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Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsóbet-körut 4. szárig 
Vasárnap d. u. 4-től tezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. u. (Glóbus nyomdaj 
Telefon: József 308—98.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut 245-81, 100-43,

Budapesti urak ha £1 iskártyás
botránya Abbáziában

Győzelemnek beillő döntetlent ért el 
a magyar válogatott csapat Olaszország 

válogatott csapatával szemben

Doumer gyilkosának 
cinkosait hajszolják

A- Páris, május 8.
T' f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
terítése.) Páris vasárnap is a Doumer elnök 
fáién elkövetett gyilkos merénylet hatása 
•riatt állt.

Délben nagy tömeg várakozott a Gare de 
íyonon, ahová J

megérkezett Gorgulov felesége.
Fekete köpenyes, egyszerű asszony a me
rénylő felesége. Síelve áttörte magát a ki
váncsiak kordonán é.s egyenesen a rendőr
ségre ment, ahol nyomban kihallgatlak.

Elmondotta, hogy az urán semmiféle za
varos tünetet nem vett észre, nyugodt, rcn- 
líes embernek ismerte. Vallásos volt, nem 
mulasztott el cgv misét sem. Arra a kérdésre 
miből éltek, Gorgulovné azt válaszolta, negy
venezer frank hozományt vitt a házasságba. 
Árról tudott, hogy

az ura állandóan revolvert tartott ma
gánál.

'Gorgulovnak semmiféle politikai ambíciója 
nem volt — mondotta az asszony. — po ili 
kai aktivitást nem fejlett ki, csak cgyszci 
•kart Prágában munkáspártot alapítani.

A merénylő a vasárnapot nyugodtan töl 
löllc cellájában. Délben

azt kérte, adjanak neki follat-tinfáf.
•nerl Írásban akarja lefektetni, miért 

követte el a merényletet
magyarázni akarja tettél.

A rendőrség most Gorgulov ismerőseit ké
kesi. Megállapították, hogv

» merényletet megelőző éjszakát a 
Quarfier Latin egy kis szállodájában 

töltötte, egy alacsony termetű nővel, 
kr a nő eltűnt.

Azt is kutatja a rendőrség, hol tartózkodik 
& merénylőnek egy Jakovlev nevű barátja, 
"kinfk selyem- és harisnya ügynöksége van 
Parisban, de amellett irodalmi munkával h 
foglalkozott. Jakovlev most állítólag Né
metországban tartózkodik. Azt mcgállapi 
tollák, hogy

üzletében bizonyos Időközökben tiz-
Hwnöt főnyi társaság szokott össze

gyűlni
megbeszéléseket folytatni.

párisi angol követségre érkezett hírek 
forint

a walesi herceg Parisba jön.
^ogy részlwgycn a meggyilkolt elnök leme-

férfiak

repülőgépen

Doumer holttestét csak hétfőn ravataloz
zák föl, de már vasárnap reggel óla

ezrekre menő tömeg
táboroz az elnöki palota körül. A

Kerenszky
Doumer elnök merénylőjéről: Pavle Gorgii- 

lovról különben egyre több olyan részlet válik 
közismertté, amely azt bizonyítja, hogy az 
emigráns orosz orvos elsősorban személyi 
bosszúból kövclle cl a merényletet s a politikai 
szempontok csak mellékes szerepel játszottak 
nála. Szombaton este Prágából jövet, 

repülőgépen Parisba érkezett nz egykori 
ideiglenes orosz kormány elnöke, Kercn- 

szkl.
aki jól ismerte Gorgulovot, mert többször volt 
együtt vele Prágában. Kerenszki elmondotta nz 
újságíróknak, hogy a csehországi orosz emig
ráció mindig gyaníts elemnek tekintette Gorgii- 
lovot. Csak azt nem tudták róla, hogy őrült e, 
vagy pedig azsanprovokatőr. Aki többször 
érintkezett Gorgulowal. hamarosan megutálta 
öl és igyekezett nem találkozni vele.

Gorgulov nem volt tagja sem a jobb-, sem 
a baloldali szervezetnek.

Mindig azt hajtogatta, hogy ő lesz Oroszország 
parasztdiktátora. A merénylő

kétszer házasodott
Prágában, de mindkétszer cl kellett válnia, meri 
feleségei nem bírták ki brutális bánásmódját. 
Prágában Gorgulov leginkább azokból a pén
zekből élt. amelyeket tiltott műtétekért kapott. 
Amikor a cseh rendőrség emiatt foglalkozni 
kezdett személyével, Gorgulov elhagyta az. or
szágot és Franciaországba ment abban remény
kedve. hogy ott majd folytathatja gyanús mes
terségét. A francia hatóságok azonban megtil
tották neki az orvosi hivatás gyakorlását, meri 
diplomáját nem francia cgv-lcmen szerezte. 
Gorgulov nagy nyomorba került s csak akkor 
volt pénze, ha véletlenül akadt egy egy női 
páciens, akinek sürgősen tiltott műidre volt 
szüksége. Ügynökösködni is próbált biztosítási 
ügyletekkel, de ez nem sikerült neki. Végül 
már nnnyira beiclovagolla magát a franciák 
gyűlölőiébe, hogy szükségszerűen be kclbft kö
vetkeznie annak a kitörésnek, mely a merény
iéire indította. Minden bajáért a francia kor 
mányi tette felelőssé. Sokszor mondogatta, hogy 
a francia népet szereli ugyan, de nem tudja 
megérteni. miért tűri ez a nép. hogv ilyen rósz- 
szül kormányozzák.

Pavle Gorgulov néhány héttel ezelőtt Párisban 
is kiadta emlékiratát, amelyben nnlilikai pro 
gramját fekteti le. Az emlékiraton három aláírás 
szerepel:

Gorgulov. Jakovlev és Kr'nkln.
Jakovlevről megállapította a rendőri nyomozás, 
hogy már három héttel ezelőtt Icvrjcl küldött 
a nyomdának, ahol az emlékiratul nyomták és 

levett kalappal állnak, a nők zokognak: 
Franciaország gyászolja meggyilkolt el
nökét.

Mándy Ilona.

Parisba érkezett
tiltakozott az ellen, hogy Gorgulov visszatérjen a 
nevével. Jakovlev német selycmharisnyagyárakal 
képvisel Parisban.. Az utóbbi hetekben nem tar
tózkodott Franciaországban, hanem Német
országban volt. Jakovlev is foglalkozott polili 
kával és időnként folyóiratot adóit ki „Vész- 
liarang'*  cimmel A lap alcíme az volt: ..Száz
ötven millió orosz paraszt hivatalos lapja.'*  Ja
kovlev cikkei

élesen támadták a holsevlzmus minden 
formájút.

és a magántulajdon visszaállítását követelték. 
Időnként Gorgulov is irt cikkeket a lapba. 
Krinkinről, az emlékirat harmadik aláírójáról 
eddig csak annyit lehetett megállapítani, hogy 
külföldön tartózkodik.

A pápa részvéte
Vatikúnvúros, május 8.

Amikor XI. Pitit pápa szokásos reggeli mi
séje lilán megtudta Doumer elnök halálának 
hírét, ezeket mondotta környezetének:

— Egyik gyáft a másikat követi, egyik ka
tasztrófa a másikat éli. Minden óra uj aggó-

Lebrun, a szenátus elnöke vasárnap 
elfogadta jelöltetését

Púrls. május 8.
Lebrun szenátor, a szenátus elnöke vasárnap 

délután
hivatalosan elfogadta a jelöltetést a keddi 

elnUkválasztÚNrn.
A délelőtt folyamán több miniszter és igen sok 
párlpolifikus járt Lrbrunnál s felkért' öt. hogy 
vállalja a jelöltséget, mint a köztársarági egye
sülés hivatalos jelöltje. Lebrun beleegyezett a 
jelöltetésbe * a délutáni órákban meglelte a 
hagyományos nyilatkozatul, hogy rendelkezé
sére áll politikai barátainak.

Gorgulov balalajkazenész volt Miskolcon
Miskolc, május 8.

(A Hétfői Napló tudósit ójának telefon jelen
ti te.) A francul köztársaság elnöke ellen elkö
vetett merényletnek érdekes vonatkozásai kap
csolódnak Miskolc városához. Mihelyt az első 
Inpjclcnlések megérkeztek a merényletről,

egsrr többek clfttt hangzott Ismerősen a 
gyilkos Gorgulov Púi orosz emigráns neve.

Gondolkozni kezdtek ar emberek, honnan em
lékeznek erre a névre és néhányan csakhamar 

dalainkat' és (/ondókat lioz. Legyen velünk at 
isteni gondviselés.

A\ Szenlatya azonnal megbízta a bíboros-ál*  
lamtilkárl, bogv táviratozzon a francia kor-, 
mánynak és fejezze ki a Szentszék részletét a 
francia nemzet gyászában. A rendkívüli szellemi 
ügyek kongregációjának titkára, Pizzardo bibow 
ros és Ottaviani helyettes bíboros államtitkár

részvéllúlogatúM tettek a francia nagy
követségen.

A Vatikán hivatalos lapja, az Osservatore fí»- 
mano rendkívül élcshangu cikkben bélyegzi 
meg a párisi politikai merényletet.

Claude Fari-ere állapota
Páris, május 8. ’

Claitne Farrére irót, aki tudvalevőleg a 
[)oumer köztársasági elnök ellen clköve lelt me
rénylet alkalmával megsebesült, szombaton az 
orvosok lijból megvizsgálták. Az újabb vizsgá
latnál kiderült .hogy

a neves Ir'» nem csupán karján sebestül 
meg, hanem egv második golyó i állába 

hololt.
Mivel Farrére nagy fájdalomról panaszkodott 
vasárnap

műtétet végeztek rajta, 
hogv eltávolilsúk vállábái <> golyót. Állapota ki*  
e légifő.

Painleve volt miniszterelnök, akii politikai 
barátai szintén felszólítottak, hogv vállaljon 
jelöltséget, mint az. Egyesült baloldali jelöltje, 

vasárnap estig még nem adott végleges 
választ.

Meg akarja várni mondotta — a másod- 
választási menet eredményét és im'g néhány 
bizalmas barátjának a véjeméinél is ki akarja 
kérni. Erek a barátai jelenleg választókerüle
teikben tartózkodnak és csak hétfőn jönnek 
vissza Parisba.

emlékezetükbe idézték Gorgulov Pál szeméivel! 
Tiz esztendővel ezelőtt, tneg IV‘22-bcn
egy orosz bnlalajka-zcnckar ütött tanyát 

Miskolcon.
Először kisebb kávéházakbnn, majd a várói 
egyik nagyobb helyiségében játszóit estéről*  
estére az orosz zenekar. Rövidesen Miskolc éj- 
szakid éleiének szenzációja leli nz oroszok lm- 
tslajkn zenekara. Különösen a zenekar egyik 
tagjának, egy fiatal orosz férfinek volt nayg ti. 
kefe a miskolci közönség körében. A Italai
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oroai meleg tenorhangon, gyönyörű málabus 
orosz nótákat adott ••lő I alulajka kísérettel s 
valahányszor sz< rcpelt, zugó tapssal fogadta a 
közönség.

Ei a fiatal orosz nem volt más, mint Gor- 
gulov Pál,

a! i csakhamar a miskolci közönség kedvence 
lett. A bnlnlnjka nckar a nagy sikerré való te
kintettel prolongálta is vendégszereplését és 
húrom hónapig időzött a városban.

Emlékezi)' U n miskolciak arra is, hogy Gór- 
gitlov Pálnak különösen a hölgyközönség köré
ben milyen nagy sikerei voltak. Széltébcn- 
hosszóbnn emlegették ezeket a sikereket a vá
rosban és amikor ii zenekar tagjai Gorgulos' 
P.- Ilnl együtt elhagyták a városi, a miskolci 
fi ma arról Is tudott, hogy

egy fiatal tirlleány Gorgulov után szökött. 
’A fednj/ Récsig követte Gnrgulovot s állítólag 
H rá is f-iláll. Hogv azután mi történt a leány- 
nvnl Gorgtilovvnl. a szökéssel, a szerelemmel, 
arról már nem tudnak a miskolciak. Magára a 
romantikus bécsi szökésre azonban még jól 
emlékeznek.

Gorgulov Pál azonban a hölgy-ismerősökön

izgalmas választáson újra Csmárv 
lett az oruosszüuotság oinik® 

az tmea-jjÉM megpeticionatia a választást
Izgalmas előkészületek és heves választási 

agitáció után vasárnap megtörtént az Országos 
Orvosszövctzég elnökválasztása, amelyet az <>r- 
sz g egész orvostársadalma rendkívül nagy ér
deklődéssel kísért s az utóbbi esztendőkben 
talán nem is volt példa ilyen éles választási 
harcra és ily nagy érdeklődéssel várt válasz 
1: sra.

Több mini egy bélen ál tartott az agitáció 
C.sllléry ellen és C.sllléry mellett.

Az orvostársadalomnak cgv tekintélyes cso
portja ugyanis az eddigi elnökkel szemben 
Ii: re József dr. egyetemi professzort jelölte 
elnökéül. Imre tanár hívei az orvosi közép- 
p. rlb.'in tömörültek, inig Csllléryik a szövet- 
séghii orvosok szociális pártjába.

\ vasárnapi elnök választó közgyűlést a 
Zeneakadémia nagytermében tartották meg. 
Már 9 óra elölt, amikor a közgyűlés megkez
désének időpontját kitűzték, tömegesen érkéz 
lek a résztvevők a terembe Különösen

sok vidéki orvost lehetett látni
n zsúfolásig meglelt széksorokban. Amikor be
vonult nz elnökség, már tnlpalallnyi hely sem 
sóit n teremben. A közgyűlés résztvevőinek cgv 
része Cstlléryt kezdte éljenezni, viszont az or 
vcsl középpárt hívei Imre tanárt részesítenék 
viharos tapsokban és éljenzésekben.

\ közgyűlés Csillén/ András rövid elnöki 
megnyitója vezette be. Hangsúlyozta, hogy nz 
egész ország figyelme a kongresszusra és a vá
lasztásra irányul, ezért kéri,

mindenki őrizze meg komolyságát, hig
gadtságot,

majd előterjesztette a főtitkári, a nvugdijinlé- 
zeli, a pénztári és a számvizsgáló bizottsági je- 
l< illéseket, amelyeket elfogadlak. Ezután az 
P 33 évi tagsági dij megállapítását. a szak- 
osztályok jelentését, az egyesületi és nyugdíj- 
intézeti alapszabályok módosítása következett

\ napirend következő pontja nagv izgalom
mal várt elnökválasztás voll. Mcgahikllollák a 
s/avazalszcdő küldöttségeket, nz elnöki székel 

dr. Tanárky Árpád korelnök 
foglalta el és elrendelte u szavazást,

A titkos szavazás délelőtt 10 órától dél
után 5 óráig tartott, rendkhül nagy Izgal

mak közepette.
Nem sokkal a szavazás megnyitása után, nz 
oivosi középpari hívei panaszt emellek amiatt, 
h- gy bizalmi férfiúik egy részét elzárták az ur- 
n k közeléből. Végül is másfél óra után Imre 
tanár bizalmi férfiul Is helyet foglalhattak nz 
urnáknál.

Délután öt órálól este 8 óráig tartott a sz.a 
vázatok összcszámlálása és miközben újabb 
I.••almos jelenetek zajlottak le. Nyolc óra után 
hirdették ki nz eredménvt. amelv szerint ösz- 
s csen 3467 sznvnzalof adtak le. Ebből 2295 
(sllléryrc cselt, míg 1172 szavazatot ifj. Imre 
Jzsef kapott. Ilyenformán

az Orvosszősrtség elnökévé Csilléry And
rási választották meg.

míg a budapesti nlclnök .Sorbő Artúr. vidéki 
■ Inök Szigetiig Gyula Sándor kaposvári kór-

Vasárnap válaszolt Rassay 
Szegeden Bethlen beszédére 

Csuk az őszintén megtisztít'takkai akar 
koncentrációt

Szeged, május 8.
1 A Hétfői Naplő tudósit ójának tclefonjelcn 

t'te) Vasárnap délelőtt tailotla meg n Bclvá- 
i si mozgóban Rassay Karoly, Szeged város 
egyik képviselője beszámoló beszédéi, amelyen 
a szombat esti vacsorán résztvelt polgári el- 
h nzékl képviselők közül megjelentek: A’upp 
Imii. Fricdrich István, őrgré»f Pailavicini 
(- örgy. f^nkofs Taufler Gábor és Ap-
p'uilH György gróf is. A beszámolóbeszéden 
Rissay Károlyon kívül senki rém beszélhetett 
a rendőrség határozata alapján.

Dr Topp Hóbort pártelnök nyitotta meg n 
b< szóinológyíilést s üdvözölte a megjelent kép 
viselőket.

Ezután Általános érdeklődés mellett

kívül sok egyéb ismerősre is szert tett, akik 
továbbra is érdeklődéssel kísérték a sorsát, s 
már akkor megtudták, hogy az orosz balalajka- 
zenekar népszerű tenorislája Miskolcról való
bon Miskolcon vendégszerepelt tiz esztendővel 
után

Prágába ment, ahol beiratkozott az egye
lem orvosi fakultására

s később Franciaországba költözött. A me
rénylő életére vonatkozó francia rendőri nyo
mozás valóbnn azt állapította meg, hogy Gór 
gulov a prágai egyetem hallgatója s ez is való- 
szinüslfi személyazonosságát.

De néhány kiváncsi érdeklődő utánanéz^ tt 
o rendőrség bejelentő hivatalában is Gorgulov 
személyi adatainak, Imgv pontosan meg
állapítsa a merénylővel való azonosságát.

A miskolci rendőri bejelentő adatai és a 
párizsi rendőrség nyomozása során felvett 

személyi adatok pontosan egyeznek, 
úgyhogy ebből is valószínűsítve látják, hogv a 
Iranda köztársaság elnökének merénylője való
ban Miskolcon vendégszerpclt tiz esztendővel 
ezelőtt.

házlgazgaló-főorvos lett. Főtitkárrá Keleti 
József dr. t, titkárrá Szabó Géza és Fábry L. 
Alajost választották. Az igazgatótanácsba 25 bu
dapesti és 25 vidéki tagot választottak s meg
választották a kongresszusi fegyelmi bíróság 
tagjait is. Érdekes, hogy több mint ezer vidéki 
orvos szavazatából kb. 800 szavazat esett Cil
it ryre.

Az eredmény kihirdetése után Tanárky Árpád 
újból megnyílói la a közgyűlési és üdvözölte 
Csilléry Andrást. Az Orvosi Középpárt tngjai ez
alatt

összeállították mindazokat a panaszokat, 
amelyeket a választás alatt észleltek

s ezt egységes jelentésbe foglalva, átadlak dr. 
Egyedi Dávid orvosnak, hogy a közgyűlés mrg- 
nvitása után olvassa fel s egyben jelentse be, 
hogv

Imre tanár pártja a választást mcgpctlclo- 
nálja.

Egyedi dr. fel is állott a közgyűlés újabb meg
nyitása után, azonban szóhoz nem juthatott, 
mert Tanárky elnök nem adta meg neki a szót 
azzal, hogv a közgyűlést egyelőre felfüggeszti, 
amíg Csilléry András veszi át újból az elnök
lést. Csillérvért deputációt is menesztettek, 
amikor újból, a közgyűlési terembe érkezett s 
elfoglalta az elnöki széket, rövid beszédei inon 
dotl a kongresszus tagjaihoz.

— Minden háborúnak az a célja, — mondotta 
Csilléry, — hogy utána béke következzen. Én is 

békét és harmóniát hirdetek
s ezért fogok tovább is dolgozni.

Ezután arról beszélt, hogy az orvostársada
lomnak elsősorban külső ellenségei ellen kell 
összefognia s erre a munkára mindenkit a sző- 1 
vétség táborába hiv.

Csilléry beszéde után Egyedi dr. újból szó
lásra jelentkezett, hogv az fnirc-párt panaszait 
előterjessze, de

ezúttal sem beszélhetett,
meri az elnök bezárta a kongresszust. Az Or
vosi Középpárt tagjai körében nagy megütkö
zést keltett ez s nyomban rögtönzött értekezle
tet tartottak amelyen elhatározták, hogy a 
történtek után

panaszaikat ar. Illetékes hatóságok elé 
juttatják

és az egész választást megpelicionálják.
Ezzel a késő esti órákban végétért a Magyar 

Országos Orvosszövetség izgalmas elnökválasztó 
kongresszusa.

★

Az Orvoskongrcsszussal kapcsolatban a ve
gyészeti gyárak ez évben is megrendezett a 
szokásos gyógyszer-kiállítási, melynek kereté
ben nz évtizedes multit Egger-gyár ismételten 
bemutatta készítményeit. A gyúr standard ké
szítményei. az Egyoplast és Reuival mellett sze
repellek a cég szintetikus utón előállítón 
gyártmányai is, melyek gyártására az ország 
gazdasági viszonyaira való tekintettel legújab
ban rendezkedett he az Egger-gyár. A cég ki
állítású orvosi körökben általános elismerést 
kelteti.

RASSAY KAROLY
tartotta meg beszámolóbeszédét.

Elsősorban a kormány gazdasági politikájá
val foglalkozott és rámutatva nz elmúlt tiz esz
tendő kormányzati politikájára, kijelentette, 
hogy az eddig követett gazdasági politika nem 
csak a nemzeti értékeket pusztította el, hanem 
tipiisztitoita a revízió gondolaót is.

— Az állnmluíztnrlás egyensúlyának helyre
hozatala — mondotta - - nem a ’ számoszlopok 
ndatain épülhet fel,

hanem ■ magángazdaságok prosperitásán.
Amikor az ellenzék a múltban állandóan sür
gette n költségvetés leszállítását, a kormány 
frivol politikai játékból nem hallgatott az el
lenzékre.

II Hasznos tudni,
hogy SCHMIDTHAUER

természetes
keserüvize gyorsan elhárítja 
a sok evéstől és ivástól eredő 
kellemetlen érzéseket.

utasítás minden palackhoz mailöKsiue!
Kapható mindenütt!

de nem hallgulotl Smlth Jeremiásra sem, 
most azonban a gazdasági helyzet kényszeri- 
tcllc arra, hogy a költségvetést redukálja.

A kormány tízéves bűneit és gazdasági lerom
lottságunkat nem lehet gyerekes diagnózisok 
kai orvosolni, hanem komoly előrelátással kel 
lelt volna megakadályozni. A szegedi példa 
mutatja magas iskoláját annak az álkullurfö- 
lénynek, amely a kormány gazdálkodását jel
lemezte. Mesterséges alapokra voll építve a 
kormány egész gazdálkodása, amelyből fakadt 
az is.

hogy csupán a boletta 38 milliójába került 
az államnak.

— Meg kell szüntetni nz egész vonalon a 
protekcionizmus rendszerét — folytatta Ras- 
sny. — A takarékosságnak és a protekcioniz
mus megszüntetésének kell dominálni egész 
életünket. Kulturáltamban az volna a konzek
venciája a bűnös múltnak, hogy meg kell vál
toztatni az egész politikai rendszert és uj vá
lasztói joggal, uj parlamentet összehozni.

Károlyi Gyula gróf miniszterelnök azt inon 
dotta.

hogy a régi választójog alapján nem lehet 
többé választani.

Bethlen István gróf bűne nz, hogy akkor, ami 
kor

a külföldön mindenütt nyugalmasabb idők
ben megalkották a demokratikus választó

jogot, 
nálunk ez nem történt meg és majd csak ak
kor fogják megcsinálni, amikor alulról fogják 
azt megfelelő nyomatékkai követelni.

Ezután Rétiden István gróf legutóbbi parla
menti beszédével foglalkozott.

— Bethlen újra megjeleni a politikai poron
don — mondotta — és megjelentek az egységes
pártból azok is, akik eddig lapultak. Azt mond
ják, hogy az egységespárt nemzeti erőt jelent. 
Ez nem iguz, mert tudjuk.

A jobbosai nagy veresége 
a francia választásokon

Páris, május 8.
é.4 Hétfői Napló tudósilójától.) Francia

ország népe vasárnap másodszor járult az 
urnák elé, hogy megválassza a kővetkező 
négy évre képviselőit. A pótválasztás teljesen 
a nemzeti gyász jegyében zajlott le. lapok 
hasábjait még vasárnap is teljesen lefog
lalta az elnök ellen elkövetett gyilkos me
rénylet s a választási propagandahireknek 
már nem maradt hely. Majdnem valamennyi 
lap

fekete gyászkerettcl jelent meg
és hosszú tudósitásokat közöl a merénylet 
ujabb részleteiről .4 választási hírek a leg
több lapban alig néhány sort foglaltak el. 
A vasárnapi pótválasztás

3C1 ma dátum
sorsát döntötte el. Háromszázötvenkilcnc 
képviselőt választott az anyaország ős kettői 
a gyarmatok. Kétszázötvenkét mandátumot 
már az első választási menetben szétoszlot
tak ugyanis.

A pártok valamennyien már pénteken 
este, a gyilkos merénylet lilán

beszüntették a választási harcot
és lemondották propagandagyüléseiket, úgy 
hogy az utolsó este, amelyen más alkalmak
kor a választók izgalma tetőfokára hág, tel
jes csendben és nyugalomban telt el.

A képviselőválasztások a délután hal 
óráig beérkezett jelentések szerint egész 
Franciaországban

minden komolyabb incidens nélkül 
folytak le.

Az első választási eredmények este félkilcnc- 
kor érkeztek be. Eddig az időpontig

10 kerület mandátumának sorsa
dőlt cl. Az első 'eredmények megerősítik azt a 
föltevést, hogv a második választási menet 
ujabb baloldali előretörést hoz. A 16 mudútum 
közül 9 jutott az egykori baloldali kartell párt- 
iáinak, 2 a proletár ellenzéknek és csak .5 a 
kormánypártoknak. A jobboldali párluktól bal
fele haladva, ez a 16 mandátum a kővetkező
képpen oszlik meg: köztársasági unió (Marín
csoport) 3, demokrata és szociális akció (Ma- 
ginot csoport) 1. baloldali köztársasági párt 
ÍTardieu) I. radikális szocialista pórt (Ifcrriol) 
3, köztársasági szocialista párt (Painlcvé) 3, 
szocialista párt (Léon Bhun) 3 és proletár egye

A KI.RESZTREJTVÉNY-OLIMPIASZ FÖDIJAINAK ODA1TÉI.ÉSF. HORVÁT KAMfLLÓ KIR*  
IRODÁJÁBAN (VII., ERZSÉBET.KDRVT H.i a KIR KÖZJEGYZŐ JELEN

LÉIÉBEN F. EM MÁJUS 12-ÉN DÉLI 12 ÓRAKOR FOG MEGTÖRTÉNNI. AZ EREDMÉNYT 
MÁJUS 17-IKI SZÁMUNKBAN KÖZÖLJÜK.

A Belváros szenzációja

BerOPLMiMts^
csak Deák Fercnc-utca 19. gg, alatti 
selyem, gyapjúszövet és b. f. b. cikgtii 
divatházának kirakatai. Minden anyagban 
a legszebbet, legdivatosabbat cs a 
legjobbat nyújtja. A cég kéri ujdonsá. 
gainak vétclhényszer nélkül való tnec. 
tekintését. S

hogy erőszakkal, hamis jelentésekkel és ígé
retekkel hozták össze a mostani pártot s 
utána hat héttel már bekövetkezett az 

összeomlás.
Hiszen olt voltam a 33-as bizottságban, nmely 
mint egy vagyonbukolt társaság két hétig (a. 
nácskozolt afölött, hogy hogyan tüntessék el a 
deficitéi. Bethlen István gróf Treuga Beiről bo. 
szélt. Ez a Treuga Bei csak arra volna jó 
hogy a mull bűneit takargassuk.

De Ismerjük már a Treuga Beit a frank
ügyből és a szanálás körül is.

Hiába volt az ellenzék lojális, utána a legkér*  
telhetetlenebb erőszak következett az ellenzéki 
kel szemben.

Nekünk elhatározott szándékunk, hogv ki
ragadjuk a nemzetet ennek a rendszernek a 
kezéből, inért nem akarjuk, hogy a nemzet 
továbbra is játékszere legyen a mai rend
szernek. Károlyi Gyula gróf miniszterelnök 
érezze át történelmi feladatát és küldetését, 

vagy pedig hagyja cl a helyét.
A nemzeti összefogás gondolata elevenen él a 

nemzet lelkében. Bethlen István gróf azt mon
dotta. hogy nem tartja szükségesnek a nemzeti 
összefogási. Itt tévedés van.

Mi nem velük akarunk koncentrálni, csak 
az őszintén megt’sztultakkal.

A nemzeti összefogásra szükség van a nemzet 
megmentése érdekében és mi ezért minden 
erőnkkel küzdeni és harcolni fogunk.

Lelkes éljenzés követte Rassay Károly beszé*  
(lét, amely után az összegyűlt tömeg a többi 
képviselőt akarta hallani. Rassay Károly volt 
kénytelen felvilógositani a közönséget arról, 
hogy a rendőrhatóság nem engedélyezte a meg- 
jelent képviselők felszólalását s igy a tömeg a 
képviselők éltetésével oszlott széf.

A beszámoló gyűlés után Rassay Károly kisé- 
relével az alsólanvai Tomaszékre ment ki. ahol 
ugyancsak nagyobb beszédet mondott az egybe*  
gyűlt tanyai választóközönségnek.

sülés pártja (disszidens kommunisták) 2. Végi 
eredményben tehát

11 ellenzéki mandátum áll ssemben
5 kormánypárti mandátummal.

A megválasztott képviselők között a kővet
kező ismertebb nevek szerepelnek: Pichin, a 
munkaügyi minisztérium államtitkára (Maginol- 
csoport), Forgeot nagyiparos (köztársasági szó*  
cialista), Marccl Héráiul (baloldali köztársasági 
párt, Sonlicr (Marin-csoporl), Longuet (szocia*.  
lista és Piot, az Oeuvre főszerkesztője.

A késő csli órákban beérkező választási 
eredmények

olyan súlyos jobboldali vereséget mulat
nak, amilyet még a balloldal sem várt. 

Este 8/il0 óráig az első választási menetben 
mcgválaszfolt 252 képviselő beleszámításával, 

a francia 015 mandátum közül 352-nek a 
sorsa dőlt el.

.4 kormányblokkhoz ezek közül 185 képviselő 
tartozik, az ellenzékhez pedig 1G7.

A megválasztott képviselők közül felemlít*  
belő: de Wendel, az ismert francia nagyiparos, 
Mandel, Clémanccau volt bizalmasa, Fabry ei‘ 
redes, a francia népszövetségi delegáció ismert 
tagja (Marin-csoporl), Clamumus kommunista 
képviselő, Bonnefou, Marin bizalmas tanac*  
adója. Rcibcl, a Magiriol-csoport egyik vezére.

Végleg kibuktak a kamarából többek kő*  
zött: Gaston Gcrard, az idegenforgalmi ügyek 
államtitkára, aki a radikális baloldal tagi® 
voll. Henry Kerillis, nz Echo de Paris kiadó
tulajdonosa, Grumbach, az ismert elzászi szó*  
cialista képviselő, Chabrun, a független köz*  
társasági szocialistapárt vezére,

Cach’n, az ismert kommunista vezér, 
akit egy disszidens kommunista jelölt buk

tatott ki,
Dubois a jóvátétel! bizottság volt elnöke, atb-

— A Rarcsny-ulcai gimnázium jubileuma- A 
Barcsay-ulcai Madách Imre gimnázium máj'1* 
12-én, csütörtökön ünnepli fennállásának h'*  
százados évfordulóját. Ar Impozánsnak i|?ér; 
kezö jubilórls ünnepség keretében délután 3 
ómkor megkoszorúzzák nz intézet hősi halot
tainak emléktábláját. Méhes Gyula dr. egyetemi 
m. tanár mond beszédet. Ezt követi a jubiláns 
ünnepség, amelyen Zibolen Endre dr. igazgató 
mond megnyíló beszédet. Ezenkívül Hindy Zol
tán dr.. továbbá Kopp Tibor dr. Igazgatóhelyet
tes, Édes Jenő tanár, több mostani és volt nö
vendék, valamint az intézet énekkara működik 
közre.

a legötletesebb attrakció
• NrmrtikM V).,r Mi,» Pl|»vln-J«. ahol a «rép M«m 
I'úavin mknrlmiji mciiatív be * PiUvin-fOrdék h»«r- 
naiatat. KitónO tOvSroű múvOt«k nagv motaotcnykép-

'♦Ivéuic ezéstitl ki . Mím Pllavtn pavillonDt a 
vendéglővel szemben, hol mindig nagy a tömeg. nagy



BuSupMt Í93! májin 9, HÉTFÖÍ íwlö a
Butf^esh aranyinak abbázlal 

Hamiskártyás botrányát lepiozto ie 
a rendőrség 

nz olasz rcnagrsfig szerint cinkeli kársuáual karácson 
egy társaság — Dudanostiek az áldozatok és a sioisták 
is — Együtt nyomoz a budapesti és wcioscai reisdersétji

(Saját tudósítónktól.) Vasárnap délelőtt a 
voloscai rendőrprcfekturától meglepő tar
talmú megkeresés érkezett a főkapitány
ságra.

Pénzmágnások, nagyiparosok, n pesti 
előkelő társaság legjobb csengésű nevei 
szerepelnek az olasz hatóság rendkívül 

bizalmas átiratában.
Diszkrét az olasz megkeresés, mert ugylát- 
szik. a voloscai rendőrség egyelőre titkolja 
a:t a szenzációt, amelyet a Hot [ói Napló 
munkatársának sikerült megtudnia.

A becsihez hasonló kártyabotrányt lep
leztek le Abbáziában, ahol ugyancsak 
nagyrészt magyarokból álló hamiskár
tyás társaság százezrekkel károsította 
meg az Abbáziában nyaraló magyar mil
liomosokat, a pesti aranyifjuság Ismert 

tagjait.
Hónapokkal ezelőtt kezdték meg működé

sűket az abháziai sipisták, szervezetük be
hálózta az egész fürdőhelyet, klubokban, 
szállodákban, magánlakásokban fosztották 
ki áldozataikat.

A legnagyobb titoktartás mellett folyik a 
nyomozás. A magyar rendőrség a vasárnapi 
megkeresés alapján széleskörű munkát kez
dett. Mintegy

15—20 személy budapesti körülményei
ről, anyagi viszonyairól, előéletéről kell 

összegyűjteni a pontos adatokat
és azokat a voloscai prcfcklura rendelkező
jére bocsátani.

Nemcsak a hamiskártyások, hanem a ká
rosultak személyéről is behatóan érdeklődik

Nem tudott bocsánatot kérni*  
inkább a halálba menekült

Horváth István szigorló mérnök titokzatos öngyilkossága
Vasárnapra virradó éjszaka a Krisztina- 

körút 167. számú ház harmadik emeleti la
kásából

revolverdörrenés
hallatszol t ki a folyosóra. A zajra figyelmes 
Jelt a házfelügyelő, aki nyomban (elsietett 
a.' emeletre cs becsöngetett az 1. szánni la
kásba, ahonnan a revolverlövés zaja hallat
szott. Izgatott férfi nyitott ajtót, aki kétség 
b tesett hangon közölte a házfelügyelővel, 
Jrogy fivére,

Horváth István 33 esztendős szigorló 
mérnök revolverével agyonlőtte magát.

'Horváth a szájába illesztette Frommer pisz
tolyát és a golyó a koponyát átszakitva, 
bálul jött ki fejéből. A gépészmérnök 
nyomban meghall. Az öngyilkosságról érte
sítették a főkapitányság központi ügyele
tit. A rendőri bizottság az asztalon egy'

Egy feldarabolt női holttest 
csonkjait fogták ki a Duna vizéből 

Újabb bestiális bűntényt jelent az osztrák rendőrség 
Tegnap délután ugyanis a regelsbrunni 

csendőrség arról értesítette a bécsi rendőr-
A bécsi rendőrség vasárnap borzalmas 

bűncselekményről értesítette táviratilag a 
budapesti főkapitányságot. Eszerint alig ül
tek cl az osztrák fővárosban annak a nyo
mozásnak izgalmai, amelynek során bravú
ros gyorsasággal megtalálták a feldarabolt 
Josef Waltcrné bestiális gyilkosát, most

újabb hasonló, még titokzatosabb eset 
foglalkoztatja a bűnügyi hatóságokat.

az olasz rendőrség, hogv tiszta képet tudjon 
alkotni a botrány bálteréről.

A hamiskártyások között igen 
jóhangzásu nevek 

szerepelnek. Abbázia két előkelő hoteljében 
laklak az áldozatok kifosztására szövetke
zett hamiskártyások és társadalmi utón ke
rültek kapcsolatba a fürdőhelyre érkező 
dúsgazdag budapestiekkel és bécsiekkel.

A kártyabotrányt állítólag Rcrzeviczy 
Györgyök bécsi kárlyaiigyc pattanlotla ki. 
Az abbaziai kárlyacsalák egvik áldozata 
megtudta, hogy a letartóztatott Rcrzeviczy 
kapcsolatban volt azokkal az előkelő fiatal 
emberekkel, akik elnyerték pénzét. Gyanú' 
fogott, fölfedezésére felhívta barátainak 
figyelmét is. Idlőifogva a napokig tarló kár
tyacsaták alatt

a társaság tagjai megfigyelték a gyanús 
fiatalembereket é.s rájöttek arra, hogy 
megjelölt kártyákkal, hamis játékkal 
nyerték hónapokon keresztül a száz
ezreket az abháziai előkelő fiatalembe

rek.
A budapesti rendőrség értesülése szerint né
hány napon belül befejeződik a nyomozás 
és megtörténnek a letartóztatások.

A letartóztatandó személyek nevei épp
olyan meglepetést fognak kelteni a bu

dapesti társaságokban.
mint amilyen szenzációt jelenteitek a bécsi 
kárlyabolrány szereplőinek nevei.

A főkapitányság intellektuális oszlóivá az 
olasz hatóságoknak már vasárnap éjszaka 
rendelkezésére bocsátotta az adatokat.

nyolcadiv papirt talált, amelyre tintával a 
következő sorok voltak Írva:

— Dr. Kovács Júlia még kérhetett bo
csánatot, de Horváth Pista nem. És 

mégis mozog a föld.
Hozzátartozói szerint teljesen érthetetlenek 
a papírra vetett szavak. Arról tudlak ugyan 
hogy Horváth István egy két alkalommal 
hangoztatta, hogy

szerelmi bánata van,
de részleteket nem közölt senkivel sem. Ar
ról sem tudnak, hogy milyen bocsánatké- 
résröl lett volna szó és hogy

ki is tulajdonképpen az a dr. Kovács 
Júlia.

A holttestet a törvényszéki orvostani irtó 
zelbe szállították és megindult a nyomozás 
a rejtélyes öngyilkosság hátterének tisztá
zására.

főnökséget, hogy a község halárában
a Duna vizéből bestiális kegyetlenség
gel meggyilkolt nő testrészeit halász

ták ki.
A rendőrfőnjkség intézkedésére a testrésze
ket azonnal autón a becsi törvényszéki or
vostani intézetbe szállították, ahol a tüzetes 
bonctani vizsgálat csakhamar megállapította, 
hogy

a folyó hullámaiból kifogott hullarészck 
cg.v minden valószínűség szerint közép
korú. 35 évnél nem idősebb nő lábszá

rul, allesldiirabjai és felsőkarja.
A testrészek, amelyeket a bestiális gyilkos 
valószínűleg cpont fűrésszel választott cl a 
törzstől, már néhány hete a vízben lehel
lek. mert a hús már majdnem teljesen le- 
mállolt a csontokról.

Stcinhüusl rendőrigazgaló távirattal for
dult a környező államok rendőrségeihez, 
kérve, hogy segítsenek a nyomozás nehéz 
munkájában egyben elrendelte, hogv het/őli

BOON
..ottmptfii csoholíoí" 

nem drágább

mini a rendes Boon-csokoiaae i
A vételár ItP/n-a külföldi 
valutában az Országos 
TestnevelésiTanács hiva
talos ellenőrzése mellett az 
olimpiai alapnak jut.

A

/taex. RT.

Tekintse meg a

kiállítását az Arumintavásáron.

törvényszéki orvostanárok szakértő bizott
sága még egyszer vizsgálja felül a talált 
hoItteslrészekel, ínerI

felmerült az a gyanú is, hogy azokat 
az ottakringi gyilkos, Maria Walter me

rénylője dobta a Dunába.
lukiig ugyan a vádlott vallomása alapján 
úgy látszott, hogy a gyilkos áldozata holt

Tűzoltók, mentők és rendőrök 
izgalmas hajtóvadászata a háztetőkön 

sétáló részeg után
Példátlan hainati kaland Pesterzsébeten

Vasárnap hajnali an, húrom óra tájban Pest
erzsébeten, a Vörösinarly-ulcában szóig, latot 
teljesítő őrszemcs rendőr arra leli figyelmes, 
hogy

a Vöriismarty-iitcn 21. számú földszintes 
ház tetején eg.v férfi sétál, uki aktuális 

kup'ékat énekel.
A rendőr különösnek találta a hajnali szere 
nádot és erélyes hangon fölszólította a házte
tőn sétáló embert, hogy azonnal jöjjön le a 
letöröl. Az illető azonban nem volt hajlandó 
eleget teimi a rendőr fölszólitásának, sőt meg 
tréfálkozni kezdett a rendőrrel és arra biz
tatta, hogy menjen ő is föl a tetőre, mert ott 
jobb a levegő, mint lent az til' én.

A rendőr, id i a beszédből sejtette. bog” ré
szeg emb< rrcl van dolga, szükségesnek tar 
to'la értesíteni a mentőket, hogy azokkal le- 
szállilfassa majd az. ismeretlen embert. A inén 
tők pár perc múlva meg is érkeztek a Vörös 
marty-tilcábíi, de a háztetőn sétáló férfi ad
digra tovább ment a szomszédos ház tetejére.

A Vörösmarly-iitcában es»spa földszintes ház 
áll közvetlenül egymás melle építve és igy a 
rejtélyes férfi

a legnagyobb könnyedséggel sétálgatott át 
egyik háztetőről a másikra.

Az ápolók megkísérelték. hogv lehozzák a da
loló embert, de az nem várta meg. inig elérték, 
hanem valósággal artista ügyességgel ugrált át 
egyik háztetőről a másikra. valósággal fogócs
kát játszott az utána küldött ápolókkal.

Az érdekes hajnali eseménynek természete 
sen -’i'kliamar híre ment Pesterzsébeten és 
'gyszrrrc

benépesedett a Vörösmarty- utca.
Az ápolók, miután látták, hogv lehetet lenek a 
részeg férfival szemben, lejöttek a tetőről, 
mire az az ötlete támadt h rendőrnek, hogv a 
tűzoltókat értesíti és azok majd tüzifeeskendő- 

de a 7050-es Orion-rádió sok uj hallgatóval növelte a rádiózók számát

ez évben is a legújabb 
mintájú és közismerten
kiváló minőségű gyártmá
nyaival ieienik' meg a 
Budapesti Nemzetközi 
Arumintavásáron

testét n már megtalált részeken kiviil el
égette, a rendőrség azonban ezt a nyomot 
sem hagyja tiszlázullanid.

Az. eddigi orvosi vizsgálat feltevése szerint 
a talált testrészek nem Maria Walter 

holttestéhez tartoznak, 
hanem egy még eddig fel nem derített újabb 
bűnügy áldozatainak csonkjai.

vei jobb belátásra bírják az illetőt.
A tűzoltók meg is érkeztek, lölállitottik léle 

iájukat,, de az ő szavukra sem hallgatott a ti
tokzatos ember. A fecskendőket működésbe 
hozták,

alapos zuhanyt zúdítottak rá, 
de ez sem használt. A zápor elől az egyik ház 
padlására bujt el. I eliiyilofln a szelelő ablakot 
*s belefáradva a háztetőkön való ugrálásába*  
leugrott a padlásra, ahol egy köleg szénán

elaludt.
Közel egy óra hosszat larló bonyodalmas 

küzdelem után sikerült e«ak megtudni, hogy 
tulajdonképpen ki is volt nz a férfi, aki a rend
őrséget. mentőket és a tűzoltókat foglalkoz
tatta. A padláson mely álomba merülve talált 
vézna embert kél rendőr fölemelte, ugv hozták 
le az utcára. Mentőautóba telték és elindulta*  
vele a főkapitányságra, hogy rendőrorvossal 
vizsgáltassák meg. vájjon nem elmebetege.

Már a főváros közelében jártak, amikor 
föléhredt a háztető lovagja 

és riadtan nézett körül, hogv tulajdonképpen 
hol is van. Elmondotta, hogy l'dvardy Férem - 
nek hi'.jók, 25 esztendős napszámos és semmi 
más baja nincs neki, mint az, hogv alaposan 
/elöntött a garatra é\ az alkohol mámoritó ha
tása alatt sétált a tetőn.

L'dvardy a pesterzsébeti állomásnál < som-í- 
gokat, borosbordókat segített feladni a va
gonba és ezért a munkájáért nem pénzzel, ha
nem itallal honorálták. Egész délután nem 
evett semmit,

éhgyomorra megivott mintegy négy liter 
bort

és ennek a hatása alatt került fel a házletőr*.
A főkapitányságon rendőrorvos vizsgálta meg 

l'dvardyt s megállapította, hogv épelméjű, csu
pán nagyobb mennyiségű alkoholfogyasrlág 
következtében viselkedett zavarosan.
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Ká-íhaja miatt megöiie masat 
Bálint Bezsö gyárígazgató 

DSiasn mssiudta hogv rákfa van, délután szülei sirfen 
öngyíiüos lett

az igazPénteken este 7 óra tájban, közvetlenül a1 nyomban megindította a nyomozást a.. 
i.ere) e i lem íő kapus.irasa chili, a Icnn lőőr{gató hollétének megállapítása ügyében. Erint- 
»*/  I. szánni parcellában az egyik kriptára........................... ...........
1 "ruha egy jól ol.'o , n kuzépkuru ferfd la- 
bit eszméli U< n állapotban. 1 clledczcséröl 
* lesitct.te a mentőket, akik rövidesen megér- 
T ztrk a temetőbe, de már nem segíthetlek 
nz isiut rétién férfin, mert időközben meg- 
l.alt,

A mentők mérgezést állapítottuk meg és 
ez volt a feltevésük, hogy

n temető öngyilkosa valószínűleg mor
fiummal mérgezte míg magát.

T ndőri bizottság unni ki a kcrepcsi temc- 
V bc átkutattuk a halott zsebeit, de azokban 
rm találtak semmiféle olyan iratot, amely- 
J il s/c’.nélyazonősságál meg lehetett volna 
n lapítani.

Az életunt ember I 
loltság a törvényszéki 
ízáililnllii és megindult a 
He k megállapilásái a.

Szombatén déli lőtt i 
túnvságon Hál ml |)./'öné 
ík lintagvára műszaki 
1 gc és előadta, hogy 
í< fje pénteké 
lilca 8. alatti villájukból és azóta nem tért 
s.ssz.i. A g\ái igazgató eltiiné'c ót^i feltűnően 
j iegcsen viselkedett és ezért hozzátartozói 
l ik az a gyanúja támadt, hogy esetleg ön 
l > iikosságot követett el.

liálint mar hosszaid) ideje betegeskedett 
i' csak pénteken délben tudta meg a szomo
rú valóságot, hogy

a Röntgen-vizsgálat bélrákot állapított
meg nála.

holttestét a rendőri bl- 
i orvostani i 

nyomozás
intézclbu 

s kilété

fökapi- 
Tcstvé-

megjeleni i 
é, a Műllcr 

igazgatójának. fele
idül, hogy negyvcnölcszlcndös 
n kora dclulán eltávozott Orom 

■s azóta

b inelv tudvalévőén a gyógyíthatatlan belcgsé- 
l ‘k közé tartozik.

llálintot annyira lesújtotta ez a megállapi- 
t s, hogv teljesen kedvét vesztette és csa- 
1 dja elöli ki is jelentette., hogy ezekutiin 
I ár nem is kivan élni. Hiába próbálták vi 
jászlaim, ellő! kezdve

buskomorrú lett.
Ilyen előzmények után távozott el lakásé- 

r »l s ezért suli a hozzátartozóinak alapos n 
f anujitk. liogv az elkeseredett ember ön- 
j'ilkosságol követelt cl.

A rendőrség nz eltűnési bejelentés ulán

A kis pesti táncosnő és egy erdélyi 
mágnás szerelmének romantikus 

története
77</'/ mulatóbeli incidensből — „halálos" szerelem

Akik ilyenkor tavasszal szerelik a ro- 
r antikat, különös örömmel olvashatjuk ezt 
» kis regényt, amelynek hősnője epv tizen- 
nyolcéves nagyon csinos pesti táncosnő: 
Ákom Rózsi, hőse pedig legyünk egye 
1 re diszkrétek: - egv történelmi nevet vl- 
s- l<i mágnásesalád fiatal tagja. Szándékosan

nlattl üzletünket meg 
szüntetjük és csak

Caiwirc-ifií1 2 >«u
áruházunkat vezetjük 
tovább.

kabát-, kosztüm-, ruha 
szövet, selyem, vászon, 
mosóáru s b. cikkein
ket ez alkalommal

Magyar Crepc rte Chlne. 
Pettyes Crepe de Chlne.
NMSsellne Imprlmöe.
1 weeí-siflvet. .............
Piha-és kositllmsiövot.
Hintés mosömöselycm. M1D
Crepe Mongol .r;.,;; .**: “• 2

I J Ilii [Ilii. runakoiu.., mind., .ilvuminhon.. I 
DUptOll, .11,,(o, nyári nih.íin,., ...... ...... .. 2*
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kezésbe léptek a mentőkkel, a kórházakkal, 
de egyik helyről sem kaptak értesítést, hogy 
Hálint nevű igazgatót szúllitoftak volna kór
házba vagy szanatóriumba.

Mialatt a detektívek nyomozlak az ügy
ben.

a t in kigyúr! Igazgató .sofőrje olvasta a 
lapokban, hogy a kerepes! Icniciűben 
pénteken délután egy jól öltözött férfi 

öngyilkos lett és meghalt.
Tudta jól, hogy gazdája ‘majdnem minden, 
héten legalább egyszer ki szokott menni a 
kerepest temetőbe, ahol szüleinek az 1. szá
llni parcellában van a családi kriptája. Az 
újságcikkek nyomán az a gyanúja támadt, 
hogy

hátha az Igazgató lesz a temetői öngyil
kos.

Kiment a törvényszéki orvostani intézetbe, 
ahol megtekintette az ismeretlen halottként 
szereplő öngyilkos férfi holttestét,

első pillantásra felismerte gazdáját.
Az agnoszkálásról jegyzőkönyvet vettek fel 
a bonclani intézetben és azt sürgősen meg
küldték a főkapitányság illetékes osztályá
nak. A rendőrség intézkedésére hétfőn dél
előtt lógják felboncoln iaz életunt igazgató 
holttestét, liogv megállapítsák, tényleg mor
fiummal vagy valami más méreggel követte-e 
el az öngyilkosságot.

A szerencsétlen ember, aki imádásig sze
relte szüleit és haláluk ulán hűséges láto
gatója lelt a temetőnek,

odament meghalni családi kriptájukhoz,
mintegy jelezve utolsó kívánságát, hegy 
szülei mellé temessék.

Hűlint Dezső öngyilkossága nagy részvétel 
kelteti mindenütt, ahol ismerték a törekvő, 
szorgalmas embert. Mint mérnök kerüli 
évekkel ezelőtt a Műllcr Testvérek gyárához, 
de kiváló tehetségével és szorgalmával fel 
küzdötte magát egészen a műszaki igazgatói 
pozícióig.

Búcsúlevelet nem hagyott hátra, de akik 
ismerték, jól tudják, hogv öngyilkosságát 
egyedül gyógyíthatatlan betegsége miatt kö
vetle cl.

irtuk, hogy fialni, mert ilyen regény öreg 
grófokkal esik nitg gyakrabban.

*
Még a télen történi, hogy ar cgvik kör

üli éjjeli mulatóhely kékbársonnyal bevont 
páholyában egy feltűnően jókedvű niula- 

i tozó társaság foglalt helyet. Négy ur bont 
falta a francia pezsgőket s mint ilyenkor 
szokás, a bár csinos hölgytagjai gyakorta 
kacsintottak a rendkívül előkelőnek látszó 
társaság felé. A bár ifjú dámái azonban 
csalatkoztak reményükben, mert a társaság 
csak

egyetlenegy Antal táncosnőt, —
Ákom Rózsit tüntetett ki meghívásával, aki 
azután a legjobb kedvvel szórakoztatta 
vendégeit. A mulatozás már hajnalba nyu- 
lőtt, amikor váratlanul hangos jelenet ját
szódott le a páholyban A kis Ákom Rózsi 
magából kikelve, pirosán, talán egy kis 
pezsgőtől indulatosabban, kiáltott u meg 
rőkönyödött társaságra:

—- Árért mert táncosnő vagyok, nem ha- 
tiltom magam sértegetni. Kikérem magam
nak. hogy ilyen ocsmányul beszéljenek ró
lam'

Az erélyes felszólításra nevetés volt a vá
lasz, mire a fiatal lány a kezében tartott 
pezsgőspoharat

dühösen üsszernppantottn.
Pár pillanat múlva vér borította cl a tán
cosnő kezét, a pincérek ijedten kötözték be 
az ájult leányt, akit azután a mentők a la
kására uállitottnk.

♦
Másnap óriási rózsacsnkorrol kopogott 

gy dunapnrli hotel lohndinerje a kis tán
cosnő lakásán. A csokor mellett egv finom 
és drága ékszer volt, majd egy levél, amely- 
ben — mint a kis táncosnő boldogan látta

— a történelmi nevet viselő ariszto
krata kér alázatosan bocsánatot az el

múlt éjszakai Incidensért.
A kis táncosnő örömmel csapta össze ke

zeit, elfeledkezve arról, hogy jobbja erősen 
ajog n tegnapi sebektől. Fájós kezére föl

próbálta a gyűrűt, mely — mint a történet 
bői látid fogjuk — rövidesen meggyógyí
totta a pezsgös pohár vágta sebeket Esti' 
már újra ott volt a lokálban a kis Rózsi, 
jókedvűen láncolt, énekelt a többiekkel, de 
„titkáról" senkinek sem beszélt. Nem be 
szélt, mert este, amikor a mágnásíluval 
együtt vacsorázott, ez szigorú diszkrécióra 
kérle meg. — Nem szerelné, — úgymond.

ha az elmnlt éjszakai incidenssel kap
csolatban neve nyilvánosságra kerülne.

★

Még néhányszor találkozott a két fiatal 
és a pezsgőmámoros, vérrózsás éjszakán 
keresztül lassanként kivirult köztük az, ami 
ilyenkor szokott: a szerelem. A gróf nem 
titkolta, hogy tetszik neki a leány, a leány 
nak is nagyon tetszett a fess, nagyon kar

Megbízottat küldenek Budapestre 
angol és amerikai hitelezőink 

kölcsöntartozásaink rendezése cél iából
A francia hitelezőkkel most folynak a tárgyalások

A magyar költségvetés jelentékeny léteiét a 
külföldi adósságok teszik ki és a kormánynak 
most a legfőbb törekvése, hogy ellő! az évi 30í) 
millió pengős tehertől — ha részben is — 
mentesítse az államháztartást. Az igy felszaba 
dúlandó összegek azután megfelelő mértékben 
éreztetnék jótékony hatásukat egész gazdaság; 
életünkben.

Ismeretes, hogy Korányt pénzügyminiszter 
külföldi hitelezőinkkel nagyon nehéz és köz 
.lelmcs tanácskozásokat folytatott adóssá
gaink rcuidczcsc céljából, mert lehetetlen, hogj 
a mostani mezőgazdasági árak mellett meg 
tudják fizetni azokat a kölcsönöket, amelyekéi 
még a 30 pengős búzaárak mellett vettünk fel

Korányi pénzügyminiszter célja az volt, hogv 
külföldi hitelezőinket meggyőzze arról, hogy

külföldi adéssúgulnk kérdését minden egyes 
hitelezői érdekeltséggel letárgyalni lehetet

lenség.
Sikerült tehát Korányinak az amerikai és an 
goi érdekeltségeket összehozni és meggyőzni 
arról .

hogy egy-egy megbízottat nevezzenek meg, 
aki teljes meghatalmazással letárgyalhatja ve

Ma tárgyalja, a törvényszék 
a bánokszentgyörgyi cágányírtók 

bünpörét
A községi isko?a termében tartják meg a tárgyalást — 
Csendőröket kért a íötárgyaíási elnök, mert attól tartanak, 
hogy újra kitör a háború a községbeliek és a cigányok közölt

Nagykanizsa, május 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon 

jelentése.) A nagykanizsai törvényszék Mut- 
schcnbacher-innácsa ma reggel kezdi tár
gyalni a bánokszentgyörgyi cigányirtók bün- 
pörét.

Emlékezetes, bogy tavaly a várföldei ci
gányok megvertek két községbeli gazdálko
dót. A falubeli legények erre

büntető expedíciót szerveztek
és fülfegyverkezve elindullak a cigányok 
ellen. A cigányok mcgneszelték a bajt, a 
szomszédos Bánokszentgyörgy községbe me
nekültek és az ottani cigánysoron a putrik
ban rejtőztek el. A várföldei legények be
nyomullak a cigány sorba,

több puskalövés dördült el
és a cigányok közül Kolompár Erzsébet 21 
éves és Kolompár Vilma 26 éves cigánynök 
halálos sebet kaplak, de meghalt Kolompár 
Vilma 3 esztendős kisfia is.

A csendőrök Szőke József és Kelé Géza 
gnzdalegényekel fogták gyanúba és letartóz
tatták őket. Az ügyészség

háromrendbell gyilkosság
miatt emelt vádat ellenük.

A nagykanizsai törvényszék
hatvan tanút

idézett meg a tárgyalásra. A tanuk közöli 
van sok várföldei és bánokszentgyörgyi 
gazda és cigány, akik olt voltak a halálos 
sort űznél. A törvényszék az egyszerűség 
kedvéért a sok tanom való tekintettel

mariikéit írban
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csu fiatal gróf, aki végeredményben a kicsi 
táncosnők álmait szokták megtestesíteni. V 
flört, amelyről arisztokrata körökben mát 
suttogni kezdtek, abbamaradt, a gróf óvalo. 
snn hazautazott birtokára, a levelek ég 
ajándékok azonban szorgalmasan bekopog, 
taflak abba a lakásba, amelyet a fiatal tán
cosnő édesanyjával együtt bérelt. Néhány 
nappal ezelőtt azonban váratlanul igazga
tója elé állott a kislány.

— Erdélybe utazom! — mondotta — kői 
rém szerződésem felbontását!

Mikor faggatni kezdték, hogy miért uta
zik Erdélybe, azt mondotta, hogv Kolozs
várra szerződött. A kislány elutazott, de 
édesanyja boldog reménységgel várja azt a 
sürgönyt, amelyben ez áll:

— Megesküdtünk...

lünk adósságaink rendezését.
Az angol és amerikai hitelezők — akik adóv 

ágainknak körülbelül hetvenöt százalékában 
vannak érdekelve —

hozzájárultak ahhoz, hogy meghatalmazott
juk utján tárgyainak.

A francia hitelezőkkel most folynak a tanács 
kozások, de megvan minden remény arra,

hogy Amerika és Anglia után a francia ér
dekeltségek is kinevezik meg li.ottjukal 

és akkor azután ezek a meghatalmazottak rfc 
vidcsen meg fognak jelenni Budapesten 'Ü 
rendezésre kerülnek összes külföldi adósságaink*

Természetesen csak arról lehet szó, hogy 
ennek során

nemesük a kamatok, hanem a tőke Is de- 
valorlzáltassék, 

mert hiszen — amint jeleztük — a régi árat£ 
és a régi export mellett felvett kölcsönök meg*  
ílzetése tekintetében a mai mezőgazdasági árait 
és a mai kiviteli lehetőségek mellett teljes nur*  
lékben indokolt és jogos az az álláspont, amiif 
minden adóst gazdasági lehetetlenülés címen 
mentésit bizonyos vállalt kötelezettségek telj)*  
siíése alól.

nem Nagykanizsán tárgyal, hanem ki
száll Bánokszentgyörgyre 

és az ottani iskolaépületben tartja meg í 
főlárgyalást.

Mulschenbachcr tanácselnök erős csendőr*  
osztag ki vezénylését kérte, mert

attól turtanak, hogy a tárgyaláson föl
lángol a szenvedély 

és ujabb harc keletkezik a cigányok és gaí*  
dalegénvek között. 

Méljen leszállított áron 
vászon, asztalnemű törülköző, 
férfi, női fchérnemück, takarók 

Örmény-Magyar Kér. Rt.
V., Ilécsi utca 8. sz

Bá>rö 
■ankór

O«vv*<*0y*,os
mindenki a

HETI
ÚJSÁGOT

FALUS FEREHC
remek riportlapjál olvassa.
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Vasáram hirtelen meghalt egv 
párisi Kávéházban Albert Thomas

Páris, május 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

Albert Thomas, a Nemzetközi Munkaügyi 
Hivatal elnökigazgatója, a vasárnapra vir
radó éjszaka

váratlanul meghalt.
Thomas a választásokra jött néhány napra 
(ienfből Parisba. Szombaton késő este hir
telen rosszullét fogta el az utcán. A St. La- 
zaire pályaudvar közelében bement egy 
vendéglőbe, hogy sziverősitőt vegyen be. Azt 
mondotta a pincéreknek, hogy kimegy a 
mosdóba, innen azonban nem jött többé 
vissza. Később, amikor utánanéztek, 

eszméletlenül találták a mosdó köve
zetén.

Azonnal a közelben levő Benu/on-kórházba 
vitték, ugyanoda, ahová Doumer elnök 
szombaton hajnalban meghalt. Amikor a 
mentökocsi a kórházba ért vele,

az orvosok már csak a beállott halált

Két és félmillió márka értékű ellopott 
műkincset keresnek Budapesten

A berlini rendőrigazgatóságtól rádió
gramm érkezeit a budapesti főkapitány
ságra. A rádiógramm a göttingai múzeumi 
lopással van összefüggésben, amelynek a 
Ilire már bejárta a világsajtót. A német 
rendőrség jelentése szerint a göttingai mú
zeumból tolvajok

elloptak egy jával koronázási toli

Harmincöt áldozat fekszik 
két beomlott lyoni ház romjai alatt 

Megrepedlek a gázcsövek — lángbaborultak a romok
Paris, május 8.

A Hétfői Napló tudósítójától.) Lyonban 
vasárnap délután

beomlott két lakóház,
amelynek 45 lakója volt. A beomlás követ
keztében megrepedtek a gázcsövek, mire a 
romok percek alatt lángokba borultak. 
Csupán tiz lakónak sikerült idejekorán

„A mai gazdasági válság legsúlyosab
ban a kereskedelmet érinti"

— mondotta Kensz miniszter az QMKE közgyűlésén
Vasárnap délelőtt tartották meg az OMKE 

közgyűlését a zsúfolásig meglelt Lloyd-terem- 
ben. Több, mint nyolcszáz kereskedő gyűlt 
össze, hogy nyomatékül adjon azoknak a ha
tározati javaslatoknak, amelyekben a közgyű
lés feltárta a magyar kereskedelem sebeit és 
méltányosságot, egyenlő elbánást követelt a ke
reskedelem számára. A közgyűlésen megjelent 
h kereskedelmi élet szlne-java, hogy tüntessen

0'
Iffl

Panama
a divatos ruhaanyag, s legújabb dlvatsifnekben, 
kb. 80 cm széles i m P 1.98. 188,

Selyem-bourette
a nnjry divat, sok dlvatszlnben. kb 70 om széles, 
kitűnően mosható 1 m P

£gy úiM tíiel!
Női kötöttkabát és pullover 

jéláJió (szónokban, Jó kldoigosásbso

P 13.80, 9.80, 7.80, 5.80
Tiszta gyapjú gyermekpullover 

•stnM, p 3.80, 2.80

Férfiingek
divatos pasztellszínekben, komplett ess bús,
2 gallérral-...-....-.—...... ........ 1 db P 5.90,

Tisztaselyem nyakkendők 090
sok divatos színben ........ — 1 db P 4.90. J

Férfi flőrzoknik 415
jé minőségben, dtfatoe mintákkal — párja P |

Egészen rendkívüli alkalom I 
Férfiöltönyszövet

tiszta gyapjú, 150 om sséles, si4p, új tavasit minták
I Öltönyre - 3 méter - P 45.—, 39. —, 33.-

I Kötöttáru-divatrevü |
p | _ trMo f

C naponta d. n ♦ 6rak?r J*«irüokn4l  »4,‘h,wSk 
'Va“oonkval agy tűt) bármely pónzUru a 
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tudták megállapítani.
A halál oka valószinüleg szivszélhüdés volt 
Albert Thomas holttestét egyelőre a kór
ház egyik szobájában ravatalozták fel.

Az elhunyt az utóbbi években igen nagy 
szerepet játszott a Népszövetségben s mint a 
Nemzetközi Munkaügyi Hivatal elnökigazga 
tója, ö intézte a nemzetközi munkapiaccal 
kapcsolatos összes népszövetségi ügyeket. 
A világháború előtt és a háború alatt a fran
cia politikában is nagy szerepet játszott. 
1910-ben választották meg először képvise
lővé. A háború második évében, 1915-ben. 
a tüzérségi és municiós ügyek minisztériu
mának államtitkára volt. 1916-ban ő lett az 
újonnan kreált fegyverkezési tárca minisz
tere. A Népszövetség 1910-ban hívta meg s 
azóta minden tevékenységét a Nemzetközi 
Munkaügyi Hivatalnak szentelte. Kamarai 
mandátumáról is lemondott. Az elhunyt 54 
éves volt.

köpenyt és toli-sisakot.
A két ritkaság értékét két és félmillió már
kára becsülik. A berlini rendőrség arra 
kéri a főkapitányságot, indítson nyomozást, 

nem kerültek-e Magyarország területére 
az ellopott műkincsek.

A főkapitányságon a rádiógramm alapján 
megtették a szükséges intézkedéseket.

megmenekülni, a többi
35 a romok alatt maradt.

Mindeddig nem sikerült a tüzet eloltani, úgy
hogy a mentési munkálatok nem indulhat
tak meg. Csupán egy asszony megszencse- 
dett holttestét húzták ki a romok alól.

Ilerriot, a város polgármestere és a ható
ságok vezetői a színhelyen tartózkodnak.

a kereskedelemnek Sándor Pál és az OMKF 
köré tömörülő egysége mellett. Megjelent Kenéz 
Béla kereskedelmi miniszter is, a pénzügymi 
susztert Kerntler Kálmán államtitkár, az igaz 
súgiigyminiszterl Viador Gábor miniszteri ta
nácsos képviselték. Ott voltak Éber Antal el 
nők és Székács Antal alelnök a Kereskedelmi 
és Iparkamara, Politzcr Sándor alelnök a tőzs
de képviseletében, báró Urbán Gáspár

Tavaszi férfifolíJitöszövet
tinta gyapltt, sztlrks 4s drapp,

1 felöltőre - 2'1, méter - P 45.— 

Corvin

selő. Stcrn Samu, Végh Károly, a vidéki kama
rák és társérdekképviseletek kiküldöttei. Dm- 
cker Géza, Fürst Gyula, Fodnr Dezső, Magyar 
Bertalan, Sesztlna Jenő, Székács Imre, Vértes 
Emil és Vértes Miksa, az OMKE központi al- 
cluökci.

Sándor Pál megnyitó szavai után Magyar 
Bertalan alelnök szólalt fel és hangsúlyozta, 
hogy a magyar kereskedelem legsúlyosabb 
óráit éli. Nagymullu, évtizedes cégek omlanak 
össze, a kisegzisztenciák ezrei pusztulnak el. 
Nem jutottunk volna ebbe a helyzetbe, ha fi
gyelembe vették volna azokat a javaslatokul, 
amelyek évek során át a kereskedelem ülé
sein elhangzottak.

Ismertette az OMKE tíz pontba foglalt 
fontosabb követeléseit,

amelyek a közüzem leépítésére, a szövetkezeti 
összeférhetetlenségnek megszüntetésére, a de
vizapolitikára. a kereskedelmi hitelellátásra, az 
uj adók hatályon kívül helyezésére, a fázis
rendszernek az összes árucikkekre való kiter
jesztésére, üzletbéregyeztető bizottságok felál
lítására vonatkoznak.

KENÉZ BÉLA
kereskedelmi miniszter emelkedett ezután szó
lásra.

— Atérzi — úgymond — a kereskedelem ba
jait, amelyeken

segíteni akar.
Minisztériumában bürokráciától mentesen akar 
ja elintézni a kereskedelem ügyeit, mert az a 
felfogása, hogy a minisztériumnak olyannak 
kell lepni, mini egy kereskedelmi vállalatnak: 
a pontosság, előzékenység és az igények kielé
gítése legyen itt is a cél. Mégis van különbség 
a minisztérium és az üzlet között, mert amig 
a jó kereskedőnek az a célja, hogy vevőjét oda
szoktassa, hogy az visszajöjjön hozzá, addig a ■ 
minisztériumnak úgy kell intézni az ügyeket, 
hogy a fél

megnyugvással távozzon és panaszával ne 
térjen vissza.

— A kereskedelem felsorolt tiz pontjából 
úgyszólván valamennyit magáévá teszi. A kö
zelmúltban irta alá néhány hatósági üzem meg
szüntetésinek dekrétumát. Meg akarja szűntetni 
az árrombolást és hozzájárult a kondicióegyez- 
tető bizottság létesítéséhez. A jövőben is min
dent el fog követni, hogy a kereskedelem moz
gási szabadságát minél jobban biztosítsa.

A kereskedelmi miniszter felszólalását nagy 
lelkesedéssel fogadták és percekig tarló taps
sal üdvözölték Kenéz Bélát, akiről Sándor Pál 
megállapította, hogy hosszú idő után az első 
kereskedelmi miniszter, aki a kereskedelem 
igaz barátjának bizonyul.

ÉBER ANTAL,
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarn el 
nőké Sir Berbert Sámuel volt angol belügy
minisztert idézte, aki azt mondotta, hogy az 
összes nacionalizmusok között a legnagyobb 
őrület a közgazdasági nacionalizmus. S meg
állapítható, hogy abban az arányban romlott le 
a világgazdasági helyzet, nmily mértékben a 
világ gazdaságpolitikója letért a szabadkeres- 
kcdelem alapjáról. Meggyőződését fejezi ki 
azonban, hogy rnost már mégis csak a küszö
bére jutott a világgazdaság annak a korszak
nak, amikor

a srabadkereskedelem elvei fognak érvé- 
nyesii’til.

Éber Antal beszédében még a devizagazdálko
dás mai rendszerét kifogásolta és a közüzemek 
leépítése mellett foglalt állást.

Ezután megválasztották újból az OMKE ed
digi elnökségét és tisztikarát, majd Balkányi 
Kálmán ügyv. igazgató terjesztette elő jelen
tését, amelyhez Vértes Emil az OMKE alelnöki 
szólalt fel elsőnek.

//orudfh-István főtitkár terjesztette ezután a 
elő a határozati javaslatokat, amelyhez Fürst 
Gyula (Pécs), az OMKE álelnöke, Fónai Vil
mos (Kaposvár), Engel István (Miskolc), Bot 
ler Zsigmond, Hartenstein Ignác. (Gyoma), Gál 
Samu (Makó), Mond se he in Béla (Pécs), Gáspár 
Füiöp, Darvas Zsigmond. Lukács Vilmos (Nyír
egyháza), Róna Manó, Kiéin Andor (Balassa- 
gyarmat), Kroó Vilmos (Debrecen), Porgesz 
Vilmos (Csorna), Goldbcrger Manó, Hoffmann 
Jakab (Csorna), Pirnitzer Ede (Szekszárdi szól
tuk hozzá.

Barényi postatakarék
pénztári főtanácsos

11.000 pengős sikkasz
tása a bíróság előtt

A budapesti hiinletötörvényszék Kdb-tanácsa 
mn, hétfőn reggel 9 órakor kezdi meg Barényi 
Béla postatakarékpénztárt fűtisztviselő bűnügyé
nek tárgyalását. Annak idején nagy feltűnést 
kellett a bűncselekmény kipattanása és a ma- 
gnsóllásu főliszlvkelő letartóztatása. Később 
azonban Barényi t szabadlábra helyezték, az el
járás azonban tovább folyt ellene.

A mai főtárgyaláson lesőnek a vádiratot Is
merteti a bíróság elnöke. E szerint az ügyész
ség

cgyrendbell folytatólagosan elkövetett híva- 
vatuli sikkasztó*

bűntettével vádolja Barényi Belát, mert tavaly 
januárban a postatakarékpénztár ügykörébe 
tartozó központi zálogház pénzeszsákjait meg
dézsmálva

11.400 pengőt tulajdonított el.
Barényi — a vád szerint — oly módon mani
pulált a pénzesrsákokkal, hogv az egypengősö- 
két tartalmazó zsákokba W filléreseket helye
zett el. Amikor egyik lisztviselő rájött nz első 
manipulációra és jelentést tett erről, azonnal 
rovancflOlást rendelték él és szinte

néhány óra alatt pontosan tisztázódott
Bnrcnyl Béla régóla űzött .visszaéléseinek min
den- részlete.

Barényi a váddal szemben egészen wj és meg 
lepő védekezéssel all eió. a mai tárgyaláson-

Azzal védekezik, hogy öt néhány napra beosz
tották a postatakarékpénztár főintézclébe s ez
alatt derüllek ki a visszaélések. Barényi szerint 

az ö távolié tehén történt a pénzcsz.MÍkok 
kicserélése.

A törvényszék tizenöt tanú, idézett be a mai 
tárgyalásra s a tanuk legnagyobb része megcá
folja Barényi védekezéséi s azt állítja, hogy

a főtanácsos követte el u vétkes munlpulá- 
ciókal.

Barényi Béla egyébként egyik régi megbízható
nak ismert tisztviselője volt a poslatakaréknak; 

24 esztendeig teljesített szolgálatot,
amig bűncselekménye kipattant és a vádlottak 
padjára került.

Májusi vásárunk 
tartama alatt újdonságainkat csak delaill aa 

árusítjuk 

nagybani árakon!
gt)o 
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Nagy választék kötszövött cikkekben, bútor 
szövet- és függönykelniékbcn, szalagokba^ 

és csipkékben.
Hatalmas árukészletünkből ez csak 

néhány példát
Kirakataink Budapest látványossága

Flscher Sin es Társai rl 
selyem- és nőidivatáruház 

Budapest, V.; Bécsi-utca 1U.
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A Nemzetközi Vásár első vasárnapja
Purgly földmivelésügyi miniszter a kiállításon

Vasárnap a megújuló zivatarok ellenére, 
fi publikum tízezrei öntötték el a Nemzet 
töri Vásár útjait. K szaporán sz.ukudó eső 
tényleg nem zavarta a publikumot szemlé
lődésében és a vásár látnivalóinak zavar- 
talon élvezésében — ez az Idei vásár uj 
Struktúrájának köszönhető, mert a kiálli- 
tfint építészetileg tigy oldották meg, hogy 
Úgyszólván

valamennyi utat árkádosán képeztek kl 
és így még a nyílt területek útvonalai 

h teljes biztonságot nyújtanak az. eső és 
szél ellen.

A főváros kertészeti hivatnia hatalmas ho
mokkal megrakott szekereivel készen állott, 
hogy állandóan száraz homokról gondoskod
ik a publikum lóba alatt. A vasárnapi lá
togató közönség soraiban a felső- és alsó
hoz rengeteg képviselőjével, nem egy állam 
titkárral találkoztunk, a kabinet tagjai*  kő
iül ezúttal

Purgly Emil földmlvelésügyl miniszter 
jött el két miniszteri tanácsos társasá

gában.

A Bihari tömlős juhturó, mely évek óta az 
•Iső dijakat nyeri, a nugyközönség körében igen 
elterjedt kitűnő minősége és olcsó ára minit, 
ez nlkalomal is nagy keresletnek örvend a kiál
lítás élelmistcrosztályában.

IJIaii Albert lientesúrugyár (Conti-ufca 1). A 
tű év óta fennálló gyár kiváló minőségű áruval 
és olcsó áraival az egész országban nagv nép 
szerűségre tett szert. Főként rendkívül Ízletes 
virsli, sonka, szalámi gyártmányai hódítottak 
inég a közönség széles rétegeiben. Fióküzletei 
közül különösen kiválik a Rákóczl-ut 56. szám 
alatti, a modern higiénia minden követelményé
nek megfelelően felszerelt, nemrég megnyílt üz
lete, ahol a kiváló gyártmányokat állandóan 
nagv tömegek vásárolják.

BUrfcrmehtcr Károly csónaképítő üzemének 
'(Budapest, Hl., Római part 48.) a kiállítása » 
< sónak-r.söpört egyik érdekes látványossága. A 
bemutatott evezős-, sikló-, móloros- és vitorlás
csónakok gondos, ízléses munkára vnllnnak, 
tartósságukkal és olcsó áraikkal pedig az evező
sök körött igen nagy népszerűségre lettek szert 
A kiállítást állandóan nagy tömegek szemlélik 
• már az első napon számos megrendelést ka
pott a népszerű csónaképílő cég.

A (lalllaghrgyl Ásványvíz nz elsők közé emel 
Jcedett, mint ahogy minden évben elviszi a pál
mát. A szakemberek és a nagy közönség előtt Is 
ez természetesnek tűnik fel, hiszen a Csillag
hegyi Ásványvíz mór régen igen kitűnő üdiiö 
Italt a publikumnak. Ezt különben Kénét mi
niszter Is tolmácsolta Somogyi igazgatónak. 

A miniszter végigjárta a kiállítást és kiilö 
nősen az élelmiszercsarnok, a borpavillon 
és a Magyar Udvar kötötték le érdeklődé
sét. A Magyar Udvarban különben kapuvári 
pnrnsztasszonyok sereglctték körül a mi
nisztert, urv kérték, hogy intézkedjék — 
tartson tovább is az cső, mert ez nagyon 
jöt tesz a földnek. A miniszter mosolyogva 
meg is Ígérte ezirányu „támogatását".

Távozóban kijelentette a miniszter, hogy 
nagy megelégedéssel látta a kiállítást, amely 
a magyar gazdasági életnek, a magvar 
mezőgazdaságnak és az azzal kapcsolatos 
exportnak méltó kifejezője.

Ma, hétfőn délután öt órakor Kbcr Anlal 
felkérésére Kenéz Béla kereskedelmi mi
niszter „Aktuális gazdasági kérdések" cím 
mel előadást tart a vásár kongresszusi pai 
Villonjában — utána pedig még egyszer 
körsétát tesz a kiállításon.

★

A vásári sétánk közben különösen a követ 
kező cégek kiállításúi vonták magukra figyel
münket:

Ar épitőans’agok csoportjában feltűnést kel 
lelt az Egereséül Kősténbánya és Portiam!- 
ceincntgyúr rt. kiállítási pavillonja, melynek 
minden része uj gyártmánya, az „Üstökös fehér" 
védjegyű fehér portlandcement felhasználása 
val készült. A bemutatott nemesített vakolatok, 
padló- és falburkolatok, valamint egyéb műkő
éi szobrúszinunkák tökéletes művészi hatása 
élénken kiemeli ennek az uj magyar építőanyag
nak jelentőségét, mely nemcsak a hazai építő 
sretnek és cementfeldolgozó ipprnak nyújt uj 
lehetőségeket, hanem kitűnő tulajdonságai ré
vén külföldön is egyre tért hódit.

Az erős forgalom miatt ebben az esztendő
ben a Belváros kitűnő férfi-fehérnemű specia
listájának és uridival szakértőjének,

a Gál Sándor cégnek 
nem sóit ideje arra, hogy kiállításával kimen
jen a vásárra és ott mutassa be ez évi divat
újdonságait. Minden jól öltözködő férfi tudja 
azonban, hogy mielőtt szükségleteinek beszer
zéséről gondoskodik, saját érdekében látoga
tást kell tennie Gál Sándor üzleteiben. Itt em
lítjük meg különben, hogy a cégfőnök nemré
gen kapott aranyérmet és diplomát remekbe 
illő férflfchérncmüiért — a szakma igen kevés 
tagja dicsekedhet cl ugyanezzel. Aki tehát vá
sárolni akar, feltétlenül.keresse fel Gál Sándor 
üzleteit (IV.. Károly király UL 3, IV., Kossuth 
Lajos-utca 3.).

A Goldbcrger-gyár kiállítása, mint mindig, ez 
évben is vezet.

Grünlekl Testvérek szönycynagykcreskedö 

rég (Budapest, V., Bálvány ucca 4.) patinás 
nevéhoz és tradíciójához méltó módon vesz 
részt a tavaszi vásáron, ahol gyönyörű mo
dern és perzsamlntájú gépszőnyegeket, pam- 
Ingátvetőket és különböző cikkeket állít ki. 
A cég főnöke ismét bebizonyította azt, hogy 
szőnyegek, függönyök, térítők, takarók és 
minden e szakmába vágó cikkeket hihetetlen 
olcsó árakon árusít, úgyhogy a kiállítást meg
nyitó előkelőségek közül többen elismerésben 
részesítették. A vásár tartania alatt városi üz
letében, V., Bálvány ucca 4., a kicsinyben; 
árusításnál is minden vevőnek a nagybani 
árakból 10% engedményt ad.

BÖSEWDGRFER
alkalmi, vetetek, e.ldi<? no n hallott olcsó -iSíiíL
árakon síinél P, Hamburger
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Guttermuth János céget, aki saját találmányit 
fogsoránál sok fognúlküli embert lett már való
jában boldoggá és megvetette a hosszú élet 
alapját, mert aki jól tud rágni, az minden be
tegséggel szemben jobban ellent tud állam és 
életét jóval meghosszabbítja, mint a kevésbé 
jó fogakkal biró egyén. Kérdést intéztünk a ki
váló mesterhez, akiről a szaksajtó is már sok
szor elismerően irt, hogy: nines-e megint valami 
meglepő újdonsága az emberiség számára? De 
igen — volt a válasz —, de még nem érett meg 
a nyilvánosságra. Guttermuth János áll. vizsg. 
fogászmester fogorvoslása Budapest VII., Ba- 
ross-lér 18 alatt van. Telefon J. 315—88.

Hatalmas embergyűrfl veszi körül azokat a 
pavillonokat, melyekben a vegyészeti technika 
legújabb vívmányát, a „Luxofng“-ot magyaráz
zák a vásárt látogató közönségnek. Ez a csodás 
hatású tisztítószer ruhát, szőnyeget, bútor
huzatot, stb. teljesen kitisztít, a ruha fényét 
eltünteti és appretúrával lálja el. Egy csomag, 
mely 2 teljes öltöny kitisztítására elegendő, 
mindössze 90 fillér. Rövid időn belül, úgy lát
szik, nem lesz fényes, piszkos ruhája senkinek.

Martincsek Mátyás azücs és bőrruhakésrltö 
(Békéscsaba). Lengyel bundái, subái, ulúnkák 
és különféle szőrmés ruhák óriási feltűnést kel 
leltek. A cég már első napon tekintélyes meg 
rendeléseket kapott. Kenéz miniszter elismeré
sét fejezte ki a cég főnökének.

A vásár legkiválóbb pontján építette fel a 
Pharmacla Rt. nagyszerű Ealhiicnt-tornyát. A 
kereskedelmi miniszter hosszan elbeszélgetett b 
gyár igazgatójával. Stranss Imrével és elismeré
sét fejezte ki a gyár áldozatkészségéért. Egyéb
ként a Aa/íment-toronynál hatalmas tömeg áll.

nöl teher antilop cipó »W_
lakkal Is............................................................... ■ Ifcv

Fürii barna f ot cipó P1? —
Fonott szandál la kiültél » 7 Qfl

minden színben ....................................■ I e4f||
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A Pharmacia Bt a vásár alkalmával jött ki lég- 
újabb készítményével, a Sport patikával, pgy 
minden háztartásnak, evezősnek, sportembernek 
nélkülözhetetlen dologgal. Egy nagyon 
dobozban 15 különféle kötszer és gyógyaaef, 
sőt egy sollingeni acélolló is van és ezt I pen
gőért adják a közönségnek. Sőt még minden 
Sportpatika után egy doboz Kaliment gyógy, 
cukrot is kap a vevő a vásár tartama alatt. 
Hiába, ez megint egy iskolapélda, hogy dacára 
a súlyos gazdasági válságnak, ha a közönség 
jót és olcsót kap, tolong, hogy hozzájusson.

Péti Nitrogénniütrúgyagyúr Rt. és N'ltroch*.  
in la Ipartelepek Rt. Kálvin-lér 7. A két vállalat 
Zsilincky Gábor vezérigazgató vezetése alatt 
áll, kinek kipróbált közgazdasági tudása garan
cia a vállalatok fejlődésére. Ízléses kiállításuk 
magukra vonták a látogató közönség figyelmét, 
termékeik nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a magyar közgazdaságot igen nagy behozatali 
pénzáldozatoktól nienfesitsék.

A Rózsa Imre cég szivacs és szarvasbőr gyári, 
mányai kiállításának, mint minden évben, úgy 
most is nagy közönsége volt. A Mázsa cég (Vfl 
Hajós-utca 15. Telefon 258—63) újból bebizo*  
nyitotta változatos és nagyválasztéku kiállítási, 
val, hogy ezen a téren vezető márka. Nemcz.sk 
azért, mert az áru Ízlésességével és gyakorit, 
liasságával messze kitűnt, hanem azért is, mert 
már a megnyitó napon igen jelentős forgalmat 
bonyolított le.

<■ Szlezák László Magyarország aranykosro 
rus mestere, mezőkövesdi római katolikus 
templom részére készitett nagyharangjának zu». 
gása közepette nyitották meg a vásárt A két 
kisebb harang a dunaföldvári szentferencrendi 
zárda részére készüllek. A versedi róm. kát. 
és olaszliszkai róm. kát. egyházak harangjai g 
gyártelepen leszállításra készen állnak. Meg. 
említésre méltó, hogy aranvkoszorus mesle. 
riink mostanában ünnepelte 50 éves évfordulós 
ját annak, hogv szakmájában dolgozik. Szánw 
tálán kitüntetést kapott, amelyek közül meg. 
említeni kívánjuk az 1900. évi párisi világ, 
kiállításon elnyert díszoklevelét, valamint a kiw 
lönböző hazai kiállításokon kiérdemelt 8 dara Is 
nagy’ aranyérmét és számtalan disz- és dicsérő*  
okleveleit, amelyeket kiváló munkáinak elisma*  
réseként kapott. Gyártelep: Budapest, VI., Fratw 
gepán-utca 77. Telefon: Aut. 913—53.

Szilágyi Pál mézeskalácson, ezüstkoszorrt 
mester, Debrecen. Bemutatta díszes sátrába^ 
elsőrangú és nagyon ízléses csemege-mézeska# 
lácskülönlegességeit. Kenéz miniszter meglátó*  
gáttá a cég kiállítását és tulajdonosának elinni, 
rését fejezte ki.

4 ósitolkendövcl, Indqpjhrgn-festésű lenvúszonból kéziéi hímezve, aki 
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HÍREK~
A magyar-német- 

osztrák városszövet
ség ülése Pécsett

* M Hétfői Napló tudósit ójától.) A inagyur- 
fccmet-osztrák sárosszövcls.ég karöltve a ma- 
f>ar vidéki városok kulturális szövchégév-l. 
yp’árnap délelőtt Pécsett tartotta ülését.

Az ülésen dr. Kcndtuich Andor polgármcsl' r 
üdvözölte a külföldi vendégeket, valamint a vi
déki városok kiküldötteit.

Rerzenczey Domokos. Szeged város műszaki 
főtanácsosit a magyar városrendezési tervekről 
tájékoztatta a gyűlést. Maid gróf Klebelsberg 
Kunó volt közoktatásügyi miniszter nyilottii 
m<g a tulajdonképpeni tanácskozásokat, utána 
Ki thy Dezső, a Szövetség igazgatója ismer 
telte a Szövetség eddigi munkásságát és

éléi szavakkal fordult azok ellen, akik a 
.Vidéki városok visszafejlődését hangoztatják. 

, Utána Heinrich Michaelis. a német birodalmi 
Városszövetség elnöke nagyhatású beszédben 
hangoztatta a magyar, német és osztrák váro
sok közös céljait.

Utána Kari Ilonny dr., az osztrák városszö- 
vr ség igazgatója beszélt ugyancsak nagy ha 
'tás mellett.
.'Miután a városszövetségi ügyekkel végezlek 
á pécsi Janus-Pannonius irodalmi társaság 
tartotta meg rendes ülését, amelyen a város 
társadalmi és szellemi vezetői jelentek meg és 
té ztvett az. ülésen mint az erdélyi szépmives 
társaság elnöke, gróf Bánffy Miklós is.,

Fischer Béla dr. elnök üdvözölte a vendége
ket, majd gróf Klebelsberg Kunó volt közokta
tásügyi miniszter nagyobb Goethe-tanulmányál 
ÓIvasta fel, Tolnay Vilmos dr. pécsi egyetemi 
tanár fíárd Miklós költeményeiből, Surányi 
Miklós pedig egyik novelláját olvasta fel.

« — Zivataros csők várhatók. Vasárnap 
teáknem egész nap borult volt az időjárás s 
a délutáni órákban mennydörgéstől vissz
hangzott az égbolt a zivatart jelezve. A Me
teorológiai Intézet prognózisa szerint zivala- 
ipf csak várhatók, a nyugaton megindult 
htcsőkkenések kelet felé való terjedésével.

—, A Magyarországról szóló pénzügyi je
lentés a Népszövetség előtt. A Népszövetség 
tanácsa ma tartja rendes ülését, amelyen 
♦kiterjesztésre kerül a Népszövetség pénz
ügyi bizottságának jelentése Magyarország 
t>ehzügyi és gazdasági helyzetéről Előrelát 
falóig a tanács a jelentést minden további 
nélkül tudomásul fogja venni. Egyébként a 
tanács ülése legfeljebb két-három nanig 
fot» tartani és azon csupán folyóügyek kc- 
ru'nek elintézésre.

— Közel négyhónstpos nyári szünete lesz, 
az országgyűlésnek. A költségvetés és a fel- 
hatalntazási törvény lclárgyalása ulán hosz. 
szil nyári szünetre megy az országgyűlés. A 
költségvetés és az appropriáció vitájának 
befejezése után még az ö.ssz.efcrhelellenségi 
törvényjavaslatot is letárgyalják. A szünet 
azonban junius közepe felé mindenesetre 
Tn?gkezdődik és október közepéig fog tar
tani.

— l.ody Zt'tfn lalal alispán Ünnepiéit. 
A«SlMai<ííW« jelentik: Bődg Zullún zalai al
ispán most líz esztendeje, hogv elfoglalta nz 
alispáni sziket. Ebből az alkalomból a megye 
larsndalma Gyömdreu György fölspin vereté-
<vrl meleg ünneplésben részesül. Hétfőn Hírt- 

jak meg a j-----' 
a megye, a városok és az egész 
képviselteti magát.

— Képkiállitás a Fészekben, 
képzőművészek egy jelentékeny 
kiállítást rendez a Fészek Klub 
bt n. A kiállítók: Krenslok. Orbán 
róczy. llurla Ernő, Baseli Árpád, Márk. Peri- 
roll Csaba, Koszkol Jenő, Jaschik Almos 
lestőmiivészek, Hóna József és Istók György 
szobrászművészek. A kiállítás anyaga rend 
kivűl értékes és méltó mindenképpen a mű- 
v eszelkedvelő közönség érdeklődésére.

— A Zsidó Szemle legujal b száma Bonyodal
muk az Orsz. Iroda elnöki állása körül' Vida 
Jenő é> budai Goldbcrger Leó lemondása kérdé
sevei foglalkozik

óévei meleg ünneplésben 'részesíti. Hétfői.........
• :.::j a megyeházán az ünnepséget, amelyen

társadalom

A magyar 
csoportja 
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PÉtűÉttao víftmerő zseroias a füttap>tdiw$ag apüe:öben — 
nyartianan uan a rendőrség az aideíektiuneK

A főkapitányság bűnügyi osztálya egy 
példátlanul vakmerő zsarolási ügyben indí
tóit nyomozást. Megjelent a rendőrségen 
egy Budapesten lakó bankár-földbirtokos és 
hihetetlennek hangzó panaszt adott elő. El
mondotta, hogv pénteken megjelent a laká
sán egy jólöltözöll lórii, aki

I.ányi állainrcndőrségi dcicktivnek mon
dotta magát es kijelentette, parancsa 
van. hogy előállítsa a főkapitányságra, 
bankár-földbirtokos autón ment a főka- 

az állítólagos dctektivvel, aki 
úgy-

A 
pitányságra az állítólagos dctektivvel, 
íélvezette őt a második emeletre, az i 
nevezett dclcktivfolyosóra. Ebben az időben 
már kihalt, üres volt a főkapitányság épü
lete.

Az állítólagos Lányi a folyosón
az.t mondotta a földbirlokos-bankárnak, 
hogy erkölcstelen üzelmek miatt Föl

jelentés érkezett ellene,
öt bízták meg a nyomozással s most kihall
gatja. Beszélgetés közben félreérthetetlen

célzási telt arra, hogy pénzzel elsimítható 
dolog.

A bankár földbirtokos végül
átadott neki cz.erkóíszáz pengőt 

s erről az összegről nyugtát kapott. Lányi 
„delektiv" ezután még arra kérte, vigye őt 
autóján a Kertész-utcába, ahol hivatalos el
intéznivalója van. Az áldozat még ezt is 
meglelte.

Később mikor elváltak, csak akkor kez
dett nyugodtan gondolkozni és rájött, lehe
tetlen, hogv egy delektiv niegz.sarojja őt. El
ment a főkapitányságra és panaszt tett. A 
rendőrségen érthető megdöbbenést kellett a 
följelentés, de néhány pete leforgása alatt

minden kétséget kizáróan bebizonyoso
dott, hogy nem detektivről, hanem ál- 

detektivről van szó.
A rendőrség nagy apparátussal nyomoz és 
biztos, hogy rövidesen kézrekerül a példát
lanul vakmerő zsarolás tettese.

II

OMIKE májusi tanulmányutarásai
' ......... nyilvánul meg.

15-én Parisba, május 22-én Prága - 
-Berlinbe vezet tanulmányi kirándulást 

Részletes prospektust szívesen 
OMIKE lanulrnánvulazási irodája: 
czi-ul 17 Telcf - .1 33-8-43.

— Az. 
iránt a legnagyobb érdeklődéi 
Május -■ 
Dr. zdn- 
az egyesület. 
Uüld az 
Vili.. Rákó.

— Le akarta vágni szerelmese orrát. Nagy
kanizsáról jelentik: durguez István nagykani
zsai zenészt nemrégiben levilriolozta a szerel
mese. egv fiatal leány. A zenész félszemére meg. 
vakult, (iurgacz vasárnap találkozott a Irány - 
nyal. Szóhaálllak egymással és a beszélgetésnek 
az lett a vége, hogy Giirgucz, feledve a vitriolén 
merényletet, arra kérte a lányt, térjen hozzá 
vissza. Mikor a lány elutasította, kést rántott 
és le akarta vágni az orrát, hogy elcsúfítsa. At 
odaérkező rendőrök és járókelők szedték ki a 
megrémült lányt a dühöng") ember kezei közül.

— Rablótámadás egy nagykanizsai fegylaltos 
boltban. Nagykanizsáról jelentik: A sugárúti 
Risardini féle olasz fagylaltosüzlclhen vasárnap 
rablótámadás történt. A vendégekkel zsúfolt 
üzletbe berohant egy suhanc. belemarkolt a 
pénztárfiókba, zsebregyürle a pénzt és még mi
előtt clfoghuntlák volna, elmenekült. A rendőr
ség. keresi.

rugalmas és kényelmes

PALMA

— A volt budapesti 32-cs gyalogezred thztl- 
g-. ülése május 10-én, kedden este 6 órakor az 
Országos Tiszti Kaszinó II. emeleti kis tanács 
l< miében lesz. A 72-es dal és zenetúrsaság" 
kéri azon biijtórsakal, akik 1917, 1918. években 
a 82 gy. e.-nél szolgáltak, ponlos címüket sür
gősen adják le Budapest, VII, Thököly-ut 29. 
Schulcz vendéglő vagy Bernstengel bajtársivá! 
IX., Márton utca 35c, földsz. 4. szóin.

— Nyáron az erős napfényben fokozottan ér
vényesül a női szépség. Minden nőnek tudnia 
kell, hegy szépségét óvja és növeli, ha Diana 
fogkrémet használ.

— Baleset a pécsi színházban Pécsről jelen
lik: Egry Berla, a pécsi színtársulat művész
nője vasárnap délután a Cigánygróf előadása 
közben elesett a színpadon és kifb amitolla a lá
bát. úgyhogy előadás közben kórházba kellett 
szállítani ,

— Bródy János és PolVicsck Iáli esküvője. 
A pesti társaságok népszerű, kedvelt tagja 
R'ódy János, néhai Bródy Sándornak, a kiváló 
Írónak tia a napokban tartotta meg esküvőjét 
Pollacsek Lilivel, Pollacsek Elemér orvospro
fesszor leányával a dohány-utcai Hősök Temp
lomában. A fialni párt a hoozzálnrlozók, jó
barátok. ismerősök szcrencsekivánataikkal hal
mozták el.

— Gjerirekek állandó pünkösdi királysága 
dr. Raál Károly főorvos Hűvösvölgyi Gyermek- 
szanatóriuma Budapest Hidegkúti ut 47., lel.: 
345-19.

— Kanyarójárvány miatt bezártak tílhb deb
receni Iskolát. Debrecenből jelentik: Láng Sán
dor dr. tisztifőorvos rendelkezésére több elemi 
iskolát és óvodát bezárlak, miután megállapít 
latoit, hogy a tanulók (>G százaléka kanyaróban 
fekszik.

— Az egyetemi adjunktusok az álldsmegszün- 
tetések ellen. Szegedről jelentik- Az egyelem 
adjunktusai, gyakornokai és tanársegédei va
sárnap nagygyűlést tartottak, amelyen számos 
egyetemi tanár jelent meg. A gyűlésen tiltakoz
tak a tervezett egyetemi adjunktust állások 
megszüntetése ellen és elhatározták, hogy ez» 
irányban memorandummal fordáinak a kor
mányhoz. A nagygyűlés kimondotta az egyetemi 
tanársegédi kamara megalakítását is, amelynek 
elnökéül Veress Elemér szegedi rektort, ügy
vezető elnökül dr. Szentgyőrgyi Albert égve- 
térni tanárt választották meg.

— Evangélikus lemplomavatás Székesfehér
várott- Vasárnap délelőtt ünnepélyesen avatták 
fel a Székesfehérvárott emelt uj ágostai evan
gélikus templomot. Az avatáson megjelentek 
Kiss István és Kapy Béla püspökök, báró Rad- 
nánszky Gyula egyetemes főfelügyelő. Szirti- 
nyavfziy Sándor ny. államtitkár és gróf ,S.-r- 
cliényl Viktor főispán. Utána díszközgyűlés 
voll, melyet disz.cbéd követett.

DIAArcsAfiNOK
RÁKÓCZI ÚT 72-74.

Tavaszi képes áeiegyzékünk megjeleni, melyet Mvinatra díjmentesen ttüldünk
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A Keresztrejtvény- 
Olimpiász XII. heti 

50 dijának nyertesei:
XII. tiímu „Sirrltrorlól OirnHek'*  Mre*<tr*|t  fényünk 
UifglrjtH koa.lt ■ k**rfhri4  aj4n<14knbfil o*ifnlluk  »»4t:

I. 2 femet * Nrmwtl Srlnliázha Rerc-r Otlan. |)u 
d«P«»t. Ar»<li ■; 31. — ». 1 iizi»H< i ilól 6 MilvétáviJ
bifalllrr Kötél, L'jprM, Gr. Károlyi u. II - »■ 1 ru<l 
• »en'CKr*zalá'nii  dr. Bánya; Módóné. (tudatiról.
Firuiwfly u. 3(i - 4. ! drb. ezústccruíét Neumann
Árpád. Budnpfot. Margit-korút 50/32. - 4. 2 jegyet »
jóváírni Q|>, r< llMinhötba Medina Hugó, Rudapral, 
Al*<>  rdóoor ii. 30. *.  2 Jegyet a Royal Orfeumba Wé-
hr Jöinrl Hiidnpeot. Klrály-u. 2*.  7. 1 l’hlllp*  adó
i*6rl  Srhiln Sára, Budnpfot, Vörfttmarly-u. 1.3. -■ A. 
1 pár Itollár-harianyál Juráfokó Bélóné, Mlikole, Szí- 
flvnjlu. 8. 2 oremélves Oéneo-vaeonrál Nádar
Kárai;. Budup>-ol, József kit. 7H. -• (8. 1 nagy doboz 
orgvoo 11. II. r-rajtot t»»». Winler Fülópné. Budaprot. 
Lányi u 21 II. 6 nagy doboz Egger mellpaotlillát 
Wortiniinn Mária. 7.>:fs«rrs>rg. IS. 2 rjdlóUnipál 
Matolco; Atilla. Rudapfl, Horthy Mlkló- u' 2*.  _ 11. 

n.'nijcgy.t Sitin lAorló. Rtidapr-I, Kálvária tér IX. — 
14. 2 mozijegyei Grelbal Jenő, Budapest. Rdth Gyára)- 
t’tea fi ti. 1 pár Gv Vi harhnyát Jaknhovlla Irén, 
Budapest. U. iiib.ns/t v-utca 31. -- 18. 1 pár férfizoknit 
^ibSnwald lirre, Sáiorpatak, Kossulh-u. — IS. 1 doboz 
I'ilavilH «. 1 üveg l'lltgoi t Gárdonyi József, Budaprot 
Antal u 15 IS. ’’ darab jegyei a Komédia Orfeumba 
dr. Sehuld László, Budapest. Nádorit. VI. 18. 12 lu 
hús Pianj (ogk ém.t ticrzsehrk Mlhál;, Rákosszent
mihály. D'ófn.ti, frc, Sd. fi tubus Diana fogkrémet dr. 
fiebsl Jolán. Balatonkenese. _ 11. 1 yzinra aiványpárnát 
W« tsz kiári. Budapest, Dob u. 70. IS. 1 orine*  di- 
xánvpárnál Guru Eerenené, Szegeit. Sajka-u. 12. - SS.
1 Echo rádtóiánipát Bundler Tibor. Budapest, Király
aira ’JS. 14. 1 Irho rádióláinpát llalbwldl Frigyes, 
Budapest, Onzy-ut K. SS. 2 mozijegyet Grost Béla. 
Budapest. Ornagy-u. 8. 38. 1 doboz Ovomnlllnet
Nthieilngrr Imre, Pára, Színház tér 2. 17. 1 doboz,
Dt.hrl Mául efokoládél Braunsteln Márta Győr. Szé- 
iGikerl*u.  23. - W. 1 darab forgókondenzátort Sehlndl- 
Lerger l.ajn-. Budnprst. GyAli ut 1ő/d. — 18. 1 sport- 
•zemüveget Ha>er Mihály. Felsdgiid. - 30. K.gyeden
elóflzulésl n Tündérujjakt a Kvasz I.ajosné, Békéscsaba, 
Iforhy Miklós u. 10. 31. 1 esomag Velosa förddlub-
1 t ál Sehalkovsiky Mihály. Rákospalota. Karsa-u 32.

88. I Vatmesöwl Schiller János, Budapest, Rudolf- 
takp. 3. 88. 1 doboz Cadcu'i csokoládét Matúra Oillila.
Budapest, Aréna ut 1'22. 14. 2 doboz Kallmcnt eukm-
kát llj. Srhwrldler Jóeset, BalatonfUred. — U. 1 Rumba 
pullowert Rékeff; l.ley. Kispest, Tisza Kálmán-tér fi-3 
— 84. I fén> képutalványl Nagyldai Pál, Budapest,
J)< ók Ferenc u IL . 87. 1 fényképutalványt Goldber- 
ger FJla, Budapest, Csányl-u. 10. — 8M. 1 fényképutal- 
ványl Bornrinlssso Aurél, Budapest, Ném< Ivölgyi-ut 
72. — 38. 1 bronz clgaretlaeloUót VJaduei Emil. Mátyás- 
flíld. Gyula u- I. 48. fi énborolvovrnaét és 1 rúd 
s -fppant dr. <>rlln Albert. Budapest. Rérkoesis-u. 2. — 
dl. 1 zseblámpát W'elehnsr Jóssal, Budapest. Arsnykéz- 
uiea 4 — 41. 1 doboz Yes-pudert és i Yes-szsppsni
3' éber Józsefné, Proterifiábet. Kóle&ey-u. 15. — 43. 1
í 'Tg kölnivizet. 1 (Ívig Gammát és i szappant Winkler 
l inó. Sóskút. — 44. Negyedévi előfizetést a Rádió- és 
Lnlóama'Arre dr. Barin DezsA, Szeged. Deák Ferene-u.

48. 1 üveg Yeslart és 1 csomag levrskoekdl Marii 
• Ii Igy estié, Budapest. Kerék-u. 18. - 48. I könyvet Ml 

I óla Réla. Bolyok (ltorsódin 1. 3. 1 kónvvet de.
i jdrl Nagy István, Miskolc. Brtnényi-U. 4. — 43. 3 do- 
I oz. ho*v|  év 1 csomag szappant Lfebninnn Margit. Bu
dapest. Nefelrjts-u. sO. — 48. 2 móri legyet Baboezky 
István, Budapest Klskomna-u. fik — 18. 2 mozijegyet 
Nagy Tibor, Budapest, Szt. Dnmonkos-u. 19.

Vidéki és környékbeli nyerteseknek nz aján
dékokat postán küldöttük el. A fővárosi nyer
teseket kérjük szíveskedjenek az ajándékok ál- 
sétáié végett kedden, szerdán, csütörtökön, de 
legkésőbben pénteken délután és 6 óra kö
lnit szerkesztőségünkben jelentkezni.

♦

A keregy.frejfvény-ollmplísg XII. számú szer- 
késztől üzenetek keresztrejtvényének megfej
tései

Ha van még egy perc Ideje, irja meg kél sor
ban. hogy volt megelégedve keresztrejtvény- 
oilmpiászunkknl?

*

Multhctl kcrctszlrejlvényiluk megfejtése: 
Vízszintes sorok: 4. Mii ér a lesi, ba nincsen 

feje. 22. Kérdem hölgyeim, hilck-c a férfiak?
Függőleges sorok: 3. Földi Mihály: Isten or- 

B/iiga felé. 20. Beszélgetés egy szekfüvel.
A HÉTFŐI NAPLÓ 

szerkesztősége.

— Eltemették Bankó Elemért. Vasárnap dél
titán zuhogó záporban s nagy szélben temették 
el Ihmkó Elemér miniszteri osztálytanácsost, a 
/)ré/»r-ügy sokat emlegetett koronatanúját. A 
végtelenül egyszerű temetést szertartást a csa
lid tagjai, a voll iskolalórsak s egypúr nlacso- 
nvnbbrangti minisztériumi tisztviselő hallgatta 
ségig. Mikor a vasárnap délutáni tfivnszi zápor 
a legeröscl l en zuhogott, akkor vitték ki a ko
porsót a sírhoz. Nem kísérte más. mint az cl 
li iiyl apja, felesége és gyermekei.

— A Svábhegyi Szanatórium volt betegei- 
] <il alakult részvénytársaság, Hetjyvidél.i 
S:<inalórium III. néven kibérelte a Svábhegyi 
S.-unatói iinnol \z onrónni hirii syunutörhtin 
orvosi vezetését dr. Györki Béla főorvos 
vette ál.

x A Nemzflközl Vásár megnyitása alkalmából 
BHinknlársitnk seregszemlét tarlóit László és 
Fekete cég Petőfi Sándor-ulrH 11 — 18. szám 
ni.itt levő különleges női- és fórfidivnlkelmék 
áriiház.ibnn Különféle anyagok szinorglAJa kép 
ráztalo'l el bennünket. A Goldberger.gyár összes 
cikkei megtalálhatók n cég óriási raktárában. 
Információnk szeriül a László és Fekete cég a 
Nemzetközi Vásár tartama nlall, e hó 7-től I7 Ir 
vevőinek egy különleges kedvezménnyel asolgai, 
amennyiben az előirt árakból minden cikknél 
10 százalék engedményt nyújt.

esten tegyen at

HM IMOS
alsó ima

a Kalapos

NvaMandO, 
ingo, 
plzsamBla 
a tojiobh. legiztbö 8( divatos

KAHOLY-KORUT 3. A SARKON

HÖLGYEKET ÉRDEKLŐ 
DIVATLIJDONfÁGOK

gyapjúszövetek, georgeitek, kosztüm, kabát- 
és ruhaselymek, nyersselymek, valamint 
válogatott mintájú divatos mosókelmék 
nagy választékban kerülnek eladásra

BINÉTu BARNA
szövet- és selyemkülönlegességek áruházában 
Budapest, V., Deák Ferenc-utca 18._______

Revolveres, bicskás éjszakai 
közelharc a Huugária-köruton
Két súlyos sebesUltje van a kocsmai háborúnak

A vasárnapra virradó éjszaka segilség- 
liiállnzás, revolverdörrenés és sebesült em
berek jajveszékelése verte föl a Hungária- 
körűi csendjét.

A 38-as számit házban lévő kocsmában 
munkásokból álló két asztaltársaság tagjai 
összeverekedtek. A vendéglő személyzete 
közbelépett, hogy rendet csináljon, általá
nos verekedés keletkezett,

bicskák kerültek elő, majd a tumultUR- 
ban hirtelen revolverdöirenés ballat- 

NZOtt
és a vendégek közül Nuria László gyári
munkás véresen esett össze, barátja, Tö- 
röncsey Győző kovácssegéd szintén vértől 
borítva maradt a padlón.

Rövidesen rendörök érkeztek, akik eláll- 
ták a kocsma kijáratát, a főkapitányságról 
rendőri bizottság is érkezeit és megjöttek a 
mentők is. A mentők megállapították, hogy

Nuria Lászlót lapockája táján revolver
golyó érte, 

balkarját pedig mészároskéssel átszurták, 
mig Töröncsy Győző három késszurúst ka
pott. Törőncsyt és h'uriát kórházba vitték,

CYANOZ ^MLM‘ TAKARU
— Bajai ügyvédek kardpárbaja. Bajáról 

jelentik: Boráczy Kálmán dr. ügyvéd egy 
járásbirósági tárgyalás közben megsértette 
Kiéin Bódog dr. ügyvédet Kiéin lovagias 
útra terelte uz affért és a felek kardpárbajl 
vívtak a bajai folyamőrségi laktanyában. 
Kicin dr. a fején kapott sebet, de könnyebb 
sebet kapott Boróczy dr. is.

— A Nemzeti Gyermekhét első vasár
napja. A Nemzeti Gyermekhét előadássoro
zatát vasárnap a Székesfővárosi Pedagógiai 
Szeminárium házában tartották, ahol Tábori 
Kornél szerkesztő tartott mindvégig érdekes 
és nívós előadást a modern gyermekvédelem
ről. A megnyitó előadás után az ifjúsági vö
röskereszt, a cscrkcsz-leánytáborok és a 
svájci gyermekotthonok életét és működését 
ismertető, nagy figyelmet érdemlő filmeket 
vetítettek le.

— Utazók gyűlése. A Kereskedelmi Alkalma- 
zollak Országos Szövetsége Utazók Szakosztálya 
vasárnap délelőtt rendkívüli taggyűlésen fog
lalkozott a kereskedelmi utazók súlyos és im-4 
már Inrthnlntlnn helyzetével és elhatározta, hogy 
a sérelmeket a kereskedelmi kormányhoz jut
tatja el, ahol a felsorolt követelések törvény
hozási utón való sürgős rendezésit szorgalmaz
zák

— 30 éves találkozó. Az. 1902. évben a VI. 
kér. nagymező-utcai fehőkereskedclmi iskolá
ban érettségizett osztálytársak f. é. junius hó 
5-én, vasárnap délelőtt 10 órakor találkoznak a 
városligeti Gttndelnél. Megjelenés bejelentendő 
Ncubaurr Emil IV., Váci-utca 21.

3EAIogcó<flulAfv

•
 aranyat, cz.AMö*,  tirilliAnrot hlha'eflen n>a;ns érőn 

veaaak. háncalca ékazcrU«l«u Rikócsl-ui 9. »z*m

— Flscher Simon és Társai cég feloszlatta 
engros osztályát. A súlyos gazdasági viszonyok 
arra kónyszeritelték a Belváros eme régi patinás 
cégét, hogy a nagybani eladást beszüntesse. A 
Bécsi utca 10. szétüti üzlelhúzbnn most tnegket- 
dfldö májust vásár alkalmából n cég a kizáróla
gos dctnil-cladásra tért át és az újdonságait, a 
közismert Fiscbcr minőségeket nagybani árakon 
bocsátja vevői rendelkezésére. Ennek tulajdonít
ható a vásár rendkívüli, szinte páratlan sikere.

Rozgonylnál 3 művészi fénykép 8 P. 

Üzemel 
meenyiitaKi
M6reók«tt Arak, kIHInO e'M(4i,
vorötény, plhrnlí, stórakozis.

Siobarrndel^at Hndnpcst. Klroly-kUrat 3 n.Tel. 45!-O?. Siótok Tel. 1.

azonkívül még húrom könnyű sebesültet 
kötöztek be a mentők.

Eznlatt a rendőri bizottság megkezdte a 
kihallgatásokat. Több tanú azt vallotta, hogy 
n kocsma alkalmazottai, Komoróczg Ferenc 
19 éves és Kopréma János 20 éves csaposok 
közül használhatta valamelyik a revolvert. 
Kihallgatták a csaposokat is, akik azonban

tagadták, hogy revolverhez nyúltak 
volna.

Azt állítják, hogy ők ugyan kituszkolták a 
helyiségből a vendégeket, de egyebet nem 
csinállak. Revolvert nem is találtak náluk. 
A kocsma egyik asztalában egy golyótárra 
akadtak, ebből három golyó hiányzott, do 

a revolver szőrén-szálán eltűnt.
Komoróczyt és Koprémát előállították a fő
kapitányságra és most tovább folyik a nyo
mozás, hogy tisztázzák,

ki használta a revolvert.
A vizsgálatot nagy apparátussal folytatják, 
mert a lőfegyverei elkövetett emberölésnek 
még a kísérlete is statáriális eljárás alá tar
tozik.

— A győri templomráblás letartóztatottja 
a vizsgálóbíró előtt. Grünziveig Jenő pesti 
vállalkozó, akit a győri zaidótcmplomban 
történt lopással gyanúsítanak, a vasárnapot 
már az. ügyészség Markó-utcai fogházában 
löltölte. Grűnzmelgel együtt útküldötlék az 
ügyészségre a bűnügyben felvett jegyzőköny
veket is, amelyeket a soros ügyész vasárnap 
vett át és tanulmányozott. Grünzweiget ma, 
hétfőt vezetteti maga elé a vizsgálóbiró és ki 
fogja hallgatni. A kihallgatás ytán történik 
majd döntés, hogy fcnlarlják-e további le
tartóztatását, vagy szabadlábra helyezik.

— A kakaó és a sport. Ilyen címmel egyik 
bél fői lap legutóbbi számában cikk jelent meg, 
melynek Írója kifogásolta, hogy egyik kakaó
gyárunk nem közölte a nyilvánossággal, hogy 
„olympiai csokolúdé“-ból mennyi jutott az 
olympiai alapnak. Mi utánajártunk a dolognak 
és megállapítottuk, hogy a sportszerető magyar 
közönség jóvoltából a Boon-gyár már eddig 
1200 holl. forintot bocsátott devizában a ma
gyar versenyzők olympiai kiküldetése céljából 
rendelkezésre. Az olympiai csokoládé nem drá
gább a rendes csokoládénál.

mn ECNUCC szakorvosRBW ■ rtCillE,n vfir-. bőr-fis namlboteffrk 
■B«ain»aBuaaa»ia»»»a "* k rendel egéex nap 

liskúczl-ül íl!, í. érni I. RóKumsI szemben.

— Pucc-jclmondotpólyázal. A pályázatok fe
lülvizsgálására hivatott zsűri elkészült munkájú
val. A zsűrinek sokezer pályázatot kellett át
vizsgálnia, munkája tehát nem volt könnyű. A 
pályázatokat felülvizsgáló zsűri arra a megúlla- 
pitárra jutott, hogy a pályázati feltételeknek, 
különösen, ami a Pucc, sokoldalú felhasználha
tóságát és a jelmondat tömörségét illeti, a kí
vánt mértékben egyetlen pályázat »em telt ele
get és ezért elhatározta, hogy a sok ügyes és 
ligyclemremclló pályázat közül, a kitűzött 200 
pengős dijat felosztva, a következő jelmondato
kat 40—40 pengő jutalommal tünteti ki: „Tu
dom. hova futsz te strucc. Meistcr-féle Puccért 
futsz." Beküldte: Harmalh Imre, Budapest. 
..Pucc a neve, Pucolj vele." Beküldte: Löxvy 
Margit, Budapest. ..Szegény asszony, puccos 
(látna, mindent Puccal pucol máma." Beküldte: 
Kis? László. Budapest. „Ember piszkit, Pucc-por 
tisztit." Beküldte: Ifjú Magdiin, Pécs" „Egy do
boz pucc, semmi más ettől csillog a lakás." Be
küldte: „Sors hona", Budapest.

A fekete lista után 
most inkasszó központtal 
kísérleteznek a szabók

A gazdasági válság a fekete-lista után egy uj 
fogalommal ismerteti meg a közönséget. Az t1j 
fogalom neve: Inkasszó Központ. A szabómon 
terek közösen állítják fel.

A fekete-lista ugyanis nem vált be.
A szabók künnlevőségei egyre szaporodtak s 
most az uj szervvel az Inkasszó Központ-14 
próbálkoznak meg és remélik, hogy erősen 
felszaporodott követeléseiket ennek segítségév -| 
aikerül majd behajtani.

A Szabómesterek Országos Szövetséginek < 
SzOSz-nak legutóbb tartott ülésén ugyanis el. 
határozták, hogy

a szövetség keretein belül egy hivatalt álli- 
tanuk fel,

ahová beküldik követeléseiket, a hivatal pedig 
majd gondoskodik a behajlásról.

Az uj hivatal körlevélben közölte a Szabó, 
mesterek Országos Szövetségének tagjaival t 
megalakulását. A körlevélben megírták, hogy a 
hivatal feladata az lesz, hogy behajtsa n szábó- 
’iirstorek alván követeléseit, amelyeket ők bár
mely oknál fogva

cr.idelg behajtani nem tudtak.
Azt is közli a körlevél, hogy a behajtás megin
dításánál a felszóKlólevelek portóküllségeil elő. 
legezni kell.

Kérdés, hogy az eddig behajthatatlan követe
lések megérik-e a por lóköltségei?

A Nemzetközi Vásár esti látványossága

kivilágított repülőgépe I

0 A BlOSz teljes ülése. A Biztosiló Intézetek 
Országos Szövetsége Gergely Tódor gazd. fő
tanácsos. vezérigazgató elnöklésévcl most tar. 
tóttá teljes ülését. A napirend előtt elnök ke- 
gyeletes szavakkal emlékezett meg Gonda Iliéi 
dr.-nak, a Phönix életbiztosító társaság magyar
országi vezető igazgatójának haláláról, mélfátva 
az elhunyt egyéniségét és azokat az érdemeket, 
melyeket Gonda Illés dr. az életbiztosítási in
tézmények népszerűsítése és fejlesztése körül 
szerzett. Miután Lédcrer Henrik és Cccsy Imra 
dr. igazgatók a Phönix társaságok köszönetét 
tolmácsolták a megemlékezésért, Kutast Elemér 
dr. a Szövetség igazgatója, előterjesztette az el- 
nökség jelentését a Szövetség 1931. évi műkő*  
déséröl.

A jelentés behatóan ismerteti a gazdasági 
válságnak hatását a biztositási üzletre, majd 
részletesen beszámol azokról a nehézségekről, 
amelyeket a deviza-korlátozások a bizlosiln-i 
üzlet terén okozlak, vázolva azoknt az intézke
déseket, amelyek utján sikerült úgy a külföld*  
dél való viszontbiztosítást kapcsolatok terén, 
mint a belföldi forgalomban az Idegen pénz
nemek szabad forgalmának korlátozása állni 
szükségképpen előállott zavaró tényezők hatá
sát n lehelő minimumra csökkenteni. Részleté*  
sen ismerteti a jelentés az 1931. évnek n biz
tosítási üzletet érintő törvényhozási intézkedés 
seit, a különböző adósvé.dehni intézkedéseket, 
az uj autótörvényt, foglalkozik a részvénytársa
sági reform tervezetével, a mérlegrcndelettel. a 
különböző udó- éa illetékügy! rendeletekkel, 
végül a Szövetségnek az egyes biztosítási ágak 
különböző kérdéseiben kifejtett kezdeményező,- 
seivel.

Miután a teljes ülés az elnökség jelentését 
tudomásul vette és hz előterjesztett zárszáma
dást jóváhagyta, megejtette az elnökség és a 
végrehajtó bizottság tagjainak három évre szóló 
választását. Elnökké újból megválasztatott Ger
gely Tódor m kir gazd. főtanácsos, az Ebo 
Magyar Általános Biztosító Társaság vezérigaz
gatója, alelnökké pedig Láng József m. kir. 
gazd. főtanácsos, a Gazdák Biztosító Szövet
kezdenek vezérigazgatója és Rcincr Mihály 
m. kir. kormónyfőtanáesos, nz Adriai Bjzlosilo 
Társulat magyarországi vezető igazgatója.
0 A Nemzeti Takarékpénztár és Bfnk r. *•  

igazgatósága a május 17-én megtartandó köz
gyűlésen a 70.474.98 pengő nyereségből 1 peng” 
osztalék kifizetését fogja Inditvónyozni. vala
mint javasolja az alaptőkének 12.000 drb rész
vény visszavásárlása által 1.200.000 pengőről 
900.000 pengőre való leszállítását.
0 A Magyar Kereskedelmi Hitelbank —* 

Schopper .1. G. Részvénytársaság igazgatósága 
mai napon tartott mérlcgmegállapiló ülésén ei- 
bnlározln. hogy az 1931. iizlelévre Osztalék^ 
nem fizet és a mérlegben kimutatott P 16.38G.W 
nyereséget uj számlára viszi át.
0 Magyar Asphalt Részvénytársaság f.

7-ón megtartott közgyűlése az osztalékot J 
pengő 25 fillérben állapította meg.

Magyar Légiforgalmi Rt
NYÁHI MEN'ETHEMD

Érvénr»i 1813 augu»«tu« 11 lg.1
*11 W Ind. BVPArMT érit. ,13.2« »•}} 
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Gyilkosság gyanúja miatt Őrizetbe veitek 
egy egesz családot 

Fér), foiaseg, sava a csendorzog trizeteten
Miskolc, május 8.

(.K Hétfői Naptő tudósitő jónak tele főn je
lentése.) Heteken keresztül tartó nyomozás 
után vasárnap Ostoros község egyik legmő*  
dosahb gazda-fatnilláját helyezte őrizetbe a 
csendőrség. Csaknem az egész családot őri
zetbe vették:

anyát, fiát s a fiú feleségét.
Még a múlt év őszén történt, hogv Sze

rencsi János gazdalegény lélckszakadva ro
hant be a csendőrségre és arról tett jelentést, 
hogy édesapját, a 64 esztendős Szerencsi 
Lászlót, a község lemódosabb gazdáját 

holtan találta a házuk pincéjében.
A csendőrök azonnal kivonultak a helyszínre 
s a pincében valóban olt találták a halott 
Szerencsi Lászlót. Feltűnőbb külsérelmi nyo
mok nem látszottak rajta, csupán u fején 
volt egy kisebb seb. melyről az orvosi vizs
gálat azt állapította meg, hogy iitődéslöl 
származik. A vizsgálat során rekonstruálták 
a történteket, kihallgatták a hozzátartozókat 
s azt állapitolták meg, hegy

agyszélhiidés következtében hunyt cl a 
gazdálkodó.

akit néhány nappal később el is temettek.
Nemrég a csendőrörshöz bizalmas beje 

Hentes érkezeit arról, hogy
Szerencsi László erőszakos halállal halt 
meg s gyilkosait hozzátartozói között 

kell keresni.
A csendőrség a legnagyobb titokban indította 
meg a nyomozást. Később helyszíni szemlél 
tartottak. Szerencsiek pincéjében, vallatóra 
fogták a hozzátartozókat, akik azonban sem

— Bírósági tárgyalás Nagykanizsán — 
szabad ég alatt. Nagykanizsáról jelentik: 
Gerencsér Jánosné háztulajdonosnő felje’ 
lentette a József főherceg ut 102. számú 
ház egyik lakóját, Nemes Pálnét. Azzal vá
dolta, hogy megverte őt. Szombaton tár
gyalta az ügyet a nagykanizsai bíróság. Az 
esetnek nem volt tanúja. Csillaghy György 
dr. ügyész erre azt indítványozta, szálljon 
ki a bíróság a helyszínre és tartsa olt meg 
u tárgyalást. A bíróság igy is döntölt. A bí
róság tagjai, az ügyész, az ügyvédek, a sér
tett és a terhelt a József főherceg-úti ház 
udvarára vonultak, a bíróság sremlét, .tar
tott, azután egy diófa alatt megtartotta a 
tárgyalást. A tanácskozó szobát az udvar 
egyik szöglete helyettesitette. A bíróság 
hatheti fogházra Ítélte Nemes Púinét, de’ az 
ítélet végrehajtását felfüggesztette. A sza
bad ég alatt megtartott tárgyalás hírére szó 
zóval lódultak az emberek a ház környé
kire.

—- Az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga köz- 
jgyülése. Az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga 
vasárnap délután a Mérnökegyesület helyisé
geiben közgyűlést tartott, melyen Rernálh Ist
ván, a Nemzeti Bank nlelnöke elnökölt. Részt- 
vettek még a közgyűlésen Sipöcz Jenő polgár
mester, Kossalka János és Pelrováct Gyula or
szággyűlés képviselők is. Rernálh István elnöki 
megnyitója után Wolff Károly tartott nagyobb- 
s/abásu beszédet Azt hangoztatta, hegy keresz
tény erkölcs nélkül nincs élet.

— Tudományos megállapítások ■ tejről. Az 
Országos Közegészségügyi Egyesületnek a Nem 
zelközl Vásáron levő csarnokában méltó fellü 
Dóst kell a lejről szóló igen elmés kiállítás. A 
tej nagy élettani fontosságát szemlélteti az em
beri lest és a lej alkotórészeinek összehasonlí
tása. Pontos adatokkal mutatja be a kiállítás 
hogy tejben és tejtermékekben a szükséges káló 
riát a iegkedvezőbben szerezhetjük meg. Tudo
mányos kutatások adatéiból látjuk, hogy vita 
mintarlalmukkal a tej és tejtermékek az élelmi 
szerek közölt milyen előkelő helyet foglalnak el 
Egész meglepő a kiállításnak az a szemléltető 
bemutatása, hogy a főzésnél más élelmiszerek 
bői mennyi megy veszendőbe, mig e tejből úgy 
szólván semmi sem. Az egyes városok tejfogvasz 
fásának összehasonlítása mulatja, hogy nálunk 
nemcsak egészségi, hanem takarékossági szem 
pontból Is sokkal több tejet kellene fogyasztani

— Megérkeztek a balatonfüredi orvoshét 
réwevől. Vasárnap este folyt le az ismerkedő
est nz ország minden részéből Balalonfüredre 
érkezett orvosok közt, akik a dr báró Korányi 
Sindor elnöklete alatt működő orvosi testület 
balatonfüredi orvoshelén vesznek részt. Ható
ságok. vármegyék, hivatalos intézmények, az 
Őri és a MARI is képviseltetik magukat az 
immár nyolcadk orvoshéleii Ar első clŐadá<-«- 
lent hétfőn délelőtt dr. Hasen/eld Artúr, dr. 
Tóth István é.$ dr. Lénárt Zoltán professzorok, 
szakmájuknak országosnevü Jeles tudósai 
tartják.

Búcsú három sebesülttel. Zalaegerszegről 
'jelentik: Kisbucsn községben vasárnap búcsút 
tartottak. A búcsúban résztvevő községbe!! le
gények összeverekedtek a Nemmapátiból ót- 
ránduló legényekkel és a verekedés során 
hárman súlyosan megsebesültek. A csendőrség 
megindította az eljárást.______________________

A Fővárosi opGrettszinhGz masora 
a Nemzetközi Vásár legérdekesebb színházi hete!
r£gi orfeum velem történt 

(Rökk Marika) (Fedák Sári előadóestje)

MAYA
.(Honlhy Hanna)

miről nem akartak tudni. A napokkal ezelőtt 
történt kihallgatás sorén, amikor újból ki
hallgatták a gazdálkodó flát, az zavarba 
jött, később pedig

bevallotta, hogy a veszekedés hevében 
megölte apját

Beismerte azt is, hogy édesanyja és felesége 
biztatták fel, verekedjen össze apjával s 
azután lökje le a pincébe. Szerencsi ezt meg 
is tette s amikor egy este édesapja ittasan 
tért haza, összeveszett vele s a pince lépcső 
jén letaszította, ezután a csendőrségre ro
hant.

A beismerő vallomás után ismét kihallgat
ták Szerencsi hatvanéves édesanyját és fiatal 
feleségét, akik azonban

tagadták, hogy bármit is tudnának a 
gyilkosságról, 

sőt azt is tagadták, hogy Szerencsi ölte volna 
meg az apját, hanem azt adták elő, hogy 
Szerencsi János elméje ugy'átszlk elborult 
s csak azért vállalhatta magára a gyilkossá
got.

A csendőrség azonban a fiatal Szerencsi 
beismerő vallomása és egyéb bizonyitékok 
alapján

n gazdán kívül édesanyját és feleségét 
is őrizetbe vette,

a miskolci ügyészség pedig indítványt tett a 
vizsgálóbírónak

Szerencsi László holttestének exhumálá
sára.

A vizsgálóbíró ma, hétfőn száll ki Ostoros 
községbe, hogy a hatósági orvossal exhu- 
máltassa Szerencsi László holtestét.

— A székesfehérvári diákok az olimpiai 
alapért. A székesfehérvári középiskolai 
diákság közölt mozgalom indult meg, hogy 
a kötelező mozgófényképlálogatásra befi
zetett összegekből — miután három moz- 
gószinház megszűnt — az erre eső összeget 
adják az olimpiai bizottságnak. Ez az ősz
szeg 29.000 pengőt tesz ki. A diákság moz
galmára vonatkozólag most folynak a vá
rosnál a megbeszélések és valószínű, hogy 
ez az összeg tényleg az olinpiai kiküldeté
sek alapját fogja gyarapítani.

— Vasárnapi zeneesemények. Szépszámú 
közönség jelenj étében zajlott le vasárnap 
délelőtt Reinitz Béla szerzői matinéja az 
Urániában. Az Ady-költemcnyek Jeghiva- 
otlabb mogzenesitőjének kísérete mellett 
Basilidcs Mária tolmácsolta ulólérhetetlcn 
művészettel az Ady-dalokai. Nemcsak Rei- 
nitzel, de Ady val is kongeniálisan. — A 
Belvárosi Színházban a közismert „Melle- 
rau tánccsoport" mutatta be legújabb tánc
kompozícióit. Igazi táncos szellem hatja át 
ezt a kitűnő együttest, amelynek élén 
Chladek Rozália, (gy hallatlanul ruganyos, 
friss, brilliáns technikájú táncosnő reme
kelt. — Az Operaházban vasárnap este bú
csúzott Rodames szerepében a csíkágói 
olasz tenirosta Franco Tafuto. Tafurónnk 
három fellépése közül talán ez volt a leg
sikeresebb.

— Riasztották a VII. kerületben a hadlrok- 
kantjelvényekct. Nagyszabású ünnepség kere
tében 1700 hadlrokkanljelvényt osztottak ki 
vasárnap délelőtt a á/í//en«n’.vsporltelepcn. 
Ramvay István VII. kerületi elöljáró nyitotta 
meg az ünnepélyt, utána ín áthfalvi vitéz Nagy 
István, Rendek Károly, vitéz Somogyi Albert 
tábornok, vitéz Bdrczy-Rarczen Jenő, vitéz ír
reg Antal beszéltek. Végül kiosztották a jelvé
nyeket.

— Házasság. Gamper Mária és dr. Szabó 
Miklós rendőrkapitány május 5-én házasságot 
kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)

— Adakozzunk • Mentőknek, gytijtőivek a 
házfelügyelőknél.

— Lavina-indulást hirdet egy folyóirat s erre 
a szokatlan esemé-nvre, ha melegben történik Is, 
mégis mindenki felfigyel. Ez a lavina tudniillik, 
mely most indult meg, az ajándékok lavináin 
és a hegyen főnt, a Tárhely című folyóirat *11.  
Tőle származik az érdekes ötlet, hogy minden
kit utolérjen nz ö ajándékainak halmazain. Egy 
Ízléses, jól szerkesztett folyóirattól elsősorban 
érdekes cikkeket és szép képeket vár a közön
ség. A meginduló folyóirat már pár számával 
is beváltotta a várakozást. A látni- és tudniva
lók mellé még terhelt asztali is nyújt a Tűz
hely. A szószoros értelmében. Mert minden 
egészéves előfizetőnek juttat a 9 pengő 60 fillé
res úrért, altér n kiadóban (Budapest. Szervita 
tér 3 I. akár a vásáron {külterület 889 számú 
fülkében) cgv elragadóan kedves ..rurkészletct. 
De ez csnk megindulása a lavinának. Hömpö
lyögve követi a keresztrejtvény-verseny halszél 
csillogó és értéke*  nyereménytőlrgya: élén nz 
első diinak kitűzött Lfngelféle uriszoba s :• 
második dij nyertesének szóló menyasszonyi 
kelengye, melyet a Mössmer József Fiai rég 
szállít. A rejtvényverseny dijai n Fonal- és Him
zőipar Rt. (VII., Erzsébet-körut 24.) kirakatai
ban található.

Tavaszi, nyíri gyaniuszfiuet- 
6s mosúanyag-uldonsayaink

— a legelőkelőbb angol, francié, valamint magyar gyárosaink
tól — a legpompáeabb éa legváltozatosabb színekben, 
cégünktől megszokott elsőrangú minőségek, raktárra érkeztek.

Araink a jelenlegi viszonyokhoz marton, uarsenyen leim OltanakI

A Budapesti nemzetközi Uísdr tortama alatt, e no 7-töl 
17-‘g előirt dralnttűi iqo/o eaBaarnénvt nyújtunk I 
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Diónagyságu jég óriási károkat 
okozott az országban

A Dunántúlon és az Alföldön jeges zivatar^ pusztított 
vasárnap — Egy birtokost súlyosan megsebesített a villám

Vasárnap az ország különböző részein 
nagy zivatar és jégverés pusztított s min
denünnen súlyos károkat jelenteitek. Buda 
pesten is a délutáni órákban hirtelen be
borult az ég, hideg szél süvített végig a vá
roson s a levegő erősen lehűlt, zivatar azon
ban nem keletkezett. Annál nagyobb viha
rok pusztítottak a vidéki városokban, külö
nösen az Alföldön.

Szegedről
érkezett jelentés szerint, vasárnap délután a 
város fölött több mint félórán ál tartó felhő
szakadás vonult át. Tiz percig

mogyoró- és diónsgyságu jég esett.
,4 jégverés ar egész város területén nagy ká
rokat okozott. A vásárosok sátrai felborul
tak, részben el is pusztultak. Olyan erővel 
tombolt a vihar, hogy a Boldogasszony su
gárúton egy hatalmas hirdetőtáblát is lesza
kított a fairól.

A többi alföldi városból is nagy jégverés, 
ről érkezett jelentés.

Kunszenlmiklós
fölött szinte katasztrófáiig felhőszakadás 
volt..4 diónagyságu jégdarabok^ a szőlőkben, 
a kerti véleményekben, a gyümölcsösökben 
súlyos károkat okoztak. .4 jégverés oly nagy 
mértékű volt, hogy a vihar elmúltával

még órák múlva is jégtakaró fedte a 
földet

és a fákat valósággal letarolta "jég. A la-

— Az asztalosok köagyUlése. Az Asztalos 
mesterek Országos Szövetsége vasárnap tar 
tolta közgyűlését. Nagy Antal elnöki megnyi- 
tóiábnn az asztnlosipnr súlyos helyzetéről he 
szélt s olyan intézkedéseket követelt a kor 
mánytól, mint amilyeneket a gazdatársada- 
lom érdekében tettek. Füredi Lajos főtitkár 
inditv-ányára elhatározták, hogy sérelmeik or
voslására különböző kérelmeket terjesztenek 
a kormány elé. Többek felszólalása utón Éber 
Antalnak köszönetét szavaztak a közüzemek 
ellen folytatott tevékenységéért.

— „Anyák napja” vigadót i 
sárnap délelőtt az „Anyák ~~ 
nagyblzottsógn nagyszabású 
dezclt a V

ünnepsége. Va- 
napja” e rszágos 

...... ........ ünnepséget rcn-
__ „ Vigadóban előkelő közönség Jelenlé
tében. A Himnusz elénekeled után dr. Dar 
vas Ferenc gazdasági 
nagybizotlság elnöke 
$zéóel. Majd Ripka 
tartott Ünnepi beszédet, 
társadalom tiszteletét és szereiét 
magyar anya számúra. Ezután 
nz Ópcrahúz Ingja, 
lőfi Társaság trgja,

főtanácsos, az országos 
mondott megnyitó he- 
Ferenc főpolgármester 

■ melyben a magyar 
követelte a 

.................... Szabó Lujza, 
nz Uperahúz tagja, Szathmáru István, a Pe
tőfi Társaság trgja, Mtirgács Kálmán dalköltő 
és Szederkényi Anna írónő szerepeltek a pro- 
grammon.

— t'ldikzés kézben öngyilkos lett egy be.- 
tűrő. Debrecenből jelentik: Szabó Lajcs 32 
évea többször büntetett betörő a debreceni 
vásárban próbálkozott zsebnictszéssel. Egyik 
rendőr azonban felismerte, mire a betörő 
menekülni próbált. A rendőr üldözte, köz
ben Szabó visszafordult és hatalmas zseb
késével feléje szúrt. A szúrás azonban nem 
találta a rendőrt, mire nz riasztó lövést 
adott le. Erre nagy hajsza kerekedett, a be
törő a temetőben próbált egérutnt találni. 
A temetőt azonban körülvették s amikor 
látta, hogy nincs menekülés, sziuepszurta 
magát és nyomban meghalt.

— A Protestáns Egyesület ünnepsége. A má
tyásföldi Protestáns Egyesüld vasárnap ün
nepséget rendezeti, amelyen Kovács Sándor dr- 
soproni egyetemi tanár tartott előadást a 
katholíkus-protcstóns összefogásról. Szegedit 
Lajos ny. kúriai hlró a keresztyén egyházak 
összefogásáról beszélt.

— Pesten legyen elafl ólja Koznia Lajos, ki
nek kalapjai, nyakkendői. Ingd, pizsamái a 
legszebbek, legjobbak és divatosak. Károly- 
körút 3., ■ sarkon

— Ismét likvidál egy előkelő rég. A köz
ismert. 38 év óta fennálló urldivat-üzkt Sós, 
Erzsébet-körut 84.. rnktárAt hihetetlen olcsó 
áron kiárusít ja A nagv kereslet miatt még ma 
keresse fel ön és győződjön meg az áruk ki
váló minőségéről és olcsó árairól.

— Minden szlnésrnfi valódi Morisson lejjel 
távolítja el felesleges szőrszálait lábáról, hónal
járól és karjáról. 

kosságet, melyei 3 tavalyi molykár oly ér*  
zékonven érintett, ez a jégverés még katass*  
Irófálisabb helyzetbe juttatta.

Alap 
esett és 

községben cseres:mjcnagyságú jég
erős zápor volt.

A Dunántúl
pusztítást végzett a jégesős zivatar, 

.............. órákban hirtelen
is nagy r
Pápán a kora délutáni 
nagy zivatar keletkezeit, majd jégeső esett. A 
hőmérséklet szinte percek alatt tizenegy 
fokra süllyedt.

A zivataros időjárásnak
súlyos scbesüllje is van.

Mint Szerencsről jelentik, Kobzos István 
legycsbényei kisbirtokost villámcsapás súj
totta. A szerencsétlen ember ruhája teljesen 
elégeli és a testén súlyos égési sebeket rzen*  
veddt. úgyhogy életveszélyes állapotban szál
lítót Iák kórházba. Szerencs környékén a 
nagy vihar és villámcsapások nagy anyagi 
károkat okoztak.

Nagykanizsa fölött is hatalmas égiháboru 
volt. Nagy zápor, sűrű villámcsapások fe
lezték a zivatart. ”XI
lelepiufcai házába becsapott a 
tovszky családjával éppen a 
tartózkodott.

A villámcsapás Kratovszkyt
toltn.

A család tagjainak azonban nem
1 - -' i a._______ _

K ralnvstky Pál iparos 
villám. Kra- 

konyhában

megbéni-

förlént

— Betörtek a bajai nngylrnflkba. Bajóról 
jelentik: Az elmúlt éjjd Ismeretlen td-
csck behatollak t'zv. Ágoston Ödönné nagy- 

trafikjába, ahonnan trafikárut emeltek el. ér
deke*  hogv a télen egyszer már garázdáikon- 
lak betörők a nagyira fik bán. amikor dohány
neműn kívül pénzt l» vittel, el._________ ,

Ítéletei hirdettek a híres 
»Llnoel—Variam ügyben

Éppen egy esztendeje annak, hogy liBsábjfliit*  
km Illegj íent az okkor még kevéssé ismert J.iu- 
gel—Var in-ügy, melyet méltán nagy érdeklődés
sel fogadott n magvar lórsndalom. Most, egy 
esztendő múltúval te’jcs részletességgel tájékot- 
láthatjuk nz érdeklődőket a ..Lingel—-Varia -ügy 
szenzációs kialakulásáról. A Lingel - V aria-rend- 
szar váratlanul gyors tempóban terjedt el. Ma 
már hatalmas táborát számolja azoknak, ■kik 
elismeréssel adóznak n Lingel bútorgyár bevált 
variálhat/), kombinálható lakberendezéseinek. A 
múlt Nemzetközi Vá-ár óta a Varia-bulorok, 
melyek már akkor is felkeltették a kiállítást lá
togatók figyelmét, számos bővítéssel egészilleltek 
ki ugv, hogy nincs olyan berendezési bútor
darab.' melyet a Lingel féle Varla-butorokkal 
nem lehelne célszerűbben berendezni. A Varia- 
rcndMcrrel minden elképzelhető formájú kom
binált szoba, vagy lakás úgy rendezhető be, 
ahogy az a vásárló szükségletének megfelel. A 
Varia bútor előnye nz, hogy amennyiben lakás
változtatás cselén nz előző formájában nem 
férne cl, vagy változatosság kedvéért más forma 
volna klvánnlos, ugv azt szakemberek beavatko
zása és minden költség nélkül mindenki saját
maga ugv rskhnljn össze, hogy az külsőleg inás 
formát mulasson, kisebb sngy nagyobb helyet 
foglaljon el é*  mégis mindazon dolgok elhelyez- 
helők legyenek benne, mini az előző formájá
ban Mindazoknak, kik lakásuk berendezésének, 
átnlakitásának, sagy kiegészítésének gondolatá
val foglalkoznak, azt «jánlluiljuk. nézzék meg < 
Nemzetközi Vásáron a XX-ik század csodabuto- 
rál, melyet senkinek sem sikerült nemcsak ha
zánkban. de még külföldön icin oly szép forrná*  
bon, oly egyszerűen kezelhető és ti tzlánlartható 
legszolidabb kivitelben éa főképpen olcsó árban 
megteremteni, mint a hites Lingcl-butorgyántak.

Végül pedig a nagyközönség ítélete a „Lingel- 
féle Varin“-I>ulorokról igy szólt: „A „Varia”- 
bútor praktikus, olcsó, szép és felülmúlhatatlan 
és a mai igényeknek minden tekintetben legmeg
felelőbb kombinált szobabútora.••

Kedves olvasóinknak melegen njónljuk. te
kintsék meg a Lingel.bútorgyárnak ugv • Nem
zetközi Vásáron lévő, mint pedig a Róf«a-ulra 
4. szám alatti állnndó iparművészeti "*  
és lakberendczéai mintakiáliitását, ___
érdeklődőket vásárlást kötelezettség nélkül

mii bútor*
■hol n« 

"*.2;  a 
cég főnökei és tisztviselői a legnagyobb kész
béggel fogadják és nyújtanak felvilágosításokat.
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Nagy védöbeszédre készül a kofferes 
gyilkos, aki két hét múlva a tábla elé kerül 
Meghízott és ájtatoskodik a fogházban Schreiber József Tamás
Igen rövid Idő alatt második felvonásához 

érkezik el az utóbbi esztendők egyik legizgal
masabb és legnagyobb érdeklődéssel kísért 
1 linügye: a kofferes gyilkosság. Tegnap ugyanis 
lilíizt.k Schreiber ’l.unás József ügyeinek táb
lai főtárgyolását; eszerint

a Kállay tanára május 25-én kezdi tárgyalni 
az elsőfokon tizenötévi /egyházra Ítélt kofferes 
gyilkos bűnügyét.

Schreiber Tamás Józseffel, aki jelenleg a 
gyüjtőfogház lakója

vasárnap reggel közölték
n táblai főtárgyalás dátumát. A kofferes gvil- 
kos, aki a fogház lakutosmühelyében dolgozik 

ugvanolt. ahol Erdélyi Béla mielőtt Ítélete 
jogerőre emelkedése után a sopron kőhidai fegy- 
bizbu szállították - egykedvűen vette tudomá 
túl a táblai határozatot

— Hegen elkészültem én már arra! — eny- 
mit jegyzett csak meg Schreiber. aki szemmel- 
láthatóan

meghízott n fogházban.
A ka ff eres gyilkos, aki 
hagy Máriát fojtotta 
I dszobaluin, hogy 
gvömöszölvr vcgigvjgye 
minden szabad idejében

a büntetőtörvény könyv

tudvalevőén barátnőjét: 
meg a llcrnád-utcai csc- 

irtán a holttestet kofferbe 
fél Magyarországon,

rávonnlkoző pa
ragrafusait tanulmányozza.

A alósógos jogászi előadásokat tart börlöntársai-

nak. Erősen hízik abban, hogy a Tábla meg 
változtatja a törvényszék szerinte súlyos bűn 
letését és megállapítva a szerelemféltés okozta 
erős felindulást, lényegesen lecsökkenti art.

Schreiber Tamás József különben nagy vál
tozáson ment keresztül a fogházban. Sokai 
ájtatoskodik.

gyakran jár istentiszteletre
ós a gyüjtőfogház lelkipósztorn kívánságára 
gynkran keresi fel a gyilkost. A kofferos gyil
kos e pillanatban a gyüjtőfogház egyik legjobb 
viseletű és legpéldásabh magatartási! rabja. 
aki letartóztatása óla semmiféle fegyelmi vét 
séget nem követett cl.

A kofTeros gyilkos ügyének táblai főtárgya 
lása a nagy anyagra való tekintettel, előrelát 
hatóan több napot fog igénybevenni. A vár 
haló nagy érdeklődés miatt a Tábla elnöke 
máris intézkedett, hogy Schreiber Tamás Jó
zsef ügyének főtárgyalásán

csak belépőjeggyel
lehessen résztvenni.

A kofferes gyilkos különben. mint ahogy 
azt védőjének elmondotta, élni kíván törvény
adta jogával és ’

kérni fogja, hogy ügyének táblai tárgyalá
sára okvetlen vezessék elő,

mert azon nagyszabású nédőbeszédet kíván el
mondani.

Borzalmas katasztrófát okozott 
a megveszett tehén 

Egy halott, hat beteg
Dcbrcccn, május 8.

(.4 Hétfői Napló tudósító jónak felefonje- 
lenlésc.) Kovácsi János gazdálkodónak 
egyik tehene, amelyet egy kutya megmarl, 
megveszett és elliulloll. Á tehenet fia, fel- 
,s'go és cselédje niegnyuzlák és eközben 
fertőzést szenvedtek, ugyhagy fel kellett 
őket szállítani a budapesti Pasteur-inté- 
zclbe.

Rajtuk kívül azonban a gazda huszonkét

éves tehenésze is 
és kitört rajta a 
detl,

mire kórházba 
más kinok

Közben azonban 
dr. Jóssá István 
dolf és Hiba István ápolókat 
ugyancsak fel kellett 
intézetbe.

súlyos fertőzést szenvedeti 
veszettség. Dühöngeni kéz-

szállították, ahol borzal- 
kiízött klszcnvedett.
a kórházban megfertőzte 
orvost, Pottcrmayer Ru- 

is, akiket 
.szállítani a Pasteur-

A Duna weekendezőí aggodalommal várják 
a vízisport ujabb szigorú szabályozását

A bcliiiJY és a rendőrség egyáltalában nem hészül ujabb intézkedésre
j á Jobb idő beálltával megindult nz elet a 
Dunán. Nemcsak vasár- és ünnepnapokon, de 
hétköznapokon is népesek a strandfürdők, 
f rgr evezősök szórni szelik lapátjaikkal a 
hullámokat és a werkendházakhan is többen 
tartózkodnak már. A vizisporl sokezer hívének 
ma nz a legaktuálisabb témája: vájjon az 
idén is olyan szigorúan bánnak majd cl ve
dlik a hatóságok, mint tavaly; vagy jobb be
li távra jutottak és nem fogják őket állandóan 
zaklatni. Maris különböző hírek terjedtek el a 
a lürdőzök körében, amelyek alaposan izgat
juk a kedélyeket. Arról beszélnek, hogy az 
4<ién

a rendőrség és a csendőrség még szigorúbb 
rendszabályokra készül

é' többek közt .szabályozni akarják a weekend- 
h znkban való

tartózkodás és a’<vós rendjét,
valamint újból szándékoznak megállapítani.1 
hogy hol szabad csónakkal kikötni.

Ezekkel a hírekkel kapcsolatosan érdeklőd-

lünk illetékes helyen, ahol megnyugtató vá
laszt adtak.

Elmondották a rendőrség illetékes osztályán, 
hogy tudomásuk szerint

semmiféle ujabb rendelet nem készül
a belügyminisztériumban. Azok a hirck sem 
felelnek meg a valóságnak, — mondották — 
mintha az idén az előző éveknél sűrűbb raz
ziák készülnének. Erkölcsrendészeti razziákra 
nincs is szükség, mert cgy-két szórványos ese
tet kivéve, komoly panasz nem merült fel a 
múltban sem a weekendházakban tartózkodók 
viselkedésével kapcsolatban. Azokat, akik meg
feledkeznek a jó ízlésről, kirándulótársaik 
figyelmeztetik n társadalmi szabályokra.

Tűzrendészet! szempontból azonbnn termé
szetesen u jövőben is felülvizsgálják a hatósá
gok a favázas épületeket.

A csónakok kikötési helyei Is a régiek 
maradnak.

Ilyen körülmények között a vizlsporlok hí
veinek egyelőre nincs okuk nyugtalankodni.

Nyolcévi fegyházra ítélték a csalódott 
szerelmest, aki mindenáron meg akarta 

ölni szerelmesét
Kétszer revolverrel próbálta agyonlőni, azután összeszurkálta
Párjói ritkítja az a szenvedély dráma, amely 

unnak idején olyan nagy feltűnést kellett és 
• mely most került a bíróság elé. A dráma szen
vedő liósc Gcllci I ercnené huszonhárom éves 
s. övögyári felügyelönő, aki a 1'llle.r Rt. kispesti 
g>árában volt alkalma,ósl-.an. Ugyanitt dolgo
zd Szendrei Vilmos huszonkilenc éves szövő- 
mester is, akinek megtetszett a csinos, fiatal, 
elvált asszony és udvarolni kezdett neki. Eleinte 
az asszony szívesen fogadta ti szövőmester ud- 
s.rlásúl. később azonban

a férfi féltékenysége miatt napirenden vol
tak a eh ódának

Az 50 óve fennálló 
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IV Kossuth La/os-utca 1B. 
Vili. Rákóczl-ut 7

köröttük és röviddel később az asszony ki is 
lelentette Szendééinek, hogy nem akar vele 
többé találkozni.

A szövőmesfer azonban sehogyan sem tudott 
ebbe belenyugodni, állandóan leste, figyelte az 
asszonyt. A múlt év őszén 11 gyár egyik műn 
kása az udvaron megjegyzést tett Gelleinérc. 
mire

Szendrei odaugrott és véresre verte.
Szeptember tizenötödikén a gyár kapujában 

leste meg (teliéinél, aki Pestre készült iiuu- 
könyvet vásárolni. Együtt jöttek be villamoson 
a városba és Gelleiné csak úgy tudott megsza 
badulni tőle, hogy estére

randevút Ígért neki a Teréz-templom előtt. 
Szendrei késő estig várt, az asszony azonban 
nem jött. A szövőmesler erre vonatra ült és 
éjszaka kiment üllőre, ahol Gelleiné lakóit. At 
mászott n kerítésen, n ház hátsó ablakának 
drót függöny ét felszít kitolta.

beugrott a lakásba és a hátsó sötét szobá
ból k*t  revolverlövést adott le a szomszédos 
szobában édesanyjával vacsorázó Géllel- 

nére
— azután elrohant.

A golyók szerencsére nem találtak, — ezt 
azonban Szendrei nem tudhatta. Éppen ezért 
korán reggel kimen! a pestszentlőrinci vasútól 
lomásra. ahol nr asszony munkából jövet le 
szokott szállni. Mikor meglátta, hogy tlflletné 
teljes épségben száll le n vonatról, revolvert 
rántsa n kővetkező szavakkal ugrott oda hozzá

- Ha nem sikerült tegnap — majd sikerül 
máma és ezzel megnyomta a rasa*rt.  A fegy-1

Május 23-án kezdődik 
a Héttőt Napló uj, nagyszabású 

keresztrejtvény-versenye
Meg néhány nap és teljesen befejeződik a Hétfői Napló óriási sikert aratott kereszt- 

rejlvény-olimpiásza. Közel 700 jutalomban részesítettük eddig a megfejtők buzgóságát.
a 6 fődíj odaítélése pedig királyi közjegyző jelenlétében 12-én fog lezajlani.

Az uj rejtvényvcrseny, melyet két hét múlva indítunk meg, valóban páratlanul áll az 
egész világsajtó történetében.

A Hétfői Napló, mely az újítások terén mindenkor és mindenben előlhaladt, ezúttal 
olyan szórakozásról gondoskodik,

melyhez hasonló még nem volt egyetlen lapban sem.
A rejtvényverseny keretét

regény-keresztrejtvény
dominálja.

Regény keresztrejtvényekben, több folytatásban!
Szinte elképzelni is nehéz, hogy volt megoldható ez a keltő együtt.

A regényt a Hétfői Napló részére

Kálmán Jtersö
az ..Omszki randevú" és egyéb nagysikerű müvek szerzője irta, a regénynek kereszt
rejtvényben való megszerkesztését pedig

Gál György
végezte.

A rcgény-kercsztrcjtvényverscny ezúttal is 12 hétig tart. A verseny győztesének 

éléskamráját mindenféle jóval tölti meg a Hétfői Napló. 
A zsirt, lisztet, cukrot, kávét, fűszert, csemegét, stb. 

stb., sokszáz pengő értékben
a Hétfői Napló juttatja a verseny első dijaként és ezenkívül

rengeteg értékesebbnél értékesebb nyereménnyel fogjuk jutalmazni a többi 
mm rejtvényfejtők buzgóságát Is.

A regény-keresztrejtvényverseny részletes pályázati feltételeit a verseny megindulá
sával egyidejűleg fogjuk közölni.

A viszontlátásra május 23-ánl!

A HÉTFŐI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGE.

ver azonban csütörtököt mondott.
A dühtől teljesen elvakult szövőmester erre 

.'Idobla a revolvert,
előkapta zsebkését, rárohant az asszonyra 
és azt úgy össze-viasza szurkálta, hogy a 
szerencsétlen nő súlyos sebektől borítva — 

véresen rogyott össze.
Hosszú ideig tartott, amig sebesüléséből fel 
•púit.

Gyilkosság kísérletének büntette miatt vonta 
felelősségre a bíróság Szendrei Vilmost, akit a

tárgyalás lefolytatása utón
nyolc évi fegyházra

Ítéltek. Fellebbezés folytán most a Tábla elé 
került az ügy. A bíróság másodfokon megerősí
tette a törvényszék Ítéletét és ugyancsak nyolc 
évi fegyházbüntetéssel sújtotta a csalódott sze
relmest. akinél súlyosbító körülménynek vette 
azt a konok elszántságot és rideg kegyetlensé
get, amellyel a nő életére tört.

A vádlott és védője: dr. Jobbágy Lajos zent- 
miségi panasszal fordultak a Kúriához.

Zrrós felindulásban elkövetett ember
ölés bűntettéért vonják felelősségre 

Bagfiy Károlynét
Kr Attila-köruti családi dráma ügyében az 

ügyészségen és a vizsgálóbíró előtt az elmúlt 
napokban

befejeződtek az összes tanúkihallgatások s 
lezárták az erre vonatkozó jegyzőkönyveket.

A vizsgálóbíró szabadlábra helyezte ugyan 
Baghy Károlyiról — aki heves jelenetek után 
férjet lelőtte — de a hatóságok tovább folytat
ták a vizsgálatot s egymásután idézték be a ta
nukat kihallgatás céljából. A vádhatóság ezen
kívül behatóan tanulmányozta a tragikus sorsú 
Baghy Károly adóliszt boncolásáról felvett jegy
zőkönyvet is és azokat a beadványokat is, 
melyeket az elhunyt familliája és a fiatal asz- 
szony családja részéről adtak be az ügyész
séghez.

Mindezek lapján

készült el a vádirat Baghy Károlyné ellen, 
akit erős felindulásban elkövetett ember

öléssel vádol az ügyészség.
Dr. Sándor László Baghyné védője a vád

irattal szemben kifogással él. amelyben azt 
igyekszik bizonyítani, hogy védence önvédelem
ből lőtte le férjét. Ilyenformán rövidesen a 
vádtanács dönt az ügyben.

Információnk szerint a vizsgálat eljárásának 
ezek a mozzanatai rövidesen befejeződnek s

■ jövő hónapban előreláthatóan már ki is 
tűzik Baghy Károlyné bünperének főtár

gyalását,
amely iránt érhetően nagy érdeklődés nyilat
kozik majd meg a közönség legszélesebb réte
geiben.

Öt pengőre 13.628 pengőt nyert 
vasárnap a lóversenyen 

egy rendőr felesége
Tempó fölényesen nyerte a Nemzeti és Hazafi dijat

A jó program a levegőben lógó eső ellenére 
lizczvr f-"t meghaladó közönséget vonzott ki a 
vasárnapi versenyekhez. A nap főszáma a 
\cm:cti és Hazafi dij voll, amelyet Tempó a 
várakozást felülmúló fölényes stílusban nyert 
meg. A nap szenzációját azonban nem a verse
nye!; szolgáltatták, hanem egy szerencsés álom, 
amely

13.828 pengőhöz juttatták egy rendőr fele
ségét.

aki min! a double fogadások egyetlen nyerője 
kapta ezt az összeget. A második és az ötödik 
fut anion voltak a double részel s mind a keltől 
a mezőny legszélsőbb autszújderei nyerték. Már 
' második futamot nyerő Pici győzelme után 
nyilvánvaló voll, hogv a doublénak hatalmas 
kvótája lesz, arra azonbnn alig lehetett gon- 
dőlni, hogy

tízezer ember közül csak egy lesz a sze
rencsés.

A harmadik helyen, ahol jelentkezett a boldog 
ayciő, a rendőrségnek kellett oltalmába venni, 
liogv a grnlulálók tömege agyon ne lapítsa, s 
mert

a harmadik helyen elegendő pénz sem volt, 
át kellett kísérni az első helyen lévő fópénz- 

tárhoz.
Az ujabb gratulációkat a legcsekélyebb izgalom 
nélkül fogadta az ügyes asszonyka.

— Nem vagyok olyan nagyon megszédülve. 
Tavaly i> nyertem már az álmomra egyszer 
190. egyszer 570 pengőt.

— Most is álom után játszott?
-- Azután hál. Megálmodtam a 3-ast meg a 

4 est Nem is játszottam egész nap semmit,

cs..k még egy lovat helyre, de az rossz volt.
A szenzációs eset melleit eltörpült, hogy a 

második futamban Pici győzelmére harmintöt- 
szörös, az ölöd'k futamban Pascal győzelmére 
csaknem harmincszoros osztalékot fizetett « to- 
talizalör s hogy a program utolsó számát H 
Rabig, mint autszájder nyerte. Sport'szempont
ból míg Mustéi könnyű győzelme solt értékes 
a iiHp folyamán. A részletes eredmény a követ
kező:

I. FUTAM: L Kengyeli ménes Muxset (8-101 
Csapiár, 2. Thank vou (3) Balog. Fm.- Ida H-. 
Perső, Siker, Rejtély. Tol.: 10:23, 16. 22. -
II. FUTAM: 1. Debreceni vonatoszlag Pici (12) 
Vrabéi, 2. Habar! (10) Teltschfk. 3. Raló (201 
Szekeres. Fm.: Lntemár, Szigetvár, Páratlan P , 
Buksis, Pali Mail, Allegro, Lido. Fonólóny, Tah- 
ris, Fogas, Afrlcanus, Tiro, Consul, Százszor
szép. Tol.. 10:351, 71. 69. 143. — III. FUTAM: 
I. Hajdú D. Tempó (3 reá) Csuta. 2. Kurticz (61 
Blackburn, 3. Palcsi (6) Esch. Fm.: l'rfi. Tol : 
10:11. — IV. Fl’TAM: 1. Lajtos E. Üstökös <21 
Hulme. 2. Pali (10) Szekeres. 3. Júlly (61 Balog. 
Fm.: Saniaki, Tücsök. Silly Sally, Tilinkó. Zá
tony. Papucshős. Mesélő. Polka. Avanti. Párt
vezér. Tol : 10:29. ló, 32. 33. — V. FUTAM: L 
Stall Ober«-eidcn Pascal (10) Szabó L. II- 
Máramaros (41 Rózsa, 3. Takarodó (121 Kaszián 
F. l m.: őszirózsa. Barcs, Repris. Tarlós, Snr»«" 
Whilc. Romolus, Rebecca. Hüvelyk Matvi. .Cél- 
zntos. Tol.: 10:288, 68. 20. 33. — VI. FUTAM: 
1 Kurz H. Rahló (31 Tóth E., 2. Árboc (12' 
Esch II., 3. Lármás 11 3) Oaplór Fm : Per
vesztes, Platán. Csopak, Orkán, Goodlnclí, 
Csatlós. Relly. Mazurka. Ilrtlv. Erbkönig. 
l’gy?. Helga. Tool.: 10:59, 26, 49, 32



BvdapMt. 1932 n>n|<.« 9. HÉTFŐI NAPLÓ 11

^zi^íh Az -mozi
íff®zgatóválságaNemzetiSzínházban
A jövő szezonban Hevesi Sándor nem óhajt a leépített 

Nemzeti Színház igaz Katója lenni
Ilyenkor, a szezon vége felé már évek 

óta felröppen a hir, hogy Hevesi Sándor, a 
Nemzeti Színház igazgatója megválik n ügy
felei ősségi! állásától. Minden évben mással 
és mással magyarázták elkedveüenedésének 
okál. Az idén azonban — mint legkompe- 
tcnscbb helyről értesülünk __

Hevesi távozásának a híre végleges. 
Hevesi Sándor, aki hosszú éveken keresztül 
a lcgelisincrésreniéilőbb módon vezette a 
Nemzeti Színházai, nmeivel lukrativ intéz 
mennyé tett, úgyhogy a szinház bevételi fö
löslegéből az ei aháznak is jutóit — hosz 
szabb idő ófn tanácskozik a kultuszminisz
tériumban., Hevesi Sándor — a hírek sze
rint ■— nem akarja és nem tudja vállalni 
művészi hitele csorbulása nélkül azt a nagy
méretű. leépítést, amelyet számára a kul 
tuszi'.ünisztérinm kiszabott. Elkedvetlenedő- 
séne.k még más okai is vannak, elsősorban 
művésziek. A Nemzeti Szinház fölött ugyan 
is többé-kevésbé egv

láthatatlan cenzúra működött, amely 
néha megtiltotta és lehet, hogy néha 
megparancsolta bizonyos darabok elő

igazgatója lenni
adását.

Hevesi ilyenkor mindig erélyesen tiltako
zott, de nem mindig eredményesen.

Hevesi távozásáról szóló hírek már anv 
nyira komoly formát öltöttek, hogy utódjá
ról is beszélnek. Elsősorban emlegetik 
Csathó Kálmánt, a Nemzeti Szinház idén 
kinevezett főrendezőjét, majd a megnyir
bált és kicsire fogott Színmű vészel i Akadé
mia igazgatóját. Odr.y Árpádot, de a jelöl
tek között felröppent Harsányt Zsolt neve 
is. Mig az első két színházi embert nagy 
színházi mull predesztinálja arra, hogy 
Hevesi utódjául emlegessék, addig Harsá
ny i Zsolt neve egészen váratlanul bukkant 
fel azokban a hivatalos körökben, ahol már 
régen számolnak a Nemzeti Szinház igazga
tói székének megüresedésével.

Hevesi Sándor, amint értesülünk, nem 
szándékozik visszavonulni, hanem

nagy meglepetésként, egy előkelő ma
gánszínházunk élére kerül 

és ott most már teljesen szabadon érvénye 
sitheli mindenki állal elismert nagyvonalú 
irodalmi és művészi szellemét.

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

OPERAHÁZt Nir.es előrdás.
NEMZETI SZÍNHÁZ: Esv hét ■ BagolwÁrbiti (HS) 
Y II.SZÍNHÁZ; Antü.ii Erzsébet 00
BELVÁROSI SZÍNHÁZ; Egv kis senki (8) 
á.t'vpsz SZÍNHÁZ, Tűzmadár <K)
KIRAI Y SZÍNHÁZ; Angyalt vettem feleségül (8). 
FŐVÁROSI OPERETISZINHYZ: Regi Orfeum (8). 
A.NDRÁSSY-UT1 SZÍNHÁZ; Le az álarccal (»). 
TIIU-ZKÖRITI SZÍNPAD: Sulimon. Ráikai (9> 
KOMÉDIA ORFEI M: l’j mú.o. ('»)
STEINHARDT SZÍNPAD: At éjjeli poriét (%9). 
KOVÁI ORFEUM; Tropikus expretsr <S. 
BRTHLE.NTÉRI SZÍNPAD: Kacagó műsor <«. 9)

Leleplezték Beöthy László szobrait, el
mondották fölöttük az emlékbeszédeket, de 
egy se ragadta meg annyira a figyelmet. mint 
Faragó Jenőé, az ismert színpadi íróé, aki 
a Beöthy-emlékbanketten alaposan megmosta 
a pesti színésznők fejét. Az ünneplő társa
ságban ki merte mondani, hogy milyen 
gyorsan felejtenek azok, akik létüket Beöthy 
Lászlónak köszönhették, akik még arra 
sem érdemesítették felfedezőjüket, hogy sír
jához egyszer egy évben elmenjenek. Csak 
egyetlen pesti színésznő, Fedák Sári rótta 
le kegyeletét Beöthy sírjánál és szobránál, a 
többiek feltűnő távolmaradásukkal tüntet
tek. Faragó beszéde közben ült le az asz
tal végére Titkos Ilona, aki az emlékvacso
rára mégis csak cl piti. Mikor Faragó be
fejezte nagyon hatásos beszédét, odament a 
szónokhoz és sértődötten ezeket mondta:

— Köszönöm pályatarsnőim nevében is 
az elismerő szavakat.

A VigszSiiftáz mosóra a vásár hetében
Oárom nagy siker !

fi Kisasszonyt
Varsányi

Goál
Góthné, Góth 

Gyergyay 
Gárdonyi 

Makláry

A mftttöságes 
asszony 
trailkla

Varsányi, Gaál, Tőkés, 
Jávor, Rajnai, Csortos

Angliai Erzsébet
Gombaszögi 

lökés 
Csortos

Törzs
Rajnai

Jávor

Az irói nyomor miatt L.nond 
a Színpadi Szerzők elnöksége 

Súlyos támadások előzték meg Heltai Jenő 
és Harsányi Zsolt elhatározását

Ju-

A'niWgyar színpadi Írókul magában fog
laló egyesület igazgatósági ülésein a kultu
rális célú megbeszélések helyett az utóbbi 
időben egyre nagyobb teret foglalt cl a szín

padi szerzők hallatlan nagy nyomora, melyet 
eddig gondosan titkoltak. A katasztrofálisan 
jössz színházi szezon a színészeken kívül 
elsősorban a színpadi Írókat sújtotta, 
nek

legnagyobb része egyáltalában nem 
tolt hozzá tanliémjeihez.

!.\z üléseken gyakran elhangzott egy-eg’ ki
váló Írónak szájából ez a szó;

— A szó szoros értelmében éhezem!...
Mindannyiszor, amikor ilyen felszólalás 

hangzott el, a színpadi szerzők vezetősége 
íJha-lározla, hogv

erőteljes rendszabályokhoz nyúl annak 
megakadályozására, hogy a színigazga
tók ne használhassák Ingyen az Írók 

termékeit.
] gyes bukott szinházvállalatok fantaszti
kus összegekkel adósaik azoknak az Írók
nak, akiknek jóformán betevő falatjuk sincs. 
Beszélnek egy olyan jónevü színpadi szerző
ről, akinek egy szezónban három premierje 
is volt és most

télikahátját tette a zálogba azért, hogy 
házbérének csekély hányadát ki tudja 

egyenlíteni.
Ezzel kapcsolatosan egyre több panasz hang
zott el a színpadi szerzők jelenlegi vezető
sége ellen, akiket az irók egyrésze nem tart 
e'kalmasnak arra, hogy radikálisabb Intéz
kedésekkel biztosítsák követelésüket. Az el
nökség és az igazgatóság tagjai között. — 
hangzott minduntalan a felszólalás, — több 
olyan kiváló iró ül, akik, bár megbecsültebb 
tagjai az Írótársadalomnak,

mégis szorosan kénytelenek együttmű
ködni az egyes színpadi kladócégckkcl, 
színigazgatókkal, igv nem 'chclnra at 
kalmasak arra, hogy az írók érdekelt 

éppen ezekkel szemben képviseljek.
Az. elégedetlenkedésnek többször hangol 
Áldott maga az elnökség kebelében helyet 
foglaló Földes Imre is, nz egyesület bel < 
les elnöke. A minduntalan megismétlődő 
máriások megérlelték — értesülésünk szerint 
— Harsányi Zsoltban, a Színpadi 
Fgyesiilcténck elnökében nzt az elhatározást, 
hogy tisztségéről lemond és helyét olyan 
írónak adja át, akinek nexusai megenged
hetővé teszik a kíméletlen harcot az írók 
kenyere érdekében.

Ismeretes, hogy amikor Heltai Jenő, n 
Belvárosi Színház igazgatója lett, összefér 
hetétlennck tartotta igazgatói állását a Szer
zők Egyesületében viselt elnöki pozíciója 
val s ennek konzekvenciáit levonva, lemon
dott az elnökségről. A Színpadi Szerzők

Egyesülete azorfban nem 'nélkülözhette 
tűi egyéniségét s legfőképpen külföldi össze 
kŐtletóseit, ezért általános megnyugvásra. 
diszelnökké választották meg. Heltai ezután 
csak külföld felé reprezentálta és képviselte 
a magyar színpadi szerzőket, az egyesület 
belső ügyeibe nem folyt bele, é.s igv most 
azok a támadások, amelyek az egyesület el 
nőksége ellen irányulnak, Deltáit nem ér
hetik. Ennek ellenére — úgy értesülünk, — 
hogy

Heltai Jenő a maga részéről is távozni 
óhajt a diszelnöki pozícióból, 

•ámbár egészen bizonyos, hogy a színpadi 
szerzők mindent el fognak követni, hogy az 
„elnököt” díszes pozíciójában megtartsák 

(s. z.)

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

E héten, sajnos, egyetlenegy olyan film
ről sem számolhatunk be, amely a közönség 
különösebb érdeklődésére jogosan tarthatna 
igényt. A heti filmujdonságok mintha sem
mibe se vennék a Nemzetközi Vásár vidéki 
és külföldi publikumát, a szokott nívón jóval 
alulmaradlak. A nagy filmszínházaink a 
Vásár tartama alatt is elcsépelt filmjeikéi 
futtatják tovább, ahelyett, hogv egy-egy 
nagyobb hatású kitűnő iilmujdonsúgukkal 
mutatták volna meg azt a mozikulturát, 
mely kétségtelenül megvan Budapesten. A 
filmszínházak egyrésze rossz üzleti politiká
val olyan gyenge filmet játszik a Vásár kö
zönségének, melyet ez is messze elkerül, egy 
másik része pedig olyat, amelyek már hosz- 
szabb idő óta futnak Budapesten, igy meg 
járták a nagyobb vidéki városokat is, nem 
is beszélve a külföldről. Nem csoda, tehát, 
hogyha a Nemzetközi Vásár a filmszínhá
zaknak nem hozza meg azt a kívánt for
galmat, amely a mozisokra is annyira rá
férne.

lícl

♦
Az cmlékv Hcsorán azonban üresen maradt a 

főhely Is. Ezt Rákosi Sz.ldl részére tartották 
fenn, de Beöthy édesanyja néni lehetett jelen 
fia emlékünnepén. Szobalánya ugyanis délután 
a szokásos szemcseppje helyett egy erős láplsz- 
oldatot nyújtott át, amellyel a matróna kezelte 
magát. Olyan kínzó fájdalmai támadtak ■ fa
tális gyógyszeresére miatt, hogy kényte’cn volt 
lemondani a vacsorát.

♦
A Beöthy-emlékérmet, amelyet még május 

7-én, halálának évfordulóján kellett volna ki 
adni a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületé
nek, nem tudták senkinek odaítélni. Nem volt 
még tisztázva az, hogy ezt az emlékérmet mi 
Igen célra alapították. Ma estére Földes Imre 
kidolgozta a Beöthy-cmlékércm alapszabályait, 
amely szerint az érmet uj, vagy már sikert ara
tott színpadi írónak kell kiadni, aki munkájú 
val feltűnően kiugrott a szezonban. Az emlék 
éremmel (ehet jutalmazni a zenés munkákat és 
az egyfelvonásosokal is. Az emlékérem odaité 
léséről a színpadi szerzők elnökéből, a szinigaz 
guták egyesületének és a szinészszövetség rgy 
egy delegáltjából alakított zsűri fog dönteni.

rzációl
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LIKVIDÁL!
iá férfiingek .................. I*  7.«, 8.-, 9.-
Selyem nyekkendök I*  2.-, 3.-, 4.-, 5 -
Kitűnő kalapok .................. 1“ 8.50-íöl

Szombat este egyébként a Fészek-klub 250 
pengős szlnészdljút kiosztották. Ezt minden év
ben egy arra érdemes, nem ' ' ' ‘ '
között élő kitűnő színésznek ítélik. Idén 1 
dory Gusztáv kapta u dijat — Fedák Sári 
zciből.

legjobb viszonyok 
.................. Ván

i ke-

Színház, Nagy Endrc-kaburé, Andrássy-utl 
Szinház és Royal Orfeum szerződtetett tagja 
volt. Sárossy Mihály kéri a bíróságot, hogy 
tiltsák rl Szüle Mihályt a Sárossy név vise
lésétől.

♦
Kevesen tudják, hogy a: a fekete zászló, 

amely Faludt (labor, a Vígszínház alapítójának 
halála miatt került ki a szinház homlokzatára, 
miért leng egy nappal tovább a Lipót körúton. 
A Vígszínházát ugyanis még egy gyászeset érte. 
Meghalt a színház legöregebb és legkedveltebb 
öltöztetönöje, Hiibnerné. aki huszonnégy énig 
becsülettel tűrte a primadonnák szeszélyeit. Ez 
is egy érdem, megérdemel néhány meleg szót 
a színházi rovatban.

♦
A szezon utolsó premierjét tartotta a Rrth-> 

lentéri Színház. Az ötletesen és ügyesen össze
válogatott kis darabokban különösen Kom- 
pólhy Gyulának. Erdélyi Mihálynak, a hölgyek 
közül pedig a kitünően éneklő Verbőczv liánok 
és Inkey Margitnak volt sikere. A kis színház 
közönsége nagyon szereti Szentiványi konfe- 
ráníz.pil,

♦
Szegedről kapjuk a hirt. hogy az ottani 

színházban már nyolcszor egymásután 
óriási sikerrel játszották a „Vőlegényem a 
gazember" cinül operettet, amelynek fősze
replői: Vaály Ilona. Kun Magda, Kertész 
Dezső és Sziklat/ József. A szegedi szinház 
az idén ilyen rekordbevételeket nem is Iá- 
lolt.Szombaton is kétszer játszották a kis 
tűnő vendégek ezt a nagysikerű operettet.

♦
A Magyar Orvosszövclség jólékonvcélu hang

versenye, amelyet a Zeneakadémián tartottak 
meg, jól sikerült. Mertek Annit, Kőszegi Teréz, 
Dalnokv Viktor. Halmos Károly, több művész 
és művésznő, valamint az orvostanhallgatók 
szimfonikus zenekara és az Opernház magán
láncosai szerepeltek a nívós müsorttan.

*
A bohémia világából, a színházban, irodalmi 

kávélnizakbun, szerkesztőségekben élő Íróknál, 
ujságirókról, színészekről, festőkről légen ol
vastunk olyan megkapóah érdekes regényt, 
mint Molnár Jenő tollából. A regény címe ..Jan
csikának nincsen hozománya*'.  Egy ferencvárosi 
kisleány karrierjét írja meg színes, eleven toll*  
lal, derűsen és humorosan Molnár .lenő.

rí? 
Ki.

♦
A pesti színházi világban jelentkezett 

„sokorópálkai**  Sárossy Mihály, akit a 
Komédia uj műsora hirdet. Az egyébként
rendkívül mulatságos és elsőrangu miisor 
keretében a közönség hiába várja a jól
ismert kedvenc sztárját, Sárost Mihályt, 
aki helyett egy másik ur jelentkezik a pó
diumon. Az iguzl Sáros.%y Mihály ■ Szinész 
Szövetség utján intrevenláll, hogy a „soko- 
rópátkal" Sárossy. aki ugyanabban a szín
házban hasonló számmal lép föl, mint ahol 
ő mijr évek óla nagy sikereket aratott — 
változtassa meg a nevét. Mivel a Szlnész- 
sziivetség intervenciójának nem volt meg a 
hatása. Sárossy Mihály pört indít művészi 
névrokona ellen éa a bíróságot kéri fel nn- 
nuk megállapítására, hogy Sárossy f.Szüle) 
Mihály nem azonos azzal a Sárossy Mihály
ival, aki az egész évad folyamán ugyanezen 
a színpadon énekelt és előzőleg a Király

Döntsön
a kártya!...

Mire van szükség 
cg modern házlartásban ?

A „FRUGULUS" hűtőszekrény re, amely 
Jég és villanyáram nélkül termeli n hide
get, mindenütt használható, üzembentarfása 
pedig mindössze napi 7 fillér, tehát egytized 
része a jégszekrényhez szükségei napi jég 
mennyiség árának;

a „CINDEREI.LA“ mosógépre, amely 
minden munka nélkül egy óra alatt kimossa 
egy kisol>h háztartás heti fehérneműjét 8 
fillér költséggel;

a „QLODI.IBET*  passzirozógépre, melyet 
már nagyon sok háztartásban a legnagyobb 
sikerrel használnak, s amely teljesen pótolja 
a szitát, percek alatt mcgpav.irozza úgy a be
főzéshez szükséges gyümölcsöket, mint a 
burgonyái, melVel még hámozni *em  kell.

Mind a három cikk nélkülözhetetlen olyan 
háztartás részére, melynek költségeit lénye
gesen csökkenteni kívánják.

Fenti gyártmányokat a Telefongyár az 
Arumintavásáron fogja bemulaitii a nagy 
csarnokban. Érdeklődőknek készséggel ad 
telvilágosilást a Telefongyár Részvénytársa
ság, Budapest, VII,, llungárla-körut 160.
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H ÉTFÖI SPORTNAP!
A fregolimeccs: amely döntetlen lett 

és mégis mindenki győzelemnek látta
Magyarország Olaszország 1:1 (1:1)

A hungáriaiili pálya már a kora délelőtt 
folyamán ugv nézett ki, minlbif európai /*>-  
vasrendőr- és rendőrkongresszus színhelye 
lenne. A számítás azonban bevált, mert va
lóban szükség voll ilyen nagyszámú rend- 
fenhirtó seregre Három órakor, tehát a nagy 
meccs kezdete előli kél órával már

harmincezer ember gyűrűje fogja körül 
ii pólyát.

Háromnegyed négykor Ilire jár. hogy a rend 
őrség nem enged több nézői a pályára. A 
vaklárma óriási riadalmai kelt a kapok elüti 
föltorlódó közönség körében s egészen

viul, luiimlliióziiM jelenetek játszódnak

A nézőtéren szemmcllátható ideges remegés 
fut ál, most már benne vagyunk a tűzben 
Az eső alábbhagy, ez azután jó alkalom arra, 
hogv a lassan csukódó ernyőket egv-egv 
boliilésscl serkentsék gyorsabb eltűnésre.

Külön sport alakul az crnyálevrrésben. Min
denki feláll a helyéről, idegesen merednek a 
szemek az öltöző torkába, ahonnan kel 
nemzet deli legényei bújnak elő majd más
félórás nagy csatára, a győzelemért.

Negyven perces fölény után egyenlít a magyar csapat

Formális közelharcot vívtak egymással az 
emberek. amelyben természetesen csak n 
icnd s II forgalom lebonyolításának gyorsa 
sága szenvedett. Közben megeredt nagy cső 
is idegesitöen hatolt, mert bőrig áztak a ka 
púk torkában feltorlódó nézők.

A H-iriblin tetejét hangyák módjára bo
rítja el hirlelenül egy élelmes sulianc kezde
ményezése ulán az artisla hajlamukkal ren
delkező fiatalság. Százával lepik el a 
és a legkomolyab viszály len veget, 
hadi tetődeszkák egészen könnyen 
panhatmik s akkor kisz 
szerencsétlenség keld Iö

Hallatlan izgalom táncol nz idegeken, ami
kor nz égszínkék trikós olasz csapat kifut a 
pályára A legendás azzurik! A közönség egy- 
részc hevesen pfujol és nem várt füttykoncert 
tel köszönti az olasz vendégeket. A megaion a- 
aréna minden részébe bömböli az összeállítást:

MAGYARORSZÁG: lláda Kalmár, Dudás — 
Harsányt, Sárosi, Lázár — Titkos, Cseh, Turay. 
Toldi Hirzer.

OLASZORSZÁG: Combi — Roscttn, Allé 
mandl — l’itto, Ferraris IV.. Bertollnl — Con- 
slantlno, Cesurlnl, Meazza, Magnozzi, Orsi.

eremó- 
hall

ka-

a lelöl 
A kor 
berop- 

amit hatatlan tömeg- 
P..IV„V„V.......... ..  ...........ezhet a jcgynélküli
virtuskodásból. Nagy feltűnési kellelt, hogy 

a tetőn egy nő is korzózik.
A rendőrség az első pillanatban még lehe
tetlenül áll a rengeteg telőnézövel, majd az 
egyetlen módot vették igénybe a rend hely 
leállításához

a tűzoltókat hívlak.
Izek gyorsan megérkeztek s a hívatlan ven
degeknek vagy a Niagara vizsugarál kellett 
volna végigélvezni, vagy ami egyszerűbb. 
h mászni a lolólélrán. Ez történi.

Az idő egyszerre viharossá változik, 
metsző, éles nyugati szél kavargalja hatal
mas pászmákban a zuhogó csőt. Nyalábok
ban tekereg a pálya fölüli a viz függönye s 
a nézőtér most egy pillanat alatt érdekes 
változáson esik kérésziül, kinyitják az er
nyőket. Egészen furcsa és bizarr halasa van 
nz aréna hatalmas gyűrűjében egymásután 
kinyíló lekete virágoknak. Pár pillánál alatt 
mintha lekete gyásdcpcllel takarlak volna 
le az arénái. Máris gyászolunk?

A incgufonok vidám tánczeneije kezdenek 
b a kővetkező pillanatban hatalmas kőidre- 
mint kap a gépzene: villáinlik, majd utána 
n ennydörög. Az első szakadatlanul tart 
odakint az utcákon ostromállapot van. 
körig ázott ülőhelyes közönség az. idöjára 
tol kezdve az MI S/, rendezőségéig minden 
kit agvba főbe szid, de azután mihelyt 
elfoglalják a helyeikéi — rövidesen mo
soly ha oldódik a méreg.

— Kezd « jemunkrn billenni a mérleg!
__ Ja-ja. Ezt a talajt egyenesen nekünk 

csináltatta a szövetségi kapitány
A talajon pedig közben ../cjís" lócsák ke

li tkeznek. Tócsák, amelyekbe az olasz len- 
ílülelnek kell majd belefulladni.

Már egv óra óta nincs játék a pályán s a 
közönség türelme szinte halárlalan mar. 
J-'él ötk- r reklamálni kezdik a játékot, ho
lott a szövetség ötórai kezdettel rendezle ezt 
ji'Cg. Igv tudják az olaszok is, akik öt óra 
előtt tiz perccel érkeznek meg nagvvidáman 
a pályára. A lürelmellcnséglöl felizgatott 
tömeg — igazságtalanul

ftltl.v koncerttel fogadja »/ olaszokat.

v.

Fényképezés, filmfelvélel, a szokott c< 
Ilin. majd a kél csapat félkörben, állva 
galja a Giovinezzát és a Himnuszt.

Hansen dán bíró
éles fütty jelzésére az olasz, centercsatár 
indiljii a labdát 90 perces útjára. Az olasz ro
ham á magyar kapuig jut s Dudásról kor
nerre röppen a labda. Á magyar csapat kap
kodó támadása Toldi fölösleges faultján akad el.

A magyar együttes még schogysc talál 
magára.

Kapkodás, csúszkálás, s az olaszok újólag roha
moznak. Még csak a negyedik percnél tartunk 
s megszületik az olaszok gólja.

Borsányi nünnszhlbája miatt Orsi elfut, be
adását Dudás feje nem éri cl s a labdát 
Meaz/a kapja, aki jobbszárny felé passzol 
s az erős rttssel érkező Constantino élesen 
lövi a labdát u jobboldali kapuhálóba. 1:0.

Dermedés és feszült aggódás fogadja a várat
lan olasz gólt. Megfeszítő percek következnek. 
Ujabb vehemens olasz támadást Háda lábra- 
vctésscl tisztáz, de ölében a labdával a 16-oson 
kívül csúszik a sáron.

Hendsz!
A közönség zug. morajlik, szerencsére a rette
netes erejű lövés a kapu fölött fütyül cl. A kö
zönség méltatlankodik. Lappangó szenvedély, 
elfojtott, keserűség viharzik végig a tömegen.

Egyszerre csak a magyar tizenegyen erőt 
vesz a lelki egybeolvadás.

A bizalom parazsa fellángol... Elszánt, rég 
látott, pompás ofTenzivába kezd a magyar csa
pat. Kél korner nz eredmény.

De lehetne gól Is!
Combi olasz kapus fejvesztetten kapkod, több 
alkalommal üres az. olasz kapu, s a magyar

meg

bombázás mégis sikertelen. Turay sután lő 
pásból, Hirzer kegyetlen vehemenciával bicik
lizik le a szélen. Mintha a millenáris cement- 
köreit róná csak a molorvezető hiányzik előle. 
El is veszi*  egv jó gólhelyzetben a labdát, 
amelyre oly sóvárgó tekintettel néz vissza, mint 
a tovatűnő győzelem messzi foszlányaira. Ujabb 
kél magyar korner. Az olasz csapat körül mind 
szőkébbre szorul az ostromzár.

Az olaszok durva gáncsokkal operálnak. 
Sároslt, a magyar együttes ifjú vezérét tar

kón rúgják.
— Pfuj! Pfuj! — harsogja a negyvenezer 

torok. Dübörög a szenvedély. Talán most ka
szálták le az olaszok az Európa Kupa remé
nyeink utolsó megmaradt fűszálait.

sártócsa tátong s ez az olaszok szerencséje 
Toldi összeütközik I’o-.cttávul és az olasi 

hátvéd fekve marad.
Talpraállítják s egy perc sem telik el, ámil 
csúnyán, bosszútól lihegve visszaadja a köls 
csont. Közben az olasz csapat is próbálkozik, 
<|e Borsányl és Lázár szenvlcleniil csap le u íra 
és újra szélsőjére és a labda nekik engedel
meskedik. A közönség buzdító tapsorkánja 
záporozik. A magyar csapat szuverén ur a pá. 
Iván. A: olaszok sorozatos durvasággal lepleik 
gyengébb technikai készültségüket. Már több 
niint’ félórája tart a magyar ostrom. Hallatlan 
pech! Sárosi művészetének minden rezervoár- 
jál felszínre hozza. A 45. percnél tartunk, ami-

Ferraris Toldit csúnya gorombasággal le- 
teríti.

A biró sípja élesen sivit az idegekbe. Hansen 
odamegy a telt színhelyére s megállapítja a két
ségtelen 11-cst. Ar olaszok nem is protcstál- 
nak, olyan kézenfekvő volt az csel.

Halálos csendhen áll Toldi a büntetőnek s 
borzalmas erejű lövésétől reng a háló. 1:1.

Nyolcvanezer szem villan fel az örömtől, nyolc
vanezer kemény magyar tenyér tapsától viharzik 
a diadaláhitat szintére. A két év elöili 0:5 fekete 
árnya, úgy látszik, eloszlik ... De nincs is idő 
a ketdésre. vége a félidőnek ...

A szünetben a resztvevőkön és a hivatalos 
funkcionáriusokon kívül senki sem lépheti át a 
tribün alatti folyosóra vezető ut sűrű rendőr- 
kordonét. Máriássy szövetségi kapitány arcán

AZ „UJ“ VÉDELEM.

DudásHadakalmár
aaléltabban 

támadások
olasz csapat percről-percre 

görnyed a sorozatos magyar 
súlya alatt.

Az őt csatár pompásan kombinálja a támadá
sok zuhatayát, a fedezetsor remekül tömi a 
madókat labdával s a közvetlen védelem is 
gény a talpán.

Kalmár valósággal sakkozik ...
Ésszerű helyezkedése többszőr kisegíti a giksze- 
rező Dudást. Sajnos, az olasz kapu előli nagy

tá
lé-

győzelem reménye terebélyesedik.
I’ozzó, az olasz kapitány közismert vig mo

solyát, ugylátszlk, Milánóban felejtette.
Nem nyilatkozik ... A testi és lelki frissítők’ 
ujabb bizalmat erőszakolnak a még soha nciu 
látóit emberfeletti iram kábulatától réved-/ő 
fulbalista-szemekbe. A közönség is a bizt-n 
győzelemtől ittasan várja a második ncgyvcn--t 
percet. Hiszen lehetetlen. hogy negyven percé 
magyar fölény után a második félidő ne hozza 
meg a rég szomjazott magyar diadalt... (

Berfolini kabalája meghozza az olaszok szerencséjét: 
Toldi kapu fölé rúgja a döntő tizenegyest

Az első félidőbe!) fölény rögtön a kezdés 
ulán, mondhatnék megszakítás nélkül tart to-

• napi munka után a rádió.
0 De a régi rádiócsö már kiadta erejét 

éa a nyár la közeledik: gyengUI a vétel. 
KéazUléke tehát caak akkor működik 
Igazán örömére, ha kimerült rádiócsö. 
veit a nagyteljesítményű

MODERN TUNGSRAM
BARIUMCSOVEKRE

c>«r*ll ki.

KArján limtrltlSI kereskedőjétől vegy • gyártól

ÍCIUIU UZÚlAMN ES YIUAMOSSAGI HI, ÚJPEST l

vább. Turay még az előző félidő rössénél is na- 
gyob lendülettel dobja magút a küzdelembe, 
persze vágják, mint a répát, úgyhogy kétperces, 
játék után megelevenedett sárkupacként robog 
a pályán. Az olaszok néhány próbálkozását 
Kalmár szédítő stílusban oszlatja cl.

N'yiltszlnl tapsok dörögnek a legfiatalabb 
válogatott bekk láttán.

Ez persze nem jelenti azt. bogy cgv-kél olasz 
támadás ne kerülne túl a bekkjeink határvona
lán. itt azonban segít az olaszok csődöt mondó 
lövőtudományuk. Hirzer 
vezet, ellentétben ’
hibái ulán nemsokára 
lókból 
szönhcli Toldi .. ...
amellyel az olasz bekkek elhnhnozzák. Porha
nyóira ..dolgozzák" a ferencvárosi legényt, aki 
azonban

állja a sarat, a rugóst, az ütést, a boxolást, 
esnk akkor esik ki hideg angol szerepéből, 
amikor Rosctla szobornak nézi és — lelep

lezi. Gyorsan uj nadrágot kér.
A 9. percben Hirzer ellenfelét, a félelmetes hírű 
Piltot testi „hidegre". aztán jól ad he, ame
lyet a: egész csarátsor átlép. A labda Ticska 
előtt áll meg. ideje van helyezni, de fejmagns- 
ságu Invél Allemandi kornerre fejeli, óriási gól
helyzet unit ez, — csak laposan kellett volna 
lőni. A magyar támadások szünet nélkül tarla-

nchiinv jó támadást 
Ticskával, akit a sorozatos 

végleg kihagynak a já- 
A balszárny állandó munkájának kö- 
“ ' ’ azt a kitüntető „figyelmet".

unk. Az olaszok csak nagvnéha jutnak szóhoz 
akkor is a félpályán akad meg a roham. A Iá, 
percben

Lázár félvonalról Indulva négy olaszon megy 
ál, bekerül a tizenhatosra, ott Turay elé 
pöccenti a labdát, aki óriási löveget ereszt 
meg. A labda kapufáról pattan vissza s ezt 

Combi kornerre tudja tolni.
Közben megsérül, majd percekig áll a játék, 
mert Combi vizet kér és mosakszik. A uérni-’- 
sebb nézők magukban kiszámítják, hogy mennyi 
ideig tartana, amíg az egész olasz csapat egyen*  
ként megfürödne. Végre a biró is megsokalja 4 
dolgot és, fültyenl. Még Turay léc. felelt clsik- 
lolt lövege rémit) az olaszokat, aztán meg ai 
belső trió jó kombinációja lényegit góllal, de a 
labda helyeit Toldi röpül a hálóba. A "
ben a nagy fölény ulán Mcaz ’ 
lelmetcs gyorsasággal ugrik ki 
segíthet. Háda egészen 
megy, s ez a szerencse, 
amelyet védeni nem tud. Dudás ...... ... - 
a vonalról ment. A 29. percben érkezik el á 
meccsdöntő pillanat (vagy ahogy Pesten mond
ják: a „parti stósz“).

Illrzcr ellenállhatatlan rohamát Pillo nem 
tudja tartani, úgyhogy beadási) Turay elé 
kerülne. Ezt Rosetta úgy akadályozza meg, 
hogy kézzel pofozza el n labdát. Hansen 
bíró Megfeszítő mozdulatlansággal nézi a 
jeleneid, kínos lassúsággal telnek cl a má
sodpercek. amikor végre fütyül és a tizen
egyes pontra mutat. Hiilártolnn nz öröm a 
nézőtéren, hiszen a nagy fölény után való
ba)) megérdemeljük a győzelmet, amely Íme 
most már vitathatatlan. Toldi áll Ismét a 
labda elé, a nézők nagyrésze nz Izgalomtól 
menekülve elfordul, Toldi hatalmas erővel 
lövi a labdát, amelyet Bertollnl kabalából 
előbb többször leköpött. Combi mellére. A 
labda nagy ívvel röppen fel de a befutó 
Toldit senki sem zavarhatná a góllöyésbrii, 
mégis négy méterrel az üres kapu előtt ha
talmas gyertyát rúgva, kapu fölé küldi a 

labdát.
A játékosok valamennyien hajukat tépik, a kö
zönség tombol a meglepetéstől, de azért gyorsan 
lehiggad, mert még mindig úgy néz ki az úgy, 
hogy ennek ellenére is megnyerjük a meccsel. 
\ tizenegyes után Toldit alaposan megrágja n*  
egyik olasz, amikor a biró nem néz oda. Később 
az olaszok feljönnek, Constantino és Meazza 
összjáléka után a gyors center ismét úgy ugrik 
ki. hogy tarthatatlan, de Háda elébe dobja ma
gát és Meazza hatalmas Ívben fúródik a sárba- 
Mindent Hirzcrrc játszanak ezután, de valahogy 
nem megy a játék, mert minden csatár fáradt 
s alig vonszolja magát, úgyhogy mire elérkezik 
a 45. perc, a nézőtérnek minden egyes tagja 
szinte uniszónó mondja:

— Legyen vége már! Olyan ez a mccss ugyi»> 
mintha megnyertük volnál

.........E 25. perc
ró kap labdát.
, már Kalmár scirt 

a tizenhatosig elébe*  
mert a lapos labdát, 
" ’' még utoléri és
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A hözönséghóditó fedezetsor
A felázott és a meccs folyamán végig sáros 

talaj a magyar csapat összes harci erényeinek 
kifejlesztéséhez biztos alapot adott. Nem mer- 
jük a nagy fölény ellenére sem hinni azt ma 
még, hogy ugyanez lett volna a helyzet akkor 
is, ha a délelőtti napsütéses pályán zajlik le a 
nagy csata, igy azonban az olasz tempóbirás, 
a gyorsaság és lendület mind a sárba fulladt, 
8mely felett ezúttal korlátlan ur volt a magyar 
csapat abszolút technikája.

Különösen áll ez a fedezetsorra, amehmek 
elsősorban s talán egyedül köszönhetjük 
azt, hogy a döntetlenül végződő nagy mér
kőzés után Is szinte a győzelem mámoré-

pompásan és páratlanul vezette végig a mérkő
zést. Végre láthattunk egy olyan külföldi bírót 
In, aki ellen semmilyen tekintetben sem eshet 
ki/ogás.

Az olasz csapatnak
csak egyetlenegy része állott feladata magasla
tán s ez a közvetlen vfaelem volt, amely óriási 
és sikeres munkát végzett. A nyolcvanperccs 
szakadatlan magyar támadást végigállni ezen a 
meccsen, valóban a legjobb bizonyítvány. A fe- 
dezehorban Pitto messze elmaradt ismert for
májától. Ferraris játéka Sárosmai szemben 
egyenesen kilátástalan volt, míg Bcrtolini mun
kájára nem is volt szükség, a magyar jobb
szárny bénasága folytán. A csatársorban Mcazza 
gyorsasága volt félelmetes, valamint a két szélső

Sár ősiBorsányl

bán mehetett haza az a negyvenezer em
ber, akit ez a fedezetsor újra visszahódított 

a futballnak.
Á közvetlenül mögöttük fáradhatatlanul dol
gozó védelem volt ezután a csapat legjobb ré
sze, Kalmár külön dicséretet érdemel jó mun
kájáért, mert hiszen először és minden tréning 
nélkül játszott válogatott mérkőzésen hátvédet. 
A csatársorról már sokkal kevesebbjót mond
hatunk. Áll ez elsősorban Ticskára, aki a meccs 
egész folyama alatt használhatatlan volt. Cseh 
a/ első félidőben még néhány remek dologgal 
igazolta válogatottságát, a szünet után azon
ban teljesen elveszett. Turay ezúttal föladta a 
nagyvonalú center szerepét és ismét munka
bírásával akart használni csapatának. Ezzel ki 
is tűnt, de viszont saját erejét is felőrölte, 
úgyhogy mire a mérkőzésdöntő, utolsó tizenöt 
perc elérkezett, már alig állt a lábán, Toldi és 
Hirzer birta aránylag vígig legjobban az ira
mot. Az összekötő fatális pechje, hogy a má
sodszori tizenegyes sehogysem sikerült. Ezzel 
mintegy storniroz.la azokat az előnyöket és ér
tékeket, amelyek most már hosszú időkre a vá
logatott csapat standard tagjává teszik. Hirzer

pontos beadása. Az összekötők még kevesebb 
dicséretet érdemelnek.

AZ EURÓPA-KUPA ÁLLÁSA.
1. Olaszország 7 játék 13:9 9 pont
2. Ausztria 6 „ 15:7 8 „
3. Magyarország 6 „ 14:11 6 „
4. Csehszlovákia 5 „ 14:13 4 „
5. Svájc 6 „ 12:26 3 ,,

HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEK:
Május 22. Csehszlovákia—Ausztria. Prágában.
Junlus 19. Svájc—Magyarország, Bernben és 

Csehszlovákia—Olaszország, Prágában.
Szeptember 13. Ausztria—Svájc. Bécsben.
Szeptember 18. Magyarország—Csehszlovákia 

Budapesten.

Toldi

nem a legjobb napol fogta ki s annak ellenére, 
hogy sokat voll munkában, nem volt olyan 
meggyőző, mint ahogy ezt általában tőle már 
megszoktuk.

Sophus Hansen dán biró

Weekendsátrak, háti
zsákok, túrístatakarók 

legolcsóbban

UNGAR S. UTÓDA
Király-utca 14.Budapest,

Telefon: 2 5 6 - 7 0 s z.

Mérlegadatok
Az eddig lezajlott tiz magyar—ola'z mérkő

zés a következő redménnyel végződött: 1910 
Magyarország győz 6:1. — 19)1. Magyarország 
győz 1:0. — 1023. döntetlen 0:0. — 1924. Magyar
ország győz 7:1. — 1925. Magvarország győz 
2:1. 1925. döntetlen 1:1. — 1928. Olaszország 
győz 3.1. — 1930. Olaszország gvöz 0:5. -
1931. Olaszország győz 2:3. — 1032. döntetlen 
1:1.

A két ország együttesének találkozása tehát 
négy alkalommal Magyarország, háromszor pe
dig Olaszország győzelmet eredményezte, mig 
három mérkőzés döntetlenül végződött. A gól 
irány 23:17 • Magyarország javára. Az utolsó 
négy meccs az Európa-Kupáért folyt.

A nagy meccs rendőri krónikája
A nagy meccs alatt és a meccs után izgalmas 

jelenetek játszódtak le a pályán és a pálya 
környékén.

A rendőrök és detektívek
elfogtak 48 jegyüzért,

akik valamennyien ázsióval árulták a jegyeket. 
Előállították őket a X. kerületi kapitányságra, 
ahol elkobozták töltik a jegyeket és megindí
tották ellenük az eljárást.

A fedett tribün tetejére egész sereg suhanc 
kapaszkodott fel és a rendőrök felszólítására 
set akarlak lejönni. Végül tűzoltókat hívtak, 
akik tolólétrán mentek fel a tribün tetejére és 
leszedték a hívatlan nézőket.

A meccs után a távozó közönség egyes cso
portjai között tumultus keletkezett és a rend- 
löntartó lovasrendőrök közül egyiknek a lova 
véletlenül rátaposott Tábori Sári színésznő lá
bára. Tábori Sárit a mentők kórházba vitték

A Középeurópaí Kupa-bizottság vasárnap délelőtt’ 
konferenciáján kisorsolták a kupa idei mérkőzéseit 

A magyar sport vasárnapi idegenforgalmát | C ~ osztrák II. magyar II.
hrivnállu Irt n Irnrónenrónai klinahizottsáE. hOKV D — olasz II.—Csehszlovák II.

II. forduló: (Lejátszandó julius 10—17-ig. 
illetve 24-ig).

X = D—C.
Y - B-A
Döntő: (Augusztus 15-ig. Megállapodás hiá

nyában augusztus 28. és szeptember 18. között 
a kupabizotIság jelöli ki a terminust. Pályavá
lasztó minden esetben az elölálló). Y—X.

A blrókérdésbcn nincs többé megállapodás!
Minden ország 5 nemzetközi birót jelöl ki és 

ebből a névsorból delegál a meccsekre birót a 
szükehbkörü bizottság. Határbirák csakis első- 
oazlálvu mérkőzések vezetésére képesített bírók 
lehetnek.

Nevezési díj az eddig fizetett 100 dollár he
lyett 500 svájci frank, útiköltség pedig 3000 
svájci frank amely a befizető ország valutájá
ban fizethető

Az idén kiírásra kerül
a Flscber Mér-dij, 

amelyet ar illusztris sportember alapított. Nyeri 
az a csapat, amely egymásután háromszor ke
rül a kupadöntőbe, tekintet nélkül arra, hogy 
győzött-e vagy nem.

használta ki a középeurópai kupabizottság, hogy 
a magyar fővárosban letárgyalja a Mitropa- 
etip-öt éritő aktuális kérdéseket.

A komité az MLSz helyiségében vasárnap 
délelőtt ült össze a csehszlovák Tschakerl 
Willy dr. elnöklésével és a bizottság Meisl Hugó 
előadásában tárgyalta a napirendre tűzött 
ügyeket. A konferencián magyar részről a há
rom nagyegyesület vezetője: Fodor Henrik dr., 
Kicment Sándor és Maros Oszkár, a PLASt 
képviseletében Mailinger Béla és Barna San- 
der, az MLSz képviseletében Fischer Mór, Ke
nyeres Árpád és Nádas Ödön, osztrák részről 
Gt.rö dr, csehszlovák részről Loos és Glück. 
olasz részről Matiro és Barassi vettek részt hi
vatalosan. Volt egy vendége is a konferenciá
nak, n jugoszláv Milán Andrejevic személyé
ben, aki azonban csak megfigyelőként jöll el 
a konferenciára.

A komité mindenekelőtt 
ai idei résztvevők 

kérdésében döntött. Az olaszok a részükre 
biztosított jog alapján a bajnokság négy első 
helyercttje kőről választhatják ki n két részt 
vettél csapatot. Ausztria a kupagyőztest, avagy 
» bajnokság második helyezett|et választhat |:» 
ki a második esapnlnnk. mig Magyarország és 
Csehszlovákia továbbra is a két elsőt dobja 
tüzbe. A bizottság ezután

megejtette ■ sorsolást.
A részvételre jogosult csapatokat két cso

portba oszlot'ák, majd a következőképpen sor
soltak:

L forduló: (Lefálsrandó június 19—20-ig 
Amennyiben egy harmadik meccs is szükséges, 
július 3-ig).

A = olasz T.—magyar 1.
B = csehszlovák I.—osztrák I.

A MILL és a Középmagyar Uj. 
a „Herendi-dii" döntőiében 
Középmagyar iff.- Északi MILL 

2:1 (1:0)
Érdekes, nívós meccs keretében vívta meg 

.,H erendi-vándordij" mérkőzését a két jeles 
ifjúsági válogatott csapat. A KőLASz volt a 
rutinosabb, mig az Északi MILL hatalmas lel
kesedéssel pótolta ezt a hiányt s majdnem meg 
lepetést szerzett. Az eredmény alapján

a „Herendi-vándordíj" döntőjében a KőLASz 
ifj. és az Északi MILL csapata találkozik.
A változatos első félidő egyetlen gólja Kele

men révén esik. Szünet után Közép erősít és 
Lengyel révén megszerzi a második gólt. Most 
az Északi MILL erősen belefekszik, Rochida 
révén szépít is az eredményen, de kiegyenlí
tenie nem sikerül.

X Atlétikai verseny a „gödörben*'.  Az ES( 
vasárnap a BBTE vendégszeretetét élvezte 
Délelőtti atlétikai versenyén néhány elsőosz 
tálvu versenyzőnk is elindull. ám nz esős idő 
járás folytán nem fejthették ki teljes tudású 
kai. Az. elsőosztúlyu versenyek győztesei a kö 
vetkezők: 100 m.: Gyenes MIK 
m.z Szilágyi MTK 16:00.4 mp. 
Kuliczy TFSC 4278 cm. 
dordij): 
staféta:

1500
Szabó MAC 4:06.8 mp.
UTE 17:28.6 mp.

11 mp. — 500
— Diszkosz : 
m. (Hóké ván-
— 4X1500 in.

ÓVÁS!
Egyes esetekben a vásárlóközönséget 

megtévesztik és Habselyem név alatt for
galomban levő cikkeink helyett más árut 
szolgáltatnak ki.

Ezen árusítók ellen a megtorló eljá
rást folyamatba teltük.

Felhívjuk a közönség figyelmét, hogy 
Habselyem név alatt kizárólag az alanti 
védjeggyel ellátott árut fogadja el.

Selyem- és Gyanjuárugyár Rt, 
Budapest

Excellent

garantált 
mosható mü- 

sclycmjehérnemií.

Uj arcok a válogatott vízipoló csapatban 
Bozsi-Németh-Ra]ky II. a csatársor — Tolnay és Tarródy 

á B. csapatban

A. csapat:

A válogatást illetően Komjádi Béla a követ*  
kezöket mondotta:

— Néhány idősebb állandó 
csak nehezen jön formába és 
fenti csapatot tartom a legjobb 
miután Tarródy megbízható 
Rajkyt egyszer egyszer 
kijelölendő nyolcadik 
szerepelni fog.

.4 B. csapat komoly ellentállásra képes és

Hetekig tartó töpren
gés utón vasárnap dél
előtt állította össze Kom- 
jádi Béla ügyvezető al- 
elnök a pünkösdi kör 
mérkőzésen szereplő A. 
és B. válogatott csapa
tokat.

A válogatás elég me
rész, amellett azonban 
örvendetes, hogy néhány 
fiatal játékos ismét sze
rephez 
adni ott 

bemutassák.
Bródy (III.

jutott és 
nekik a

kér.) — Ivády 
— v. Halassy 

Németh (UT’** 
Rayld II. (MTK).

Tartalék, illetve a nyolcadik játékos ki 
sére csak csütörtökön kerül sor.

B. csapat: Bnrtn (UTE) — Sárkány 
kér.), Tarródy (MESE) — Surányi (III. kér.)

Keserű 1. (MTK), Vértesy (MAC), Keserű II. 
(MAC). Tartalék: Tolnay (MAC).

Az . .
(MAC), Hunionnal (MTK) 
(UTE) — Bözsi (UTE),

A
(111.

álogatottunk 
é/i pillanatnyilag 

megoldásnak. 
játékot mutatott 

pihentetni akarom, a 
játékosnak is kétszer

KAR Ci-CSOfi RUHAZKODNI?
[ Belvárost tirl ruha-szalon,
I IV.. IrAnvi n. 31. I. «. nz. n. mór W.— P-I6I kHzft 
! méret aaerlní ifthbszrtrl próhAvn' Mlőnyt. felöltőt*  
* (ordítást, fazonmunkAt olcróu vállal.

miután Tarródy megbízható játékot mulatott 
— lehetséges, hogy úgy az osztrákokat, mint a 
cseheket ic tudja győzni. Ili szerephez jut 
majd Tolnay is, akitől egy két év múlva sokat 
várhatunk.

Ezen a héten kedden este 7 órakor a fedett*  
ben, szerdán este az A. csapat a Császárfürdő
ben és csütörtökön este a B. csapni ugyancsak, 
a Császárlürdöbcn trenirozik.

Az UTE megvédte a birkózó csapatbajnokságot
A birkózó csapatbajnokság belek óla folyó 

érdekes küzdelmei vasárnap befejeződlek. Az 
utolsó két fordulót vasárnap délelőtt és este bo
nyolították 1c a Műegyetem aulájában és torna
csarnokában. A 
csak az érdekelte,

iiegyetem aulájában és torna
közönséget tulajdonképpen 
vájjon a griffmadaras bir-

B-Vasutas— MTE 6:1. A B-Vasutasból Bd- 
nyász, Kollár), Galambos. Hegedős, Robis és Ka
tona. az MTE-hői 'Parányi gvőzött.

MÁV—MTK 3:3. (A tassarány 1214 voll.) A’ 
MÁV-ból Németh, Nagy Kálmán. Nagy hív un, 
■íz MTR-ból Vacztilik. Ferenci és Magyar gy'x

HÁROM FEJ A BIRKÓZÓ CSAPATBAJNOKSÁGRÓL

Kárpáti UTE

kozógárda vissza tudja-e szerezni az UTE által 
elhódított hegemóniát. Ez a kérdés már a dél
előtti küzdelmek során eldőlt:

az UTE csapata 4:3 arányban megadásra 
késztette a MAC-ot és Igy az elsőbbséget 

ismét az UTE ragadta magához.
Az eredmények a következők:

FTC—nermlnamezői AC
FTC részéről: [jonáth. Felié 
Tunyogi. Radó, a IIAC-ból Kamar

UTE—MAC 4:. A bajnoki gy« | Tólh.
Kárpáti Próba I és llorling szerezték meg rt 
UTE-nek. míg a MAC-bóJ Zombory Ödön, A<n- 
brus Pál dr. ís Papp László dr. győzött.

Az olasz „kadettek" legyezték a magyar 
amatőröket

Olasrország —Magyarország B) 4:2 [1:2]
Firenze, május 8.

(A Hétfői Napló távirati jelentése.) Kísér
letképpen clbőizhen ment a magyar amatőr
válogatott csapat — mint B-garnitura — 
Firenzébe, ahol az olasz „kadcttcsapaltal" 
ütközött meg. A kísérlet balul ütött ki, 
amennyiben

a magyar válogatott amafőreanpat 2:4

arányban kikapott.
A meccset az olaszok kond időbeli fölé*  

nyc döntötte el. Az első félidőben a magya
rok kitünően játszottak, sőt a vezelé I is 
megszerezlek. A szünet után az olaszok ke« 
rültck fölénybe. A magvárok góljait Ilokor 
és Déri, az olaszokét Ferrari (2i, Bisigalo 
in de Maria lőtték.

A Corvin Áruház nagyszabásúi' 
fürdőcikk-osztálya megnyílt!
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A Ferencváros és a Hungária kombinált 
csapata kikapott

Bieli kombinált—FerencvAros-Huogária 4:2 (3:1)
í Blel, május 8.
* '(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 
(A rftldfehér-kék fehér kombinált csapni 
szombati 3:3 as berni nehéz mérkőzés után 
{vasárnap Bielbcn mérkőzött u bieli kombi
nált legénysége ellen, melyet megerősítenek 
n sokszoros bajnok Young Rnys legkivá
lóbb játékosánál. A budapesti kombinált 
csapat a következő összeállításban játszott:

Újvári — Wéfrer, Papp — Somogyi, Bu
kóid, Szaniszjó -- Tánczos, Barát ky, Sivá
réit, Srcdlacsek, Kohut. A csapat meglehe
tősen érézte az rjőzőnapi mérkőzés strapá
ját és így nem tudta kifejteni képességeit.

. A svájciak durva éa erőszakos játék 
után 4:2 (8:1) arányban győztek.

A magyar gólokat Barátky és Kohut lőtte.

A Bocskai legyőzte Kolozsvár csapatát
Bocskai— Kolozsvár válogatott 1:0 (0:0)

Kolozsvár, május fi.
(A Hétfői Napló tudósítójának tvlefón- 

'jelentése.) A debreceni profi csapat Teleki é.s 
Vincié hiányát ezúttal is erősen érezte, ám

Remmer, Móré. Markos és Mátéffl ki
váló játéka győzelemhez segítette a fá

radtnak látszó Bocskait.

VILÁGSZEMLE
HÖLGY HÓK HÍZÓINK SIKERE BÉCSIIEN

Pécsből jelentik: Ausztria—Magyarország 
Lnlgyhokki mérkőzése a magyar íiölgyjóté 
kw'ok kitűnő védekezése következtében 0:0 
arányban döntcllenül végződött. A meccsnek 
ztx osztrák hölgyek favoritjai voltak.
VÁLOGATOTT MECCSEK A KONTINENSEN-

Páris: Skócia—Franciaország 3:1 (3:1). Am
sterdam: Írország -Hollandia 2:0 (1:0). lián- 
nnher: Észnknémelország --Északhollnndia 
(1:0). Köln: Amsterdam -Köln 5:4 (3:0).

AZ OSZTRÁK AMATŐRÖK SÚLYOS 
VERESÉGE BUKARESTBEN.

- Bukarestből jelentik: Az Amatőr Európa 
Kupa-mérkőzések során Románia 1:1 (3:1) ará- 
uy<‘ győzelmet aratott Ausztria együttese 
lett. A mérkőzést 8000 főnyi közönség 
lyáncslcs Mihály budapesti biró kitünően 
ye.tl?. A románok főképp a nagyváradi csatár
játékosok kiválói játéka folytán aratták jól 
megérdemelt, nagyarányú győzelmüket, a mér
kőzés nagyrészében védekező osztrákok ellen. 
Ausztria szerezte meg a vezetést Sohotka ré
vén, amelyre Románia Kovács, Kocsis, Bodola 
és ismét Kocsis góljaival felelt,

EZ IS EGY JÓ SKÓT-VICC!
Londonból jelentik: A Bundee FC, a sikól 

ghö liga jó proli csupntának ravasz skótjai

2:0

A győzte*  gólt a második félidő 25. percében 
AfŐrésZfldjackUgáSibÓI^MrereZtCj^^^^^^^^^
Fenyőfából SZÓ, Oceümé 400, Mahagóni fából 4BO pengő a 

PETYERITY csónak » 
ATLANTI S hasában 

Ugyanott kOkablnok bérelhetek
V Népszóéi. Ieleon: 935—82. szám.

a munkaközvetítő hivatalnál munkanélküli 
segélyre jelentették be igényükéi. Az indo
kolás nz, hogy a klub által felajánlott ősz- 
szegért nem hajlandók labdát rúgni, ergo: 
munkanélküliek. A főmunkanélküli Mac. 
Nab csapatkapitány, aki a skót válogatott 
standard tagja.

AUSZTRIA TOVÁBB MEGY A DAVIS 
CUPBEN.

Prágából jelentik: Az osztrák-csehszlovák 
Davis Cup-mérkőzés az osztrákok 3:2 arányú 
győzelmét eredményezte. Vasárnap: Menzel — 
Artens 6:2, 6:1, 5:7, 6:4; Mateika—Hecht 6:4, 
6:4, 8:6.

BÉCS FUTBALLVASÁRNAPJA.
/. liga: Rapid—Vienna 2:1 (2:0). Slovan — 

Floridsdorf - 2:2 (1:1). A Wacher—Brigittenau- 
mérkőzés az eső és a felázott talaj miatt el- 
maradt.

MEGINDULT A DAVIS-CUP ÜZEM.
A Davis-Cup selejtezőinek első fordulója va

sárnap fejezeődöft be a következő eredmények
kel:

Oslóból jelentik: A Monaco—Norvégia mér
kőzés 5:0 eredménnyel végződött. Monaco kö
vetkező meccsét Svájc ellen vívja.

Athénből jelentik: Jugoslavia 3:0-ra vezet 
Görögország ellen.

(termából jelentik: Az Olaszország—Egyiptom 
meccset az cső miatt nem kezdhették meg.

— Kegyeleti staféta IV. Károly király em
lékére. Bajáról jelentik: A Magyar Nők Szent
korona Szövetségének bajai és bácsinegvei 
csoportja vasárnap tartotta évi közgyűlését, 
amelyen Budapestről megjelentek herceg 
Odesmlchi Károlyné, gróf Andrássy Klára, 
gróf Zichy Czikán Mór és dr. Rajner János 
budapesti egyetemi tanár, akik valamennyien 
felszólaltak a közgyűlésen, amelyen még P. 
Jugh Mik|ós bajai ferencrendi gvardián. plc- 
bános beszélt. Ezz» 1 kapcsolatban rendeztek 
meg a IV. Károly király emlékmű bizottsággal 
együttesen a kegyeleti stafétát.

— Magyar Családvédelmi Kongresszus. A 
Szociális Munka II. Nemzetközi Kongresszusá
nak Magyar Bizottsága nagybányai vitéz 
Horthy Mikiósné fővédnöksége s Huszár Ká
roly és gróf Károlyi Gyuláné elnökök vezeté
sével Országos Családvédelmi Kongresszust 
rendez. A kongresszus május hó 16— 22-kc kö
zött ülésezik. A kongresszus célja a szociális 
gondozásra szoruló magyar családok összes 
problémáinak feldolgozása és a Nemzetközi 
Kongresszus magyar anyagának előkészítése.

— Az eladásra kínált revolver elsüli, n 
vevői súlyosan megsebesítette. Zalaegerszegről 
jelentik: Holla Pál tapolcai kovácsmeslcr Za- 
lapettpnd községben összetalálkozott régi ba
rátjával, Völgyi Istvánnal és revolverét el
adásra kínálta neki. Völgyi megvette a revol
vert s miközben próbálgatta, a fegyver elsült 
és a golyó a szerencsétlen ember gyomrába, 
fúródott. Életveszélyes sérüléssel szállították 
kórházba.

— Leesett a hajóhintáról. Súlyos szerencsét 
lenség történt vasárnap délután a hűvösvölgyi 
Nagyréten. I.and Ilona 17 éves háztartási al
kalmazott kizuhant a hajóhintából és eszmé
letlenül terült el a földön. Mentők az Uj Szent 
Jdnos-kórházba szállították.

— A vér fölfrlssítése céljából ajánlaton 
néhány napon sál korán reggel egy pohár 
természetes „Ferenc József**  keserüvizet inni. 
Az egész világon rendelik az orvosok a va
lódi Ferenc József-víz használatát, mert ez 
szabályozza a bélműködést, erősíti a gyom
rot, javítja a vért, megnyugtatja az idegeket 
és ezáltal új életerőt teremt. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban 
és füszerüzkickben kapható.

— Ezer halottja van a kokinkinai tájfun- 
nak. Párizsból jelentik: A kokinkinai An- 
nam tartomány déli részében dühöngő táj. 
fqn halottjainak számát legalább ezerre 
becsülik. A tájfun, amely szombaton a haj. 
hali órákban száguldott végig az országon, 
szörnyű pusztítást vitt végbe. Amerre a 
forgószél elhaladt, mindenütt letarolt fals 
vak és erdők jelzik útját. A távíró és tele
fonvezeték az egész tartományban elpusz
tult s a vasúti forgalom is megszűnt. A1 
délannami tartomány egyetlen rádióállo
mását is szétrombolta a tájfun, ugv, hogy 
eddig még nincsenek ■ megbízható jelentések 
a halottak számáról. A hanoi-i francia kor
mányzóság közlése szerint a halottak száma 
legalább 500, de meglehet, hogy ezer. Az 
áldozatok között európaiak is vannak, lég- 
nagyobb részük azonban bennszülött.

— Uj sofőr-tanfolyam. Állami gépjárművöm 
zelőképzö (sofőr) tanfolyam nyílik meg a m< 
kir Technológiai és Anyagvizsgáló Intézel ke- 
relében május 30 este ’/j7 órakor, az intézet 
Budapest, VIII., József körút 6. szám alatti 
helyiségében. Beírás naponta délelőtt 9—1 óra 
között az igazgatósági irodában.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X Hnlnsy nyerte az 1000 méteres úszó
bajnokságot. A Császárfürdö sersenyuSzódá- 
ja ha n s nsárnap .délelőtt uszták le Budapest 
ezcrmétcres csapat- és egyéni úszóba jnoksá- 
j,ait. .ír egyéni bajnokságot vitéz Halasi! 
Olivér (UTE nyerte /í p. 38.1 mp.-es időnél 
T’áhok MTK elölt. A csapatbajnokság az 
l TE zsákmánya lelt 8 ponttal az MTK és 
FTC-vel szemben.

X Bajnokverés Nagykanizsán. Nagykanizsá
ról jelentik: Az ország délnyugati részének 
nagy érdeklődése melleit csapolt össze vasár*  
nn|> a kerület hajnokcsnpaln: a PVSK a ■dél
nyugati alszövctség második elitcsapalával, a 
h agy kanizsai Torna Egylettel. A mérkőzést 
fölényes játék után az TNE nyerte meg 5 : I 
arányban- A közönség n helyi csapatot lelkes 
ünneplésben részesítette.

A BSE ■ kerékpáros nagysfafétu győz
tese. A Magyar Kerékpáros Szövetség vasárnap 
bonyolította le hagyományos stafétaversenyét. 
ej^Jéhl négyes csapatok számára a Budapest — 
Vác Hád \csa- (ialgamácsa- Aszód — Gödöllő 
— Vfiesegyhára- Vác—Budapest útvonalon 300 
k|lon»etercs távon. A csapatok tagjai Gödöllőn 
váltollak. A verseny irgalmas és szép lefolyású 
vblt. a tizennégy csapat körül tizenhárom ér
kezét! célba. Á versenyt végspuri döntötte cl a 
>WsE-> I javára 1 BSE I. (Takács, Liszkay. 
Erős. Németh) 10.08 ÖO mp. 2 Postás I. (jálies 
1 . Sz?n?s. Back és Nruhauer) lélkerékhossznl. 
3 UT FII 10.10.42 mp. 1. Postás IL 10.20.20 
mp. 5. KAC 10.30.02 mp. 6. BSE IL rajta. 7. 
UTE I 10.33.20 mp.

X Pécs—Szeged — honoló*  6:6. Pécsről je
lentik: Vasárnap nagy érdeklődés mellett tar
tották nieg a Per*  Szeged sárosközi ököbivő 
mérkőzéséi, melv 6:6 döntetlen eredménnyel 
yégrodött.

X Hevei? győzött ■ szegedi egyórás futóver- 
•enyen. Szegedről jelentik: Ar SzMTE Tenderéi 
sében megtartóit rgsórás futóversen) l a so- 
raktári Hevele nyert? 17.030 méterrel. Második 
Galambos ESC lelt, 16 432 méterrel.

X'A BLASz szép győzelme Egerben. Egerből 
^lentik: a BLASr-ELÁS.’ Dréhr seilcgmérkö-

rés eredménye 4:0 (3:0). A budapesti csapat ál
landó fölényét Obsitos (2). Pusztay és Nemes 
góljai juttatták kifejezésre.

X A MOTESZ délkerületi tornaversenye. A 
MOTESZ déli kerülete' vasárnap Szegeden ren
dezte meg Debrecenben és Szegé*]  városok kö
zötti tornaversenyét, amelyet nagy fölénnyel a 
dcbrecenie.lt nyertek meg.

X Vasárnap éjjel befejeződött a birkózó
csapatbajnokság. (Eleje a 13. oldalon.) Az 
utolsó forduló eredményei a következők: MAC 
-MÁV 6:1. A MAC-ból Zombory II.. Tóth. 
Benkö, Zombory I.. Biró és Papp dr., a MÁV- 
hói pedig Nagy I. győzött. B. Vasutas—Tö
rekvés 5:2. A B Vasutasból Bányász, Galambos. 
Hegedűs. Bóbis és Konl győzött, a Törekvésből 
pedig Pataki és Matuska. — Herminamezői AC

■ MTK 7:0. A HAC-bé-l Sólyom, Szén, Sziits. 
Kamarás, Tárnok, Sárdi és Markos aratptt győ
zelmet. — UTE—MTE 6:1. Az UTE-hól Imrey, 
Tóth, Beke, Kárpáti, Próka I. és Herling győ
zött, az MTE-ből pedig Tarányi aratott győzel
met. A birkózó csapatbajnokság végeredménye 
tehát a következő: I. UTE 14 pont, 42:1-1 tus
arány. 2. MAC 14 pont.36:20 tusarány. 3. FTC 
12 pont 34:22 tusáránv. 4. B. Vasutas 10 pont, 
34:22 liisnrány. 5. HÁG 8 pont, 27:29 lusáránv.; 
6. Törekvés 6 popt, 23:32 tusáránv. 7.. MTE 4 
pont. 22:34 tusaráiiy. 8. MÁV 4 pont 19:36 tus
arány. 9. MTK pont nélkül 13.42 tusáránv.

X A MVSz déli kerületi kardvlvó csapatbaj- 
nők) viadala. A Magyar Vivp Szövetség déli ke
rülete vasárnap Szegeden rendezte meg Dél- 
Magyarország kardvivó csapatbajnoki viadalát 
Szeged. Békéscsaba és Kecskemét vívóinak rész
vételével. A bajnokságot a Szegedi VE csapata 
nyerte meg a CSAK ellenében.

• X*  A BBTE Toldy-vándordljas torna ver*  
senye. A BBTE vasárnap rendezte meg 
Toldy-vdndordijgx. tornaversenyét, amelyért 
ez alkalommal hölgycsapatok küzdöttek a: 
elsőségért. Nyolc, csapat közül az első he
lyet a BBTE hölgyei vívták ki a MOVE — 
ÖTÉ ellenében. A Beméiig Károly örökös 
vándordíjért is hölgyek küzdöttek. A ver
senyt nagy fölénnyel (iamauf Gyuláné BBTE 
nverte 132.30 ponttal Kati Anna TFSC 
előtt.

— A Magyar Lovaregyjet uj igazgatósági 
tagjai. A Magyar Lovarcgglcl \ arárnap este 
10 órakor választmányi gyűlést és rendes 
közgyűlést tarlóit. A lemondott Ödescholchi 
Béla herceg és Batthyány Gábor gróf helyéhe 
igazgatósági tagokká Erdődg Rudolf grófot 
cs Drehtr Jenöt xála»ztbtiák meg.

Keresztrejtvény

MÁJUS iö-ÁN KEZDŐDŐ UJ, NAGYSZABÁSÚ KERESZTREJTVÉNY- 
VERSENYÜNK MEGINDULÁSÁIG CSUPÁN SZÓRAKOZTATÁS CÉLJÁBÓL 
KÖZÖLJÜK A KERESZTREJTVÉNYEKET, MELYEKNEK MEGFEJTÉSÉT 
NEM KELL BEKÜLDENI.
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Nyilatkozat. Folyó hó 25-lkl számunkban 
foglalkoztunk ar Fgye^mi Luther Szövetség 
helyiségében tartott egyetemi ifj-isógi üléssel, 
■mellyel kapcsolatban dr. Esztérós István, a 
Turul prsr. serére annak mrf>**''*nilósára  kért 
bennünket, hogy óyzólsősége*  e? felforgató klje- 
Icniésekel nem tett és hogy At*r-y  Lászlót nem 
ar A beszédével kanc«olnl!<«n. hanem még az
előtt hurrogta le » hallgatóság

Vízszintes sorok: 1. Puccini opera. 3. Petőfi 
Sándor Szalk-S/entmártonban irt egyik gyö
nyörű versének kél sora. 6. A sztratoszféra 
hőse. II. Lalin csel rövidítése. 12. Hát bizony 
az autóbusz is csinálja. 13. Mohamedán pap. 15. 
Ötlet. 16. Sikeraratás. 18. Kutya. 19. Verseny
fajta. 20. Fordítottja: pénzintézet. 21. Vonaton 
van. 22. Világítanak vele. 23. Több mint jó
indulat. 24. Rheuma. 25. Nápoly és Jeruzsálem 
címzetes királya volt (az utolsó betűre szíves
kedjék helyettem egy ékezetet tenni). 26. Nem 
zct. 29. Né.vutó. 30. Lp.erö. 32. . . . nyin — név
telen. 33. Világhírű optikai gyár. 34. Tó Közép- 
Szudánban. 35. Fordítottja — mérges kígyó. 
37. A tekintetes ur is ez (egy é betű kimaradt 
belőle). 30. Látás magánhangzók nélkül. 40. 
Idegen névelő. 45. Latjnul — dolog. 46. Nedves 
valami. 47. Ütőkártya fonetikusan. 48. Csak 
azért is. a Nemzeti Színház kiváló művésze. 49. 
Fontos kereskedöheh Arábiában. 51. ..A mi 
.........és parancsolónk". 53. Női név becézve. 55. 
Kétezer — római számmal. 56. Tisztit. 57. Ady 
Endre költeménye a ..Halottak é!én“ kötetben. 
50. Kereskedelmi műszó. 60. Szájvíz. 61. Az 
Oker mellékfolyója Poroszországban. 62. For
dítottja — vendég németül. 04. Uralkodók he
lye. 65. Só nemétől — fonetikusan. 66. Sok 
csalódás teszi a reménnyel. 67. Kevesebb mint 
megijedt 69. Az. aki a libát eteti. 70. Nyaraló 
címnek is beillőn?. Minden bizonnyal, hogy 
van is melyiket igy hívják. 72.' Szeretne levél
ben üzenni. 73. Régi neve a divatnak. 74. Zenei 
hang. 75. Minden árunak van.

Függőleges sorok: 1. Iskolában található. 2. 
Becézett női név, de még hogy becézve. 3. Nem 
zet. 4. Fordítottja — a betegség előjele. 5. Lek 
vár. 6. Kettő. 7. MuLstósrócska. 8. Aki Odys 
seus társait sertésekké változtatta. 9. Azonos a 
74. vízszintessel. Csupán névelő van előtte. 10. 
Lóverseny műszó. 14. Rádióban sokat halljuk.

ság. 21. Nagyhatalom. 22. Ember — latinul. 23, 
Közmondás, amely nem egészen fedi az igaz*  
ságot. Az álláshalmozók ne engem vonjanak 
érte felelősségre. 24. Az én farkaskutyám leg*  
kedvesebb eledele. 25. Ismert népszínmű diné
nek egyik szava. 26. Becézett női név. 27. D’ák 
hozza haza az iskolából. Már amelyik. 28. Ki
rályné. 29. Rettenetesen kér. 31. Viszont az 
ilyen levesből én nem kérek. 34. Azonos a 40*  
vízszintessel. 86. Gazdasági munkás. 38. Operá
ciónál mindennek a világon ilyennek kell lcn,\,• 
40. Pytheas által felfedezett sziget, valószínű
leg a Shelland szigetek egyike. 41. Ipari nyeri-' 
anyag. 42. Szokás. 43. A ..Három a kislány 
egyikének neve, becézve. 44. Lószerszám. 49. 
17. Magyar költő (1768—1796-ig). t8. Kétes,
akit csak váltsógdij ellenében akarnak szaba
don bocsátani (névelő is van előtte). 10. \ aló- 
AVassermann világhírű regénye. 50. Katonában- 
dából nem hiányozhat, öl. Iláiomszékvármegycí 
község. 52. Ilyen időben kell felismerni mindig 
a helyzetet. 54. A Wander gyár egyik készít*  
menye. Legjobb akaratom mellett sincs mó
domban megírni közelebbről. 57. Fizet ön u 
eleget. Még a lárgs ragot is ideírtam. 58. Sport
klub. 60. Vadállat. 63. Riadó. 64. Bíróság elölt 
szokott megjelenni. 65. A fölötte lévő betűvel 
együtt helység Nógrád megyében. 66. Akkor 
mondhatja, ha már megfejtette az egész rejt'' 
vényt. 68. Még utoljára egy becézett női né)'- 
69. Fedák Sári híres opereltszcrcpe volt (San- i*
70. Ego süni . . .. stb. 71. S-sel a végén — 
gyogó tollú publicista volt. Keresztneve 1'0f»
73. M. G. 74. Két római szám, mind a keltő »’á4 
ion felül. Gál György

A megfejtést jövő számunkban közölJilfc-

A szc:késelésért és kiadásért felel:
Dr, El.ÉK HUGÓ
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