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Dinamitos bomba robbant 
vasárnap a DunaKorzón

Fölrobbant egy utcai telefonunké es megsebesült 
a Capiton-Muábaz barom vendege

Kommunista merénylet a robbanás hátterében?
Vasárnap este tiz órakor detonáció resz- 

letfette..meg a Dunakorzón a Gerlton•szálló 
környéket. A, meleg májusi esten föl-alá 
hullámzó tömegben

nagy pánikot keltett a robbanás zaja.
Seregével tódultak az emberek a Carlton*  
fczálló felé és púllanatok alatt vadabbnál 
'adabb hírek terjedtek el: bombarobbanás- 
Föl, súlyos szerencsétlenségről beszéllek az 
emberek, de rövidesen kiderült, hogy sze
rencsére nincs szó komoly veszedelemről.

A Carlton-szálló mellett a Dunaparlról 
fölfelé vezető úttesten a Petőfi-szobor irá
nyában áll egy utcai automata telefonfülke, 
ebben a fülkében történt a robbanás. A 
szálló kávéházának terrasza zsúfolva volt 
Vendégekkel, mikor egyszer csak

nagy dörrenés hallatszott, majd a kö
vetkező pillanatban az utcai telefon
fülke a levegőbe repült. A fülke oldal
falai bedültek, az ablakai csörömpölve 
zúzódtak össze és az üvegszilánkok 

szerteszét röpültek.
A robbanás ereje széles körben szétszórta 
az üvegcserepeket és üvegszilánkok röpül
tek a terraszon békésen vacsorázó vendégek 
Közé, akik közül többen megsebesültek. A 
'endégek rémülten ugráltak föl asztaluk 
mellől, de 

lelt őket kórházba vinni, hanoin első segít
ségnyújtás után eltávoztak.

KöZbén a szálló körül óriási tömeg verő
dött össze,

a rendőri bizottság pedig hozzáfogott 
a vizsgálathoz, hogy megállapítsa, tu- f 

lajdonkeppcn mi történt.
Az első percekben nem lehetett tudni, 

mi idézte elő a robbanási és a rendőrség 
emberei arra gondoltak, hogy

telefonkábel kisülés történt.
Természetesen azonban minden eshetőséget 
latolva, fölmerült az a feltevés is, hogy 

bomba robbant a telefonfülkében.
A rendőri bizottsággal érkező detektívek 

azonnal kihallgatták a kávéház több ven
dégét arról, hogy mit látlak, mit tapasztal
lak a robbanás előtt. Néhányan azt mon
dották,

a robbanás pillanatában lángot látlak 
fölvillanni a telefonfülke mellől, 

mások pedig arról lettek vallomást, hogy 
a detonációt megelőző percekben egy fiatal
ember telefonált a fülkéből, akire négy-öl 
fiatalember várakozott. A telefonáló fiatal
ember, miután a beszélgetést befejezte, tár
saival együtt eltávozott és néhány percre 
rá történt a robbanás.

Akadt egy tanú, egy soffőr, aki rendkívül 
fontosnak látszó vallomást tett. A soffőr el
mondotta, hogy

a robbanást megelőző percben egy mi- 
cisipkás, 24 év körüli fiatalembert lá
tott a Petőfi-szobor felé szaladni n tele

fonfülke irányából
és közvetlen azután bekövetkezett a robba 
hás. Ez a vallomás nagy meglepetést kel
lett, mert arra mutat, hogy esetleg a mici- 
sipkás fiatalember robbantotta föl a telefon
fülkét.

A főkapitányság központi ügyeletéről te
lefonon a Carllon-szóllóhoz. kérették a Te
lefonközpont és az Eleklromosmüvek szak
embereit, akik vizsgálatot tartottak, de

nem tudták pontosan megállapítani, 
mi történt, az egyik szakértő szerint 
nem lehet szó kábclkisülésről, hanem 

robbanás történt.

A rendőrség hívására megjelent Locb 
Péter tüzérszázados, a rendőrség robban
tási szakértője és ő is hozzáfogott a vizsgá
lathoz. A fülkében és annak környékén

gépalkatrészt, vagy robbanóanyagma- 
radványt nemtaláltak, 

de ennek ellenére nem taríják kizártnak.

hogy, níégis iobbanlps történt, amit dina- 
mittál hajtottak végre.

Nem sokkal a telefonfülke beomlása után 
a főkapitányság politikai nyomozó 
főcsoportja vette kezébe a vizsgálat irá

nyítását
cs Schiveinitzer József dr. rendőrtanácsos 
vezetésével megérkeztek a politikai osztály 
delcklivjei, akik hozzáfogtak a nyomozás
hoz.

Villanylámpákkal átkutatták a környék 
minden tenyérnyi helyéi és

a beomlott telefonfülke egyik sarkában 
ráakadtak a Népszava tegnapelőtti szá

mának egyik összegyűrt oldalára.
Végleges megállapításra ez természetesen 
nem vezetett, de fölmerült az a feltevés, 
hogy

kommunisták robbantották fül a tele
fonfülkét és ők hclyezté kel a Népszava 
összegyűrt példányát, hogy ezzel kom

promittálják a szocialistákat, 
lehetetlen dühükben és bosszújukban, hogy 
a május elsejére tervezett kommunista tün
tetés kudarcba fulladt.

A rendőrség nagy apparátussal nyomoz 
és reméli, hogy órákon belül tisztázza a ti
tokzatos robbanás ügyét.

hárman sebesülten maradták a terra
szon.

A szálóból azonnal mentőkért telefonál
óik és a közeli rendőrőrszem értesítette a 
főkapitányságot.

A főkapitányság központi ügyeletéről 
riadó autón bizottság robogott a Cári- 

ton-szállóhoz, 
mert az első hirck veszedelmes robbanás
ról szóltak.

Ezalatt már a mentők hozzáfoglak a 
hiúnkéhoz, hogy első segítségben része- 
•'iisék a sebesülteket. Három sebesültet 
találtak a kávéház terraszán:

Szegő Zsigmond 41 éves tisztviselő, 
®Ki a Bálvány-utca 21. számú házban lakik, 
* lején és kezén szenvedett könnyebb kar
colásokat a szerlercpüiő üvegszilánkoktól. 
^-egö Zsigmondon kívül

megsebesült egy békésen vacsorázó há
zaspár Is.

Kertes: Lajos 52 eves mérnök, aki a Hon- 
'cd-ulca 11. számú házban lakik, a jobb-. 
Kezén horzsolt sebeket kapott, feleségének 
T’fdig a jobblábút sértették meg az üveg 
szilánkok.
\ mentők mindhárom sebesültet bekö 

l"zlék, de a sérülésük szerencsére csak 
Könnyebb természetű, úgyhogy nem kel-

A kormányzó angolnyelvü beszéddel 
nyitotta meg az első amerikai 

rádióközvetitést
Amerikában kifogástalanul „fogták0 a magyar rádió műsorát

A magyar rádiónak és a magyar rádió kö
zönségének nagy napja volt a tegnapi vasárnap: 

ezúttal történt először, fogy a budapesti 
rádióállomás Amerikának adott miisort, 
az Óceán túlsó partja ezúttal először 

kaphatott közvetlenül magyar leadási.
Politikai és társadalmi szempontból jelentős 

eseménnyé avatta a magyar rádió első amerikai 
közvetítését az, hogy mielölt a miisoron sze
replő hangverseny megkezdődött volna,

Magyarország kormányzója küldölt angol- 
nyelvű üzenetet Amerikának.

A Himnusz elhangzása illán került sor n kor
mányzó beszédére, aki n Várban, dolgozószobá
jának íróasztala mellett ülve olvasta fel az angol 
beszédet.

A kormányzó beszédében utalt arra, hogy a 
magyar nemzet mennyire tiszteli Amerika nagy

hősének, Washingtonnak emlékét, akinek emlé
kezetére különben szobrot is emellek Budapes 
len. Az elismerés lobogóját bajtolta meg ezután 
Jeremiás Sinilli és Royal Tyler előtt, akik ön
zetlenül igyekeznek nz ország bajain segíteni. 
Magyarország —• folytatta a kormányzó — 
földrajzi fekvésénél 'fogva, a világtörténelem 
romboló, pusztító elemeinek orszúgutja volt és

hogy fenn tudta tartant magát, katonai 
erényének, bátorságénak, kiváló politikai 
tulajdonságának és erkölcsi tisztaságának 

köszönhette.
.Vn a katonát erények jelentősége háttérbe s:n 
ml és a gazdaságpolitikai kérdések dominálnak 
Ma az egész világ a válság korszakát éli és

soha nagyobb szükség nem volt a nemze
tek egymás közötti megértésére.

Beszéde végén legmelegebb üdvözletét é< leg
jobb kívánságait fejezte ki az ország nevében 
Ho'ovcr elnöknek és az Egyesült Államok né
pének.

A kormányzó beszédét hangverseny követte. 
Az Operaház zenekara Dohnányi Ernő magyar 
szimfóniáinak néhány részletét adta elő. utána 
pedig ugyancsak Dohnányi vezényletével a Rá- 
kóczi-lndulót játszották cl

A magyar rádió műsora, amelyet a buda
pesti stúdió ezúttal első ízben adott Ameriká
nak délután öt órakor, n stúdió belső emberei 
között érthető fogalmat okozott Különös izga
lommal várták azokat a híreket, amelyek a 
műsor leadása elölt és közben Amerikából fu
tottak be Az amerikaiak precizitására jel
lemző. hogy

a műsor mrgkrnlésr elölt öt perccel ká
bel útján azt kérték Budapesttől; a műsort
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ne öt ómkor, hanem !S órn 20 másodperckor 
kezdjék cl.

A budapesti stúdió alkalmazkodott is ehhez a 
Lóréshez, 5 óra /.’■ másodperckor kapcsollu he a 
mikrofont és poniosun húsz másodperckor 
hangzott fel Budapest speakernőjének értbe- 
löen izgnlotl hangja ..Halló. Amerika:

A műsor még javában folyt, amikor Amerika 
mnr jelentkezett és jelentette, hogy eddig min
dent tisztán fogott. I> óra 30 perckor ért véget 
a műsor, — 5 óra 40 perckor pedig már 
Amerika rövidhullámú adója jelentkezett KA- 
nigswiistrrbnnsenbcn. ahonnan Berlinen át ká
bel útján jelentették Budapestnek, hogy

Magyarost ág leadását kedvezd légköri viszo
nyok mellett minden zavaró Jelenségtől 
mentesen fogták; különösen a kormányzó 

beszéde hallatszott kifogástalanül.
Ezt a jelentést a stndió vezetősége rögtön 

föltelefonálla a Várba, ahol a kormányzó is 
nagy érdeklődéssel várta, hogyan hallották be
szédét Amerikában.

Budapest műsora volt az első az Amerikának 
adott európai műsorok közül, amelyek nz óceán 
túlsó oldalán lcl|esen hibátlanul foglak a rá
dióhallgatók milliói.

A maratom láncuarsenv 
abszolút győztese:

7 napig szüli 
egyfolytában. Hangjának tö 
inurkegu óh ereje a külföldi 
sajtóban ík dicséretet nyert 

Vendéglők, atrnndlUrdbk.nzAllodAk 
igazgatói vegyék a legjobbat, ntert ez nem 

a legdrágább.

Telles berendezés sso r
•töl a lugnagy óbbakig.

Csere és bérlet Is!
VII., Rákóczi.ul 00.

Kudarcba fulladt 
a kommunisták május elsejei 

tüntetése
Elfogták a Millenáris pályán garázdálkodó 

suhancokat és 103 embert előállítottak
A főkapitányság politikai nyomozó főcso

portja már napokkal ezelőtt megtud!.< hogv a 
szociáldemokraták május l-i ünnepén- a kom 
munisták zavargásokat és tüntetéseket lersez 
nek.

Hetéig] Imre dr. főkapitányhelyetles irányí
tásával megindult a nyomozás cs az elmúlt két 
napon

ÖUKefogdosták ■ szervezkedés vezetőit, 
szám.szeiinl 7(1 embert. A vasárnapra virradó 
éjszaka ismét mozgolódtak a kommunisták. 
Hákospalolán, az óbudai Szent I.étek-téren és 
a Váci-utón telefonpóznákra vörös zászlókat 
akasztottak. A rendőrség elfogta a vöröszászlós 
kommunistákat.

Megtudták azt Is, hogy 
.Sebeas Györgynek, az Angol-Magyar Bank 
24 éves tisztviselőjének vasárnap hajnal
ban találkozója van az Iparrsarnoknál há

rom kommunista suhanccal,
■ kiknek kommunista röpiralokat

v;

A rendőrök kardlappal teremtenek rendet .a Millenáris-pálya tribünjén

A Mh'lenáris-pátyán délelőtt tartották meg a 
szocTffTisTák májusi Tínficp?!." Az cgvíR tribü
nön mintegy 80—100 főnyi kommunista su
hanc helyezkedett cl.

közbekiáltásokkal zavarták a szónokokat 
és kommunista Jelszavakat kiabáltak.

A szocialista rendezők cl akarták őket távolí
tani, és dulakodás támadt. A rendőrség közbe
lépett és mivel a kommunista suhancok el
lenszegültek.

• rendőrök kardot rántva, kergették szét 
őket

és a rendzavarók közül tizenhatot előállítot
tak. A rendőrség rövidesen rendet teremteti 
és az ünnepség további része csöndben zaj
lott le.

Később még 11 embert állítottak elő kom
munista tüntetés miatt. Közben is néhány 
röpiratlcrjcsztöt fogtak cl a város különböző 

Taraiéul, Herriotot, León Biumot 
megválasztották vasárnap

A végeredményt csak
Pária, május 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelentése,) 
Szeszélyes áprilisi időjárás mellett folyt le a fran
cia parlamenti választás első menete. Vasárnap 
reggeltől estig napsütés és eső váltották egymást, 
a szavazásban való részvétel is ennek megfelelően 
alakult. A szavazóhelyiségek környéke rögtön be
népesült, amint kisütött a nap. amikor azonban 
esni kezdett ,a szavazók elmaradtak. A szavazó
helyiségek reggel nyolctól este hatig voltak nyit
va. A szavazás lezárását megelőző időben

felhőszakadás vonult végig a francia fővá
ros felett, jégeső kíséretében, 

ez azután azt eredményezte, hogv az utolsó ne
gyedórákban egy lélek sem jött szavazni.

Doumer köztársasági elnök az elsők között kora 
reggel szavazott le az E/giée-palota közvetlen kö- 
zelélren lévő sravazóhelyiségben. A miniszterek és 
nz államtitkárok valamennyien választókerületeik
ben vannak, kivéve Tardieu miniszterelnököt, akit

betegsége még mindig a szobához kőt 
s aki a vasárnapi nap folyamán sem hagyta el 
Quaj rfOrsay-beli lakását.

A fővárosba érkező hírek szerint a válasz*  
tás napja aránylag

nyugodtan folyt le ar egész országban.
A választási agilációnak ugyan

vannak halálos áldozatai Is.
Jean Ossola radikdlispárti képviselő, volt
lomtitkár és a sógora — ők azonban egy autó
szerencsétlenségnél vesztették életüket Ossola 
a délfranclaországl Brossé kerüli tbcn jelöltette 
magát és szombaton autóján végiglátogatta ke- 
rülctének közönségét. Grassr közelében

gépkocsija nekiszaladt egy teherautónak 
é*  ar összeütközés következtében lezuhant egy 
ölvén méter hosszú meredek lejtűn. Ossvlq

ál-

s ezeket a röpiralokat a suhancok a Millenáris 
■ pályán, a szociáldemokraták ünnepén akar

ják terjeszteni.
Detektívek mentek a Városligetbe, ahol let. 

lekérték Sebest és három társát. A suhanco- 
kát és Sebcsst, akinek különben két fivére 

i mér szerepelt kommunista ügyekben, előállí
tották a főkapitányságra. Egész bőröndre való 
röpiriitol talállak náluk. A röpiralokban

nz engedelmesség megtagadására szóHlol- 
ték fel u rendőrlegénységet.

Tervbe vették a kommunisták azt is, hogy az 
igazságügy miniszléárium épületének ablakait 

Ibeverik. A főkapitányságról rendőröket cs de- 
teklivekel küldtek az épülethez, mire a kom
munistáknak elment a mersziik é.s

a beígért tüntetés elmaradt.
Épigy meghiusilotla a rendőrség azt a Icrvü- 

i, hogy a vasárnapi) kirándulásról haza- 
ifjumiinkásokat tüntetésre használják fel.

előállítottak

A

pontjain, úgy hogy estére a már régebben elő
állított 76 emberrel együtt

százháromra emelkedett az
száma.

város belterületén tökéletes volt a csend.
a rendőrség teljes mértékben biztosította 

a főváros rendjét és nyugalmát 
cs a kommunisták májusi akcióját kudarcba 
fullasztotta.

A vasárnapra virradó éjszaka különben a 
hagyományos külsőségek szerint zajlott le: 
rengeteg ember tódult a Városligetbe, hajnalig 
állott a mulatság. Sok dolgot adlak a rend
őrségnek a május beköszöntőjét 
vözlö emberek és

a rendőrségi fogdák megtelek 
berekkel,

de semmiféle komoly rendzavarás

itallal iid-

ittas em-

nem történt-

ma délután hirdetik ki
szörnyethalt a helyszínen, az autóban he
lyet foglaló sógora kórházbaszállitás köz

ben halt bele sérüléseibe,
leánya csodálatosképpen csak könnyebb sérü
léseket szenvedett.

A vasárnapra virradó éjszaka Páris előváro
saiban és néhány vidéki kerületben kisebb je
lentőségű összetűzések voltak. lury előváros
ban fialni suhancok megtámadták a városhá
zát. amelyre mindenáron vörös zászlót akartak 
kitűzni. Courvivoie elővárosban plakátragasz
tók csaptak össze, az egyik súlyos Iliteket ka
pott, A ■*"*  '
lakában 

XIII. kerület városházának egyik ab- 
vasárnap reggel

gránátot találtak,
szakértők távolítottak cl.amelyet 

nem sikerült kinyomozni. I 
robbanószert kik helyezték

Este hat óra után érkeztek Itc az. első válasz
tási eredmények a belügyminisztérium pajtájá
ban székelő országos választási bizottsághoz. A 
boulevardokon óriási tömeg hullámzik és várja 
nagy kíváncsisággal az eredményeket. Az első

hivatalos végeredményt csak hétfőn dél
előtt hozzák ny l’vónosságra.

\nnyi már bizonyos, hogy vasárnap körülbelül 
kétszáz mandátum sorsa dőlt el, a Ül 2 közül, 
mert a többi kerületiben egyik sem tudta meg
szerezni ■ szükséges abszolút töblvégel, IU min
denütt

Jövő vasárnap pótválasztás Icai.

Nagy megdöbenéssel fogadták a francia fővá
rosban azt a bordeiixi telefon jelentést, hogy 
l.oryn. a második kerület volt képviselője köz
vetlenül a szavazás befejezése után — hirtelen 
meghall.

Az első választási eredmény különben, amely 
nyilvánosságra kerüli.

Eddig még 
hogy a veszedelmes 

el.

Hasznos tudni
hogy SCHMIDTHAUER|BPn,(8Z6,es

keaerilvize gyorsan megszaba
dítja a romlott ételek káros 
következményeitől.

utasítás minden palackhoz mallOkaive 1 
Kapható mindenütt!

Herriot radikális pártvezér megválasztása 
aki a lyoni második kerület képviselője lett.

A második választási eredmény:
Tardieu mlnlszterelnökUt Belfortban 12.178 

szavazattal megválasztották.
Legkomolyabb ellenjelöltje 2852 szavazatot 

kapott. Creusotban Pnul Fraure, a szocialista, 
párt főtitkára nem tudott abszolút többséget 
szerezni — pótválasztásra kerül. Nantesban h 
elhódítottak a Tardieu-frakciótól. Lyon Brr. 
riut-n kívül két radikális cs egy szocialista jelöl, 
tet választott — közöltük Dolimier radikális, 
párti volt minisztert.

Abszolút többséggel képviselő lett Reims vá. 
rosában Marchandeaux radikálispárti. Paris
ban

kél miniszter kapott eddig mandátumot. 
Reynaud igazságügyminiszter 400 szótöbbség, 
gél győzött és megválasztották Rollin kereske
delmi minisztert is. aki a Tardieu csoporthoz 
tartozik. Párisban kapott mandátumot Riche 
baloldali radikálispárti honvédelmi alállamtil- 
kár is. Bordeaux városa szocialista polgármes
terét: Marquét választotta meg. Képviselő lelt 
Planchet szocialista pártvezér is. A radikális
párt vezérei közül Daladtert is megválasztó!. 
Iák. a jobboldal vezérei közül De Lasterie-l c» 
a mindkét szemére vak, hadirokkant Scapinit, 
Fahri ezredes, a genfi katonai delegáció \ere
lője szintén mndátumhoz jutott.

A parlamenti erőviszonyok alakulására c pil. 
lanatban még nehéz következtetni, ugylátszik 
azonban

vidéken ■ baloldali pártok erősödtek meg 
a legutóbbi választások óta. A jobboldal 

erejét csak Párisban tudta megőrizni.
Éjjel tizenegy óra tájban 100 választókéra*  

tétből vált ismeretessé a szavazás eredmény*,  
25 jelölt megválasztottnak tekinthető, 75 ke*  
rüle.bcn pőtválasztásra kerül sor. A megvá*  
lasztottak között van Painlevé volt hadügymi. 
niszter cs

a szocialista Le Rom, aki az elhunyt 
Brland mandátumát kapta meg Nantesben.
Megválasztották Franklin-Boultiont, 

szemben Calhala államtitkár, Tardieu 
keze, pőtválasztásra kerül.

Megválasztották tovóbbá Bulssont, a 
ment elnökét, valamint Henry Pathét, a 
ment alelnökét, Marint, a köztársasági 
párt elnökét,

León Blumof, valamint Rcnaudelt, a 
clállsta párt vezérét,

továbbá Dumesnil volt minisztert.

p»rl»« 
parisa 
jobba

ize-

Éjjel félkettőig 224 választókerületből érkezeit 
jelentés a központi irodába. A mandátumok A 
következőképen oszlanak meg.

Pótválasztás lesz 138 kerületben, 
a köztársasági jobbpárt 33. a mérsékelt köztér*  
sasági párt 12, a köztársasági balközép 12, a ro*  
dikálispárt 22, a reformszocialistapárt 9 és a szói 
ciáldemokratapárt 18 mandátumot szerzett. 
Absz.olut többséggel megválasztották még azed< 

dig ismert mélyiségeken kívül Flandin, Guernier 
és Blaisot minisztereket.

Mándy Ilona.

Halálraítélté az esküdt
szék a gyermekkinzó 

anyát és barátját
Páris, április 30.

(A Hétfői Napló tudósítójától). Ata /« 
Provencebe az esküdtszék

halálra ítélt egy fiatal asszonyt és an
nak barátját az asszony négy éves kis
lányának halállal végződött kínzása 

miatt.
A gyermek példátlanul embertelen kínzás

nak esett áldozatul. A kisleány holttestén 
nem kevesebb mint

75 régi és új sebet állapítottak meg az 
orvosok, 

melyek részben ütéstől, részben égéstől szár
maztak. Az asszony barátja ugyanis azzal 
szokta büntetni a gyermekei, hogy 

gyufával vagy eigereltával égette.
A gvermek fején és egész testén azonkívül 

számos teljesen elhanyagolt fekély volt. A« 
esküdszék rendkívül szigorú ítélete bizonyó*  

meglepetést keltett,
de a nyilvánosság annak ellenére megelége
déssel fogadta az esküdtszék verdiktjét.

Mrgayiit

Tiroli csárda
(Dohány u. 40. Kamara mozgóval szemben) 

esténként a világhírű 

tlroll Edelwelss Jodler 
humoros zenekar hangverseny ez 

Tlroll étel- é< italkü tömegességek

44
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Márkus Alfréd zeneszerzőt 
vasárnap a Dunakorzőn leütötte 

egv fiatal boxoiő 
ti zeneszerző ie eves leánya miatt Keletkezett az áttér

Vasárnap este félnyolckor Márkus Al
fréd, az ismert zeneszerző, feleségével és ti- 
zenhatéves Magda nevű leányával a Dunakor- 
zón sétált. Az Lölvös-léren egyszerre csak 
eléje állt egy fiatalember és felelősségre 
vonta:

— Helyiéibe a sértésekért, amit felesége te
lefonon nekem mondott?

Márkus Alfréd erélyesen leintette a fiatal
embert, mire ez öklével feléje sújtott. A zene
szerzőt

balszemén érte az ütés olyan erővel, hogy 
a szeme bedagadt és Márkus elájult.

Nagy csődület keletkezett. Márkus Alfrédet 
felmosták, rendőr került elő, akivel azután az 
affér szereplői a főkapitányságra mentek, ahol 
megkezdték a kihallgatásokat.

Márkus Alfréd, akit olyan fájdalmak gyö
törtek. hogy

a kihallgatás folyamán háromszor elájult, 
plmondotta, hogy a fiatalember Grósz Miklós 
24 éves kereskedő, aki különben professzió- 
nis.a bokszoló, félesztendővel ezelőtt egy tánc

estélyen megismerkedett a leányával és azóta 
többször közeledett hozzá. A szülők nem látták 
szikesen a dolgot,

tanácsukra a leány megszakította vele az 
criutkezéal,

Grősz Miklós a minap telefonon fölhívta 
Márkus Magdái, de az édesanyja vette föl a 
kagylót. Fölszólította Grósz Miklóst, ne zak
lassa a leányát s mikor szóváltás keletkezeit 
köztük, oszfallbelyárnak nevezte a fiatalem
bert.

Grósz másnap két segédje, utján levélben 
provokáltatta Márkus Alfrédet,

aki azonban nem válaszolt neki. Erre történt 
azután, hogv vasárnap este felelősségre vonta 
és lebokszolta.

A kihallgatás ulán Márkus Alfréd a szemkli
nikára ment, hogy megvizsgáltassa magát és 
gondoskodjék a további kezelésről, mert

a sérülése veszedelmesnek látszik.
Grósz Miklóst további Intézkedésig a főkapi

tányságon tartották.

Jugoszláviába szöktek a pósta- 
takarékpénztári csekkesalók

Ujabb nagyszabású szélhámosságot akartak 
elkövetni Be'grádban — Amerika vagy Török

ország felé menekültek

EM. RT.

ez évben is a legújabb 
mintájú és közismerten 
kiváló minőségű gyárt
mányaival jelenik meg 
a Budapesti Nemzetközi 
A rumintavásáron.

A

A főkapitányság bűnügyi osztályán negye
dik napja folyik már a nyomozás Hoffer Pál 
Vilmos és bűntársa, a tizennyolcezer pengős 
póstalakarékpcnztári csekkcsalás tetteseinek a 
kézrckeritésérc.

Dömötör Gyula takarékpénztári dijnok, a 
harmadik tettes, akit sikerült elfogni, részlete
sen bevallotta, hogyan követték cl a csalást, 
sőt bevallotta azt is, merre menekültek Ilof- 
/érék, akik különben

ujabb nagyszabású szélhámosságot 
akarnak elkövetni.

Dömötör Gyula előadta, hogy Hoffer Vilmos 
Pál és társa magukkal vitték a póslatakarék- 
pénzfárlól kicsalt tizennyolcezer pengőt. Az 
volt közöltük a megállapodás, hogy

Bclgrádba mennek, ott vásárolnak egy 
kisebb ingatlant, 

az adásvételi szerződést meghamisítják s a ha
mis szerződés alapján nagy összeget csalnak 
ki valamelyik banktól vagy pénzembertől. Az 
ujabb csalással szerzett pénzen azután

Amerikába

Biztosítási csalás miatt letartóztattak
egy bankpénztárost

Bonyolult manipuláció a 12000 dolláros biztositási kötvénnyel
A rendőrség vasárnap este csalás miatt elő

zetes letartóztatásba helyezte Kovács Istvánt, 
-a békésszentandrási takarékpénztár főpénzlá- 
rosát, aki a rendőrség megállapítása szerint 
bonyolult csalást követett cl.

Kovács nemrégiben
12.000 dolláros biztosítást kötött a Pliö- 

nlx biztosítóintézetnél
és a biztosítás ötévi dija fejében két darab 
egyenként 27.000 pengőről szóló takarék
könyvet helyezett letétbe. Most azután kide
rült, hogy a b:i ^könyvek ugyan valódiak, de 
egyik sem Kovácsé, hanem a bank ügyfeleié, 
akik a betétkönyvek megőrzését a bankra

Vítríolos merényletért elítélt leány 
újból leöntötte vitriollal hűtlen 

udvarlójáf
Miskolc, május 1.

M Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
délelőtt tiz órakor a Hadirokkant-utcában Ke- 
rékgyártó Erzsébet buszon kétéves leány vilrio- 
los merényletet követett el Darvai László ci
pészmester ellen.

Darvai hosszabb ideig udvarolt a leánynak, 
múlt év decemberében azonban clhidegüll tőle 
és egy másik leánnyal lépett jegybe, akivel 
február 8-án meg is esküdött.

Az elhagyott leány az esküvő alkalmával 
megvárta a fiatal párt a városházán, amikor 

anyakönyvezetőtől kijötlek és egy ablak
mélyedésből előugorva. •

leöntötte őket vitriollal.
Darvai a kezén, nz uj asszony pedig a nyakán 
sérült meg, de azonkívül a ruhájukat is össze-

lUOKÜRfl
bármely gyógyvfzbői

EDESKUTV-nál
naponta reggel '1.7 órától

*•. Erzsmt tér B. (Miatyánk u. sarok) 

mennek, ahová később követte volna őket Dö
mötör Gyula is.

A rendőrség most már valószínűnek tartja, 
hogy Hoffer Vilmos Pál értesült Dömötör el- 
fogatásáról. nem meri a belgrádi csalást meg
kísérelni, hanem továbbszökik a társával. Le
het, hogy az adriai tenger felé igyekeznek, 
hogv ott amerikai hajóra jussanak, de azt sem 
tartják kizártnak, hogy rövidebb útját válasz
tották a menekülésnek és

megkísérelik, hogy Törökországba jus
sanak,

annál inkább is, mert Magyarországnak 
Törökországgal nincs kiadatási szerződése 
és a menekülő csalók itt esetleg biztonságba 
kerülnek.

A rendőrség
táviratban, telefonon és rádión állandó 
érintkezésben van a külföldi rendőr

hatóságokkal
és remélik, hogy sikerül kézrekerileni a 
csekkcsalókat.

bízták.
Kovácsról megállapították, hogy Budapesten 

főnökei tudta nélkül Csengcry-péküzem né
ven vállalatot alapított és úgy szerezte meg a 
szükséges tökét, hogy
t 12.000 dollárról szóló kötvényt 15.000 

pengő fejében elzálogosította
és ezt a pénzt a péküzembe fektette. Közben, 
hogy a manipulációt leplezze, az igazgató ne
vét igazoló levél alá hamisította.

Miután mindez kiderült és megállapították, 
hogy Budapesten tartózkodik, Kovácsot letar
tóztatták.

érette a maró folyadék.
Néhány nap előtt a járásbíróság ezért a me

rényletért
nyolcnapi fogházra Ítélte a leányt.

Vasárnap reggel a Gizella-utca egyik kapumé
lyedésében ismét lesbeállott a leány és amikor 
Darvai a Hadirokkant-utcában lévő lakása 
felé haladt, elébe ugrott és

újból vitriolos merényletet követett el 
ellene.

Darvai arcán és kezefején sérült meg és azon 
kívül a ruhája is összeégetf.

A leány clőállitották a rendőrségre, ahol 
kijelentette, hogy bosszúból akarta a cipész
mester arcát elcsúfítani. A vizsgálat megindult 
ellene.

Tekintse meg a

ETIL RT.
kiáltitását az Árumintavásáron.

Agyonlőtte magát Balázs Ferenc 
budai vendéglős

Gyógyíthatatlan betegsége miatt követte el tettét
Vasárnap reggel a hűvösvölgyi Balázs-pen- 

zió egyik szobájában főbelőtle magái Balázs 
Ferenc halvankétéves vendéglős, a hűvösvöl
gyi Balázs nagyvendéglő tulajdonosának uno
kalest vére.

Balázs Ferencnek évtizedeken át ismeri 
vendéglője volt a Kapás-utcában. Pár évvel 
ezelőtt

gyógyithatalan betegség
támadta meg. mindkét lábára megbénult s 
kénytelen volt feladni üzletéi. Azóta feleségé
vel együtt a Balázs-penzióban éldegélt. Az öreg 
vendéglős nagyon elkeseredett a betegsége mi

Elfogták a templomfosztogató 
elzüllött gazdatisztet

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon előze
tes letartóztatásba helyezték Boros János 43 
■■vés elzüllött volt gazdatisztet, aki az utóbbi 
időben Budapesten és vidéken

sorozatos templomfosziogatásokat köve
tett el.

Szombaton délután a Teleki-téren szolgála
tot teljesítő detektívek elfogták Boros Jánost, 
mikor kegyszereket kínált eladásra a zsíbáru- 
soknak. Előállilollák a főkapitányságra, ahol 
vállalóra lógták. Kihalgatósa során elmondot
ta, hogv

vásárolt egy kerékpárt és azzal járt vi
déki városokba, falvakba templomokat 

fosztogatni.

LIKVIDÁL!
K I tflnő

ALKALOM
finom Arat olcsóm vásárolni!

att.
Vasárnap reggel bezárkózott a szobájába és 
vadászfegyverével halántékon lőtte ma

gát.
A golyó szét roncsolta a koponyáját és a sze
rencsétlen ember szörnyelhalt.
Búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben arra kér 
feleségét és gyermekeit,

bocsássanak meg tettéért, 
mert számára megváltást jelentett a halál. A 
tragikus sorsú vendéglős holttestét a törvény
széki orvostani intézetbe szállították.

Főleg a Szentendre—visegrádi vonalon műkö
dött és legutóbb a Nagyoroszi közelében leső 
Korpás községben fosztotta ki a katholikus 
1 • mo» Fcszilővassnl felfcszitelte az aj
tót, feltörte a perselyeket és a szentségtartól s. 
íukii arany- és ezüstnemüt ellopott.

Budapesten három kápolnában követett 
cl hasonló bűncselekményt.

Összesen (íz esetet ismert be Boros Jánost át- 
kisérték nz iigvsézség Markó-ulcal fogházába.

GUNDEL
Dán a közterhek és üzemköltségek nem esők- 
VUI kentek, sót növekedtek.

mAflift lényegesen leszállítja Ariit, taklr 
IIIUMIw tettel az Általános gazdasági viszonyokra,

_ * azt akarja, hogy régi kedves vendégatnelt 
|||RP| tömévé eziden is derűs es gondtalan őrá- 

«>tfo0n helyiségeiben.

az árak csökkennek - a minőié? nem

Park-terrasza. Polgári vendéglője.
Debrecent Kiss Béla, a délu'áoi és esti 
láncnál Erdélyi Patat Leó janié.

Állatkerti uBndáglOiálien
ketonaxene.
Zenés vlllásreggell a Fark-terraszon és a llgethsn.
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Hííífl Tivadar PORCELI.ÁNGYAROS, BUDAPEST 
Üzleti v., dohottya-utca u. sz. 
Saját porcellúngyúr.: Ilit, FlLATOHI-DtLO

Az Idegenlégióba szökött 
egy 17 íves diók

• rendőrség rádión keresi, mer: az a gyanú, hogy lelketlen 
kalandorok haioiana keríti;

A szombathelyi. rendőrkapitányság rádión 
jelenlétté u tukupilúnysúgnak, hogy a város 
bői eltűnt Kiss József tizenhét éves tanuló 
Kiss József azzal hagyta el szülei!, hogy 

külföldre megy, beáll az Idegenlégióba.
El is utazott .Szombathelyről és azóta nem 

látták. A rendőrségnek az a gyanítja, hogy 
lelketlen kalandorok hálójába kerüli,

Tizenegyezer pengős takarék- 
könyvei találtak a razzián elfogott 

koldusasszonynál
Nyolcnapi elzárásra ítélte a rendörbíró a „milliomos" 

koldusasszonyt
A rendőrség gyakran fart razziát a Budn- 

pesten feltűnöm clszaporodott álkoldusok 
éllen.

A detektivek tegnap váratlanul megjelentek 
a Nagykörúton cs azokon a helyeken, ahol 
mostanában az álkoldusok

tolakodó módon molesztálni szokták a kö
zönséget

é| főbb Ilyen koldust clöállitották a tolonc 
házba

Köztük volt
Hóból Zsáfla hetvenéves asszony, 

akit szintén n (oloncházba vittek.
A rongyos Öregasszony holmijai közül laka 

rékpénzlári könyv került elő, de találtak nála

Egy budapesti pénz
csoport ajánlatot tett Debrecennek 

a krematórium átvételére
Kétszáz pengőbe kerülne egy halottégetés

Debrecen, május 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je

lentése.) A krematórium üzembehelyezéséf 
mint ismeretes megtiltotta a belügyminiszter 
de ezzel nem nvcrl elintézést a kérdés. A 
krematórium, melv nagy költséggel hnlajmiv 
park közepén épült. sok gonrfoh okot to
vábbra is a városnak. A napokban tárgyaló 
sok indultak meg a városnál a krematórium 
mai kapcsolatban, mert

egy budapesti pénzcsoport ajánlatot 
telt a városnak a krematórium átvé

telére
A polgármesterhez, Darányi - Ernő aláírás 

sál benyújtott beadvány szerint a pénzeső 
port tíz évre hajlandó átvenni a krema
tóriumot megfelelő bérösszeg fejében. A vál 
lalat közölte ajánlatában, hogy a magyar vi 
déki városokban fiókokat állítana fel. 
ahonnan

Az alvilág temettette el Sohárt, a kokainkirályi
Hátrahagyott feljegyzéseiben érdekes önvallomást tesz

A pesti alvilág méllóképen adózott egyik vezé
rének, Sóhár Lejeinek, a nemrég elhunyt kokain 
királynak. Tegnap délelőtt saját költségén te 
mellette cl a rákoskeresztúri temetőben. A pénzt 
gyűjtés utján hozták össze és nz adakozók kö
zött szerepelt mindenki, aki csak valaha eyyszer 
is érintkezett Sóhárral. A Nagymező- és 0-ulcu 
környékének kokainistói jártak elől az adako
zásban jó példával, azután az éjszakai mulatók 
pincérei, de akadtak mások is. akik Ismerték a 
..kokszotok ‘ vezérét. Sóhór Elek körülbelül tiz 
napig feküdt a halollnsházban. Senki nem ér
deklődött temetése ügyében és már-már úgy 
'•olt. hogy mint a löbhiekot, akiknek nincs hozzá- 
tartozója, feltéten kórós sírba hántolják el. Az 
alvilág mindenről jól van informálva és igy tu
domást szerzett erről a körülményről is. Bárom 
(Ml vér,

három Hatat leány, akik már régebben 
rabjai a fehér méregnek, indították aa ak
ciót, hogy I.eilt a pesti éjszaka maga ha

lottjának tekintse
és adakozás utján (emeltesse el. Délelőtt tizen
egy órakor kisérték utolsó útjára a kokainkirúlyl 
a Szvetenay-ut*  ai hulollusliázbol. Mintegy százan, 
vagy százlmszun. nagyobb részt nők veitek részt 
a temetésen és közülük többen virágot is vittek 
magukkal EgysreHI temetés volt, de a pesti 
kokainvilág mégis díszesebbnek és fényesebbnek 
találta a legnagyobb temetésnél is. Elérték cél 
jutod és ezzel minden vágyuk kielégült.

A temetésen az összes ismert pesti kokuinislfk
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akik elcsalták.
A rádiójelentés közli Kiss József személy 

leírását. A legionúrius-jelölt fiatalember kö
zépmagas. haja barna, világos tavaszikabá- 
tol. sötétkék öltönyt viselt,

barna bőrönd volt nála.
,\ rendőrség most mindenütt keresi, hogy 

visszajutássá szüleihez.

265 pengő készpénzt is. A kihallgatást végző 
tisztviselők legnagyobb meglepetéssel látták, 
hogy

a koldusasszonynak tizenegyezer pengős 
betétje van egy bankban.

A pénzt koldulással kereste, llobot Zsófia 
Pestújhelyen albérletbe lakott, onnan járt be 
Budapestre és könyöradománygyüjtésböl nagy 
szerűen élt, még félre is lett belőle és

a bankban senki sem sejtette, hogy a tekin
télyes betéttel rendelkező kliens koldus

asszony.
Bobot Zsófiát rendörbiró elé állították, aki 

tiltott könyöradománygyüjlés és más kihágás 
miatt nyolc napi elzárásra Ítélte.

autókon szállítanák Debrecenbe azek- 
nak a holttestét, akiket kreniálni akar

nak.
Közölte a pénzcsoport megbízottja az(l is. 

hogy cgv Budapestről történő leszállilál ét 
elégetés 200 pengőbe kerülne.

A krematórium átvételéről szóló ajánlat 
előreláthatóan sok vitára ad alkalmat a vá
rosi tanácskozások során. Akik az ajánlat el 
fogadása mellett vannak, hangoztatják, hogv 
a kalholikus egyház, ellenzése is csökkenni 
fog abban az esetben, ha magánvállalat esz
közli a hullaégetést és nem maga a város, 
melv. — mint egyik katholikus egyházi ve
zetőférfi kijelentette — mégis csak felhasz 
nálja hutlaégetésre a hithü katholikusoL 
adófilléreit is. Debrecenben

igen nagy érdeklődéssel várják
a tárgyalások eredményét.

megjelentek, sőt feltűnést keltett a jelenlevők 
közt, hogy egy olyan egyén is ott volt a temető 
ben. aki köztudomás szerint örökre ki van tiltva 
a fővárosból.

Ez a negvvenév körüli férfi egy éjszakai mu
latóhelyen volt föpincér és Sóhúrral együtt kezd 
lék terjeszteni Pesten a kokaint. Többször volt 
baja a rendőrséggel, mire legutóbb kitoloncol 
lak a fővárosból és a csnvargóbiróság döntési 
hozott, amelyben kimondotta, hogy

őrükre kitiltják Budapest területéről.
A kokainkirály regényes ételéből csak most, a 

temetés után derüllek ki eddig ismeretlen érde
kes részletek. Sóhár öngyilkossága előtt pár nap
pal egy

nAI.smerósénck ajándékozta emlékirat
szerű feljegyzéseit,

amelyben többek közt leírja azt is, hogyan lett 
kokainista. A diplomás vegyészmérnök szülei 
jómódú, intelligens emberek voltak. Nagyobb

ROYAL ORFEUM
Májas l-tól 10-lg
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összeget bocsátottak a fiatal Sóhár rendelkezi- 
sere, hogy azon külföldre utazzon és tanulmá
nyokat folytasson. Igv került el Berlinbe is, ahol 
egy éjszakai mulatóban megismerkedett La bélit 
Pastrana nevű spanyol táncosnővel. Ez a tán
cosnő szenvedélyes kokainista volt.

Ez vezette be Sóhárt a narkotikus Merek 
élvezetébe.

Bosszú évekig külföldön volt állásba mint 
vegyészmérnök és odakint könnyű szerre.! hozzá 
tudott jutni a kokainhoz. A kábítószerek nagy
mértékű fogyasztása teljesen legyöngitellc a 
szervezetéi, többé már nem volt ura akaratere
jének. Állását is elvesztette és nyomorba jutóit. 
Mintegy tiz esztendővel ezelőtt rokonai látogatá
sára hazatért Budapestre és itt. miután más fog
lalkozást nem tudott találni, kokain árusítással 
kezdett foglalkozni. Egy barátja adta a pénzt a 
vállalkozáshoz és külföldről

a legratTlnállabh módon csempészték be a 
fehér mérget.

Sóhár feljegyzéseiben leírja, hogy főleg 
Anita Rerbernek, az egykor ünnepelt meztelen 
táncosnőnek — aki időközben ugyancsak el
hunyt, — köszönheti, hogy kokaincsempész lett.

Anita Berber és társasága szenvedélyes ko- 
kuinlsták voltak

és nem volt az a mennyiség, amit meg ne vá
sárollak volna. Természetesen jól megfizették a 
kokaint. Sóhár az éjszakai mulatók mindenna
pos látogatója volt, de csak rövid időre lért be 
ezekre a helyekre, addig, mig lebonyolította üz
letét, és máris ment sietve tovább. Vásárlói kö
zött azonban, mint bizalmas barátnőjének leírta 
sok jónevíi férfi és nő is szerepelt.

A pesti kokain király halálával a rendőrség 
munkája is alaposan megcsappant, mert vele 
együtt eltűnt a fehér méreg is a pesti éjsza
kából.

Ötévi tégy házra ítélték 
a munkást, aki bosszúból 

felgyújtotta gazdája telepét 
Negyvenezer pengő kórt okozott, mert elbocsá

tották állásából
Nagy rémületet keltett annak idején az n 

tűzvész, amely mint egy másfél esztendővel 
ezelőtt a Rákos patak mentén elterülő jég
vermek és lakóházak között pusztított. A 
múlt év telén

egy viharos janiiári éjszakán gyulladt 
ki Kelsz József rákospalotai jégverem
tulajdonos hatalmas telepe és a tűz a 

szomszédos lakóházakra is átterjedt.
A tűzoltók csak megfeszített munka utár 

tudták a dühöngő tűzvészt elfojtani. A Reisz- 
telep igen nagy kiterjedésű üzem, a főváros 
természetes jégszükségletét javarészt innen 
fedezik. A kárbecslés

negyvenezer pengő kárt állapított meg 
ezt a: összeget a biztosítótársaság meg is té
rítette.

A tűzvésszel cgv időben természetesen 
megindult a rendőri nyomozás is, amely 
nemsokára szenzációs eredményre vezetett. 
Megállapították ugyanis kétséget kizáró 
módon, hogv

a tűzvészt gyújtogatás okozta.
Röviddel később pedig a tettes is megke

rült Zsombok Lőrinc napszámos személyé
ben, aki eleinte tagadni próbált, később azon
ban az. elébe tárt bizunyilékok súlya alatt 
megtört és bevallotta, hogy a gyújtogatást

A „Fehér Ház" emléhgyürüí a bíróság elölt
A jubileumi lakoma kellemetlen utóhangjai — Fritz főorvos érdekes 

pere az egyesület ellen
A budapesti központi járásbíróságon a napok

ban rendkívül érdekes keresetei iktattak.
A beadványt dr. Fritz János főorvos nevében 

dr. Ladányi Jenő ügyvéd nyújtotta be és ebben 
1242 pengő 72 fillér erejéig igényt támaszt a 
„Fehér Ház" bajtársi egyesület ellen.

Mint ismeretes, a Fehér Ház néven működő 
társaság, a kommunizmus bukása után alakult 
azokból, akiknek részük volt abban, hogy a pro
letárdiktatúra kormánya megbukott. Ennek az 
egyesületnek Pékár Gyula volt miniszter az el
nöke és éppen czérl a keresetlevelet Pékár kezé
hez kézbesítették ki.

A harcosok minden év augusztus 6-án, a pro
letárdiktatúra megbukása napján ünnepi vacso
rára szokott összegyűlni, amelyen a közösen át
élt viszontagságokról szoktak megemlékezni. A 
Fehér Házhoz körülbelül harminc előkelő sze
mélyiség tartozik.

1929-ben. amikor a Fjehér Ház fennállásának 
tizedik évét ünnepelte, az az eszme merült fel,' 
hogv a tagok az egymáshoz való ta-lozás jel
képéül

egyforma gyűrűt viseljenek, 
feleségeik és női hozzátartozóik pedig 

ugyanilyen karperecét kapjanak.

uieingruber 
megnyílt 

dAPQNTA KATÓNAZKNK

Hyglánlkus.

Hiány ps~ 
minden 
háztartás 
ahol még nincs 

„Quoan&ei“
passzlrozúgép

I‘• Jizl rozi burgonyát, gyümölcsöt, paradieno. 
Diót, gesztenyét, hüvelyeseket stb.

Működése oly egyszerű, hogy egy gyermek Is kezelheti, 
a kéz nem érinti a passzirozandú 
anyagot.

Gazdaságos. p,r.rt *™»i  • ...uat „wnsiiuvu3vwi teljesen áttöri a pnsazirozandó anya
got, nem vész kárba semmi. Fara 
dtcsomfozésnél i óra alatt végez- 
hetjük ei azt a munkát, amihez edd te félnap kellett. g

Főtt burgonyát meghámozni, ribizlit leszemezni nem kell.

Ára dobozban, használati utasítássá) Budapesten P 10.- 
Vidékre bérmentve utánvéttel P 10.NO

•
Kapható minden háztartási üzletben és vaskoreakedér- 
ben, valamint u Telefonuyór r. t.-nál, Hilda pest 

Vll., Hungária-körut U.9.

tényleg ő követte el. még pedig a gazdája 
iránt érzett bosszúja miutl.

Zsombok tizenkét esztendeig állott Reisz 
József alkalmazásában. Főnöke igen hositi 
ideig meg volt elégedve vele, nemrégiben 
azonban Zsombok inni kezdett és munk* ’át 
annyira elhanyagolta, hogy a vállalat fel
mondott neki. Zsombok ezért bosszul for
ralt és

munkatársainak ki Is Jelentette, hogy 
„ezért lakóiul fog még a gazdátok!"

Néhány nappal később, éjszaka tényleg be 
is lopózujt a telepre és a patakparti jég- 
uermeket felgyújtotta.

A büntető törvényszék elölt Zsombok be*  
ismerte a bűnösségét. A perbeszédek elhang
zása után gyújtogatás miatt

öt évi fegyházbüntetésre ítélték Zsom
bok Lőrincet

akinek büntetését a tábla is jóváhagyta.
Semmiségi panasz folytán most a Kúria is 

foglalkozott az érdekes gyiijtogatási bűn
perrel. A referátum és a perbeszédek elhang
zása után

a Kúria Is öt esztendei fegyházbüntetés
sel sujtotta

a gyújtogató Zsombok Lőrincet, akinek bün
tetése jogerőre emelkedett.

Az eszme nagyon tetszett és keresztül is vitték 
oly módon, hogy az ékszer beszerzéséhez szük
séges pénzt, 1940 pengő 31 fillért, dr. Fritz János 

előlegezte,
ebből a pénzből fizették ki az ékszereket. FrlU 
főorvosnak ezt ígérték, hogy az ékszer árát a 
legközelebbi összejövetel alkalmával, tehát nt'.iH 
héten belül vissza fogják fizetni, mert az egyes 
tagoktól be fogják szedni a reájuk eső összege' 
Egy-egy gyűrű ugyanis 76 pengőbe került és azt 
remélték, hogy a tagok ezt az áldozatot szívesen 
hozzák meg a jubileumi ékszerért.

Augusztus 6-án azután meg is tartották az uit- 
nepélyes lakomát, kiosztották a gyűrűket és ék
szereket, a tagoktól azonban csupán 697 pengő 
59 fillér folyt be, a többit a banketten nem 
lék ki.

Fritz főorvos két és féléven át várt az állal*  
előlegezett összegekre, amikor azonban látta- 
hogy nem tud pénzéhez hozzájutni, és nz egye
sület sem rendezte az ügyet, a bírósághoz fordult- 

A rendkívül érdekes perben, amelyben a bizo
nyítási eljárás során

■ közélet érdekes alakjai fognak felvonulni, 
legközelebb fogják az érdemleges tárgyalást meg
tartani.
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Hatgyermekes családanyák ás fiatal 
leányok fertője Kunszentmikiúson

A szoigaölrö ereives kHzzei fogott hozza a tisztogatáshoz
Kunszentmiklós, május 1.

f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) X kun 
s/enlmiklősi szolgabirói hivatal szűk folyó 
sója ünneplőbe öltözött, fekete fejkendőst 
egyszerű pnrasztasszonyokkál és leányokkal 
van tele. Mindannyian vádlottak. Vannak 
vagy 12-cn. A kunszentmiklósi járás közsé
geiből vannak rendürhüntetöbirói tárgya
lásra idézve. Szokatlan súlyos vádul illeti 
őket a hatóság. Van közöttük kél hét gyer
mekes családanya, de akad közöttük lejlet 
len leánygyermek is.

Csendben ülve, izgatottan várják a tár
gyalás megkezdését. A csendőrség feljelenté 
xére indult meg elemik az eljárás és bizonyt- 
fásra aligha lesz szükség, mert - a csendőri 
jelentés szerint — a legtöbbjénél ..tettenérés 
esete" forog fenn. A járásban annyira elsza 
porodott az ilyen bűnözés, hogy a hatosa 
goknak a legerélyescbben kellett fellépni és 
igv kerültek a vádlottak Bálint Ferenc dr 
szolgabiró elé.

Gyurkovics Sándorné fülöpszállási asszony 
az első vádlott, akinek férjét 1'1 évre ítéllek 
el gyilkosságért. Szúrós szemű, mindenre 
képes tipikus bűnöző. A vádlottak közül 
bűne a legnagyobb, mert

az ö lakásán folyt le minden és legtöb
ben az ő rábeszélésére tértek a rossz 

útra.
.Vem is tagadja a dolgot, s amikor a szol 

gabiró megkérdezi tőle, van-e még valami 
mondanivalója, büszkén, tudálékosan vágja 
ki: „abszurdum semmi". 15 napot kap és

A tizenhétéves Molnár Margit 
rejtélyes halála

Állítólag a javasasszony bájitala okozta halálát
Pécs, május I.

/'.I Hétfői Napló tudósítójától.) Rejtélyes ha
láleset történt tegnap a Szigetvár közelében lévő 
Zádgr községben.

Molnár Margit, a község egyik leggazdagabb 
polgárának 17 éves leánya a szomszédban volt 
látogatóban. A fiatal, feltűnően szép leány szo
kása szerint a legvidámabban viselkedett a leá
nyokból, legényekből álló társaságban és csak 
a vacsoraidő elkövetkeztével indult haza. Ahogy 
odahaza benyitotta az ajtói, még jókedvűen mon
dani akart valamit, de ugyanebben a pillanatban 
ajkára fagyott » mosoly és

eszméletlenül esett össze.
Mire kétségbeesett szülei az ágyra fektettek, már 

halott volt.
.Vapy Gyula dr. gyöngyösmelléki körorvos, 

mint halottkém. megvizsgálta a gyanús körül 
mények közöli elhunyt leány holttestét, de azon

Bagfiy Károlyné lemondott agyonlőtt 
férje Hagyatékáról

Az .4fő7rz-utcai családi dráma ügyének 
egyik aktusa most zárult le. Az 1. kerületi' 
elöljáróság leltárt készített Baghy Károly 
vagyonáról. akit a felesége tragikus körül 
mények között agyonlőtt. Most fejeződön 
be a leltár és

az elöljáróság a hagyatéki ügyet áttette 
a királyi közjegyzőhöz, 

ahol jelentkezni kellett azoknak a rokonok- 
' ak. akik igényi tartanak a vagyonra 
Baghy Károlyné, aki a tragédia óta talpig 
gyászban jár és a szüleinek lakásán tartóz
kodik. ügyvédje Sándor László dr. volt tő
kapitány utján

bejelentette a királyi közjegyzőnek, 
hogy lemond az örökségről, nem tart 

igényt az ura hagyatékára 
és igy Baghy Károly hálramaradl értékeit 
a rokonai öröklik.

Tímár István betörőkirályt 
Budán látták pénzügyőri ruhában 

Szökése óta több betörést követett el
Két nap óta a főkapitányság betörési 

ügyekben dolgozó detektivesoportja ujull 
erővel hajszolja Tímár Istvánt a gyűjtő 
fogházból megszökött betörőkirályt. Tímár 
hiég március 21-én szökött meg bravúros 
ügyességgel a fogházból, azóta nyomoznak 

ROYAL SZÁLLODA
pálmaligetté varázsolt 

kerthely lségc 
megnyílt!

A legmodernebb hűtőberendezéssel felsze
relve — a legforróbb kánikulában is a leg
kellemesebb ebéd- és vacBorázóhely 
Délután uzsonnahangveraeny Jazz

a büntetést azonnal megkezdi.
Szégyenkezve, lehajtott fejjel áll a szol

gabiró elé a következő két vádlott. Köny- 
nyeznek.

Ilct gyermekes családanya mindakettö. 
Nyomorukkal védekeznek, nem volt kenve 
rük és Gyurkovicsné vette rá őket a bűnre 
Ocsmány 'dolgok kerülnek u felszínre, az 
emberek elképzelni sem merik, hogy hét 
gyermekes családanyák ilyenre is képesek. 
Méltányos büntetési kapnak, hiszen sir ott
hon a sok apró gyermek.

Asszonyok. leányok a következők. Bű
nük: mint a többieké. Orvosi megállapítás 
szerint sok közöltük a fertőző beteg és 
ezért ezekcl Budapestre kórházba szállít 
ják Az. egyszerű, liafal. fejkendős falusi 
leányok

minden szegyen nélkül mondják el a 
dolgukat, pedig a legidősebb sínes kö

zöttük 19 éves.
15 napi elzárásra ítéli mindegyiket a szol 
gabiró és a rendőr már is kíséri őket a 
fogdába.

Későre jár az idő. de a folyósón még 
mindig sok türelmetlen vádlott várakozik 
A fogda felöl bánatos női ének száll felénk 
a verölényes áprilisi délutánban. A pár 
órával ezelőtt elitéit leányok, asszonyok 
dala sir felénk. Ha kitöltik a büntetési, la- 
Ián megjavulnak, legalább is ezt ígérték a 
szolgabirónak.

M. I .

külső erőszak nyomait nem találta. Miután 
azonban Molnár Margit teljesen egészséges volt, 
oivosi szempontból valószínűtlennek látszik, 
hogy természetes halállal mull vona ki. Mérge 
zésre gondolnak, mert olyan motívumok merül 
lek fel, amelyek emellett szólnak. Faluhelyen 
ugyanis még mindig dívik az, hogy a szerelmes 
legény a hajlilhalallun leány számára bájitalt 
készíttet. Ezeknek az italuknak a keveréséhez a 
„javasasszony" sok esetben olyan növényeket 
használ, amelyek — nagyobb mennyiségben —- 
mérgezésre alkalmasak A faluban megindult 
pletyka tudni véli, hogy

a szép Margit Ilyen bájital áldozata lelt.
Nagy Gyula dr. javaslatot tc’l a hulla felbon 

colásóra. A jnvasl.it nyomán a járásbíróság 
érintkezésbe lépett az ügyészséggel, amely azon 
bán nem indítványozta a boncolást, de utasí
totta a csendőrséget á nyomozás haladéktalan 
lefolytatására.

Baghy Károlyné ügyében különben az 
igazságügyi hatóságok előtt folyik az el 
járás. Az ügyet az egyszerűsítési törvény 
alapján kezelik. Az egyszerűsítési törvény 
kimondja, hogy olyan esetekben, mikor 
van annyi alap, hogy a vádlott eljön vádat 
lehet emelni.

az ügyészség egyenesen a törvényszék
hez nyújtja be vádiratát, 

amely ellen nincs helye a kifogásnak és az 
ügyészség vádja alapján a törvényszék 
megtartja a fölárgyalást.

A kiszivárgott hirck szerint az ügyészség 
a legrövidebb időn belül foglalkozik az 
üggyel,

Baghy Károlyné ellen szándékos ember
ölés elmén emel vádat

és a törvényszék a legközelebbi belekben 
már tárgyalja is a bünpört.

utána. De most alapos adatok birtokába 
jutott a rendőrség amelyek biztató hatással 
vanak a közeli sikerre. Az a szenzációs be
jelentés érkezeit ugyanis a nyomozó detek
tívekhez, hogy a borolvúltarcu betörő 

bajuszt növesztett, teljesen megváltoz

A legédesebb budai vendéglő

a KIS ROYAL
kerthelyiség 

megnyílt!
Erdélyi különlegességek.

Ebéd és vacsora 
Vasárnap zenés ebédek. 

Pert la Jenő 
cigányzenekara muzsikál 

tatta külsejét és jelenleg pénzügyőri 
ruhában szélhámoskodlk.

Ezt a ruhát valószínűleg lopás utján sze
rezte.

Pár nappal ezelőtt egv jó útra tért be 
törő a Margit-körulon járt az esti órákban 
és érdekes felfedezésre bukkant. Egy 
pénzügyőri ruhát viselő fiatalembert pil
lantott meg az egyik kirakat előtt egy fiatal 
leány társaságában.

A férfit nagyon ismerősünk találta, meg 
állt mögötte és alaposan szemügyre vette. 
Amint jobban nézegette, régi ismerősét

Tímár István volt fegyenctársát fedezte 
fel.

benne öl esztendővel ezelőtt együtt ültek 
a váci (egyházban és igy megváltoztatott 
külsővel is nyomban felismerte egykori 
fegyenctársát. Meglepetése annál nagyobb 
volt, mert tudta jól. hogv Tímárt jelenleg 

körözik. A betörökírály észrevette, hogy 
felismerték és mire volt fogolytársa rend
őrnek szólhatott volna

sietve odébb állt.
Az utóbbi időben egyébként más oldal

ról is érkeztek bejelentések a főkapitány - 
ságra Tímár Istvánnal kapcsolatban, sőt 
..névjegyét" is hátrahagyta egy helyen. X 
Dandár-utcában egy kereskedő lakásán ál- 
kulcsos betörés történt. A betörő készpénz
ben és értéktárgyakban mintegy 10.000 
pengő zsákmányra felt szert. A helyszínre 
kiszállt daktiloszkopusok az egyik szekré
nyen több ujjlenyomatolt találtak. A bűn
ügyi nyilvántartóban megállapították, hogy

az ujjlenyomatok Tímár Istvántól 
származnak.

Öt gyanúsítják ezenkívül több más betörés
sel is. A rendőrség most fokozott erővel ku
tatja Tímár rejtőkét.

jnvasl.it
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Végi ff az országon 
Betűien Margit grófnővel

Sxolnoficn csupán erSSlcsi tificr van — Debtecen ellenséges, 
mégis Fedáb Sári mellett ax írónő a legnagyobb attrakció 

a magyar vidéken
Mint ismeretes. Belliién Margit grófnő 

közel félévet töltött Amerikában, ahol több 
nyilvános előadást tartott. Visszaérkczlc 
után összefoglalta amerikai impresszióit és 
a Vigszinházban egész színházi estét be
töltő konferanszban mondta el tapasztala
tait. Most már kártétel nélkül meg lehet 
állapítani, hogy n vigszinházi előadásnak 

csupán erkölcsi sikere voll, 
amelyet a sajtó teljes mértékben honorált. 
A Vígszínház pénztári raporlja azl igazolja, 
hogy a grófnő amerikai beszámolójára 
<sak igen gyéren keltek cl a jegyek és azok 
a közéleti előkelőségek, akik két évvel ez
előtt „A szürke ruha” premierjét megjele
nésükkel ragyogó társadalmi eseménnyé 
avatták, hiányozlak a szinház páholyaiból 
és földszintjéről.

Holott — ezt is meg szabad ma már mon
dani —

a kegyelmes Írónő amerikai konferan- 
sza több érdeklődésre tarthat igényt, 

mint első (Írómul kísérlete.
Azok a kevesek, akik a Vígszínházban 

(ezúttal nem frakkban) meghallgatták, szí- 
vénen állapították meg, hogy nem főrangú 
hölgy diletúns próbálkozásáról van szó, 
hanem igen jószemii és jólollu iró és ki
tűnő előadó mondott el Amerikáról köny- 
nyed modorban, de gyakran igen mélyen 
járó szatírával olyan érdekes dolgokat, 
amelyeket az irón felül csak igen tanult és 
sokai látott, hallott asszony vehet észre.

Természetesen ennek a közel három 
órás előadásnak is megvoltak a maga hi
bái és fogyatékosságai. Amilyen sikerültek 
Bethlen grófnőnek azok a megfigyelései, 
amelyek az amerikai asszony és leány 
életére, az amerikai zsúrra, táncra vonat
koznak és amennyire érdekesek előadás:! 
második felének Mussolinira cs a többi 
negv rtirópni államférfire találó megjegy
zései, annyira naivak előadásának azok a 
részei, amelyeket nem saját impressziói, 
hanem — mint maga is mondja — hallo
más alapján gyűjtött. Az Írónak, előadó
nak kötelessége újságot olvasni. Bethlen 
Margit ezt elmulasztotta és ennek a mu
lasztásnak tudható be az, hogy az Amerikát 
sohasem járt pesti polgár érdekesebbet és 
igazabbnt tud Csikágóról, illetve Al Capo- 
neról és a gangsterekről, mint a Csikágól 
járt és az. oltani előkelő társaságtól infor
mált grófnő.

A vigszinházi előadói általános r.ajtósikcre 
arra késztette Bethlen grófnőt, hogy a premier 
tapasztalatai alapján javított konferánszát több 
vidéki városban megismételje. Ez. a turné ma, 
nem sokkal Bethlen István gróf tízéves miniszter- 
clnőgsége ulán, még politikumot jelent. Bármi
lyen távol álljon Bethlen Margit grófnő személye 
és Írói működése a magyar belpolitikától, mégis 
nehéz személyéi mereven elválasztani n függet
len irodalmi működésben is attól az uj idők lég- 
markánsabb politikai nagyságától, akinek m vét 
viseli.

♦
Az újságíró, aki sok év elölt Erdélyben tanultai 

megismerni és tisztelni a Belhlen-ncvct és aki

Eltg toll a szemiedésMI
A lábfájások mintegy 

varázsütésre megszűnnek
Elegendő, ha kőt evőka
nálnyi SZT RÓKUS 
lábsót felold egy lavór 
meleg vízben. Keletkezik 
ezáltal egy balzsamos, 
tejszení, vértápsókkal 
gazdagon telített erősítő 
lábfürdő. Ebben a jóté
kony oxigénes fürdőben 
áztatja lábait vagy in-15 
fiercig. Már az első 
ürdő után a fájdalmak, 

n lábak égető érzései, 
forrósága elmúlnak. A 
fáradtság és ólomnehéz 
járás egy csapásra meg
szűnik ; a bokák duzza
dása lelohad. A logma 
kacaabb tyúkszemek és 
bőrkeménycdóaek meg
puhulnak és kézzel eltá- 
volíthatók. A síük cipő 
kényelmessé válik.állhat 

egy helyben vagy gyalogolhat órákig a 
legcsekélyebb fáradtságvrzet nélkül. Ere
deti fiZT RÓKUS csomag Ara P 1.2H. 
Kapható gv égy szertárakban és drogériák
ban. Ugyat/an a töld csomagolásra és no 
hagyja magát utánratra lábostélnl.

Fríz tzalongarnlfurn minden pólóiban 
már 4u pengőtől! Modern éa Mil-butorok

KXOEP.llÉNXYF.g.

Bethlen Margit szerzői és előadói estjein a Víg
színházban szívesen asszisztált, és érdekesnek tar
totta, hogy a vidékre is elkísérje az írónői. A 
grófnő amerikai utazásáról maga számolt be, 
vidéki körútjáról hadd mondjon cl néhány int g- 
llgyclést az ujságiró.

*
Azt kell hinni, hogy még mindig Belliién Ist

ván van kormányon Az utazó Bethlen Margit 
grófnőt a legnagyobb reverenda kiséri utján. A 
keleti pályaudvaron főnők, forgalmi tisztviselő, 
főkalauz gondoskodik szakaszáról. Az írónő ezt 
igazán nem kiviinja de (és ‘•z igazán emberi) 
nagyon jól esik neki. Az utasok is megismerik 
és tiszteletei köszöntik. A gyorsvonaton sokan 
szeretnék alaposan meggusz.lálni, erre azonban 
nem igm nyílik alkalom.

A grófnő percre sem hagyja cl szakaszát.
Hosszú vidéki utazásai alatt egyszer sem megy 
ki a folyosóra. Vagy olvas, vagy — alszik. Ez 
az igen egészséges és természetes asszony, aki 
tökéletes antialkoholista és antinikolinisla, pon
tosan kilenc órás alváshoz szokott. Ha ezt az 
alvást ágyában mejj nem kaphatja, pótolja a 
vonaton. Előveszi összegzi ja zott pokrócát és két 
perc muha már mélyen alszik, hogy utazása 
céljánál frissen és ruganyosán hagyhassa el a 
kupét.

Szolnokon Almássy főispán és Sárközy tanács
nok várják Bethlen grófnőt a pályaudvaron.

Az előadói est Szolnokon nem sikerült.
Ennek azonban nem a szolnoki közönség az oka, 
hanem egy másik, nagyobb atrakció: a Tisza 
áradása. A város, úgy a hivatalos, mint nem
hivatalos, éjjel-nappal a töltésen dolgozik. Min
denki pontosan tudja, hogy hány millimétert 
emelkedik a Mississippivé dagadt folyam. Ilyenkor 
igazán nem lehel csodálni, hogy csak kevesen 
vannak a színházban cs azoknak is a töltésen cs 
a gáton jár az eszük.

Szolnok ulán Miskolc következik. Itt már tel-

Mezei Ernőt, a Frankfurtban elfogott 
szélhámost öt állam hatóságai 

követelik maguknak
Most derült ki, hogy Parisban, Brüsszelben és Prágában 

is szélhámoskodott
A budapesti ügyészségre és a rendőrségre 

egymásután érkeznek a külföldi jelentések, 
amelyek

Mezei Ernő a Frankfurtban elfogott 
budapesti szélhámos 

kalandjairól számolnak be.
Mezei Ernő — mint emlékezetes — a Ber

lini-téren irodát nyitott és kölcsönöket adott 
megszorult embereknek zálogcédulákra. Pár 
pengő kölcsönt folyósított, azután kiváltotta 
a zálogtárgyakat,

az értékesebb holmikat eladta és meg
szökött.

A budapesti rendőrség rádiógrammja alap
ján Frankfurtban elfogták és letartóztatták. 
Később azután kiderült, hogv bár csak né
hány napig tartózkodott Németországban, 
máris szélhámosságokat követelt cl.

Egy inkognitóban élő állítólagos 
Habsburg főherceg halálos bukása 

az akadályversenyen
A budapesti rendőrség is nyomoz Bernheim gróf —fán

Titokzatos hátterű halálos szerencsétlen- 
»ég ügye foglalkoztatja hetek óta egész 
Európát és a londoni rendőrség átirgtaképen 
a budapesti arisztokrata köröket is.

Az átirat szerint a mult hónap elején

Az 50 ive fennálló

FÍLOVARY IMRE
DIVATÁRU cég

FELOSZLOTJft
FIÓK C Z L ÉTÉT.

Pupllningek 6.—, 8.—, 9.— P
Selyemnyakkendök 3.50-töl
Tavaszi kalapok 7.80 P

IV., Kotsulh Lajol-utca 18.
Vili., Rákáczl-ut 7. 

jes az előadónő sikere. Táblás ház a színházban,' 
estélyi ruhák és szmokingok. Idők jele, hogy a 
hölgyek sokkal jobban \ annak öltözve, mint az 
urak.

A „moklnjok ItllUnS gjengék.
Még a jobb Időkben kéilüllek és r,ak u illuwtrls 
írónő jelenléte parancsolta ki őket a naftáimból. 
\ mellények feltűnően szorosak és csak muszáj
ból fedik az ingmellet. A dámák jobban bírjik 
az idők iramát. Fényes tiikrü szmoking mellett 
kifogástalan dekoltázs. Még mindig jobb, mintha 
fordítva volna.

Szinház után estély Mikszáth Kálmán főis
pánnál. A „nagy palóc" fia személyes híve Beth
len Istvánnak és az a szerelő gondoskodás, 
amellyel a miskolci vendéget körülveszi, kétség
telenül felerészben a volt miniszterelnöknek szól.

Tokajon, Nyíregyházán keresztül visz utunk 
Debrecenbe. Bethlen grófnőt felvillanyozta a 
miskolci siker. Szívesen beszélget. Elmondja, 
hogy a

férjét egészen fiatal kora óla csupán a poli
tika, közgazdaság, statisztika és természet 

tudomány érdekli.
Az irodalom, művészet és szinház iránt nem 

fogékony. A feleséget érdekli a férj politizálása, 
a férj azonban nem vesz részt felesége irodalmi 
működésében.

Igv érkezünk Debrecenbe, ahol báró Vay 
László főispán a vendéglátó. A cívisek városá
ban képviselő Bethlen István, de — bárkivel be
szél az. ember — könnyű megállapítani, hogy a 

a volt miniszterelnök Itt nem népszerű.
A hangulat itt halárczoltan ellenzéki, ami 

nem akadálya annak, hogy a színházban ne tap
soljon a grófnőnek a szélső bal. Hűvösen, szinte 
ellenséges várakozásban foglalja el helyét a kö
zönség, hogy aztán beadva a derekát, érdeklődve 
és szívesen hallgassa a lila estélyi ruhás, erdélyi 
zamattal csevegő szép asszonyt.

Tal^n Nyíregyháza a legjobb Bethlen vidék. 
Kállay Miklós és Erdőhegyi Lajos főispán kisérik 
az írónőt a színházba, ahol a várakozó publikum 
lelkesen megéljenzi. És ez az ováció még csak 
erősödik akkor, amikor Bcncs Kálmán polgár
mester nyílt színpadon üdvözli. (Bethlen Ist
ván Debrecenből Nyit egyházára költözhetik az 
uj ciklusban!)

És itt ad elő legjobban a grófnő. Már az első 
percben megtalálja a kontaktust a publikum
mal. Minden vicc talál, minden elmésségnek 
visszhangja van. A kunferansz végén tizenkét 
függöny.

Boldog asszony törli le a fölös rúzst arcáról a 
nyíregyházi szinház öltözőjében. Sebestyén Mi
hály színházigazgató (szintén igen rossz szmo
kingban) hálálkodik. Rég volt ilyen bevétel a 
színházban.

Ne is titkoljuk. Nyíregyházán közel ezer pengő 
a bevétel. Meg kell állapítani, hogy Fedák 
Sári mellett Bethlen Margit grófnő a legnagyobb 
vidéki színházi atrakció.

Htumin Károly dr.

Most azután részben Frankfurtba, rész
ben Budapestre jelentések érkeztek, hogy 
Mezei

Budapestről való szökése után Prágá
ban, Parisban és Brüsszelben is szél- 

hámoskodott

és igy most már a magyar és német ható
ságokon kívül a francia, belga és cseh ható
ságok is felelősségre akarják vonni.

A német igazságügyi hatóságok rövidesen 
döntenek, hogy

milyen sorrendben adják ki

az érdekelt országok hatóságainak Mezeit, 
aki igy előreláthatóan megismerkedik 
Európa néhány börtönével, mielőtt vissza
hozzák Budapestre, ahonnan a „karrierje" 
elindult.

egy urlovas akadályversenyen London*  
bán halálos szerencsétlenség történt.

Az egyik előkelő urlovas olyan szerencsét
lenül vette a gátat, hogy felborult lovával 
lezuhant és nyakszirttörést szenvedett. A kö
zépkorú ur anélkül, hogy eszméletét egy pil
lanatra is visszanyerte volna, a pályán 
meghalt.

Ez az urlovas a londoni pályák egyik leg
titokzatosabb alakja volt. Evek óta

mint Bernheim gróf szerepelt, 
de a beavatottak szerint

ezalatt a név alatt egy Habsburg rej
tőzködött,

aki a forradalmak után hagyta el a konti
nenst.

Női kalapok
le polc*óbb  b*-  OTáRtálléHll vn- Klrtly-utea 81. vásárlási forráaa eMIIIUIIvllel KaUrn. valíremben

Fényes, kopott 
a ruhája?

LUX' VÁG

V

'•il

1 doboz 2 i uhára 90 iillér. 
Kapható mindenütt 

Próbálja meg!

LUXOFAO VEZÉRKÉPVISELET
Budapest, V., Ferenc József*  

tér 5. (Gresham-palota) 
Telefon: 82-3-63, 81-1-51

nem találtak. 
semmitmondó

A londoni rendőrség átirata, amelyet az. 
európai országok valamennyi rendőrhatósá
gának megküldték, fényképmásolatban be
mutatja a titokzatos urlovas bejelentőlapját 
is. Eszerint Lajos József Mária Bernheim 
gróf 1926-ban telepedett le az angol főváros
ban. Ettől az időtől kezdve

állandó visszavonultságban élt 
egyedüli szórakozása, egyben nyilvános sze
replése az urlovas-akaddlyversenyeken való 
részvétel volt. Az állítólagos Bernheim gróf
nak Angliában sem rokona, sem barátja nem 
volt, úgyhogy senki nem tud róla közelebbi 
felvilágosítást adni. Halála után előkelőén 
berendezett lakásában semmiféle okmány!, 
vagy olyan iratot, amelyből személyazonos
ságára következtetni lehelne. 
Iratszekrényében csak néhány 
levél volt, amely

részben Bécsböl, részben 
érkezett

az állítólagos Bernheim gróf címére.
A londoni rendőrség a titokzatos urlovas 

inkognitója mögött
egy Habsburg-főherceget sejt,

bár úgy halt meg, hogy máig sem tudják, 
tulajdonképen ki volt. A londoni rendőrség 
kérésére természetesen az európai országok 
rendőrségei — igy a budapesti is — nyomo
zást indított annak megállapítására, hogy ki 
rejtőzött a magút Bernheim Lajos József 
Mária grófnak nevező urlovas mögött.

Budapestről
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Megszökött a fogoly, 
miközben a Markó- 

utcából a toloncházba 
kisérték

Hajsza a sebhelyes arcú szöke
vény ulán

A rendőrségre jelentés érkezett a Markó- 
utcai fogház vezetőségétől, amelyben egy fo
goly szökéséről számoltak be.

A jelentés szerint
Deák Ernő huszonhárom éves cipész*  

segéd 
egy bűnügyből kifolyóan a Margit-köruh 
fogház lakója voll. Deákot a minap a fog
házőr fedezete mellett a Mosonyi-utcába, a 
toloncházba akarták kisérni. A fogházőr el
indult vele, de

Deák útközben megszökött a kisérő 
. fogházőr mellől.

A jelentés alapján a rendőrség széleskörű 
nyomozást indított a szökevény fölkutatá
sára, akinek személy leírása a következő: 168 
centiméter magas, arca kerek, homloka ala
csony,

feltűnő ismertetőjele, 
hogy arca jobboldalán sebhely látszik.

ltna
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HÍREK
— Lényegtelen hőváltozás. Vasárnap 

meleg, ragyogó tavaszi idő volt egész nap 
a május elsejei kirándulók nagy örömére. 
A Meteorológiai Intézet prognózisa a kövel- 
hezö: Lényegtelen hőváltozás várható. Dél
nyugaton és Délkeleten kisebb felhőzettel.

— Apponyi Albert kedden jön haza. Ap
ponyi Albert gróf — amint értesülünk — 
l.edden érkezik haza Géniből. Apponyi gróf 
pünkösd után ismét visszatér Gént be.

— UJ letartóztatás a Kreuger ügyben. Stock
holmból jelentik: A vizsgálóbíró letartózta- 
fásba helyezte Bredberg svéd származású, de. 
állandóan Zürichben tartózkodó igazgatói, 
akinek nagy szerepe volt a Kreuger és Toll 
konszern gyanús üzelmdben.

Halílos motorkersHpír- 
szerencsétlensag szíKeslBhervároil

Forgaliwatt-usiMMlOH

— Agyonverte régi haragosát. Zalaegerszeg 
ről jelentik: A zalatárnoki hegyen Varga Jó
zsef 47 éves baktütlösi gazda karóval agvon- 
ütötte Márfi István (>0 éves baktütlösi gazdál
kodót. Márfi és Varga régi haragosok voltak s 
mindkettőjüknek a zalatárnoki szőlőhegyen 
volt házuk. Tegnap délután kiment Varga a 
szőlőhegyet! s amikor Márfi ezt megtudta, egy 
nagy doronggal késő este utána ment. Szóvál
tás támadt közöttük. Varga felkapott egy ká
lót és több ütéssel leütötte Márflt, aki még az 
éjsgaka folyamán meghalt. A csendőrség Var
gát letartóztata.

— Halálos gyermckhaleset, Horváth József
eié üllői lakásán egy ötliteres lábasban vizel 
forralt. A forróvizet letette a konyha földjére, 
majd át ment a szomszédasszonyához. Az ud
varon jélszó kél éves János nevű kisfia közben 
a konyhába ment és beleescll a forró mosó- 
szódás vízbe. A súlyosan összeégelt kisfiút az 
orvos nyomban kezelés alá vette,.de már nem 
lehetett rajta segíteni, sérüléseibe belehalt. A 
csendőrség az ügyben nyomozást indítóit.

— Az Erzsébetvárosi Kaszinó közgyűlése. 
'Az Erzsébetvárosi Kaszinó április 28-án tar
totta évi rendes közgyűlését dr. Vgron Gábor 
elnöklete alatt. A közgyűlés nagy lelkesedéssel 
egyhangúlag elnökké dr. Vgron Gábort vá
lasztotta meg. Ügyvezető elnökké dr. Sterner 
Gyulát, alelnökökké dr. Dembitz Mátyás, dr. 
(itass Izor, Kuliuer Gyula, Nessi Gyula, dr. 
Patai Samu, dr. Rejtő Alfréd, Steiner N. Ár
min és dr. Sümegi Józsefet, főtitkárrá Kaién

Az uj 
angol vámok

Székesfehérvár, május 1.
C< Hétfői Napló tudósitójától.) Tegnap 

délután a székesfehérvári forgalmi adóhi
vatal hét tisztviselője két oldalkocsis és egy 
egyes motorkerékpárral kirándullak a hat 
kilométerre lévő Pákozd községbe. Délután 
iélnégy órakor tanyát ütöttek az egyik ot
tani vendéglőben, akadtak még ismerősök 
is, úgyhogy a társaság tizenkét főre szapo
rodott és ott egy kis bor mellett kuglizgat- 
va, elszórakoztak.

Este félkilenc órakor indultak vissza Szé
kesfehérvárra. Elől ment a szóló motor
kerékpár. utána a két oldnlkocsis motor. 
Székesfehérvár határában az Aranybulla 
utca 55. számú ház előtt a sorban utolsónak 
haladó oldalkocsis motorkerékpár, melyet 
Vizsnovszky Sándor 36 éves, nős forgalmi 
adóellcnőn vezetett és amelyen még I.andckor 
Lajos 28 éves főellenőr és Belopotoczky 
József malomellenőr üllek, meg akart előzni 
több egymásután haladó, nádat vivő pa 
rasztszekeret. A hatvan kilométer sebesség
gel rohanó motorkerékpár vezetője nem 
vette észre, hogy a parasztkocsik mögött 
Malics Antal székesfehérvári fuvarozó stráf- 
kocsija haladt, amely éppen ki akart ke
rülni egy gyalogost.

A motorkerékpár nekiszaladt a stráf-

tragikus kirándulása
kocsinak, Vizsnovszky nyomban féke
zett, azonban a/, összeütközést nem 
tudta kikerülni. Kirepült a motorról és 
a körülbelül hat méter távolságban levő 

árokba esett.
Zuhanása közben beleütötte fejét az árok 
szélén lévő kőrakásba és összezúzott fejjel 
és oldalbordákkal

nyomban meghalt.
I.andckor ugyancsak lezuhant a motor 
kerékpárról,

nekiesett egy kerítésnek és koponya
alap! törést szenvedett.

Az elől haladó motorosok tulajdonképnen 
nem vettek észre semmit és csak akkor 
figyeltek fel arra, Imgy társaik elmarad
lak, amikor a székesfehérvári Szentgyörgv- 
kórház mentőautója robogott el mellettük 
Ekkor azután visszasietlck ők is a szeren
csétlenség áldozataihoz.

Vizsnovszky holttestét beszállították a 
halottasházba, mig az életveszélyesen sérült 
Lnndckört a Szent György-kórházba vitték. 
Vasárnap ti késő esti órákban a kórház or
vosai megállapították, /.’opiy sérülése halá
los és nem lesz megmenthető az életnek 
Belopotoczky könnyebben sérült meg.

uj irányt adnak n világkereskedelem
nek. Győzzön a legjobb! — mon
dotta Runciman angol kereskedelmi 
miniszter. Így győzőit a legjobb: a 
Diana-fogkrém nálunk is. Mert a 
Diana-fogkrém olcsó (eredeti tubus 
48 fillér, családi tubus 72 fillér), kr' 
tűnőén tisztit, erélyesen fertőtlenít és 
kellemes izü.

— Autóbaleset a nagytétényi országúton. 
Sárosi Sándor 62 esztendős magánzó va 
sárnap feleségével együtt autóján Nagyté
tényben volt egy rokonát meglátogatni. A 
gépkocsit Király Károly 32 esztendős sof- 
för verette. Amikor visszafelé tartottak 
Budapestre, Nagytétény közelében az autó 
hátsó kereke defektet kapott és az ország- 
útmenti árokba zuhant. A gépkocsi veze
tője és két utasa az összetört autó alá ke
rült és megsebesült. Sárosi Sándor súlyos 
fejsérüléssel és agyrázkódással és feleségét 
a Siesta-szanatóriumba vitték. Király Ká
roly gépkocsivezetőt az Uj Szent János- 
kórházba szállították.

— Az öngyilkos Lakos Zoltán dr. temetése. 
Dr. Lakos Zoltánt, a Zsidókórház tragikus 
sorsú fiatal orvosát vasárnap délután fél 5 
órakos kísérték utolsó útjára a rákoskeresztúri 
temetőben. A tmelésen az orvos barátai s tisz
telői nagy számban jelentek meg és dlszőrsé- 
get adott a sírnál az újpesti önkéntes mentő
egyesület.

PALMA
— Magyar diák halálos szerencsétlensége 

Franciaországban. Dl főnből Jelentik; Schwarz 
Imre huszonnégyéves magyar egyetemi hallga
tót kerékpározás közben Díjon közelében egv 
automobil elütötte. Kórházba szállították, ahol 
kevéssel utóbb kiszenvedett.

— A Református Figyelő estje. A Református 
Figyelő vasárnap este a Calvin téri templom
ban sajtóünnepet rendezett. Muraközy Gyula 
lelkész bibliaolvasása után Blank Hilda éne
kelt, majd C'seley Sándor dr., a budapesti re
formátus teológia igazgatója a sajtóról tartott 
előadást. Több kisebb müsorszAni után az est 
befejeződött.

Fenyőfából 850, 0 erűmé 400, Mahagóni fából 450 pengő a 
PETYERITY csónak » 
ATLANTIS Síttl; 
v ** .U.

— Bedőlt egy újpesti ház fala. Szombaton 
este értesítették az újpesti kapitányságot és a 
tűzoltókat, hogy Újpesten a Thökőly-nt i sz. 
utcára néző oldalfala kidől. Szerencsére a kri
tikus időpontban sem a házban, sem a ház 
előtt az Utcán nem tartózkodott senki és igy 
sérülés nem történt. A tűzoltók alátámasztot
ták a falakat, a rendőrség pedig Intézkedett, 
hogy « ház lakói a renoválási munkálatok 
•lati máshol jussanak fedél alá.

— Nagy agitáció előzi meg az orvosszö
vetségi választásokat. Vasárnap, május 
8-án, az országos orvoskongresszus kereté
ben tartják meg az orvosegycsületi válasz
tásokat s ekkor kerül sor az elnökválasz
tásra is. Orvosi körökben nagy izgalommal 
és érdeklődéssel kisérik a választást és 
széleskörű agitáció indult meg az uj elnök
jelöltek személye körül. Voltaképpen két 
nagy párt áll egymással szemben. Az egyik: 
a szövetségim orvosok szociális pártja, 
amely Csiíléry Andrást akarja elnökül 
megválasztani. Ez a frakció szombaton este 
tartotta alakuló ülését. A Csillérv ellenes 
orvosok frakciója viszont, amely az orvosi 
kör. nz orvoskaszinó szabadválasztó cso
portjaiból és magánorvosok széles rétegé
ből áll, Imre József egyetemi tanárt akarja 
elnökként jelölni. Imre professzor egyelőre 
még nem nyilatkozott, hogy’ elvállalja-e az 
elnöki tisztséget, de Csillérv megválasztása 
ellen küzdő orvosok bíznak abban, hogy 
sikpid őt a jelöltségre .megnyerni, és a í;ö- 

’t>ersl$ rt/ ‘elnökéit! megbalasztahi.
—, A« újságkiadó Intézmények közgyűlése. 

Az Újságkiadó Tisztviselők Nyugdijegyesülcté 
nck közgyűlésén Sümegi Vilmos elnök nagy 
beszédben számolt he az egyesület hatékony 
működéséről és nagy tetszés mellett bejelen
tette, bogy az egyesület Balalonbogláron üdü
lőtelepet iétcsit. A halálozási scgélycsoporl mű
ködéséről Lukács Jenő számolt be. A közgyű
lést társasvacsora követte.

— Egy körjegyző öngyilkossága. Kolozsvár 
ról jelentik: Csaba. Kornél 27 éves kálmánesai 
közjegyzőt a vasárnapra virradó éjszaka hol
tan találták irodájában. A csendőri nyomozás 
megállapította, hogy Csaba Kornél még szom
baton délután bezárkózott a körjegyzői iro
dába és olt főbelőtte magát. Sem búcsúlevelet, 
sem olyan írást nem hagyott hátra, amelyből 
teltének okára következtetni lehet. Az öngyil
kosság okának felderítésére megindult a nyo
mozás.

— Jogos volt a parsat csendőrök fegyver
használata. Nagykanizsáról jelentik: A Hétfői 
Napló is megemlékezett annakidején arról, 
hogy Parsa községben az adófoglalások miatt 
felizgult tömeg fenyegetően lépett fel a csend
őrökkel szemben, akik erre fegyverüket hasz
nálták. A sortüznek két halálos áldozata is 
volt. A nagykanizsai honvédügyészség az ese
ményt követően vizsgálatot tartott ebben az 
ügvben. amelyet ma fejezett be. A vizsgálat 
megáialnilotla, hogy a csendőrök szorongatott 
helyzetükben jogosan használták fegyverüket

— Egy fiatal leány rejtélyes halála. Nagy
kanizsáról jelentik: Nagy Erzsébet 18 éves 
tataszántói leány rejtélyes körülmények közölt 
meghalt. Minthogy az a gyanú merült fel, hogy 
halálát esetleg mérgezés okozta, a nagykani
zsai törvényszék elnöke intézkedett, hogy tör
vényszéki orvos boncolja fel a holttestet.

novopin
szénsavas fenyőfürdő-tabletta Aso f 1114br

— ÖMieJövetel. A szabadkai öreg diákok 
szokásos összejövetelüket e hó 4-én, szerdán 
délután ö órakor a Roval-szálló külön termé
ben tartják.

-— Dr. Földes Lajos „Női betegségekről, 
megelőzése, védekezése" c. most megjelent uj 
müvét, melyet az egészséges és beteg nők fel- 
világositására, egészségügyi vezetésére irt, a 
könyvpiac nagy eseményének nevezhetjük. A 
mű gazdagon illusztrálva, az ismert budapesti 
könyvkiadó cég, Nóvák Rudolf és Tsa (Baross 
utca 21.) kiadásában jelent meg és annak ára 
csak P 3.40.

— Motorkerékpáros tolvajokat fogott n 
rendőrség. Vasárnap a rendőrség letartóztatta 
Szabó János gepmunkást, Nemes Lajos aszta- 
olsf, fíoftor Lőrinc, mészárost, Szilágyi Sándor 
cipészt, Lacsnl József kereskedősegédet és 
Xana János villanyszerelőt, akik clöszokákba 
besurranva, lopásokat követtek el. Közülök 
Szilágyi és Zana motorkerékpáron vidéki ki
rándulásokra jáftak és pestkörnyéki villákat 
fosztogattak. Eddig busz lopási és betörést is
mertek be.

— Négyszeres gázmérgezés a Keleti Kű- 
roly-utcában. Vasárnap hajnalban a Keleti 
Károly-utca 13. számú házban, Scldesinger 
Emil ügynök lakásából gázszag tódult az 
udvarra. A házfelügyelő észrevette, kinyi- 
tolla az ajtót s benyitott a lakásba. A háló
szobában eszméletlenül találta Schlcsinger 
Emilt és a feleségét, a cselédszobába^ pe
dig ájulton feküdt Scldcsingerék háztartási 
alkalmazottja, László Mária és a nővére, 
aki látogatóban volt nála és ott aludt. A 
mentők föltevése szerint baleset történt; 
László Mária lefekvés előtt ételt meleg i leli 
a gázrezsón, nyilvajelcjtette a gázcsapot és 
igy történt a baleset. A rendőrség most 
várja, hogy a betegek eszméletre térjenek, 
akkor kihallgatják őket és tisztázzák, tulaj
donképpen mi törlőnt.

— Uzsora miatt elítéltek egy pesti keres
kedőt, A büiitetőlörvényszék Hortváth-ln- 
dácsa szombaton tárgyalta Angyal Ignác 
budapesti kereskedő bünijgvét, akit az 
ügyészség azzal vádolt, hogy a budai Szent 
László gyermekotthonnak és a Szent Anna 
plébániának szállított villanykörték árát 
tulniagasan számlázta. A főtárgya Iá són .4/»- 
gyal azzal védekezett, hogy ő opál lám púkat 
szállított, amelyek luxuscikkek s igy nem 
esnek a törvény védelme alá. A kihallga
tott szakértők ezzel szemben arra az állás
pontra helyezkedtek, hogv az opállámpa is 
közszükségleti cikk. A törvényszék végül is 
(>00 pengő pénzbüntetésre Ítélte az árdrá
gító kereskedőt, aki fellebbezést jelen
teit be.

KljSttem aKazinczyutcáltóla

RfiKÚCZl-Ut 26
SZ8m alá. — E nagyforgalmu helyen ked
vező házbérrel még jobban megvalósíthatom 
régi elvemet:

„Nagy forgalom, 
kevés haszon!**

Cjren alkalomból ritka vásárlási lehetősé
get nyújtok az 

ooMJiana^s
A?ra Travli tuönelyemből .................

4000 nar Jroaianynar
Nor eon gyártmány, ar.-óiy márka,
bevált minőlég -........................

Mnár uisnosa“|VWI yjVIWilWVW 
harisnya hibátlan, dlvattzlnek -

Hernyöselyem harisnya
finom vékony hibátlan ........................

Gyermek magas zokni en
fehér, utlrke.drappszínben, S. szám, ■III 
iramonként 10 fillér emelkedései.. WW

alanti márkás árukból:

«-362«o

T88 po 
g-60

70

4-60

Főrllzoknl selymeset!

Ffiriizokni

2°
4“

Flnom kötöttáruk, fürdőruhák, gyermektrikék nagy 
választékban, a nálam megszokott alscrcr.y arakon!

Ezen áruk csakis Rákóczl-ut 26. sz. üzletemben kaphatók

y
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A Keresztrejtvény- 
Olímpiász XI. heti 

50 dijának nyertesei

rl. Il'id ■!>'

Napi hírek kerentrejbényQnk megfejtői kmhl' 
(Kitoltuk írét;

iba Beer Árpád, Buda 
i/mlleritó ö srdveUval 

löráni-tér 13. — 5- Kalló 
»..i. tl.-n ar i'i.i'i. évit l»r. I'api> 

Nódfii-u 31. — 4. 1 rúd c»e- 
Űréné. Hudapeil. ló zsebi t-krt 1;

íiomii.i Színházba 1‘lelfer Emil. 
. ..i 4. I doboz finom le-
Allrertf Ir.a. 7- 2 jegyet .< 
y Nándor. Budapest. Nvlchj’v- 

-oki Vékony Sándor. Bu.ia 
g. I pór Dollár-bor ívnyit firow 

Srat ><hág '< i ••- Kétszemélyes
nlhónyl Béla . Kisfaludy-

r-sajto- Sre- 
imgv doboz 

ixky-u. ti. - 
Nylregyhára.

<i. Budapest, Keletin n-u. S 
o». Budapest, hin-tly-u 

Stékrly Hédi. Heve*. 
vns.1t Zvora Anna. Bu 
doboz Fiinsi.1l <•:. ee.y I 
BudHprsI- Honvédelmi 

két jegyet i Ko- 
lludapesl, H.<i -fa

51. 6 tubus Di .nn 
Sátorafjuujhel). !!. I n o- 
Jolán. Budapest. Huh-vszky- 
limpúi Ili. Pnlkoshs Ferenr. 
( . 24 i l-.iho tadiólinipú'

Dr. FIIcm i • 
ló/xfu. - M. I doboz 
llét l'étrrlj Séndorné. Buda

it. 1 forgókondcnzálort 
líri-u' 82. SS- 1 •P'-rl- 

*wrk«rárd. Közkórház, 
íündérnijakr.i Elfér Klári.

1 CSonlKg V< ).>•;! fürdő
it. Rék4«c«aba, II.. Ferenc 
lór-.övel Poullk Béta. Bu 

.14. | doboz t.jd.au-<le>>vil<’ 
M. 2 nagy 

Andor. Budopr-1.
■ ii Brnedeh Mar
1 fényképutiilványt 

t............ ..  .. St. 1 fénykép-
■nyt Otló Károly. Budnprot. Budafoki -ul 41 l>.

Schwnrri Béla. Rákomén!
4». 1 broi.t ci^ircl’adottól 

mvadi-u. 40. - 41. G borotva- 
Coerey laierló. Ks!o<->a. Fon. 

Mlltényi Ernő. Budnpr*1.  Mal
és 1 Ycs-siap 
,|.u. 6. - 44. 
zi és t »zap- 

of-krl. 21 ■ 45. Negyedévi
(Ölir Mfr' I.oszló. Kert
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környékbeli nyerteseknek az 
ajándékokat Ián ‘küldöttük el. A fővárosi 
nyerteseket kérjük szíveskedjenek az ajándé
kok átvétele végett kedden, szerdán, csiitörtö- 
,k/>n. de legkésőbb pénteken délután J-»I2 és 6 
'oi ,i közölt szerkesztőségünkben jelentkezni.

A HÉTFŐT NAPLÓ 
szerkesztősége

Mától kezdve már 
érvényesek a Nemzet

közi Vásár összes 
kedvezményei

Már csak öt munkanap választ cl bennünket 
május "lói. szombattól, a Budapesti Nemzet
közi Vásár megnyitásának napjától. A Város
ligetben ép ezért még a szombati nap késő cMi 
< iáiban is lázasan folyt a munka, amelyet még 
a sötétség l.e (Illa sem tudott beszüntetni.

több mint 1300 kiállító hajléka épült a vá
sárvárosban*  Hétfőn és kedden megkezdődik 
már ti tétiek beköltözése is. a hét végére pedig 
végleg kész a százezrek látogatására felké
szült nagy bemutató.

vásár idegenforgalma közben már meg
indult. Ma hajnaltól kezdve már megkezdődött 
a vásárigazolványok által biztúsitott összes mi- 
,v irt kedvezmény, s köztük a legfontosabbnak, 
<i: öl) százalékos utazási kedvezménynek a kül- 
f ddieket érdeklő vízumnak és 22 államra ki- 
trrjedö egyéb kedvezménynek érvénye. De má
id. héttőtől kezdse látogathatja a vásáriguzol- 
s .innval érkező közönség részben Ingyen, rész
ben pedig .’>(» százalékig terjedő jegykedvez- 
ménnyel veheti igénybe Budapest összes lálvá-
i.yosság.d,  számos budapesti színházat, a mú
zeumokat. a főváros gyógyfürdőit és szanatóriu
mainak jórészét. Meg is indult már az Idegenek 
czönlése. .4 ma reggeli vonatok meghozták az 
első vásárlátogatókat Budapestre! A szállodák
hoz és penziókhoz eddig érkezett előjegyzések- 
I ’>l pedig megállapítható, hogv az ezévi vásár 
vonzóereje nyilván meg fogja haladni a ta
valyi vásár idegenforgalmát.

- A magyar bridge csapat vezet ■ ber
lini nemzetközi versenyen. Berlinből jelen
tik' Szombaton kezdődött a nemzetközi 
1 liilgc-vcrseny. amely tudvalevőleg négy 
napra van tervezve, nnponkénl negyven le
osztással. Az első nap a magyar csapatnak, 
i mely ötszáz poénnal vezet, fölényes győ
zelmével végződött. A magvar csapat tagjai 
főben, Ferenezy, llilb, Keleti és l.eitner. A 
y ersenvt német részről kaskor, az ismert 
sakkbajnok vezeti.

* fürdőclpö^" 1 Qfi 
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— A maratoni verseny Igazi győztese a Stern- 
b'-rgféle hangszergyár zenegépe. Hét napig 
»-ólt egyfolytában, mert a maratoni versenyt 
megelőző művészi táncverseny zenéjét is a 
blcmberg-télc rádió zenegép szolgáltatta,

vasárnap a Dunába ugrott Gűnczy László, 
az ismert budapesti Kávás

n kei Gönczy-testvör Kaiuaria ja a Pariamant-eitarem, 
a monico- és Eiysee HeuentzaK Körül

Vusárnap délelőtt iiz Erzsébet-hidról a 
Dunába ugrott Göncztf László 38 éves is
mert budapesti kávés. A rendőrségi moto
ros őrség emberei kimentették és a mentők
nek adták ál, akik a Rókus-kórházbn vit
ték.

Gönczy öngyilkossági kísérlete mögött 
anyagi ügv áll. Gönczy László és fivére, 
Gönczv János alapították a Kossuth Lajos- 
téri Mónién- és Elyséc-kávéházakat, vala
mint a l’arlamcntéltermcl.
Mostanában

súlyos anyagi válságba kerültek 
ék valósággal kálváriát jártak: pörösködlek, 
kénytelenek voltak uzsorakamatra pénzt föl
venni. egvik hitelezőjük elárvereztette a 
Monico berendezését, a MÁK pedig, amely

— Macdonald visszatért Londonba. Lon
donból jelentik: Macdonald miniszterelnök 
vasárnap rsle visszaérkezett az angol fővá
rosba. Macdonald szombaton este hagyta cl 
Gcnlet, ahol részivett a leszerelési konfe
rencia ülésezésén és a még több napra ter
vezett genli tartózkodását azért szakította 
félbe, mert Tardieu francia miniszterelnök 
betegsége mialt lemondotta genli utazását.

— Toronyi Gyula jubileuma. Negyven
éves művészi jubileuma alkalmából meleg 
ünneplésben részesitették Toronyi Gyulát a 
vasárnapi ..Cigánybáró" előadás kapcsán. 
Előadás előtt megjelent a népszerű énekes 
öltözőjében lladnai Miklós igazgató, aki az 
Opera ház nevében üdvözölte Torony il és 
átadta a kultuszminiszter elismerő levelét. 
Palló Imre a miivészkollégák, Dömötör 
Lajos *a  zenekar. Jászai István a kórus és 
Piti: János a technikai személyzet nevében 
üdvözölték a jubilánst. Toronyit különben 
n közönség is melegen ünnepelte az előadás 
folyamán.

— Tizenöt gyanúsítottja van a sanghai 
bombamerényletnek. Párisből jelentik: A 
francia koncessziós területen a francia ha
tóságok vasárnapig II kóreai gyanús férfit 
vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, 
hogy összeköttetésben állottak a honkiui 
merénylet elkövetőivel. A japán és francia 
hatóságok részéről eddig összesen 15 letar
tóztatás történt a merénylettel kapcsolat
ban. A merénylet tulajdonképpeni elköve
tőit azonban még nem sikerült kézrekeri- 
teni. A lefoglalt iratokból kiderült, hogy a 
legtöbb utasítás alatt a következő aláírás 
állott: „A koreai nemzeti kormány.“

— Gránátrobbanás egy debreceni építesz 
lakásán. Debrecenből jelentik: \'itéz Kecs
kemétiig László építész lakásán tegnap cgv 
harctérről hozott régi gránát felrobbant. 
Kecskcméthy ölesztendős fiacskája puskája 
véletlenül az Íróasztalról a földre dobta a 
gránátot, mire nagy detonációval felrob
bant a lövedék, de szerencsére a kisgyer
mekben nem tett kárt, csupán a lukasban 
okozott rombolást.

— Hamis ötpengős a postahivatalban. Deb- 
rec.enból jelentik: A kábái póslahivalalban egy 
hamis ötpengőst fedeztek fel, mikor Balog Ja- 
nosné kábái asszony nyugdiját akarták kifizetni. 
A nyomozás megindult.

Zálogcédulát,
• aranyat, ezüsttit, tirtlUAnaol hthe'otlen magas Áron 

veszek. IvAnesíca ékszerüzlet. Kúkóezt-ut W. szám

— Ruzgonylnál 3 drb. modern kép 8 P.
— Pünkösdi nkkózló Fenyvesnél. Hendkiviili 

ajánlatokat találunk pünkösdig Fenyves Kálvin
ién nagyáruházában. Ugyanis rendkívüli aján
latoknak’ minősilheljük ennek a pünkösdi árusí
tásnak különféle sorozatait, oly olcsó árt szabott 
a Fenyves-cég uj nyári áruit a. összeesik ez a 
rendkívüli árusítás ..az anyák napja “ val. amikor 
nálunk is. akárcsak a nyugati országokban, ün
nepelik és megajándékozzák az anyákatI Az el
képzelhető legpraktikusabb ajándékokat lehet ez. 
alkalommal beszerezni Fenyvesnél, csupa annyira 
jutányos cikket, hogy ezeknek valóban csak ör
vendeni tudnak a takarékosságot kedvelő anyák. 
A pünkösdi árusítás tigsancsak összeesik a nem 
zelközi vásár nagyfontosságu Idejével, amikor a 
Fenyves-cég a magyar fővárosba lóduló idege 
neknek, n nem pestieknek is be akarja bizonyí
tani, hogv „Fenyves nundig a legolcsóbb". E 
lapban közzéndotl árjegyzék tájékoztatást nyújt 
arról, mennyire rendkívüli Fenyves pünkösdi 
ajánlata.

KÖTÖTT SPOKTISG ultidén szám a.os 
ib.u- kötött XYAKKENlltt OS »"• 
Olcsó RÁKOS Dohány ucca S3

— Ball Bánd cég. Kossuth I.ajos-n, 11. sz. 
Iennisz( ipőben, topánkában, szandál és fehér
cipőben. kivitel. Ízlés és ami a legfontosabb, ár
ban. oly rendkívülit produkál, hogy az elegáns 
hölgyközönség méltán keresi fel vásárlásaival

Meghosszabbítottuk péntekig a
szenzációs áprilisi műsorunkat!

Bethlen-téri Színpad

— F.gy nagy külföldi cipőgyár megszűntei le 
üzemét. Egy élelmes kereskedő a likvidáciő 
folytan an bh»< k megvásárolta kb. 3000 pár 
cipőit és art hihetetlen olcsón boesájtja a kö
zönség rendelkezésére Bécsi-u. 2. alatt.

nek a palotájában van a két kávéház, ház- 
bérhátralék miatt kilakoltatás! pört indí
tott ellenük.

Kedden akartak folytatólagos árverést 
tartani 

és ekkorra tiszták ki az Ítélethirdetést a ki- 
lakoltatási pörben is.

Gönczy Lászlót, aki fivérével együtt szor
galmasan dolgozott, nagyon elkeserítette ez 
a harc, és ezért akart meghalni.

Reggel még bement az üzletbe, utasításo
kat adott a személyzetnek, de már 

nem tudott uralkodni az idegein, 
elsietett a kávéházból és a Dunába ugrott.

Gönczv állapota nem súlyos és valószínű, 
hogv holnap már elhagyja a kórházai.

_  Móni Ferenc jubileuma. Móra Ferencet, 
a kiváló irót vasárnap este az Otthon-körben ben
sőséges ünneplésben részesitették abból az 
lomból, hogy most töltötte be Írói és újságírói 
működésének harmincadik esztendejét. A vasár
napi jubileumi banketten elsőnek Márkus Miksa 
udvari tanácsos, a Magyar Újságíró-Egyesület el
nöke köszöntötte lel a jubilánst, majd Pakolt Jó- 
zsel országgyűlési képviselő az újságíró intézmé
nyek nevében mondott ünnepi beszédet. Pálfíy 
József polgármcsterhelyeltes Szeged városa nevé
ben. Sebestyén Károly a Kisfaludy-Társaság, Pelri 
Mór a Petőfl-Társasóg. fioö: Rezső főszerkesztő 
a Magyar Hírlap nevében üdvözölte Móra Feren
cet aki meghatott hangon köszönte meg az üd
vözléseket.

— Óriási tűzvész. Bernben. Bernből jelen
tik: Vasárnap délután lél négy órakor a 
svájci táviróhivatal igazgatósági épületének 
tetőzete hirtelen kigyulladt. A tetőről a tűz 
hamarosan átterjedt a lagoratóriumokra, 
hamarosan átterjedt a laboratóriumokra, 
átcsapott az igazgatóság levéltárára is. A 
tetőt fedő palatáblák óriási robajjal a ma
gasba repüllek é.s lezuhantak az utca köve
zetére. Az esti órákban az épület a tűzoltók 
minden fáradozása ellenére még javába ég. 
Úgy a laboratórium, mint a levéltár telje
sen elpusztult.

— Baltazár püspök Szegeden. Szegedről 
jelenük: Baltazár Dezső tiszántúli reformá
tus püspök vasárnap ellátogatott Szegedre, 
ahol a református egyházközség gyűlésén 
veit részt. A gyűlés keretében megalkották 
a Szeretet Szövetség fiókját s elhatározták 
azt is, hogy református egyetemi internálust 
állítanak lel Szegeden.

— Szénné égett az utcára zuhant repülő
gép két utasa. Chicagóból jelentik: A város 
egvik legforgalmasabb pontján vasárnap 
délben borzalmas repülőgé.pszerencsétlenség 
történt, egy repülőgép az utca kövezetére 
zuhant és a sokezer járókelő szemcláltára 
kigyulladt és elégett. Á borzalmas színjáté
kot nagy tömeg nézte végig, segíteni azon
ban senki sem tudott. Csodálatosképpen a 
járókelők közül senki sem’ pusztult cl, el
lenben a repülőgép két utasa elevenen el
égelt. Holttestük teljesen szénné égett, any- 
nyira, hogy személyazonosságukat nem le
hetett megállapítani.

- Bulalonföldvár újjászületése. A Balaton 
somogyi parijának egyik legrégibb, legelőkelőbb 
fürdőhelyén nagy események készülnek ezidén, 
amelyekre lel fog figyelni a főváros nyaraló kö
zönsége. l'j kezekbe kerül ez a nagyszerű fürdő
hely: a földvári fürdötelcp uj bérlőt kap: a nép
szerű Vizniathy Miklóst, a Rákóczi-ufi Debrecen 
étterem volt vezetőjét. Aki csak egyszer is meg
fordult a Debrecenben, jól tudja, milyen remek 
koszt, milyen pompás italok cs milyen olcsó 
árak tették cgv csapásra népszerűvé «-zt az ét
termet. Vizmathy Balatonföldváron is azt csi
nálja, amit a Debrecenben: pompás ellátid ad 
olcsó áron. D> újjávarázsolja a földvári szá”o- 
dát is. Európai nivőju fürdőhely lesz Balaton 
földvárból, de az árak a mai viszonyokhoz mér
ten sz.olidak. olcsók lesznek. A pünkösdi ünne
pek alatt már várja az újjászületett Bnfaton- 
földvár a iveekendczö közönséget, kényelmes 
hideg-meleg folyóvízzel ellátott szállodájával, 
nagyszerű kosztjával és napi 10—12 pengős pen
zió árával, amelyben a szoba ára is bcnnfo;.'!al- 
talik. ila igazán jól akarja magát érezni pün
kösdkor. idejekorán biztosítson helyet magának 
Földváron, Vizmathynnll

— Egy egész községet megrémített a meg
vadult bika. Kaposvárról jelentik: A somogy- 
incgyei Mozsgá községben óriási riadalmat keltett 
egy megvadult bika, amely a falu határában ga
rázdálkodott. A közscgbclick félelmükben fára 
másztak a megdühödölt állat elöl. Az egész falut 
órákon át rémületben tartotta a megvadult bika, 
mig végül is 1<3 lövéssel sikerült leteriteni._____

Rn ECNIIEC szakorvos Ili _ iEllYEa vér-, bőr-M nemibeteaek 
nek rendel egész nap 

KHkocr.l-ut Rt. I. em. 1. Róhassál aremben.

— Makacs székrekedés, vastagbélkalarus, 
gyomorbaj, puffadás, vértorlódás, sárgaság, 
aranyeres csomók, csípöfájás eseteiben < 
természetes „Ferenc József*  keserűvfz, reg. 
gél és este egy-egy kis pohárral bevéve, 
rendkívül becses háziszer. Klinikai meg
figyelések tanúsága szerint a Ferenc József, 
víz még ingerlékeny belü betegeknél is fáj. 
dalom nélkül hat. A Ferenc József keserűvíd 
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer, 
üzletekben kapható.

A szegedi korzóról 
a Tiszába zuhant 

egy ötesztendős fiú
A gyermeket elragadta 

a gyorsan rohanó folyó árja
Szeged, május 1.

f.l ..Hétfői Napló" tudósítójának telefon- 
jelentése) Megdöbbentő gyermektragédia 
játszódott le vasárnap délben a népes Sic- 
fánia-korzón. ahol a tavaszi napsütésben 
zsúfolva volt sétáló közönséggel az egész 
úttest.

Kiss Antal szegedi vámtiszt két kisfia olt 
játszadozott a korzó szélén több gyermek
kel. ahol a megáradt Tisza még mindig 
magasan hömpölyög a sétány alatt. A gyer
mekek közül Kiss Mihály, a vámtiszt ötesz- 
lendős fiacskája a korzó egyik kiugró pont
ján labdázott. A gyermek játék közben hir- 
leien megszédült s

fejjel belebukott a vízbe.
föbbszáz járókelő verődött össze a szeren
csétlenség színhelyén. Azonnal értesítették 

> mentőket és tűzoltókat is, akik percek 
alatt a helyszínen voltak az izgalmas élet
mentés azonban nem járt eredménnyel. A 
szerencsétlen kisgyermeket elragadta az ár, 

belefulladt a vízbe és még holttestét 
sem sikerült megtalálni.

A halálos szerencsétlenség mély részvé
telt keltett az egész városban.

-- 26-os vadászok találkozója. A volt cs. év 
kir. 26-os vadászzászlóulj bajtársi szövetsége 
folyó évi május hó. 7-én este 8 órakor tartja 
legközelebbi összejövetelét Budapesten Gráf Já
nos, VII.. Aréna-ut 106. sz. alatti Kéményseprő
höz címzett vendéglőjében.

— Budapesti szélhámost fogtak el Pécseit. 
Pécsről jelentik: Wéber Kálmán 25 éves foglal
kozó anélküli fiatalember Budapestről rengeteg 
apróbb szélhámosság elkövetése után megszökött. 
Körözőlevelel adtak ki ellene és ennek alapján 
most Pécseit elfogták s ma, héttőn kiséris fel 
Budapestre.

— Orvosi titoktartás megsértéséért 30 pengő 
pénzbírság. Sümegről jelentik: Orosz Vilmos dr. 
orvos Böhm Jenő sümegi lakosnak orvosi bir<>- 
nvitványt állított ki felesége betegségéről. A bi
zonyítványt — mely szerint az asszony neurasz
téniában szenved — Böhm felhasználta felesége 
elleni válóperében. Bőimmé lel jelentésére az or
vost a sümegi járásbíróság 30 pengő pénzbírságra 
ítélte orvosi titoktartás megsértéséért, mert a 
bizonyítványt nem lett volna szabad kiadnia 
Böhmnek.

— A csecsemő meggyilkolásáért elítélték az 
anyát és nagyanyát. Rajáról jelentik: Az itteni 
törvényszék most Ítélkezett Schober Andrásné 
Rein községbeli asszony cs 20 éves leánya, Scho
ber Mária felelt. A vád szerint Schober Mária 
csecsemőjét a fiatal leányanya édesanyjával 
együtt kidobta a vonatból. A gyermekre egvik 
pályaőr talált ra súlyosan sérült állapotban a 
uálaszéki vasúti hidou. A törvényszék Schober- 
nőt kétévi /egyházra itcltc, mig a leány hét
hónapi börtönt kapott.
0 A Ganz és Társa Villamossági. Gép-, Wagou 

és Hajógyár Részvénytársaság április hó 30-ikán 
tartotta meg ar. 1930. és 1931. üzleti évekre vo
natkozó közgyűléseit. A közgyűlések elfogadták 
az igazgatóság összes javaslatait és úgy hatá
rozlak, hogy az 1930. évi 6,138.658.87 pengő és 
az 1931. évi 4,843.868.01 pengő veszteség a lőke- 
lartalékból fedeztessek. Eme veszteségek^ leírása 
ulán az érintetlenül maradó kereken 17 mill’0 
pengő alaptőkén felül még kereken 16 milh” 
pengő kimutatóit tartalék marad fenn. A köz
gyűlés az igazgatóságba uj Ingül Pcréni/i István 
dr.-l. a Mag.’r Általános Hilclbauk ügyvezető 
igazgatóját válaszi^Pu meg.

CIANOZ • TAKARÍT • FEST
Aut. 2S-7-34. HOMLÓSI AksdénUs-utea 7.

— A „Szikra**  Magyar Gyujtógyárak Rl. igaz
gatósága a társaság ezévi rendes közgyűlését 
folyó évi május 10-ére hívta egybe. A mérleg 
387.360.—• P tiszta nyereséggel zárult, mely 
összegből az „A" sorozatú részvények után, 
mint az előző évben. 12.— P osztalék kerül ki
fizetésre. Ugyanaznap tartja rendes közgyűlését 
a Magyar Általános Gyufaipari Rt. Is. E társa
ság tiszta nyeresége Hl.414.tl P, melyből rész
vényenként — az előző évihez hasonlóan — 
pengő osztalék fizettetik.

CSAK HOLNAP, KEDDEN!
Féri ruhaáruházamban múlt évről vf®*za*  
maradt remek szabású, finom férfiöltönyök 
és felöltők minden nagyságban 35.— pen*  
gőért kaphatók. László, Rákóczl-ut 50. W»

•— Evezősök figyelmébe. Már 350 pengőért 
kitünően megkonstruált csónakok kaphatók 
Petyerity Atlanlis csónakiiázában, V., NépMÍgcl- 
Telefon 935-82,
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SZI\li íz - J| O Z I
Rátkai Márton sírva borult az asztalra...

Lábass Juci zárgondnokot ültetett a Király Színházba 
és ez veszélyezteti a társulat megélhetését — Drámai 

letenetek a nagymultu szinház tragédiáiábót
Ez alkalommal nem könnyüfajta operettel és 

vidám bohózatot játszottak a Király Szinház 
színpadán, hanem a vidámság és bohóság rekvi- 
zitumai az aranyosan csillogó díszletek, szomorú 
gyászfátyolként lelógó tüllfüggönyök között azo- 
moru dráma játszódott le. A Király Színház tár
sulata gyűlt itt össze, hogy

pontosan egy héttel megalapítójának, 
Beöthy Lászlónak szoborleleplezése előtt 

kimondja — hogy nincs tovább.
♦

Talán rikító az ellentét. Kint napfényes tavasz, 
itt virágillatos, jólöltözötl fiatal hölgyek, mellet
tük kél-három hónapja bér nélkül dolgozó mun
kások, éhes színészek. Es Kát kai Márton sir.

Rátkai Márton, aki ennek a színháznak 3(1 
éve tagja és oszlopa, az asztalra borulva sírt.

Senki sem vigasztalja, mert most ez egyszer min
den szó nélkül megértik egymást a színészek. 
A Király Szinház a legválságosabb óráit éli, mi
nek ide a gáncsoló támadás, indulatos kifakadás 
az ellen, aki el sem jött a társulati ülésre és

a szinház körül Idegesen futkosva várja sa
ját és színháza sorsúnak eldőltél.

Amikor Molnár Dezső dr. és Sándor Zoltán dr. 
a Szinészszövetség két vezetője megnyitja a tár
sulati ülést, egyetlenegy ember sincs, aki, mint 
hasonló helyzetben Sebestyének cinizmusát és 
Ferenczy Károly üres Ígéreteit hangosan és el
keseredetten kifogásolná. Tudják, hogy Lázár 
Ödön, a Király Szinház igazgatója éppen olyan 
áldozata a most lefolyó színházi tragédiának, 
mint maguk a színészek. Mindenki tiszteli benne 
múltját, páratlan energiáját és becsületességét. 
Meg is jutalmazzák, mert a színészek úri gesz
tusban ilyenkor mindig kitesznek magukért. Mi
után a konzorciumot kimondották, egyhangúlag 
adminisztratív vezetővé tették Lázár Ödönt, hogy

tovább is részt vegyen színháza küzdelmeiben 
és ha jut, a — javaiban.

♦
Sok rossz operettszöveget játszottak már a Ki

rály Színházban, de ennél rosszabb szövegel, en
nél kegyetlenebből fájdalmas mondatokat nem 
beszélt még színpadon ez a szinésztársaság.

— Hónapok óta éhezek, — mondotta az egyik 
— Törtünk némán, mert reméltük, hogy egyszer 
csak átverekedünk a nehezén. Nem ment. Május 
elsején kilakoltatnak a lakásból.

A refrain ugyanez, azután még egy refrain kö 
vetkezik hasonló szöveggel Kétségtelenül sláger 
ez a homályos színpadon, de nem szól rá a taps.

♦
Csak akkor morajlik fel ez a némán vádoló 

szinésztársaság, amikor megtudják, hogy a kon- 
zorcinlis jövedelmet erősen veszélyezteti egy 
egyébként teljesen jogos per, amelyet Lábass 
Juci, az, ismert primadonna indított a Király 
Szinház ellen. Lábass Jucinak kétezer pengős 
követelését Ítélte meg a bíróság és ezért

a primadonna zárgondnokot ültetett a 
kasszába.

Attól félnek a színészek, hogy a bevétel nem lesz 
annyi, hogy a primadonna követelésén és az 
»j)|nuiRzs uofpBJiHU |npj uo^osh|b)|k9|ozs imazn 
valami.

A konzorcium vezetői Rátkai Márton, Raskó 
Géza és Sándor István. Ezenkívül két műszakit 
választottak meg a bevételt ellenőrző bizottságba 
és az. adminisztratív vezető Lázár Ödön marad 
Furcsa, hogy milyen a színész élete. Mikor le
játszották ezt a szomorú és kegyetlen drámát 
bementek az öltözőbe és kifestették magukat 
Kezdődött az esti előadás, a vidám bohózat. A 
mulatságos fordulatokhoz pedig jókedv és köny- 
nyelmü, gondtalan vidámság kellett. Megvolt.

Stób Zoltán.

Elbocsátották a színésznőt, 
aki beteget jelentett, de közben 

kedélyesen vacsorázott
Furcsa per Hollós Juci és a Terézkőruti Színpad között
Az egyik este Hollós Juci, a Terézkőruti 

Színpad finom szépségű tagjának lakására 
levelet kézbesített a Terézkőruti Színpad 
egyik alkalmazottja. A levél röviden utalt 
Hollós Juci kötelességszegésére, amelyből ki
folyóan

a színház azonnali hatállyal felbontja 
a színésznő szerződését.

A levél előzménye az. hogy Hollós Juci, 
aki az elmúlt műsorban Kabos Gyulával 
együtt nagy sikerrel játszotta nz „Éjjel a 
patikában" című bohózatot az egyik nap 
betelefonált a színházba és közölte, hogy

betegsége miatt nem vehet részt az elő
adáson.

A színházban tudomásul vették a színésznő

bejelentését és mással helyettesítették. Más
napra azonban az ügy váratlan bonvodal 
makra vezetett. A szinház egyik vezetötagjn 
állítólag ugyanaznapon éjszaka, amikor 
Hollós Juci betegbejelentését tette.

a színésznőt egy nagy társaságban 
látta jókedvűen vacsorázni.

A rendező erről jelentést telt nz ignzgaló- 
jának, aki erre azonnal elbocsájtotta tagjai 
sorából Hollós Jucit. A színésznő azonban 
tagadja a terhére rótt „bűncselekményt" és 
valótlannak jelenti ki. hogy estéjét vacso
rázó társaságában töltötte el.

Szerződése felbontása miatt pert indí
tott a Terézkőruti Színpad ellen 

és ebben a perben hétfőn délután döntenek 
a Színész Szövetség választott bírái,

SZÍNHÁZI napló
Példátlan ünneplésben részesítenék 

Németh Máriát Bécsben abból az alkalom
ból, hogy ismét fellépett a bécsi Staats- 
operban. A bécsi sajtó úgy magasztalja a 
magyar énekesnőt, mint az elveszett és 
megtért gyermeket, aki a félreértések el
simulása után végre ismét azok között le
het, akiknél jobban öt sehol sem szeret
hetik. Egyúttal a bécsi operának is gratu
lálnak, hogy a világ egyik legszebb hangját 
továbbra is a maga számára biztosította.

*
Különös affér játszódott le az Operaház

ban ■ Székelyfonó főpróbáján. A nézőtéren 
előadás közben két ur — két napilap elő-

kelő kritikusa — összeszólalkozott. A vita 
oly nagy volt közöttük, hogy az előadás 
majdnem megállt. Az énekesnő egy pilla
natra megállt az ária közben, a zenekari 
vezénylő karmestér pedig többször Idegesen 
hátrafordult. A közönség pisszegni kezdett, 
míg végre a két ur elhallgatott. Talán 
Illendő volna, ha ezek az urak az Opera 
kitűnő párnázott sajtószobájában Intéznék 
el véleménykülönbségüket.

♦
Bérlőválság van a Belvárosi Színházban, 

amennyiben Heltai Jenő és Bródy Pál a 
Magyar Szinház igazgatását fogják vállalni 
a jövő szezonban. Megindultak a különböző 
kombinációk, hogy ki fogja bérelhi a Bel
városi Színházat. A különböző önkényes ta
lálgatásokon felül a legkomolyabb és a leg
nagyobb szimpátiának örvendő bérlöjelölt. 
Gőlh Sándor. A kitűnő művész a legko
molyabb formában folytat tárgyalásokat a: 
épület tulajdonosával, aki olyan horibilis 
bért kér, hogy ezt alig lehet teljesíteni. Re
méljük azonban a legjobbat.

♦
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Ismeretes, hogy a kormányzó Klriber 
Erlehet, a világhírű karnagyot a Budapesti

NGÍ RT-NYAKKf NnOfRT
KAROLY KORÚT 3 A SAKKON

Zeneművészeti Főiskola tiszteletbeli tanú- I 
rává nevezte kt. A berlini Operaház nagy-1 
nevű igazgatója most a kitüntetést meghá- 
landó Budapestre jön, hogy n Zeneművé
szeti Főiskola szegénysorba növendékeinek 
javára egy nagyszabású hangversenyt diri
gáljon. Klelbcr. aki még útiköltségét sem 
engedte megtéríteni hétfő reggel érkezik 
Budapestre, ahol a Főiskola nevében tanári 
küldöttség fogja a pályaudvaron üdvözölni. 
Klclbert, értesülésünk szerint, a kormányzó 
Is kihallgatáson fogja fogadni.

♦
A Fcketeszáru cseresznye olyan óriási sikert 

aratott Bécsben a házi főpróbán, hogy Herceg 
Géza, a kitűnő magyar Iró Hunyadi Sándorért 
telefonált Budapestre. Hunyadit azonban sehol 
sem lehetett találni. Babonásan félt ugyanis a 
bécsi premierjétől, úgy hogy valósággal elbuj
dosott az emberek elöl. Nagynchez.cn tudták bi
zalmas barátai előkeriteni és közölni vele az 
örömhírt. Bécsben Gombaszögi szerepéi Lcopol- 
diné Constantin játssza.

♦
Vasárnap este díszelőadás voll az Operában. 

Toronyi Gyula művészi pályafutásának 40. év 
fordulója alkalmából uj betanulással a Cigány 
báró operettet játszották. A kitűnő művészt a 
színpadon melegen üdvözölték.

♦
Egy igaz pletyka: küllőidet járt kitűnő 

énekesnő „titkárjával" érkezett haza. A titkár 
sehogy sem tetszett a művésznő hódolójának, 
aki nem szereti, hogyha az énekesnő másra is biz 
titkokat. A hódoló szakított a művésznővel, aki 
viszont a titkárnak mutatott ajtót. Ez a kölcsö
nösség elve.

*
Vasárnap ..mint szinház" végleg bezárt 

a Tisza Kálmán-téri müintézet. amelyből 
annyi herce-lntrca és hánynlás után varieté 
lesz. Hétfőn délután négy ómkor veszi át a 
színházat a várostól Lnbriola budapesti 
megbízottja Fodor Tibor, akinek a vezetése 
alatt megkezdődnek a szinház átépítési 
munkálatai. A varietét szeptember lén 
akarják megnyitni. A Városi Szinház haj
léktalanná vált színtársulata. amely először 
a Kamara-szinházban akart játszani, de 
ehhez sem az állam, sem az épület tulaj
donosa Wertheimer Elemér nem adta 
hozzájárulását, a Budai Színkörrel tárgval, 
hogv ott szombaton és vasárnap előadást 
tarthassanak.

♦
Kedves búkról beszélnek a színházak tájé

kán. Az egyik „örökifjú" szőke primadonna 
i legnagyobb ünneplés közepette, rezignálton 
sóhajtott felt

— Éppen ma találtam három ősz szálat a 
hajam között."

Igazi régimódit gavallériával bukóit neki 
egy fehér hajú régi tisztelője:

— „Művésznő, amíg az ősz hajszálakat 
számolni lehet, addig azok nem számolnak".

♦
Kisütött az első meleg napsugár, elindult út

jára az első nyári turné. A kis Rótt 12 tagú együt
tessel, amelyben Solti Hermin, Felhő Rózsi, Ba
lassa János, Báthori Joli is helyet foglalnak, va
sárnap kezdte meg a miskolci Nemzeti Színház
ban vendégszereplését. A kis Rótt leghíresebb 
szerepét, a „Kalabriász párti" kibicét játssza. Ez 
a társulat Csehszlovákiát, Romániát is felkeresi.

♦
Jó híreket hallunk Ruszinszkóból, ahol Polgár 

társulata ápolja a magyar szinházkulturát. Mi
után Ungvárott sorra bemutatták a pesti sikere
ket, Beregszászba ment a társulat, ahol tiz csk 
egymásután játszották a Mayát. Szécsi Bözsiről, 
a társulat primadonnájáról a legnagyobb elra
gadtatás hangján emlékeznek meg még a ru- 
szinszkói cseh lakók is.

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

E bélen a Rádius filmszínházban mulattak be 
egy filmet, amelyet valóban érdemes megnézni. 
„Nem vagyok azonos" a film címe, főszereplője 
Curt Bois, egy elragadóan tehetséges és fiatal 
színész, aki, bár sokat tanul Chaplintől és Ka
rold Lyodtól. mégis a legeredetibb módon ka
cagtatja meg Közönségét. A film tempója, érdekes 
és ügyes trükkjei a hét legjobb filmjévé avatja 
a Rádius uj slágerét.

Premier után
A KISASSZONY. Jaques Dévai tollhegyre 

tüzlo a mai életet. De nem csinál kázuit ebből, 
nem feszeget problémákat és éppen ez az, ami 
tiszteletreméltóvá teszi az. — ambiciónélküliséget. 
Mégis irodalom ez a darab, amely a túlságosan 
kihangsúlyozott bohózat! elemei dacára meg
találja az utat a lélekhez és az agyhoz is. A tüne
ményes Góf/i-pár a színpad nagyszerű művész
mesterei ezúttal is brillíroznak. Az előadás nagy 
meglepetése Gaál Franciska drámai Itemutalko 
zása Ennek a művésznőnek az operettben sah- 
Ionizált hangjai kitörlek abból a béklyóból, 
amelyet talán a közönség rakott rájuk és komoly 
drámai magasságokban csendültek ki. Varsányi 
Irénnek pszichológiailag is jól megformált alaki 
fása és néhány valóban kitűnő cnizódílgura. 
Makiárié, Gárdonyié adtak az előadásnak nívói 
és súlyt. A KISASSZONY nemcsak a színpadon 
de a nézőtéren is jó fogadtatásra talált.

LÁNYOK ÉS FIUK. Halász Imre tehetséges 
fiatal író uj müvével ‘táplálja a Müvészszinbáz 
azt a sikert, amelyet első darabjával megszerzett 
Tehetséges ez a darab, amely nem is Ígéri, de 
nem Is adja a mai fiatalság egv máshoz való vi 
szonyának tükörképét, legfeljebb csak villanás 
szerű futomalunjult. 1 ialaiuk játsszák, — Cc kü-

LUPEVELEZ

lön érdeme a darabnak, — a fanyarhangu és 
rendkívüli eredeti Muráti Lili, a szép Ákos Erzsi 
és a mulatságos Turay Ida. Nagyon elismerésié 
méltót produkált a kitűnő Berciül István, Váradi 
Lajos és Dávid. A rendezés Bárdos Arthur jó 
munkája. (S. Z.)

PENGŐ5 REGÉNYEK
Fgypengős Regények

Szilaj szél paripákon 
Irta: Elsmyth Thane

Gyöngyszinü hajnalok, forró, velői kiszárító 
sivatagi nap, sós tengeri szél alkotják a kele
tet azokhoz a heves külső és belső harcokhoz, 
amik izgalmasan érdekessé teszik a regény cse
lekményét. Szinte érezzük, amint a sorok között 
is végigszánt a puszták szabad, viharos szele, 
amely Alexandra sóvárgó lelket is felkavarja. Ez 
a vad szél, amely magával ragadja a szabadságra, 
kóborlásra vágyó lelkeket, amely megsimitja a 
kalitkába zárt vergődő madár homlokát és alap
jában rázza meg a kicsinyes, kispolgáriig józan 
család életét, ez az a rejtelmes erő, amely a 
könvv cselekményéi mozgatja, fűti. Ez a szél 
ront he Alexandriának korlátok közé szorított 
sivár életébe, felszabadítja a benne szunnyadozó. 
öröklött sóvárgásokat és, mint gyenge falevelet 
kapja fel és veti ki n világba uj utakra, küzdel
mek közé, uj életbe. Varázslatos regény. — 
olyan, mint a felnőtteknek való tündérmese!

Juciit, a hegyek leánya 
Irta: Jackson Grcgory

Sanford Judit, a regény hősnője, valóban a 
hegyek leánya, akinek energiája, bátorsága, esze 
é» gyakorlati érzéke csupa férfias vonás, de 
akiben — híven a szabad természet egészséges 
szelleméhez — mindamellett egész bamvasságá- 
ban megvan a test és lélek női bája, minden 
alakoskodás mögött viharzik benne a szerelem 
ősien egyszerű érzése és célratörése. Bud Léé, a 
tönkrement gavallérból lelt ménesgazda és 
Sanford Judit küzdelmes, de végül diadalmns 
szerelme, a Kéktógazdaság színes éleiébe és vad 
hegyvidéki kalandok levegőjébe állítva, az elbő 
fejezettől kezdve a végső kifejlődésig egvarnnt 
lenyűgözi a legegyszerűbb és a legkényesebb ol
vasót.

Félpengó's Regények
.4 királyi csendőr tréfája 
Irta: James Olivér Curmood

Derwent Conniston, őfelsége az angol király 
északi lovascsendőrségének katonája, esztendő
kön ál hajszolja a hómezők küzdelmes világában 
Jolin Keifliet, akit parancs szerint élve-halva 
kézre kell kerítenie, valami állítólag elkövetett 
gyilkosság miatt. Mikor aztán nz üldözött ..go
nosztevő" emberfölötti küzdelmek után végül a 
hatalmába jut, akkor már halálos ágyára fekteti 
a tüdővész Őfelségének lelkiismeretes lovasesend
őrét. Derwent Conniston ekkor, a sarkvidéki éj
szakában. a halál árnyékában nagy tréfára 
szánja magát: rábeszéli John Keilliel — aki csu
dálatos módon hasonlít hozzá arcra és termetre, 
— hogy vegye fel az ő nevét, ruháját cs szerepét: 
úgy menjen vissza Prilice Albertre, ahol kötél 
várja. Es a vélt gyilkos, aki maga is annak tudja 
magát, belemegy a „tréfá“-ba. hogy megmentse 
a maga életét, ha már Connistonnnk úgyis meg 
kellett halnia, mert forró vágy hajtja, hogy el
juthasson gyermekkorának paradicsomába. El is 
jut oda, de lélekzetúlló bonyodalmak után és 
mesterien megrajzolt szerelmének diadalmas hol- 
dogságában.

.4 négy igaz férfi.
Irta: Edgár Wallacc

... Hogyan hal meg — és meghal-e — sir 
Philip Ramon, az angol külügyminiszter?... Ez 
a kérdés izgatja az olvasót ebben a regényben az 
első sortól az utolsóig. Négy elszánt férfi meg 
akarja akadályozni egy erőszakos törvény életbe
léptetését, amelyet az angol külügyminiszter sür
get és a ..négy igaz férfi ‘ megfenyegeti, hogy meg 
fog halni azon a napon, amikor a törvény életbe 
lép. A Scolland Yard egész szervezete — London 
valamennyi rendőre és deleklivjei — vigyáz a 
külügyminiszterre és ez a félelmetes hnlalom. a 
modern jogszolgáltatás minden eszközével nyo
mozza. hajszolja a négy igaz férfit, akik viszont 
a halálra is elszánt emberek vakmerőségével dol
goznak tovább a nyilvánosan bejelentett me
rénylet előkészítésén. Az akadályok sokasodnak 
és gigászi falként emelkednek ii vakmerő terv 
végrehajtása elé és. amikor n Dovvnlng Slreeli 
palota dolgozószobájában üt a végzetes óm. az 
olvasónak a azivverése is eláll a váratlan befeje
zéstől.

Közölje címét a 
Palladta Rt -al 
(Budapest, V., 
Kossuth Lajos- 
tér 4/b) é» állan
dóan ingyen és 
poi tómentesen 

megkapja a Pál-

ladis „Házi Ma
gazin'1 cimü fo
lyóiratát, amelv 
többek közölt 
minden kiad
ványról is rész
letes ismerte

tést küld.

Nagynchez.cn
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H ÉTFÖI SPORTNAPLŐ
A 100. gól örömét a B) tribünnek 

hagyta a Fradi. . .
Ferencváros - Somogy 10:1 (6:1)

Takács II. Toldy

Túrák a szomszédban

Kapossár. május 1. (A Hctfili Napló tu
dósító jónak telcfonjelcntése.) Remek szép 
ünnepélynek indult. Soinogyország pazar 
ünnepi díszben pompázott. .. Filléres 
gyors. .. Veretlen Fradi... A Dunántúl min
den városából nyüzsgő tömegek, lelkes 
sporl zarándokok...

A pályán 7000 néző.
Kaposvári rekord! Lelkes ünneplés fogadja 
a púlvára lépő csapatokul. A leendő baj
nokcsapat Bukouival a halfsor tengelyében. 
Turay indítja el a Iádból. Erőteljes rolni 
mnk. kornerckkcl. \ Somogy védelmén 
látszik, hogy nagy respeklussal viseltetik. 
A gyakori megingás végzetes.

Az 5-ik percben Turay, a 7-lkben 
t Toldi lő golt.

2:0 ra vezet a Fradi. Ujabb három kor 
ncr.

.Majd Takács offszájdlzü góljával 3:0.
A Somogy védelem fejveszetten kapkod. 

Joós kézzel akaszt meg egv gólba tartó lö
vést. 11-cs! Toldi nem tréfál (1:0!). Ismét 
Takács a soros (5:0). A zöld-fcbérek ezután 
kissé lefékeznek, úgyhogy a honiak is szó
hoz jutnak, ám Tunyoghi lövése célt té
veszt. Ujabb Fradi kornerek, bombázás, 
Takács kapufa. . A Somogy egy veszélyte
len támadása sikerrel jár.

Kárpáti megszerzi a tisztcletgólt (3:1.) 
l)c Takács még a: utolsó percben is hű ma
rad önmagához a szaporítja úgy a Ferenc
város, mint a saját gólrekordere szériáját. 
(6:1).

Szünet ulán sem javul a helyzet. Már 
mint a Somogy szempontjából. Sőt... 25 mé

Fedezetek premierje a Hungária-uton 
Hungária—Nemzeti 2:0 (0:0)

Meglepően kevés néző elölt zajlott le az 
egyetlen tóvárosi clsőligús meccs a Hungária- 
uton. A Hungária Kalmár, Somogyi, Szaniszló 
fedczetsorral állott tel. A kisérleli halfsor be
vált.

Kalmár és Hlrczer remek dolgokkal vonult 
fel éa vaslapjukat aratott.

HIRCZER ELSZÁNTAN DOLGOZZA KI A HELYZETET ÉS BARÁTKY SZTÁR- 
LÖVÉSSEL FEJEZI BE 2:0.

Az első félidőben a Hungária s főleg Hlrczer 
hatalmas lohamokkal ijesztette a Nemzetit. 
majd amikor nem sikerült gólraváltnni a fö
lényt, cllankadt.

Szünet után fokozódott az iram s az 5. 
percben

Skvarek és Barátky ősszjátéka után Cseh 
jó tempóban kiugrott és... 1:0. 

Néhány gólhelyzet adódott még. majd Odry

Rejtélyes história a miskolci Népkert vasárnapi sportmatinéjáról
III. kér. FC—Attila 2:1 (1:0)

Miskolc, május 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjclen- 

tése.) A szocialista népgyillés miatt meglehető
sen szokatlan időben, vasárnap délelőtt kelleti 
lejátszani az Attilának a III kerületiek ellen 
esedékes mérkőzését. Misztikus okokból azl hí- 
tesztellek Miskolcon, hogy a III. kerület ren
dezi a mérkőzést, ám későbben kiderült, hogy

az Attila 1400 pengőért megvásárolta a 
pályás álamtól jogot.

A szokatlan időben pont rinnyi néző jelent nic<i 
a meccsen, mint amennyit pengőben az Attila 
kifizetett budapesti ellenfelének. A vasárnapi 
bajnoki játék lehal nemcsak deficittel végző
dött. hímem még a remélt bajnoki pontok sem 
„folytak be".

Ez a bajnoki mérkőzés előreláthatóan 
foglalkoztatni fogja a züldasr.lall Is.

Odakerül a meccs, még pedig o- Attila óvása 
folytan. Az Attila a mérkőzés első góljának 
irreálitását fogja az óvás okául előterjeszteni 
\z első félidő 28. peri éig 0:0-rn állt a mérkő- 
zi-t. Ekkor Fenyvcsynél volt a labda, mig a 
fővárosi csapat halsrárnyn oíTszájdon állott 
Erre elhangzott egy füttyszó, amelynek hangja 
teljesen azonos volt a hím slpjelzésével. Ami 
kor Fenyvesy a lábúul Zilahviuik passzolta, a 
védetem az elhangzott sípjel folyományaként 
leállt.

Illah; lövése Szemtő mellett hálót ért.

teres Toldi-bomba, kornerek, ki tudja vájjon 
hányadik? Nem fontos. A Somogy 20 per 
cig ellenáll. De végül is megtörik a három 
szögelés nyomasztó súlya alatt s Toldi gólja 
bent táncol a somogyi kapuban (7:1). Lyka 
és Bukovi összefejel, i.yka fejét befáslizzák 
Egymást követik a villámgyors akciók. De 
a gólok is...

lakács (8:1), Toldi fejes gólja (9:1) 
és Turay eredményes akciója (10:1). 

beállítják a kétszámjegyű eredményt.

Ez egyúttal az idei profi gólrekord... A nagy
számú pesti vendég tombol az örömtől. Ám 
a Fradi teljesen lefékez... Direkt nem akar 
több gólt lőni. Ugyanis a 100-ik következ
ne...

Ezt az élvezetet elteszi a legközelebbi 
honi meccsére a B) középnek...

Bajnokság, veretlenség, pontveszleség nél
kül, 100-ik gól... Nagy ünnep lesz...

A kaposvári közönséget lenyűgözte a já
ték művészete s így nem bosszankodott. A 
pestiek pedig kórusban énekelték széliében- 
hosszában:

— Soinogyország gyászban van...

nagy lövését kellett Szabónak parádés robin- 
zonáddal kitolni. Skvarek tanár ur peches volt 
végig s igy az sem kellőit nagy feltűnést, 
amikor két lépésről is fölé lőtte a tiszta gól
helyzetet. A puha Nemréti csatársor sehogy- 
sem boldogult a Hungária fölényes védelmé
vel, míg azután a 31. percben

Hlrczer elképesztően sebes rohammal 
fogott be egy veszendőnek hitt labdát. Be
adását Skvarek már-már devalválta, ami
kor mégis Barátky elé került a labda. 
25 méteres szédítő bombája védhetetlentll 

vágódott a felső sarokba. 2:0.
Ez végleg letörte a Nemzetit, amely elfeledte 
a hagyományokat és elfelejteti ezen a mérkő
zésen mumus lenni.

Általános megdöbbenésre a hlró gólt ítélt.
Nyomban izgalmas tanácskozás indult meg és 
a bitóval folytatóit tárgyalások során

Csárdás Gusztáv, a méressezető kijelen
tette, hogy ő nem fütyült.

A közönség az Attila vezetőségével egyetem
ben ekkor megrohamozta a profiszövetségnek 
a tribünön ülő képviselőjét, Szegő Ferencet, 
akit arra kért, hogy interveniáljon a bírónál a 
gól megsemmisítése érdekében. Szegő kijelen
tette, hugit a táp jelzést ő is hallotta és készsé
gét nyilvánilotla az iránt, hogy a benyújtandó 
óvás tárgyalásánál az eset koronatanújaként 
szerepeljen.

Az izgalmakban bővelkedő incidens után új
ból megindult n játék s kél perc múlva az 
lltila már tizenegyeshez jutott. A bünfetörugás 

azonban, éppen úgy. mint nz Újpest ellen, a 
kapu fülé ment.

A második félidő még hatványozol! mértek
ben szürke volt. Ar elkeseredett közönség hir 
telén a III. kerületiek pártjára szegődött. Az 
óbudai csapat meg Is hálálta ezt a váratlan tá
mogatást és a .10. percben Zilahy récén meg- 
szerezte a második gólt.

A 3«. percben esett az Atilla cgvcllen gólja 
llaar lövéséből.

A mérkőzés végén llaar Hirivel összefutott és 
az előbbi a kollizió következtében ájultan cselt 
Össze.

ÚJPEST—BRATISLAVA 4:1 (3:0)
Pozsony. Hatalmas étvággyal feküdt Újpest 

a mérkőzésbe és 'égig fölényben voll. Sáros 
az 5., Jakube a 18. és Kiss a 31. percben lőtt 
egy-cgy gólt. Szünet után a Bratislava lábra 
kapóit s a 31. percben Sírba góljával szépitell 
az eredményen. Néhány perccel később P 
Szabó, aki a mezőny legjobb embere volt, be
állította a végeredményt.

BESZKÁRT—ROMÁNIA 2:1 (1:0)
Kolozsvár. Nagy sikert aratóit stílusos játé

kával a fővárosi csapat Kolozsváron. A 8- 
percben Dénes sarkos lövése, majd szünet ulán 
Partos helyezett labdája bebiztosította a győ
zelmet. A Rontania góljót Binder lőtte.

BOCSKAY—VÉNUSZ 2:1 (0:1)
Bukarest. Velkov vezető gólja alaposan 

megzavarta a debreceniekéi. Szünet ulán szép

A MAC—UTE mérkőzésen 
dől el a birkózó csapat

bajnokság
Magyarország ezévi birkózó csapatbajnok

ságának 5. és 6-ik fordulóját élénkülő érdek
lődés melleit bonyolították le vasárnap egész 
nap a Műegyetemen a következő eredmények
kel:

UTE—HAC 7:0. A győztes csapat tagjai: 
Próka II., Tóth, Beké, Kárpáthy, - Próka I.. 
Vilkav . llorling.

FTC—B. Vasutas 4:3. Győztek: Bányász, Fe 
hér, Galambos, Erőmmel, Hegedűs, Tunyoghy, 
Badó.

Törekvés—MTK 5:2. Győzöl I: Ujváry, Fe
li.r, Ferencz, Varga, Maluska, Sollész és Gön
dör-

MAC—MTE 4:3. Győztek: Hegyi. Zombory 
II., Kertész. Rélhály, Dunay, Papp dr.

Az előjelekből Ítél ve a jövő vasárnapi MAC 
—UTE találkozáson dől el az idei csapatbaj 
nokság. A VI. forduló eredményei:

B. Vasutas—MTK 0:1. Győzte: Bányász, Kol- 
tav. Palczer, Hegedűs, Katona, Barbarils, il
letve Ferenc.

MÁV— HAC 5:2. Győzlek: Német, Szép, 
Nagy I. és II., Lukács, illetve Sólyom és Fel- 
recz.

MAC—Törekvés 5:2. Győztek: Zombori II.. 
Bcnkő, Zombori I., Dr. Papp, Balázs, illetve 
Újvári és Maluska.

UTE—FTC 4:3. Győztek: Próka II., Béke. 
Kárpáti, Próka I., illetve Fehér, Tunyogi és 
Badó.

Vezet a MAC 10 ponttal, második UTE 8 
ponttal, harmadik FTC 8 pontial, negyedik 
B. Vasutas 8 ponttal.

A BAJNOKI TABELLA ÁLLÁSA:
1. Ferencváros 20 játék 99:16 40 pont
2. Újpest 20 „ 56:25 33
3. Hungária 20 „ 56:23 31
4. Bocskai .. 32:35 21
5. 111. kor. 18 30:36 20
6. Budai „11“ 18 „ 27:36 16
7. Somogy 18 .. 18:44 13
8. Nemzeti 17 „ 21:11 12
9. Attila 18 „ 17:32 12

to. Kispest 17 „ 22:41 10
11. Vasas 18 .. 28:59 8
12. Sabaria 22 „ 17:31 — •i

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X Remecz József vasárnap uj diszkosz
vető rekordot állított fel. Az uj atlétikai 
évad első rekordja Remecz József, a jeles 
rákosligeti rekorder nevéhez fűződik. Va
sárnap rendezle a Dunakeszi Magyarság 
Sport Egylet atlétikai versenyéi, amelyen 
Remecz József 48 ni 97 cm-es dobással győ
zőit a diszkoszvetésben. Remecz eredménye 
uj országos rekordot jeleni. A rekord első 
dobásra sikerüli, második dobása 46 voll. 
A versenyen Valentin 360 méteren 37 mp-es 
kerületi rekordot futóit.

X Lovass Antal bravúrja. Székesfehér
várról jelentik: Lovass Antal, a MAC vete
rán hosszútáv!utója vasárnap reggel 6 óra
kor Budapestről a BEAC pályáról startolt 
és 12 óra 10 perckor futott be Székesfehér
várra. ahol hatalmas lelkes közönség me
leg ünneplésben részesítette a kitűnő atlé
tát. Lovass a 67 km-es teljesítmény ulán 
abszolút jó kondícióban érezle magát. Ki
jelentene, hogy passzióból tette meg a tá
vot és legközelebb a Budapest—Becs utat 
3 turnusban 90—90 km-es szakaszokban 
óhajtja abszolválni. Ha ez is sikerrel jár, 
úgy kísérletet tesz a Budapest—Róma kö
zötti távolság befutására. Lovass! a székes
fehérvári egyesületek banketten ünnepelték.

X l'nnepl sportmatlné Nagykanizsán. Nagy
kanizsáról jelentik: A magyar válogatott tor
nászcsapat szombalon eslc érkezett meg Nagy
kanizsára. A pályaudvaron a város előkelő kö
zönségének élén Hegyi Lajos dr. polgármester- 
helyettes, továbbá Kelemen Ferenc, a Nagykani
zsai Torna Egylet elnöke, meleghangú üdvözlő
beszédekkel fogadták az előkelő fővárosi sport- 
vondégokcl, akik a Városi Színházban vasárnap 
délelőtt tartott nagyszabású ünnepi sporlmnliné 
kei elében mutatkoztak be Nagykanizsa varos 

futballmalemntikával előbb Máté fi, majd Mar. 
kos megszerezte a győzelemhez szükséges gó
lokat. Hétfőn az Unirca Tricolara-va\ játszik 
a Bocskay.

TEMESVÁRI AC—BUDAI 11 3:2 (2:0)
Temesvár. Szombaton bajnoki meccs —. 

egész éjjel utazás: nem csoda, hogy a budaiak 
nem tudtuk győzni. • Pedig a finisben elsőran
gúnk voltak. Palner és Slcpan góljait szünet 
után Karabas toldotta még meg. A 20. percben 
aztán Polgár és a 45. percben Ember szépített 
az eredményen.

KISPEST—GLÓRIA 4:0 (1:0)
Arad. A jó halfsor győzőit. Steiner remek 

formában volt s ő lőtte az első két gólt, 
amelyet később Szcpcs, majd Csendes gólja 
szaporított.

közönségének. Mező Ferenc dr.. az ainslerdami 
szellemi olimpiász bajnoka előadás keretében 
ismertette a magyarság szerepet az olimpiászo- 
kon. Utána Hajós Alfréd, az első magyar olim
piai bajnok tartott „Csevegés a sportról'' címen 
előadást. Ezután következett a válogatott tor. 
nászcsapal bemutatkozása, amelynek során a ka- 
nizsai közönség elé tárullak a losangelesi torna- 
olimpiász előirt gyakorlatai. A válogatott tor
nászok között természetesen olt volt Pelle Ist
ván, Magyarország bajnoka, valamint Sárkány 
István, az ifjú középiskolás bajnok is.

X Az FTC tartja a kétpontos előnyét. Az 
amatőrmérkőzések nem hoztak meglepetést, a 
bajnokságért viaskodó FTC és a Törekvés nagy 
győzelmet aratott s igy a kétpontos differencia 
továbbra is megmaradt. Az eredmények a kö
vetkezők: Postás—Fér. Vasutas 3:2, FTC—UTE 
5:1, Elektromos—MÁV 3:3, Törekvés—BEAC 
4:1, „33" FC—lll. kér. TVE 2:2, MTK—BSE 
3:1.

Vasárnapi gyephokkl-crcdmények. MAC— 
3:3, FTC—Hungária HC 1:1, AHC—Vacutini 
4.0.

X Jó eredmények a BEAC főiskolai atléti
kai versenyén. A BEAC vasárnap délután lágy- 
mánvos isporllelepén főiskolai atlétikai ver
senyt rendezett- Búr a Ludovika-akadémia 
hallgatói nem vehettek részt a versenyeken, 
ennek ellenére is izgalmas és élvezetes sport
ban voll részük azoknak, akik meglátogatták 
a főiskolások első idei versenyét. Kiemelkedő 
eredmény: Csányi TFSC 1439 cm-es sulylökésc. 
amely főiskolai rekord. A jóalaku tizenkilenc- 
éves atléta különleges stílusával is magúra te
relte a figyelmet. Kimagasló eredményt ért cl 
Wennesz József, a TFSC tagja, aki 6764 cm-es 
uj főiskolai rekorddal nyerte a gerelyvetést. A 
diszkoszvetésben Bácsalmási Péter 4232 cni-rcl 
a 3000 m-cs síkfutásban Kiss MAFC 9 p 54.6 
mp-cel győzött.

KAR OLCSÚII RUHáZKODtil?
Belvárosi url ruha-szalon.

IV.. Irányl-u. 21. I. 4. nz. a. már 50.— l’-től készít 
méret szerint többszöri próbával öltönyt, letöltőt, 

lordilást, Uzonmunkát olcsón vállal.

X A Szeged FC Ismét leadott egy pontot. 
Soroksáron nagyszerű programot bonyolí
tott le a Soroksár FC. Pécsről fclhozalta el
lenfelét, a Pécs-Baranyát, de felhozatta ri
válisát. a Szeged FC-t is a Turul részére. A 
kitűnő taktikai elgondolás sikerrel járt, 
mert, amig a Soroksár 2:1 (0:0) arányú győ
zelmet aratott a pécsiek felelt, addig a Sze
ged FC kénytelen volt a Turullal szemben 
1:1 arányú döntetlen eredménnyel beérni 
és egy értékes pontot leadni. Ez utóbbi 
meccs rendkívül durva voll. A Soroksár 
Horváth nevű játékosát vállficamodással a 
mentők vették kezelés alá. Ain szünet után 
Horváth felkötött karral beállt a csapatba. 
A Sorokság gólját Reisncr lőtte, mig a sze
gediekét Halas a 90-ik percben fejelte. A 
mérkőzés vége felé Gross és Scnger össze
verekedett. Gcrö biró mindkettőjüket kiál
lította. A VAU. 3:1-re győzött a Megyer el
len. a BAK pedig 5:0-ra intézte cl a Teréz
várost.

X Istenes László Aszódon bukott — agy
rázkódást szenvedett. A Világosság Kerékpár 
Kör a Budapest—Gyöngyös -Budapest útvo
nalon, 142 kilométeres iá von rendezle vasár
nap a Csillag Miklós emlékversenyt. A négy 
csoportban rendezett verseny mezőnyét alapo
san megrilkitotlák a szokatlanul sürü tömlő
szakadások, keréktörések és bukások, melyek 
közül Istenes Lászlóé látszik a legsúlyosabb
nak. Istenes Ászodon eyq az utleslejrtx vő fn- 
dorongnak rohant,' a kormány kicsúszott ke
zéből és a versenyző nagy ívben zuhant a: 
úttestre. Sérüksc il Aszódni, bekötözték, maj'l 
az UTE kisérőaulója clszúlliloll-t, útközben 
azonban eszméletét vesztette, úgyhogy a ki
hívott mentőknek kelted a kórházba szállíta
nia. Istenes uyyhitszik agyrázkódást szenve
dett. Az 1. os/liilyu versnnyzők sorából Lisz- 
kay BSE győzött 4 óra 45 p 01 mp. alatt, Já- 
lils Póstás, Balta Pesterzsébet és Orczán Tö
rekvés előtt. A nap legjobb idejét azonban . a 
másodosztályú versenyzők csoportjának győz
tese, Makai UTE érte el 4 óra 42 p. 58 mp- 
alatt.

X A Sparta a csehszlovák bajnok. Prágából 
jelentik: A Sparta—Slavia derbymérkőzes 2-t 
(1:0) eredménnyel végződön. A bajnoki ta
bellán a Sparla vezet 23 ponttal, a Slavia 20 
pontjával szemben. Teplilz—DFC 3:2. Barát
ságos.
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BALL® BÁND
X Nagy botrány u délnémet futballbajnok- 

'"g döntőjén. Stuttgartból jelentik: Az itteni 
,V. f. B.-pályán vasárnap játszották le a frank- 
’finii Ehitracht és a Bayern München a dél
német labdarugó bajnokság döntőjét, amely 
U7. Einlracht 2:0 arányú győzelmével végző- 
dőlt. A túlnyomóan délnémetekből álló 16.000 
főnyi közönség Glöcker biró játékvezetésével 
sinnyira elégedetlen volt, hogy két ízben is 
álszakitva a ..áriátokat, berohant a pályára 
és a mérkőzést 10 perccel a rendes játékidő 
befejezése előtt le kellett fújni.

M.T. K. Sporttelep Hungária-ut

1932. május 8-án vasárnap d. u. lél 5 órakor 
labdarugó mérkőzés

Olaszország— 
Magyarország 

válogatott csapatni között az Európai Kupáéit.

X Minden versenyszám nemzetközi lesz az 
nszoszövetség jublláris uszóversenyén. A MUSz 
— mint azt jelentettük — pünkösdkor üli meg 
alapításának negyedszázados évfordulóját. Pén
teken este ültek össze a ML’Sz-nak a jubileum 
alkalmából alakított különböző bizottságai és 

az együttes ülésen Komjádi Béla ügyvezető-al- 
elnök bejelentette, hogy <» jubileumi versenyen 
minden szám nemzetközi jellegű lesz és azokon 

l-- az egyetlen Taris kivételével — Európa leg
jobb versenyzői vesznek részt

X Kitünően sikerült a MUSz újonc- és tÖ- 
megstafétaversenye. Az Uszószővetség vasár
nap este rendezett újonc- és tömegsfafétaver- 
senye a célnak megfelelően hatalmas propa
gandát eredményezett. Minden számban né
pes mezőnyök indultak és az elért eredmények 
is jóknak mondhatók. A jól megrendezett 
verseny főbb eredményei a következők. (i6!,s 
in gyorsttszás újonc verseny: 1. Csík BEAC 
41.4 mp. 60-/3 m. mellúszás ujoncverseny: 1. 
Vida MESE 54 mp. 66-/x m hátuszás újonc-, 
verseny: 1. Dénes (MTK) 58 mp. '200 in.

Női vlsca-szalmaéscrinolsapkaéskalap 
nüíllf íiit/üff Állandóan nagy raktárt és óriási választékot tartunk, Áraink a 
íiuUY UlVul! legolcsóbbak és minőségét cégünk Ismert márkája biztosítja 
——- NAGYBAN!ELADÁS!

IV., HarísbazAr «, lélem. 1 
99**  <Jr*i  VP Telefon: 88-6-47

Sapkahorgolónőket és 
ügynököket felveszünk!

gyorsuszás ujoncverseny: 1. Czeglédv (FTC) 
- p. 45.8 mp. 66-7*  hölgy gyorsuszó njonever- 
acny: 1. Szili (UTE) 1 p. 03.6 mp. 66-7j hölgy 
melluszó ujoncverseny: I. Tolnai III. kér. TVE 
1 p. 04 mp. 66*/s  ni. hölgy hátuszás ujoncver- 
seny: 1 Braumann (NSC) 1 p. 08 mp. Tii- 
megslafétaversenyek; 66":, m. hátuszás: 1. 
ETE 8 p. 39.8 mp. ni. mellúszás: 1.
I TC 1.3 p. 54.2 mp. /5X66-'/:i ni. gyorsuszás:
I. UTE 10 p. 26 mp. Férfi ujoncverseny: 1.—3 
BEAC, FTC. MESE 8 p. hármas holtverseny.

X A franciák súlyos veresége a belgáktól. 
Brüsszelből jelentik: Belgium—Franciaország 

(3:0>. A kél nemzet válogatottjának talál
kozása a lenti eredményt hozta.

X Carnera legyőzte Grlsett. Párisból jelen
tik: Primo Cdrnera az olasz boxóriás legyőzte 
Grisel francia nehézsúlyú bajnokot. A meccs 
igen izgalmas volt, a biró az utolsó percben 
félbeszakította a mérkőzést.

X A Gabrovitz—Aschncr pár képviseli a 
magyar színeket a Davis Cup-ön. A finn —

Három órakor már pótjegyeket 
kellett kiadni a vasárnapi lóverseny 

közönségének
A Királydijak napjaira emlékeztető nagy kö

zönsége volt a vasárnapi versenyeknek. A 
jegypénztáraknál már 3 órakor elfogytak a 
jegyek s pótjegyekről kellelt gondoskodni. A 
közönség fokozott érdeklődését három körül
mény okozta, r. leszálh’olt belépődíjak, az el
seje és a házbérgondok. Az utóbbi azonban to
vábbra is megmaradt, mert a favoritok — 
Tempó kivételével sorra cserbenhagyták a 
közönséget. A részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. gr. Berthold L. Árpádlialom 
(2>í) Csuta. 2. Primus (8:10i Klimscha. F. m.: 
Bona, Szunyogh, Gyöngyház, I’epris. Tol.: 
10:36, 15, 13. II. FUTAM:' 1. Lajtos E. Zslvány 
(4) Weissbach. 2. Százszorszép I6| Holup. 3. 
Párduc (4) Horváth K. F. m.r Mirjam, Baksis, 
Lidó, Fonólány. Komámuram, Mai nap. Maris, 
Biri. Tol.: 10.43. 20. 24. 32. 111. FUTAM: 1. 
Hajdú D. Tempó (4:10) Csuta. 2. Torontói (6) 
Blackburn. F. m.: Csak előre. ePrlinax, Mula
tós. Tol.: 10:14, 13, 25. IV. FUTAM: 1. Bosler 
F. Bableka II. (4) Fodor. 2. Üstökös (3) Hűl
nie. 3. Mesélő (6) Blackburn. F. m.: Tücsök, 
Tilínkó, Maliira, Bonnctable, Papucshöj. Párt
vezér. Tót.: 10:90, 30, 19, 29. V. FUTAM: 1. 

magyar Cup-mérkőzésre délelőtt tartották 
meg a férfi páros válogatóversenyt a 
Horthy Miklós-uli lenniszpályán. A Gabro
vitz—Aschncr-pár 6:4, 6:4, 2:6, 6:4 arány
ban győzte le a Kehrling—gróf Zlchv-párl 
és igv a DC mérkőzésen a Gabrovitz—Asch
ncr pár képviseli a magyar színeket.

X Pelvássy ’egyőzle Sziitsöt. A Magyar 
Kerékpáros Szövetség és BSE közösen rendez
lek vasárnap délután a szezon első kerék
páros pályaversenyét négyezer főnyi közön
ség előtt. Nagy érdeklődés előzte meg Istenes 
és Szekeres összecsapását a háromfutamu mo- 
lorvezeléses versenyben. Istenes győzött 17 
p. ö7.8 mp. alatt a 20 kilométeren, ugyanő 
21 p. 08.2 mp.-cl abszolválta a 25 kilométert, 
mig a 30 kilométeres távon a 26 p. 05, mp. alatt 
betiltó Szekeres mögött végzett. A Flyer-fő- 
versenvt Pelvássy nagy meglepetésre meg
nyerte a favorit' Szüts ellen, Utolsó kétszáz 
méteres ideje 12.6 mp. volt.

Bossánvi Havas M.-né Csatlós (6), Klimscha.
2. Rabló (20) Tóth E. 3. Hüvelyk Matyi (12) 
Kaszián T. F. m.: Daru, Ararat, Fuvolás, 
Hetty, Salvator, Takarodó, Finom Rózsi, Ta
marák, Fleche d’or, Célzatos, Helga, Pervesz.- 
les. Tol.: 10:123, 48, J14, 80. VI. FUTAM: 1. 
Paulv II.-né Példás (6) Szekeres. 2. Suta (pari). 
Kaszián T. F. m.: Habari, Marólh, Szclim 
Pasa. Bon soir. Tót.: 10:8. 31, 17. A kellősfo- 
gadáso kkvólája a Zsivány—Csatlós doubléra 
5:210.

Atléta-trikó 68"“- 
OLCSÓ RÁKOS

Bécsi lóversenyek
A Freudenauban vasárnap az oszlrák ver

senyüzem- patinás múltú klasszikus konktir- 
renciája a Trial Stakcs került dűlőre. Az érté
kes küzdelem bennünket igen közelről érde
kelt, mert verhetetlennek vélt favoritja a mi 
Orpingtonunk volt. Orpinglon azonban teljes

LiMció,o,wan
Original Goodyear WellLiltle-Way.... 

férfi, női és gyermek 

varrott cipők 
alkalmi eladása 

hihetetlen olcsó árakon!

POlaCSeK, IV., Bácsi-utca 2.
kudarcot vallott s még csak helyezést sem 
ért cl. Még meglepőbb, hogy a nyerő Ormoml 
mögött Orpinglon islállólársa, a nála kétségte
lenül rosszabb Diadal lelt második. A részletes 
eredmény a következő:

Foto Amatőrök!
Felvételeit azonnal Kidolgoz/rk Az őn«zen fotodldek 
sznkflzlPte K)trSIH</()l TAN. Múzeum korút 0 
telefon- SS

I. FUTAM: 1. Ilelinne (4:10) Szilágyi. 2 Dudu 
ÍIOi Tuss. F. m.. Cnrnevnl. Buceola. Tol : 10:12 
It. 15. II.Ft TAM: 1. Walirhaft (12) Esch L. 2. 
Vacogó (pari) Sejbal. 3. Patras (4) Szilágyi. 
F. m.: Forgatag. Tip-Top. Abonv, Piz Palii, 
Viscount, Hnppy Lorse. Carolus. Tol.: 10:158, 
36.13.18. Hl. Í VTAM: 1. Elrst Start (51 Gulyás.
2. Corilhia (61 Nagy S. és Sámson (8) Szabó L. 
holtversenyben. F. m.: Pnssat, Szerencs, Beauri- 
vage. Rusalka, Monté. Tol : 10:9, 20. 34. 33.

A Magyar Lovaregylet 
május 15 8. 11, 15, 16. 19 22, 26-án versenyt 
lart. Kezdek*  d u 3 30 óra. Helyárak I. úri 4 P, 
hölgy 3 P. II hely 2 P. Ili hely 80 fill. Páholy- 
ülés 6 P. ring 10 P. I'olalisateiir, vendéglő 
minden helyen. Villamos 1. II. helyhez a 29. 
Ili helyhez a 24, 38-as kocsikkal. HÉV-en 
I., II., III. helyhez Autóbusz „A“ Vörösmaity- 
lérről: 2 10—3.05. „CT Oktogon-térről 2.15—3.Í0 
óra között. Vissza a versen'ek befejezése után. 
Háromszori álszállójegy I P.

IV. FUTAM: I. Ormoml (6i Szabó L. 2. Diadal 
ifi). Sejbal, 3. Ne bőgj! (25) Esch II. F. m.: 
Ducky, Orpinglon, Barcs, iltilán, Timur Lénk, 
Kapilcn S., Lisi, Flying Fitty Five. Tót.: 
10:67, 28, 41, 90. V. FUTAM: 1. Campana 
(parii Varga, 2. Erbprinz (3) Machián. 3. 
Marco Polo (10) Weissengruber. F- m.: Mi- 
zev. Vércse, Kadét, Problcm. Tót.: 10:20, 12, 
17. 21. VI. IT TAM: 1. Postlllon (3) Müller. 2. 
Fiamén (1J4) Sejbal. F m.: Derítő, Sans couer, 
Suzy, Mnrschall. Tol.: 10:16 21. 15.__________

Selyem-osztály 
íjöityóró muszlinok 2.90 
Crope do Chinek ós 

W Crepe-Georgettek 3 50 
Hl Csikes nyersselymek 4.80 

Egyízinü nyersssiymek 2 90 
Hu Maradékok 
^$$<1 1—5 méterig méterje

Nagyrészt, valódi hornyó- 
JSSSs*  selymek.

Női fehérnemű
Hímzett női ingd ..... 2.68 
Színen Mind_ _ 1.90
ilíiBljini-kwliínd ... 6.80 
Ditili: pijinik. .. 4.80

A sporthoz:
Vizhntlanvihnrkebntek.. 8.80 
Eris Wtiisák — 95
Tilttil ftjpáriák. . _-98
iininn lábtntáni. . . 6.50
álHÍninn ptak.....— 65 
AluminiuE-Mitnrtók on

flvegbeté’.Sel.._........... —Ov

Alimra

Női ruhák

Cnpi ili CáinobSI 24.89 
Dieatoscomplák 29.80 
Panamaruha ti blúz 19.80 
finom iiiiilrvbák 13.80 
Dintől pikúruhák 9.80 
Sport női ra'iák s.eo 
Mfi3«lyemruhák.. 3 90 
Nosópongplak... 2.90 
Ilii mió hiiiráii 1.90

Gyermak ruhák

Sjmd «itnrkaüál»k. 6.90 
BaiMizl-gjermekruhák 2 90 
lirali nádiig kanUrral 2.30 
ijirmü jgppek.... 2.80 
'ítszl ruhácskák .—75 
mselpm kembiaók 1.40 

.'tiplin pijiiík. . . . . 2.90
lyirank-pnllnnrik -.95 

issxs Ijorank-fördStrikák -.95 
jakiak ki*  MMlkeáá*.

Céma flórzokAik 
cérnskisztyök 1.35 

lioú WrkMztyfik... 6.8G 
lititt spirtinmk... 2.90 
Stlif ing, Igillírril 3.90 
$HrtiplML.-.48 
MlMlbtl 1114 150 
luritt illhiik 12 50 
Miftn kakitok 12 50

Jii liUgos, nrtoU.... 9.80
Mi Min, pánin. . 10.80
futll saniiliilík.... 7.90
fitli iinl félcipők .....11.80
(tnisz-cipik........3.80
Gyermek cipOk
1U-ÜU 2.1-2U 27-SU Sl-bfi
7.65 e eo 11.65 1365

Gyermek boxcipők
•1MB 27-aO Hl-85 B7-40
9.65 11.65 13.65 16.65

Női kabátok 
íáiweti kabátok 19.- 
Civatkelm»kböl29.- 
Dublkolmékból . 39.- 
Eredeti modellek 48.- 
Silélkik ít Isltli 58.- 
Trenchtoat-ltepeiiyik 68— 
Goorgette ás

Sarmolin kálói- 
leges kabátok 88- 

Vahdi róka boá 25 -

aS!Rlí>.MiWWW»]IB
Mosókelmék

Diuks műselfmek —95 
Fehérnenli-nHiu —78 
Szinis ruin piani 1.18 
Valódi Burotla1-25 
Műeészvászon bntorhaintr*  

valódi amerikai f qe 
památtolóiból___ *

Maradékok
1—5 méterig

Miríililmk . . . —58
Mintázott níiBlpnik -.78 
BtrimtCiiMiiuk —58

Női divat 
ló cérnakesztyűk ..-95 
Hosóbórkosztyók... 3.90 
Míseljoni harisnyák 1.38 
„Nyilas" karisnrók -95 
Hói tioaisz ziknik -.48 
Fibír pollovir__ _ 1.35

Síint! pnllovirok... 1.99 
Finom lirrlótrikók. 1.90 
lititt iportblnok 2.90

24 liHéres árcsoport:
1 oráó fércpamut, vagy 
3 gombolyag selyem
fényű stoppoló, vagy 
1 mtr. fa) védő bortni, 
vagy 5 mtr. baíiszt- 
szalag, vagy 05 cm. 
h arisnyakötu-gum mi, 
vagy 1 divatos caatt, 
vagy 1 mtr antik bor
tni, vagy 2 pár váll
pánt, vagy 2 tucat 
cérnagomb, vagy 2 pár 
iílap, vagy 1 drb. inté

zeti zsebkendő.

IFIÉiWVIE§ IK^ILVIIM íriÉIK Z/
Mintákat készséggel k Ilid link- Postán utánvéttel száltitiuik.
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HÉTFŐN, MÁJUS 2-ÁN KEZDŐDIK AZ „ESTI
HURIR" U,J SZENZÁCIÓS CIKKSOROZATA

A SÁRGA
VIHAR

„kedvezményes" Jegyeket akarnak eladni 
a kisdiákoknak.

Vájjon a lenniszszöve seg, amely újabban 
teljes erejével propagálja a középiskolai diák
ságnak a tenniszsporlba leendő bekapcsolásá
nak gondolatát, helyesli-e a verseny rendező
ségének az eljárását?

Alkalmazzák a 120 centiméteres rendszert a 
Davis Cup-ön is!

Számok, mérlegadatok kilenc 
magyar-olasz mérkőzésről

1910: Budapesten: .Magyarország győz 6:2. 
1911: Milanóban: .Magyarország győz 1 :,0.

1923: Genovában: döntetlen 0:0.
1924: Budapesten: Magyarország győz 7 : f.
1925: Budapesten: döntetlen 1:1.
1925: Milanóban: Magyarország győz 2 : 1.
1928: Rómában: Olaszország győz 4:3. 
1930: Budapesten Olaszország győz 5:0. 
1931: Torinóban: Olaszország győz 3 :2. 
Nyertünk 4 meccset
Vesztettünk 3 meccset.
Döntetlen volt 2 meccs.
Adtunk 22 gólt.
Kaptunk 17 gólt.

A szerkesztésért és kiadáséri felel: 
Dr. ELEK HUGÓ

Keresztrejtvény
A ferdeszemü világ titkai egy magyar liu emlékeiből 
Három hadifogságból szabadult magyar harcai éa sze
relmi kalandjai Kínában sw. A Sárga Sárkány, Liotang 
aranybányái, a kínai teaházak exotikus csodái

VEGYE MEG MINDENNAP
A Z „E S T I KŰRI R“-t

Pósla Sándor dr.:
Meg kell nyerni úgy az egyéni, mint a kard- 
csapat-világbajnckságot Los-Angelesben...

London, Stockholm, Paris, Amsterdam után 
iikerül-e ötödször Is? ... Fuclis Jenő dr.. Pásta 
Sándor (ír. fis Terslyánszky Ödön világbajnok
ságának váljon ki lep a: örökébe? Ma még nem 
tudjuk... ma inég csak reménykedünk; az a 
fő, hogy a magyar reprezentánsok közül kerül
jön ki a győzte*  ...

Pósla Sándor dr ., a párisi olimpiász világbaj
noka a hozzáintézell kérdésekre adott válaszai- 
Jmn megmutatja a helyes utat. Ebből a nyilat
kozatból a remény sugárkevéi csillannak elő. 
Pásta dr. hiszi, hogy a magyar szív, az acélos 
izom és a vasidegek ezúttal is megteremtik a 
magyar vivők vilúglicgemóniájáf. De bálijuk 
Párta dr.-tl

— Milyennek látja ■ los angelesi vlvó-ollm- 
plá*r  esélyeit?

— Én csak magyar szempontból nézem és csak 
n kardvívásra gondolhatok s ebből a szempont
ból három tényezőre kell figyelemmel lenni: u 
vívókra, a versenybírókra fis a környezetre.

— Miért?
Mert ennek a három tényezőnek a kedvező 

feltételei jelentik a győzelem alapját. A vivők 
tekintetében a kedvező feltétel megvan, mert a 
fiiai kardvivők közül nem egy. hanem húrom 
garnitúra elsőrangú versenyző is kikerül.

— Ha Jól emlékszem, főorvos urnák egy leg
utóbb nyilvánosságra került Interjúja éppen 
kardvhólnk technikáját lelte alapos kritika tár
gyává. Ez a véleménye megváltozott azóta?

— örömmel állapithaloin meg, hogy az első 
válogatóverseny óla kardvivóink lényeges forma- 
javuláson mentek keresztül és nincs kétségem 
az iránt, hogy kiváló mestereink és vívóink lelki
ismeretes szorgalma e tekintetben még a látot
taknál is többet tud vivőinkből kihozni.

— Az említett feltétel ugyebár nemcsak a ml 
Jvhólnkra, de a külföldiekre Is áll?

— Ezen a ponton tájékozatlan vágyók. Annyi 
bizonyos, hogv a külföldi kafdvivók a mieinktől 
sokat tanullak, azonban a magyar vivők oldalán 
van a kétségkívül nagyobb versenyrutin — 
karddal és az a szinte egyedülálló uimbusz, 
amely a magyar kardvívást övezi.

— És a másik két tényező?
— Minden szakember előtt világos, bogy egy 

verseny kiinencblére döntő hatással van a bírás
kodás. Tudjuk, hogy egyetlen, a kellő helyen el
helyezett. részrehajióan megítélt tüss a győze
lembe kerülhet. Azt is tudjuk, hogy a nemzetközi 
versenyeken elég gyakori a ' nacionalista szem
üveg és sok szomorú tapasztalat bizonyság arra, 
hogy a hiányosan szervezett bíráskodás behoz
hatatlan előnyöket jelent az ellenfélnek.

— Ml tehát e téren a tennivaló?
— E körülményen kétféle módon lehet se

gíteni. Vagy annyi és olyan jó zsűritagot kell a 
versenyre kivinni, hogy az idegen bíráskodást 
okos taktikával ellensúlyozni lehessen, vagy pe
dig vívóinknak kell elkészülni arra, hogy a 
szükséges öl tuss helyett annyiszor ötöt adhas
sanak, amig csak a zsűri meg nem Héti... A 
környezetváltozás, különösen a jelenlegi olim- 
piéssMl kapcsolatban, amikor egy tengeri utal 
is abszolválni kell, kiszámíthatatlan hatással le
het versenyzőink kondíciójára, úgyhogy azé- 
lény nézetem szerint, ha nem akarjuk az esélye
ket a környezetváltozás következtében túlságo
san csökkenteni, úgy versenyzőinknek legalább 
két héttel a versenyek előtt l.os-Angelesben kell 
lenniük. Természetesen trénerrel, masszőrrel és 
szakáccsal együtt...

— Mindent egybevetve?
— lln törik, ha szakad, meg kell nyerni úgy 

az egyéni, mint a kardcsapat világbajnoksá
got! ...

(Br. G. L.)

MÁJUS 23-ÁN KEZDŐDŐ 1.1, NAGYSZABÁSÚ KERESZERUJTVÉNY- 
VERSENYÜNK MEGINDULÁSÁIG HÁROM HÉTEN ÁT CSUPÁN SZÓRA
KOZTATÁS CÉLJÁBÓL KÖZÖLJÜK A KÉRÉSZI REJTVÉNYEKET, MELYEK
NEK MEGFEJTÉSÉT NEM KELL BEKÜLDENI.

Az őszi biróküldő lista 
szenzációja: 

Schiller Gyula és Kiss Menyhért
A háborút követő esztendők futballmeccsei

nek kétségtelenül Schiller Gyula volt a legkere
settebb Játékvezetője. Nagyintclligenciáju, abszo
lút pártatlan és a szabályok magyarázatában 
kvalitásos jálékbiró volt, aki évekkel ezelőtt tör
tént visszavonulása óla igen hiányzik nagy 
in becseinkről.

A napokban alkalmunk volt beszélni a nagy- 
múltú jálékblróval, aki elmondotta, hogy az 
Ősszel — amennyiben ideje megengedi — szíve
sen vezet újból meccseket. A futballbiráskodás 
ügyére határozottan előnyös lesz. Schiller vissza- 
térése, bár — mint mondotta — ő szívesebben 
yállalkorna ifjúsági mérkőzések - vezetésére.

Itt említjük meg, hogy a Testületben beszélitek 
hiss Menyhért visszatéréséről is. Kiss Menyhért 
már a békeévekben kiváló biró voll. A háború 
ulán egyik alapilója volt a Birólcstiilctnek és ő 
áetette meg a BT mai példás adminisztrációjá
nak az alapját.

A Nemzeti Sportuszoda „fürdő- 
dömpingje" letörte a nyolcpengős 

kabinárakat
Szép fó\árosunk már magára öltötte virág- 

irlisres tavaszi köntösét és a strandfürdőkben lá
zas munka folyik, hogy tíz első meleg délutánon 
magába fogadja a Itüs, iidilö fürdővíz után vá 
gyakorók ezreit.

Etek a tömegek azonban egyelőre a szigeti fc- 
ételt uszoda nyújtotta üdülési lehetőségeket él
vezik. Ar alapítványi sportuszoda kristálytiszta 
forrásvizéből ttj életre kelve jönnek ki a fürdő- 
zők. akik úgyszólván fillérekért jutnak ebhez az 
élvezethez.

A Nemzeti Sportuszoda altruista intézménynek 
épült. Es az altruisztikus elgondoláshoz hü is 
maradt az alapítványi igazgatóság, am»ly az úszó- 
ifjúságnak nyújtott tréningalkalmakon felül, 
át tudta hidalni a szigeti belépőjegy okozta ne
hézségeket is és amellett „kabinjegy" címen sem 
nyúl bele a publikum lapos zsebeibe.

Apropos, kabinjegy... A pesti polgár ativ- 
verése elállt, amikor erre a jogosulatlan adóra 
gondolt. Még a nfult évben is 5—6 pengős kabin- 
legyárak riaszthatták a kánikulai hőségben el
tikkadt közönséget. De két év előtt még a S 
pengős kabinárak uralkodtak. A Nemzeti Sport
uszodának köszönhető, hogy ezek az ijesztő árak 
eltűntek a strandfürdők pénztárablakaiból. Hol 
van mór a tavalyi hó? Hol vannak a sokpengös 
kabin jegyek? Ar. egyik cimfestőmühely ajtajában 
láttunk száradni egy táblát, amelyen 1 pengős 
kabin jegy röl olvastunk.

A Nemzeti Sportuszoda letörte a kabinárakat. 
Fürdö-dömpingl.

A Davis Cup és a diákok 
egy pengője

A futhallegyesüiclek kénytelenek voltak sa
ját bőrükön tapasztalni a közönségnevelés el
hanyagolásának a súlyos következményeit. Ha 
talán egy kissé megkésve Is. de végül mégis rá
jöttek a közönségnevelés problémájának a nyit
jára:

a kisdiákokat Ingyenesen kell a - mérkő
zésekre beengedni.

Átmenetként elfogadható a 190 centiméteres 
megoldás is, a legtöbb egyesület azonban még 
ettől a feltételtől Is eltekint és a gyermekhadat 
a testmagasságra vonatkozó korlátozás nélkül 
engedi be a spbrttelepre.

Ugyanakkor azonban, amikor, .y fulballegye- 
Miietek e tekintetben elfoglalt merev álláspont
jukból engedlek, nz uszóversenyeken pedig 
egyenesen keresik a módját annik. hogy mi
nél több gyerek élvezhesse végig a spórlesc- 
menyeket, meglepetéssel értesülnek a szülök 
arról, hogy a Budapesti Lawn Trnnisx és Kor
csolyázó Egylet lágymányosi sporttelepén

május elad napjaiban játsaandé magyar
finn Davis Cup mérkőzésekre 1 pengős

Vízszintes sorok: 1. Fordítottja — irány. 4. 
Idézet Shakespeare „VI. Hcnrik“-jéből (Whnt 
is Ihc body wlicn the head is ofT?). 13. Az 
ilyen tnondat aranymondás. 15. Ital. 16. A for
dítottja — verés a brittaniás időkből. 17. Női 
név. 20. Ilyen mag a Kossuth Lajos-utcában 
van. 22. Egy általam felvetett probléma a szép
nem részére. Külön szerencse, hogy ennek a 
rejtvénynek megfejtését nem kell beküldeni! 
25. Amerikai filmszínész cgvik neve. 26. üsz- 
szeomlás — az eredeti latin kifejezéssel. 27. 
Szigligeti Ede vigjátéka. melynek Toldi Miklós 
a hőse. 28. Fa — németül, fonetikusan. 30. 
A-val az elején gyümölcs. 31. Folyékony. 32. 
Ezért a szóért előre is bocsánatot kérek. Egy 
ragadózó madár, aki nem csalja meg élete pár
ját. 83. Karafiáth miniszter elődjének mo
nogramja. 36. Lángész. 37. Ellentétes kötőszó. 
38. Földi Mihály első regényeinek egyike. 40. 
Az ember belsejében van. 41. Ugyanaz, mint a 
13. függőleges, csak az utolsó két betűje van 
felcserélve. 42. A 76. vizszinlcsscl együtt — 
rettenetesen sir. 43. Rosszat akar. 44. A tánc- 
olimpiászon tették a versenyzők. 45. Három 
azonos magánhangzó. 46. A „Hunyadi László" 
zeneszerzőjének monogramja. 47. A követ
kező betűvel együtt Ilauplmann-dráma. 48. Hó- 
naprövidités. 49. A zenében mérsékelt, lépteiéit 
játék. 50. Magyar Írónő monogramja. 52. Róla 
nevezték el azt a tervet, melyet a Dawes-terv 
revíziójára dolgoztak ki. 54. Sötét valami. 55. 
Nagyokat mond — tréfásan. 57. Szerémmegyei 
község, egyébként három teljesen különböző 
mássalhangzó. 58. A fordítottja — levegő. 60. 
Ilyen a falevél. 61. Híres rabbi az ókorban, 
akit a rómaiak kivégezlek. 63. Robespierre 
születési helye. 65. Sok hely van benne. 68. Mi 
kelten — valahogy másképpen. 70. A fordí
tottja — gép. 71. Különleges női név, egyéb
ként egy magyar író ugyancsak iróleányának 
keresztneve. 73. Tanítják. 75. Francia tudós és

iró, jeles műtörténész. 76. Lásd a 42. vízszin
tesnél.

Függőleges sorok: 1. A fűszeres csinálja. 2. 
Besúgó mestersége. 3. Kiváló magyar iró és 
annak a regényének címe, mely a májusi 
könyvpiac eseménye. 5. Kötőszó. 6. Darabos 
anyagokat kötőanyag segítségével össze
ragaszt (ez aztán tudálékos magyarázat). 
7. Testünket hálózza végig. 8. Részvénytársaság 
idegen rövidítése. 9. „Az aranyember" egyik 
női főszereplője. 10.......... ca — Beethoven al
kotása. 11. Közlekedési kellék. 12. A görögök
nél kupolafedelü körépület. 13. Szerencsétlen 
ember. 14. Olasz tartomány, mely selyem- és 
gyapjuiparáról híres. 18. Mutatónévmás. !#• 
Világítanak vele, de az első két betű fel van 
cserélve. 21. Névmás. 23. Akit felakasztottak. 
24. Több németalföldi folyó neve. 29. Ady 
Endre egyik leggyönyörűbb költeményének 
címe. 32. Ezt barátunknak irt levelünk végére 
szoktuk Írni. 34. Például ez is az. 35. Halomra 
öl. 36. Lassan kiszorítja az embert. 39. .lassz- 
nyelv. 40. Csomó. 44. Barátságtalan mozdula
tot kifejező ige. 45. Magyarul szűk. 46. Figura 
a francia négyesben. 48. „Toldi szerelme" egy'*  
női alakja. 51. Mozi a VE kerületben. 53. Visz- 
szafclé — a Nemzeti Színház kitűnő művész
nője. 56. Olvasmány. 57. A már fogalommá 
vált rövidítése a legnagyobb angol Írók egyi
kének. 58. Az Északamcrikai Egyesült Államok 
elnöke a XIX. században. 59. Sértés, vagy sé
relem — latinul. 61. Ez a rovat az adóíven ” 
szerepel (névelővel). 62. Szellemi munkás. W. 
Török rang. 64. Pld. a tolvajnyelvet is igy hív
ják az angolok. 66. Fölötte lévő betűvel együtt 
olyan zsákba toll, ami már úgy is tele van. 6«. 
Nem igen sok dicsőségről tanúságot tehető 
egyesület ismeri rövidítése. 69. Vészjcl a ten
geren. 72. Egyes igék ismertetője. 73. Szabó
kellék. 74. Tagadó szó. ......

GÁL GYÖRGY
A megfejtést jövő számunkban közüljük.

* KERF.SZTREJTVÉNY-OLIMPIÁSZ FÖIHJAINAK ODAÍTÉLÉSÉ HORVÁT KAMILLÓ KIR- 
KÖZJEGYZŐ IRODÁJÁBAN (VII., ERZSÉBET KÖRI T 9-11.) A KIR. KÖZJEGYZŐ JELEN
LÉTEBEN F. ÉVI MÁJUS 12-ÉN DÉLI 12 ÓRAKOR FOG MEGTÖRTÉNNI. AZ EREDMÉNYT 

MÁJUS 17-IKI SZÁMUNKBAN KÖZÖLJÜK.

A fönvereménvek a rádió-, villamossági- és gramolon- 
szaküzJet (VII., Erzsébet-krt. 7. sz )

Rádlúcentrum s^!í-‘4,’í*b
XI. számú napi hlrrk keresztrejtvényünk 

megfejtése:
VÍZSZINTES: 8. A Kamura Színház bezárt. 

J9. Nyomdai munkássztrájk.

FÜGGŐLEGES: 5. A Lindbcrgh baby eltűnt 
54. Újra több adót fizethet.

A NYERTESEK NÉVSORÁT „HÍREK*  
ROVATUNKBAN KÖZÖLJÜK.
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