦
A budapesti Nemzetközi Vásár látogatói sű

rűn látogatják a Dohányjövedék pavilonjának 
tőszomszédságában a vásár Nikotcx-tfaflkját, 
amelyben a Dohányjövedék valamennyi gyárt
mánya kapható nikotinmentesitett minőségben. 
Az érdekes Nikotex-klállitás, a lágymányosi 
üzem művészi modellje, a Dohányjövedék pavil- 
Ionjában kapott elhelyezést.

Igen behatóan érdeklődőit a kormányzó a 
magyar szőnyeg fejlődésének lehetőségéről is

tottak az intézetben.
A szokásos házi rovancsoláfion kívül rend« 
szeres minisztériumi rovancsolást is eszkÖ* 
zöltek n Postatakarékban, amely mintaszerű 
gondossággal és a legpéldásabb adminisztrá
cióval vezetett magyar pénzintézetek élén 
áll. A vizsgálat során megállapítást nyert, 
hogy néhány nappal előbb,

mielőtt Barényi sikkasztása kipattant, 
rovancsolást tartottak, 

a főszámtanácsos azonban úgy látszik, oly 
ügyesen leplezte visszaéléseit, hogy ekkor 
nem fedezték fel bűnös üzelmeit s csak 
Utódja fedte fel ezeket. Miután a vizsgálat 
ezt tisztázta, intézkedés történt, hogy

a Postatakarékpénztárnak az elmúlt hó
napokra visszignenő Összes rovanésolási 

jegyzőkönyveit vizsgálják felül.
Valószínűleg e héten már hozzákezdenek a 
tovancsolásokról felvett jegyzőkönyvek át* 
revidiálásálioz, amely természetesen meg
nyugvást hoz a Postatakarék vezetőségének 
is, amely oly féltő gonddal Őrködik ajtón, 
hogy az intézet presztízsét ne veszélyezteti 
hesse a legkisebb könnyelműség vagy felüle
tesség sem.

Miközben ez a vizsgálat folyt, Barényi 
Béla védője dr. Sándor László, kérte a le* 
tartóztatott főszámtanácsos Szabadlábrahe- 
iyezését, amit most el is rendeltek s

Barényi Béla tegnap kiszabadult, 
az eljárás azonban természetesen folyik a 
maga utján, bűnügyében.

és hosszasan beszélgetett Horváth Miksa vezér
igazgató, kormány-főtanácsossal. Fontosnak tar
totta, hogy a középosztály leánygyermekei ennél 
az iparnál foglalkozást nyernek és örömét fe
jezte ki, hogy a . magyar fonalgyárak verseny
képesek. Horváth Miksa vezérigazgatói barátsá-

A kormányzó és a kormányzóné fényes kísé
retével negyed órát töltött a Tokajhegyaljai Bor
termelők Pinceszövetkezetének gyönyörű pa
vilonjában, ahol Széli József zemplénmegyei 
főispán felesége, Bessenyei Zénó és Lázár Mik
lós, a Hegyalja országgyűlési képviselői, Kurucí 
Károly tábornok, Búza Béla dr., a Pinceszövet
kezet igazgatója és a szövetkezet borainak kizá
rólagos képviseletével megbízott Windlsohgraeté 
herceg borvállalat részéről Holló Andor dr. ügy
véd és Helfy Rezső igazgató fogadták. Széli fő
ispánná kínálta meg a kormányzót és a kor- 
máhyzőhét, Búd minisztert és kíséretüket ötput
tonyos aszuborral, amelyet őszinte elragadtatás
sal fogyasztottak el. A kormányzó a Tokaj- 
Hegyalja boldogabb jövőjére ürítette poharát, 
majd annak a meggyőződésének adott kifeje
zést, hogy az elveszett külföldi piacokat egyedül 
a termelők szövetkezése utján, tipizált és 'már
kásod, hamisítatlan, nemes borokkal lehet visz- 
szahóditani. A kormányzó végül a legnagyobb 
megelégedésének adott kifejezést és arra szólí
totta fel a Hegyalja képviselőit, hogy a megkez
dett utón haladjanak tovább, mert a termelők' 
szövetkezése és az állami márkázás a mezőgaz
dasági termelés és Így a borgazdaság Jobb Jövő
jének is záloga.

Ax Első Magyar Részvény Ser- 
főződe igazgatósága ét felfigyelő
bizottsága fájdalommal jelenti, 
hogy igazgatóságának tagja, 

HIHl RlNkS 
a Budapesti Szállodások és Ven
déglősök Ipartestületénck dia

elnöke,

május 15-én elhunyt.
Közel negyven éven keresztül 

szakadatlan munkával vett részt 
vállalatunk fejlesztésében és ki
váló szaktudásával, széleskörű ta
pasztalataival nagy szolgálatokat 
tett iparunknak. Mintaképe volt a 
pesti polgár puritán fogalmának, 
aki mindig szívvel és lélekkel ren-? 
delkezésére állott szülővárosának.

Emlékét meleg szeretettel és 
kegyelettel őrizzük meg.

Budapest, 1931 május 15 én.
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HÍREK
Feléledt a strand

Ragyogó »íép időre, kánikulára emlékez
tető vasárnapra virradt tegnap a főváros.

A bőmérő délben ■ napon harminc, aa 
árnyékban huszonöt fokot mutatott.

A város kiürült, mindenki a szabadba ment, 
csak az árumintavásárra érkezett vendégek 
járták a fülledt körutakat.

Az újpesti Duna-ágon sürü rajokban, leg
alább

húszezer pirosra sült vadevezős
élvezte a vasárnapot.

Megteltek
az uszodák

is. A hirtelen melegre fordult időjárás hatá
sára, ugyanis a legtöbb strandfürdő és uszoda 
kinyitott.

A Gellért hullámfürdő medencéje körül ele
gáns fürdőpizsamában ott sütkérezett a pesti 
színházi világ szine-java. A Gellért idei pre- 
miérje jól sikerült.

A Csillaghegyen
kánikulai napokra emlékeztető tömeg 

tolongott a pénztár előtt.
A Palatínuson körülbelül nyoicszáz—<ezer 

ember strandolt. A sárga Dunahomokon kivi- 
rullak az uj fürdőszezon divatujdonságai. Ta
lán éppen

az uj fürdőruhák premlérje
miatt alig volt valaki a vízben.

Az uszodákban .azonban a legelevenebb volt 
az élet. Az olcsó Dunauszodák

zsúfolásig megteltek.
A Császár- és a Lukácsfürdő uszodáiban ezer- 
hatszáz jegyet adtak ki vasárnap délelőtt.

— Sztranyavszky ádamtitkár Csonká
don. Szegedről jelentik. Vasárnap tartotta 
meg Csongrádon Greskovics József beszá
molóját, amelyen résztvett Sztranyavszky 
Sándor belügyi államtitkár, Pcsthy Pál, az 
egységespárt elnöke, Héjj Imre és Steuer 
György országgyűlési képviselők. Hir sze
rint a beszámolót Sztranyavszky államtitkár 
fölhasználta arra, hogy Farkas Béla cson- 
grádmegyei főispánnal megtárgyalja a me 
gyei jelölések kérdését. A kiszivárgott hírek 
szerint tárgyalások indultak meg arról, 
hogy a dorozsmai kerületben Héjj Imre 
léphessen fel. Beszéltek arról is, hogy a 
mindszenti kerületet Andaházi - Kasnya 
Béla kapná meg, aki ezt a kerületet az első 
nemzetgyűlésen már képviselte. Sztra
nyavszky államtitkár a délutáni órákban 
visszatért Budapestre.

— Óriási tűzvész pusztított egy zalai község
ben. Nagykanizsáról jelentik; Borzalmas tűz
vész pusztított a közeli Petribcnte községben. 
Amikor a község lakóssága pihenni tért, az 
egyik gazda házából, Kálesz Istvántól hatalmas 
lángok csaptak fel. A szélben átterjedt a tűz
vész a szomszéd házakra és percek alatt lángok
ban állott még öt ház. Minden képzeletet felül
múló jelenetek játszódtak le az égő házak kö
zött. Az emberek hangosan jajveszékelve es 
sirva, hiányos éjjeli öltözetben futkostak és 
igyekeztek megmenteni kis vagyonkájukat vagy 
jószágukat. Egy házban egy anya majdnem 
benn égett az égő házban szopós gyermekével 
együtt és csak az utolsó pillanatban menekült 
meg. A tűzvész egész éjjelen át tartott. Hat ház, 
számos gazdasági épület, istálló, pajta, gazda
sági felszerelés, gabona és állat lett a tűz mar
taléka. Az a feltevés, hogy a károsult gazdák 
valamelyikének egyik ellensége bosszúból gyúj
togatott.

— Hegedűs Lóránt gazdasági optimiz
must hirdet. Békéscsabáról jelentik: A 
TÉBE vasárnap tartotta meg Békéscsabán 
körzeti gyűlését, amelyet Hantos Elemér 
előadása vezetett be. A vasárnapi gyűlésen 
Hegedűs Lóránt a TÉBE elnöke tartott na
gyobb beszédet, amelyben kijelentette, hogy 
ö ma is gazdasági optimizmust hirdet s 
ezt a hitét a Cr.editanslalt válsága erősítette 
meg legutóbb. E’z a válság megmutatta, hogy 
mig Ausztriában most már a hatodik nagy
bank omlik össze, addig a magyar pénz
intézetek sziklaszilárdan állnak és függet
lenek a külföldi intézetektől. A gyűlést ban
kett követte.

— A debreceni református tanítóképző jubi
leuma. Debrecenből jelentik: A református kol
légium tanítóképző intézete vasárnap impozáns 
ünnepség keretében ünnepelte meg fennállásá
nak hetvenöt esztendős jubileumát. Az ünnepé
lyen, amelyre az egész országból nagy számban 
jelentek meg a résztvevők, dr. Baltazár Dezső 
püspök mondott ünnepi beszédet, majd dr. 
Veress István Igazgató emlékezett meg hosszabb 
beszédben a jubileumról. Ezután leleplezték a 
hősi halált halt tanitóképzöintézeli hallgatók és 
tanárok emléktábláját.

— Halálos áldozata volt a vasárnapi szél
viharnak Debrecenben. Debrecenből jelen
tik: Vasárnap délelőtt óriási szélvihar tá
madt Debrecenben. Különösen az Árpád
kertben pusztított a vihar, ahol több házat 
megrongált. Zsupán Gábor földműves házá-

igen nagy rombolást végzett a zivatar. 
.4 ház tetőzetét is valósággal lesodorta, mi
nek következtében, a lakás mennyezete be
omlott és a kőtörmelék rázuhant a lakás
ban tartózkodó Zsupánra. Mire Zsupán Gá
bor segítségére siettek, a szerencsétlen em
ber már halott volt.

— Derült, meleg Idő. Vasárnap élénk szél 
frissítette fel a hirtelen támadt kánikulát, 
de igy1 is 30 fok körűi mozgott a hőmérő 
higanya. A Meteorológiai Intézet prognózisa 
a következő: Továbbra is túlnyomóan de
rült, meleg idő várható, délnyugati lég
áramlásokkal.

— Francia hadirepülőgépek német terü
leten. Schmeinfurtból jelentik: Vasárnap 
délelőtt az itteni határban három hatalmas 
francia repülőgép, felszerelve gépfegyve
rekkel, munícióval, állítólag kényszerleszál
lást végzett. A csendőrség őrizetbe vette a 
pilótákat, akik elmondották, hogy Lyonból 
indultak az elzászi Colmarba, de eltéved
tek és igy kénytelenek voltak leszállói. A 
német hatóságok megállapítása szerint, a 
repülőgépek műszerei olyan tökéletesek, 
hogy a katonatisztek előadása a német ha
tóságok előtt hihetclennek látszik. Minden
esetre a katonákat őrizetbe vették, a repülő
gépeket a gépfegyverekkel és '» munícióval 
együtt zár alá vették, és most megindult az 
eljárás annak kiderítéseié, hogy miként 
kerültek a francia repülőgépek német te
rületre.

— Dorothea hercegnő első áldozása. 
Bensőséges ünnepség színhelye volt a sár
vári vár kápolnája az elmúlt napokban. 
Ferenc, bajor királyi herceg leánya, Doro
thea. hercegnő járult első szentáldozásához. 
Az ősi várkápolnát ez alkalommal gazda
gon diszitették. A szentmisét Huszár Mi
hály apátplébános, orsz. gyűl, képviselő 
tartotta, aki mise után németnyelvű szent
beszédet intézett a kis hercegnőhöz.

— Az ügyészség köröz cgy volt törvényszéki 
jegyzőt és egy cukrászlcányt. A budapesti 
ügyészség körözőlevclet bocsátott ki dr. II. 
Nagy Jenő debreceni születésű volt törvényszéki 
jegyző ellen, akit kormányzósérléssel vádolnak. 
Eljárás indult ellene és miután tartózkodási 
helyét a debreceni ügyészség nem tudta meg
állapítani, a budapesti rendőrség utján elren
delte országos körözését. Meg egy megkeresés 
érkezeit vasárnap délben az ügyészségről a fő- 
knpitáhyságra, amelyben Iiammel Vilmosné. 
született Ricsei Aranka 28 eves cukrászleány 
felkutatását és azonnali letartóztatását rendeli 
el az ügyészség. A fiatal cukrászlányt sulyos 
festi sértésért 6 hónapi börtönre Ítélte el a 
pestvidéki törvényszék s ezt az ítéletet a felsőbb 
fórumok is jóváhagyták. Büntetése kitöltése vé
gett rendelték el letartóztatását.

— Százötvenezer textilmunkás sztrájkja 
fenyeget Franciaországban. Párisból jelen
tik: A szocialista és kommunista agitáció 
hatása alatt nagy nyugtalanság keletkezett 
Franciaország északi textilkerületében, fő
leg Roubaixban. Ha az ellentéteket nem si
kerül elsimítani, százötvenezer textilmunkás 
sztrájkbalépésétől lehet tartani.

— Készen van a magyar-oldsz és magyar
osztrák kereskedelmi egyezmény. A gazdasági, 
illetőleg kereskedelmi egyezményre vonatkozó 
tárgyalások úgy az olasz, mint az osztrák kor
mány megbizöttaival befejeződtek. Az összes 
részletkérdésekre vonatkozólag is megvan a 
megegyezés és a parlamentek által ratifikálandó 
szerződések már a legközelebbi napokban alá
írásra kerülnek. Ezzel szemben a nén el-magyar 
szerződésre vonatkozó tárgyalások még nagyon 
kezdetleges stádiumban vannak és nem is való
színű, hogy a megegyezés minden részletre ki
terjedően rövidesen megtörténhessék. A cseh- 
magyar egyezmény ügye most teljesen holt
pontra jutott és nincs is remény arra, hogy a 
csehek huzavonája következtében belátható 
időn belül valami közeledés történjék.

— Szülők figyelmébe. Gyermekruhák a leg
nagyobb választékban, kitűnő mniőségben be
szerezhetők Büchler gyermckrnhaspecialistánál, 
(Jllői-ut 42 (Corvin-palota). Pünkösd előtti be
vásárlásaikat gondos szülök csak itt eszközöl
jék, mivel árait a cég rendkívül leszállította.

—- A második magyar kövei Lisszabon
ban. Iíevesy Pál madridi magyar követ, aki 
Lisszabonban is akkreditálva van, szomba
ton nyújtotta' át Carmona tábornoknak, a 
portugál köztársaság elnökének megbízó
levelét a síokásos szertartás között. Az át- 
nyujtás alkalmával a követ utalt arra, 
hogy működésében azt igyekszik elérni, 
hogy a két ország jobban megismerje egy
mást és közöttük élénk külkereskedelmi 
forgalom jöjjön létre. Carmona elnök biz
tosította a követel arról, hogy ő és kormá
nya örömmel támogatja a magyar követet 
ebbeli munkásságában.

— Holnap, kedden folytatják a 26. osz- 
lálvsorsjáték húzását. A megújítási összeg: 
>//= 24 P, % = 12 P, V* = 6 P, = .? P 
és az előirt 30 fillér költség a húzás előtt 
megfizetendő, különben a nyereményigény 
és minden jog elvész.

— A debreceni református kolelglum ün
nepe. Debrecenből jelentik: A debreceni re
formátus kollégium lanilóképzöintézete vasár
nap ünnepelte fennállásának hetvenötéves ju
bileumát. Délelőtt fél 11 órakor n kollégium 
dísztermében emlékünnepély volt, amelyen 
megjelentek a város társadalmi előkelőségei. 
Az ünepélyt Baltazár Dezső dr. püspök imája 
nyitota meg, majd Karai Sándor kollégiumi 
igazgató mondóit üdvözlő beszédet. Veress 
István, a jubilál* intézet igazgnlója, emlékbe- 
széde után léptették le a világháborúban hősi 
halált halt tahifóképezdészek emlékművé!, 
amely előtt Bárt ha Károly tanár mondott em- 
léhbestédel.

Vl*i>elégségnél, bőrkldléinél borókakenőcsöl, <tafn»ant 
használjon.

reklntne meg f-'iildra Béla 
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Morfiummal megültek 

Bukarestben egv fiatal buda- 
pestl uriieanyt

moranlsia szeánszon gyilkoltak meg a szop Kristóf Máriát

w w

Bukarest, május 17.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

Bukarest egyik elővárosában, a Chipilla régi 
erődbástyáin, a szombatról vasárnapra vir
radó éjszakán

egy feltűnően elegáns és szép, fiatal, sző
ke nő holttestére bukkantak. 

Mellette egy’ pléhdobozban hat kiürített 
mór fiú mos ampulla hevert. A rendőrségi 
vizsgálat megállapította, hogy

a halott nő Kristóf Mária 23 éves pesti 
urileány, 

aki három hónappal ezelőtt érkezeit Buka
restben lakó gyógyszerész-bátyjához, Kristóf

— Katonai pompával temetik az Öngyil
kos Molnár István tábornokot. A legnn- 
gyob megdöbbenést váltotta ki Molnár Ist
ván 61 esztendős nyugalmazott méneskari 
tábornok megrendítő öngyilkossága. Bú
csúlevelében egy kívánsága volt, hogv holt
testét ne boncolják és diszuniformisában, 
összes kitüntetéseivel, úgy, ahogy öngyil
kosságához felöltözött, temessék cl. Az 
ügyészség soronkivül átvizsgálta az öngyil
kossági ügy aktáit és engedélyt adott, hogy 
Molnár Istvánt boncolás mellőzésével te
methessék el. A halottat vasárnap délelőtt 
ti bonclani intézetből a kerepesi temető ha- 
lattasházába szállították, ahol az eddigi ér
tesülések szerint hétfőn délután helyezik 
örök nyugalomra, katonai pompával a tra
gikus sorsú nyugalmazott tábornokot.

— Háxassig. Sziklai Vera és Balázs Miklós 
elektromérnök, május 17-én házasságot kötöt
tek. (Minden külön értesítés helyeit.)

— Az Izraelita leányárvaház közgyűlése. A 
Pesti Izraelita Nőegylet Országos Leányárva 
háza vasárnap délelőtt tartotta ez évi közgyű
lését kemenesfalvi Deutsch Antalné elnöklésé
vel az árvaház Hungária-körüli intézetében. A 
tárgysorozat Ictúrgyaíiisn után Fischer Hflr- 
maríné mondott köszönetét a nöegylct választ
mánya nevében az. elnök asszony buzgó és ön
zetlen fáradozásáért.

— Munka.spionázs Oroszországban A. E. 
Johnon, berlini újságíró azzal a szándékkal ula- 
toll ki Ázsiába, hogy titokhnn kémlelje ki: mi 
megy igazában végbe a Föld legnagyobb konti
nensén, hámozza ki a különböző kormányok, 
hadvezérek, hírirodák .nagyhangú kommünikéi 
mögül az igazságot, amely a műhelyekben, 
kunyhókban, sátrakban és — börzéken búvik 
meg. Egy vajúdásos kínokban vonagló világrész 
inéhébe látott bele drámai részletekben bővel
kedő útja során. Hiszen a Szovjetek ötéves pro
gramjának kulisszáit fólia félre, s tudjuk 
minő féltékenyen ügyelnek az oroszok ennek a 
munknlervnck ellenőrzésére: halálos ítéletekkel 
záródó pörők figyelmeztetik az Idegent, hogv a 
..munkaspionázs" Szovj’l Oroszországban élet
veszélyes foglalkozás. Végig bujkálja Johann 
Szibériái s végül Wlodiwosz.tokhan hónapokra 
megreked, mert senjml módon nem tud pénz-
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Déneshez. A leánynak az volt a szándéka, 
hogy a román fővárosban állást vállaljon, 
ez azonban nem sikerült. A rendőrség eleinte 
öngyilkosságra gondolt, de a leány’ bátyja 
annak a gyanújának adott kifejezési, hogy 

a leány morfinista társaság hálójába 
került, egy titkos szeánszon tervsze
rűen megölték, titokban kilopták a bás
tyára és az üres fiolákat azért helyez
ték melléje, hogy az öngyilkosság gya

núját keltsék. __
A rendőrség nagyarányú nyomozást indított 
a titokzatos haláleset részleteinek kideríté
sére.

hez jutni, amivel tovább utazzék. Végül mint 
matróz és diplomáciai kurír talál egérutal s át
kerül Japánba, nhol főként a nők „másik" élete 
körül hoz leleplezéseket. Mint hnjópincér megy 
vissza Kínába, ahol a sanghaii koldusok dísz
taggá választják. Singaporban, az angolok rejtve- 
őrzölt világcsomópontján, végigél cgy zendü
lést. Végül különböző délafrikni kalandok le
bonyolítása után visszatér hazájába. Negyven
ezer kilométer az az út. amit Johann Hamburg
tól Oroszországon, Szibérián, Kilián és Japánon 
s onnan India kőrülkcrüléséve! ■ Vörös- és 
a Földközi-tengeren át Hamburgig megtelt. 
Könnyűvérű, kevés pénzzel utazó, mindenre vál
lalkozó, kedélyes kalandor típusa Johann, aki 
könnyedséggel verékodlc magát végig ezen a 
hosszú úton, l tja nem csupán út. hanem a leg
változatosabb foglalkozásokkal tarkított kalan
dozás. Munka, spekuláció, ilt-olt cgy kis svihá- 
koskodús és nem egyszer szerelem is ízesíti a 
nagy út leírását, mely most végre magyar nyel
ven is megjelent Dante könyvkiadónál. A mi 
nehéz és megsűrűsödőll vérünk miatt szomor- 
lóv z-leiílnklwn vnló'-'gos fellélckzés és ünnep 
ennek a kellemes, könnyed, de nem mélység 

,.<>i való könyvnek az olvasása. Címe: 40.000 
kilomcler.
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József Főherceg
Szálloda
(Vili., Barass-ter 2) 

uibúl megnyílt 
Szebb, Jobb, olcsóbb mint volt!

— A miniszterelnök genfi utazása. Egyes 
lapokban az u hir jelent meg, hogy a most 
folyó genfi népszövetségi tanácskozásokra 
kiutazik Bethlen István gróf miniszterelnök 
is. Ezt a liirt illetékes helyről megcáfolták. 
Mint jó forrásból értesülünk, a miniszter
elnök genfi utazása valóban nincs tervbe 
véve, uzonban lehetséges, hogy a német
osztrák vámunió, illetve a Briand-féle terve
zet megvitatásánál bckővelkezhelik annak 
szüksége, hagy a miniszterelnök jelen le
gyen (lenfben é« ekkor megtörténhetik, 
hogy Bethlen István gróf kiutazik Genfbe.

— Hetényl Imre dr. főkapltányhelyettes 
ünneplése. Nagy ünnepségre készül kedden 
délelőtt a főkapitányság rendőrtisztikara és 
detektivtestülete. Hetényl Imre főkapitány
helyettes, a politikai osztály fáradhatatlan, 
kiváló vezetőjét ünnepli hatvanadik szüle
tésnapja és rendőri szolgálatának huszadik 
évfordulója alkalmával. Hetényl Imre fő
kapitányhelyettes a legszebb magyar újság
írói karrlérek egyike. A Budapesti Hírlap 
rendőri riporteri állásából került a főkapi
tányságra, ahol tüneményes gyorsasággal 
érte el mai díszes tisztét. A kommunisták 
elleni harcban Európaszerte Ismert a neve, 
a melléje beosztott tisztviselők pedig nem a 
méltóságos főkapitányhelyettest, hanem a 
kollegiális érzéstől áthatott nemes ember
barátot ismerték meg benne, éppen ugy, 
mint azok a felek, akik ügyes-bajos dol
gaikban mindig nyitva találták az ajtaját. 
Hetényl Imre nem barátja az ünneplések
nek, A mostani ünnep azonban olyan spon
tán lelkesedésből fakad, hogy nem térhet 
ki az ünneplés elől. A jubileum alkalmából 
a rendőri riporterek szindikátusa rendkívüli 
közgyűlést tartott és egyhangúlag elhatá
rozta, hogy Hetényl Imre főkapitányhelyet
test, a rendőri riporterek büszkeségét, örö
kös diszlagjává választja.

^CHftipTHAUERrronTTnHkeserüvlzcsodá-
Qermesza te í. HőHUUMJjatofl és páratlan 
Bsszetétolénél fogva a világ legelső keserű vizel

— Kisteleki Ede temetése. Vasárnap dél
ben helyezték örök nyugalomra Kisteleki 
Ede irót és újságírót, akinek hnlála osztat
lanul mély részvétet keltett az ujságiró- 
társadalomban. A rákoskeresztúri izraelita 
temetőben lefolyt gyászszertartáson Hevesi 
Simon főrabbi mondott búcsúztatót a Jó- 
kai-lepellel borított koporsó előtt. Ezután 
Márkus Miksa udvari tanácsos az újságíró 
testületek nevében vett búcsút az elhunyt
tól, költőtársal, barátai és tisztelői búcsúz
tatóját pedig Peterdl Andor tolmácsolta.

elASasít potfán «• 

ktatptskotai m*gá»> 
vingtkn, STMMfl-

— A vasárnap öngyilkosai. Lukács Lajos 
fakercskedö, n Szondy-utca 46. sz. alatti 
lakásán aszpirinnal megmérgezte magát. A 
mentők gyomormosás utón a lakásán hagy
ták. — Omdelko Irma 26 éves háztartási al
kalmazott a Mohács-utca 18. sz. ház első
emeleti balkonjáról az utcára vetette ma
gát. Fején szenvedett sérüléseket. — Gás
pár Margit 18 éves szobaleány, Rózsa-utca 
18b. sz. első emeletéről az udvarra akarta 
vetni magát, azonban egy kiálló vasdarab
ban szoknyájánál fogva fennakadt. A ház 
lakói szabadították meg kellemetlen hely
zetéből. Kisebb Sérüléseket is szenvedett, 
amelyeket a mentők kötözlek be, majd a 
Rókus-kórházba szállították. — Dr. Róth 
Zsigmondné 35 éves mngánzónő veronállal 
megmérgezte magát. A mentők a Rókus- 
kórházba vitték.

**:.x paplant
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•kar öa 
ugy aat

— A klxga/da-távlovaglók Salgótarjánban. A 
levente, és kisgarda-lávlovaglás résztvevői va
sárnap reggel Balassagyarmaton misét hallgat
tak, majd ■ feldíszített községeken át délelőtt 
H6 óra tájban érkezeti a salgótarjáni Járás ha
tárába. Zngyvnpálfnlvára, ahonnan r levente- 
zenekar vezetésével bevonult Salgótarjánba, 
ho| Köretet Kálmán dr. polgármester magyar és 
nénv t nyelven üdvözölte a csapatot.

Széchenyi strandfördd
yUak4«4vsi*raS|> megnyílik!

Halálos fürdőkatasztrófa 
és hatvan csónakbaleset 

a Dunán
Vasárnap a nagy meleg a csónakázók ez

reit csábította a Dunára. A csónnkkirán- 
dulók közül többen szerencsétlenül jártak 
s végig a Dunaparton, különösen az evezős 
klubházak környékén, egymásután mentet
ték ki a Dunából a felfordult csónakok uta
sait. Vasárnap esti jelentések szerint, kö
rülbelül

hatvan eaónak borult fel a Dunán,__
n hatvan csónak utasai közül azonban va
lamennyit sikerült partra szállítani. Leg
nagyobbrészt gyakorlatlan, kezdő evező
sökkel történtek balesetek.

A Hungária evezős egyesület csónakházn 
előtt történt az első baleset. Itt borult fel 
egy nagyobb csónak, amelynek utasait ki 
mentették a partra. A Nemzeti Hajósegylel 
klubházánál a Margitsziget és a pesti Duna 
part közölt

egy gazdátlan csónakra akadtak, 
amelyben egy félpár harisnya volt

A csónakot bevontatták a klubházba és je
lentést tettek a rendőrségen. A gazdátlan 
csónak száma 2123. s Ropa a neve. A

rendőrség megindította á nyomozást, hogy 
megállapítsa, ml történt az utasaival.

A délutáni órákban egymásután érkezeti 
jelentés kisebb-nagyobb balesetekről a part
menti rendőr- és csendörőrszemekhez.

Vasárnap éjszakai jelentések szerint,
■ Lupa szigetnél halálos csónakszeren

csétlenség történt,
amelynek részleteit azonban most kutatják.

Vasárnap délben Gerse Lajos 24 éves ke
reskedősegéd feleségével a lágymányosi Du
naparton fürdött.

Fürdés közben Gerse elmerült a víz
ben.

Holttestét még nem fogták ki. Mikor fele
ségét a szerencsétlenségről értesítették a 
parton,

a fiatal asszony összeesett, 
ugy. hogy a mentőknek kellett elszálllta- 
nlok.

Vasárnap este a Római fürdőnél fürdés 
közben elmerült

Róhr Dezső 28 éves munkás. 
Holttestét még nem vetette ki a víz.

Kutyája miatt azonnali kiköltöz
ködésre kötelezte a biróság Néger 
Sándor belvárosi szabómestert

A törvényszék nem volt kiváncsi Lupus jólneveltségére
Néger Sándor ismert belvárosi szabómes

ter a Ilorisköz 5. számú bérpalotában la
kik és a házfelügyelők panaszt tettek Tas- 
nády Szüts Andrásnénak, a Haris-paloták 
gondnokának, hogy Néger Sándor Lupus 
nevű hatalmas farkaskutyája a bérház elő
csarnokában és

a lépcsőházakban Illetlenül viselkedik. 
Tasnády Szüts Andrásné a házfelügyelők 
jelentése alapján felmondta a lakást, Néger 
Sándor azonban a felmondást nem vette 
tudomásul és azt állította, hogy kutyája, 
amely pedigrés, több díjjal kitüntetett, 
nagyszerűen idomított állat, a terhére rótt 
illetlenségeket nem követte el.

A háztulajdonos erre a felmondás érvé
nyesítésére pert indított és a járásbíróság! 
tárgyalásra elvitték Lupust, a farkaskutyát 
is, hogy a biróság előtt bizonyítsák be jól- 
neveltségét. A járásbíróság a kutya „meg- 
halgatása" nélkül hozta meg ítéletét és a 
háztulajdonost

elutasította keresetével.
Fellebbezés folytán szombaton a törvény
szék lakásügyi fellebbezési tanácsa elé ke
rült az érdekes ügy. Szlberth dr. tanács
elnök tárgyalta a kutyapert és több tanú 
kihallgatását rendelte el. Doby Andor dr. 
ügyvéd képviselte az alpereseket és kérte a 
bíróságot, bocsássa maga elé a farkas-

— Milyen anyagi támogatásban részesülhet 
a tanulóifjúság. Horváth Kálmán ny. minisztert 
számvevőségi főtanácsos, gondosan összegyűj
tött adatok alapján kimerítő tájékoztatót készí
tett mindazokról a kedvezményekről és támo
gatásokról, amelyekben a tanulóifjúság a kö
zépfokú iskolákban, az egyetemeken ós főisko
lákon, valamint a szakiskolákban részesíthető. 
A Magyar Diák kalauz elmen megjelenő munka 
előfizetési ára 2.50 P, bolti óra 3 P tesz. Előfi
zetni a szerzőnél (l., Maros-utca 25) lehet.

? Motorkerékpár szerencsétlenség az ország
úton — kél halottal. Salzburgból jelentik: A 
Salzburg melletti Hohenklrchen községben kél 
müncheni fiatalember: Josef Polntner és Al- 
fons Auer motorkerékpáron haladt az ország
úton. Egy szembejövő autó reflektorfénye el- 
vakította a kél fiatalembert és közben gépei
ket nckivezotték egy utsréli láviróoszlopnak. A 
két fiatalember olyan súlyos sérüléseket szen
vedett, hogy röviddel a salzburgi közkórházba 
való szállításuk után meghallak.

— A mérnöki kamara közgyűlése. Vasárnap 
délelőtt tiz órakor tartotta tizenkettedik rendes 
évi közgyűlését a budapesti mérnöki kamara, 
amelyen dr. Kossalka János műegyetemi tanár, 
országgyűlési képviselő elnökölt, aki felhívta a 
kamara tagjait, hogy támogassák a kamnra te
vékenységét a gazdasági válság enyhítésére és a 
munkaalkalmak megteremtésére irányuló tö
rekvésében. Ezután Somló József indítványára 
a közgyűlés felfüggesztette tanácskozásait, hogy 
a kamnra tagjai résztvehessenek a Revíziós Liga 
felvonulásán. Délután öl órakor folytatták a 
közgyűlést, melyen különböző, a mérnöki kari 
érdeklő kérdéseket vitatlak meg.

N, ngedlsn mmplhenhrl. mert a Kilvtn-tért Fény
re* Áruháznak slkarQlt letörni a já nyunágyak Arát i*. 
Komplett nagyságú külön lábtarló*. kiváló börerós hj- 
tattal nyuságvakat hot at áruhát forgalomba. A pvug- 
ágv alvását ■ kelőbb minCxóuü, gótöli és (rántott 
rvomómcnle, bükkfáiéit a híre* Neu’chloss — Lichtlg- 
■jár éllitoUa elé. A kiváló minóség dacára nt ár csak 
5W pengő. postai rendeléseknél lekinleitcl n nagyon re- 
dikalt érre »«n eikknél, a srállitési kéltséget kenyte- 
len lehtámiiani a cég.

krserflvlzéből 
már félpohár

MHHIOTWAUERH4 „MlT.ltt érmesre te s EaKdMMasMaa ..... ,v, 
elegendő. Har-nálitu uUuilta mhidun palack 
hoz mellékei\u 

kutyát, mert ez a szemle egymaga eldönti, 
hogy

Lupus nem követhette el terhére rótt 
cselekményeket 

és teljesen alaptalan a felmondás iránti ke
reset. A tanúkihallgatások során beigazolt- 
nak látszott a házmesterek állítása, a védő 
azonban ennek ellenére a kereset elutasítá
sát kérte, mert szerinte a tanuk majdnem 
kivétel nélkül érdekelt felek, akik a ház
tulajdonossal függő viszonyban állanak. Hi
vatkozott arra is, hogy a biróság esetleges 
kedvezőtlen döntésével legalább 50.000 pesti 
család..nyugalmak, békéjét bolygatná, meg, 
mert minden kutyatartó aggodalommal él
hetne amiatt, hogy a házmester esetleges 
panaszára kilakoltatják.

A törvényszék Ítéletében megváltoztatta 
a járásbíróság határozatát és

érvényesnek mondotta ki ■ felmondást 
és miután az már régebbi keletű, kötelezte 
Néger Sándort, hogy a lakást azonnal 
ürítse ki. Egyben az alperest 440 pengő 
perköltség megfizetésére is kötelezte. A bí
róság tényként állapította meg, hogy az al
peres figyelmeztetések ellenére sem vezette 
le az utcára kutyáját, hanem szabadon 
eresztette és a felügyelet nélkül maradt ál
lat rendszeresen illctlenkedett a bérpalota 
léncsöházában.

— Súlyos autószerencsétlenség a pácul or- 
sságuton. Parsáról jelentik; Súlyos kimenetelű 
autószerencsétlenség történt tegnap este Pacsa 
és Andorháza között az országúton. Németh Pál 
földbirtokos fia János és Paizs Gyula andorhá- 
zni lakosok vendégeiket kisérték haza Rqjk 
község feló, amikor a sötétségben arrafelé 
hallott egy borjukat Kaposvárról Budapest felé 
szállító teherautó. A társaság az autó elől nt 
ut szélére slelett, azonban már késő volt, mert 
a gépkocsi elkapta Németh Jánost, a földrcrán- 
lolta oly erővel, hogy az koponyatörést és sú
lyos belső sérüléseket szenvedett, A teherautó 
lovai 15 robogott. A szerencsétlen Némethet élet
veszélyes sérülésekkel szállították ■ zalaeger
szegi kórházba.

— Hősi emlékleleplezés Komáromban. Va
sárnap reggel József főherceg ünnepi beszéd 
közben leleplezte n Komárom városa által emelt 
hősi halottak emlékét megörökítő szobrot. A 
főherceg beszéde után következeit az emlék
szobornak a vallásfelekezetek által történt 
niegáldása, majd különböző testületek meg
koszorúzták az emlékművet.

— A szobafestő Ipartestük! nagygyűlése. A 
szobafestő és mázoló ipartestület vnsárnap dél
előtt tartotta országos nagygyűlését, kovász 
Gyula elnöki megnyitója után Vas Béln a köz- 
üzemek versenyéről. Kovács Ferenc pedig a 
közszállilások igazságos elosztásáról beszélt. A 
kösterhek csökkentéséről Czeinlng Ede, a kar
telleket támogató védvámok csökkentéséről pe
dig Steiner Gusztáv mondott beszédet. Ezután 
megalakították a Festő-, Mázoló- Fényezömeste- 
rek Országos Szövetségét, amelynek élére el- 
nők ül Lovász Gyulát választották meg. Ezzel a 
nagygyűlés végétért.

A Budagesl-Péea—kaposvári láilMfatok. » Magvar I-íg forgalmi Rt.-tót éitesOlónk • fenti vonaf'n a na- 
píKistelével kötlektdó légljárstok 
ITls '1*?* 7i?° d r!kor indulnnk Kaposvárról és 
?*• órakor érkesnek Budapestre, ahnnnrn ts.fto óra
kor ii dúlnak vissza. A forgalmat a folyó évben Is 
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GYERMEKRUHASPECIÁLISTA
Ollöl-ut 44a. az. (Corvin mozipalota)

— Klsgazdagyülés Kaposvárott. Kaposvárról 
jelentik: Vasárnap délelőtt tartotta a Somogy - 
njegyei Kisgazdák Egyesülete Kaposvárott évi 
rendes közgyűlését Tankovics János ország, 
gyűlést képviselő, kormányfőtanácsos elnökié- 
sével. A közgyűlés határozati javaslatot foga- 
dott el, amely feliratban kéri a kormánytól n 
búza és más gabonaértékesitési lehetőségének 
fokozását, a községek háztartásának rendező- 
séröl szóló törvényjavaslat tárgyalását, a boy 
és husfogyasztúsi adó megszüntetését, a köz- 
munkaváltság reformját, uj vadászati törvény 
megalakítását és fegyvertartói jognak törvé
nyes szabályozósát.

— A balatonfüredi orvosbét. Balatonfüredról 
jelentik nekünk: Gróf Klebelsberg Kunó köz
oktatásügyi miniszter Balatonfüredról, ahol nz 
orvoshét záró ülésén vett részt, Tihanyba autó, 
zott nt, hogy a Biológiai Intézetet megtekintse 
és azokat a nagyszabású munkálatokat |s, ame- 
Ivek az uj főiskolai sporttelep területén foly. 
nak. Számos orvos, köztük néhányan az elcsa
tolt magyar területekről Balatonfüreden ma
radt, hogy a gyógytényezökef tanulmányozza, 
egv csoport pedig Hévízre utazott, ahol Reischl 
Richárd országgyűlési képviselő vezetése alatt 
az uj fürdőházat és a győgytelcp egyéb beren
dezkedéseit tanulmányozza.

— Az Ebtenyésztők Egyesületének kutya- 
kiállítása. Vasárnap szépen sikerült kutyaklálti- 
tást rendezett a Magyar Ebtenyésztők Egyesü
lete llosvay Lajos Károly elnöklete alatt a Tat- 
tersallban. A kiállításon 180 kutyát vezettek fel, 
közöttük 40 külföldi eb is volt. Rakovszky Ivén 
és Rakovszky István terrierjei, Titkos Ilona és 
gróf Eszterházy Tamás angol buldogkutyái kel
lették a legnagyobb feltűnést, ők voltak a ki
állítás arisztokratái. Vasárnap délután izgalmas 
mükotorékversenyt is rendeztek a kiállítás ke. 
relében, délelőtt pedig rendőrkutya-bemutató 
volt.

MODELLRUHÁK
..KÖPENYEK kapható? í’

CSILLAG KAULA nőt Váci utca W

— Mozigép az émberevők között. Jack Lon
don világhírű kalandos útjainak volt hűsége* 
kísérőtársa Martin Johnson s ebből az időből 
való, mindössze néhány méternyi filmje világ
sikert ért volt el, mert hiszen az első moziopera- 
tőr volt, aki nern a filmvárosok kényelmes miliő
jében kurblizta a filmjeit, hanem elment önmaga 
az őserdőbe. Egy nagy filmvállalat aztán 19|9-ben 
azzal bízta meg, hogy kutasson fel a világon 
valahol — emberevőket s filmezze le őket Ő*- 
eredeti mivoltukban, lehetőleg emberevés kere
pelte. Johnson erre az éppen nem veszélytelen 
útjára fiatal feleségét is elvitte, ami szerencsé
jére vált.

Az Üj-Hebrida-szigetck emberevői sok te
kintetben megszelídüllek és noha a ..hosszú 
disznó'* után (ahogy az emberhúst nevezik) még 
mindig csurog a nyáluk, ma nem igen merik 
már megszerezni maguknak ezt az élvezetet. 
A szigetek közt cirkáló állami hajók szeme előtt 
az ilyen lakomának nagyon keserű ulóíze le- 
helne. De ezeken a szigeteken a fehér hús után 
való vágyakozás különös formát is ölthet s 
relémmé Is válhatik. Ilyen vágy rezeg annak a 
kalandnak n hátterében, amit a filmfelvételeket 
hajszoló feleségével együtt Malekula-szigelén 
Nagapaléval, n nagy nambálc főnökével megélt. 
Ezeken a várj szigeteken, ahol egy-egy misszió- 
nárius évtizedekre terjedő önfolá|dozó munka 
ulán is csak tizenhetet tud négyszáz szigetlaká
ból megtéríteni, s azok is rögtön visszaesnek 
régi pogányságukba, mihelyt a misszionárius 
kiteszi a szigetről a lábát, abban 1 világba", 
amelynok a varázsa az ott lakó fehéreket is 
vademberekké teszi, a később páholyból nézett 
íllmképck felvétele akkora veszélyekkel, olyan 
fáradsággal jár, olyan hidegvért és leleménye*' 
séget követel, amilyennel csak kivétek* akarat’ 
erejű, egész ember rendelkezik.

Johnson egyébként — dohányon é* Követei* 
kívül — főként azzal ért el sikereket a vadak
nál, hogy levette őket mozira, másnap mingyárl 
előadást is rendezett nekik, ahol megláih«liák 
önmagukat. Ezért varázslónak tartották az ame
rikait és vakon engedelmeskedtek neki. Hosszú 
hónapokon keresztül mégis hiába bújla a 
dnpt Johnson, képtelen volt autentikus ember- 
evőkre bukkanni. Végre egyszer, útja legvégén, 
kedvezett a szerencse; életveszélyben ugyan, dé 
•ikerfiit a vadaknak egy titkos ünnepségét lf 
filmeznie, amelyen csakugyan emberhússal táp’ 
lálkoztak a benszülötlek.

Megkapó az emberiség vad és primitív kor
szakának a táplálkozása a mozigéppel, vagy 
húsa évezrednyi ugrás u civiliaáció útján.

Ezekről a kalandokról számol be a Dante 
máris népszerűvé sáli „A világ körül" dmö 
utazási sorozatának újabb kötete, „A kannIM' 
lók szigetén",

Hóilwstonyok flg7*]méhe! Nem k»1I töhW •tth<m <«• 
fánérnemük mosásávsl, vssslásáv*,, vaíámlnt n»- 

. ”’cr‘ 81 ld,él 0>ni»*é. Damjanich-
Útra lil fjet.: 424—*H) mindezeket olcsón és »z*káTa:oH- 
*rtgsa| vígií vidéki mcabisatásokat t* • leapnnto»«h* 
bán cssküzdl. Stánin. Dók a főváros minden ré»»áb*n.

Dr.MITZGE!
JÖZSEr-KÖRUT 3.
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MOZI
Forzano „Száz nap”-ja 

és egy napja Budapesten
Átfutó Fotxano elmondja, 

hogyan lett ax olatx minisxterelnBft társsxerxője
Royal-szálló nemzetközi lobogó-erde- 

» ma reggel belejátszott az olasz triko- 
is. Az olasz királyság lobogóját érdekes 

olasz vendég, Arturo Forzano, a kitűnő 
drámaíró és rendező, Mussolini társszer
zője tiszteletére tűzték ki a szálló homlok
tatára. Bent egy elsőemeleti szobában, mit- 
sem tudva erről a nagy tiszteletadásról, 
kedvesen-mosolygósan fogad az alig negy
venes, karcsú, tipikus olasz arcélü művész. 

Szélesen beszél, gesztikulálva, mint az 
olaszok általában.

— Láttam az önök nagy megmozdulását. 
’A Déli Vasútról jöttem tiz órakor. Bele
kerültem abba a tömegbe, amelyik Tria
non revíziójáért demonstrált

Ennek a nemzetnek jövője van — 
mondja lelkesedve, — amelyben ilyen 
eleven erővel lángol a hit a feltámadás 

iránt.
— El vagyok ragadtatva Magyarországtól 

folytatja gyorsan és nem is enged más
ról beszélni. — Korán reggel fölkeltem és 
láttam a Balatont. Végigfutott a vonat a part
jain. Ha nem lennék olasz, magyar szeret
nék lenni, hogy itt élhessek.

Elsőnek beszél 
Bem csoda, hogy 
impressziói elébe 
mondanivalóinak, 
másról beszéljen.

— Csak egy napot maradhatok itt, saj
nos — teszi hozzá gyorsan. Az egy napom 
programmja bő és alapos. Azután vonatra 
ölök és Londonba utazom. Ott a Covent 
jGarden opera olasz operaciklust ad elő, 
Bmelyből két darabot én rendezek. De ju- 
Bius 4-ére, a „Száz nap" premiérjén itt le
szek.

Közben föltesszük a legérdekesebb kér- 
ídést, amelyet Arturo Forzanótól egyáltalán 
kérdezni lehet:

— Hogyan lett Mussolini társszerzője? 
Nagy örömmel válaszol a kérdésre:
— A mult évben egy alkalommal a milá

nói Scala ügyében audienciára jelentkeztem 
H Duccnil. Mussolini meghallgatta előter
jesztésemet és ezekre rendkívül részletesen 
lés tájékozottan válaszolt. Meg voltam lepve, 
hogy mennyire tájékozott színházi kérdé
sekben is, de ami ezután következett: bom
baként hatott.

— Az utóbbi Időben — mondotta né
kem a Duce, — rendkívül sokat olvas
tam Napóleonról. Az olvasmányaim ha
tása alatt egy darabötlctem támadt. 
Akar-e a darab kidolgozásában segítsé

gemre lenni?
— örömmel — válaszoltam s ezzel az 

kudenda véget ért.
Másnap reggel a hotelemben egy terjedel

mes iratcsomó várt, Mussolini darabterve- 
i»ef< a „Száz nap"-ról, amely egymagában is 
teljesen kész darab volt és amelyet most az 
Önök Nemzeti Színháza olyan fényes pom
pával bemutat.

Délután a Hevesi-villában
Délután három órakor Hevesi Sándor, a 

Nemzeti Szinház igazgatója a Szapáry-utcai 
villájában vendégül látta Arturo Forzanót, 
Herczeg Géza iró, miniszteri tanácsost, a 
„Száz nap" magyar adoptálóját és Bálint 
Lajost, a Nemzeti Szinház dramaturgját. 

vígszínház!

Heveti Sándor teljes rendezőpéldánnyal 
zóben informálta Arturo Foranzót, hogy 

színpadon.
Arturo Forzano, akiről azt lehetne mon

dani, hogy maga is Hevesi Sándor olasz ki
adásban, hiszen kitűnő rendező és dráma- 
iró’ ~ elragadtatással hallgatta Hevesit és 
valósággal extázisba jött Hevesi egy két 
olyan rendezői ötletétől, amely a magyar 
variációban szerepel először. Miután rész
letes információt kapott a szereplőkről,

ke-
------- ---------, . — ,lV9J ho

gyan is fog klnésni a „Siót nap" a pesti

\ megnézte Upor Tibor kitűnő díszletterveit, 
amelyek legnagyobb mértékben megnyerték 
tetszését.

Este Julias Caesarnál
Arturo Fórzano mindenekelőtt a darab 

főszereplője, Gál Gyula iránt érdeklődött. 
Nagy őrömmel vette Hevesi meghívását a 
Nemzeti Szinház esti előadására. Arturo 
Forzano vasárnap este végignézte „Juliul 
Caesart" Gál Gyulával a főszerepben. Ered
mény: a kitűnő olasz drámairó is rendező 
az első felvonás után lerohant az öltözőbe, 
megölelte és megcsókolta — Napóleonját.

Délelőtt a próbán
Hétfőn délelőtt Forzano résztvesz a „Száz 

nap" szinpadi próbáin és bemutatkozik az 
összes szereplőknek. Ez alkalommal már 
bediszitenek két-három képet is, úgyhogy 
az olasz Írónak módjában lesz mór pontos 
képet kapni a junius 4-iki premierjéről, 
amelyről örömmel vette tudomásul, — hogy 
az összes páholyok elővételben elkeltek.(».)

Hajsza a frakk után 
avagy 

a becsületrend hogyan mentette meg 
az Elnök becsületét?

a Hétfői Naplóval és igy 
a pillanatnyi személyes 
tolakodnak a színműíró 

Alig lehet rábírni, hogy

Heltai Jenő, akiről e történetben szó lesz, 
a Színpadi Szerzők Világszövetségének ál
elnöke, a mi örökös „elnökünk", már Lon
donban tanácskozik a világirodalom jelesei
vel és büszkén feszit abban a frakkban, 
amely a történet másik főszereplője.

*
A frakkról lesz tehát szó, arról a vadonatúj 

nyolcszázpengős frakkról, amelyet az Elnök 
ur speciálisan a londoni konferenciára csinál
tatott magának. A szabó két héttel ezelőtt le
szállította a ruhacsodát és ez vasaltan, büsz
kén függött a többi érdemes, de már kissé el
viselt ruhadarab között.

Az elnök ur mikor megvizttálta a szekrény
ben a selymes frakkot, így szólt hűségben 
megöregedett, derék házvezetőnőjéhez:

—- Van itt néhány ócska ruha és egy öreg 
frakk, eteket eladhatja — ha jó árat adnak 
érte.

A házvezetőnő büszkén mondta: már van is 
rá vevőm.

kezdi a napi robotját. Az ajtóban van, ami
kor izgatott emberek veszik körül és követe
lik a frakkot.

— A frakkot? Hja, a pirosgombos frakkot. 
Igen, itt a gomb.

Kivettem belőle, nehogy kellemetlenségem 
legyen a rendőrséggel. Különben nagyon fi
nom frakk volt, kár, hogy vissza kell adni, 
— sajnálkozik a pincér.

— Ugy-e, biztosan lopták?
— Nem, nem, csak adja ide, még hasznot 

is kap rá!
— Igen ám! De a frakk a szabónál van, 

tetszik tudni, nagyon nagy volt rám, át kell 
alakítani. Ez is húsz pengőbe került, a fene 
egye meg!

Most már két taxit kell fogadni, már nem 
férnek rá egyre, akik hajszolják az elnök ur 
frakkját.

♦ ’

fi KIS ROVfiL
Korányi Royal Nsgyszaiiods 
éttermeinek vezetess alatt
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♦
Kűczfl Antal es zenekara 
muzsikai
ASZTALÍIENDELÉS: TEL. 520-10

bán kissé gyűrötten bár, de 
ott lóg Imponáló pompájában.

— Végre, megvan a frakkl Száznyolcvan 
pengőbe kerül a visszavásárlás, mert a pincér 
ragaszkodik, hogy uj frakkot csináltathasson, 
ha már ez a remek darab elveszett. A ház
vezetőnő boldogan sirdogál és öleli magához 
a frakkot, amelynek piros becsületrendje volt 
az a jel, amely nyomr avezetett és igy meg
mentette az elnök — becsületét.

A happy end nem lenne teljes, ha az elnök 
ur kabbaliszlikus frakktörténeleit még kettő
vel nem bővitenénk. Az elnök ur bibliájában 
áll, ha a frakkjával baj van, akkor őt sze
rencse éri. Az egyik frakktörténet Az orvos 
és a halál premierjéhez fűződik. Az elnök 
ur meghajolt a közönség előtt ér

hátul nagy rcccsenéssel elszakadt — ■ 
frakkja.

primadonna öltözőjében toldozták össze 
második felvonás alatt. Nagy sikere volt! 
A másik frakktörténet a következő: A kis

cukrászda premierjén a szerzőnek, Heltai 
Jenőnek feltűnt egy statiszta, aki egy rette
netes frakkban sétált a színpadon.

— Hogy lehet egy ilyen ócska frakkot rá
adni egy színészre? — szólt szemrehányóan 
a rendezőhöz.'

— Hát kabbalából — mentegetődzött a 
rendező. — Tessék csak nézni. — Odahív
ják a színészt, levettetik vele a frakk-kabá
tot, kifordítják a zsebet és ezen ott van a 
szabóciinke: Heltai Jenő, 1017 május 30.

♦
A poén: a legújabb frakk-affér még aznap 

meghozta* a gyümölcsét. Az elnök ur 5 pen
gőre 3000 pengőt kapott a lóversenyen. Most 
már Londonban várja »z uj frakk bonyodal
mának másik várható eredményét: a sikert. 
Mert az elnök halmozni szereti nemcsak • 
lovat, hanem a sikert is.

A 
a

Május
18 

hétfő
Ékszerrabias a váci ucciban f

iharm’dRzor)

fi szanásszeMr
10 

szerda Ékszerrabias a váci ucciban
21 

nfl törték Jim fis jiii I
22 

péntek Ékszerrabias a Vícl uccában
22 

seombnt fi szftnásszaMr
24 

vasárnap

d. n érakor: JiméeJlH(Mérsékelt '
hely Arak kai)

este 8 érakor: ftksier rablás a Váei 
uecában ,

20 
héttó

d. n. %4 énkor: Fakateaaára caa- ü 
ressnye (Mérsékelt nelyánkkal) ?

este 8 érakor ÉksserrabUs a Váal .
-CT*1--”___________________________  !'

Elérkezett a Londonba indulás napja, az 
Elnök csomagolni’kezdett. Minden ruhája 
már szépen bent szunnyadt a kofferben, egy
szerre csak eszébe jut a frakk. A nyolcszáz- 
pengős gyönyörű ruhadarab azonban nincs I 
sehol, helyette csak az öreg, használt és kissé 
szűk frakkja szomorkodik a fogason.

Behívja a házvezetőnőt. Mi van a frakkal? 
— Eladtam — dadogja a házvezetőnő —, hi
szen mondani tetszett . . .

— A» uj frakkomat? ... — ordit az el
nök ur — amelyért most fizettem nyolc száz 
pengőtf Mennyiért adta el, az istenért?

— Tizenöt pengőt akartak csak adni érte, 
de én húszat „srófoltam" ki belőlük, — 
mondja most a jó vásár feletti büszkeségé
ből kissé kiábrándultán a derék asszonyság.

♦
Heltai belátja, hogv az ügyön másképp nem 

lehet segíteni, csak így:
vissza kell szerezni a frakkot.

Csináltatni újat, nincsen Idő, viszont az ócska 
frakkban hogyan is állhat az elnöki pódium 
elé.

A házvezetőnő emlékszik: Éppen Beöthy ve
zér temetésén tetszett lenni, amikor a frakkot 
eladtam. Mondtam is annak as asszonynak, 
hogy milyen jó barátja halt el. Erre az asz- 
szony azt mondta, hogy 6 Beőthv méltóságos 
ur mamája mellett lakik, ö is nagyon saj
nálja a vezért.

Hamar a telefonkönyvetI Rákosi Szid! a 
Csengery-utca 28. számú házban lakik, tehát 

sgy előtte, vagy az utána következő házban 
ell keresni a frakkot, összesen három óra 
lő van az Indulásig.

♦
Megindul a hajsza. A Csengery-utca 26. 

’ám alatt megtalálják az asszonyt. Gyors 
érdéi: hova tette a frakkot? — Milyen frak- 
ot? — csodálkozik én naponta veszek 
eltőt-hármat. Ja, igen, most már emlék- 
tem, ugy-e, azt tetszik gondolni, amelyiknek 
a gomblyukában egy piros gomb volt?
— Igen, igen, a becsületrend jelvénye.
— Én azt hittem, hogy szocialistának lét

eik lenni , . .
— Hát azt eladtam a Teleki-téren négy

én pengőért

♦
Hátul egy udvarban, sötét kis lyukban van 

a szabó műterme. A frakk ott lóg a rokkant 
próbababán, rajta a szabók fehér krétával 
rajzolt hieroglifái: hol kell bevenni, hol kell 
tágítani és hol kell a vállat emelni. Szeren
csére, csak a bélés van kifejtve, a frakk azon-

AZ UFA eJELENTl
Stób Zoltán

ai .vmcÁkóBinó aőif
CORVIN SZÍNHÁZBAN

* URANIA « UFA
MŰSORA ,

jc.

V.

központi tejcsarnok
naponta Mm

Yoghurt
——— I I I ■■ I .ll.l,. ■■■■■■«

♦
Tabló a Teleki-téren. Jön az asszony is a 
xiban, felismeri a kereskedőt, akinek a irak
it leadta. Finom, szép frakk volt, selyem 
‘léssel. Persze, persze... az Ilyen portékán 
tmar kapnak as emberek... itt az uj frakk- 
ezón a nyári vendéglők pincérei most na

gyon viszik a frakkot. Régi jó vevőm volt 
hozzá elvitte. Hogyne, Ismerem.

Talán csak nem valami bűntény?
Mert nem szeretnék sz újságokba kerülni, 
ügyig olyan rossz híre van a rsibajnak. Nem? 
— hát akkor megmondom. Itt a elme:

★

Robog a inxl a Fercncvun»shn. Ké'ő dél
után van. A Ilim felirata. A pincér most
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A legfrissebb 
olasz karmesterbotrány

A hatvanéves Falconl megszöktette a húszéves Lil Sveet-et 
a revügörljét és emiatt abbamaradt a milánói 

Csodabár előadássorozata
Szabolcs Ernő, a kitűnő rendező, aki a 

legutóbbi időkben Olaszországban a Csoda
bár előadásainak rendezésével szerzett ma
gának európai nevet, váratlanul Budapes
ten termelt. Néhány nappal ezelőtt a világ 
lapok még n milánói Csoda bár sikeres pre
mierjéről számoltak be s éppen ezért ért
hetetlennek találtuk Szabolcs Ernő buda
pesti útját.

— Miért maradt abba a Csodabár milá
nói előadása? — ez volt a kérdés és nem 
is sejtettük, hogy cmögött

valóságos regény húzódik meg.

Szabolcs Ernő elmondta a következőket:
— Valóban váratlan volt, hogy Buda

pestre utazhattam, dehát Milánóban a Cső- 
dohár néhánynapos rendkívüli nagy sikere 
után becsukott. A közönség pedig rendkívül 
érdeklődőit a darab iránt, színházi szem-nyes háttere.

SZÍNHÁZI napló
Héttői színházi est:

Oprrahés: Nincs előadás.
Kemsell Srlnhát: A vén usrember (468).
Kamara Silnhái: Axra (%8).
Vlgssinbái: EksxerrabUs a Váci-utcában (8). 
Magyar Srlnbás: Lámpáiéi (8).
Sárosi Srlnháa: Lsninet inoorl Lucia (148). 
FAvárosI Opereflsilnbát: A csodabár (H8).
Király Síinkéit Az okos mama (8). 
ndrárosi Síinkéi: Meddig íogis szeretni (8).
U| Síinkéi. Csőkpirulák (8).
Andrássy-uti Síinkéi: Hercegnő és ■ parkettáncoa 
T-réskőrull Színpad: l.iplnsknja (9).
Komédia-Orfeum: Kabaré, varieté (tt).
Royal Orfeum: Varieté (U9). 
Bethleniért Silnpad: Kabaré (8. 9).

(»)■

T^éiies Oszkár hihetetlen szerencsével futott 
U be Bécs és Berlin elltszinészei kőié, de még
hihetetlenebb az a szerencse, amely most érte. 
Bécsi híradások nyomón közöljük, hogy Dénes 
Oszkár a londoni Apollo Theaterhez szerződött 
a Viktória ismert szerepének eljátszására, napi 
százhetven dollár fellépti díjjal Ez tehát ezer 
pengőt jelent naponta. Dénes Oszkár Budapes
ten legfeljebb hatvan pengőt keresett naponta, 
Igy érthető, Ita valóban kivételes szerencséről és 
sikerről számolunk be. Dénes Oszkár londoni 
szerződése egyébként nagy zavarokat okoz Bécs
ben, ahol a jövő szezón elejére kontemplálták 
nz uf Abrahám—-Földes-operett, a Hamal pre
mierjét. Ebben a bécsi színigazgatók kívánsá
gára cgy nagy Dénes szerepet írtak a szerzők 
és erre a szerepre Dénes Oszkár le Is szerződött. 
A Dénes londoni szereplésének az a következmé
nye, hogy Bécsben nem látszhatja a Hamuit, 
nem fog elmúlni minden bonyodalom nélkül.
TTgylátszik, hogy Bécsbe tolódott át a 
U budapesti színházi élet súlypontja. Egy 
egész sereg bécsi magyar híresség után 
vasárnap Bécsbe utazott Brodszky Miklós, 
a kitűnő magyar zeneszerző, akinek „Szö
kik az asszony" operettje kerül Max Prü- 
ger színigazgató vállalkozásában előadásra. 
.4 Brodszky-opcrclt női főszerepét Bécsben 
Bilta George játssza. Brodszky azonban 
nem áll meg Pécsnél, hanem — úgy mint 
Abrahám — Berlinbe utazik, mert néhány 
filmszcrzödésének akar eleget tenni. Brod
szky Lehár ral együtt el készít ette a leg
újabb nagy Tauber-film muzsikáját, amely 
óriási sikert aratott a berlini Uraufführun- 
gon. Ennek kapcsán hívták meg Brodszkyt 
Berlinbe. Nem kétséges, hogy Brodszky, 
éppúgy mint Abrahám Pál, Berlinben 
nagy karriert fog befutni.

A jövő generációja a legégetőbb magyar szín
házi kérdés. Utánpótlásban áronban nem 

lesz hiány! Ez az év talán a legtöbbet ígérő, 
legjobb színésztemét! adta a jövő színházt sze
zón nak. .4 múlt héten a Színművészeti Akadé
mia vizsgájával kapcsolatosan Olty Magda tüne
ményes feltűnéséről számoltunk be, e héten Is 
meg kell emlékeznünk egy ilyen növendékeid 
adós kapcsán egy fiatal, máris kést színésznő, 
Balogh Klári üstökösszerű színészi megnyilvá
nulásáról .4 Színművészeti Akadémia vizsgaelő
adásán láttuk több társával együtt és a Színházi 
Napló bátran kiadhatja neki az évvég! bizo
nyítványt: érettnek nyilváníttatott bármely kő
színház elsőrangú helyére. ,
(2'd Franciska a Magyar Színház eheti 

újdonságának főszereplőnője, aki — 
mint a Hétfői Napló megírta — volt férje, 
Lestyán Sándor A potyautas cimü darab
jának címszerepét játssza. Hogyan jutott 
Franci ehhez a szerephez — kérdezhetné 

POTYAUTAS

pontból semmi ok sem volt arra, hogy az 
előadások megszakadjanak.

Az ok: a nőben keresendő.
A nőben, nkik a férfiakra — még hatvan 

éves korukban is — végzetesen hatnak. A 
staggione társulatnak kitűnő zenei vezetője 
Falconl híres olasz muzsikus volt. Nos, 
FaJconi ur szerelemre gyulladt a Csodabár
ban szereplő Schwarz-rcvü egyik báj 
görljc, a húszéves Lil Svcct iránt.

Falcon! a mull héten eltűnt a húszéves 
tündérrel,

miután viharos jelenetek játszódtak le 
társulat keretében. Falconit hirlelenében 
nem tudtuk pótolni, a Schwarz-revű meg
bomlott s igy kénytelenek voltunk az elő
adásokat abbahagyni.

Ez az én gyors pesti utazásomnak regé

akárki... A történet elég romantikus. A 
múlt években öléves boldog és viharos há
zasélet után a két kitűnő ember közös 
megegyezéssel barátságosan megvált egy
mástól. A férj ezután — talán felejteni a 
tündéri nőt — külföldre utazott és csak 
alkalmi levelezőlapokkal, születésnapi gra
tulációkkal, vagy ünnepi jókívánságokkal 
érintkeztek egymással. Hét évi távoliét 
után egy este Gaál Francinál egy nagy tár
saság volt, amikor a szobalány odasugja a 
művésznő fülébe:

— Tessék csak kijönni, a hálószobában 
várja a nagyságos asszony volt férje.

Franci, nem tudva miről van szó, bocsá
natot kért a vendégeitől, a hálószobába 
siet, ahol legnagyobb meglepetésére Les
tyán Sándor áll, kezében nagy paksamé- 
tával.

— Írtam egy darabot — mondja — szá
modra remek szerep van benne. Éh, aki 
legjobban ismerem képességeidet, boldog 
lennék, ha darabomban fellépnél. Olvasd 
cl és ha tetszik, telefonálj a hotelembe.

Francia aznap este vissza se ment a 
vendégeihez, lefeküdt a sezlónra, végig
olvasta a darabot és még azon az éjszakán 
felhívta volt férjét:

— Sándorkám, eljátszom a darabot. Mi
kor lesz próba belőle?

Akörüli müv/tzkávéháznak van cgy artisták
ból átló törzsasztala, amely, hasonlóan a 

Kövessy-várhoz, a Jópajtások müvésztársasága 
név alatt jótékonykodik és segíti a szegény, 
állásnélküli kollégákat. Ezek a jövő szombaton 
este kilenc órai kezdettel a Clarus cukrászda 
kert helyiségeiben nagy müvészestélyt tartanak, 
amelyen Tábori Emil. Kornál Berta, Szentivá
nyi Kálmán, Vldot Jenő, Ányos Larí és világot 
járó magyar artisták serege lép fel.

Berciid Istvánt, az Uj Szinház fiatal amoroso- 
színészét a Hétfői Napló fedezte fel s e rovat 

közölte azt, hogy a legkitűnőbb fiatal színészek 
egyike. Berend hamarosan a boldogulás útjára 
lépett. Az Uj Színházzal a szerződését felbon
totta és Berlinbe szerződött filmezni. Sok sze
rencsét.

Szomorú jelenség, hogy a Fővárosi Ope- 
reltszinház, amelynek gazdag repor- 

toárral kellett volna indulnia a szezónban, 
képtelen uj bemutatókat hozni és állandóan 
visszatekint a múltba. A multkorában a Ki
rály Színháztól vette át az „Okos mamá"-t 
és adott belőle néhány előadást, majd most 
Visszatért egyetlen régi sikeréhez, a „Csoda
bár"-hoz, ezt újította fel. A felújítás szeren
csés körülmények között történt, mert a 
színpadon előadott „Csodabár" sokkal hatá
sosabbnak bizonyult. Az uj szereplők közül 
Szilágyi Marcsa, Kósza Irma s legfőképpen 
pedig Kertész Gábor érdemelnek elismerést. 
Tárgyalnak, egyezkednek a színészek és a 

színigazgatók. Kollektív szerződést akarnak 
kötni. Ez azonban sok nehézségbe ütközik. Egy
részt a színigazgatók nem óhajtanak jövőre nagy 
társulatot tíz hónapra leszerződtetni, de még 
ennél is nagyobb baj van, hogy a színészeknek 
nemigen van kikkel kollektív szerződést kötni. 
Először tisztázni kell azt, hogy jövőre ki leSz 
színigazgató Budapesten és csak azután lehet 
szó arról, hogy a kollektív szerződéseket meg
kössék. Hiába tárgyalnák egyet színigazgatók a 
jövő tzezón színházigazgatói nevében. A szerző
déseik esetleg csak egy darab papiros értékűvé 
degradálódik.

A Szegedi Színház sqfta szombaton délután 
véglegesen eldőlt azzal, hogy a szinügyi bi

zottság részletes vita után helybenhagyta és 
megerősítette azt a szerződést, amit Somogyi 
polgármester kötött Görög Sándorral. .4 bízott-

ság határozata után Görög Sándor most már 
jogerősen igazgatója a sok vihart látott szegedi 
színháznak. Az uj igazgató már meg is kezdte 
a szerzödtetésl előkészületeket. Érdekes a szín
ügyi bizottság határozatának az a része, amely
ben bizalmat szavazott Pálfy József polgármes- 
terhelyetlcs — intendánsnak és helyeslőén vette 
tudomásul az úgynevezett „eredeti bemutatók" 
betiltását.
TJa már Kertész Gábornál tartunk, nem 

mehetünk el szó nélkül egy meglehe
tős éles színházi affér mellett, amelynek 
középpontjában ez a kitűnő fiatal színész

Budapest télen a kávéházak városa, nyá
ron a vacsorázóhelyeké, hangzik a békebeli 
megállapítás. Azóta azonban sok viz folyt le 
a Dunán és a Duna jobbpartja, Buda a 
békebeli varázsával szegényebb lett. A ki
sebb és nagyobb alkalmi vendéglöcskék 
drága ételekkel, rossz kiszolgálással kor
rumpálták azt az áhítatot, amelyet minden 
jóétvágyu ember különösen nyáron estefelé 
érzett Buda iránt. Kemény ránlottcsirkék, 
rossz borjupörköltek, keserű utóizként fa
csarták el sok Budálrtífl‘és nyári veiirf^röjé- 
ben csalatkozott polgár Ínyét.

♦
Tegnap este örömmel és boldogan állapitbl- 

lam meg, hogy Buda rehabilitálva van. Megnyílt 
Budán a kis Royal . . . Korányi Zoltán, a 
Ruyal-szálló nagyszerű vendéglőse, nyári depen- 
dnnee-ot csinált a Márvány-utcában. Amilyen 
úri, halk és elegáns és legfőképpen pedig jó a 
pesti Royal étterme, ugyanolyan kellemes, ked
ves, vidám a kis Royal kertje és étterme. Nem 
kocsma, nem nyári vendéglő, hanem van benne 
valami az uriházak levegőjéből, barátságos fé
szek ez, ahol jó cigánymuzsika mellett (Kóczé 
Antal) amúgy istenigazúban elszórakozhat a jó- 
Ízlésű pesti polgár.

♦
Végre cgy hely Budán, ahol minden aggó 

dalom nélkül ülhet le az ember az asztal 
mellé. Az étlapja pompás és az áraik ol
csók. Amit Budán eddig nem lehetett elérni, 
a „kis Royal" megtette: kis adagokat is 
mérnek minden ételből, amelyeknek mind
egyike a konyhaművészet remeke. Legalább 
is ezt állapították meg azok, akik helyet 
kaptak a kis Royal szombati megnyitóján. 
Mert bizony a jónak hamar elterjed a hire és 
tucatjával maradtak asztal 
akiknek megjelenése bárhol 
nagyobb megtiszteltetésnek számit, 
lenne teljes a beszámoló, ha nem imánk ide 
néhány nevet, nkik a kis Royalt avatták: 
Scilovszky belügyminiszter és családja, 
Somssich gróf, Zichy gróf, Bornemissza 
báró, Schell báróék, a pénzarisztokrácia kö
réből Madarassy-Beck Marcell és Gyula, 
Kohner báróék, Kálmán Henrikék stb. Itt 
volt Tolnay államtitkár is, a Hungária Klub 
pedig teljes asztallal szerepelt; a művészvi
lágból Titkos Ilona, Szőllősy Rózsi, Szokolay 
Olly. Mészáros Polett, Tamássy Lívia, Ring 
Alice stb. stb. neveit, mint a kis Royal ava- 
tóit jegyezhettük fel.

♦
Budapest egy nevezetességgel lett gazdagabb 

és illő lenne, ha az Idegenforgalmi autocarjai 
megállnának a kis Hóval előtt, mutatva a kül
földi idegeneknek, mint Pest nyugati vendéglő- 
kullurájónak inkarnacióját.

nélkül azok, 
másutt a leg-

Netn

Filmpremierek
AZ IKERFÉRJ

Az Ufa filmszínházak uj vezetősége a szo
kástól eltérően, a nyári idényre adott óriási 

állott. Kertész Gábor négy nap alatt tanulta 
be a Csodabár egyik férfi főszerepét és eb
ben az óriási munkában természetesen a 
próbák alatt nem tudta „kifutni" formáját. 
A szerző, Herczeg Géza, aki jelen volt a 
Csodabár próbáin, a legerélyesebben tilta
kozott Kertész Gábor szereplése ellen és 
amikor a szinház nem tudott részére más 
szereplőt adni, a reprizt be sem várva, el
utazott. Ezért Herczeg nem is vett részt a 
reprizen, amely azonban meghozta a reha
bilitációt Kertész Gábornak.

nagy programot. Mig más filmszínházak a 
nyarat, a szünetig reprizek és kevésbé jelen
tősebb filmekkel tarkítják, addig az Ufa film
színházak a nyárra a legnagyobb slágereiket 
hozzák ki, amelyeket pedig már a jövő Sze
zonra tartogattak. Ilyen Az ikerférj cimü 
remekbeszabott német filmvigjáték is, ame
lyet a kél előkelő filmszínház, a terézköruti 
Ufa és az Uránia keddtől kezdve illeszt műso
rába. Az ikerférj —bohózat a javából. A 
sajtóbemutató közönsége meg-megujuló ka
cagásokkal és tapsokkal honorálta a film 
egy-egy jelenetét, amely valóban a nevető
idegekre utazik. Büszkén .(‘9, örömmel állapít
juk meg, hogv ennek a német vigjáteksiker- 
nek is van egy magyar részese: Halmay 
Tibor, aki rendkívül hálás szerepben énekel 
és táncol ebben a vígjátékban. Az iker férj 
kettős szerepét a németek egyik legragyo
góbb színésze Hans Reimann játssza, aki hol 
bonviván, hol komikus minőségében készteti 
a közönséget a legnagyobb elismerésre. Part
nere, a kitűnő, kedves, sok humorú Maria 
Paudler. Ha hozzávesszük azt, hogy a zenét, 
amelyben két-három nagy sláger is van, a 
pesti utca számára, Holldndcr szerezte és 
hogy a film keretében a st. moritzi tájakat, 
ragyogó sportteljesítményeket is látunk, ak
kor megállja a helyét a jóslás, hogy e két 
filmszínháznak nem lesz ideje még sok slá
gert bemutatni az idén, mert Az ikerffrj 
sokáig fog csintalankodni a Teréz-köruton 
és a Rákóczi-uton.

Premier után
Ékszerrablús a Váci-utcában. Molnár Fe

renc és Zilahy Lajos után Fodor Lászlónak 
kellett jönnie, hogy helyreállítsa a Vígszín
ház sikermérlegének egyensúlyát. Pedig ez 
a darab veszedelmesen hasonlít Molnár, 
ouvrejéhez — de mégis Fodor. Hogy A1 
Capone és Jack Diamond úri banditavilá
gának romantikáját menti át a Vígszínházba 
és ezt a szívesen mozizó közönség százszá
zalékosan akceptálja, ebben van Fodor 
László anyagi sikere, az erkölcsi sikert pe
dig ott harcolja ki magának, amikor a tü- 
zijátékszcrü dialógusaival komoly, okos és 
megszívlelendő igazságokat vagdos oda en
nek a korrupt világnak, A Vígszínház csak 
u darab primadonnájában, Honthy Hanná
ban tévedett, aki a Vígszínházban mégis 
csak opereltprimadonna maradt és nem 
tudja Gaál Franciskát úgy követni a víg
játékban, mint ahogyan ez a kitűnő mű
vésznő az operett területeit meghódította. 
Rajnai Gábor és Jávor Pál brilliáns. A 
többiek: Hegedűs, Törzs, Gárdonyi kicsiny, 
szerepeikben is a legnagyobbak.

Csókpirulák. A szerelem sosem öregszik, te
hát a csókpirulákra mindig szükség van. Észre 
sem veszi az ember, amikor beveszi őket és 
csak az eredményt látja. Ez esetben jól mulat. 
Az Uj Szinház előadásában csak két remek 
színész dicsérendő. Az egyik: Czobor Imre, a 
másik Gonda József. Mindkettő olyan volt, 
mintha kél előkelő pesti vendégművész szere
pelt volna — cgy vidéki előadáson.

Gaál Franciska a Magyar Szinházban 
l-'tezerapISk: Oólh Sándor, RAday Imro, Sarkndl A., 7. Molnár, Polli 
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
Újpest már bajnok

A Hungáriát botrányos márkázás keidében legyűrte a Kispest 
— A Ferencváros a Pécs-Baranyát „kiejtette" a második 

ligába — Győzött a Nemzeti ás a Bocskay is

Egy megnyert és egy elvesztett bajnokság 
története: interurbán Szombathely— 

Budapest
Befejéztetett, Eldőlt a bajnokság és a ki

esés kérdése.
Bajnok az Újpest és kiesett a Pécs- 

Baranya.
Szóval nagy nap volt az elmúlt vasárnap. 
Nagy öröm és nagy bánat napja. Öröm az 
Újpestnek, hogy sziivós és verejtékez mun
káját siker koronázta, bánat a pécsieknek, 
akik hiába küzdöttek a végzet ellen. (Van 
ugyan még egy gyenge remény, legyőzni a 
Hungáriát, de ennek is csak akkor van ér
téke, ha a Bástyát a Kispest gyűri le.)

Ezen a vásárnapon a dicséretet a két 
pestvidéki csapat érdemli meg. Az Újpest a 
bajnokságért, amelyet a Sabaria legyőzése 
után már nem lehet vitatni, a Kispest pedig 
az ellenállhatatlan harciasságért, amellyel 
legyőzte a Hungáriát és kikerülte a veszé
lyes zónát.

A többi mérkőzések közül a Ferencváros 
győzött a gyerige pécsi csapat ellen. A Nem
zeti a III. kerület ellen, a Bocskai a Budai 
11 ellen, mig a Vasas—Bástya mérkőzés 
döntetlen maradt.

A jövő forduló tehát a második, harma
dik és a két utolsóelőtti hely szempontjá
ból lesz fontos. Különösen érdekes a Fe
rencváros—Bocskay és a Bástya—Kispest 
mérkőzés.

A bajnoki lista az utolsóelőtti 
bajnoki hát után

6. III. kér. FC ■ 8 21 39—89
7. Sabaria . ■ ■ i 20 30—37
8. Vasas . . ■ ■ i 17 38—47
9. Budai 11 . a . 8 15 25—49

10. Kispest « ■ ■ > 14 38—55
11. Bástya . • ■ > 14 35—59
12. Pécs-Baranya ■ ■ 12 25—53
Az utolsó bajnoki forduló mérkőzései

Sabaria—Budai 11. -— Ferencváros—Bocskay
— Bástya—Kispest. — Nemzeti—Vasas. — III
kér. FC—Újpest. — Pécs-Baranya—Hungária.

A gólrekorder
május 17-én:

Újítás a Hungária-uton ... (pardont ezalatt 
nem azt kell érteni, hogy győztek a kék-fehé
rek) . . . egyszerűen-csak annyi áz egész, hogy 
a köztisztasági hivatal hatalmas locsolóautója 
vizezte le a szörnyű homokot a pályán. Végre...

Az izgalom nem túlságosan dúlja a kebleket. 
„Könnyű győzelem!" — nyilatkozik egy kékfe
hér dodonista. (Könnyű... a Kispestnek, de 
nem a Hungáriának.) A kíváncsiság azonban 
nagymérvű. Ugyan mit csinál Szombathelyen 
Ujpestt Elveszti-e a bajnokságot, vagy . . .

A széllel hátban kezd a Hungária és a Sába 
rla. Az egyik Pesten, a másik Szombathelyen. 
Itt gyorsan két korner esik a kékfehér kapu 
előtt, ott negyedóráig a Sabaria szorongatja az 
Újpest torkát. Nagyon izzad az Újpest. De me-

Újpest—Sabaria 3:1 (1:1) 
Kispest—Hungária 2:1 (0:0)

mindenkinek olándókot
ad a Nemzetközi Vásár első pavilonjában, 

108-1S. Standon a

Miss Pllavin

lege van a Hungáriának Is. Kalmár a centerben 
Termekül mozog, viszont Barátky remekül áll.

1. Újpest i i . . 33 69—32
2. Hungária ■ ■ . 29 65—31
3. Bocskay ■ « H n 28 54—42
4. Ferencváros ■ 27 54—26
5. Nemzeti a • « 22 33—35

Vincze (Bocskay) 20 góllal
Végre elérte vágyát a debreceniek csatára: a 

lista élére tzökkent .Most már csak az a kérdés, 
hogy megtartja-e vezető helyét, vagy az utolsó 
fordulóban megelőzi valaki? Majd meglátjuk!

Mögötte a sorrend a következő: Barátky 
(Hungária) 19, Skvarek (Hungária), Auer (Új
pest) 18, Spilz, P. Szabó (Újpest), Takács II. 
(Ferencváros) 16, Stenzl (Vasat) 14, MátéíTy 
(Bocskay), Hirzer (Hungária) 12, Toldi (Ferenc
város), Steiner (Kispest), Steiner (Budai 7, 
Ujpést) 4, Teleky (Bocskay), Passák (Bástya 6, 
Újpest 4), Konyor (Kispest), Zilahy (III. kor.) 
10—10 góllal.

Tempó, Kispest!
— zug a zöld-fehér drukkerekkel kiegészített 
kispesti tábor. Es Kispest diktálja is a tempót. 
Konyor már gólt is lőhetne. Szombathelyen Ko 
vács II. van hasonló helyzetben, de ideges. (Kis 
hidegvizkuta... — ajánlják a „vazsmegyeiek.") 
Bizony nem ártott volna egy kis higadfság, mert 
a 22. p-ben

Janzső hibáz és Ströck beadása jól Jön 
Aurrnck, bum!... itt nincs semmi hiba: 

gólt 1:0.
Az Újpest már közelebb 
van egy nehéz góllal a 
bajnoksághoz.

A Hungária ezalatt iz
zad, dolgozik és Vérzik. 
Kalmár feje legalább i« 
véres. Bekötik. De Újra 
feji, a kötés le-, a seb 
felszakad és csurog a bí
boros nedv A szőke Cen
ter nyakán alá. Gól — aa 
nincs. Majd... a máso
dik félidőben. minek 
is? ... Hiszen ebben a 

pillanatban, nóta bene a 26. p-ben
Fog! III. tulerélye- 
sen szereli Iglódlt. 
Nosza, szabadrúgás. 
Es Kovács II. úgy 
vágja meg a 16-osoii 
a labdát, hogy men
ten kiegyenlít a Sa

baria. 1:1.
Szóval egyelőre a szü 

nőiig döntetlen a meccs. 
Itt is és ott is. Ott 1:1, 
(he-hel nevetnek a gól
arányra számító kékfe- Kovács II.
hérek) itt 0:0. Jól áll a 

Hungária. Bár olyan jól mozogna.
— Nincs itt semmi baj kérem — tör ki az ön

érzet valakiből — Fodor dr. Szombathelyen 
van. Eddig még mindig elpechelte as Újpestet..,

'Vasárnap újból Bukovi irányította 
a Ferencvárost, Sárosi két gólt lőtt

Ferencváros—Pécs-Baranya 4:0(2:0) i-

Szombathelyen megnyerik a bajnokságot, 
a Hungária-uton pedig pofonok csattogása közben 

elvesztik

A Váratlan vendégként beköszöntött káni
kula tűrhetetlen melege rányomta bélyegét a 
mérkőzés képére. Szerencsére egy kis szellő is 
lengedezett a déli órákban, mely azonban a 
meccs kezdetére helyenként orkán-jellegűvé 
vált, Hatalmas porfellegek nőttek a labda nyo-

A 20-ik percben ismét szép jelenet:
komer után Turay embermagasságban fel
ugrik • a sarokba fejeli a labdát (2:0).

A továbbiakban esemény alig akadt, a félidő 
korneraránya 7:0 volt.

Szünet után elálmosodott a játék. A Pécs-

ívkncsícs

Avkcvi

tűző napol 
Fradin ki

lelkesen 
aspiráló

mában. ami a kombinációk kifejlődésének 
rendkívül sokat ártott. A szél félidőre oly 
hatalmas erejű lett, hogy a reklámtáblákat 

’ ’ ............. i a színes
(Höyiöir * Auttovi, 
leséHr. wn.Ai ) 
MiNOtN VtlCNVU. »AN 
viaXas.,.’ -SiMthsv i. 
Suvyó - Kt iÍ4v dyXv

4:0 
cwnttsr

IUC-Ai

Szünet után a Kispest és az Újpest kapja a 
szelet. Szeles csapatok. De mennyire!

Steiner (bogy Is van csak?... újpesti vagy 
kispesti? ... most mindkettő együtt) szá
guld ■ szélen, a 16-osról futtából lő és a 
lapos labda könyörtelen precizitással száll 

a sarokba. 1:0.
No, az első szöget már beverték a Hungária 
bajnokságának koporsójába. Ez többek kötött 
Steinernek 31 tejeskávét jelent a fogadások 
nyomán. Ráfér. Elég szikár legény. A Hungária 
ettől a szikár legénytől felébred. De mélyen 
aludt, kicsit kába még, nem megy rendesen a 
passzjáték.

Annál inkább át Újpestnek odalent. A 10. 
percben

Auer lehűti a vérmes reményeket és bom
bájával 2tl-r« vetetnek a Illa-fehérek.

Na, még egy kis erőt bele, aztán nincs gond. 
Nincs Is.

tribüuön kisebb pofonok zuhognak.
Csak gól nem zuhog. Azaz, hogy mégis. Egy. A 
24. percben.

kiéber szabadrúgását Kalmár fejeli a Mc 
móba és Hirzer fürgén bevágja. 1:2.

Egy-kettő ... csak a folytatása hiányzik.

At Vfovsó tftJresz'iTtS A
taawéeva t Jl •

hordó emberek kezeiből kicsavarta 
tarka táblákat.

A kiesésre Ítélt pécsiek végig 
küzdöttek ■ harmadik helyre 

Ferencváros ellen.
Az első félidőben a Baranya erősen 
és portó síelőt kapott ellenfélül a 
vili.

A zöld fehérek ezúttal először szerepeltet
ték hossza pauza után Bakovit, mig Sárosi 

kőzépcsatárt játszott.
Az első félidő teljesen 
egyoldalú volt: Amsei 
egyetlen labdát fogott 45 
perc alatt. A zöld-fehé
rek ostroma sok veszé
lyes helyzetet teremtett. 
Így a 13-ik percben 
Lyka szabadrúgása Tu- 
rayhoz került, aki fejjel 
Kohutkoz küldte, ő szin
tén tejjel irányítja éle
sen a kapura. Biri pa
rádés védése mentette 
meg a pécsi kaput. De 
három perc múlva 

Sárosi éles lövésé- 
Bírt tehetetlen (1:0).

Bukó vt

ve! Ménben
KeliemeM 

nyara lesz

Bergstnann 
csOnaHban 

P«terdy-u. 14.

Baranya nem tudta kihasználni a szél és a 
nap előnyét, viszont a zöldfehérek nem nagyon 
atrapáiták magukat. Már a 2-ik percben har
madik góljához jutott a Ferencváros:

Táncos átadását Sárosi 
Ezután hosszas unalom. 
Kapuhozszegzéa, bombá
zás. A 80-ik pero körül 
a Baranya is lélegzethez 
jut a egy kornert le ki
csikar. Majd a biró ée n | 
taccsbiró sorozatos téve- ! 
déseí mérgesítik fel a 
közönséget.

A 45-lk percben Tu
ray lövése végre ta

lál 4:0).
A pécsiek sorsa msgpc- 
cséteitnek látszik ...

lőtte he (3:0).

Sárosi

Világhírű KsráKpárok, 
varrógépek részletre le * 

,.DIADAL" TtlÖkölV-Ut 26. 
teleti p. OfXözeieb.) Kérjvn jtalao képes na|) Árjegyzékei

Welnhardt gondoskodik róla. A 14. percben 
Spitz labdáját kiejti, majd ulra fogja, de 
Kvasz ott terem és gyorsan kikaparja a lab

dát és a gesztenyét aa Újpestnek. 8:1.
Hát ehhez mit szólnak a Hungária-uton? ... 
Semmit. Olyan nagy itt a rumli, hogy egy szót 
sem érteni.

A 15. percben ugyanis
Steiner, testvérek között Is jó ötméteres 
offszájdon várja az Ívelő labdát. Újvári 
fogná, de zavarja Steiner. Erre megérkezik 
Nagy és... szóval Steiner a földrekerül. A 
fault nagyon nehezen állapítható meg, Ha
lász bíró azonban 11-fcst ítél. Botrány. Már 
L I. a pályán és a nézőtéren. Kereslte* mond 
valamit, erre Barálky hatalmas pofont ad 
le. (Ha Ilyen pontosan lőne, mint ahogy 
a pofon kikötött Keresztes képén!) A bíró 
azonnal leküldi Barátkyt ■ a 11-est Roz

gonyi őrölt érővel küldi léc alá. 2:0.
Caltt-CMtt... a nagytribünön nagy, a kls-

Dénes

Is, Itt Is.
Csak a kőrúton 

előtt:

Dénes elhárító oszt Ág
ként dolgozik. Hiába lő 
Ticska, meg a többiek. 
Hiába.

Csitt-csatt (ez a pofo
nok zenéje) ... tlcestacci 
(ez meg a Kispest véde
kezése).
Már csalt öt perc az élet. 
A Sdbárla elkesedetten 
küzd a Hungáriáért. Ko
vács H. szörnyű lövések
kel próbálja Hubert rémí
teni, de Huber már kis

korában is bátor flu volt. 
Marad az eredmény ott 

hallani a plakátirodalom

— Hm/ javul a Hungária... már csak i:1-rt 
kapott ki/

A Bocskay szép győzelemmel vett búcsút 
Debrecentől

Bocskay—Budai 11 3:0 (1:0)
Debrecen, május 17.

(A Hétfői Napló fudósitájának telefonjelen
tése.) óriási érdeklődés előzte meg a Bocskay 
debreceni játékát, ami azért volt, mert a Bocs
kay már Jóideje nem játszott Debrecenben. Es 
most Is, svédországi túrára indul, ízért min
dönki Igyekezett, hogy még a nogy ut előtt 
mégegyszer lássa a Bocskayt.,A játék meg is 
érdemelte a nagy érdeklődést, mert

a Bocskay régen látott nagyszerű formát 
játszott ki.

A szelei időben is végig élvezetes és szép volt

a Játék, csak kissé egyoldalú volt. Tudniillik 
aa égési mérkőzés a Bocskay pompás tá 
madósoránnk és a Budai ti jól funkcionáló 

védelmének párharca volt.
És míg a Bocskay egyik legjobb Játékát ját
szotta ki, addig a Budai 11-rŐl egyhangú volt 
Debrecenben a vélemény, hogy az utóbbi idő, 
ben Debrecenben Járt csapatok közül Ők Ját- 
szólták n leggyengébben a futballt.

A Bocskay minden részéhen nagyon jő volt. 
A csntársorbnn Teleki i» Vincze válogatott 
formál Játszott ki, míg a halfsorbnn Moáré 
színit korlátlan ur volt a pályán s jelenleg
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•gyiks a legjobb ccnferhalfjóinknak. A közvet
len védelmet a Budai csalánora nem állította 
egéiz mérkőzés alatt nagyobb feladat elé. A 
Budai II-|»ŐI a közvetlen védelem, különösen 
I.anloi volt jó. A hafsorban Schuster nagyon 
lói fogta Markolt, mig a csatársor igen gyenge 
Játékot mutatott.

A Bocskay kezd széllel hátban i rögtön nagy 
fölénybe in kerül. A csntórok percenként bom
bázzák a kaput, de Lantos hol kézzel, hol láb
bal. hol szerencsével, hol tudással — de min
dent véd. Moóré harmineméterca várntlan lö
vését kornerre tolja, majd Teleki lő hatalmai 
kapufát. A 37. percben Teleki gólt lö, de MA- 
téffi szabálytalanul támadta a kapust és így 
a gól érvénytelen A gól azonban mindenkép
pen a levegőben lóg, de mégis csak a leg
utolsó percben érik meg teljesen. Vinczét a 
kaputól tizenhét méterre felvágják, a szabad
rúgás elé — mint ilyenkor történni szokott — 
a védelem kínul falat alkot. Azaz hogy csnk 
annak gondolták, mert Teleki nem lövi a fal
nak a labdát, hanem

leadja Mátéfflnak, aki laposan a hálóba 
lövi. 1:0.

Telek y. Máléfjy.
Szünet utón a budaiak Polgárt játszatják a 

centerben és Kallenecker lesz a centerhalf, de 
ez sem használ, mert Bocskay a szél ellen is 
fölénybe kerül és a 10. percben

Vlncze szép egyéni Játék után hatalmas 
lövéssel H második gólt lövi. 2:0.

Erre egv ötperces budai fölény következik s a 
kiugró Polgárt tizenegyes-gyanusnn szerelik, de 
a hiróslp néma marad — a debreceniek örö
méra. öt perc ellellével azonban ismét Bocs
kay kerül nyomasztó fölénybe, Teleki nagy
szerűen Irányifgat, Vincze szépen, de jóidéig 
eredménytelenül hombázgnt, mig végre a 40. 
nercben gólra váltódik föl a nagy fölény. Te
leki lövése Emberről visszapattan s 
___ a résen levő Vlncze a hálóba lövi. 3:0.

Hátizsákot, sátrat és tennlszhálót 
olcsön vehet a oyártötöl 
NedeiKo sandor 

utódánál
Budapest, IV., KAroly-kttrut Í5. sz. 

92 éves cég!
Horgászati cikkek nagy választéhbnnIII 

A Bástya két hét alatt 
két pontot gyűjtött össze 

Vasas—Bástya 2:2 (1:1) 
Olyan lanyhán, olyan léleknélkiil kezdett a 

Bástya, mintha nem is lebegne fölötte a kiesés 
Damoklész kardja. Amikor ezután a szél ellen 
játszó Vasas megszerezte a vezetési, kissé észbe 
kaplnk s hamarosan ki is egyenlítettek. De 
azután ismét visszaestek tehetetlenségükbe, 
hogy az utolsó negyedórában olyan finist vág
janak ki, amivel végül majdnem megnyerték a 
mérkőzést.

A mérkőzésről szólva, jó vagy jobb csapatról 
beszélni nem lehet. Vita csak afelett lehet, hogy 

melyik csapat volt a rosszabb?
A Vasas messze elmaradt szokott formájától, 

a Bástya pedig nem is képes jobb játékra. Leg
alább is addig, amig ez a csatársora van.

Bástya-támadással kezdődik a játék s már a 
4. percben Wnhl lövését Bereczky csak a leve
gőben úszva tudja menteni. Mintegy negyed
óráig tart a Bástya fölény, aztán a Vasas len
dül támadásba és a 10. percben érvénytelen gólt 
lö. Egy szabadrúgást Beneda a ráfutó Égry 
elől kiejt, mindketten elesnek, a befutó Bru- 
necker a hálóba lövi, de Egry lesállása miatt a 
yól érvénytelen. Három perc múlva azonban 
már érvényesen is vezet a Vasas.

Jeney beadását Schmidt elhibázza, Egry 
ráfut és Beneda hiába fut mór ki, mellette 

a hálóba lövi. 1:0.
A gólra a Bástya magához tér s a 24. percben 

ki is egyenlít. Bereczky kimgása rövidre sike
rül. a labdát Nahl fogja és Bereczky még alig 
ér vissza a kapujába, amikor lö és szép magas 
lövése,

Bereczky keséi érintve, a hálóba Jut. 1:1.
.4 33 percben olyan gólhelyzete van a Bástyá

nak, amilyen minden fix mérkőzésen talán egy 
akad. Koszta ugyanis elfut, beadása a három 
belsőt teljesen tiszta helyzetben találja, de ők 
tanácsot tartanak, hogy melyik löjjön és mire 
sorshúzás utján eldöntik, a védelem tisztázza a 
helyzetet. Szünet után alig kezdik a játékot, 
már ismét a Vasas vezet.

Jeney lefut, bead és a befutó Stanesel Be
neda mellett a hálóba továbbítja a labdát. 

2:1.

Stanczl.
A meccs végén a 
de már nem tud

Még néhány támadást 
vezet ezután a Vasas, 
majd a Bástya össze
szedi minden erejét, ami
jei cl is éri azt, hogy a 
27. percben még kiegyen
lít. Nagy tumultus támadt 
egy szabadrúgás után a 
Vasas kapuja előtt, a 
labda ide-oda pattan, 
mig végül

Kronenbcrger II. a 
hálóba kotorja. 2:2.

Bástya nagy fölénybe kerül, 
változtatni az eredményen.

Szerencsés győzelme 
az ötödik helyre dobta 

a Nemzetit
Nemzeti—III. kér. FC 2:1 (1:1)

Az Óbudán lejátszódott bajnoki mérkőzésen 
alig ezer néző jeleni meg. Változatos és he
lyenként igen izgalmas játék után a vendég

Botrányos véget ért a magyar-bajor 
ökölvívó mérkőzés

A magyar válogatott ll:3-ra győzött; a nehézsúly eredménye 
óvás alatt van — Szabó veresége

óriási izgalom közepette folyt le és végül 
botrányos befejezést nyert a szezón utolsó vá
logatott ökölvívó mérkőzése,

a magyar-bajor találkozás.
Már az Énekes-Ziglarsky döntetlennek nyilvá
nított mérkőzése felkorbácsolta az idegeket, 

a nehézsúlyú mérkőzés példátlanul Izgal
mas harmadik menete pedig régen látott 

hatalmas botrányt váltott ki
Az első két menetben ugyanis a kitünően 

mozgó Kőrös! volt némi fölényben a hatalmas 
erejű Schiller-rel szemben, a harmadik menet
ben azonban

Körösi mélyütést kapva, lerogyott, mire a 
német vezetőbiró számolni kezdeti!

Csak nagynehezen lehetett a bíróval meg
értetni, hogy mi történt, de e rövid szünet ulán 
folvtutott küzdelemben Schiller ismét mély
ülést vétett.

Ettől kezdve óriási zsivaj, füttykoncert, lár
ma közepette folyt a mérkőzés és Schillernek 
sikerült is néhány tiszta ütést elhelyeznie az 
érthetően elgyengült Körösi fején.

K nehézsúlyú mérkőzés Ítéletét
— a pontozóbirák Schillert hozták ki 

győztesnek —
a magyar szövetség megóvta s igy jelenleg a 
mérkőzés 11:3 arányban áll a magyar váloga
tott javára.

A mérkőzés eseménye két Európa-bajnok 
versenyzőnk félsikere, illetve sikertelensége. 
De mig Énekes döntetlenje a bírák lelkén szá
rad, Sjabó veresége teljesen reális.

A küzdelem kiütéssel indult,
Kubinyl ugyanis már az első összecsapásnál a 
földre küldte lVőrzőf, aki azután még kétszer 
megismerkedett a földdel, inig végül kiszámol
ták.

Vasárnap délben megszűnt 
a Ferencváros Futball Club, 

amely testületileg beolvadt az FTC-be
Vasárnap délben 12 órakor az FTC-pálya 

vendéglőjének nagytermében utolsó közgyűlé
sére ült össze a Ferencváros Futball Club. A 
nagy drukkerszervezet, amely a Ferencváros 
futballsporljának támogatását tűzte ki élet
célul, hosszadalmas tárgyalások eredménye
ként már az elmúlt hetekben kimondotta, hogy 
beolvad az FTC-be és a nagy ferencvárosi fut- 
ballcsalád ezután egy táboriján fog a kedvenc 
színek mellett drukkolni.

A határozat annakidején egyhangúan ment

1276 kiló és 1654 centiméter hasbőség — 
640 kiló és 791 centiméter hasbőség ellen 
A fővárosi kövér és sovány tisztviselők érdekes futballmérkőzésen

mérik össze
A Budapesti Sport Egyesület keretén belül a 

fővárosi tisztviselők két uj ad hoc futballcsa
patot alakítottak, amely a maga nemében elüt 
más rendes futballcsapatoktól. A városi tiszt
viselők közül ugyanis

a kövérek és soványak alakítottak külön- 
külön csapatot.

Nemzeti váratlan vereséget mért az Újlaki csa
patra. A mérkőzés első pár percétől eltekintve, 
amely tapogatódzó mezőnyjátékkal telt el, az 
óbudaiak végig szinte nyomasztó fölényben 
voltak. A Nemzeti, különösen a második fél
időben, alig jutott túl a félpályán, ám ezeknek 
a szórványos lefutásoknak legveszélyteleneb- 
bikétől szerezte meg a csapat az értékes két 
pontot, mely az együttest

a bajnokság az ötödik helyezettjévé tette.
Az egész mérkőzés az óbudai csatársor vehe
mens küzdelme volt a Nemzeti masszív védel
mével, amely azonban kétségbeesetten és ered
ményesen harcolt a folytonos és sorozatos III. 
kerületi támadások ellen.

A mezőny legjobbja Gallina kapus volt, nagy
szerű védései legalább egy tudat biztos góltól 
mentették meg csapatának kapuját. A vezető 
gólt a 10. percben a Nemzeti szerezte meg Va
das révén (1:0), majd a 31. percben Győri II. 
fejes góllal egyenlített..

Szünet után végig az .óbudaiak voltak fölény
ben, de csatáraik a legkedvezőbb gólhelyzetet 
is kihagyták, vagy pedig lövéseiket a szenzá
ciósán védő Gallina tette ártalmatlanná. Végre 
a 43. percben, egészen váratlanul, a végered
mény, amikor is Vadas éles lövése az óbudai 
kapuba került. Birő Boronlcal volt.

Énekes reálisan verte Ziglarskyt, aki a har
madik menetben teljesen groggy volt s csak 
lámoiygott a ringben, de a még nem teljesen 
egészséges Szabó már reálisan kapott ki 
SchlelnkofTcrtól. Bátortalan, bágyadt volt 
Szabó; nem lett volna szabad még mérkőznie.

Nagyszerű győzelmet aratott Fogast
Az első két menetben szinte csépelte Hcldet, 

aki csak a végén nyomult fel némileg, de már 
későn. A kiütés határán mozgott a Csiszár— 
SucA--mérkőzés. Csiszár roppant erejű egyene
sei már az elején megrendítik Suck-ot, de ál
landó lefogásaival sikerül kihúznia a mérkő
zést.

Szigeti fölényesen győzött Moser ellen, 
aki a harmadik menetben négyig a földre is 
került. Az Ismét magára talált Kéri pompás 
küzdelemben verte a veszedelmes ütésü Sing-et, 
mig a Körösi—Schiller mérkőzésről fentebb 
mór megemlékeztünk.

Végeredmény:
Magyarország—Bajorország 11:3.

A nehézsúly eredménye nincs beszámítva.

Énekes Szigeti
A bajor—magyar válogatott ökölvivőmérkÖ- 

zés összes plakettjeit és érmeit az Arkansas- 
cég (IV., Váci-u. 20.) szállította.

keresztül, szükség volt azonban arra, hogy al
kotmányos utón is szentesítsék a' határozatot. 
Ez az aktus vasárnap délben folyt le a ferenc- 
órosi pályán és
Ferencváros Futball Club közgyűlése egy
hangú lelkesedéssel hivatalosan Is kimon
dotta, hogy beszünteti működését és fisz- 
szeg tagjaival, valamint teljes vagyonival 

együtt bevonul a Ferencvárosi Torna 
Clubba.

Meghalt az FTC — éljen az FTC!

ma erejüket
amely ma, hétfőn délután 5 órakor a Millenáris 
versenypályán száll szembe egymással. A kö
vérek csapatában csupán egy tisztviselő kapott 
helyet, akinek testsúlya a 100 kilón alul van.

A kövérek csapatában szerepel Benedek Sza
bolcs főjegyző 95 kiló testsúllyal és 123 centi
méter hasbőséggel, Kiss Zoltán tanácsjegyző 

120 kg. (145 cm.), Wagner Leó fogalmazó 114 
Kg. (151 cm ), Boray Győző fogalmazó 101 kg. 
(128 cm., Birő Ede fogalmazó 104 kg. (132 
cm.), Péter Miklós fogalmazó 118 kg. (169 
cm.), Köncs István fogalmazó 105 kg. (130 
cm.), Szabó Ernő fogalmazó 108 kg. (136 cm.), 
Koós Pál id. hivatalnok 110 kg. (131 cm.)," Ba
log János kezelőtiszt 107 kg. (133 cm.).

A kövérek csapata összesen 1276 kilo
grammot és 1654 centiméter hasbőséget 

reprezentál.
A soványak csapatában játszik Felkay Ferenc 
főjegyző 64 kilő teslullyal és 74 cm. hasbőség, 
gél, Juhász István fogalmazó 58 kg. (71 cm.), 
Vancslk Bertalan fogalmazó 53 kg. (62 cm.), 
Kancz István fogalmazó ó9 kg. (70 cm.), Han
téig József fogalmazó 57 kg. (78 cm.), Végh 
Lajos fogalmazó 54 kg. (08 cm.), Grigássy Béla 
fogalmazó 65 kg. (81 cm.), Kosztolányi Lajos 
fogalmazó 62 kg. (80 cm.), Juhász István id. 
hivatalnok 58 kg. (79 cm.), Antony László id. 
hivatalnok 59 kg. (08 cm.), gróf Lázár Imre 
fogalmazó 51 kg. (60 cm.). A soványak csapa
tának összsúlya 640 kg., hasbőségük 791 centi
méter.

A Játékosok legtöbbje még életében soha
sem Játszott futballt.

A küzdelem egy söröskupáért folyik. A mérkő
zést Antalics János vezeti. A határbirák pedig: 
Sclilosser János és ifj. Kaas János lesznek. A 
rendezőség a futballmérkőzésre szóló meghívó
jában arra kéri a közönséget, hogy rossz bírás
kodás esetén ne verje meg nagyon a bírót.

A vasárnapi lovaspóló
Vasárnap délután a kormányzó és nagy kö

zönség előtt a tavaszi miting két érdekes dön
tője került sorra a margitszigeti pólópályán. 
Először a honvédelmi miniszter által adomá
nyozott „Bidapestl Vándordíj” döntőjében a 
„Halászok” álltak szembe a 4J4 gólelőnnyel in
duló pápai „Árpád Huszárok” csapatával. A 
mérkőzés első fele mindkét részről eredmény
telen támadásokkal telt el, de a második perió
dusban már kidomborodott a rutinirozoltabb 
„Halászok” fölénye,- akik végül a mérkőzést 
6:5>á arányban nyerték meg.

A következő döntőben a főldmivelésügyi mi
niszter állal adományozott „Sütvényl dij”-ért a 
komáromi „Árpád Huszárok” és a „Szigeti lo
vagok” mérkőztek. A komáromi csapat a har
madik chukker végéig nagyszerűen tartotta 
magát, de a finisben nem tudták kivédeni a 
„Szigeti lovagok” támadásait, akik 1:6% arány
ban szerezték meg a győzelmet. A győztes csa
patoknak a tiszteletdijakat gróf Bethlen István
ná nyújtotta át.

Három uj országos női 
atlétikai rekord a MASz 

válogató versenyén
Vasárnap délelőtt a BBTE női atlétikai ver

senyt rendezett a MASz felkérésére a Széli Kál- 
mán-téri pályáján, melynek közelebbi célja a 
május 29—31-iki firenzei nemzetközi női atlé
tikai versenyre történő kiküldetés elbírálása 
volt. Női atlétikánk pompás fejlődési lendületé
ről tesz bizonyságot ez a verseny is, melyen 

három uj rekord dőlt meg.
Az eredmények a következők:
100 m. síkfutás: 1. Wieland Magda TFSC 13.3 

mp., 2. Egressy Judit TFSC 13.5 mp. Magas
ugrás: 1. Vértessy Kató TFSC 146 cm. Orsz. 
rekord! 2. Kael Anna TFSC 135 cm., 3. Fried- 
rich Ilona TFSC 135 cm. 60 m. gátfutás: Kael 
Anna (egyedül) 13.4 mp. Távolugrás: 1. Gener- 
sich Gabriella TFSC 526 cm. Orsz. rekord! 200 
m. síkfutás: Wieland Magda (egyedül) 28.8 mp. 
Diszkoszvetés: 1. Nadányi Ágnes FTC 34 m. 
Orsz. rekord!

A verseny után a MASz ugy döntött, hogy 
Vértessyt, Kaelt, Nadányit és Genersichet küldi 
ki a. firenzei versenyre, mig egy ötödik kikül
detéséhez az olaszok hozzájárulását fogja kérni.

A hannoveri Wíssböcker szép 
stílusban győzött a vasárnapi 

motorvezetéses versenyen
5000 főnyi közönség elölt a német Wiss- 

böcker, a francia Catudal, a lengyel Zímec, va
lamint Szekeres, Istenes és Lovas részvételével 
pompás motorvezetéses kerékpárverseny szín
helye volt a Millenáris-pálya. Az első futamot, 
a 35 km-es versenyt, az orkánszerü szél káro
san befolyásolta; itt egyedül Wíssböcker mutat
kozott klasszikus versenyzőnek és óriási fölény
nyel Intézte el elenfeleit. A második futamban 
a 40 km-es versenyben a szél már alábbhagyott 
és ekkor az egész mezőny elsőrangú teljesít
ményt nyújtott. Wíssböcker ezt a futamot is 
gyönyör üstilusban nyerte, de csak nagy küz
delem árán, amelyben a magyar versenyzők 
erősen megszorították. All ez elsősorban Iste
nesre, aki háromszor is igen szépen verte visz- 
sza a német versenző erős támadásait. A ver
seny vége felé Szekeres is igen szép teljesít
ménnyel szorította meg ellenfeleit. A francia 
Catudal várásra lovagolt, számításában azon
ban csalódott, mert hiába igyekezett a magyar 
gárda Wissböckert -Jdfullasztani, a franciának 
ebből semmi haszna sem származott. A máso-
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dik futamban a lengyel Zimec (elbukott, szeren
csére azonban csak kisebb horzsolásokat szen
vedőit. A versenyt természetesen nem tudta be
fejezni.

55 km-es motorvezetéscs verseny: 1. Whs- 
böcker 32 p 44 mp. 2. Catudal 1680 ni-rel hát
rább, 3. Zimec 3200 m-rel, 4. Istenes 3400 m- 
rel, 5. Lovas messze, 6. Szekeres messze.

-0 km-es motorvezetéscs verseny: 1. Wiss- 
böcker 34 p 55.2 mp, 2. Catudal 260 m-rel hát
rább, 3. Szekeres 840 m-rel, 4. Istenes 1530 in
ról. 5. Lovas messze, Zimec két körrel a befe
jezés elölt (elbukott.

Az Attila ismét bekerült 
az I. ligába

K második liga egyesztondös fej-fejmelletl 
harca tegnap eldőlt: az Attila megnyerte a baj
nokságot, mig a Somogy a második helyre ke
rülve osztályozót fog játszani vagy a Kispesttel, 
vagy a Bástyával.

A tegnapi finismeccsek során az Attila Mis
kolcon 4:0 (4:0) arányban győzte le a Bak TK 
együttesét. Az első három gólt Rudas, a negye
diket Nemes lőtte.

Kaposvárott a Somogy a második helyre aspi
ráló Vác FC-t látta vendégül s azt szintén 4:0 
(3:0) gólaránnyal intézte el. A Somogy góljain 
Jakube (2), Mészáros és Galambos osztoz
kodott.

Budapesten a Turul profigólarány-rekorddal 
győzte le a listakergető Rákospalotát. Az ered
mény 12:0 (4:0) volt.

Újpesten vannak 
a legjobb uszóujoncok
A magyar uszőlársadalom vasárnap bevo

nult nyári hajlékába, a Császár-fürdő monu
mentális férlluszodújába. Szemben a Margit
szigeten elhagyottan vöröslőit a fedett uszoda, 
amelyért oly sokat küzdött az uszósport tár
sadalma. A vasárnapi napsütéses időn rontott 
ugyan keveset a kellemetlen szel, ettől függet
lenül azonban, csaknem zsúfolásig megtelt a 
remek Császár-uszoda.

Az első „nyári" verseny a hagyományos 
szövetségi ujoncvcMcny

volt, amelyet czutíal tizedszer rendezett meg a 
szövetség, tehát jubiláris színezete is volt az 
első nyári hiszóversenyünknck.

Mint minden évben, az idén is sok uj tehet
ség bontogatta szárnyait az ujoncversenyen.

Minden egyes számban nagy tömegek ál
lottak starthoz.

A legtöbb ujoncversenyzö természetesen ez
úttal is a sprinterek sorából került ki. Nem 
kevesebb, mint nyolc előfutama volt az ötven- 
méteres gyorsuszúsnak. Kél előfutamban bo
nyolították le ugyanezen a távon a hölgyek 
sprintszámúi. A inelluszó ujoncversenyben öt 
előfutam volt. Természetesen az ujoncverseny- 
nek ezúttal Is a tömegstaféták voltuk a legérde
kesebb momentumai. Tízszer ötvcnméleres 
háluszó staféta, tizenötször ölvenméleres mell- 
uszó staféta, tizenkétszer ötvcnméleres hölgy 
vegycsslaféla és tizenötször ötvcnméleres gyors
úszó staféta szerepelt a programon. És ezeken 
a csapatversenyeken hatalmas tömegeket vo
nultattak fel nz egyesületi intézők, akik a téli 
időszak alatt nagy anyagi áldozattal és még 
több klubfanatizmussal készítették elő a fiatal
ságot erre a versenyre. A staféták szolgáltatták 
•i izgalmat a versenyen. Mindkét parton hosz- 
szában helyezkedtek el a versenyzők és » 
mindkét nembeli drukkerek és különösen az 
újonc hölgyversenyeken jutott kifejezésre éles 
női sikolyokban az izgalom.

A verseny győztesei a következők:
50 ni. hölgy gyorsuszás (8 induló). 1. Mészá

ros Ilonka UTE 40.6 mp. 50 m. hölgy mellúszás 
(17 induló). 1. Rózsa Magda MTE 47.6 mp. 
50 m. hölgy hátuszás (17 indáié). 1. Arpádffy 
Franciska FTC 51 mp. 50 ni. gyorsuszás (67 
induló). 1. Szmuk FTC 32 mp. 50 ni. mellúszás 
(43 induló). 1. Salamon MAFC 41.4 mp. 50 m. 
hátuszás (8 induló). 1. Tóth, Beszkárt 39.4 mp. 
200 m. gyorsuszás (20 induló). 1. Diencs MAFC 
3 p 01.6 mp. 10-szer 50 m. hátú szó staféta: 1. 
UTE 6 p. 20.4 mp. 2. MTK 6 p. 27 mp. 3. FTC 
6 p. 31 mp. 15-ször 50 m. mell üsző staféta: 1. 
FTC 10 p. 22.4 mp. 2. UTE 10 p. 22.4 mp. 3. 
MTK 10 p. 29.4 mp. 15-ször 50 m. gyorsuszó- 
staféta: 1. UTE 7 p. 39 mp. 2. MTK 7 p. 40.8 
mp. 3. FTC 7 p. 48.4 mp.

A pontverseny eredménye. Férfi ujoncver- 
seny: 1. FTC 9 pont. 2—3. MAFC és MAC 6-6 
pontt. 4—5. III. kér. és Beszkárt 5—5 pont.

Remecz 4667 centi
métert dobott 

diszkosszal Dorogon
Dorog, május 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
lése.) Majdnem országos rekord született va
sárnap Dorogon, a DAC kerületi atlétikai ver
senyén. Ugyanis

Bem re 7. (RÁC) 4f;f em-cs dlaikoszdobásá- 
val mlnd’Jsaza 70Xm-el maradt el as or

szágos rikordttól!
fíemeez eredménye, a korai szezőnt tekintve, 

kiváló. Mi lest majd a szczón közepén? . . .
Még egy jó eredmény volt a versenyen: He

vele 32:31 mp-es magyar viszonylatban jó i'’ő 
•lati nyerte a 10 km cs futást.

Összeverekedtek és egymás hajának 
estek a hölgyek birkózás közben

— vallotta egy tanú Szórády István birkózóbajnok 
honorárium-pöreben

Birkózóbajnokok, boxolók, Ismeri sportem
berek töltötték meg tegnap a járásbíróságon 
Meirner dr. járásbiró tárgyalószobáját. A fel
peresi székben Szórády István birkózóbajnok 
ült. nz alperes pedig Oláh Gyárfás Mihály, a 
Papnpdj-mulntó tulajdonosa volt.

Az ügy előzménye, hogy a Papagáj február
ban női

birkózóveracnyt rendezett.
Jeles sportemberek nevével hatalmas plakátok 
invitálták a publikumot a versenyre, amelyre 
összcsercgleltek a különféle országok verseny
zői.

Huszonkét napon át tartott a hölgvverseny, 
éjszakánként egy-egy órán ót. Zsűrit is hívott 
össze a Papagáj tulajdonosa és ebben a zsűri
ben helyet foglalt Szórády István birkózóbnj- 
nok, valamint Rózsa Jenő, az ismeri boxoló is. 
A verseny lezajlása után

Szórády visszamenően esténként 30 pengő 
honoráriumot követelt 

azért, mert a zsűriben Ítélkezett. A tulajdonos 
megtagadta a fizetést, mondván, hogy a zsűri
tagság tiszteletbeli állás, azért nem jár fizetés. 
Szórády azonban nem hagyta annyiban a dol
got és beperelte a Papagájt.

A tárgyalásra tanúként idézlek meg több 
sportembert. Szórády a tárgyaláson azzal ér

velt, hogy igaz, hogy nem volt a tisztére meg
állapodása, de a hivatásos birkózók versenye
ken való részvételét

nemzetközi megállapodások 
szabályozzák és ennek értelmében neki verse
nyenként 30 pengő jár.

A Papagáj ügyvédje ezzel szemben azt han
goztatta, hogy

Szórády csak szórakozni akart.
ezért járt a női birkózóversenyre, de különben 
sem fejtett ki semmiféle tevékenységet.

Ezután Rózsa Jenőt hallgatták ki tanúként. 
A boxolóbajnok elmondotta, hogy ő is tagja 
volt a zsűrinek, de csal; öt napon át, azután

otthagyta,
mert amit a hölgyek müveitek, az minden 
volt, csak nem sport. Rózsa a közönség nagy 
érdeklődése mellett folytatta vallomását és ki
jelentette, hogy neki és Szórádynak nem Is 
annyira a zsűriben való Ítélkezés volt a fel
adata, hanem az, hogy esetröl-esetre szétvá
lasszák a női birkózókat, ha

birkózás közben összeverekedtek és egy
más hajánnk estek.

A bíróság még több tanút hallgatott meg, az
után elnapolta a tárgyalást.

KÜLFÖLDI SPGRTHftPLÓ
Botrányba fűlt 

a Ripensia nagyváradi 
vendégszereplése

Nagyvárad, május 17.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A NAC csütörtökön Temesváron 7:1 (6:1) 
arányú vereségét a Ripcnsiától a nagyváradiak 
schogyscm ismerték el reálisnak s ezért min
dent elkövettek, hogy a vasárnapi revánson 
reájuk nézve hízelgő eredményt mutassanak fel. 
így már a mérkőzés előtt puskaporos, sőt bot
rányos jelenelek játszódtak le, mert a nagyvá
radiak nem tartották be a bíróra vonatkozó 
megállapodást. A biró a Ripcnsiának egv szabá
lyos gólját nem adta meg, majd a közönség 
terrorizálása következtében annyira elvesztette 
a fejét, hogy Schwarznak egy szabályos fejes
gólját is annullálta, majd két játékosnak közvet
lenül a kapu előtt történt durva elgáncsolását 
sem torolta meg tizenegyessel. Ezzel szemben a 
nagyváradiakat a legdurvább játékhoz segítette 
s egy tizenegyest is lövetett a Ripensia ellen, 
amelyet nzonhan azok nem tudtak értékesíteni. 
Ilyen körülmények között a Ripensia nem ismé
telhette meg csütörtöki féltucalos győzelmét. 
Temesvár: TAC.—Kinizsy 3:0 (3:0). Lúgos:
Glória—-Vulturii 0:0. Arad: Transsylvania— 
Voinca 3:0 (1:0).

A BTC csapata győzött, 
Pelle második lett 

Velencében
Velence, május 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A három napig tartó nemzetközi tornász
verseny nagy magyar sikerrel járult szomba
ton. A versenyen, amelyen olasz, svájci, francia, 
belga és finn tornászok vettek részt, elidult n 
BTC csapata továbbá a BBTE két verseny
zője is.

A BTC csapata Igen szép sikert ért el, 
amennyiben a csapatverseny győztese lett. 

Egvénileg Pelle István szereplését nem kísérte a 
szerencse, mert bár gyűrűn és korláton az első 
helyet szerezte meg, mégis az össszetett ver
senyben Savolainer (finn) mögé a második 
helyre szorult.

VILÁGSZEMLE
VILLÁMTORNA BÉCSBEN.

Bécsből jelentik: A Rapid-pályán ma labda
rugó villámtornát rendeztek, amely rendkívül 
érdekes lefolyású volt, összesen öt fordulón 15 
mérkőzést bonyolítottak le. amelyek közül 
mindegvik 10 percig tartott. Végeredményben 
a Vienna és a WSC került egyforma pontszám
úiéi ar első helyre. Sorshúzás révén a Vicnná- 
nak ítélték a győzelmet. A torna részletes ered
ményei a következők: Eh: forduló: Rapid— 
Slovan 1:0. WSC—FAC 1:0. Vienna—Wacker 
1:0. Második forduló: Ranid-FAC 1:0. Wacker 
Slovan 3:0, Vienna—WSC 0:6. Harmadik 
forduló: FAC—Wacker 0:0. WSC—Rapid 2:0, 
Vienna—Slovan 0 0. Negyedik forduló: Rapid— 
Wacker 1:1, Vienna—FAC 0:0, WSC—Slovan 
0:0. ötödik forduló: Vienna—Rapid 2:0, WSC— 
Wacker 0:0. Slovan-FAC 2:2.

OSZTRÁK-CSEH AMATŐRMÉRKŐZÉS.
Linzből jelentik: Az osztrák-cseh válogatott 

csapatok vasárnapi mérkőzését az osztrákok 
nyerték meg 3:1 (2:0) arányban.

A LENGYELEK ÉS A CSEHEK TOVÁHB 
JUTOTTAK A DAVIS CUP-BAN.

Oslói távirat jelenti, hogy a Lengyelország— 
Norvégia Davis Cup-mérkőzés utolsó két játé
kát a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt 
nem tartották mer Lengyelország végered
ményben 3:0 arán} bán gyözöll.

Athénból*Jelentik: A cseh—görög Davis Cup- 
mérkőzés a csehek 4:1 arányú győzelmével 
végződött. Az utolsó napon Heclit 6:2, 64, 3:6. 
6:4 arányban győzött Zerlendi ellen, Menzcl 
pedig 6:1, 6:3, 6:1 arányban verte Gnrangiotist. 
Csehország ellenfele a harmadik fordulóban 
Olaszország.

JUGOSZLÁVIAI LIGAMECCSEK:
Szabadka: SAND—Eszéki Slavija 1 (1:0).—

Eszék: Bácska—Gradjanski 5:1 (2:1). — Újvi
dék: Vojvodna—Becskercki Obilics 6:3 (0:2).— 
Belgrád: BSK—Jitgoslavia 7:0 (3:0). — Zágráb: 
Gradjanski—Primőrje 2:1 (0:1). — Sarajevo: 
Hask—Slavija 3:0 (1:0).

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X Az MTE vasárnap délelőtt monstre atlé
tikai versenyt rendezett a BBTE-páiyán, melyen 
csak újoncok vehettek részt. Az eredmények a 
következők: 100 m.: 1. Gregor 12.5 mp. 1000 m.: 
1. Szegedi 2 p. 58 mp. Távolugrás: 1. Baky 007 
cm. Magasugrás: 1. Sütő 160 an. 3000 m.: 1.
Csaba 10 p. 47.6 mp. 400 ni.: 1. Magyar 57.8 
mp. — Női számok: Sulydobás (5 kg.): 1. Deák 
Aranka 695 cm. 100 m.: Deák Aranka 14 mp.

X A Közg. EAC nyerte a D-osztályu egyle
tek atlétikai versenyét. A hármas versenyen a 
/Szegedi TK-t 66:51, a MÁV-ot 66:52 arányban 
győzték le. A legjobb eredmény Rózsa Közg. 
EAC 3995 cm-es diszkoszdobása.

X Cserkészünnepély az FTC-pályán. Vasár
nap délután zsúfolásig megtelt tribünök elöli 
ünnepelte meg 10 éves fennállását n budapesti 
cserkész-kerület. Az ünnepélyen 8000 cserkész 
vonult fel s Teleky Pál gróf, Szukovátliy Imre 
stb. tartottak beszédet.

X Jó sulydobócrcdményck voltak az UTE 
ntlétlkul versenyén. Igaz, hogy más emlitésre- 
mélló ezután nem is igen akadt. Bajor UTE 
1305 cm-t, Nagy OTE 1304 cin-t dobolt, a 
diszkoszvetést Szántó BESE 3727 cm-el nyerte 
mig 100 méteren Forgács UTE 11.3 mp-es idő
vel legyőzte az ifjúsági rekorder Gyenest.

X Közepes eredmények voltak a DVSC atlé
tikai versenyén. Debrecenből jelentik: A Bocs
kay—Budai 11-mérkőzés előtt rendezte meg a 
DVSC propaganda-jcllcgü atlétikai versenyét. A

TUNGSRAM
GYÖNGYFÉNYLÁMPA

Magyar Légiforgalmi Rt.
NYÁRI MENETREND

Ai autók indulnak: Budapesten a Váci-utca 1. szám 
alól 45, Wienben a Bristoltól 40 perccel a repülőgép 

Indulása előtt.
Felvilágosítás és jegyváltás: Magyar Légiforgalmi 
Rt.. IV., Váci-utca 1. szám. Telefon; 808—88. Köz
ponti Menetjegyiroda és az összes fiókok. Wienben: 
Luflreisebureau. Kárntnening 5. Telefon: R 2819A

ér Hn j ei 1911 au|i I 1 U 1 It-lg
►7.00 14.20 ind. BUDAPEST 

WIEN
érk. 13.30 18.45

8.10 15.50 érk. ind. 12.10 17 15
1.5.00 ind. BUDAPEST érk. 8.10
16.10 érk. PÉCS Ind. 7.30
16.20 ind. PÉCS érk. 7.20
16.40 érk Kaposvár ind. 7.00

A *-Sal Jelölt Járat raiárnap la kOalekedik.

LEVELÉT ÉS CSOMAGJAIT Kl'LDJE 
LÉGIPOSTÁN!

Dljszabáaérf forduljon szállítási osztályunk 
hoz: Telefon: Aul. 808—89.

versenyen elindult a keleti kerület atlétáinak 
szine-java, az eredmények azonban ne mhalad- 
ták túl az átlagos nívót. Csupán Gally (DVSC) 
hármas győzelme említhető meg, amelyet a 
súlyszámúkban aratott. A verseny győztesei a 
következők: 100 m. síkfutás: Szász, DTE 119 
mp. 300 m. síkfutás: Csiszár DGASE 39.5 mp. 
800 m. síkfutás: Móna NyVSC 2.07 mp. 3000 m. 
síkfutás: Móna 9:42.5 mp. 200 m. gátfutás: 
Gallé DEAC 3t mp., magasugrás: Táncos I)EAG 
160 cm., távolugrús: Szász 617 cm., rúdugrás 
iladházy DEAC 320 cm., sulydobás Gally DBSC 
1234 cm., dlszkoszvetés: Gally 3627 cm., gerely
vetés: Gally 4710 cm.

X A gyephokkibiijnokság vasárnapi eredmé
nyei: AHC—Hungária HC 3:0 (2:0). MHC-
Vaccum 6:0 (4:0). BBTE—MHC B 2:0 (1:0).
MAC—BAC 5:0 (4:0).

X Nemes (Postás) győzött a Révay-cmlék- 
veraenyben. Vasárnap délelőtt rendezte meg a 
VKK a Révay Zollűn-cmlékverscnyét. A verseny 
ellenszélben és meglehetős rossz állapotban levő 
országúton folyt le és ezért kétszeresen értékel 
Nemes (Postás) 5 ó. 41 p. 35 mp-es Ideje. A ver
senyt néhány bukás, géptörés, gummidefekfua 
stb. telte élénkké. A föversenyt Nemes (Postás) 
nyerte 5 ó 41 p. 35 mp.-el Örezán (Törekvés) 
elölt. A haladók versenyében Erős (BSE) 5 ó. 
49 p. 54 mp. alatt nyerte, mig a kezdők verse
nyében Liszkay (13SÉ) győzött.

X A Törekvés lesz az amatőrbajnok. 
Az amatőrbajnokság még nem dőlt el ugyan, 
de a Törekvés biztos bajnoknak látszik, mii 
vei csak egy ponttal van n BESzKÁRt mö
gött, de két meccsel kevesebbel játszott. Az 
eredmények a. következők: Törekvés—33 
FC 4:0 (1:0), Postás—BTC 3.0 (0:0), BSE— 
MTK 3:3 (1:0), III. kér.—UTE 1:0 (1:0), 
Fér. Vas—BEAC 3:3 (1:0).

X Blrkozó-kongresszus Debrecenben. Debre
cenből jelentik: Vasárnap délután tartották 
Debrecenben az országos birkózó-kongresszust, 
amelyen kimondották, hogy nz 1932. évi vi
déki birkózóbajnoki versenyt Miskolcon tart
ják majd meg.

X A f;’?'’cdl TK pályaválasztó kerékpár
versenye. Országos versennyel avatott pályát 
vasárnap nz SzTK, amelyen a főversenyt Pel
vássy MTK nyerte.

X A vidéki birkózóbajnokságok. Vasár
nap a vidéki birkózó-kongresszussal kap
csolatban rendezték meg az országos vidéki 
birkózóbajnokságokat. A versenyen az or
szág legjobb vidéki birkózói vettek részt és 
a kerületek közötti küzdelemre kiirt pont
versenyből a déli kerület került ki győzte
sen a nyugati kerülettel szemben. A ver
seny részletes eredménye a következő: Lég
suly: 1. Szekfü, Nyugat. 2. Futó, Dél. — 
Pehelysúly: 1. Tóth, Dél. 2. Lengyel, Észak. 
— Könnyű súly: 1. Szabó, Dél. 2. Fehér, 
Nyugat. — Kisközépsuly: 1. Ferencxy, Dél. 
2. Kovács, Dó). — Nagy középsúly ú 1. Ökrös, 
Kelet. 2. Tóth, Nyugat. — Kisuthézsuly: t. 
Kurucz, Dél. 2. Müller, NyufJ, — Nehéz
súly: 1. Bary, Észak. 2. Dodó, lóéi.
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A nyolcadik magyar 
Tourist Trophy

Az összes kategóriákban magyar győzelem!
Ma fuLoták le a nyolcadik magyar Tourlst 

Trophyt, Magyarország legklasszikusabb mo- 
torkerépár gyorsasági versenyét. Miután a Ki
rályi Magyar Automobil Club e versenyt belé
pődíj nélkül rendezte meg, a pályát

legalább harmincezer főnyi nézőközönség 
lepte eL

A tőmegstartot pontosan 10 óra 15 perckor 
harminc Indulóval indította el Delmár Walter, 
a starter. Impozáns látvány volt a harminc, 
fergeteg módjára eldübörgő motorkerékpár in
dulása, melyek hatalmas porfelleget hagyva 
maguk mögött, egymásután száguldóink fölfelé 
a Zugligeti-úti pályán. A harmincnyolcai start
számú Schusfer Vilmos már a startnál megké 
aett, mig az első körben a 30-es Fischer László 
leállt. Az első körben még Komlóssy vezet, 
szorosan követi Steinfellner osztrák Rudge 
versenyző, többszöri osztrák T. T.-győztes, akit 
egész délelőtt sorozatos pech üldözött. Elő
ször gyertyndefekleket keres, aztán rájön, hogy 
kábele esett le. Később egy átdobott üvegtől, 
mely a pályára esett, összetört, gumija szen
ved sérülést. Perceket vészit gumija javításá
val, — levegőpumpálással. A másik Rudge 
versenyző: Schltller osztrák versenyző

kétszer is bukott.
Es hogy kellő formáját a gép kifogástalan 
voltának ellenére nem tudta kifutni, annak 
főoka az, hogy ,

későn érkezett, nem ismerte a pályát éa 
mindössze egyszer volt tréningben.

Komlóssy, akiért a magyar publikum állan-

dlk körben sebességváltó-defekt miatt a ver
senyt kénytelen volt feladni. A kilencedik kör
ben Komlóssy tankol, mig Kozma erősen föl
nyomul. Ebben a körben a negyvenes start
számú Auslfinder István karburátort tisztit. A 
tizedik körben Mayer kuplungja kiégett, a de
pónál leállt. Óriási küzdelem Komlóssy és Za 
mecsnik között, ■ Komlóssy a budakeszi egye
nesben 137:800 kilométerrel rohan lefelé. Kom 
lóssy és Zamecsnlk között 19 másodperc diffe
rencia van, holott Komlóssy gépe 500 köbcen
tis lévén, — jóval erősebb. Erdélyi Ferenc itt 
kuplung-defekt miatt feladja a versenyt- A ti
zenharmadik körben Zamecsnlk jön elől, a 
kettő közölt 1:22 mp. differencia van, Zamecs- 
nikkal szemben, aki jelen pillanatban abszolút 
elsőnek látszik. A tizennegyedik körben 
Kozma vezet, akit Zamecsnlk előz és az előzés 
folytán Zamecsnlk—Kozma—Komlóssy—Ko
vács a verseny állása, óriási küzdelem fejlő
dik ki. Kozma újra előz, majd Zamecsnik visz- 
szaelőzi — tíz másodperc differencia van ket
tőjük közölt. Erős küzdelemben, irtózatos 
Irammal megy utána Komlőssy, hogy elvesz
tett másodperceit behozza. Az izgalmas küz
delem közben gumidefektet kap Komlóssy és 
így

Zamecsnlk vette át a vezetést.
Azonban Kozma teljes sebességgel megy utána 
és nem sok Idő múlva 22 másodperccel vezet 
Zamecsnlk előtt. Pontosan 12 óra <0 perckor 
érkezik be

a 175-ös kategória győztese: Zboray Fe-

Speciális

SHELL
autóolajok palackokban

<

Minden

8-ik Magyar Tourist Trophy,

Abszolút győztes: Kozma Endre A. J. S.-gópen

Bosch-mágnes és gyertyával
Uj kategória-rekord.

250 kem. kategória:

pjjcH^mXon Bőse h - mágnessel
kategória-rekord.

175 kom. kategória:

“S Bosch-gyerfyával Sri“
BOSCII Róbert DR. V.. UáCl-Ut 22-24.

annak ellenére, 
osztrák Tourist 
met versenyzők 
feküdtek bele a

hogy a rutinirozolt és több 
Trophyt nyert osztrák ’ és né- 
erejük teljes megfeszítésével 

versenybe.
Kálmán Sándor.

LEGYEN ERŐS
Részletes eredmények a következők:
Négy magyar győzelem, három kategória

rekord. 175 kem. kategória. 1. Zboray Ferenc 
(BSE) 2 óra 25 p. — 250 kem. kategória. 1.

RUGALMAS

Cltroün-karaván. Budapest utcáin tegnap 
megjelent a husz-huszonöt kocsiból álló 
Citroen-karaván. A rossz gazdasági viszo-, 
nyok bizonysága az, hogy ma már az autói 
gyárak is — akik nem tudják produktumai 
kát saját hazájukban értékesíteni, __  proi
pagandával próbálkoznak és karavánokat 
indítanak külföldre. A Citroen-karaván át
vonulása Magyarországon az abszolút siker- 
telenség jegyében történt és nem hisszük, 
hogy a kevés bámuló közül akadt volna 
vevő is.

)( 10.000 kilométeres turant. Az Automobil 
Club von Deutschland tagjai a 10.000 kilométe
res túrában junius 4-én lépik át Letenyénél a 
magyar határt. Nagykanizsa, Keszthely, Tapol- 
ca, Fehérvár, Budapest, ahol időkonlroll-állo- 
más van. Innen Komáromon, Orosváron ke
resztül hagyják el az országot. Az egész útvo
nalon a Shell német testvérvállalata gondosko
dik a nagyszámú autónak üzemanyag-ellátásá
ról.

SHELL
töltőállomáson kaphatók

Vásároljon

SHELL
olajcsekkfüzetet

dóan drukkolt, — bukóit Is. Bukósisakját el
vesztette s a depónál kellett egy másikat sze
rezni. A második körben a 35 ös startszámu 
versenyző leállt. Ebben a körben még Kom
lóssy vezet. A 176-ös kategóriában már a har
madik körben Zboray vette át a vezetést és 
pozleóját megtartotta kategóriája futamának 
befejezésig. A 250 es kategóriában Kiss László
vezet, /’uc/iniolorján. A harmadik 
Komlówp, Lukavetz, Zamecsnlk a 
Eközben történik, hogy a rendőrség ■ 
légből

gróf Andrásny Imrét kivezeti a i 
bolyban elfoglalt helyérőL

k'ftrben 
sorrend, 

tulbuzgó-

diazpá-

CITROEtl -alhatreszek
minden tlpnihox raktárról

NAGY JÓZSEF Totetin<,íf-#7t

A megafon sürü egymásutánban tájékoztatja 
n közönséget a verseny minden fázisáról. Be
mondja többször, hogy Komlóssy, kinek ide
jét a Budakeszi úti egyenesben többször mér
ték.

136, majd 137A kilométeres sebességekkel 
száguld lefelé.

Az ötödik körben Zsólér Bertalan gumidefekt 
miatt kiállt. Ai ötödik kört Winkler futotta 
kggvorsabbnn 9 perc 28.16 mp. alatt. A to
vábbi körökben erősen tör előre Kozma Endre. 
A. J S. gépével és körről-körre 20—25 má
sodperceket hoz be Komlóssyval szemben. A 
nyolcadik körben Lukavetz Ferenc bukott. 
Baja nem történt, tovább ment, mig a kilence-

renc, 
nkl 2 óra 25 perc 54.62 mp. alatt abszolválta a 
távot, 64.54/ kilométer átlaggal ét mindössze 
öt perccel futott hosszabb időt, mint a múlt 
évben Lukavetz. A közönség hatalmas tapssal 
és éljenzéssel fogadja, a KMAC vezetősége ba- 
liérkoszorut rak a nyakába és óriási lelkese
dés közben repül föl az árbocra az első ma- 
ÍIUar győzelmi zászló. Ezután Kozma, Zamecs
nik és Komlóssy állnndó izgalomban tartva a 
közönséget, emberfölötti rohanással igyekez
nek egymást előzni. Kozmának ez igen szépen 
sikerül Is és

a tizenhatodik körtől keidre állandóan 
meg la tartja előnyét

A verseny abszolút győztese, valamint az öt 
tzázat kategória győztese a végén Kozma Endre 
lett.

A versenyen, amely két órakor ért véget, a 
KMAC részéről megjelent fíelitska Sándor társ
elnök. Teleki János gróf és Kicnast Ferenc al- 
elnökök, Jotiart francia katonai attasé és Hog- 
mann amerikai kereskedelmi attasé is. A ver
seny rendezése minden tekintetben kifogásta
lan volt. A hibátlan start Delmár Walter ér
deme. a verseny gördülékeny lebonyolítása, 
tökéletes rendezése Petrovlcs Vidor és Hild 
Károly titkárok szakavalottságát dicséri. A 
rendőrség példás rendet tartott, csak egy kicsit 
lulszigoruak voltak a publikummal szemben. 
Az abszolút győztes Kozma Endre, fíosch- 
mágnessel és Boach-gyertyával versenyzett, mig 
Zboray és Kiss László közül nz első fíosch- 
mágnessel, nz utóbbi Bosch-gycrlyával futolln 
n versenyt. A mai verseny legfontosabb ese
ménye nz. hogy

mind ■ négy kategóriában a magyar 
versenylók győzlek,

1931-bs magyar Tourlst Trophy

TARTÓS

A verseny erkölcsi győztese 
és nz 500-as kategória máso- 

____<ilk és harmadik helyezettje 

RUDGE

Kiss László (Puch, Hac) 3 6. 06 p. UJ osztály
rekord. 2. Kováts Emil 3 ó. 22 p. — 350 kem. 
kategória. 1. Zamecsnik Tivadar (Velocette) 
&

(TTC) 3 6. 24 p. Uj osztályrekord. 2. Deli La- 
nos, Rudge (TTC) 3 ó. 32 p. 4. Josef Schittler 
Ruder (ÖMRV) 3 ó. 32 p. — 500 kem kategó- 
ria. 1. Kozma Endre ‘ •

UJ oaztályrekord. 
(BSE) 3 ' “ 
(ÖAC) 3 
(ÖMRV) 
rekordja

AJS (BBTE) 3 ó. 20 p.

MAGYAR
Komlóssy Béla Rudge 

Ottó Steinfellner Rudge 
6. 27 p. 4. Martin Schneeweiss Rudge 
3 ó. 40 p. Kozma Endre osztály- 
egyuttal uj utvonalrekord.

2.
ó. 22 p. 3.

TEHÁT LEGYEN

CORDATIC
)( G. V. Slmcock, a melbournei Shell-mü- 

vek mérnöke a csütörtökön nem sikerült 
táti kilométer-lanszét kedden, vagy szerdán 
megismétli. A csütörtöki rekordkísérlet alatt 
gépdefektusa támadt és igy kénytelen volt 
az eltörött alkatrész helyett Londonból re
pülőpostával pótalkatrészt hozatni. Ez a 
pótlás minden valószínűség szerint hétfőn 
megérkezik és kedden vagy szerdán meg
tartják az annyira várt rekorddöntő lanszét.

)( Újítás ai olajpiacon. Shell Kőolaj rt. buda
pesti telepe bevezeti n palackolajnt, amely min
den Shel benzintöltő állomáson kapható lesz. 
Minden nutós n neki megfelelő Shcll-olajat már 
hétfőtől kezdve egyliteres átlátszó palackokban 
kaphatja minden Shell-kulnál. A Shell Kőolaj 
rt. magyarországi telepe most vezeti be az olaj- 
csekk-füzetet Is, amelynek ugyanazok az elő
nyei. mint a bcnzincsekk-ftizeteknek. Egv 
olaj-csekkfüzet 10 liter olajszclvényt tartalmaz 
és az. országban bármely Shell benzintöltő ál
lomáson. vagy Shcll-hizományosnál beváltható.
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Komlossy Béla és Ottó 
Steinfellner vezetésével.

Képviselet:
BRUCK, VI., Jókal-u. 21.

Használt gépét előlegként bevesszük.

lósport
Budapesti lóversenyek 

Zápolya nyerte az Alagi-dijat
A derbyk előfutama, az Alagi díj, adott je

lentőséget a vasárnapi versenyeknek. A har
mincezer pengős díjért a derbyévjárat színe- 
jav-a starthoz állott, csak ax osztrák istállók 
képviselői hiányoztak a küzdelemből. A ver
senyt Zápolya nyerte meg könnyen Semper és 
Kapitány előtt. A start után Tihany, Betyár 
vezetölova szaladt meg behozhatatlannak látszó 
előnnyel, a távnál azonban már tömörült a me
zőny, melyből Kapitány és Zápolya, majd Sem
per színe váltak ki. A finisben Zápolya került 
fölénybe és könnyen utasította vissza Semper 
támadását. Az első futamban meglepő könnyű 
győzelemmel cáfolt rá Néni eddigi szereplé
seire. A második futamot Verity, a Gödi hendi
kepet a már régen esedékes Pajzán nyerték. A 
kettösfogadások kasszája győzelmeikre 5 pen
gőre 172.50 pengőt űzetett. Izgalmas küzdelem
mel végződött a kétévesek versenye, Pali Mail 
ellenben igen könnyen nyerte a mlting utolsó 
futamát. A részletes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Melik A. Néni (2) Csapiár, 2. 
Samothrake (3) Klimscha, 3. Csitri (10) Takács. 
F. m.: Dáma, Célzatos. Tol.: 10:40, 19, 28. — 
II. FUTAM. 1. Apponyi K. grófné Vcrlly (1%) 
Csuta, 2. Csutora (10) Blasmkovics, 3. Vallomás 
(5) Balog. F. m.: Lesbia, Funny, Fuvolás, Ta
karodó, Borivó. Tót.: 10:27, 15, 29. 32. — III. 
FUTAM. 1. Berektold gróf Zápolya (pari) 
Esch, 2. Semper (5) Csapiár, 3. Kapitány (3) 
Schcjbnl. F. m.: Otranto, Betyár, Tihanv, To
rontói. Tol.: 10:24, 13. 18, 15. — IV. FUTAM. 
1. Blaskovich A. Pajzán (6) Schejbal, 2. Ralo 
(8) Gutái, 3. Hopmester (10) Teltschik. F. m.: 
Somali, Példás. Rabló, Bizalom, Nebuló, Márá
nt áros. Bosnyák, Fababa, Renaissance. Tót.: 
10:83, 20, 45, 43. — V. FUTAM. 1. Schiller M. 
Tlro (5) Weckermann, 2. Ararat (2) Csuta. 3. 
Lohelia (12) Klimscha. F. m.: Nimolé, Mata 
Bari, Sircnc, Suhanc, Kacngánv, Párta. Ma- 
halma. Tol.: 10:51, 24, 15. 42. -- VI. FUTAM- 
1 Vrbún L. Pali Mail (2 Schejbal, 2. Pezsgő 
(4) Balog, 3. Drágám (14) Dóczi. F. ni.: Sár
kány. Rowumn, Buborék, Bonne, Africanu*. 
Derítő, Bujdosó, Bcrcgvár. Tol.: 10:37, 10,
19, 40.

A szerkesztésért éa kiadásért felel: 
Dr EI.F.K HUGÓ
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