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Gyilkos utcai harcok
Addisz ^beSsában

Kitört a forradalom, a vad lázadók lerombolták a 
fekete fővárost, a négus angol hadihajára menekült

Add isi Abeba. május 8.
(A Hétföl Napló tudósítójától.) Bodard 

addisz-abebai francia követ távirati jelenté
seiből kitűnik, hogy

u abcMrin fővárosban valóságos for
radalom tört ki.

A zavargásokat főként az Addisz Abebába 
érkezett menekült katonák idézték elő és a 
városban

mindenfelé fosztogatnak és gyújtogatnak. 
Vasárnap estefelé az adisz-abebai keres- 
k.dű-n.ffyed, ■ raászirl palota <■ t8bb 
európai ca.lád hiba lángokban kilőtt.

A Menellk atgnaról elnevenH kórházat 
kitartotok.

TUbb helyes a fosztogatók
egymást gyilkolják éa állandóan pus
kalövések. sőt időnként ágyulövések Is 

hallatszanak.
As abesszin hatóságok elhagyták a várost 
és az utcákon szerteszét halottak és sebe-

Véres utcai harcok
Az üzleti negyedben szabályszerű üzleti 

harcok kezdődtek, amelyeknek igen sok 
halottja volt A zsákmányért vívott harcok
ban negyven embert öltek meg.

A csőcselék nem kímélte az idegeneket
sem

s az európaiak rémülten menekültek a fő
városon kivül fekvő követségl negyed felé. 
Mindössze néhány hindu kereskedő próbált 
szembeszállni a megvadult tömeggel, hogy 
mogvédelmezze kis vagyonkáját. A csőcse
lék ekkor már a rablóbandákkal karöltve 
fosztogatta a bazárokat s a hindu kereske
dők ellenállása csak még jobban fokozta 
dühét.

Addisz Abeba egyik legnagyobb áru
háza, az Ali Bazár körül véres harc 
kezdődött, amelybe végül angol csapa

tok Is beavatkoztak.
Ez a bazár két hindu testvér tulajdona s u 
két testvér cl volt szánva arra, hogy szem
beszáll a rablóbandákkal. Az áruház hindu 
alkalmazottai fegyverekkel voltak felsze
relve s az addlszabebal angol konzul, aki 
a két tulajdonossal töltötte az éjszakát, 

maga indította őket rohamra a csőcse
lék ellen.

A hinduk elbarrlkádozták magukat az áru
ház helyiségében és llszleszsákok mögül tü
zeltek a banditákra. Közel három óra hosz- 
szal tartott ez a harc, míg végül megérke
zett a követség! negyedből kivezényelt an
gol Indiai katonaság, amely azután 

kiszabadította szorongatott helyzetük
ből a brit alattvalókat és elkísérte 

őket a követségl negyedbe.
A fosztogatók százai súlyos terhekkel meg
rakodva elhagyják a várost. Addisz Abeba 
középső városrészét teljesen kirabolták.

A külföldi követségek kimondták az 
ostromállapotot. A követségekre egyre ér- 
keznek a menekülők. A francia követségen 
tegnap óta 1500 ember keresett menedéket. 
Sok gyermek és asszony Is van közöttük. 
Kéháay francia állampolgár a városban 
maradt, ezek

sültek hevernek.
Hajnalban a város több pontja lángokban 

állott.
Az éjszaka folyamán felgyújtottak több 
vámhivatali épületet, közraktárt és az 
Abesszínia Nemzeti Társaság Bankját. 

Mindenfelé füstoszlopok láthatók
Addisz Abcbát vasárnap elpusztították a 

lázadé feketék.
A lázadó tömeg vasárnap reggel meg
rohanta a császári palotát és megkez

dődött a szabad rablás.
Ruhákat, drága szőnyegeket, bútorokat és 
fegyvereket cipeltek el a kastélyból. A kas
tély udvarában berendezett municiós rak
tárt felgyújtották és kiosztották a fegyvere
ket a tömeg között. A csőcselék megtalálta 
a császári borpincét, csapraverte a hordó
kat és

a déli órákban már egész Addisz Abeba 
részeg volt és az emberek ittasan, dü

löngélve lövöldöztek az utcákon.

Addisz Abebában
A francia követség személyzete az aszkari 
őrséggel együtt fegyverrel a kezében védel
mezi a követségre menekült európaiakat.

Az abesszin tömeg az utóbbi órákban 
többször is megtámadta a francia kö-

Angol hadihajóra
Dzsibuli, május 3.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A négus 
kiilönvonata, amely a császári családot 
Addisz Abehából Dzsibutiba vitte, vasárnap 
délben késéssel érkezett meg. A dzsibutii ha
tóságok vezetői, a kormányzó, a várospa
rancsnok, a kormánytisztviselők és a ve
zérkari tisztek hosszú Ideig várakoztak a 
tűző napsütésben a pályaudvaron. Aránylag 
kevés érdeklődő jelent meg.

A vonatból elsőnek a császárné szállott 
ki, akit a négus követett. A császáron fehér 
ruha és kék köpeny volt.

A négust a császári család tagjain kívül 
a kormány tagjai, köztük Hcrrui külügy
miniszter és nz egész császári udvartartás 
is elkísérte. Kíséretében van továbbá Kassza 
rassz, az északi hadszíntéren megvert abesz- 
szln hadvezér is. A négus, aki

lesoványodott és meglehetősen fáradt
nak látszott,

az első kocsiban foglalt helyet a dzsibuti 
francia kormányzó, a császárné és a kis 
Makonnen herceg társaságában, A második 
kocsiban a dzsibuti csapatok parancsnoka 
és az abesszin trónörökös ült. A tömeg tisz
teletteljesen üdvözölte a császári családot. 
A négus és családtagjai a kormányzói pa
lotába való megérkezésük után meguzson- 
náztak, mert

szombat este óta semmit sem eltek. 
A hivatalos francia személyiségeken kívül 
senkit sem engednek be hozzájuk.
Több olasz újságíró nyilatkozatot akart 
kérni a négustól, aki azonban felkérte a ha
tóságokat, hogy tartsák távol tőle az újság
írókat.

Vasárnap befutott Dzsibuti kikötőjébe a 
Diana nevű 1400 tonnás angol torpedó

romboló.

vétségét, 
de a követség személyzete a támadásokat 
mindannyiszor visszaverte. A támadók 
száma két-háromezer volt. A lövöldözés 
közben

két európai megsebesült.
A délutáni órákban inegeredt az cső, de 

de a lövöldözés a városban nem szűnt meg.
Dr. Stadln nevű kaliforniai illetőségű 

adventista hittérítő
feleségét a vasárnap reggeli lövöldözés 

során egy eltévedt golyó megölte.

Az olaszok bevonulása
A francia követség, amely nagyon szo

rongatott helyzetben van, táviratilag érte
sítette a francia kormányt. Az értesítést Pa
risból továbbították Rómába, ahonnan 
azonnal

utasították a keletafrikai főparancsnok
ságot, hogy a lehelő legnagyobb mér
tékben gyorsítsák meg az előőrsök 

előrenyomulását.
Az olasz csapatok vasárnap már megszál
lották a környező hegyeket. Az olasz, fő
parancsnokságon adotl utasítások alapján 
arra számítanak, hogy az éjjel-nappal me
netelő csapatok már

vasárnap késő éjszaka bevonulnak 
Addisz-Abebába.

menekült a négus
A gyorsjáratú torpedónaszád, amely a je
lenleg Adenben állomásozó kinai hajóraj 
nyolcadik flottillájába tartozik, az angol 
tengernagyi hivatal közleménye szerint, 
azérl érkezett Dzsibutiba, hogy

„szükség esetén közlekedési eszközöl 
szolgáljon."

A négus a kormányzósági palotából rövid 
ott tartózkodás után a kikötőbe hajllalott 
és kíséretével együtt

fölszállott az angol hadihajóra, amely 
Palesztinába fogja vinni.

Angol-olasz kiegyezés
Róiua, május 3.

Mussolini miniszterelnök vasárnap délben 
ünnepélyes keretek között átadta a dijakat az

-W O !«■»-
Egész sereg eddig ismeretlen 

uj tagja lesz a francia 
parlamentnek

Párizs, május <3.
A francia képviselőválasztások második 

menete rendben folyt le. A napfényes má
jusi időben nagy tömegekben jelentkeztek 
a szavazók s az egyes választási irodák 
előtt

néha félóra hosszat Is kellett várni, 
amíg a választópolgár az urnák elé 

került.
A képviselőválasztás eredményét ez a 

második menet dönti el, miután a mult- 

aratásl verseny helyezettjeinek. A versenyben 
azok vettek részt, akiknek földje már több
száz év öta van a család birtokában.

Mussolini beszédében kijelentette, hogy 
azok a földművelők, akik jelenleg Kclct- 
Afrlkában hurcolnak, ott fognak maradni, 
hogy gyarmatosítsák a meghódított terü

leteket.
Végül dicsérő szavakkal emlékezett meg az 

Afrikában harcoló olasz katonákról.
Az abcssziniai hadjárat 

győzedelmesen befejeződött.
Az egész országban határtalan a lelkesedés és 
az optimizmus. A lapok egyöntetűen megálla
pítják, hogy

a Népszövetség szankciós politikája vég
leg csődöt mondott

és hogv most már semmi értelme sincs s 
megtorlások további fenntartásának. Az egész, 
sajtó bizonyosra veszi, hogy Angliában is fe
lülkerekedik a józan belátás és nem próbál 
jók főbbé apró tiiszurásokkal zavarni Olasz 
országot a véglegesen kivivőit katonai győző 
lem kiaknázásában. Ebben az esetben

Olaszország újból belekapcsolódik a Nép
szövetség munkájába.

Több lap rámutat arra, hogy már az angol 
közvélemény egy részében is mindjobban ér
vényesül az a felfogás, hogv a szonkcioknt 
sürgősen löl kell függeszteni. Anglia egyik 
legbefolyásosabb politikusa, Churchill, Ing 
utóbb már

nyíltan követelte az ohisz.elleiies politika 
megszüntetését és az. angol-olasz kiegye

zést.
A félhivatalos Ciornolc <1 Italia felszólítja Ang
liát. hogv

tegye meg az. elkerülhetetlen lépést és 
adja fel hiábavaló oluszellcnes politikáját.
Olaszországban nem tartanak most már gaz

dasági nehézségektől sem. A népszövetségi ta 
nács május II érc összehívott ülésszak.dói igen 
fontos döntéseket várnak és meg vannak győ
ződve arról, hogy ezek a döntések

kedvezőek lesznek Olaszországra
nézve. A tanács májusi ülésszaka ebben az 
cselben az olasz felfogás szerint

történelmi jelentőségű
lesz, mert lehelövé teszi, hogy Olaszország az 
abcssziniai hadjárat immár végleges befejező 
séyel minden erejét újból az európai problé
máknak szentelje és segítségére legyen a Nép 
szövetségnek a világiaké biztosításában. I .Vé/>- 
szövetség összeilléséig Olaszország semmiféle 
lépést nem tesz, hogy ezzel is tanúbizonyságát 
adja előzékenységének.

vasárnapi első menetben a kamara 618 
mandátuma közül mindössze 185 mandá
tum sorsa dőlt el. 4.33 kerülőiben a máso
dik menet hozza meg a döntést. Már most 
bizonyos, hogy

az uj képvlselőháznnk igen sok, eddig 
Ismeretlen, uj tagja lesz.

mert 156 régi képviselő már az első vá
lasztási menetben végleg kibukott és meg 
sem kísérelte, hocv újból induljon a má
sodik menetben. Általában véve ugy számit*
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AZ ERNST-MUZEUM
AUKCIÓI

MadapMt. VI. NagymetS utca k.

Dr. caiszAaiK jAnos
duiz. pUapökőa

EGOER GYULA
'növései hagyatékai. valamint föurl é» mii tnagin 
birtokból aiórmaaó festmények. mfl tárgyak *a  bú

torok kertinek eladásra.
KIÁLLÍTÁSI 19:16. évi május hó »tól 10 1a, délelőtt 

»-től délután 5-lg
AUSCIÓ: 1936. év| május hó 11-tól kezdve naponta 

déiuiánHé-tól.

ják. hogy az uj kamara 618 képviselője 
közölt

legalább 250 uj ember lesz, de lehet, 
hogy ez a szám a 300-at Is meg fogja 

haladni.
A második menetben résztvevő jelöllek 

és pártok természetesen még az utolsó pil
lanatban Is nagy erőfeszítéseket tettek, 
hogy a maguk javára hangolják a választó
polgárokat s lehetőleg minél több szavazót 
vigyenek az urnák elé.

A páriz.sl kávéházkaban vasárnap nagy 
élénkség uralkodott,

mert igen sok jelölt kávéházi asztalok mel
lett rendezte be kortesirodáját es vendégül 
látta szavazóit. Egy-egy ilyen kávéházi 
kortesiroda asztalai körül egész nap nagy 
volt a tolongás és tizezrek jöttek el, hogy a 
jelölt terhére egy-egy pohár konyakot igya 
nak.

Herriot volt miniszterelnök, a radikális
párt legkimagaslóbb alakja, az utolsó pil
lanatban újabb jelöltet kapott lyoni kerü
letében. Az ellenjelölt az Emberi Jogok Li
gájánál; programjával lépett fel s rendkívül1 
hoves korteshadjáratot folytatott Herriot 
ellen. Herriot vasárnap

levelet intézett nz Emberi Jogok Ligá
jának elnökségéhez és bejelentette ki-

Méreteiben hatalmas, teljesen újszerű 
a pénteken megnyíló Nemzetközi Vásár

Aki vasárnap kiment a félig kész vásárt 
megtekinteni, meggyőződhetett arról, hogy

Itt célfndntos fantázlaébresztésrc, még at 
építkezések utján Is gondolatkeltésre, meg

győző erőre törekedtek.
A légvédelmi kiállítás párkányát hatalmas mé
retű stilizált légibomba töri át. A textilipar 
közel 50 méter magas toronnyal hat, melynek 
egyetlen célja a közönség emlékezetébe vésni 
a gyárak márkáit, amelyek egyenként ötmé
teres felnagyításban díszítik a torony négy 
falát. Még a gépipar is, ez a száraz „csupa 
technika" elsősorban fogalmat akart adni ar
ról. mit jelent nz életben az acélba, fémbe me
redt mérnöki munka. Az üvegszakma a porcéi 
lángyárakkal szövetkezett. Itt Is nemcsak árut, 
hanem n felhasználás ezer, a tömegek részére 
jórészt meglepő lehetőségét látjuk. Végigvonul 
ez a gondolat az egész vásár területén. Újat 
akarnak mutatni mindenütt, de lehetőleg ugy 
hogy felébresszék a közönségben a vágyat és 
felkeltsék annak megismerését, milyen rengc- 
teg változatban tud a gyáripar a mindennapi 
élet szükséglotelnek rendelkezésére Állni.

Imponáló és meggyőző képet kapunk az 
ezévi vásáron arról, hogy

m magyar Iparfejlesztés közérdek 
nemcsak azért, mert munkaalkalmat jelent, 
mert fölöslegessé teszi jórészt nz importot, 
hanem azért is, mert minden fantázián túllévő 
mértékben fokozza és gazdagítja az élet lehe
tőségeit, tarkítja nz életörömök változatait.

Négy nap múlva nyílik meg a vásár. Egy 
béllel ezelőtt, mikor először jártunk a terüle
tén, ugy éreztük, máris kész vásárral állunk 
szemben. Ma szorongva nézünk körül, elké- 
szillbel-e mind az a rcngdleg kiállító a közön
ségnek szánt látványosságával. Egy bizonyos, 
kemény munka van még hátra, de eredménye

Pengőnk Külföldön
A tehetősek ilyenkor tavasszal, százával 

utaznak külföldre, gyógykurázni. Pedig 
nem szükséges drága pengőnket külföldre 
vinni, mert a gyomor-, epe-, bélbajokat, a1

lépését a ligából.
A liga elnöksége nem fogadta el Herriot 

lemondását és kijelentette, hogy a lyoni 
ligajelölt fellépéséről nem volt előzetes tu
domása és ezért nem is vállaja a felelős
séget.

A választás első érdekes eredménye Lyon
ból futott be:

Herrlot-t képviselővé választották.
A további eredmények szerint Párizs két 

külvárosában megválasztottak két kommu
nista jelöltet; Párizs városában mandátu
mot kapott Heraud jobboldali nacionalista 
jelölt. Marchandeux volt minisztert radi
kális pártprogrammal szintén megválasz
tották.

A párisi harmadik kerületben Bonnaure 
radikális képviselő, aki a Stavisky- 
ügyben is fontos szerepet játszott, meg

bukott.
A párisi tizedik kerületben Fabry volt 

hadügyminiszter Boussoutrot radikális je
lölttel szemben kisebbségben maradt.

A főváros első kerületében
Taittinger jobboldali képviselőt, a ha
zafias ifjúsági szervezet vezérét újra 

megválasztották.
A pontoisi választókerületben Franklin- 

Bouillon képviselő, a jobboldal egyik ve
zére, I’rachay kommunista jelölttel szem
ben megbukott.

Étampesban Cathala volt radikális föld
mivelésügyi miniszter megbukott.

olyan lesz, hogy igazat adhatunk a vásár 
igazgatójának:

„ezt a vásárt látni kell**.
Százezrek látogatására készül fel a vásár, kö
zel százezer külföldi és vidéki vásárlátogalól 
vér a főváros. A tervezgetésben a tavalyi ered
ményből indulnak ki. A látottak alapján 
azt hisszük, ez tévedés. Oly szép a vásár, oly 
más mint tavaly, bemutatója annyira min
denre . kiterjedő, hogy nyugodtan nagyobb 
eredményt jósolhatunk még a tavalyinál is.

Pallavicini György 
örgróf az összes ellen
zéki pártok jelöltje 
lesz Szentesen
A közigazgatási bíróságon most folyik a 

szentesi választás ellen beadott petició tár
gyalása. Az alaki kifogásokat már elutaSi*  
tolta a közigazgatási bíróság, úgyhogy ér
demben tárgyalják a petíciót. Ellenzéki 
politikai körök véleménye szerint sikerülni 
fog megfelelő bizonyítékokat szolgáltatni 
arraj

hogy Pallavicini György őrgrófnak — 
akit harminchat aláírta hiánya miatt 
elütöttek az Indultaiéi — megvolt a 

kellő számú aláírása
és igy a közigazgatási bíróság meg fogja 
semmisíteni vitéz Várady László mandátu
mát. 

tulhizást az alföldi Mira glaubersós gyógy
vízzel tartott 4—6 hetes, itthoni ivókúra 
meggyógyítja és az egész szervezetet fel
frissíti. kérdezze meg orvosát!

A megejtett választáson vitéz Várady 
László (NÉP) jelöltnek meglehetős erős 
küzdelme volt Szabó Pál ottani kisgazdá
val, a Független Kisgazdapárt jelöltjével. 
Értesülésünk szerint amennyiben tényleg uj 
választásra kerülne a sor,

a Független Kisgazdapárt nem állít 
jelöltet, hanem a többi ellenzéki pártok
kal egyetértőén, Pallavicini György őr

gróf jelöltségét fogja támogatni, 
úgyhogy az uj választáson vitéz Várady 
Lászlónak — amennyiben ő lesz a NÉP hi
vatalos jelöltje — Pallavicini György őr
gróffal kell megküzdenie a mandátumért.

Véres verekedés 
a varsói egyetemen

Varsó, május 3.
A műegyetemen a hallgatók kiverték az 

előadóteremből a zsidó és kommunista 
hallgatókat, miközben

nagy verekedés támadt.
A véres verekedésre az a hir adott okot, 
hogy a zsidó és kommunista hallgatók 
résztvettek a május elsejei szociáldemok
rata felvonuláson és egy hadseregellenes 
tüntetésben.

A Baross Szövetség 
Nagykanizsán
Nagykanizsa, május 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen- 
tése.) A Baross Szövetség vasárnap nagysza
bású demonstrációs gyűlést tartott, amelyen az 
egész Dunántúl kereskedelme képviselve volt. 
Ilovszky János vezetésével

a szövetség egész vezérkara 
megjelent a nagygyűlésen.

Az állomáson ünnepélyes fogadtatás volt, vi
téz Tabódy Tibor, Zala megye főispánja és 
Krátky István polgármester fogadták az érkező 
vendégeket.

A Budapestről és a dunántúli városokból 
érkezett vendégek a pályaudvarról a városhá
zára vonultak, ahol többezer ember Jelenlété
ben megkezdődött a nagygyűlés.

Vitéz Tóth Béla, a Baross Szövetség nagy- 
kanizsai elnökének megnyitó beszéde után 
Ilovszky János és Rajniss Ferenc országgyű
lési képviselő tartott nagyobb beszédet.

Délben százteritékes ebéd, este nagy vacsora 
volt, amelyen Krátky István polgármester és 
vitéz Tóth Béla mondottak köszöntőket, majd 
Ilovszky János meleg szavakban köszönte meg 
az impozáns ünnepséget.

1 Olimpiai nyiiiiüs
X. forduló 
szelvénye

Pályázó neve:„......._............. . .................. ........

Cime:............... ...».... _____ .............. ....................
Megfej tés: ................................____ ..........
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Fabinyi pénzügyminiszter 
és az osztrák pénzügy*  
miniszter tanácskozásai 
Géniben

Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter szomba
ton elutazott Genfbc a Népszövetség pénzügyi 
bizottságának tárgyalására. A pénzügyminisz
ter egy nappal korábban indult el Genfbe, 
mint ahogy az tervezve volt és pedig azért, 
hogy

ott találkozzék Drexler osztrák pénzügy
miniszterrel,

aki szombaton már befejezte genfi funkcióját.
Az osztrák pénzügyminiszter megvárta Fa- 

binyi pénzügyminisztert, akivel a két ország 
pénzügyi és gazdasági kérdéseiről fog megbe
szélést folytatni, amelynek során — informá
ción szerint — az általános pénzügyi kérdése
ken kívül

a Phönix biztosító ügyét Is le fogják tár
gyalni.

Fabinyi Tihamér dr. pénzügyminiszter Cslztk 
Béla miniszteri tanácsos kíséretében vasárnap 
este hat órakor Genfbe érkezett. A minisztert 
a pályaudvaron Velles László berni magyar 
követ fogadta

Igy is szoktak 
brídgezni...

„Itt szólítom fel azt az urat, aki arany 
cigarettatárcámat elvitte, haladéktalanul 
szolgáltassa vissza nekem, nehogy súlyo
sabb következményei legyenek az ügynek."

Ez a furcsa hirdetés jelent meg három 
nappal ezelőtt a lapokban. Még furcsább a 
története annak, hogy miért kellett közzé
tenni ezt a hirdetést. Egy előkelő állású ur 
bridge-partira ült le Ismerőseivel. Az isme
rősökkel késő estig játszott. Egyik izgal
mas robber követte a másikat. Áz előkelő 
ur egyik cigarettáról gyújtott rá a másikra. 
Maga elé tette arany tárcáját és amikor 
vége lett a játéknak, megtörtént a leszá
molás, tizennyolc pengőn kivül elvesztette 
a tárcát is. Illetve a tárca nem is veszett 
el, hanem az egyik partner zsebébe vándo
rolt. Az előkelő ur ezt csak másnap tudta 
meg, amikor figyelmeztették, hogy partnere 
nyilván szórakozottságból zsebretette az 
arany szelencét. A bridge-szalónban, ahol 
az előkelő ur játszani szokott, nem talál
kozott többé szórakozott partnerével és Igy 
nem tudta visszakérni tőle tárcáját. Ezek- 
után született meg a furcsa hangú hirdetés, 

így is szoktak bridgezni 1936-ban ...
SZOB
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BUDAPESTI 
NEMZETKÖZI UASAR-ra

Megnyílik május 8-án délben.
A kedvezményes jegyek Igényelhetők:

csak tisztviselők, alkalmazottak éa egyéb jogosult egyesületi tagok részéről a 

Kultur jegyirodában 
Budapest, IV, Petra Sóndor-utos 16. („Kultúrkör." Bemben a lőportárai. 
Telefon: BM-tn. Nyílva reggel s arától eele a óráig vasárnapokon ia) 

Aa Uaszea fiókirodáiban l
Központi Városház, II, emelel 242. OTI Székház. Vili, Fluroel-ul 10.
MáBI rendelő, Vll, Péteri? Sándor-u. 8. OTI rendelő, VII, Csengeryutca 25.

valamint a KUztloztvIaeMk SzbvotkezoMnok össaos árudáiban.

Munkások részire a kedvezménye, elővételi Jegyek a Knltnrpropagonda-Iroda, 
Vll, Bnaóbst-kómt 85: ez a Kér. Baoc. tjzakazervezetek Czttvetadge, 

Vili, .lóuet-utoa <11., II, lépc-ó, I. emelet utján beszerezhetek.
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Tiz újabb kihallgatás 
és 300.000 pengő rejtélye 

a nagy valutaügyben
Hétfőn este döntenek Knapp Miksa sorsáról

A valutaügyészség Lipót-köruti helyisé
gében egész vasárnap lázas tempóban folyt 
a nyomozás abban a nagyszabású valuta
ügyben, amelyben Knapp Miksa kormány
főtanácsost s egy nagy külföldi gyár buda
pesti exponenseit őrizetben tartják. A valu- 
taügyészséghez beosztott detektiveknek e 
pillanatban kizárólag ez az ügy ad munkát. 
Vasárnap már a kora délelőtti órákban hi
vatalában volt dr. Kotsis Miklós ügyészségi 
alelnök, a valutaügyészség vezetője és

egymásután hallgatta ki azokat, akiket 
beidézett.

A kihallgatások zárt ajtók mögött folytak
a nyomozás érdekében egyelőre még a nyil
vánossággal nem közöltek semmit a vasár
napi vizsgálat részleteiről.

A nagy valutaügy voltaképpen annak 
a háromszázezer pengőnek rejtélye kö
rül forog, amelyet a nagy külföldi gyár 

pesti exponensei vettek fel.
Bank háromszáz
fel legutóbb s e 
pénzösszeg — a 
célokat 
ütközik.

s

A gyár részére a Nemzeti 
ezer pengőt szabadított 
nagyösszegü felszabadított 
gyanú szerint — olyan 
amely a valutatörvénybe

Knapp Miska kormány főtanácsos 
összeköttetésben állt a külföldi 

exponensével,

aki a felszabadított pengőkből diszponált

szolgált,

(Illett 
nyár

__ __ . „ . 8 
ezért hallgatták ki Knappot órákon keresz
tül ebben az ügyben. Knapp Miksa azonban 
hangoztatta, hogy a gyár pesti exponensé
vel minden

üzleti összeköttetése megszakadt már 
és semmit sem tud a felszabadított pen

gők sorsáról.
Miután azonban Knapp folyamatos kihall
gatása szükségessé vált, olyan intézkedés

történt, hogy egyelőre a valutaügyészség 
őrizetében marad a külföldi gyár pesti ex
ponenseivel együtt.

Vasárnap estig összesen fiz újabb ki
hallgatás és három őrizetbevétel történt 

a nagyszabású valutaügyben.
A külföldi gyár pesti exponenseinek alkal
mazottait és üzletfeleit hallgatták ki. Knapp 
Miksát és a rajta kívül őrizetben lévő kül
földi üzletembereket azonban vasárnap nem 
idézték kihallgatásra. Knappot ma, hétfőn 
hallgatja ki ismét a valutaügyészség.

Knapp Miksa a Markó-utcai fogház 
egyik külön cellájában töltötte a vasár
napot és a hétfőre virradó éjszakát.

Vasárnap délelőtt meglátogatták hozzátarto
zói, ellátták a legszükségesebb holmikkal, 
rövid ideig elbeszélgettek vele, aztán eltá
voztak. Érdekes, hogy Knapp Miksa mind- 
ezideig arról sem gondoskodott, hogy ügyé
ben védőügyvéd álljon rendelkezésére. Jog
tanácsosai: dr. Gerlóczy Endre és Vadász 
Aladár ügyvédek ez ügyben nem jelentkez
tek védőként, ők más ügyeiben képviselték 
Knappot, a valutaügyben azonban

nincsen védője Knapp Miksának.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 

délután beszélt Kotsis Miklós ügyészségi 
alelnökkel, aki ezeket mondotta:

— Hétfő estig döntés történik Knapp 
Miksa s a többi őrizetbe helyezettek ügyé
ben. Ekkor dől el: letartóztatásba kerül
nek-e, vagy szabadlábra helyezhetők az 
őrizetbevettek. Keddig a nyomozás minden 
valószínűség szerint olyan stádiumban lesz, 
hogy az ügyészség tájékoztatni fogja a nyil
vánosságot az eddig történtekről. A vizsgá
lat vasárnap is folyt, de kedd előtt hivatalos 
tájékoztatót nem adhatunk a vizsgálat ér
dekében.

UTAZZÉK VELÜNK!

a „Columbus", a „Generál von Steuben" és a ..Stuttgart" gőzösökkel ■
2 SKÓCIA-NORVÉG1AI UTAZÁS '' 

július és augusztus hónapban. .
UTAZÁS ANGLIA KÖRÜL 

augusztus 19-tól 30-ig.
NYÁRI UTAZÁS MADEIRA SZIGETÉRE 

július 7- 19-ig.

HÁROM NORDKAP UTAZÁS
Junius. Juliul és augusztus hónapban.

KELETI-TENGERI UTAZÁS 
junius 27-tő| iulius 13-ig.

ÉSZAKSARKI UTAZÁS
Juliul 18-tól augusztus 12-ig.

NYÁRI ÉS ŐSZI FÖLDKÖZI TENGERI UTAZÁSOK 
augusztustól októberig.

OLCSÓ ÁRAK — EGYSÉGES OSZTÁLY
Kérjen részletes tAjíkoztatót a NORDDEUTSCHER LLOYD BREMF.N 
budajjesll Irodáitól; VILI. Baross-tér 9. Te!.: 33-4-12 és 32-3-55. V., Vörösmarty-tér L Tol.:

Felakasztotta magát, 
azután magára lőtt
Wahlkampt Károly 72 éves Igazgató

Holtan találták meg vasárnap reggel a Hűvösvölgyben

Urifiuk betörőbandáját 
leplezte le a rendőrség

író, gyáros és mérnök diákfia a betörök között, 
akik kifosztották vitéz Tóth András képviselő lakását

Vasárnap reggel három intelligens kiilsejü 
fiatal gyereket fagattak a főkapitányság 
detektivszobájában: három budapesti úri- 
gyereket, diákokat, akik betörőbandát szer
veztek és sorra fosztogatták diákbarátaik 
lakásait.

A Teleki-téren szolgálatot teljesítő detek
tiveknek szombaton reggel feltűnt egy diák
sapkás fiú, aki zálogcédulákat akart el
adni. Megszólították a fiút és

megkérdezték, honnan valók a zálog
cédulák.

A gyerek ötölt-hatolt, egyre zavarosabb fe
leletet adott, mire bevitték a főkapitány
ságra. A fiú, aki egy gyáros fia, a rendőr
ségen már nem sokat kertelt, rövidesen

megdöbbentő vallomást tett:
— Kérem szépen, betörésekből valók ezek 

a zálogcédulák... Két barátommal együtt 
betörésekre jártunk, a holmikat elzálogosí
tottuk.

A detektívek kérdéseire ezután megne
vezte két társát is:

egy tragikus módon meghalt jónevli 
magyar Írónak a fia az egyik, a 

másiknak pedig mérnök az apja.
A detektívek ezt a két fiút is előállították 

a főkapitányságra és kihallgatták őket. 
Eleinte tagadtak, de később, mikor szembe
sítették őket a barátjukkal, ők is töredel
mes beismerő vallomást tettek.

Kiderült, hogy a fiuk, akik közül egyik 
tizennyolc esztendős, a másik kettő pedig 
tizenhatéves, együtt jártak iskolába. Rossz 
tanulók voltak, intőt kaptak, megunták az 
iskolát és elhatározták, hogy inkább meg
próbálják a léha könnyű életet.

Sokat tanácskoztak és végül elhatározták, 
hogy betörök lesznek. A tervüket úgy haj
tották végre, hogy látogatóba mentek diák
társaikhoz, természetesen mindig a gazda
gabb fiukat keresték ki, kikémlelték a la
kást, megtudták, hogy a háziak mikor szok
tak elmenni hazulról s mikor tudták, hogy 
a lakás őrizet nélkül áll. betörtek és minden 
értékes holmit elvittek.

ök fosztották ki vitéz Tóth András 
országgyűlési képviselő József-körutl 

lakását is.
A képviselő fia ugyanabba az iskolába 

járt, ahová ők. összebarátkoztak vele, el
mentek hozzá látogatóba és a baráti látoga
tást pár nap múlva betörőjárás követte.

összesen hét betörést követtek el, a zsák
mányért hatezer pengőt szedtek össze és a 
pénzt az utolsó fillérig elköltötték. Megkér-

dezték tőlük, mit csináltak ezzel a rengeteg 
pénzzel? A fiuk váltakat vonogatva vála
szoltak:

— Elment a pénz... cukrászdára, 
autóra, mozira ...

A bűnre tévedt diákokat a rendőrség a 
fiatalkorúak bíróságának átmeneti otthoná
ba szállítja.

Vasárnap hajnalban a hűvösvölgyi végál
lomáshoz hívták a mentőket. A villamos 
közelében az erdőben a fák között egy 
élettelen férfit találtak. A nyomban kivonult 
mentők megállapították, hogy az illető már 
halott, körülbelül éjféltájban követhetett el 
öngyilkosságot.

A szerencsétlen ember nyakán kötél 
csüngött, a fején pedig golyóütötte 

lyuk tátongott. g
A zsebében talált iratokból megállapították, 
hogy a Hűvösvölgy halottja Wahlkampf 
Károly nyugalmazott vállalati igazgató.

A titokzatos ügyben a rendőrség megin
dította a nyomozást s rövidesen tisztázó
dott, hogy mi történt éjszaka az erdőben.

Wahlkampf Károly nyugalmazott válla
lati igazgató az Üllöi-ut 5. számú házban 
lakott közel húsz év óta feleségével és leá
nyával. Hosszú éveken keresztül a Mira ke- 
seriiviz-vállalatnak volt igazgatója. Nemré
gen nyugalomba vonult.

A napokban ünnepelte hctvenkettedlk 
születésnapját.

A Születésnap azonban nem volt boldog, oz 
öregur látása elhomályosult. Szemorvoshoz 
járt, aki biztatta, hogy állapota meg fog ja
vulni, de Wahlkampf Károly nem hitt az 
orvosnak.

Nagyon félt a megvakulástól.
Szombaton vacsora után elment hazul

ról azt mondta, sétálni indul és rövid idő 
múlva hazajön. Az idő elmúlt, Wahlkampf 
Károly azonban nem jelentkezett. Hozzátar
tozói a mentőket s a rendőrséget hívták te
lefonon.

azt hitték, hogy valami baleset érte.
Az éjszakai órákban már mozgósították az 
egész családot, de eredménytelenül. Éjfélre 
járt az idő, mikor Wahlkampf Károly aszta
lán

megpillantottak egy lezárt borítékot. 
Megdöbbenve bontották fel: sejtették, hogy 
az eltűnésre a borítékban levő levél fog 
magyarázatot adni. így is történt:

a borítékban búcsúlevél volt.
Wahlkampf Károly bejelentette hozzátarto
zóinak, hogy öngyilkos lesz, mert fél a meg- 
fakulástól.

A hozzátartozók bejelentették az ügyet a 
rendőrségen, de Wahlkampf Károlyt már 
nem leheteti megmenteni. Ekkor már kinn
járt a budai hegyek között. Éjféltájban a 
villamosállomás közelében az erdőben egy 
faágra felakasztotta magát. Ugylátszik 
azonban a hurok rosszul szorulhatott a nya
kára, mert az idős ember utolsó erejével 
még revolverével főbelőtte magát. Egész éj
szaka függhetett a holttest a fán, a kötél 
azonban reggeltájban elszakadt és az arra- 
járók csak a fekvő holttestre bukkantak. A 
mentők megállapították, hogy

a halál már éjféltájban bekövetkezett.
A tragikus esetről értesítették a hozzátarto
zókat, akik egész éjszaka izgalomban vir
rasztás közben keresték mindenfelé az el
tűnt öregurat.

A megdöbbentő öngyilkosság közelről 
érinti ifi. Wahlkampf Henrik lovagot, a 
Bálközi Blokk elnökét, akinek nagybátyja 
volt a szerencséllenvcgü igazgató.

® ©

Üdül
a lóba

drajifial.

tiszta fehér
drapp, bontóval 
barna, kék, 
zöld, szürke.
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o
Törökországból hozott levelet a posta vi

téz Horthy ittván tábornoknak. A tárák 
miniszterelnök szerencsit kívánt nt idei 
Horthy-távlovagláshoz. Sopron és Balaton- 
fűrcd közölt bonyolítják le a távlovaglást, 
amelyen hatvan külföldi és harminc magyar 
urlovas vesz részt. Osztrák, német, hollandi, 
svájci, francia, angol, olasz, bolgár, sőt ame
rikai lovasok is érkeznek. Törökország kü
lönösen előkelő csoporttal képviselteti ma
gát. Eljön a földmivelésügyi miniszter, a 
külügyminiszter helyettese és két előkelő 
török hölgy: Alif Bayndir államtitkár leánya 
és Seninghof Maningillböru, egy képviselő 
leánya. A török társasággal együtt érkezik 
Potacky György gróf, ankarai lengyel kővel 
és Sigurd Bensőn norvég követ.

Q
Költözködik a budapesti német követség < 

Ferenc József-rakpartról. Palotát vásároltak 
a Várban, az Uri-utcában lesz a követség uj 
rczidenciá/a

o
Két iij arisztokrata háztulajdonos van 

Budapesten. Gróf Mikes '/.slgmondné 116.000 
pengőért bérházat vett a József-utcában, 
gróf Serényi János pedig a Zápor-utcábun 
vett házal, 110.000 pengőt fizetett érte.

o
Bukarestből Írják a Kisnaplónak: Mialatt 

Budapesten a borravaló-kérdés foglalkoz
tatja a publikumot és a pincéreket, Buka
restnek is van pincér-problémája. Miniszteri 
rendelet jelent meg arról, hogy n bukaresti 
pincéreknek junlus elsején kopaszra kell 
borolváltatni a lejüket. Egészségügyi okokra 
hivatkozva adták ki a rendeletét. /I buka
resti pincérek közölt nagy a felzúdulás, lil 
lakoznak a megkopasztás ellen és sztrájk
kal fenyegetőznek'

©
Az Interparlamentáris Unió az Idén Bu

dapesten ülésezik. Rengeteg külföldi képül 
selő jön Budapestre. Érdekes akció Indult 
most ezzel kapcsolatban. Az illések befele- 
zése, illán vidéki urlkastélyokban akarjál: 
elhelyezni n külföldi képviselőket, hogy 
kóstolót kapjanak az igazi magyaros ven
dégszeretetről és elvigyék jóhirfínkel haza

&
A Fészek-klub csütörtökön nagy művész- 

estélyt rendet az olasz vöföskerestt javára. 
Alpár Gitta Is fellép. Budapest legelőkelőbb 
publikumából verbuválódik a közönség, tel
jes számban megjelenik a diplomáciai kar 
is.

9
Érdekes arisztokrata pörök foglalkoztat 

Iák ezen a héten a bíróságot. I. F.sztcrházy 
Tamás gróf ellen százezer pengős expenz 
nólapört indított volt ügyvédje. .4 tárgyalá
son a: ügyvéd ölvenetcr pengőre szállította 
le a követelését. A bíróság végül kötelezte 
Eszlerhá.y Tamást, hogy tizennégyezer pen
gőt fizessen volt ügyvédjének. 2. Egy keres
kedő beperelte gróf Berchtold Llpótot, mini 
Berciitől I Zsigmond gyámját. Előadta, hogy 
Berchtold Zsigmond gróf tiz esztendővel 
ezelőtt adós maradt egy bookmakernek egy- 
egymilliárd koronával. A bookmaker ebből 
a követelésből 3500 pengőt a kereskedőre 
cédáit, ezt követelte most a grófi gyámtól 
Berchtold l.ipót azzal védekezett, hogy 
Berchtold Zsigmond gróf „cselekvőképes
sége korlátolt volt", mikor a milliárd ko
ronás adósságra vezető lóversenyfogadáso
kat kötötte és ezen az alapon a követelés el
utasít ásót kérte. ,4 bíróság elfogadta 
Berchtold gróf védekezését és elutasította a 
keresetet.

©
Ezennel keresztrejtvény-pályázatot hirde

tünk a budapesti háziasszonyok számára. 
.4: a nyertes, aki pontosan kitölti a lakás- 
bejelentőlap egyik pontját. Ez a pont Igy 
s.-óí. előreláthatólag mennyi ideig fog a la- 
kasban tartózkodni, három hónapnál host- 
szabb, vagy három hónapnál rövldebb Ideig? 
Tessék erre pontosan megfelelni, mikor uj 
szobaleány vagy szakácsnő áll Stolgálatba!

0
Horváth László, a népszerű fiatal buda

pesti bokszmester bejelentette a rendőrsé
gen. hogy eltűnt a titkárnője. Vasárnap 
megtoldotta a bejelentést: száz pengő jutal
mat ad annak, aki megtalálja az eltűnt szép

BAKTER: De most má igazán kéváncii 
vagyok Lepcses szomszéd, hogy mi a 
ménkűnek vótak njfent Pesten.

LEPCSES: Gratenálni vótunk a gróf 
Pálíl-Dóny képvisellö úrnál.

BAKTER: No csak. Tón nevenapja vót?
LEPCSES: Nem a‘. Hanem hogy a kép- 

vlsellöházba igen jól odarottyintott az 
újságíró csőcseléknek.

ÖRZSI: Az ám. Aszonta nékik: „szorul 
mán a hurok, gyiln az uj sajtótörvény!"

BAKTER- Eszonta? No, derék egy ember! 
Magain Is útálom az újságírókat. Mólkor 
az egyik lap fősorolla a neves hakterológu*  
sokat, oszt engem meg se említett. — De 
mi lesz abba az uj sajtótörvénybe?

ÖRZSI: Rlztossan az, ami a németeknél. 
Igazolni köll az ősöket.

LEPCSES: Ilajja csak, ippen a villanyo
son hallottam errül. Két jány ült velem 
szemközt, de tuggya ollan fölpámpellázott 
személlek vótak, akik a Rákóczi-úti vihar
sarkokon inegszólíjják a férfinépet, oszt 
ócsó szerelmi boldogságot ajállanak. Ilát az 
egyik jány aszongya: „itten má nem lehet 
megélni. kirándulok Németórszágba." 
Aszongya rá a másik: „nehéz ottan engedéll 
kapni, az árja-törvény miatt, mer úgy hal
lom arrafelé csakis nz a nő lehet ttccal ke
reseten, akinek legalább az egyik nagy
mamája mán szakmabeli nő vót."

BAKTER; Igen belessen. — Hát mi 
újság Pesten, Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Nagy fölzándorodás van
unmintt a Phő-mksz blztosiltó miatt.

ÖRZSI: Az ám. Elcsorgott a pézük; oszt 
a biztosított népek csak felit kapják annak 
ami járna.

BAKTER: Hinnye a szenvedésitl Mi lesz 
ebbül?

LEPCSES; Nem köll félteni a magyar 
embert! Hallotta hogy tennapelött a kocs
mába a legények félhóttra verték aztat a 
Tyúkttpró Gíilü Gábort? Hát ahogy magá
hoz gyűlt, első szava az vót: „híjjátok a 
jedzőt, irgyon levelet a Phö-niksz biztosittó- 
hoz, fizessék meg a halál esetére járó pózt." 
Aszongya a Ha: „dejszen idesapám, maga 
nem hóit meg egésszen!" Feleli rá n Tyúk- 
lipró Gíilü: „az Igaz íinm, de a Phö-niksz 
so fizeti ki nz egésszel, nmi jár!"

BAKTER: Hogy millen igazn vót! — Hát 
arrul mit hallottak, hogy nem lesz mán 
borravaló?

ÖRZSI: Mérgessek is a vendéglősök, meg 
a kávésok. Mer most majd rendes füzetest 
köll anni a pincéreknek.

LEPCSES: Ez is ollan, mint a fösvény 
Kögyökös Pál esete. Mer a mustohafia ke
nyeret kéregetett a faluba. Ódámén KŐ- 
gyököshöz a templom-attya, oszt aszongya 
neki: hájjá csak sógor, fezen maga módot 
ember, mér engedi a muslohaflát, hogy 
ennivalót kódújjón n népektül? Aszongya 
a zsugori Kögyökös: azér engedem sógor, 
mer ha mustohagyerekem Is, nzér én igen 
szerelem iitet, oszt nem bírom nézni, hogy 
Itthon alig kap enni.

RAKTÉR: Ratnaly ember vót a*  mindig!
ÖRZSI: Hát ahhoz mit szól, hogy az ángol 

blzoccság aszonta: az asszonynép nem való 
politikai pállára?

Modern függöny anyag!
Indnnthrun-füieOnyknlmti a legdivatosabb mintákban.........P —.79
űr •nádin, 100 centiméter ítélés........................................................P —.90
Indnnthrnn-kútár kfton, Dimdllre is alkalmas..............P 1.7S
Cnlekneadyt, 200 centiméter széles, négyzetmétere...................... P 1.00
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ZSÚRTRACCS
A NYÁRI GARDEROBRÓL

Csengetnek. Megint csengetnek, 5 óra. 
'/tő. Végre együtt vagyunk. Hidd számol
jam csak meg. hányán Jöttünk össze. 
Pontosan heten. Mint ■ gonoszok. Szer
vusz drágám... jaj. de jól nétel ki... 
Szervusz édesem ... Parancsolj talán ide ... 
Ugy. Mindenki elhelyezkedett? Jöhet az 
ennivaló! Parancsoljatok, drágáim, vegye
tek, szívesen adom. (Itt eszembe jut hir
telen, hogy gyflmölcsvAsárlAsnAl a fűsze
res a drágábbik fajtára Igyekezett rábe-

LEPCSES: Erre is csak aztat lehet mon
dani, hogy nem minden szarka farka tarka. 
Teszem föl egyidőbe az a háromtanyás 
Horóczl Mártony, negyveneszlendös jóképű 
ember létlre észrevette, hogy hát a nőkkel 
szembe nem képes a kellő encepencét ki
fejteni. Mer nagy vót benne az akarat, akár 
az öreg lóba, de híjába kívánkozik a lelkű
let, ha eccer bánatos a testület. El is ment 
e‘ pesti doktorhoz, oszt kérte, hogy segéljen 
rajta. Gyógyítgatta is iitet má három hó
napja, de a hatás nem állt be. No, egy nap 
megen főmén az orvoshoz, de csak a felesé- 
git tanálta olthun. A szép kis doktornénak 
igen megteccett Horóczi s kacérozni kezdett 
vele. Példává ugy rakta körösztbe a lábút, 
hogy kiláccott az egész térgyckaláccsa. 
Ezen annyira fölbuzdult a Mártony, hogy 
elkezdett lábbadozni a bajábul, de ollan 
eklatáncsul, hogy még a doktorné Is Igen 
meg vót elégedve vele. Mikor osztán haza
menet az orvossal tanálkozott s az meg
kérdezte, mér nem gyiln kezelésre, aszonta 
rája: „haggya csnk doktor úr, a kedve# 
felcséginek több esze van a térgylbe, mint 
magának a feji be.

BAKTER: Mongya csak! Hun lakik az 
illető doktor?

ÖRZSI: No lám. Tón maga szintén gyó
gyulásra szorul!

BAKTER: Nem a*.  De magam is szívessen 
megtekinteném a doktorné nagyhatású 
térgyekaláccsát. -- Hát aztat nem tuggyák, 
mér nem engedik szervezkenni n kaszás
kereszteseket, ha mán a nyilaskeresztesek
nek megengették.

LEPCSES: Hájjá tuggyfl, Assíonyfán 
lakik az a két Dcnemég testvér, a Pista, 
meg a Jóska. Ezeknek az a rossz szokásuk 
van, hogy állandóján megfeledkeznek a 
légvédelmi törvényről, oszt ollan böcslelen 
illatokat gernvesztenok elő, mintha egy 
szekér bűzbombái robbantanának valahun. 
Hát, mikor a Csőszük Róza fórhoz ment, a 
lagziba csak n Denemég Pistát hittak meg. 
No, a Jóska Igen mérges vót, meg is kér
dezte az öreg Csőszükül: „a testvérem ott 
lesz, engem kihaltuk, mér csinálták eztet?" 
— „Azér fiam", — monta az öreg, — „hogy 
ha majd a lakodalomba megsérti valaki a 
légvédelmi törvényt, no köjjön töprenkenni 
rajta, hogy kettőtök közül mellik vót a 
ludas."

ÖRZSI: Hogy a pokol nyejje el az ollan 
szemérmetlen népeket! — No gyűljön aplya.

BAKTER: Ajjon meg egy percig. — Áztat 
mongya meg Lepcses szomszéd, hógv hál 
sohase lesz mán béke .1 világba?

ÖRZSI: Az ám. Mindig fáj valami, gyűlik, 
sajog. Mint mikor szálka van a bőr alatt 
oszt asse tuggyák honnan.

LEPCSES: Dehonnem tuggyák. Zsedényi 
doktor mesélte, hogy eccer elgyütt hozzá e‘ 
jány, hogy fáj a foső lábszára. Megvizs
gálta, hát e hosszú szálka vót benne. Persze 
kihúzta. Két nap múlva megen gyün a jány, 
hogy Ujfent fáj. Most meg valamivel föjjeb 
tanált szálkát a fölsőlábába. Ejnye, — cso
dálkozott fl Zsedényi, — hogy kerűnek a 
bűribe ezek a szálkák? — Hát — aszongya 
a jány pironkodva, — az udvarlómnak egyik 
lába fábul van, — No Istennek ajállom.

átélni, de én kézlcgylntve jelentettem ki, 
hogy jó lest az olcsóbb is, úgyis vendé
gek számára vásárolok.) Mari kérem, egy 
kis likőrt a nagyságos asszonynak. Persze, 
persze, te fogyókúrát tartasz és a likőr 
néhány kalóriatöbbletet eredményezne. Na 
Jó, akkor Mari fiam, hozza Ive a graip 
fruilot — cukor nélkül...

Azt hiszem, tudjátok, hogy tulajdon
képpen miért jöttünk Ö«te. Szeretném, ba 
a nyári gardróbunk megrendelése előtt

• ÓVOM

gondolatainkat kicserélnénk. Több száj 
többet mond, épp ezért egyben felkérlek 
benneteket, szlvecskétm, hogy lehetőleg 
mindig csak egy beszéljen... Tehát 
mottó: mi az, ami feltétlenül szükséges 
egy elegáns asszonynak? Azt hiszem, igy 
együtt könnyebb dolgunk lesz. Igen, Igen, 
tudom, hogy mindenkinek más és más 
kell, majd egyenként letárgyaljuk ... Elő
ször is vegyünk titeket sorra: Cica, Rózsa 
és Zsuzsi. Nektek, akik egész nap el vagy
tok foglalva és csak este mentek el férjei
tekkel (?) hazulról, legjobb lenne egy ele
gáns fekete nyári köpenyt csináltatnotok, 
egy fehér-fekete elegáns és egy még ele
gánsabb emprlmé ruhát, vagy kosztümöt. 
De nem kétséges, hogy elragadó lenne Zsu
zsikám, a te két Isteni rókáddal egy fe
kete selyem kosztüm fehér zsabóval, két 
blúzzal. Ja! hogy Rózsám neked csak két 
„közönséges" nerzed van. Na mondd már! 
Te egy barnássárga kompiét csináltatsz 
magadnak és ehhez veszed fel nerzedet. 
sőt ha a kék kompiadról lefejted a fehér 
pikét, ahhoz is viselheted. Nektek, elfog
lalt asszonyoknak elég két Iroitőrruha, az 
egyik halványkék vászon, a másik — 
mondjuk — csikós, angolos. Cicám! Ne
ked külön barna szint ajánlok, mert 
egész nap a bébiddel vagy elfoglalva, leg
alább ne látsszanak világos ruháidon en
nek nyomai...

Veletek végeztem, jöjjön most Alléé, 
Kitly és Éva. Nálatok már nehezebb as 
eset, mert mindegyiktek ruhaügyét kfllőn- 
kiilön kell megtárgyalnunk. Alice, te sokat 
utazol nyáron, még többet bridgelsz, ezzel 
szemben annál kevesebbet vagy otthon. 
Először is végy egy halványzöld lenvászon 
kosztümöt sötétzöld blúzzal, kalappal és 
cipővel. Azután Jó lenne egy angol mintás, 
vagy pettyes könnyű selyemruháról gon
doskodnod délelőttre, strandra stb. Dél
utánra — igen, ugy, ahogy közbeszólsz — 
egy sötétkék solyemkosztiimöt ajánlok én 
is két-húiom habos blúzzal, igy legalább 
nem leszel unalmas... E mellé pedig 
csuda rendes lenne egy modern mintás 
imprimó, angolos megoldással. Estére fiam, 
egy nagy virágos Imprlmót csináltass, 
uszállyal, mély dekoltázzsal, azután egy 
halványkék georgelte, végig püsstlrozoit 
Jumperruhát két virággal. Végül egy fekete 
selyemruhát Imprlmé-kabAllal. — Kllly- 
kétn, most le Jösz. Te, tekintve, hogy skót- 
súgod közszájon forog, te — trottőrre — 
vedd le szépen a pettyes ruhádról a tavalyi 
díszt és tégy rA plkémellényt, szintúgy a 
vászonruhádra rakjál rA fresss-dlssl, az 
most szörnyű divat éa igazán fillérekbe 
kerül. De hidd el, muszáj égy elegáns 
toilcttet is csináltatnod. Hogy ez mi le
gyen? Mennyiért? Harminc pengőért? Hát 
fiam, ha igy állunk, akkor az idén csinál
tasd meg a holerót és jövőre a ruhát...

Most még hátra vagy te. Évikém! Té
véied nem leszek kész holnnputánlg sem. 
Mert te annyit tudsz beszélni a ruháidról, 
azok sikereiről, at urad udvarlAsáról, 
hogyha én most egy szót szólok, té earct 
válaszolsz rá. Inkább hagylak. Tessék? 
Hogy egész idő alatt cáak én beszéltem?... 
Mentő körülmény legyen Éviként, hogy én 
nem magamról beszéltem, hanem veletek 
foglalkoztam. És tudod milyen nagy diffe
rencia ez?... (Dr. Déuainé Erdői Bőske.)

♦
Rákóczi-ut 4. Üj márványpalota. NAgy cső

dület. LŐkdÖsIk egymást, nogy Jobban lássa
nak. Én Is odafurakodom: ml as? történt va
lami? Történt bizony! Nagy szenzáció! Itt 
nyitotta meg a közismert István ul! Relnhardt 
cipőáruház fiókját. Nagynehézen bekerülök at 
üzlellw. Szemem, szám eláll Ilyen olcsó Arak 
és ennyi gyönyörű cipő lAtiAn. És maga A« 
üzlet szenzációs. Igazán „relnhardti" rendesé*.

— Extra nagy női ruhák erőaebb termetű höl
gyek számára. A Calvih-téri Fenyves Aruház 
már régebben hagy súlyt helyez arrA, hogy as 
erősebb testalkatú hölgyek Is bőséges válass- 
lékot találjanak készruhákban és fehérneműk
ben. ÍÖO és 185 cslpőbőséglg „extra nagy" mé
reteket készíttetett a cég, amelyek a nagy mé« 
rét dacára, igen Jutányosak; például extra 
nagy krepdesln női ruhák 9.8Ö, extra nagy 
Imprimó krepdesln ruhák 15.80, extra nagy 
mozóctihák 5.80, extra nagv delénpongvolák 
4.80 pengőért kaphatók a Calvln-tdrl Fenyves 
Áruházban. A tép női ruha képes árjegyzékét 
készséggel küldi meg az érdeklődő hölgy
közönségnek.

— Örömhír • budapesti köaöiuég ái^mAra. 
A Royal-szálló páratlanul ragyogó korthelyijége 
végre megnyílt. Délután és este a Smlllng Bny# 
pompás zenekara szolgáltatja a tánchoz a zenét. 
Az ebédulánt pihenőterem külön szenzációt je
lent, mert valóban üdvös ujitAsszAmba mégy

HEMZETKŰZI UÓSÁR alkalmából butorklálUtált éa 
SropARandn • árusítást rendéi 
.ICHEL MIKSA és FIAI LAKBERENDEZŐK bútoráruházában télepei: ÜllŐl-ot

71, 68/a, 68 éa a NemxétkOál
Vásár Inarcsarnokl pavilonjában
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Kifosztotta a vérében 
fekvő, elgázolt sebesültet 
a lelketlen „szamaritánus“ 

a Keleti pályaudvaron
Vasárnap reggel a Keleti pályaudvar in

dulási oldala felé sétált Stipek József, a 
Községi Temetkezési Intézet 68 éves főtiszt
viselője. Elgondolkozva haladt át az úttes
ten, amikor egy autó suhant el mellette.

Stipek megijedt
és földbegyökerezett lábbal állva maradt. 
Ebben a pillanatban közvetlen közelről 
autótülkölést hallott és ijedtében hátrafelé 
lépett, de szerencsétlenségére éppen 

másik autó jött a háta mögött és ez a 
kocsi elütötte.

Kihívták a mentőket, akik az ájultan 
fekvő férfit a Szent István-kórházba szállí
tották. Itt az orvosi kezelés után magához

[•

Felbontották Schossberger Rezső 
báró végrendeletét:

három millió pengő az örökség, nagy harc indul a hagyaték körül
A magyar pénxarisztokrácla egyik leg

ismertebb, legbecsültebb reprezentánsának 
öröksége körül olyan érdeke® események 
történtek most, amelyekről nemcsak a köz
gazdasági körök, hanem a jogásztársadalom 
és a társasági élet Is nagy érdeklődéssel 
szeres tudomást.

Schossberger Rezső báró hagyatékáról 
van eső.

Pár héttel ezelőtt temették ti általános 
részvét mellett Schossberger Rezsőt, az 
egykor oly hatalma*  Schossberger-vagyon 
birtokosát. Ez a vagyon többezer holdas 
földbirtokból, cukorgyárból, nagyértékü in
gatlanokból, jól jövedelmező magánbank
házból állott. Az elmúlt esztendők gazda
sági válsága végigszántott a megingathatat
lannak látszó latifundiumon, milliós érté
keken. Schossberger Rezső minden kötele
zettségének eleget tett, amikor likvidálnia 
kellett vagyonának egy részét. Azután visz- 
asavonultan, csendesen élt háláláig.

FiuaHOzinngori KOrolazai 

pankosdkor RH0D08BA 
TRIESTB0L. VELENCE ég ATHÉN 

érintésével •

CALITEA 
luxuíhajöval májai 29-től janiul 11-ig.

1. o. 125.- pengő, ü. o. 414.- pengő
Utasaink r&néra költőpénzt 600 líráig Igényel hátúnk. 

Felvilágosítást ad éi proepektasf Mid:

UÖYD TRIESTIMÓ
l~ vri -iJN'lte LOYJ TP.lt» L.- ■■

VII., Thököly út 2. IV., Váol neea 4.
(M. N. B. Ml. sz. eng.)

[•

akíf az Andrássy»ufon megfamadoff es fiatallal 
fenyegefeté meg egy ismeretlen férfi

A pesfi alvilág fenyegetései 
elől a rendőrségre 
meneküli egy leány,

Vasárnap délben csinos fiatal leány sie
tett be a főkapitányság központi ügyeletére. 
Ismeretlen tettes ellen tett izgalomtól elfúló 
hangon följelentést:

— Horváth Erzsébet, huszonotesztendős 
pincérleány vagyok — mondotta az illető, 
— az Aradi-utca 28. földszint 5. szám alatt 
van a lakásom. Pár nap óta a legnagyobb 
izgalmak közpette élek.

Titokzatos egyének levélben és szóbeli 
üzenetek utján megfenyegettek, hogy 

eltesznek láb alól, 
mert a Huslyava-gyilkossági ügyben a rend
őrség részére bizonyos bejelentéseket teltem.

A fiatal leányt Simon Ferenc dr. rendőr
fogalmazóhoz, a rózsautcai titokzatos gyil
kosság referenséhez utasították, aki rövide
sen megállapította, hogy a leány már egy 
alkalommal szerepelt előtte és adataival — 
bár a gyilkost nem szolgáltatta a rendőr
ség kezére, — mégis

több rovottmultu egyént juttatott rend
őrkézre.

Horváth Erzsébet egy VI. kerületben levő 
kávémérésben volt alkalmazva, ahol reggel 
három órakor nyitották ki az üzletet és eb
ben a helyiségben sokan fordultak meg

tért. Amint szemét kinyitotta, zsebéhez 
nyúlt, majd rémülten fölkiáltott:

— Eltűnt ■ pénztárcám 800 pengővel.
A kórház azonnal értesítette a főkapitány

ságot, mire a rendőrség vizsgálatot indított, 
hogy megállapítsa,

kik voltak Stipek József közelében ad
dig, mig a mentők meg nem érkeztek, 

mert csak ezek közül emelhette ki valaki a 
főtisztviselő pénztáraiját. A rendőrség azt 
hiszi, hogy a pályaudvar körül ácsorgó va
lamelyik zsebtolvaj lehetett Stipek József 
körül és ez emelhette ki egy óvatlan pilla
natban — segítség ürügye alatt — a szeren
csétlenül járt ember pénztárcáját.

•

Schossberger Rezső 
ebből kiderült, hogy 
után még mindig 

felett diszponált:

Most bontották 'fel 
báró végrendeletét és 
a vagyon likvidálása 
milyen nagy értékek

hárommillió pengős vagyonról szól a 
végrendelet. A milliós vagyont részben 
Guttmann Oszkárné, született Schoss
berger René bárónő, az örökhagyó 
leánya, rsézben pedig néhai Salgó La- 
jocnénak, született Schossberger Kata
lin bárónőnek — a másik leányának — 

kiskorú unokái öröklik.
Információnk szerint az örökösök között 
máris olyan vagyonjogi differenciák 
keletkeztek, amelyek szembeállították 

őket egymással.
A Schossberger-unokáknak ugyanis tekinté
lyes összegű külön vagyonuk volt eddig 
is. E vagyon sorsa még nem tisztázódott a 
hagyatéki tárgyalások során és igy kelet
keztek az ellentétek.

A milliós hagyaték körül egy érdeke*  
per Is keletkezett.

Eit a pert Wohlstein Jakab, a Schossberger- 
uradalom volt jószágigazgatója indította 
meg dr. Székely Zsigmond utján a báró 
ellen. Wohlstein előadta a bíróság előtt- 
hogy százezer pengő kölcsönt folyósított az 
uradalomnak, ezenkívül harminckettőezer 
pengő*  fizetés és végkielégítés jár neki, 

összesen száEharmlnchatezer pengőt 
követel tehát.

Samu, a báró ügyvédje tagadta 
jogosultságát. Miközben a pe-

Dr. Szegedi
a követelés w o 
reskedés folyt, Schossberger Rezső meghalt.

mire Wohlstein a*  örökösök 
ditott pert 

s a törvényszék a peres felek 
tása után fog dönteni ebben az

ellen In-

mcghallga- 
ügyben.

olyan személyek, akiket a rendőrség nyil
vántart. Hamiskártyások, zsebtolvajok és 
egyéb bűnözök is kerültek ki ebből az éj
szakai helyiségből. Valahányszr razzia volt 
a kültelki kávémérésben, mindig Horváth 
Erzsébetet gyanúsították, mint följelentöt,

llapifanunk, de 
legyen örömünk is az étkezésnél, különösen ha 
ex még olcsó (3 Nem luxus ez, hanem élet
szükséglet. Milyen szerencsésen oldódik meg 
ez a FRANCK kávépótlékkal Ízesített KNEIPP, 
malótokávénál. Kellemes hatás, kiváló izle^ 
lesség, magas táperő és csekély á*.

ranck ésKnei
T~KAREÍ<o"kodÖk™K^ELVEZETGT NyUDT.

úgyhogy a leánynak végül el is kellett hagy
nia állását. A leány azóta nem tudott sehol 
sem elhelyezkedni, de a kávémérésbeli is
merősei, titokzatos egyének továbbra sem 
hagyták békében. Aradi-utcai lakására egy
másután kapta a gépírással és kézírással irt 
leveleket, amelyekben

azzal fenyegették meg, hogy elteszik 
láb alól,

ha továbbra is árulkodni próbál a pesti al
világra. Azóta a legnagyobb izgalmak között 
él a leány, akivel napközben is több alka
lommal éreztette hatását az alvilág hosszú-

NEP-képviselők tanácskozása
Eckhardt Tiborral

Bárczay Ferenc Eckbardttal közös menorandumban kéri 
a pénzügyminisztertől a gazdaadósságok rendezését

a

A Független Kisgazdapárt nagyváhsztmánya 
május hó 10-én országos választmányi ülést 
tart, amelyen Eckhardt Tibor, a párt vezére, 
nagyobb beszédben ismerteti a belpolitikai és 
külpolitikai helyzetet és a Kisgazdapárt jövő
beni munkaprogramját. Értesülésünk szerint 
Eckhardt Tibor ismertetni fogja azokat az in
dokokat is, amelyek a Kisgazdapártot közelebb 
hozták Bethlen István grófhoz és szükségessé 
tették, hogy vele bizonyos mértékben és Irány
ban együttműködést folytassanak. Felhatalma
zást kér a párttól, hogy ezt a kooperációs 
együttműködést a jövőben még jobban kimé 
lyitsék,

de nemcsak Bethlen István gróffal, hanem 
a többi ellenzéki pártokkal éa politikusok

kal is.
Szóbakerűl a nagyválasztmányi ülésen az 
memorandum is, amelyet a Független Kis

gazdapárt hét képviselőtagja intézett Eckhardt 
Tiborhoz, amelynek nyomán a párt bizalmat 
szavazott Eckhardt Tibornak.

Politikai körökben érdeklődéssel beszélnek 
arról, hogy

Eckhardt Tibor a legutóbbi napokban bizo
nyos tanácskozásokat folytatott a Nemzeti 
Egység Pártjának néhány képviselőtagjával 

és pedig elsősorban Bárczay Ferenccel, majd 
együttesen folytattak megbeszélést Bárczay 
Ferenc, vitéz Miskotczy Hugó, Miskotczy István, 
Költség István és Jnrttek Béla NEP-képviselők 
Eckhardt Tiborral és pedig a gazdaadósságok 
rendezése ügyében. Ezek a megbeszélések 
ugyancsak a NÉP ezen úgynevezett agrárcso
portja és a Független Kisgazdapárt között akar 
nak megteremteni bizonfos kooperációt és

szó volt arról is, hogy Eckhardt Tibor és 
Bárczay Ferenc közös memorandumban 
fordulnak Fablnyl Tihamér pénsügymlnlsr 
terhez a gazdaadá.sságok rendezésére vonat

kozólag.
A megbeszélések még folytatódni fognak és 
amennyiben Eckhardt Tibor és Bárczay Ferenc 
közösen előterjesztendő memoranduma való
ban megszületne, ez esetben érdekes fejlemé
nyekre van kilátás, mert arra még nem Igen 
volt példa magyar politikai éleiben, hogy

egy ellenzéki párt vezére és egy kormány
párti képviselő együttes és írásos memo
randumban kérjenek orvoslást a kormány 

egyik tagjától
egy olyan kérdésben, mint a gazdaadósságok 
rendezése, amely a kormány álláspontja sze
rint a mai pénzügyi helyzet tekintetbe vételé

nél egyelőre clintezettnek tekintendő. A készülő

A M.kiP.OOUANVjŐyEOPK 
PAVILtONJÁT

.ZLCLJt MÉQ

a vasár szenzációját
A

BALATON 
SZIVAPKAT!

♦

álló hadjárata. Szombaton délután az And- 
rássy-uton ment, amikor hirtelen egy isme
retlen iparos külsejű fiatalember ugrott 
melléje s abban a pillanatban

areiilütötte a leányt,

miközben halkan megfenyegette: — Vlgyá*-  
zon, mert aki a pesti alvilággal ujjat hui, 
annak rövid lesz az élete.

A leány, bár nem félénk természetű, 
mégis a rendőrséghez fordult és védelmet 
kért, hogy a titokzatos támadások a jövő
ben ne Ismétlődhessenek meg.

[•

előterjesztésben különben nemcsak a gazda
adósságok kérdéséről lenne azó, hanem az 
ipari kartelek erőteljesebb megrendszabálgozá- 
aát is kíván jók.

Ekszertolvajt 
kerestek —

szélhámos házaspárt 
fogtak a detektívek

A váciutcái ékszertolvajok még nem kerül
tek rendőrkézre, de a bűnügyi osztály detek- 
tivjei szünet nélkül hajszolják a vakmerő szél
hámost. A nyomozás során sok olyan ember 
került a rendőrség kezére, akiket régebb Idő 
óta keresnek.

Tegnap délután a Afrd/y-utcában razziáztak 
a detektívek és „jó fogást'' csináltak:

kézre került Ungár Miksa R5 éves ügynök 
és felesége, akit a pesti alvilágban „bér

cig Mlcl“ néven Ismernek.
Ungár és felesége valutaüzérkedéssel foglalko 
zott, azonkívül értéktelen kőveket adtak el 
mint értékes ékszereket. Az (/ngdr-házaspár 
ellen már több följelentés futott össze a fő
kapitányságon, azonban mindig sikerült tisz
tázni szerepüket és eddig egy alkalommal sem 
voltak letartóztatásban. A detektívek most 
egész sereg terhelő adatot gyűjtöttek össze el
lenük és ezen az alapon a bűnügyi osztály 
vezetője

rendelte el letartóztatásukat.
Ungár Miksát és feleségét hétfőn reggel viszik 
át az ügyészség Afar/cő-utcai fogházába.

JW-**
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lelőeá szabályoztassék, a drogériák árusítási 
köre bővíttessék, a gyógynövények és keveri 
teák árusítása a drogisták részére megenged
tessék.

Kecskeméten 
nem vált be a gabona
akció során kiosztott 
vetőmag gazja már ;g 

szántotta a vetést
A tnvnlyl májusi jégverés után n kormány 

a kocskcniéti földbirtokosok között vetőmagot 
oszlott ki kedvező, igen előnyös feltételek 
mellett. A gazdák igen nagy százaléka vette 
igénybe n „gabonán kel ót" és nz Igy szerzett 
rozsot, búzát nz ősszel elvetette.

A kecskeméti földbirtokosok körében hetek 
óta elkeseredetten beszélik, hogy a „gabona
akciós" mag a feltűnően kedvező időjárás el
lenére is nem fejlődik, satnya, úgyhogy mig 
a megmaradt kecskeméti magvakból klsarjadl 
vetések már 50—60 centiméter magasak, ad
dig uz. akciós vetőmagvakból kisarjadt vetés 
alig 5—10 centiméter magas.

Igen sok földbirtokos az akciós vetőmaggal 
bevetett Imzn- és rozstábláját kiszántotta, mert 
látta, hogy a termés nem fogja a hozzáfűzött 
reményeket még igen kis százalékban sem be
váltani.

Mondják, hogy egyes károsultak már ma
gánúton elemeztetlék a vetőmagot, a vetést és 
azt a felvilágosítást kapták, hogy a mag ki
fogástalan, csiraképed, kártcvőrovaroktól men
tes, de — nem a kecskeméti földbe való. Az 
akció lebonyolítása során nem számollak a 
külföldről exportált gabona ezen Igényével, 
nem vették figyelembe a klimadifferenciákat.

♦
Szegeden nagy Áldozatok Arán háromemele

tes, modern, kisipari Arumintaczarnokot épí
tettek. Az iparcsarnokon keresztül a szegedi 
ipartestület kisipari, háziipari, ipar- és nép
művészeti exportcélokat kíván megvalósítani. 
Az iparcsarnokot a május 31—junlus 11 kö
zött tartandó Szegedi Ipari Vásárral kapcso
latban Bornemisza Géza iparügyi miniszter 
május 30-án ünnepélyes keretek között adja 
át rendeltetésének

Az OMKE e hó 
rendes közgyűlését 
melhert.

¥
10-én, vasárnap tarja évi 
a Pesti IJoyd Társulat ter-

4 budapesti áru- és értéktőzsde 6-én, ked
den délután 4 órakor tartja meg idei rendes 
közgyűlését, amelynek napirendjén a tőzsde- 
tanácsnuk nz elmúlt évről szóló jelentése és 
a tőzsdetanács uj tagjainak megválasztása sze
repel.

♦
A Biosz a szokásos évi összes illését e hó első 

felében fogja megtartani.

A magyarországi épitőanyagkereskedők szö
vetsége, amelynek élén Somogyi Béla és Bállá 
Szigrid áll, jövő vasárnap nagyszabású orszá
god 1 épltőonyagnapot rendez.

★

Május 5-én veszi kezdetét az 
rendezett Kereskedelmi Iskolai 
Országos Tanulmányi Versenye, 
vidéki résztvevője ina érkezik meg az ország 
különböző városaiból, miután a versenyen — 
kellő kivételével - az összes vidéki felsőke
reskedelmi iskolák kiküldöttei résztvesznek. 
Az üniicpélyen több miniszter is kilátásba he
lyezte megjelenését. A dr. Eresz Károly elnök
lete aluli működő Intéző-bizottság kezdemé
nyezésére több vidéki kamara Is biztosította 
az esetleges helybeli győztesek állásbajutta- 
tását.

által 
VI.

OKISZ 
Tanulók 
melynek 43

♦
A Magyar Drogisla Testület május hó 11-iki 

országos nagygyűlésén rendelkezést szorgal
maz, hogy a drogéria ipar munkaterületének 
törvényes védettség biztosíttassák és a gyógy
szerfélékkel való kereskedés a drogériaiizletck 
törvényileg megállapított üzletkörének megfő-

A Budapesti Áru- és Értéktőzsde 
taqjalho*!

A« 1933 májas 10-én megválasztott tőzsdetanács mandátuma lejárt. Uj tanácsot kell 
tanonk és exad uj vezetőséget állítunk tőzsdénk élére. Az összes válatztóképes ta^ok sorából 60 
tőzsdetanácsost, al Országos Magyar Gazdasági Egyesület éa as Országos Mezőgazdasági Kamara 
által jelölt mezőgazda tőzsdetagok közül pedig 10 tőzsdetanácsost választunk.

A folyó évi május hó 5-én, kedden délután 4 órakor megtartandó közgyűlés fogja est a 70 
tanácsost megválasztani. (Szavazni már 3 órától kezdődőleg lehet.) _ . .

A tőzsde közönségének minden rétegéből és as érdekképviseletekből alakult választási és 
eiOlő nagy bizottság alaposan mérlegelt minden körülményt és csakis tőzsdénk érdeke volt •leö
lésnél irthyadó. Sikerült is egyrészt a tőzsdén működött, kipróbált, o Jut 21ií
magyar közgazdaság és közélet mezején nagy érdemeket szerzett egyéniségeket jelölni s igy a kö- 
vetkezőket ajánlja megválasztásra:

Ar összes választóképes tagok sorából:
A*.  MiUfa Anwrf, Sahvwa Jrtrt,
Mart rUtr, Sert.

d/Tonrtjii Séaést, M-ésr. _
MmM FMa, tart"
íTrirt «—«
d». Peri 
PeNtaar 
ét. PM«b <*yile.  
St. Kapart Járt, 
ér. BeménTÍ-SekneíUt Lajae, 
MaSar KArtfa, 
t etaaUt KUfartJ, 
ér. SrtSber B4U,

UpA,
MÍ»,

Bwmyv F«mw,*«SBua
BUrtlw Bertafaa,

DavMmba Hmm, 
dr. D«4«yl B*ta,  
Drtw Ánaia, 
dr. Daoiny Mdrfa, 
Krddiy Z-ÍK—md, 
Erna; Király 
Fellaer Alfréd,

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesülőt és az Országos Mezőgazdasági Kamara 
kijelölése alapján t

Barau Lajaa, KUk FaraM, da. Któr Artrfe, Mvart Birtrtd,
Bartfea Iái? E—yf J-rt. Ar. Onrtrty Ji-a, HartAt. K«-ír.

Mrt Hatvaay Errta, Papp-Sadaa Tasrfr,

Kérjük a közgyűlésen okvetlenül megjelenni és Katinkat változatlanul leadni szíveskedjék, 
hogy jelöltjeinket győzelemre juttassuk.

Budapest, 1936. n?&jus I.

★

A cukorkagyárosok ismertebb standard-áruit 
márkáztatni fogják és a cukorkakereskedelem
ben még mindig előforduló árrombolás letöré
sére árincgállapitó bizottságot állítanak fel.

*
A „Szikra" Magyar Gyujtógyárak Rt. igaz

gatósága a társaság ezévl rendes közgyűlését 
május 7-ére hívta egybe. A mérleg 354.375.41 
pengő tiszta nyereséggel zárult, amely összeg
ből az „A" sorozatú részvények után 11 pengő 
osztalék kerül kifizetésre. Ugyanaznap tartja 
rendes közgyűlését a Magyar Általános Gyufa
ipari Rt. is. E társaság tiszta nyeresége 
103.203.34 pengő, melyből részvényenként 
f) pengő osztalék fizettetik.

★
Az „Ericsson" Magyar Villamossági Rt. 1935. 

évi mérlegében 17.146 pengő 91 fillér nyere
séget számolt el és f. hó 22-iki közgyűlésén 
az igazgatóság és felügyelőbizottsági tagjainak 
választása is szerepel

♦ . _
A Szolnoki Cukorgyár Rt. f. hó 14-én tartja I fézményeJc egész sorát alapította. Dr. Luk a 

............. .  "'"r '' — z’— «•«*•»««  István azt indítványozta, hogy a BOSz tag- 
ja,

ne vállaljanak Állást a balesetbiztosító
nál,

amig nem tárgyalták le a szerződést, 
egyik oldalról ellentmondások vihara, 
másik oldalról zugó taps 
jelentést.

Dr. Gyertyámosi János, 
zsef felszólalása után dr. 
Országos Orvosszövetség 
szólalásakor keletkezett a 
Dr. Keleti védelmébe 
mire

olyan orkán keletkezett ■ teremben, 
hogy alig tudott szóhozjutnl.

Elkeseredett hangok kiáltozták:
— Számolni kell a szociális szempontok

kal Isi
— Nem engedik az orvosokat 

a szerződésbe!
— A plénum előtt ez az ügy 

tárgyalható! — mondta Keleti.
— Kupaktanácsi — kiáltotta 
— Persze, csak zdrtkörbenl., 

tette egy másik hang.
— Tiszta ügyet lehet nyíltan tárgyalni! 

— kiáltotta egy harmadik közbeszóló.
Az elnök csengője csak hosszú idő alatt 

tudta helyreállítani a rendet.
Állandó viharok mellett folytatódott a 

gyűlés. Dr. Fodor Imre felszólalása után dr. 
Grün Ernő beszélt. Az orkánban a közbe
kiáltások pergőtüzében

■ pódiumról szónokló orvos hirtelen 
elszédült, rosszul lett as Izgalmaktól.

Kivezették a teremből és a szabad levegőn 
jobban lett.

Ezután további izgatott hangulatban beszélt 
dr. Waldmann Dániel, dr. Szabó Géza, dr. 
K'ádor-Nlkitics István, dr. Szecsődy Imre, 
majd dr. Jacobl József és dr. Szitás Jenő 
előadók.

Végül is egyhangúlag elfogadták a választ
mány javaslatát, majd dr. Luka indítványát 
is meglepetésszerűen

nagy többséggel magáévá tette 
a közgyűlés Eszerint a Budapesti Orvosszö
vetség tagjai semmiféle állást nem vállalnak 
a magánbiztosítónál, amig a szerződést nem 
mutatták be és a tárgyalásokat nem bonyo
lították le a fővárosi orvosszövetség meg- 
bizottaival. A hir szerint többen

fellebbezést Jelentenek be a határozat 
ellen.

, A közgyűlés, amely reggel kezdődött, csak 
; délután ért véget.

közgyűlését és 1935. évi mérlegében 1,311.791 
pengő 76 fillér nyereséget mutat ki.

♦
A Nagybátony—Újlaki Egyesült Iparművek 

Részvénytársaság május 2-án tartott közgyűlése 
jóváhagyta az 1935. évi zárószámadásokat, 
melyek szerint az értékcsökkenési tartalék
nak 225.000 P-vel való javadalmazása után a< 
tiszta nyereség 342 778.47 P, az -elmúlt éyi 
204.883.64 P-vcl szemben. Ebből az összegből 
részvényenként 1 P (tavaly 75 fillér) osztalék 
kerül május 4-étől kezdődőleg az Angol-Magyar 
Bank Rt. főpénztáránál kifizetésre.

♦
A Pénzintézeti Központ, mint a Phönix Élet

biztosító Társaság belföldi képviselőségének a 
hizlositó magánvállalatok m. kir. állami fel
ügyelőhatósága 60.701/1936. számú intézkedé
sével kirendelt gondnoka, a gondnoki tenni
valók ellátásában való közreműködésre vitéz 
Móricz István h. igazgatót, a Magyar Általános 
Hitelbank biztosítási osztályának vezetőjét 
kérte fel. Vitéz Móricz István működését a 
Phönix Életbiztositó Társaságnál május 2-án 
megkezdte

★
A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 

Krisztináién fiókját május 4-töl, hétfőtől 
kezdve az Alagut-utca 3. szám' alatti saját há
zába helyezi át, ahol a régi Philadelphia-kávé- 
ház helyén „Krisztinavárosi fiók" elnevezés 
alatt fog működni.

Éles támadások a magán
biztosító ellen a viharos 

vasárnapi orvosközgyülésen
Az Orvosegyesület Scmmelweis-terniében 

a Budapesti Orvosok Szövetsége vasárnap 
közgyűlést tartott. Schmldlechner Károly 
elnöki megnyitójában többek közt azt 
mondta, hogy nz. orvosi kamara

egyelőre csak az orvosi rend függőségét 
hozta,

az orvosokat segítő intézkedéseket egyelőre 
a végrehajtási utasítástól várják. Mclly Jó
zsef főtitkári beszámolója, jelentések, tag- 
dijincgállapilás, továbbá a választmány és 
n fegyelmi bíróság kiegészítése után áttértek 
a Nemzeti Balesetbiztosítóval az Országos 
Orvosszóvelség égisze, alatt kötött magán- 
biztosítási szerződés tárgyalására. Szitás 
Jenő főorvos n választmány nevében refe
rált az. ügyről. Hangsúlyozta, hogy az Or
szágos Orvosszövetség a Budapesti Orvos- 
szövetség megkérdezése nélkül kötött szer-

A Fh M Kereaso fel a kiválófcj H fi I I nyögyhatásu vastlrn-If*  01 íPC fill H‘’R ürzónes gyóuy-■ L*|  B LM I ■ fürdőt. Szénsavas hir-I FvIlFvV dők. Vizgyógyintézel.
ttj medern (74*  C) hegyi STRANDFÜRDŐ. KOlftnbftrő 
Ivógyógyinmlok l>d|- 6» oniorbelegeknek Folyóvitzcl 
elISVitt modern srohAk. PentiS rendszer. eléldényhcn 
.«,«) 7.20 l«. f.’ulínylen 7 • 'ni DlFTAS f.TKI’./F.S.
Prospektust kétséggel köb) fúr<b'igarKatóság Paridtürdd 
Idény V. 14 IX. 30. Föidíny Vll. i- IX. J-H Tel.; 1.

Dr. Rosenák Miksa az egyik szónok által 
támadott szabadkőművesség védelmére kelt, 
hangsúlyozta, hogy az soha üzleti vállalko
zásokkal nem foglalkozott és jótékony in-

Az 
a 

fogadta ezt a ki-

és dr. Jacobi Jó- 
Keleti József, az 
főtitkárának fel- 
legnagyobb vihar, 

vette a biztosítót,

betekinteni

nem volt

Lapzártakor még folyik az izgalmas dön*  
tője a „Hétfői Napló*'  Által rendezett Vállai 
lati Bridge versenynek; külön helyen számo
lunk be annak érdekes fordulatairól, itt csak’ 
a kitűnő hölgyjAtékosokat soroljuk fel, akik 
pazar hölggdijban részesültek:

Bánó Marcellné, Bokor Imréné, Cohen Ra- 
faelné. Csató SAndomé, Frisch Andomé, Hév
nél KArolyné, dr. Hajós Imréné, Kapuvár# 
KArolyné, Königsteln Baba, Kiinger Klári, dr. 
Lehoczky Tlvadarné, Lubán Jőzsefné, Michel 
Pálné, Mocznik Irma, Okrutay Hugóné, Robii 
esek Rudolfné, Roger Tiborné, Singer Istvánné< 
Sternberg MiklósnA, T. Weinréb Macó.

*

Feladvány

valaki.

Treff az

0 B 
* A

zödést és ezáltal
sok sérelem érte a fővárosi orvosokat.

A választmány nevében javasolja, hogy kö
vetelje a BŐS: a szerződés bemutatását, to
vábbá, amig a tárgyalások nem fejeződnek 
he, a biztosítóintézet ne működjék az Orvos
szövetség égisze alatt.

A teremben már dr. Szitás ismertetése 
alatt

rendkívül izgatott volt a hangulat
és az izgalom a szónokok éles felszólalásai 
közben helyenként heves viharrá növekedett. 
Dr. Unlerberg Jenő kijelentette, hogy az 
összes bi^tvsilási alakulatok eddig csak az 
orvosi rend erkölcsi és anyagi kárát okoz
ták. Zajos helyesléssel fogadták az orvosok 
l uterberg beszédét, majd dr. I.inhardt Al
fréd hangsúlyozta, hogy a magánbetcgblzto- 
sildsok teljesen tönkreteszik a magánprak- 
szist. Támadta Csr//érf/ András és dr- Mándy 
István eljárását és élesen állást foglal t az 
ellen, hogy a Nemzeti Balesetbiztosító rész
vényeit 35 pengős áron adják el az 
soknak. Ezután igy folytatta:

— Magynrországon „elntlzálták**,  
nuiliizálták" és elproletarlzáltnk az 

vosi kart
| és ezt n folyamatot most folytatja a szövet*  

•ég

Dr. Pétery, a szövetségi kapitány kije
lölte a magyar reprezentatív csapatot, akik 
Julius 10—18-án fogják a magyar színe
ket az európai bajnokságon Stockholmban 
képviselni. Cohen, Alpár, Keleti, Klór (Fé
szek), Darvas (Unió), Leitner (MAC), és 
Ferenczi (Bridge Club). A három utóbbi 
játékost a válogatott trial eredményekép
pen jelölték. Az eredmény reális, általános 
megnyugvást és megelégedést váltott ki a 
versenyjátékosok nagy táborában. Nagy 
kár, hogy a kiválasztandó keretbe nem ke
rült be Vándor (Unió) és dr. Kun (MTK)« 
A kijelölt hét játékos kedden kezdi el a 
tréninget, hogy komoly felkészültséggel ve
gyék fel a harcot az elsőrangú nemzetközi 
mezőnyben. A tréninget a válogatott csapat 
kapitánya, Cohen Rafaellel, a szövetségi 
kapitánnyal együtt vezetik.

orvo-

el-
or-

ETOILE DANCING BAR
■ ■■ ■■ TÖZ8DEPAL0TA
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Műsor kaidat*  fél 10 órakor
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Kozmetikussal fielismerhetetcsak

Itt azt »ul- 
srétrepesz- 
esélyeit...

Páratlanul nagy érdeklődéssel 

vívták meg a Vállalati 
Csapatok Bridgeversenyét 

a Héttői Napló Kupájáért
Soksz.áz hölgy és ur kereste fel szombaton 

és vasárna|> délután ■ Lloyd-palota dunaparti 
dísztermét, ahol a

Hétfői Napló vállalati brldzscsapatvcrse- 
nyének

játékosai jöttek össze, hogy végigküzdjék 
Magyarország eddigi legnagyobb brldza- 

mérkőzését.
Szombaton félhat órára volt kitűzve a ver

seny kezdete, de már jóval előbb összesereg- 
lett a játékosok és „kibicek" hatalmas tábora. 
Negyvennégy vállalat csapata nevezett be és 
állt starthoz.

A Magyar Bridzsszövetség tisztikara fogadta 
Kállay Tibor ny. pénzügyminisztert, a szövetség 
fővédnökét, aki pár meleg szóval üdvözölte a 
játékosokat és

megnyitnia a versenyt,
amelyről elismerte, hogy Magyarországon játé
kosszámban és díjazásban hasonlót még nem 
látott

A megnyitó után megindult a küzdelem. Uj 
rendszer, a „svájci rendszer" szerint folyt a 
játék, melynek lényege, hogy a csapatok minél 
kevesebb veszteségpontot szenvedjenek. Kutat
ják is az eredménytáblán az egyes fordulók 
után, hogy ki-ki mennyit kapott. Találgatások, 
kérdezösködések minden játék után, hogy 
ment, a játékhoz többet értő vállalati alkalma
zott leckézteti feljebbvalóját, a „kezdő" igaz
gatót.

Mindenki jól játszott és mégis
■ második nap küzdelmébe már 

huszonkét csapat jutott be.
Az első három leosztás után már kiesett két 
csapat a versenyből, bánatukat a rendezőség 
kedves ajándékkal, egv-egy üveg pezsgővel eny
hítette. Nekik keserű volt a pezsgő, annál éde
sebb lesz annak, aki a ,,Hétfői Napló vándor
kupa" kicsinyített másával koccinthat.

Drukkolnak a kibicek, mert hiába, nem moz
dulhatnak el helyükről, nem nézhetnek az 
ellenfél játékába. Éppen ezért sok a találgatás 
is. De izgulnak maguk a játékosok is és egy- 
egy leosztás után felborul a rend, hiába a 
megafon, mindenki a rendezőkhöz fordul, akik 
buzgalommal, gyorsan pergetik a játékot.

Apró kis incidensek állítják meg pillanatokra 
a mérkőzést. Az egyik leosztás után egy ered
ménylap hiányzik. Ezért leginkább Clor, a 
versenyjátékos, aki

Templomfosztogató 
fiatal nőt fogott az újpesti 
detektiv-sekrestyés

Nem tudtam ellentállni a kísértésnek — zokogta a tolvaj, aki 
imádkozni ment a templomba és közben oltárteritöket lopott

után

gon-

Vasárnap délben egy kisirt szemű fiatal nőt 
ültettek be a főkapitányság udvarán a rabszál- 
litó autóba, Berényi Györgyné húszéves újpesti 
asszonyt, akit templomfosztogatás miatt tar
tóztattak le.

Újpesten, a Szén /sfpan-téri katolikus temp
lomban Kovács Ferenc sekrestyés szombaton 
reggel figyelmessé lett egy fiatal nőre, aki két
szer egymásután is bejött a templomba és 
buzgón imádkozott, majd virágot tett a szen
tek szobrai elé. A másodszori látogatás után 
pár perccel Kovács észrevette, hogy

eltűnt két oltártcritő.
Azonnal az „ájtatos" fiatalasszonyra 

dőlt. Tudta, hogy még nem mehetett messzire, 
ezért fölcsapott detektivnek és • keresésére 
indult.

A templom előtti téren éppen hetipiac volt. 
A detektiv-sekrestyés körülnézett a piacon és 
érdeklődött, nem láttak-e egy nőt, aki oltár- 
térítőt vitt. Rövidesen megtudta, hogy pár 
perccel előbb két piaci árus díszesen hímzett 
térítőkét kínált eladásra a közönségnek és 
mindkettőre akadt is vevő

Kovács kinyomozta a piaci árusokat, 
akik egy pillanatig sem tagadtak. Azt mondot
ták, egy fiatal nő jelentkezett náluk, ő J‘ 
el a két téritől, egyiket nyolcvan fillérért, 
másikat egy pengő ötvenért. Kifizették neki 
kért összeget, a díszes térítőkre rögtön akadt 
két vevő,

pár fillér haszonnal továbbadták,

adto
a 
a 
is

MÓKÁI HANGULATI
Pestre ha Jön, nézze meg

Budapest látványosságát, a

Tabán-Bár-t

ezen a mérkőzésen nyerte el az ezredik 
meccspontját,

reklamál és a keresés-kutatás végén kiderül, 
hogy

éppen az ő zsebében vesztegel csapatának 
keresett eredniénylnpja. 

Sok kedélyes móka, vicc hallatszik, 
lógják, hogy n Dugógyár csapata 
tette az Üvegkereskedelmi csapat 
Amott arról beszélnek, hogy a BESzKÁHT ki
siklott a Weiss Manfréddai szemben... A Ge
neráli nem volt biztosítva és vesztett, a Vadász
töltény lelőtte a Roccál. . .

Éjjel két óráig folyt a játék, hogy ezután 
vasárnapra ujult erővel jöjjenek össze a csa
patok, amelyek első napon nem estek ki a küz
delemből. Érdekes, hogy előreláthatólag „újonc
csapat" fogja elvinni a pálmát, melynek tagjai 
most szerepelnek először versenyen. Ugyanis a 
mezőnyben kevés versenyjátékos szerepel, de a 
szerencséjük is kevés.

A szombati napon főúri vendégek is felke
resték a versenyt és a páratlanul gazdag dijak
ban gyönyörködlek. Kállay ny. pénzügyminisz
ter sem tudott megválni, csak a késő éjszakai 
órákban a játékosoktól, akikkel együtt druk
kolt sokáig Pétcry, a Bridzs Szövetség kapi
tánya és a szövetség egész tisztikara is.

A vasárnap délutáni forduló huszonkétcsa- 
patos mezőnye percenként hozott meglepetése
ket. Egymásután estek ki a csapatok s egyre 
nehezebbé vált megjósolni, hogy ki lesz a ver
seny győztese. A döntőbe nyolc csapat került:

Wander tápszergyár a legjobb esélyekkel, 
Magyar V egy papírgyár, Chinoin, Rima
murányi, Szeretet kór ház, Grill könyvkiadó
vállalat, Vadásztölténygyár, Seller építési 

vállalat.
Bankok és biztosítók diját már megnyerték: 
Hitelbank, dr. Pető Andor csapata vitte el.
Külön szakmai dijat érdemelne a Generali- 

biztositó csapata, mely bár még eddig nem 
vett részt versenyen, a biztosítók közt első lett. 
Tulajdonképpen most már nem is díjazásért, 
lumem azért folyik a küzdelem, hogy a dijak 
közül melyikei vigye el a csapat, Ugyanis min
den csapat most már díjazást nyer.

Lapzártakor még fciyik a küzdelem, amely 
előre láthatólag csak a késő éjjeli órákban 
nyer majd befejezést.

a

azt nem tudták, kik voltak a vevők, ellenben 
pontos személyleirást adtak arról az asszony
ról, akitől ők a térítőkét vásárolták. Ez a sze- 
mélyleirás egyezett a templomban ájtatoskodó 
nővel.

A sekrestyés tovább kutatott és nagy meg
lepetésére

a piac egyik sarkában szembetalálta ma
gát a fiatal nővel,

aki éppen valami ruhafélére alkudozott egv 
piaci árusnál. Kovács elfogta a fiatalasszonyt 
és rendőrnek adta át, aki a kapitányságra ki
sérte, Berényi Györgyné volt a tolvaj. Kihall
gatása során sírva vallotta:

— Imádkozni mentem a templomba, virá
got vittem, esezmógában sem volt, hogy va
lami rosszat kövessek el, de mikor meglát
tam a térítőkét,

hirtelen valami furcsát éreztem, nem tud
tam ellentállni a kísértésnek és elvlttem...
Elmondotta még azt is, hogy különváltan él 

az urától, nagyon szegény; a pénzért, amit a 
lopott oltárteritőkért kapott, ruhafélét akart 
vásárolni. Kihallgatták a rendőrségen a piaci 
árusokat is, akik a térítőkét megvásárolták. 
Ezek minden kétséget kizáróan igazolták, hogy 
jóhiszeműek voltak, úgyhogy ellenük nem in
dult eljárás. Herényinél vasárnap Újpestről a 
főkapitányságra kisérték, ahol

lopás miatt letartóztatták
és átadták az ügyészségnek, a rendőrség pe
dig továbbfolytatja a nyomozást, hogy meg
találja a vevőket és visszaszerezze tőlük a két 
oltárteritőt.

Rizsébe t-hid budai hídfőjénél 
A hangulat nagymestere

SÁNDOR STEFI
ragyogó nuíjushavi műsorral

DARVAS MARGIT
a legújabb slágerekkel és sanzonokkal 

lánczenét a

Tabán Jazz-Band szolgálja!
L'ngár István karmester vezetésé alatt .

Ragyogó görlök! Tánc reggelig !|

lenné maszkírozhatta magát
és így szökött meg a bécsi kiránduióhajón
a körözött, veszedelmes zsebtoivajnő

budapesti és bécsi rendőrségek detekliv- 
régi ismerőse Sclimidfhatier Ferencné, 

fit, egy fiatal, feltűnően szép, 29 
•siládanya 

•j-

A 
jelnek 
Neviczky Margit, egy fiatal, feltűnőéi 
éves asszony, aki háromgyermekes < 
és azonkívül egyike r, leghirhedtebb zseblolva 
nőknek. legutóbb

Bécsben a freudenaui lóversenvpályán ke
rült rendőrkézre.

Kalandos története van annak, hogy az ele
gáns zsebtolvajnő hogyan került Budapestről 
— ahol nyolchónapi börtönbüntetés vár rá 
Bécsbe. Neviczky Margit már többizben volt 
elítélve tömeges zsebtolvajlásokért. Legemléke
zetesebb budapesti csele volt, amikor egy ta
vaszi délben a Vád-utcai korzón tettenérte egy 
szemfüles detektív, amint egy

hmert társaságbeli hölgy retlküljét akarta 
lekapcsolni.

Ugyanaznap délelőtt, ugyancsak a Váci-utcában 
elfogták a detektívek Neviczky Margit két társ
nőjét is, két másik igen elegáns, csinos nőt. 
Kiderült, hogy a rendkívül ügyes zsebtolvaj
nőnek tanítványai is vannak, akikkel időnként 
együtt dolgozik.

Legutóbb zsebtolvajlások egész sorozatáért 
Budapesten ngolchónapi börtönre ítélték a bű
nözés s szakmájának mesternőjét, de rövid 
idő múlva, miután a börtönben súlyosan meg
betegedett. szabadlábra helyezték. Bár. termé
szetesen ezután is detektívek figyelték, egy
szerre egyik napról a másikra

eltűnt Budapestről.
Az, hogy külföldre szökött, csak két hónappal 
ezelőtt derűit ki, a béosi rendőrség értesítésé
ből, amely szerint Neviczky Margitot egy dér- 
bynapon, a freudenaui lóversenypályán a: első 
helyen elfogták, miután egy előkelő urnák ki
emelte többezer schillinget tartalmazó pénztár
cáját. Ezért a bécsi törvényszék két hónapi 
börtönre Ítélte.

Ezalatt megállapították azt Is, hogy Neviczky 
Margit, akinek útlevelet sem adtak ki, hogyan 
hagyta el az ország területét. Kiderült. hogy 

bérel kirándulóhajón szökött külföldre.
Mivel a hajó indulásánál detektivügyelct van 
és a titkosrendőrök nagyrésze jól ismerte 
a hírhedt zsebtolvajnöt, Neviczky Margit eluta
zása előtt

egy kozmetikusnál fellsmerheletlenné masz- 
kirostálta magát.

így sikerült hajón elhagynia az országot. Te
kintve. hogy az utóbbi időben a dunai hajójá
ratokon több tolvajlást követtek el ismeretlen 
tettesek, felmerült az a gyanú, hogy Neviczky 
Margit a hajón Budapesttől Becsig néhány jól
sikerült lopással megszerezte magának a pom
pás ruha árát, amelyben a freudenaui pályán 
elfogták.

Most kitöltötte bécsi büntetését és
ma, hétfőn rendőri fedezettel Budapestre 

hozzák,
a magyar hatóságok kiadatási kérelmére. Itt le 
fogja ülni Neviczky Margit a büntetését, ami 

a nyolc hónapból hátra van, de eljárás indul 
ellene a szökés miatt is és vizsgálat folyik, 
hogy követetl-e el bűncselekményt a hajón.

Zichy és Sigray
az ellenzék összefogását 
sürgették Sopronban

Sopron, májúi 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) \ keresztény gazdasági párt vasárnap 
délután zászlóbontó nagygyűlést tartott Sop 
ronban. Papp Kálmán pápai prelátui megnyi
tója után

ZICHY JÁNOS GRÓF
azzal kezdte beszédét, hogy a legélesebb köz 
jogi és gazdasági ellentétek választják el a 
kereszténypártot a NÉP tői. Politikai tekintet
ben erősíteni akarják az alkotmányt, fejlesz
teni a legitimista gondolatot. Azért követelik a 
választói jog reformját, mert meg kell aka
dályozni a parancsuralmi rendszer kifejlődé
sét s éppen ezért

a kereszténypárt más pártokkal, ha kell, 
egyesül és........................... ...............harcot folytat a dlktatórikua 

törekvések ellen.
Ignác gazdasági kérdésekről be*

SIGRAY ANTAL 
gróf állott fel szólásra, aki azzal kezdte, hogy 
a Gömbös-kormányban nem lát garanciát arra, 
hogy ez a nemzet biztos vágányokon halad
jon jövendő utján.

Szükség van az egész ellenzék összefogá
sára a NÉP és Gömbös rendszerével 

szemben.
A kormány politikája az olasz, vagy iliv- 

bélileg a német rendszert majmolja és bármi
ként tagadják is, parancsuralomra törekszik. 
Külpolitikai szempontból is aggályosnak tartja 
a kormány működését, mert az a véleménye, 
hogy ennek az országnak egymagában jövője 
nem lehet, össze kell tehát fogni a századokon 
át kipróbált Ausztriával, természetesen állami 
függetlenségünk megóvása mellett, mert csakis 
igy lehet megoldani a Duna-medence kérdé
sét. A mai káoszban csak a legitimista gondo
lat hozhat világosságot és annak célkitűzéseit 
annál is inkább meg kell valósítani, mert el
lenségeink félnek tőle.

Eszterházy László herceg és Tobler János 
felszólnlá'.a után a nagygyűlés táviratilag üd
vözölte a vasárnap képviselővé választott F.rnst
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SZÍNHÁZ-MOZI

Molnár Ferenc vasárnap értesítette a 
VlgKzinliá74it, hogy Velencéből útban va» 
Becs felé éa a május nyolcadlkl jubileumi 
dhu-löadóson feltétlenül megjelenik.

Felrky Kamill, a népszerű ét kittinél táncos- 
színész mint tánctanár jubilál: iskolája elsőfvi 
vizsgájára készül, amelyet május 24-én fíyö- 
nyörii külsőségek mellett tartanak meg a Király 
Színházban.

házár Mútia, aki az. Emlwr a híd alatt 
cimü filmben olyan nagy sikert aratott 
francia filmetekkel tárgyat és a nyáron 
vnlósziniilqg Páriáiban fog filmezni.

Jávor PíM felkérték a Budai Színkör nyári 
operettjének főszerepére, de a Nemzett nem 
engedi, ■ színház Igazgatósága most Págerrel 
folytat saerzftdtetéel tárgyalásokat.

.4 közönség e héten felháborodva utasította 
vissza u „Bohémélet" operai előadását. A ven- 
dfgmilvéxzck nem ütötték meg a felemelt hely
árak mértekét.

A bét filmeseménye:

ASSZONYOK BÁLVÁNYA. Uj tenoristá- 
val Ismerteti meg a budapesti közönséget 
a Roynl Apollo uj filmje. Nlno Martini 
egyszeriben Budapest kedvence leli. Ez » 
karcsú, rendkívül szimpatikus külsejű fia
talember nemcsak a Metropolilain opera 
Ünnepéit lenorlstája, hanem egyben a le»- 
kilünöbb és legelfogadhatóbb filmamorosA 
is. És éppen ez az archimedesi pfcnt, amolv 
kiemeli ezt a filmet a szokott lenorista- 
filmek sablonjából. Rendkívül érdekes é*  
fordulatos mesét Is kapunk, lehel, hogy 
éppen Nlno Martini élettörténetéi. A fiatal 
énekest egy gazdag amerikai asszony pén 
zével felléptetik a párisi Operában, de a fiú 
utolsó pillanatban megtudta, hogy szinte*  
gigoló-áron jutott a nagy szerephez. Tor
kába Mórul a hangja, nem tud fellépni s 
ez a ríMr a film egyik legemberibb, leff- 
M.ebb részlete. Később Amerikában eg*  
áruhál téklámosztAlyán énekel, itt fedez*  
fel a Metropolilain igazgatója. Sohasem 
tudja meg azonban, hogy most is asszonv*  
praktikának köszönheti az érvényesülést 
Kinő Martini zengő tenorja, finom ének- 
kultúrája rengeteg közönséget vonz » 
Royal Apollóba és ha csak plussznak vesz- 
izük a legszebb amerikai filmszinésznőt 
Anita lyoulset, a pazar kiállítást, a film
szerű cselekményt, könnyű megállapíta
nunk, hogy ■ Century Fox diadalmas 
ti) produkciója a hét igazi eseménye.

A hét többi filmjét
VARIETÉ. Az Ismert témát s franciák reme

kül ujjágvurták. Petty Un egykori szerepében 
Annabella tündököl ragyogó művészetével. 
Két eddig nálunk Ismeretlen francia színész 
brlllláns As Átrium, Corso és a Déesi nagy si
kerrel Játssza. DR. FRANKENSTEIN. Ez a? 
igntl grand gulgnol. Brrr... Aki szereti az 
ilVM, rohanjon és nézze meg n Palaceban. — 
FARSANGI SZERELEM Kedves, romantikus 
bécsi történet. Főszerepeit l.ouise Vlrlch és 
Patti Hörhigcr játsszák az Urániában.

WILLY HÍRREL AZ UJ NEMET SZTÁR. 
Nemcsak a» amerikaiak, hanem az európai 
filmgyárak la állandóan keresnek kutatnak uj 
Mtárok Illán, hogv felfrissíthessék a sztár 
galériát llvenmódon szerzett uj sztárja most 
az ITA link Willy Rlrgel, nki Lillán llarwvy 
Oldálán lilttl fel nemrégiben a ..Fekete rózsák**-  
han. almi az ortoss kormányzó szerepét iát 
szólta Millión nr első próbálkozás sikert ho
zott, most már föszér«>|»el kapott Willy Birgel 

óceánjóró titka**  <hnil I FA produkcióban, 
amelyben már ő irányit ja és bogozza a cselek 
ménvt Rendkívül izgalmas és érdekes kalan
dorfilm ez. amelynek másik főszerepéi Albert 
SchÓnlials játssz;/, ez a titkos női sztárja a 
szép l.ida liaarmixi, a Bar< arola hősnője, CiÜS- 
lav Fröhiich leendő felesége

mno mflmini
A s z z o n jr o k Bálványa

Rovat ADOllŰ
prolongálta

Holnaptól

CASINO la
műsorra tür.te

I
í
I

zh ékszerrabló Marlene Dietricfi 
a pesti bíróságon és Sfiirley Temple 
mint bé£eang.ycil a pesti házasságban

KI HITTE VOLNA, hogy Marlene Diet
rich, a sexappeal királynő a pesti törvény
székre kerül s egy furcsa, felelte kényes 
Ítélet kapcsán Draskóczy Pál törvényszéki 
bíró mond ítéletet ügyében. A per előzmé
nyei évekre nyúlnak vissza, amikor Szé
kely János, a berlini Ufa akkori kitűnő 
magyar story-irója Brigitte Helm számára 
megírta „A kalandorok királynője" cimü 
filmet. A film premierje után váratlanul 
jelentkezett László Miklós, az akkor még 
Igen fiatal színész, kezdő, de rendkívül te*  
hetséges iró és perrel támadta meg az Ufát. 
Azt állította, hogy a Brigitte Helm-film 
egyik darabja alapötletéből Íródott. Darab
ját pedig 1928-ban K moeh né Jo zefinnel a 
női főszerepben (ki emlékszik még rá?) a 
Kis Komédiában játszották 170-szer, majd 
különböző pesti, bécsi és berlini színházak
ban Is párszázstot mént a darab. A pér 
folyamán Gordon Pál, a darab kiadója azt 
vallotta, hogy László Miklós müvét annak
idején benyújtotta az Ufóhoz is, de a film
gyár mint használhatatlant, rövidesen 
visszaadta. Mindezek után az Ufa belátta, 
hogy a pereskedés felesleges, kifizette 
László Miklósnak az írói honoráriumot s 
az ügy a feledés tengerébe merült...

♦
IGEN ÁM, de Székely János közben a 

Paramounthoz került Amerikába és Mar
lene Dietrich számára megírta a „Vágy" 
cimü filmet, amelyet Jelenlég nagy siker
rel játszanak Budapesten. Igaz, hogy nem 
abban a formában, ahogyan ezt Frank 
Borzage rendezte, mert mint a Varietéből 
olvasom, a filmet hollywoodi bemutatóju 
után csaknem teljes egészében eldobta 
Lubitsch, akt több gyönyörű külső felvétel 
mellett éppen csak a film alapötletét, az 
ékszerrablást tartotta meg. Azt az ötletet 
tehát, ami pontos mása a régi Brigitte 
Helm-féle Vfa-filmnek és amint már előbb 
majdnem kiderült, László Miklós szerény 
egyfelvonásosának. Gordon Pál és László 
Miklós most közös erővel perbe hinták a 
Paramountot és most már Draskóczy bírón 
a sor, hogy kimondja, vájjon ki a jogos 
ékszerrabló, Kmochné Jozefin, a kabarék 
egykori zsargonkomikája, nagy Marlene 
Dietrich. a szekszepllkirálynő?

a Csoda a hegyek kÖ- 
Levélben rendezi zött cimü legendáját, 
Molnár Fer.no "melf " tWlnhíi

negyvenéves ünnepén 
kerül először színre. Sokan, akik Molnár 
Ferencet jól ismerik, nem tudták mire Vélni 
Molnár Ferenc távolmaradását a próbák-

Blgszinház
Pénteken, május 8-án
Ünnepi előadás

a színház megnyitásának 40-lk 
évfordulója alkalmából 

először

CSODA A HEGYEK KÖZT
Legenda 4 felvonásban. — Irta:

MOLNÁR FERENC
Főszereplők:

Murati un, Gyongyossy Erzsi, 
Toronyi l. Imre, Götti Sándor, 

RSday Imre, Beregi Oszkár, 
vartess Lajos, nitsy Andor

Ezt megelőzi:

NEGYVEN ÉV
Hunyady Sándor alkalmi játéka. 

Előadják G. Kertésa Ella és a darab 
szereplőt

EMLÉKEZÉS
Irta: Harsány! Zsolt 

Előadja: Makay Margit

Aa első előadások jegyeit már árusítják 
jegyrendelés 158-U 

tói, hiszen eddig majdnem minden darab
jának előkészületein tevékenyén réeztvett. 
Ezt a darabját pedig különös szeretettel 
dédelgette, előadásra eddig nem Is engedte 
sehol a világon, miután — legyünk Őszth- 
ték — nagyon félt a transzcendentális téma 
színpadi realizálásától. Molnár naponta 
tlzenŐt-hüszotdalas tévéiekéi ir Jób Dá
nielhez, aki a Vígszínház próbáit vezeti. 
Ezekben a levelekben szinte lépésről lé
pésre követi a próbákat, a legapróbb rész
letekben is utasítást ad, sőt lerajzolja a 
kosztümöket, egyes díszleteket és a szerep
lők maszkjaiban IS részletesen hozzászól. 
Molnár levelekben már nagyobb kézirat
csomót küldött, mint maga a darab és 
ezek a levelek természetesen bővelkednek 
tréfás megjegyzésekben. As egyik tevéi 
első oldalán például csiltag alatt ezt írja:

•„Vigyázat, fontos megjegyzés a huszon- 
harmadtk oldalon."

Amikor Jób utánalapozott, a következő 
sorokat találta:

•„Ezt a levelet pedig ne téveszd ősszé 
más papírral."

T ' “K/r - • írásig pompás hangu- 
Ldtár Mária latban és a legragyo- 

májust bankettjén Oább körülmények kö
zött folyt le, egy látszó

lag egészen ici-pici, de csaknem végzetes 
malőr történt. A hajnali pityókás hangu
latban az egyik előkelő stinész, aki nem
régiben vált el a feleségétől, megölelte a 
mellette csendesen (ddogáló urat, aki egyéb
ként az egyik legreprezentativebb film
emberünk s aki sokkal többet van külföl
dön, mint Budapesten. A pityókát, váló
peres színész ezekét mondotta nem Is 
nagyon halkan:

— Annyit mondhatok neked, barátom, 
hogy az én feleségem Budapesten a leghüt- 
lenebb teremtés, de ... de azután közvet
lenül a te feleséged következik , *«

Egy pillanatnyi dermedt csönd után 
gyorsan napirendre tértek a dolog felett, 
de nem ügy dm a filmember, aki reggel 
hotelbe költözött. Délután már mindket

ten, úgy az ur, mm! a hölgy, külön-külöh 
ügyvédnél tárgyaltak.

És most lép közbe kis hősnőnk, Shirley 
Tempte, a békeangyal. Matzner Károly, rt 
FOX igazgatója, amint meghallotta a kí
nos ügyet, különös és szokatlan módszer
hez folyamodott. Mint fiatal családapa, 
tudja, hogy milyen nagy ősszekőtőkapöct 
a házastársak között a gyérek. Meghívta 
tehát házi Vetítőjébe úgy a fitmembért, 
mint feleségét, akiknek egy gyönyörű kis
lányuk van és levetítette nekik a kts ame
rikai csodagyerek, Shirley Temple egyik 
filmjét, amelynek a cime „A ml lángunk". 
A film meééjé körülbelül az, hogy az el*  
hidegülő és egymást nem Igen becsülő 
házastársakat ez az angyali kis teremtés 
miként hozza úgy Össze, hogy végül á 
Veszekedő házáStdriak szemében a kölcsö
nös megbocsátás könnye Csillog..»

A kísérlet, a film nem is maradt hatás 
nélkül, a házastársak kibékültek, de a férj 
provokálta az indlstkrét stlnéset.

A színigatgató, Angyali történetet me- 
ZAV 

után sta/ad Mihály, a „klSStlnházi 
tröszt" üstére a Városi Színház P ár mai 
ibolya című operettjéhet. Ö maga Igy 
mond/a el:

—- Egyik nap bementem az Erzsébetvá
rost Színházba, hát nincs kötönség. El
mentem a Józsefvárosiba, hát ott sincs 
közönség. Elmentem a Kisfaitidy-Xtlnház- 
ba: dettó. Ejnye, mondom, utánanézek, 
hol van az én kedves közönségem? At 
egyik józsefvárosi kocsmában alt niőhdót- 
ták, hogy a népek elmentek megnézni a 
Hontliyt a Városiba. Utánukmehtem, hogy 
igaz-e a dolog. Hát ott állnak az embe
reim a pénztárnál. At egyik mondja is: 
Ne tessék haragudni, Erdélyi Ur, itt most 
olyan Jó darabot adnak ...

— Hát azt gondoltam, ha idejön a kö
zönségem, idejövök én is. Fölmentem az 
irodába, azután betársultam egy operettre... 

llát nem angyali? A játékos a pénze 
Után, 0 színigazgató a közönsége után ita
lod.

A Zöld kla 
őutts szert- 

f.iloniMloMU ln< „ „„„ „
bemutafó elé meglehetősen sok akadály 

t gördült. Elóssdr aí egyik főszereplő, Fe- 

A Kamarastlnház e hé
ten mutatja he Kellér 
Dezső—Bródy operett-

ai Andrdssy- 

uton

lekg Kamiit, adta vissza szerepét (Feleky 
Kamlllt egyébként a színház ezért pereli 
Is), a legfőbb baj azonban az volt, hogy 
Balta Lici, a szihhdz primadonnája, nem 
ért rá eljárni a próbákra, mert ugyanerre 
az időre filmszerződést is vállalt — a 
most készülő Mtrscha-fllmben Balta Lici 
tehát megkérte kollégáit, hogy fáradjanak 
ki hottd a filmgyárba és ott, a felvételt 
szünetekben, próbálják le vele a darabot. 
Többen eleget tettek a primadonna kéré
sének, többen azonban húzódoztak tőle és 
nem voltak hajlandók erre az áldozatra. 
Azok, akik kimentek a filmgyárba pró-< 
bálni, csodálattal és elragadtatással be*  
széltek másnap a kis orosz-francia csoda
gyerek zsenialitásáról. A kis Mirscha 
ugyanis érdeklődéssel nézte végig a ma
gyar színészek próbáját és bár egyetlen
egy stót nem tud magyarul, a próba után 
minden egyes színészt tökéletesen leutdn- 
zott, valósággal eljátszotta a szerepét: fran- 
cia-orost-magyar halandzsával.

Premier Mióta olyan biztosan cs 
kényelmesen elhelyez
kedtek Wertheimerék a 
Fortuna szekerén - 

természetesen minden sikerül. Barabás Pál 
„Könnyű a férfiaknak" cimü darabját mu
tatta most be az Andrássy-utl színház — 
tegyük azonnal hozzá — frenetikus taps
orkánok és nevetésviharok közepette. t 
szerző fiatalember. Soha nem hallottuk a 
nevét és igy nem paradoxon, amit írunk 
róla: éppen az a hibája, hogy nem talál
hatók meg darabjában a fiatalság hibái. 
Nem szertelen, nem kapkodó, sőt meg
lehetősen kitaposott utón jár, azon az 
Utón, amelyen néhány héttel ezelőtt a 
Belvárosi Színházban Gáspár Margtt-Mtk*  
lós barátunk Is sikerrel elindult. Hogy 
miért könnyű a férfiaknak, az Ágai Irén 
dikciójából kerül ki: azért, mert őket hi
vatalukban csak mint munkaerőket nézik, 
viszont a nőket?... Már amilyen nőket!.., 

Vaszary János rendezői keze érzik a da
rabon, amely brilliáns tempóval szórakoz
tat és nem hagy kihasználatlanul egyetlen
egy hclyzetkomikumadta lehetőséget sem. 
Az előadás élén a tündért Ágai Irén halad, 
LendVay Márta szinte tökéletes komika 

már kissé vaszargpiris. Nem baj, majd le
szokik róla. Bátkai Márton, Pethes Fe*  
renc, Borosé Géza komikus hármasa a 
legragyogóbb; Delly Ferenc és Kertész 
Dezső, akik részint a férfiszekszepilt, ré
szint a férfiúi tragikomlkumot szolgáltat
ják, valamint a szép Sitiplonczay Éva és 
at eredeti Fehér Lili együttese a hosszan
tartó sikert jelentik a színháznak.

RuM Mior 
„ Dick Poweii 

együttes fellépésével

A szezon legnagyobbszabásu 
énekes, táncos, zenés vig,játéka

Rendezte:
Frank Borzage

Cosmopolifan

Premier csütörtökön 
a sikerek színházaiban: 

OMNIA
CITY
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Ebédlők:

Kis lakásba 3+1 lángu.... P 20.-tól
Nagy lakásba 8+1 lángu.... P 42.-től
Luxuslakásba 5+1 lángu.... P 58.—tói

LAMPART-nál
VII., Erzsébet-körut 19.
IV, Vörösmarty-tér 3.
VII, Rákóczl-ut 42. 

valamint budapesti éa vidéki 
viszonteladóinknál.

Megölte magát
egy 82 éves 
aggastyán

Peitizenterziibeten, az At/ős-uton ellenőrző 
körúton járt vasárnap hajnalién a rendőrőr
szem. A 177. számú ház kerítésén kötélre hur
kolt, akasztott embert talált. Levágta a kötél
ről és a mentőket hivta, de már nem segíthet
tek rajta, halott volt.

Kiderült, hogy
a ház egyik lakója, a kilencvenkét eszten

dős Kósa Imre az öngyilkos.
Kóla holttestét elszállították és a rendőrség 
vizsgálatot Indított, hogy megállapítsa, miért 
lett öhgyilkos a kllencvenkét esztendős ember.

Lelőttek egy soffőrt 
a tettenkapott betörők
Revolvercaata éietre-halAIra
a Kerékgyártó-utcában

Vargha Imre soffőr vasárnapra virradóra 
két óra tájban érkezett haza a Kérik- 
gydrtó-utca 85. számú kertes házba. Mikor 
belépett a kertajtón, észrevette, hogy 

éppen két férfi oson ki a lakásából.
Rögtön tudta, hogy betörők és útjukat állta. 
A két ember félrelökte Varghát, kirohant 
a kertből és vad futással menekült végig n 
A’eréÁpydrtó-utcón. Vargha utánuk vetette 
magát, segítségért is kiabált, de

■« elhagyott környéken se járókelő, »e 
rendőr nem akadt

Locsolútomio
vásárlásánál ragaszkodjék a 
vörös csikós

EMELŐÉ viztömlőhőz
45 év gyártási tapasztalatával 
készült. Kérje kifejezetten a 
vörös csíkos EMER0É víz
töm löt és ne fogadjon el 
helyette mást.

GYÁRTJA A MAGYAR RUGGYANTAARUGYAR

és igy egyedül üldözte a betörőket.
Néhány pillanatig tartó vnd hajsza után 

beérte őket és elkapta az egyiket, aki azon
ban nem hagyta magát és bírókra kelt vele. 
A földre zuhantak és

az éjszaka sötétjében élet-balálhnrc 
kezdődött a tettenkapott betörő és a 

soffőr között.
Vargha igyekezett legyűrni az ellenfelét, n 
betörő pedig torkonragadta és fojtogatta R 
soffőrt. Perceken át folyt már n harc 
életre-halálra, amikor a másik betörő visz- 
szafordult,

revolvert rántott é» közvetlen közelről 
rálőlt Varghára,

mind a két golyó talált, Vargha lábába fú
ródott és a soffőr véresen esett össze, a be
törők pedig elmenekültek.

Jó darabig feküdt vérében a sebesült, 
amíg a szomszédok felfedezték és értesí
tették a mentőket, akik Varghái sulvos álla
potban vitték a Rókus kórházba. Az or
vosi vizsgálat megállapította, hogy 

mindkét golyó a főiitőerét járta át 
és csők kis híja, hogy nem vérzett el.

A rendőrség erélyes nyomozással igyek
szik kézrekeriteni a revolvere*  betörőket.

Megnyílt

Royal Szállú
ragyogó

KERTHELVISÉOE
Egyedüli 

kert-étterem 
a város szivében!

Ugg a forró nyári napokon, mint hűvös 
időben a legkellemesebb ebéd- és 

vacsorázóhely

Pihenő-terem
ebéd után rendelkezésre áll

Délután és este TÁNC!
Smlllng Boy, kiváló tánc-zenekara

Kiderült ugyanis, hogv G. Pál több olajfest
ményt azzal adott át S Bélának — és erről 
levelet Is váltottak •—, hogy az utóbbi

vigye ki a képeket külföldre, ott mázolja 
az értéktelen festésekre egy-egy Ismert ma

gyar mester nevét
és Igy értékesítse. A képekért kapott áron 
50—50 százalékban megosztoztak volna.

Megállapították, hogy S. Bélának sikerült is

Ne ugorj a villamosra!
Lemetszette két lábát 
a villamoskerék

Vasárnap délben Pesttzenterzsébeten, a Tö
rölt Flórii-utcában megdöbbentő villamossze
rencsétlenség történt. Tokaji László 42 éves 
vasőntő, aki a Mórla-utca 6. számú házban 
lakik, fölugrott egy robogó villamosra.

Elvétette az ugrást, 
leesett és a villamoskocsi alá került. A kere
kek átgázoltak rajta és

térdben lemetszették két lábát.
A szerencsétlen Toka/lt a mentők haldokolva 
vitték a Szent fsfvdn-kórházba.

Nagyarányú
képhamísitás és valutasibolás 
ügyében nyomoz a rendőrség 
Feljelentőből — gyanúsított lett egy elszólás miatt

Házkezeléshez
MIÜERUA

HAsbérkönyvek,
Házbórnyag'ák. Lakó 

nyilvántartási kőin ve
PAPfnÁRVHÁZBAN 
Kossuth La|e«-u. 20. 
Naaudtási VáMtoi kúcsarioli 4.

Vasárnap reggel óta különös éz az előzmé
nyek szerint nagyarányú képcsalással párosult 
valutasibolás ügyében nyomoz a rendőrség és 
a valutaügyészség. A kettős bűnügynek egyelőre 
csak egy gyanúsítottja van, de lehet, hogy egy
két nap alatt, amikor a hatóságok tisztább ké
pet látnak: ez a szám felszaporodik háromra, 
esetleg ennél is többre.

G. Pál képkereskedő a hét közepén feljelen
tette egyik ügynökét, S. Bélát, hogy

a reáblzott képeket eladta és ■ befolyt 
pénzzel nem számolt el, 

tehát sikkasztott.
S. Bélát beidézték, kihallgatták és kihallga 

lása után gyanúsítottként hallgatták ki az őt 
feljelentő G. Pált is.

képeket eladnia és a beszedett pénz egy részét 
át is adta G. Pálnak,

mégpedig valutában.
Ezért Indították meg az eljárást G. Pál ellen, 
állítólag mintegy 6000 pengő értékű idegen 
valutáról van szó. De eljárás Indul képhamisl- 
tás miatt mindkettőjük ellen. Ezzel kapcsola
tosan még három személy került a rendőri 
nyomozás központjába.

Hétfőn vagy kedden dönt a rendőrség és a 
valutaügyészség a különös hátterű ügy szerep
lőinek sorsa (elől.

Leánykaruha
jnisolyem ■arvkéiZól 
NsiMinks bimsósM). 
kZiesMeó srinsktea, A
TO em. Bagystg . P ».3V 

Ms*nt»ntl smlk. P 1.-

Angolos Imprimie Tavaszi
kosztüm kompié kábít
elsőrangú kivitelben

MUloilbvEU fa-|ü08 
mflselymekból végig bóléira

65.- p 29.30 49-

A már fogA.uindiA vált magyar gyártmányú
„Orlulnal Goodyear Welt"
rámán varrott férfi félcipő, fekc:o m qa 
éa barna ára . ........... ... P lu.öU

•0 fillérért kaphatók
■ NettiseíkHal VASAr kefl vrruyeuye* 
jegyei AruhArank pCnstArhlnAI.

Miteket

eleieket otónvőleilel svAI- 
itn feltll dljmcftlenen. Merje 
KerOkpAr-, Nst-rvr.ftnv. Rádió*,  
port-, We r kend. Ari egye*-  

Dljmenteken kUlitjUk.

Rákóczl-ut
72-74

Tavas:! 
öltöny 

újdonságaink 
a legdivatosabb 

szó vetők lói

48.’, 58-’, 68.-, 
78.-, 88.-

Dívatrnsiún
elegáns sz iveiből

39.—
Mrberl-sierd anyagból

58.-, 68.-, 15.-, 85-

Rákóczi-ut
72-74
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Megtalálták a kaszás
keresztesek feketelistáját, 
amelyen sok közéleti férfi 
neve szerepel

Budapesten készült nyomtatványok 
kerültek elő a házkutatások során

Eső, zivatar, 
hűvösebb idő

A Meteorológiai Inté
zet jelenti vasárnap:

Közép-Európa nyu
gati felón móg ószaki 
légáramlás uralkodik. 
Hazánkban igen sok 
helyen zivatarok voltak, 
amelyek Tokaj és Ka
locsa vidékén jégesővel

la jártak.
Budapesten a hőmérséklet vasárnap dél

ben 15 Celsius-fok, a tengerszintre átszá
mított légnyomás 762 milliméter, alig vál
tozik. Várható Időjárás a következő 24 
órára:

Mérsékelt légáramlás, még sok helyen 
eső, esetleg zivatar. A hőmérséklet kissé 
tovább csökken.

MÁJUSI - HORTOBÁGYI - JUHTURÖ
10 deka Budapesten 18 filter

— HÚSZ ÁLLAM HETVENHAT ÚJSÁG
ÍRÓJA ÉRKEZETT VASÁRNAP BUDA
PESTRE. Vasárnap délután megkezdődött 
a külföldi újságíró-vendégek özönlése Bu
dapestre. Estére már valamennyi hírlapíró 
Itt volt; nagyrészt vonaton, kisebb részben 
autón és repülőgépen érkeztek. Tizenhét 
európai és három tengerentúli állam het
venhat újságírója jött meg, a legnagyobb 
orgánumok legelőkelőbb munkatársai. A 
margitszigeti Palatínus szállodában szálltak 
meg a vendégek. A hotelben vasárnap este 
” Gyógyhelyi Bizottság vezetősége fogadta 
őket. Május 10-ig maradnak Budapesten a 
külföldi hírlapírók.

— A kalocsai paprikatermelők gyűlése. Va
sárnap nagygyűlést tartottak Kalocsán a kör
nyékbeli paprikatermelők. Szentjobby Elemér 
ismertette a földmivelésügyi minisztérium 
rikaértékesitési tervezetét. 3142 tag közül 
igennel szavazott, mig 554 ellenezte a 
mány intézkedését.

— Május az Arizonában. Tavaszi frissességig 
igazi nagy téli attrakciók varázsolnak siker
hangulatot az Arizona májusi műsorában. Mu
riéi Itarald Marsén, Quita, valamint Baby 
Temy és Gaby a főszámok. Minden csupa mű
vészi ötlet, finom erótika, vidámság és móka, 
ragyogó pompa. Még ősszel is beszélni fognak 
a brilliáns számoknak és muzsikának erről az 
igazi nagy műsoráról.

-- Mrlzler Károly népgyülésen vette át szim
bolikus mandátumát. Vasárnap délelőtt a 
keszthelyi sportpályán nagygyűlést tartott a 
Keresztény Gazdasági Párt, amelyen megjelent 
Meizler Károly dr., a keszthelyi kerület uj 
képviselője. A népgyülésen, amelyen nagy lel
kesedés mellett átnyújtották szimbolikusan 
Meizler Kúrolynak a kerület mandátumát.

pap- 
2352 
kor
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116-1 -38
— A Képzőművészeti Társulat jubileumi 

kiállítása. A Képzőművészeti Társulat fenn
állásának 75. éves évfordulóját jubileumi 
kiállítással ünnepli meg. A kiállítás tarta
mára békét kötöttek a Műcsarnok mostani 
törzstagjai és azok a művészek, akik hosszú 
évek óta elkerülték a Műcsarnokot. A kiál
lítás semmiesetre sem ad átfogó, jubileum
hoz illő reprezentatív képet a Képzőművé
szeti Társulat hetvenötéves munkájáról, 
mert bár mindenki résztvesz, vannak, akik 
csak a „névjegyüket adták le.” Csók, Fé
nyes, Inányi-Grümvald, Kernstock, Hermann 
és a többiek, akik végkép otthagyták a Mű
csarnokot, most újra kiállítottak, ha nem is 
olyan impozáns arányokban, mint: Kézdi- 
Kovács, Márton Ferenc, Pólya Tibor, Bernát,
C. Molnár, Gehl Zoltán, Tihanyi, 
Kontuly, Istókovics, Razilidesz 
Czene Béla, Vörös Géza, 
'Margó Ede, Roldlzsár, 
sokan mások. A szobrászok 
között Sidló Ferenc, 
Károly állítottak ki.

— Gyógj-fűrdőszáloda, uj Rudas még a jövő 
zenéje! De a „7'obrfn“-ban szól a jelen zenéje, 
amely mellett zsúfolt ház szórakozik minden 
éjjel.

— Jászknrajenől rsodaforrás Mira keserű
víz kis, 3 decis palackban csak 52 ifllér. Nem
csak hajt, hanem gyógyít is!

Basch, 
Sándor, 

Fenyő Endre, 
Müller Ágoston és 

köt ül többek 
Pctri Lajos és Antal

Clánoz OLCSÓN Takarít

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

lentése.) Zsögőn Jenő dr. vizsgálóbíró va
sárnap délelőtt kezdte meg a Tiszántúlon 
elfogott kaszáskeresztesek kihallgatását.

Tíz ember van jelenleg fogságban, 
közülük Risko György és Javorszky Gyula 
munkások voltak n debreceni kaszáskeresz
tesek vezérei. A mozgalom tiszántúli vezére 
Kernért Lajos földmives volt. Kemérit Bi- 
harnagybajomban fogta el a csendőrség.

A sorozatos házkutatások során rengeteg

Az osztrák kormány
nagy memorandumban tárja fel 
miért vezette be a védkötelezettséget

Bécs, május 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Politikai körökben elterjedt hí
rek szerint az osztrák kormány a legköze
lebbi napokban

hivatalos választ ad azokra a tiltako
zásokra, amelyek az általános szolgá
lati kötelezettség bevezetését kisérték 

bizonyos hatalmak részéről.
'A kormány terjedelmes emlékiraton dol

gozik, amelyet az összes érdekelt kormá
nyoknak megküld. Ebben részletesen fel-

szöveteinkből 
legdivatosabb
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— AZ OSZTRÁK MONARCHISTÁK 
MEMORANDUMOT KÜLDENEK HERCZEG 
FERENCNEK. Bécsi tudósítónk telefonálja: 
Az osztrák legitimistapárt tiltakozott Röbbe- 
lingnél, a Burgszinház igazgatójánál Her
czeg Ferenc Szendrey Júliájának előadása 
ellen. Ennek az ügynek vasárnap érdekes 
fejleményei lettek: a Wolff ezredes vezetése 
alatt álló monarchista párt memorandumot 
adott át Röbbelingnek, amelyben kijelentik, 
hogy Szendrey Júlia előadása ellen nem 
emelnek kifogást. A memorandumot hétfőn 
eljuttatják Herczeg Ferenchez is.

— Vasárnapi öngyilkosok. Csuka Erzsé
bet 25 éves nevelőnő. a Komócsy-ut 7. sz. 
házban megmérgezte magát és meghalt 
Holttestét a bonctani intézetbe szállították. 
— Eichenwald Károly 43 éves pestszenter- 
zsébeti kereskedő nikotinoldattal megmér- 
gezle magát. A Szent Zsfodn-kórházban 
ápolják.

— Rablótámadás egy háztulajdonosnő 
lakásán. Vasárnapra virradó éjszaka Győr- 
nádorvárosban, a Zöldfa-utca 36. számú 
házban özvegy Talián Mihályné háztulaj- 
donosnő ablakán ismeretlen rablók mász
tak be. Az asszonyt megtámadták. Taliánné 
bírókra keit támadóival. Lárma támadt, 
mire a rablók anélkül, hogy valamit zsák
mányolhattak volna, elmenekültek.

— Vágó József műépítész kiállítása ■ Nem
zett Szalonban. Vágó József, a világhírű ma
gyar építőművész, a genfi népszövetségi palota 
tervezőjének nagy gyűjteményes építészeti ki 
állítása május 7-én nyílik meg a Nemzeti Sza
lonban. Huszévi munkásságának olyan nagy
arányú kiállítása lesz, ez, melyhez hasonló, úgy 
terjedelem, mint művészi elgondolásban is, még 
alig volt Európában.

— Rozgonylnál 3 kabinetkép 8 P. Kálvln-tér 5.
— Szlvenlfitte magát, mert azégyclte, hogy 

gyujtogatónak gyanúsítják. Az utóbbi idő
ben több tüzeset volt Tapolcán. A csendör
ség gyújtogatást gyanított és ezzel kapcso
latosan őrizetbe vette egy oltani tekintélyes 
gazdálkodó fiát, Töreky Istvánt. Vasárnapra 
kiderült a fiatalember ártatlansága és elbo
csátották a csendőrségről. Töreky annyira 
szivére vette a dolgot, hogy szégyenében 
szivenlőtte magái.

— Modern függöny és anyag. Indalhrcn fíig- 
gönykelme n legdivatosabb mintákban 27 fil
lér, Grcnadln 100 cm széles, 90 fillér, csipke
szövet, 200 
Lipótvárosi

— Szép, 
kárpitozott 

cm széles, négyzetmétere 1.80 P. 
Fonal Rt., Lipót-körút 25.
Jó és megbízható, modern stíl és 
bútorok tömege látható.. .,__ ....... .......... Elehet

Miksa és Fiai lakberendezők bútoráruházában, 
telepein, üllői-ut 71, 66’a ás 69 és a Nemzet
közi Vásáron, az iparcsarnoki pavilonunkban.

izgató tartalmú röpcédulát találtak, amelye
ket Budapesten állítottak elő, azonkívül 
eskümintákat,

fekete listákat, amelyeken egész csomó 
közéleti férfi neve szerepelt.

A nevek mellett titokzatos jelek vannak, de 
azokra vonatkozólag a letartóztatottak min
den felvilágosítást megtagadtak.

A kaszáskeresztes vezérek kihallgatása 
hétfőn fejeződik be és dr. Altdorfer István 
ügyész lázadás büntette címén bocsát ki el
lenük vádiratot.

sorolja, mik voltak azok az okok, amelyek 
az általános védkötelezettség elrendelésére 
késztették.

Itt említjük meg azt is, hogy az osztrák 
kormány úgynevezett

családi ellátási alapot állított fel a 
Habsburg-ház tagjai számára.

Ez az alap egyelőre azt a célt szolgálja, 
hogy a bübérvagyon keretében egyesítse a 
Habsburg-ház ausztriai javait. Ezzel a kor
mány megtette az első lépést a Habsburg- 
vagyon visszaadása felé.

férfiöltönyt 35
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P-firt 
készí
tünk

— RAVASZ PÜSPÖK A ZUGUTCÁK 
KÍSÉRTÉSEIRŐL. A budapesti református 
egyházmegye vasárnap délutáni nagygyűlé
sén ezerötszáz református ifjú jelenlétében 
a fasori templomban Ravasz László dr. 
püspök érdekes beszédet mondott azokról 
veszedelmes kísértésekről, mely az ifjúsá
got a főváros zugutcáiban veszélyezteti. A 
kísértéssel szemben egyetlen hatalom Krisz- 

aztus. Ezután a püspök áldást osztott 
egybegyült fiatal hallgatóság között.

Vagyontalansági
esküt tettek 
az Ébredők

A kommunizmus utáni időkben meglehetős 
élénk szerepet játszó Ébredő Magyarok Egye
sületének működéséről alig hallottunk az 
utóbbi időben. Évenként tartottak cgy-egy 
közgyűlést Csilléry András ny, miniszter elnök
lésével a Mária-utca 30. szám alatti szerény 
helyiségben, de azonkívül nem igen szerepelt 
az egykor talán nagyon is hangos egyesület a 
közéletben.

Most azonban egy törvényszéki hivatalos hír
adás nyomán újból szerephez jutott az ÉME. 
igaz, hogy sok különböző rendű és vallása 
cég társaságában és pedig abból az alkalomból, 
hogy a hivatalos híradás szerint,

az Ébredő Magyarok Egyesülete nevében 
Szatmáry István dr., Fodor Gyula dr. és 
Rákosi Jenő Ignzgntósági tagok letették ■ 

vagyontalansági esküt.
A vagvonlalansági eskünek a letétele befe

jezését jelenti bizonyos hitelezők végrehaj
tási, majd csödkérési akciójának: az EME há
rom igazgatója eskü alatt vallotta, hogy az 
Ébredő Magyarok Egyesülete most teljesen va
gyontalan. _____

— A Népegészségügyi Múzeum szociális elö- 
adássorozalának keretében ifj. Balázs Dezső dr. 
ügyvéd május 4 én este hét órakor a muzeum 
(VI., Eölvös-ulca 3) földszinti előadótermében 
„A siker és a bün“ cimen előadást larl.

— Különlegességi gázfőzőtanfolyam Budán. 
A „Volt Iskolatúrsnők .-Szövetsége" „különleges
ségi gázfőzőtanfolyamai” május hó 5-én kezdőd
nek. A tanfolyam négy bélig lart. Tandíj be
írást díjjal és anyagmcgtéritéssel együtt 10 
pengő, mely összeg a beíráskor fizetendő. Be
iratkozni lehet minden hétköznap délelőtt 9—12 
óra közölt II., Batthyány-utca 8. sz. alatt ni 
igazgatói irodában (Telefon: 51-8-60).

— Főzőbemutafó villanykonyhában. Az Elek
tromos Kiállítás (V.. Honvéd-u 22. sz) népszerű 
fözöelőadásai és villamos háztartási készülék- 
bemutatói szerdán d. u f/ífí órakor, továbbá bél
főn. csütörtökön és pénteken d. e. 4$ 10 órakor 
kezdődnek Kuglóf, torla és leves-vajastészta 
sütése Belépés, ruhatár díjtalan. A kiállítás 
nyitva: <1 e. 8-2 és d. ii 4—7 óráig.

— Töltőtollja vitásokat, alkatrészek pótlását ' 
szakszerűen intézi: Minc-va Papiráruház, Kos-1 
sutli Lajos utca 20. Astoria szállóval szemben. |

Magyar mészáros 
borzalmas autó- 

katasziróSája 
Linz mellett

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

lentése.) Linz környékén borzalmas auló- 
katasztrófa áldozatául esett Szűcs Ágoston, 
magyar származású linzi mészárosinester. 
Szűcs családjával autókirándulásra ment. A 
gépkocsi egyik vasúti kereszteződésnél 

összeütközött egy vonattal,
a katasztrófa következtében

Szűcs Ágoston és anyósa a helyszínen 
meghaltuk, 

m!g az autó többi utasa megsebesült.

I
A7. ideáll" rtr 11 nruóth szanatórium 
Üdülőhely UL HŰI Vaui és penzió * 
ARRA7IA Meleg tengeri gyógyfürdők, j HWBHfcIM orvosi diéták, napos terraszok, j 

árnyas park, jutányos pausálárak. Saját strand 9 
díjtalanul. Felvilágosítás:

Brltannla-szdlloda, d. e. 11—5-ig. Tel. 20-6-4G.

MA KEZDŐDIK A BALKÁN-KONFE
RENCIA. A Balkánszövetség tagállamai ma, 
hétfőn délelőtt ülnek össze a belgrádi kül
ügyminisztériumban, hogy ezévi értekezle
tüket megtartsák. A Balkán-konferencián a 
török, a görög, a román külügyminiszterek 
vesznek részt.

__ Az Otthon Kör közgyűlése. Az Otthon 
írók és Hírlapírók Köre vasárnap tartolla 
negyvenötödik évi rendes közgyűlését, a 
tagok élénk részvételével. A megejtett vá
lasztások során a választmányt huszonnégy 
taggal egészítették ki. Uj tag lett: Bálint 
Artúr, Gerlóczi Lajos és Kármán Aladár.

— Emszt Sándor átvette az esztergomi 
mandátumot. Emszt Sándort vasárnap az 
esztergomi választókerületben egyhangúlag 
megválasztott képviselőnek jelentették ki. 
A mandátum átadása délelőtt 9 órakor tör
tént. A választási elnök üdvözlőbeszéde 
után az uj képviselő megköszönte a polgár
ság bizalmát.

— Albrecht királyi herceg vasárnap meg
nyitotta a gyermek hetet. A Zeneművészeti 
Főiskola nagytermében vasárnap délelőtt 
ünnepélyes külsőségek között nyitották meg 
a gyermekhetet. Ugyanekkor ünnepelték a 
Gyermekvédő Liga fennállásának 30 éves 
évfordulóját is. Az ünnepélyt Sipőcz Jenő 
főpolgármester nyitotta meg nagyszabású 
hatásos beszédben. Csaláry Béla, Sínrnn 
Elemér, Petko-Szandtner, Papp Antal állam
titkárok után Albrecht királyi herceg a liga 
elnöke vázolta az altruista intézmény har
mincéves múltját és a liga célkitűzéseit, 
majd Szendy Károly polgármester megnyi
totta a gyermekhetet.

— HALÁLRAGÁZOLTA A VONAT A NAGY
BERKI SEGÉDJEGYZÖT. A vasárnapra vir
radó éjjel Parragi Tibor huszonegyéves nagy
berki segédjegyzö Kaposvárról vonaton jóit 
haza a falujába, amely feltételes megállóhely. 
A vonat nem állt meg, mire Parragi leugrott a 
kocsiról. A kerekek alá került és a vonat ha- 
lálragázolta.

— Székely Mihályt, az első magyar repülőt 
ünnepelték öregdiák társai. A Szarvasi Öreg
diákok Szövetsége vacsora keretében ünnepelte 
Székely Mihályt, az első magyar repülőt < ’ 
repülőgép konstruktőrt, abból az alkalomból, 
hogy most huszonöt éve tette meg a sajátmaga 
készítette gépén először a Récs—Budapest és 
vissza repülőutat.

RIPORTBAN

HETI HÍREK
HANGAY SÁNDOR RIPORTLAPJA 8

VEZET. K

—- A magyar vidék Iparosodása ma m r 
nemzetközi viszonylatban is kiváló eredmé
nyeket produkál. Példa erre a szigetvári Z-f/on 
cipőgyár. E gyár a világvárosok kényes ízlé
sének megfelelő cipőgyártmányaií a nyugat
európai metropolisokban nagy sikerrel he
lyezi el.

— Tavaszi divatszövetből mérték után 35 
pengőért remekszabásu férfiöltönyt vagy fel
öltőt készít, két próbával a Versenyszabóság, 
VII., Roltenbiler-utca 4/a. I. emelet.

— A BNV tartama alatt, május 8-tói lR-ií?.
a 88 filléres Hezolite Rapid tubus ára 50 fillér, 
az 1.50 pengős doboz pedig 1 pengő. Minden 
szaküzleH>ei^Jca£hnb^ •
LEGÚJABB

CSILLÁR
modellek

\eL£ CSILLARGYAR
<z'43bta Mária tf.rézia és styl 
W CSILLÁROK

\eL£ CSILLÁRGYAR
DOB-UTCA 42

V*  Telelőn: 42-6-77
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FelMimiit
a gyufadoboz
a vevő kezében

Vasárnap délelőtt a Vérmezőnél levő 
egyik trafikba tért be gyufát vásárolni 
Szánthó László részvénytársasági főtisztvi
selő. A trafikos egy hat filléres gyufadobozi 
adott át Szánthónak, aki cigarettával a szá*  
jóban rá akart gyújtani.

A gyufadoboznak a tolókájál kinyomta, 
hogy egy szál gyufát vegyen ki. Ebben a 
pillanatban

a gyufa felrobbant
és összeesetté Szánthó jobbkezét és arcát. 
A mentők súlyos, másodfokú égési sebek
kel szállították a Szent fshxín-kórházba 
Szánt hó Lászlót.

A fötisztviselö jegyzőkönyvet vétetett fel 
a balesetről, mert a gyufagyár ellen súlyos 
testi sértés miatt eljárást és kártérítési pert 
akar indítani.

ACsdszdriurdOuSmegnylitah
Egész nap nyílva

— GÖMBÖST DISZDOKTORRÁ AVAT
JÁK A PÉCSI EGYETEMEN. A pécsi Er
zsébet tudományegyetem tanácsa a jogi kar 
előterjesztésére egyhangúlag elhatározta, 
hogy Gömbös Gyula miniszterelnököt az ál
lamtudományok diszdoktoróvá avatják. A 
tanács határozatát felterjesztették a kul
tuszminiszterhez jóváhagyás végett.

— Rádióleadó — cilinderben. Különös talál
mányt próbáltak ki pár nappal ezelőtt New- 
y o r k utcáin. A találmány egy Cilinderbe 
épített tádióleadó volt. Az utcákon 
több intervjut csináltak, a cilinderrádió leadását 
azután több nagy amerikai rádióállomás köz
vetítetté. Az inlervju szereplői természetesen nem 
tudták, hogy a cilinderét férfi előtt Amerika 
nagy nyilvánosságához beszélnek ...

— Eltemetett a föld egy kisfiút. Szebény 
községben Hegedűs Gyula gazdálkodó pincét 
ásott. Hároméves kisfia a gödörben játszado
zott, a fal leomlott és a gyereket betemette. 
Mire kiásták, már halott volt.

— Nemzetközi cltamploti kulyaklólllláa Bu
dapesten. A Magyar Ebtenyésztők Országos 
Egyesülete május 11-én rendezi nemzetközi 
chámpion btzonylnt kiadásánál egybekötött eb- 
kiállítását. Ilosuai-Hollássy Lajos m. kir. gaz 
daaágl főtanácsos nz egyesület irodájában 
(Budapest. Vili.. Rókóczl-Ut 29.) készséggel 
nyújt részletes felvilágosítást.

— Tizedszer Bécsi ünnepi Hetek. Az idén 
Immár tizedszer rendezik ttieg június 7. és 11. 
közöli n Bécsi Ünnepi Heteket. Az ünnepségék 
sorozata —- mint minden évben — most is be
mutatja Bécs egész kulturális é» társadalmi 
életének keresztmetszetét.

— A modern fajkutatás. Az Országos Köz
egészségügy! Egyesület előadássorozatában n 
Pázmány Péter Tudományegyetem közegósz- 
si'giani Intézetében (Esílcrháxy-uioa 9.) kedd 
délután hat órakor dr. Gáspár János egyetemi 
magántanár „A modem falkutatás" elmen 
tart előadást.

— AtitógásoliM. A Váci-Ulon a Bo. (ilt. rend
számú autó elütötte Kratachwlll József gep- 
lakalosmcslerl. Súlyos állapotban a fíókitskőr- 
házba vitték.

— A tizenkettedik órában. Az európai civi
lizáció kritikus idején, 1986 baljós őszen járt 
Mórái Nupnyugnlon s erről ar útjáról szól uj 
könyve. Útleírásai nemcsak a Városokról és 
tájakról adnak hirt, melyeken n vándor átha
lad, hanem a lélékről, mely a vándorlás állo
máshelyeit betölti. A könyv Réval-kladásban 
jelent meg.

r ÍETRÖÍ’BLEI 
lUIRAeOSKERTJEl
i megnyílt \I Valódi erdélyi FLEKKEN különlegeí.égek j

I FARKAS BÉLA muzsikéi ■

Tánctanár ás postatiszt revoluores 
alfória az Arany János-utcal 
tánciskolában

Vad kiabálás és revolverlövés hangja 
riasztotta fel vasárnap délben az Arany Já- 
nos-utca 34. számú ház lakóit. A hangok 
az I. emelet 4. számú lakásából származtak: 
Tompos Anlalné és Lelioczky Béla táncis
kolája van ebben a lakásban. A szomszé
dok rendőrt hívtak, aki benyitott a lakásba 
s olt

a parketten nagy vértócsa közepén ta
lálta Tompos Antalt, a tánciskola társ- 
tulajdonosnőjének férjét, aki postai 

miiszaki főtisztviselő.
A lakásban volt még Lehuczky Béla, halál- 
sápadlan, revolverrel a kezében és Tompos 
Anlalné is, valamint a Tompos- házaspár ti
zenhétéves leánya. Az asszony az izgalom
tól akadozó hangon mondotta el, hogy tu
lajdonképpen mi történt.

Lehoczky Béla banktisztviselővel közö
sen tánciskolát nyitottak és mióta a tánc
iskola megvan, férje állandóan családi je
leneteket rendezett. Az is izgatta Tompos 
Antalt, hogy a tánciskola jövedelméről nem

Borítsunk fátyolt a múltra — mondta 
Törzs Jenő, aki leszerelte a Színész

szövetség ellenzéki mozgalmát 
Nagy tagreviztó a telefonszinészvők ellen

Vasárnap délelőtt tartotta meg a Szinész
szövetség izgalmasnak ígérkező rendkívüli köz
gyűlését a Fészekben. Mintegy száz színész 
vett részt ezen a közgyűlésen, amely végered
ményben döntött

n szinésttársadalmrit annyira Izgató és 
érdeklő kérdésekben.

Békef/y László elnöki megnyitója után, amely
ben bejelentette, hogy Molnár Dezső dr., a 
Szinészszövetség ügyvezető elnöke lemondott 
és helyette dr. Bársony DeZSő ügyvédei, mint 
ügyvezető-igazgatót szerződtették, Törzs Jenő 
állott fel szólásra.

Borítsunk fátyolt a múltra — mondotta. 
— Ne akarjunk mindenáron ellenzékleskedni. 

bízzunk most niár ■ jobb jövőben, 
vegyünk föl egy rózsaszínű szemüveget s ezen 
keresztül nézzük azt, hogy vájjon a jelenlegi 
vezetőség hogyan munkálkodik ttz ügyek rend
behozásán ...

Ezek utón Máig Gerő állt fel szólásra. Mály 
a múltban elhalasztott rendkívüli közgyűlésen 
egy határozati javaslatot akart előterjeszteni, 
amelyben a Szinészszövetség ügyeinek hatósági 
felülvizsgálását és a színészek ügyeinek veze
tésére hatásági biztos kiküldését követelte, 
Törzs Jenő felszólalása után azonban elejtette 
indítványát. Ezután ugy*  Törzs Jenő, mint Be- 
kefiy László elnök indítványává a távozó Mol
nár Dezső dr. érdemdéri n szinészszövetség

egyhangúan jegyzőkönyvi köszönetét mon-

Sok felszólalás utón Békeffy mondott hosz- 
szabb beszédet s ebben bejelentette, hogy n 
tilmgyártókkal megkötötték a színészek

■ fllm-kollekth szerződést,
ezek szerint a Budapesti Szinészszövetség, az 
Országos Szinészegyesűlet és az Országos Film
egyesület tagjai filmezhetnek Budapesten, ide
geneket n filmgyárak mint statisztákat sem 
alkalmazhatnak. Ez. a rendelet a közeljövőben 
megjelenik a hivatalos lapban. Beszédében ki
téri arra is, hogy a színigazgatók a készülő 
fővárosi színházi sZábáiyrendelclbe egy rend
kívül furcsa pontot akartak bevetetni. Eí pe
dig UgV Síól: Az a StinéS!, aki szerződést sieg. 
többet' budapesti Stihháíban ne léphessen fel.

— Örömmel bdemegyünk éhbe a pontba — 
mondotta Békeffy —, dé kikötjük a mi pon
tunkat is:

az a színigazgató, aki bármi okból meg
szegi színészével a szerződést, tehát nem 
fizet gázsit, többel Pesten színigazgató ne 

lehessen...
Nngy derültség és taps fogadta Békeffy el

nöki konferanszit, amelyben még bejelentette, 
hogy Mály Gerő indítványára tagreviziót tart 
a Szinészszövetség. Körülbelül nyolcszáz tagja 
van a Szinészszövetségnek; ezek közül négy
száz már nem is szihesz — igen sok közöttük 
a ..IMéftmstlnészná'. A színészek egyetemes 
érdeke, hogy etkötesi festütetük ezekét ne 
fedje. Ezután beválás'tolták nz elnöki ta
nácsba Törzs Jenőt és Mály Gerőt, Akiknek a 
színigazgatókkal való uj kollektív szerződésre 
vonatkozó tárgyalás a feladatuk. A SZin/szck 
ugyAhlS felmondották A kollektív szerződést s 

Szerdán érkezik fnlhdnyálunk kedvénoe

Shlrley Temple
A Ml KIS LÁNYUNK

ÁTRIUM
DÉCSI

kapott semmiféle elszámolást. Egy alku 
lommal már verekedés Is volt hármójuk 
közölt, ez azonban nagyobb baj nélkül fe
jeződött be.

—• Ma délben —■ mondotta az asszony — 
LchoCfky Béla és leányunk társaságában 
jöttem haza és leültünk ebédelni. Kérjem 
meghallotta, hogy ott vagyunk, mozsártö- 
rővel a kezében ránklörl:

— Mars ki, Lehoczky! - kiabálta.
Lehoczky meghátrált a mozsárlörővel tá

madó ember elöl, majd mikor ismét meg
fenyegette, revolvert kapott elő és

rálőtt Tomposra.
A golyó nem talált, ellenben a dörrenéstől 
Tompos ugy megijedt, hogy hátraesett és 
fejét a kredenc sarkába ütötte,

elborította a vér, összeesett és elveszí
tette eszméletét.

Tompost n /tóAris-kórházba vitték a men
tők, Lchoczkyt pedig előállították nz V. ke
rüld! kapitányságra, A revolvere*  vereke
dés ügyében a rendőrség nyomozást indi- 

mint a közgyűlés elhatározta,
ezen az alapon többé nem kötnek szerző

dést h színigazgatókkal.
A harcol végsőkig folylAtják, még ha ennék 
az is tesz n2 eredménye, hogy szeptemberben 
nem nyílhatnak meg a színházak mert tag
jaikat a Szinészszövetség nem engedi ilyen 
formában lesterzádtetnl. Na, majd meglátjuk.

BELLEVUE
-ben májúétól

uj népszerű étlap
Flekkének .. 1.20 P-iől 
rostotihült ée hnlkülönlogességek

Kis- és nagymenü
Kitűnő tájborok ki mérvé

„Gee" zenéje-Tánc
— BORNEMISZA IPARÜGYI MINISZ

TER KITÜNTETÉSE. A hivatalos lap va
sárnapi száma közli, hogv « kormányzó a 
miniszterelnök előtörjcsaléSére Bornemisza 
Géza iparügyi miniszternek kiváló odaadás 
sál és fáradhatatlan ügy buzgalommal it há
zának leli értékes szolgálntnl elismeréséül 
at I. osztályú nmtpfur érdemrendet mlnmá 
nyozta.

— XászlóaljemlékUnnep é» bajtársi Össze
jövetel. A volt cs. és kir. ÜS. sz. tábori vadász 
zászlóöli bajtársi szövetsége május 9-én, szóin 
balon tartja hetedik zásrlóhfjenilékünnepól. 
Gyülekezés réggél 9 órákor a helyőrségi temp
lom előtt. — A volt CS. és kir. 4. és IS. sz. 
Iiegyilüzér-ezrédek május 16-An, Szombaton 
este 8 órakor n Thökőly-ut és Arénául sarkán 
lévő Schultz-vendéglőben bajtársi összejöve
telt tartanak. — A volt ü-es budapesti házi- 
ezred május 10-én tartja hagyömónyos ezred- 
Ünnepélyéi. Találkozás reggel 9 órakor n Mária 
Terézia laktanya udvarán.

— Megnyílt az 59. Emst-Aukcló. Vasárnap 
megnyílt az Ernst- muzeum 58. aukciója, ame
lyen dr. T.sistárik János címzetes püspök, 
Egget Gyula és Horváth Nándor hagyatékai, 
valamint főtlri és más magánbirtokból szár
mazó festmények, hiülárgynk és bútorok ke
rülnek eladásra. A kiállilás lO-éig tarl, az 
aukció II-étfil kezdődik.

— Rácz. I/acI cigányprímás felesége a lábát 
törte. Bárt László cigányprímás 44 éves fele
sége At Üllől-ut 41. számú hát előtt a gyalog 
járón elcsúszott és nlyáu Rzerencséltentil cselt, 
hogv lábát törte. A mentők ■ Bakay klinikára 
vitték.

ismét 2 csinos

Az első egy nagyon bájos krepdesin-ruha; a galléron pliszírozott fodorral, modern szabású ujjakkal, az ára csak F
A második, a most oly divatos smoklngszabásu marokén Im- primé-kosztüm, finom pické mellényrésszel. A 3 darab ára összesen ..............  csak ír

Postán utánvéttel bérrhénfvé stáflitfnk. 
Képes ár/enyséhet kívánságra készséggel hilldflnh

Petracsek Lajos 
lemondott 
mandátumáról

A budai kerüld NEP-lislájón megvólAAr- 
Inlt Pelrticsek Lajos mandátuma körül tok 
szóbeszéd hallatszol! az utóbbi napokban. 
Az a hir terjedi el. hogy Pcimésék LójoS 
betegsége miatt lemond a budai kerület 
ma mlól ii máról. Pelracsek környezőiében 
megró fóliák ezt a híresztelést, azonban — 
jól érlrsíill forrósból jelcnlheljük, —

Pctfacsck Lajosnak mégis te keltett 
mondania mandátumáról, miután etTO 
megfelelő helyről megkapta a felszólí

tási.
Pélrtli'sek Lajos a NÉP budai listáján ke

rült l»e a képviselöház,ba. A listán utána kö
vetkezik, mint első pótképviselő, vitéz Ár- 
vdllalvv Nagy István, akinek azonban van 
mandátuma és Igv az utána következő pót
képviselőt, vitéz Komárnokv Gyula Irttiítő*  
képző igazgatói, aki most az óvóhflképzfl*  
bén működik, hívják be helyére n képvt*  
selöházba. Vitéz Komdrnoky különbén fes
tőművész is. A hétfőn megnyitandó kiálli- 
tilson is több művészi alkotása szerepéi.

— Töltse szabadságát A tengeren! A nftó- 
fényben ragyogó tenger végtelenje, AZ croá, 
ózolldus levegő elftijjn n mindennapi élét hu- 
Ját-hajál. Vegyen részt n Norddeutscher Ltoyd. 
Brcmeu társasutazásain! Kérjch prospektust a 
Norddeutscher Lloyd budapesti irodáitól.

Nemzetközi
Gépkereskedelmi R.T,
V., Vörösmarty tér 4
Telefon: 8Ö-Ü-88
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Páratlanul nagyszabású
futball-hadgyakorlaton

az olimpiára készülő amatőrök nagy sikert arattak 
Megdöbbentően letöri a nagy válogatott csapatunk I

Páratlanul gazdag programúi várta vasár
nap a közönséget a Hungária-uton. Három vá 
Ingatott mérkőzés, öt magyar csapat, ötvenöt 
elsővoimlbeli magyar futl aílista . mikor volt 
ehhez lógható hadgyakorlat egyetlen műsoron? 
Annál kirívóbb volt az érdeklődés hiánya, 
amely különösen az első meccsen szökött 
szembe. 4/ój ezer nézőt Pedig < limpiára ké 
szülő amatőr futball összecsapása a profikkal 
önmagában is jelentős sportesemény. Hiába, a 
magyar közönséget csak a kiélezett, késhegyre 
menő harcok és izgalmak érdeklik. Az ínyen
cek számára ez. a nap kivételes élményt nyúj
tott. A lehetséges magyar futballisták színe 
java sok érdekes tanulsággal szolgált. Így elöl
járóban mingyárt azzal, hogy

érdemes az amatőr fullmllanyaggal komo
lyan törődni, 

még ha áldozatokat is követel Csiszolatlan 
gyémántok szikráztak szemünkbe vasárnap. 
Alig néh.'ny hete kerüllek szakértő kezekbe. 
Csodát tehát nem várhatott senki. Csoda az. 
hogy ennyit is tudnak. Az ígéret nagy... az 
adminisztrátorok lelke rajta, ha elkallódik a 
sok tehetség.

Nem várt szenzáció: 
fölényesen legyőzik 
az amatőrök a profi 

Csikókat
OLIMPIAI AMATŐR—CSIKÓK «:S (1:1)

Először az amatőr válogatott B-csapat mérte 
össze az erejét a Csikókkal, nz úgynevezett kis- 
profikkal. Jóindulatú beszámoló sem hallgat
hatja el. hogy sok volt a hiba. Mindkét olda 
Ion. Ezt persze nem gyakorta megszakította 
nz érdekes jelenetek sorozata. A 4. percben 
már j/gulhat n közönség; Kovács kapufát lö
véséből Titkos II. éles kapásgólt szere:. 0.1. 
Az amatőrök különösen taktikából gyengék. 
Feltűnő Készéi II. lomha és célszerűtlen já
téka. no meg a sok „meredek passz", ami cél
talan futkározássá degradálja a játékot. A pro
fik keresztlabdái annál hatásosabbak. „Balog 
csikó". az újpesti „istálló' neves tagja taps
orkánt vált ki kettős, kapásból küldött bom
bájáért. Az iram elég lassú. .Már-már vége a 
félidőnek, amikor Kiss beadására Huzássy be
fut és a labda a kapus keze közt a hálóba 
étik. 1:1

A szünet után egv csapásra megváltozik a 
játék képe: olyan élénkké válik, mintha csak 
most kezdődne a csata. Igv is van, mert min 
gyárt az elején Huzássy kihasználja a profi
védelem hibáját és ügyesen küldi a hálóba a 
labdát. 2.7. Alig van idő az élmény elraktáro
zására, amikor Balog kitör és sima profigól 
lal egyenlít. 2:2. A játék most már határozot
tan szép és izgalmas. Van mit néznie a közben 
ötezer főre dagadt közönségnek. Bombák, já
ték, iram, izgalom... ki hitte volna? Hol van 
bál az az eltemetett amatőrfutball? De még 
csak most jön a java:

az amatőrök bombaforniába lendülnek.
Előbb Karácsonyi lő mesés bombagólt, majd 
njrakezdés után Készéi II éles lövése dagasztja 
a profihálót. i ■?, Bemek volt mindkettő! Hál 
még aztán! Készéi II. megmutatja, mi az, ne
ves amalőrccnternek lenni! Kidriblizi a védel
met, kicsalja a kapust és 10 méterről gurulós 
gólt küld a profiknak. 5:2. Ennek már fele 
sem tréfa Horváth tehát gyorsan szépít az 
eredményen. 5.:: A profik több pihent ember
rel frissítenek, de hiába, megkapják még az 
utolsó kenetét is: Kolláth II. kitűnő tempóér
zékkel zágetja <i: utolsó gólt. (i .T Nem várt 
szenzáció: megél demelt nagy amatörgyöze-
lem!...

A meccs után határtalan az öröm. Kállay 
a bécsi kiváló teljesítményért plakettet kap a 
szövetségtől. Ma minden „összejött" az. ama- 
tőrtáborban.

Bosszú-hadjárat 
a Csikókért

PROFI B AMATÚR VÁLOGATOTT «:4 (4:2)
Az amatőrök óriási sikere után óriási sikere 

van egy újításnak. Tapsorkán üdvözli a Postá
sok zenekarát, amely remek indulókat fújva 
köiülsé-táljn a szünetben a pólyát és angol min
tára szórakoztatja a közönséget.

Ez ar ujltáa bevált: rendszeresíteni kell, 
még több tagú zenekarral.

A váratlan amatőr bravúr hatalmas mérték
ben felfokozta a következő mérkőzés trónt az 
érd klfidést Most a profi B válogatott játszik 
a legjobb amalörválogatotlnl. Ahogy Faragó 
Lajos epésen megjegyzi: a meggyengíteti Budai 
II küzd a megtépázott profibecsülctért! Tény, 
hogy a profik csapatának zömét a budaiak al
kotják. Remek futballal kezdődik a meccs. 
Hatalmas iram ... s már az első percben egy 
kicsit több lélek jelenléttel gólt lőhetne az ama
tőr Zscngcllér. Remek jelenetekben gyönyör

ködhetünk. Két „nagy csapat" harcol ma itt. 
Es hozzá milyen iramban! A 14. percben pom
pás búzás: Kállai bead és Kiss, a Fradicsatár 
éles fejese a hálóba röppen. Nem sokáig örül
hetnek a vezetésnek az amatőrök. Egv kapu 
előtti kavarodásban .Serényi ártatlan, ívelt lab
dája a hálóba hull. 1:1. A játék tovább hul
lámzik, mig a 2ft. percben az öreg Lyka 30 mé
terről régláloll bombalövéssel mutatkozik be 
az amatőröknek. 2.7. Ezután Soproni mester
játéka kap nagy tapsol. Nem lehet ezt megta
gadni a Serényi - Itökk dublótól sem: jó ossz- 
játék után a budai szélső labdája hálót ér. 
.7.7. Fölényes vezetés ez, bár az amatőrök 
egyenrangú ellenielei u profiknak. Igazolják 
ezt nyomban egy kornernél, amikor Kiss véd- 
betétién gólt lö. 3:2. A profik nem engednek. 
Kihasználják Havas nagy hibáját és Rökk a 
keze elől fejel gólt. 4;2. Az amatőrök vizitje 
már nem ilyen sikeres, holott kombinációik öf- 
letessége és játékuk lendülete megérdemelné az 
ujahb gólokat. Pechjük van s a paprikáskedvü 
profik ellen a szünetig már nem tudnak javí
tani a helyzeten.

A szünet után nagy offenziva indul meg :: 
profik ellen. Kápráztató jelenetek közben vé
dekeznek a profik. Soproni kiemelkedő kiasz- 
szis. Lövését Vági csak bravúrral fogja. Kiadó 
a félpálya! A nézőtér fcl-felhördül az izgalmas 
jeleneteknél. Nagy sikere van Opata öccsének 
a centerhalfban. Kállai és Zsengellér helyei 
cserél. Nagysokára jönnek fel a profik és — 
sorozatosan hibáznak. Nincs hiba a 17. p.-ben 
Rökk ordító offszájdról indulhat és simán he
lyezheti a gólt. 5:2. Ugyanezt nem teheti meg 
Soproni, akit téves offszájdjeizésscl állítanak 
meg jó rohamában Kállait már ezzel sem fog
hatják. kitör és messziről ér hálót a labdája 
az üres kapuban. 5:3. Nemsokára egyenlítenek 
a profik: visszaadják az előző meccs kölcsö
nét. Komáromi lecsúszott labdáját Rökk meg 
célozza s bár rosszul találja a labdát, az a léc 
mellett becsúszik. 6:3. Ennyi volt a végered
mény előbb, akkor azonban az amatőrök ja
vára. Mint a vihar, bődül fel a közönség 
Schuster nagy kapu fás lövésére. Majd nyom
ban Stancsik fölélőlt bombájára. Az amatőrök

Csődtömeg futballozott 
vasárnap az Írek ellen

MAGYARORSZÁG—ÍRORSZÁG 3:3 (1:2)
Szokatlanul nagy közönség várta az írek 

bemutatkozását Budapesten. A kelta ősök kései 
utódai még sosem játszink itt futballt, az első 
Ír-magyar találkozáson viszont vereséget szen
vedlek Dublinben a mieinktől. Most aztán 
— az előzetes híradások szerint — megerősödve 
lőttek ide.

Mugukkal hozták Dunne-t, az Arscnal 
állítólagos világhírű centercsatárát is. 

Zöldfehér dresszben futottak ki, háromszoros 
hurráh-val üdvözölték a közönséget, majd a 
magyarok tűntek fel. Feltűntek azzal is, hogy 
cserbenhagyták a meggypiros magyar dressz! 
és rikító cinóbcrszinii trikóban játszottak. 
Azaz hogy: játszottak volna, ha nem felejtik az 
öltözőben a tudományukat. No, de erről majd 
csak valamivel később ...

Az ir himnusz pattogó hangjai után Brüll 
biró sorsolásra szólítja fel az ellenfeleket. 
Sárosi a szerencsés — jól kezdődik ez a meccs!

szerencsétlenül a nappal szemben lévő 
oldalt választja.

Hogy ennek mi a: oka, örök rejtély marad. 
Felállnak a csapatok.

Magyarország: Szabó-Futó, Biró—Magda,
Turay, Dudás—Sas, Vincze, Sárosi dr., Cseh, 
Kemény.

Írország: Harrington—O'Neill, Gorman—Glen. 
Moulson, O'Rcilly—Duggan, Donnelly, Dunne, 
Madden, Falion

Az elején még megy valahogy, Futó Dunncl 
jól szereli, amiért tapsot kap s a rosszmájnak 
rögtön megállapítják, hogy

Dunne az Arsenni Hadrévyje.
Valószínűleg csak egyszer játszik évente. Annál 
jobb a kapusuk, aki egymásután többször csípi 
el a labdát veszélyes helyzetekben. /A 6. perc
ben nincs mit lennie:

Cseh szökteti Sast, aki Vlnrzéhez passzol, 
A szép talpalással Sárosi elé pofozza a lab
dát és hiába fut ki a kapus, a gól beröpül. 

1:0.
Nyomban utána Ismét Gyurka dr. a gólszerző, 
de oflszájdon áll s így nincs további eredmény. 
Azután n magyar védelem megkezdi a bemutat 
kozást oilyan oldalról, amilyenről eddig meg 
álmunkban sem tudtunk. Biró paccol először, 
aztán a II. percben másodszor, de olyat, hogy 

égnek áll minden haj.
Turayt tévesen handsszel gyanúsítja a biró. 
ebből

a szabadrúgás Dunne elé száll. Dlró tisztán

mosl már lankadnak. Nem rendelkeznek a 
profik kondíciójával s igy fokozódik a profi 
fölény. Ez persze nem akadály ujahb amatőr 
gól elölt. Soproni pompásan cselez, süvítő 
beadása Kállaihoz röppen, aki közelről bepo
rozza. ő'.í. Percek múlva Komáromi önzetlen 
leadását Serényi nehéz szögből, élesen belövi. 
7.4. Komáromi a befejezés előtt még egy po- 
lyafejesscl toldja meg a sekgólos meccset. 
S:l. Tizenkét gól egy meccsen, szép és élvezetes 
játék, jólsikerüli a régenvárl amatőr—profi 
találkozás. Csak folytassák, mindkét félnek 
baszna lesz belőle.

KÁLLAI BEMUTAT EGYET A HÁROM
becsi gólból

Erdős beadását a Polgár mellett elkanyarodó 
Kállai bécsi mintára küldi a hálóba. Második 
félidő 19. perc. 5:3 (Copyrigth by Hétfői Napló 

— System Horváth).

rúghatná vissza a labdát, helyette azonban 
elképesztően nagyot rúg a levegőbe s Így 
Dunne kényelmesen és üresen futhat a 
kapura, ahol a lövésével szemben Szabó 

tehetetlen. 1:1.
Ritkán látott pocsék eset. A védelem tovább

folytatja bizonytalan játékát és igyekszik a 
primitíven futballozó íreket felülmúlni. A ma
gyar csapat most nagy fölényt harcol ki, há
rom korner is száll egymásután, de a dicsé- 
rctreméltóan rakkoló Írekkel szemben, no meg 
a niágnáskezü kapusukkal szemben tehetetlen 
a nagy magyar roham. Így telik el negyedóra, 
hogy aztán

ujahb „blama“ dermcssze meg a vért a 
magyar néző ereiben.

A 20. percben Turay veszélyes játéka miatt 30 
méterről szabadrúgást lö Rcilly.

A biró figyelmezteti n játékosokat, hogy 
csak egyszerű szabadrúgásról van szó és 
nem szigorítottról, tehát érintés nélkül eb
ből a szabadrúgásból gól nem lehet. Ezért 
aztán elmarad a sorfal, O’Rellly vad erő
vel lövi a labdát, Szabó azonban nem is
meri a szabályokat é.s ahelyett, hogy le
hajolna, vagy védenc, gyámoltalanul nyal 
a landa után, amely a kezét érintve a léc 

alá csuszik. 1:2.
A közönség fütyül, tajtékzik, sokan nem értik 
az esetet, de azért a gól csak gól. Ezután meg
jön az Írek jálékkedve, itt-otl már csillog is 
némi magasabb futballkullura, de

mindent elhomályosít a magyar csapat 
további tehetetlen éa lehetetlen Játéka.

Alig van épkézláb ember. Csődben van Sárosi, 
Cseh, Vincze, söl még Turay is. Nincs egyet
len egészséges akció és jellemző, hogy kínjá
ban a közönség már azt is megtapsolja, ami
kor Szabónak haiagurilanak egy labdái. Nem 
kétséges, hogy vannak helyzetek, amiből sze
rencsés esetben gólt lehetne szerkeszteni, de 
ebben a félidőben nálunk a szerencsének még 
csak árnyéka sem kísért. Sőt: a végén örülni

egészültek/1
n .legújabb tlpuau

Csillárok
Modern mennyezetvtlágltök, villamos 
háztartást cikkek, kerámiák, bronzok
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kell, hogy újabb gól nélkül usszuk meg a fél- 
időt. Az utolsó kabinefalakitás a szünet előtt 
Kemény nevéhez fűződik, aki szépen keresztül
vitt támadás után a jobbösszekötő helyéről 
emeli gól helyalt a kapus kezébe a labdát. Ki 
hitte volna, hogy ebből a sétagaloppból lég- 
alább a játék felében ilyen siralmas, nyomo
rultul összeroppanó játék lesz. Alindenki csak 
abban bízik, hogy a szünet után el kell tűnnie 
annak a furcsa és érthetetlen mámornak, amely 
valósággal részeggé és tehetetlenné tette a ma
gyar játékosokat.

Kabaréjeienetak 
és egy remek Dunne-gá3

Szünet titán a pályára lépő magygr csapat
tal szemben még fennáll a közönség < bizalma, 
mindenki látta, hogy csatáraink nagy' balszi 
rencsével küzdöttek és aligha van ember a 
nézőtéren, aki ne a második félidőtől várná a 
sikert. Az elbizak-idottság még mindig nagv, 
sokan gólözönt remélnek. Alig kezdődik ne ■; 
a második félidő. Kemény sebesen száguld le 
a halszélen, beadását Vincze fogná, azonban 
Gorman elpofozza előle a labdát.

— Hendszl Tizenegyes! — borsán fel a kö
zönség hatalmas kórusa.

Valóban Brüll biró sípjába fuj és a tizen
egyes pontra mutat. Az írek halvérüen nézik, 
nincs reklamálás, nincs emóció.

Sárosi áll a labdának, ugy fut neki, mintha 
a jobboldali léchez irányítaná a labdát, az 
Irkapus abban az irányban vetődik Is, de a 
következő pillanatban a labda élesen repül 

a balsarokba. 2:2.
Nagy taps, nagy az öröm s most már jöhet 

a többi...
— Huj! Huj! Hajrá! — dübörög az ütemes 

taps s egy szív és egy létekként buzdítja a 
közönségtábor a pirosdresszes magyar fiukat. 
Vincze nagyon akar, de ő is peches. Szép tá
madás bontakozna ki, Cseh hátrajátszik Dudás
hoz, a háromszögelés tökéletes, de Dudás sokáig 
vár a továbbadással és a rakkoló Glen le
szereli. Bosszankodna, szitkozódás. Most Sárosi 
fejel egy labdát a kapu fölé.

Dunne mozgá.sa Slndelarra emlékeztet 
s egy ügyes oxford-passzát megtapsolja a kö
zönség. Támad-támad a magyar^ csapat, de 
nincs szerencséje. Cseh fejesét az., ir kapus 
fogja. Majd a, következő másodpercben Dunne 
egyedül fut még a labdával, borzalmas rosszul 
helyezkednek a kekkjeink, úgyhogy tiz méterre 
megközelíti a kaput, szerencsére nagy gólt akar 
rúgni s a labda magasan fölé megy. Sasnak 
egy beadása ismét érinti Gorman kezét, a kö
zöncég egy része ezúttal is tizenegyest rekla
mál, de a biró továbbot int, mert közvetlen 
közelről rálött labda volt. Két komért érünk 
cl. A rumi is helyzetek egymást váltják, Sárosi 
labdáját kétszer is a hátvédek fogják fel 
kapuvonalon. Üres hézag tátong a védelmünk 
és a csatársorunk közölt. A közönség bosszúsan 
adja az utasításait:

— La-po-san! La-po-san! — hangzik az üte
mes útmutatás.

Az irek azt hiszik, hogy neki szól ez a biz
tatás, mert alaposan megemberelik magukat. 
A 25. percnél tart a játék, amikor

Falion éles beadása Futó felé röpül, az 
újpesti bekknek ideje és módja lenne a 
labdát mellel lestoppolni, ehelyett ráfut. 
hogy kapásból küldje vissza felszabadító 
rugósát, a labda azonban engedetlen, félig 
luft, félig fals után Dunne elé perdül, aki 
nem sokat teketóriázik, hanem a tizenha
tos széléről szenzációsan megvágja, úgy
hogy csak ugy porzik a léc alatt. 2:3. 

Iskolagól volt a javából!
— Gyalázat... többet nem jövök meccs

re ... ilyen pocsékul játszani... — ezek és 
ehhez hasonló'kifakadások hangzanak jobbról- 
halról a közönség soraiban. Még a szakembe
rek és a nyugodtahb idegzelűek is csóválják a 
fejüket. Közben elered az cső, mindenki az 
eső jótékony hatásától várja a technikásaid) 
magyar csapat eredményességét. O'Reilly, az 
ir balfedezet egy labdát a taccsvonal mentén 
oly erősen mg n közönség közé, hogy cgv 
esernyőt átlyukaszt a labda és azon röpül ke
resztül. A 29. percben

Sárosi körömpasszf küld Csehhez, aki két 
ir között szökteti Sí.st, remekül száguld le 
a tizenhatos sarkáig, ott éles lövést küld a 
kapu túloldali irányába, a lövésbe azonban 
Gorman és Moulson egyszerre lépne bele, 
nem lehet kivenni, hogy melyikről, de a 
labda irányt változtat és élesen vágódik a 

háló balsarkába. 3:3.
öngól, de ezúttal jó ez is. Egeiverő dübörgés, 
lelkesítés szánt végig a közönség sorain. Irtó
zatos izgalom ül ugy a játéktérre, mint a tri
bünre. Azonban az ir ciapat sincs mézeskalács
ból, csodálatos lelkesedéssel és szűnni nem 
akaró különleges rakkolóludománnyal újra és 
újra frontba dobják magukat. Most Sas és két 
ir védőjátékos összeütközik, Sas kissé meg
sérül, de tovább játszik, Moulson azonban lát
szólag szimulál, nem akar sem a pályáról le
menni, sem lovábbjétszani, úgyhogy miattfl 
két percig áll a játék. A közönség az időhúzás 
miatt pfujolja a vendégeket. Minél közelebb 
jutunk a befejezéshez, annál bosszantóbb hely
zetek következnek.

Valósággal kabarészerii Jelenetek 
játszódnak le az ir kapu előtt, Vincze, Cseh él 
Sárosi három-négy lépésről mellé vagy fölé 
lőnek, de a labdáknak a zöme ezúttal is a jö*  
védekező halfokban és bekkekben akad meg-

mozg%25c3%25a1.sa


Budapest, 1936 május 4. HÉTFŐI NAPLÖ
Cél nélküli csapkodás csupán kornereket ered- 

,Aí irck m*ndent  taccsra játszanak 
a közönség a meccs —‘-x* > . .
bosszús pfujolásban

jclj.5 'fütty "lilán | síül 
tor ki. 1

EGY MAGYAR GÓL, AMIT AZ ÍREK LŐTTEK

Valósággal csődtömeg volt a magyar csapat
— Huszonöt év óta nem Játszott ilven rósz- 

“*u a magyar válogatott csapati — állapította 
meg Schlotsser Imre. Neki elhihetjük .,,

Ultn. S^/,C“,pi Cfieh labdáiá,« bchuz *’ >«. « labda Gorman iW öngólként
P an a hálóba. 3:3. Második félidő 29. perc. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth)

Ami érdekesebb mint a meccs: öunneE 
az Arsenal standard-tartalékjának 

véleménye a játékról
A döntetlenül végződött magyar-ír válogatott 

mérkőzés után az ír csapat dunapaili szállodá- 
jába_ tért vissza, hogy az esti bankettre átöl
tözzön. A Hétfői Napló munkatársának sikerült 
a bankettre való távozás előtt pár perccel Cr. 
Dunne-nel, a csapat híres centerével pár percre 
beszélgetni. Mr. Dunne középmagas, szőke, 
szimpatikus, kissé ráncosarcu, az ir fajta min
den sajátosságát magán viselő fiatalember, aki 
röviden, de azért készségesen felel kérdéseinkre. 
Mielőtt megkérdeznénk, magától mondja tollba, 
hogy milyen melegen fogadták őket a ma
gyarok s igazán el lehetnek ragadtatva a nobi
lis „ellenféltől".

— Szinte csodálatosan szép Budapest, — 
mondotta — ami még fokozza azt az örömet, 
amellyel idejöttünkl Igazán szívesen jönnék 
még egyszer és játszanék Pesten.

— Hogy volt megelégedve a magyar csapat 
játékával) ■— kérdeztük.

— A magyar csapat Igazán szépen küzdött 
és technikája ragadta, kötötte le különösen fi
gyelmemet. Bizony sokszor nehéz volt ennek

Megoldódott Bacsó 
öngyilkosságának rejtélye
Elégtek a hivatalos könyvek — 9000 pengő hiányzik, 
amelyet a lemondott elnökségnek kell megtéríteni

Bacsó Lászlót, az ismert futballembert, n 
Középmagyarországi Labdarugó Alszövctség 
pénztárosát egy héttel ezelőtt holtan találták 
meg a Margitszigeten. Öngyilkos lett. A tra
gikus hír megmozgatta az egész magyar fut- 
ballszervezetet — mint a következményekből 
kiderül —, nem hiába. A KÖLASZ-ban

nagy vizsgálat Indult meg, 
amely meglepő eredményre vezetett. Kiderült, 

hogy mintegy 8—9000 pengő hiány van, 
közte eltűnt az alstövetség Ő000 pengős ház
alapja Is. A revizorok munkája elé óriási aka
dályt gördített az, hogy

a hivatalos könyvek nagy résről valaki el
égette.

Teleki, a Bocskai örökmozgója 
újra meccset nyert

BOCSKAI—BUDAFOK 4i2 (2:1)
Debrecen, május 8.

(A Hétfői Haptó tudósítóidnak tetefonfelen- 
tésé.) Ragyógóáh szép időbén, háromezer néző 
előtt, mindvégig Izgalmas, változatos, szén 
mérkőzést vivőit ft két csapat. A Budapestről 
elindítóit filléréi gyorsvonatok tekintélyes

/Mp W .j •

Játék Gól Pont

1 HUNGÁRIA 23 82:17 44
2 ÚJPEST 23 70:26 37
3 FERENCVÁROS 23 92:41) 35
4 PHÖBUS 23 64:47 29
5 KISPEST 23 54:46 27
6 BOCSKAI 22 21
7 SZEGEI) 23 30:37 21
8 BUDAI 11 23 37:41 20
f III. KÉR FC 23 IIIEM 20

10 SOROKSÁR 23 49:65 19
11 BUDAFOK 22 47163 18
12 SBTC 23 83:75 12
13 törekvés 21 24:79 9
14 ATTILA 23 25:02 6

Hungária—III. kér. FC, Kispest—Ferencvá
ros, Phöbus—SBCT. Szeged—Budafok, Sorok
sár—Bocskai, Attila—Budai „11". 

leszerelése és sok gondot Ls okozott csapatunk
nak. A magyar fiuk kitünően látták el poszt
jukat és keményen álltak a lábukon. Szóval 
röviden, nehéz ellenfél volt a csapat.

— Mi a véleménye dr. Sárost Györgyről)
— A magyar csapatnak nézetem szerint ő 

volt a tengelye, de valahogy nem találta meg 
kellőképpen az irányítást. Kétségtelen, hogy a 
legjobb magyar Játékosok egyike, sokszor küz
döttünk együtt a labdáért.

— ön tulajdonképpen hányszor játszott a 
világhírű Arsenal csapatában?

— Régen nem Játszottam már betegségem 
miatt, úgyhogy most a tartalékban szerepelek 
többnyire, de remélem, hogy rövidesen Ismét 
az első csapat élére kerülök.

Elbúcsúzunk. Mr. Dunne siet a bankettre és 
búcsúzóul a következőket mondja:

—“ ügy hallom, a magyarok temperamentu
mos mulatozók és igy már előre is őrülők a 
bankettnek. Pályán és fehér asztal mellett is 
temperamentumot tanulunk a magyaroktól.

Bacsó a búcsúlevelében azt Irta, hogy egyes 
könyveket és iratokat a szövetség és a futball 
iránti kötelességből semmisített meg.

Érdekes fordulata az ügynek, hogy a 
RÖL ASZ egész elnöksége lemondott, de jegy
zőkönyvet írtak alá, amelyben elismerik, hogy 
a gondatlan ellenőrzésből folyó hiányért 

teljes anyagi felelősséget vállalnak.
Erre egyébként egy kultuszminiszteri rendelet 
is kötelezi őket. Az alstövetség tisztikara meg 
akarja könnyíteni az anyagi ügyek rendezését 
és ezért elhatározta, hogy

tlszleletdljairól lemond.
Ezzel is gvorsilják a kifosztott álszövetség va
gyoni kárának megtérítését.

számú budafoki drukkert szállították a mérkő
zés színhelyére s igy a budafoki csapat is meg
felelő hangos és jókedvű biztatásban részesült. 
A Budafok jó benyomást keltett és mindvégig 
egyenrangú ellenfele volt a Bocskainak, amely 
csak Teleki kitűnő játékával tudta megszerezni 
a győzelmet. Kezdés után a Budafok támad. 
Gélt mégis n Bocskai ér el. Alt), percben Hajdú 
kitűnő komért ível a kapu elé, Teleld elcsípi a 
labdát és laposan a hálóba lövi. 1:0. Gól után 
a Bocskai tárnád. Teleki bomhnlővését Raskó 
remekül öklözi koinerre. Később a Budafok 
Is feljön és több kecsegtető támadást vezet.

A 30. percben Ismét a Bocskai eredményes. 
Hajdú—Bcrecz—Markos a labda útja, a szélső 
beadása Bcreczről Takács elé pattan, aki azt 
habozás nélkül a hálóba küldi. 2.0. Szép buda
foki akciók gördülnek a debreceni kapu ellen. 
A közönség meleg ovációban részesítette n síé- 
A 40. percben Szeder elfut Palotás és Vágó 
mellett, Hegyeshez centerét és megszületik a 
Budafok jól megérdemelt első gólja. 2.J. Szü
net után erősít a Budafok. Vargha mór az első 
percekben megsérül, dr rövidesen visszafoglalja 
helyét A 10. percben Markos lefut, beadását 
Teleki a kapus basa alatt a hálóba küldi. 9:1. 
Most egymásután két bődűletes helyzetet hagy 
Takács kiaknázatlanul. A 30. percben Mészáros 
váratlanul lövési ereszt meg. a védők, különö
sen Vargha kapus elbámészkodnak és a labda 
n hálóba esik. 3.2. A Bocskai elkcséred'dten 
támad, hogy biztosítsa a két pontot. Ez a 40. 
percben sikerül Is. fíerecz beadásával Teleld 
megtalálja azt a kis rést, amelyen kitörhet és a 
felső sarokba gyönyörű gólt ragaszt. 4 *».  
A közönség meleg óváelóbsn részesítetté a Szé. 
ncn és fairül játszó csapatokat és Aschncr 
bírót.

A Somogy feltámadt 
Pécset!

Baranya-Somogy—Vác FC 2:1 (1:0). A So
mogy igen jól játszott. Góllövő: Tadics (2), 
Hl. Amsrter.

Csepel—Szürketaxi 4:2 (1:0). Góllövő: Ke
resztes (2), Frigyes, Szabó, 111, Mélesz (2, egyet 
11-esből). Jók: Keresztes, Hl. Moharos.

Vasas—Drognlsták 4:1 (2:1). A Droguisták 
csapata igen gyengén játszott, rá sem lehetett 
ismerni.

A nagy ellenfelek 
közfis csapata gyfizfitt 

Pozsonyban
Pozsonyból jelentik: A Hungária—Ferencvá

ros vegyes csapata vasárnap Pozsonyban Po
zsony város válogatottjai ellen 5:2 (2:11 arány
ban győzött. Az első gólt a 19. percben Kiss 
lőtte. A második gól a 30. percben Kardos lö
véséből esett, mig a 36. percben Fürst lőtte

Titkos tréningeken 
szenzációsan uj rendszerrel
készíti elő Meisl az újjászületett osztrák csodacsapatot

A korán eltemetett osztrák válogatott uj 
életre kelt Meisl szakértő keze alatt. Meisl 
okulva a hibákon, nem sokat törődött a táma
dásokkal, hanem nyomban munkához látott és 

uj szisztéma alapján valósággal újra fut
ballozni tanította a csodacsapnt Játékosait.

Hetenként egyszer köteles a játékos megjelenni 
a szövetségi tréningen. Itt Bogán. az MTK egy
kori aranycsapatának mestere várja őket Meisl 
társaságában. Rajtuk kívül senki más meg 
nem jelenhet.

A titkos tréningek
semmiben som különböznek a régi tréning
rendszertől. csnk abban, hogy ezt azután olyan 
komolyan veszik a játékosok, mintha bajnoki 
döntő mérkőzésről lenne szó Mi a titka en
nek? Meisl zsenialitásai Minden tréninggya- 
korlatra

versenyt Irt ki a játékosoknak.
Külön van futótrénlng-verseny, labdakezelési,

Véresre verlek 
egy luíbailbirót

A Nagyszombat-utcai pályán délelőtt leját
szott Vérhalom—Ganz-mérkŐzés után n mér
kőzést vezető Nóth bírót a fellzgult nézők ala
poson elverték. A súlyosan sérült futhallblrót 
a Margit-kórházban vették kezelés alá.

Iicrtzka Pál vezeti az olasz-osztrák meccset 
Rómában. A magyar futballbirói kar órlékea 
elismerését jelenti az a hir, amely Bécsbői ér
kezett és arról szól, hogy teplal Hertzkd Pált, 
az ismert kitűnő futhallblrót közös megegye
zéssel a május 17-én Rómában lejátszandó 
Olaszország—Ausztria válogatott mérkőzésének 
levezetésére kérték fel. Reméljük, hogy ez a 
siker a mérkőzés után csak még annál jelen
tékenyebb lesz.

Kezdődik az. evezős-szezon. Vasárnap dél
előtt kezdődött a Pannónia Evezős Club idei 
első evezős vcrschye. Angol mintára, hosszú 
távolságon üldözéses verseny alakjában folyt 
le a küzdelem. Eredmények: Versenyhajók:
l. Pannónia E. C. 15 p 34 inp. 2. Ludovlka 
ASE I. 16 p 08 mp. 3. Műegyetemi E. C. 16 
p 16 mp. Palánkoshajók: 1. Műegyetemi E. C. 
17 n 06.2 mp. 2. Hungária E. E. 17 p 16.2 mp. 
3. Pannónia E. C. 17 p 24 mp.

Bizalom a déli elnökségnek. A DLASz. ma
esti közgyűlését igen nagy érdeklődés előzte 
meg, mert most kerüli sor a azogeideknek a 
szövetség elnöksége ellen tett bizalmatlansági 
indítványára. 129 Szavazat közül 80 a szövet
ség mellett, 47 pedig a szövetség vezetősége 
ellen szavazott. A közgyűlés érdekessége az. 
volt, hogy az. elnökség is szavazott és a DLASz 
rendőri Karhatalmat kért az ülés idejére.

Kézilabda-bajnokság. UTE—VÁG 8:4 (6:3). 
Elektromos Művek— MTE 5:5 (4:1)1

Tudnak az újonc-úszók? Vasárnap délután 
kezdődött a Magyar Úszó-Szövetség hagyomá
nyos újonc-versenye a Császár-fürdő 50 méte
res nyílt medencéjében. Eredmények: 50 m 
hölgy gyorsuszás: 1. Sándor (FTC) 37.8 mp. 
10X50 m hátuszáí: 1. UTE 6 p. 11.8 mp. 50 
m hátuszás tijoncvcríeny: 1. Fekete (MESE) 39
m. 50 m hölgy háliiszás, ujoncvcrscnv: 1. Boskó 
(BEAC) 45.4 mp. 15X50 tn mellúszás: 1. MTK I 
9 p. 12 mp. 50 m gyorsuazós, ujoncverseny: 1. 
Tuskó (MAC) 29.6 mp. 50 m mellúszás, újonc- 
versenyben: 1. Major (Debrecen) 34.2 mp 200 
m gyorsuszás. ujoncverSeny: 1. Lubsa János 
(NSG) 2 p. 47.6 mp. 12X60 m hölgy vegyes 
staféta: 1. BSC 8 p. 49.8 mp. I5X&0 m győri- 
úszás: 1. MTK 1 p. 34 rrtp.

A harmadik tőr válogató versenyt vasárnap 
egész nap folytatták n IiTVK vívótermében, A 
késő esti órákban harminchat asszó kőiül hu
szonkettőt vívtak le. A verseny állása a követ
kező: Hátszegi József 6 győzelem, I vereség 
(Gerevlrcsol még nem vívott). Hátszegl Ottó és 
Homoródv 0 gv . 2 v.. Gerovlcs 0 gv.. 2 v. Bav 
Béla 1 gy., 2 v.. Hajdú és Ma szín y 3 gy., 3 v., 
Kevey 2 gy., 3 v., Zirczy 1 gy., 5 v.

az ismert 50%-og mö o.lrendű, ki
tűnően habzó minőségben. Egye

düli elárusító helye a:

Pozsony c|ső gólját. Szünet után Fürst ki
egyenlített, mire a kombinált fokozta az ira
mot és a 21. percben a pozsonyi kapus a 
hálóba ejti tle a labdát. A félidő vége felé Kar
dos és Szabó 111. egyéni játékkal bebiztosítot
ták a győzelmet.

passzolási és lövő-verseny.
Az első helyezett 500 schllllnget kap, 

de díjazzák az utána következő négy helyezet
tet is. Valahogy úgy kalkulálta ki ezt Meisl, 
hogy végül is a keret valamennyi tagja kap 
jutalmat. Az ambíciót ezzel sokszorosára fo
kozta, amiből nemcsak a játékosnak, hanem 
az osztrák futballsportnnk is óriási haszna van. 
Mindezek után nem kétséges, hogy a csoda
csapat feltámad és újból az a félelmetes mu
mus lesz, ami volt. Nyomukba érni csak ha
sonló rendszerrel lehet. Bár nálunk hetenként 
tartott szövetségi tréninget két okból elkép
zelni sem lehet. Az egyesületek nem adják a 
játékost oda s ha már adnák is, nincs sző 
vetségi tréner. Erre nem telik. Sok minden 
másra kell a pénz ... Talán nem is vitás, hogy 
hol fektetik be jobban a pénzt a futballban 
Ausztriában-© vagy nálunk, ahol mindig bra
vúrra van szükség, ha győzni akarunk.

ELMOSTA AZ ESŐ A BÉCSI MECCSEKET
FAC—WAC 2:2 állásnál a zápor miatt félbe

szakadt. A hatalmas zápor különben az összes 
mérkőzéseket elmosta

CSEHSZLOVÁK FI TBALLEREDMÉNYEK
Prágából jelentik: Kladno—DFC 4:1, SK Pil- 

sen—ASK Kolin 8:4, Teplitzer FK—SK 
Saaz 3:1.

KIKAPOTT A MAGYAR KOSA KI. ABDA CSAPAT
Az olasz válogatott csapat 48:14 (19:12) 

arányban megverte a magyar válogatott csapa
tot. A mérkőzést ezer főnyi kÜzönaég nézte 
végig. A kosárlabdatorna végleges állása tekin
tettél arra, hogy Olaszország második garnitú
rája 30:17 arányban biztosan győzött Ausztria 
ellen, a következőkép alakul: 1. Olaszország,
2. Ausztria, 3. Magyarország.

SPANYOLORSZÁG GYŐZÖTT BERNBEN
Bernből Jelentik: Harinincezrrfőnyl közön

ség előtt tartották meg Spanyolorazág-Svájc 
válogatott futballmérkőzését, amelyet a spa
nyolok OiO-ás félidő után 2:0 arányban meg
nyertek. ,

A MAGYAB-1R VÁLOGATOTT MI-RKÖZÜST 
végignézte Bornemisza Géza iparilgyi miniszter, 
Szendy Károly dr. polgármester. Kelemen Kor
nél dr., az OTT elnöke, Mikccz (időn dr., a 
miniszterelnökségi sajtóosztály vezetője. Huszár 
Aladár dr., volt főpolgármester. A vendégeket 
Cselt y Béla dr., az MLSz elnöke fogadta

A Magyar Kerékpáros Szövetség vasárnap 
rendezte a Millenáris-pályán első olimpiai pró- 
baversenvét. Eredmények: Fövcrsenvben: I. 
Győrffy FTC. 2. Orczán TSE. 3. Pelvássv MTK. 
Haladék halkörös versenye: 1. Llszkai T$C, 2. 
Éles FTC, 3. Farkas, Olvenkörös páros ver
seny: I. Németh—Orczán TSE 41 pont, 2. 
Éles - Papp FTC 30 pont. 1000 méteres ver- 
senvbon: 1. Orczán TSE I p 17.2 mp, 2. Né
meth Miklós TSF. 1 p 18.6 mp, 3. Győrfv FTC. 
1 p 19 mp.

Pap, FTC nyerte a Reumler Ede emlékver
senyt. A KAC volt elnökének, a többszörös 
magyar kerékpáros bajnoknak emlékére a 
Budapest— Cegléd— A bony—Szolnok tit vonalon, 
178 kilométered távon versenyt rendezett, 
rímeivel Pap FTC 5 óra 31 p és 30 mp alatt 
nyert meg. Horváth PSE, Kcmscy MPSE és 
Zclcnka előtt. Az ifjúságink “0 kilométeres 
versenyét Sípos MPSE 2 órn 01 p alnlt nyerte. 
A szeniorok versonyében Rvichert FTC 2 óra 
08 penc 45 mp alatt győzött.

Vasárnap fejeződött be a MÁV birkózó 
csapatbajnok! verseny, melynek eredménye a 
következő: I. R. Vasutas 14 ponttal. 2. Törek
vés SE 12 p 3. Testvériség fii 10 p. 4. Pécs. 6« 
Szeged. 6. Szolnok. 7. MÁV Előre.
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Remek eredmények a KAC
Reznlcsek-versenyén

A Kiipeati AC vasárnap rendezte meg hagyo
mányos Heznicsek dijai versenyét. Heggel hat 
órakor indultak el a versenyzők a 400 kilomé
teres útra és Vácon, Vámosmikolán, Balassa- 
gyarmaton, Gyöngyösön, Egeren és Cegléden 
keresztül tértek vissza. Kispestre az üllfii-ut 
9 es kilométerjelző kövéhez. Bár a verseny 
közben többször eleredt az eső, ami gátló kö
rülményként hatott, mégis minden baj nélkül 
érték célba a versenyzők. Kitűnő rendezés, vé
gig bizonytalan, izgalmas, szép verseny jelle
mezte a mit inget. A verseny abszolút győztese 
Czulybn KAC lelt Velocel kocsiján. Az. autó 
foknál 2000 köbcentiméteren felüli kategóriá- 
) in nem volt befutó. 2000 köbcentiméterig: 1. 
Wjlbcim Sándor KMAC. 2. br. Kohner Auguszta 
MTC. 1500-as kategória: 1. Diesengrund Ferenc 
KMAC. Sportkocsi 600-on leiül: 1. Pathó Gyula 
KMAC. Szóló 500-ig: 1. Martinék István KMAC. 
2 Zamecsnik Tivadar KMAC. 350-ig; 1. Czulyba 
Mihály KAC, ő lelt az abszolút győztes. 250-ig: 
1. Phieher Ernő FTC.

7 itáni küzdelemben megfosztotta 
trónjától az amerikai tenniszkirálynöt 

a lengyel erökirálynő

Az UTE újra közeljárt 
a vereséghez

A két elsőosztályu amiatőrmérkőzés közül az 
egyik majdnem meglepetést hozott: az UTE 
alig tudott nyerni. A helyzet változatlan.

UTE—BVSC 3:2 (2:2). Stnhl és Markó lövé
sével kétgólos előnyhöz jut a BVSC. Az UTE-t 
Benczo mesterhármasa menti meg. A BVSC-ből 
Somogyit, az UTE-ból Salamont kiállították.

TI.K— IIAC 6.4 (1:1). Góllövő: Erii 3 (egyet 
11 esbőll, .láger, Siincsó ás Neumann, illetve 
Csutorái (2) és Savanyó (2).

A májusi ,,aranyeső“ után meleg napsütés 
fogadja a fehér sport mintegy ezerötszáz fő
nyi rajongóját a BLKE diszpályáján. A nagy 
érdeklődés természetesen

a női egyes döntőnek szól, 
amelyben Jacobs kisasszony, a világranglista 
nőj éllovasa játssza a döntő mérkőzését Jedr- 
zejotvska lengyel bajnoknővel. Pontban há
romnegyed négy órakor megjelenik a díszpá
holyban a kormányzó felesége, de az aréna 
hősei mindig késnek a kivonulásssal. A
közönség már türelmetlen. Ütemes tapsokkal 
próbálja kicsalni az öltözőből a küzdő feleket. 
Végre négy órakor megjelenik barátságos 
egyetértésben a két sztár, egy ideig „egy ka
pura ütögetnek", majd hosszasan méregetik a 
hálómagasságot. Nagy izgalomban kezdődik el 
a játék. A lengyel bajnoknő vad támadásával 
indul az első szét, az amerikai Jacobs védeke
zik. Állandóan nyesegeti a labdákat és a pörgő 
labdák megzavarják a bombaütésekhez szokott 
lengyel bajnoknőt. Ebben a szélben

titánt küzdelem alakul ki a két vllágnagy- 
aág között.

Többször egymásután verődnek össze viharos 
tapsra a tenyerek. A szelet hatalmas küzdelem 
után megérdemelten nyeri Jacobs kisasszony 
6:3 arányban. A szakértő közönség a második 
szélben a hatalmas küzdelem folytatását várja, 
de ebben a várakozásban csalódik, mert

Jacobs egyre jobban lankad és nz erősebb fizi
kumú lengyel bajnoknő döntő fölénybe kerül. 
Közben megjelenik Horthy Miklós kormányzó 
is, aki elfoglalja helyét a díszpáholyban. Ez a 
szel a lengyel bajnoknő 6:1 arányú győzelmé
vel végződik. Az utolsó szélben Jacobs telje
sen feladja a küzdelmet és egymásután veszíti 
a löffgémeket. Olyan gyenge játékot produkál, 
hogy szinte az ember el se hinné, hogy ugyanaz 
a játékos van a pályán, aki az első szélben 
ragyogóan játszott. Ezt a szelet játszi köny- 
nyedséggel nyeri 6:0 arányban a lengyel baj
noknő és ezzel megnyeri a női egyes döntőt.

Egyéb eredmények: Jubileumi díj, elődöntő: 
Stolpa—Sárai 6:2, 6:4. Női páros elődöntő:
VVolff, Krauss—Sass, Sárkány 6:2. 6:4.

A női páros elődöntőjében Miss Jacobs— 
Schréderné 3:6, 6:0, 6:3 arányban győzött a 
Jedrzejowska—Herbst-pár ellen. A döntőben 
Miss Jacobs—Schréderné és az osztrák Wolff— 
Krauss-pár 4:4-re álltak, amikor sötétség miatt 
félbe kellett szakítani a döntő mérkőzés leját
szását.

A MAGYAR TENNISZEZÖK VEZETNEK 
AZ ESŐS BECSBEN

A magyar-olasz válogatott tennlszmérkőzés 
a nagy esőzés miatt félbeszakadt. A versenyt 
hétfőn folytatják. A félbeszakított versenyben 
Magyarország vezet 1:0 arányban.

Hatalmas
atlétatómegek 
teljesítmény — nélkül

A BEAC olimpiai előkészítő versenyén, 
amely bemelegítő próbagaloppnak volt szánva’, 
inkább tömegek vonultak fel s igy nem szolgál’ 
hulla azt a célt, hogy az olimpikonok formába 
lendüljenek. A verseny rendezése szokatlanul 
lassú volt. Kimagasló eredményt egyik számban 
sem produkáltak atlétáink Részletes ered
mények:

50 m síkfutás: 1. Kovács (BBTE) 5.8 mp, 
2. Gycnes 5.9 mp, 3. Gerő 5.9 mp. 80 m gát
futás: 1. Jávor (Beszkárt) 11.7 mp, 2. Szabó 
(BEAC) 11.8 mp, 3. Levente 11.8 mp. 2000 m-es 
síkfutás: 1. Esztergomi (Beszkárt) 5 p 32 mp. 
2. Csapiár (MAC) 5 p 37’mp, 3. Szilágyi (UTE) 
5 p 37.6 mp. Ebben a versenyben Szabó és 
Kelen nem indultak el. Magasugrás: 1. Bckő 
(MAC) 174 cm, 2. Koltay (BBTE) 174 cm. 
Gerelyvetés: 1. Várszegi (TFSC) 64 m 50 cm. 
2. Bácsalmási (BEAC) 57.40 m, 3. Papp (MAC.) 
56.83 in Sulydobás: 1. Varró (VRE) 13.85 ni, 

| 2. Madarász (Beszkárt) 13.20 m, 3. Solti 12.87 m. 
j 200 m-es síkfutás: 1. Kovács (BBTE) 22.1 mp, 

2. Gyenes 22.4 mp, 3. Vadas 23 mp. 600 m-es 
síkfutás: 1. Vadas (MAC) 1 p 22.6 mp, 2. Te- 
mesváry (BBTE) 1 p 22.7 mp, 3. Aradi (DEAC) 
1 p 23 mp. Távolugrás: 1. Zsufka (MAC) 6.74 ni, 
2. Bácsalmási (BEAC) 6.70 m, 3. Szabó (UTE) 
6.50 ni. 4X^00 m staféta: A) csoport: 1. BBTE 
3.35 p, 2. UTE, 3. MTK. B) csoport: 1. FTC 
3 p 36.6 mp.200 m-es II. oszt, síkfutás: 1. Kal- 
lovics 23.5 mp. 400 m-es gát, II. oszt: 1. dr. 
Margó 58.4 mp. Magasugrás II. oszt.: 1. Rovó 
(UT’E) 174 cm, 2. Bokréta 170 cm.

RAGYOGÓ KÉZILABDÁS EREDMÉNY 
BECSBEN

Igen nagy érdeklődés kisérte a magyar
osztrák ői kézilabdázó-mérkőzést. Az első 
félidőben az osztrák hölgyek egy góllal vezet
tek, de a második félidőben a magyarok erő
hitették az iramot és eldöntetlenné tudták 
tenni a mérkőzést, melynek eredménye tehát 
n következő: Ausztria—Magyarország 6:6 (3:2).

Tendenciózus hírek terjedlek el, hogy a ber
lini olimpiai játékokra megváltott Olympia- 
Stadion-I’ass-ok n megnyitó- és záróünnepsé
gekre nem érvényesek. Az Olympiai Játékok 
berlini szervező irodája e hirt az IBUSZ-hoz 
intézett közlésében erélyesen megcáfolja és 
kijelenti, hogy a jegyek — akár illő-, akár 
állóhelyek legyenek — a Stadion kapuinak 
megnyitásától n zárásig minden ott lefolyó 
eseményre, igy tehát a megnyitó- és záró
ünnepségekre is érvényesek. Ugy a Stadion- 
Pass-ok, mint az. összes uszóversenyekre és 
vizipólómérkőzésckre, valamint az ökölvívó
mérkőzésekre szóló állandó bérletjegyek még 
kaphatók és rövid ideig napijegyekre is tör
ténhetnek előjegyzések az IBUSZ olimpiai szer
vező irodájának, Budapest, Vll., Hottenbiller- 
ulca 1. sz. a. helyiségében.

ÜNNEPEL A KIS-HUNGÁRIA
Kedves ünnepe volt vasárnap az amatőrfut- 

lallnak: a kis-Hungária pályát avatott és ju
bilált. A ferencvárosi munkáscsapat nagy ál
dozatkészséggel és sokéves lankadatlan mun
kával valóra váltotta régi álmát — pályatulaj
donos lett. Az egyik Soroksári-uti moziban 
ünnepelték az eseményt. Az amatőrök vezér
karát Zsarnóczay János képviselte, aki további 
kitartó munkára ösztönözte a derék ferencvá
rosi hungaristákat.

MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ ELSŐ MAGYAR 
HÖLGYEVEZŐS KLUB

A „Juventus1* Első Magyar Hölgyevezős Klub 
ma tartja első tisztválasztó közgyűlését az 
OTT dísztermében, délután ’/ÁÖ órakor. Ez az 
első eset, hogy evezőshölgyeink klubba tömö
rültek és a nyugati országok virágzó evezős
kultúráját itthon Is megindítják a nők között, 
örömmel üdvözli az uj alakulatot az egész 
magyar sporttársadalom és bízik abban, hogy 
n híres Jánosházv-tunitványok nagynevű mes
terük keze alatt jelentős sikereket aratnak 
mujd a magyar és a külföldi vizeken. Az ad 
mlnlsztrácló Is kitűnő kezekben van: dr. Já- 
nossy Erzsébet és Abrahám Panny áll az élén.
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Napóleon is kikapott

Tizedik forduló

Cagliostro szombati vereségé után már nem 
is hat meglepetésként az eddig veretlen Napó
leon vasárnapi kudarca. Amilyen kellemetlen a 
fogadók szempontjából a kettős debaele, any- 
nyira érthető és — egyáltalán nem tragikus — 
sportszempontból. Cagliostro ugyanis a start
nál maradt, Napóleon pedig még igen unfitlen 
állott versenye startjához, úgyhogy pillanatnyi 
kondíciójában inkább az lett volna meglepő, 
ha győzni tudott volna. (Erről különben egy 
héttel ezelőtt megemlékeztünk.)

A nemzeti nyerő Try Wcll jó hároméves, de 
győzelmét kizárólag kondiciófölényének kö
szönheti s aligha lesz alkalma mégegyszer 
Napóleont megvernie. A két hároméves mögött 
nyolc, hosszal lett harmadik Botos. A versenyt 
a fordulóig Walt-a-bit vezette, majd Napóleon 
állt éjre, de lovasa mindjárt ostorhoz kényte , 
len nyúlni s a végén támadó Try Wcll bizlo 
san nyer.

A vasárnap bemutatkozott kétvesek közül 
ugy a nyerő Curragh, mint a második Titok 
átlagon felüli versenyló. A nap legnagyobb 
meglepetése Robinson győzelme, melytől elte
kintve, minden verseny reálisan végződön.

Részletes eredmények:
L Váczl dij: 1. Situtunga (2) Csapiár, 2. 

Bohó (3) Weissbach, 3. Bonaparte (6) Schej- 
bal. F. m.: Lincoln (6:10) Gutái, Bon pás (16) 
Esch, Berettyó (14) Slmlcs, Pártfogó (20) 
Szenlgvörgyi. Könnven 1% hossz, % hossz. 
10:28, 13, 13, 15. Befutó: 10:100.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Curragh 
(1 Tteltschik, 2. Titok (tJí) Gutái, 33. Ugo- 
liti (10) Csuta. F. m.: Brezova (16) Vrábel. 
Pauline (10) Takács J., Corsica (6) Esch, Hadd 
abba (10) Keszthelyi, Céda (10) Nagy G. Ci
ráda (8) Szcntgyörgyi, Amaranlhe (8) Balog,

Rokon (8) Rózsa. Zula (2>í) Weissbach, I.ove 
major (10) Szabó L. II., Flegmás (12) Klim- 
scha. Könnven % hossz, hossz. 10:41, 19. 
13, 34. Befutó: 10:92.

III. Gödi handlcap. 1. Poczkos {2%) Csap
iár. 2. Rózsám II. (6) Teltschik, 3. Pici (2) 
Szcntgyörgyi. F. ni.: Amanda (8) Weissbach, 
Mérgespuszta (6) Rózsa, Honvéd (6) Csuta, 
Caracalla (12) Szálkái, Agfa (3) Klimscha. 
Pozőr (12) Horák, Saturnus (10) Gosztonyi. 
Biztosan ’/a hossz, ’/< hossz. 10:33, 15, 40, 14. 
Befutó: 10:482.

IV. Egyesített Nemzeti és Hazafi díj. 1. Try 
Well (2) Balog, 2. Napóleon (5:10) Schejbal. 
3. Botos (6) Nagy G. F. m.: Desperadó (12) 
Teltschik, Wait-a-bit (4) Csapiár, Boss (61 
Esch. Biztosan 1J4 hossz, 8 hossz. 10:61, 13, 
10. Befutó: 10:128.

V. Handlcap. 1. Robinson (10) Esch T. 2.
Dánia (5) Csömöri, 3. Lulu (10) Bihari. F. in.: 
Kritikus (5) Wolbcrt, Diabolo Gosztonyi,
Gyöngykaláris (2) All, Bomba (3.1 Klimscha 11- 
Nemere (12) Mánvi. Biztosan 1% hossz, V,4 
hossz. 10:266, 39, 36, 30. Befutó: 10:6660

VI. Nyeretlen háromévesek bandicapja. 1. 
O. K. (3) Csapiár, 2. Kedves (5) Szabó L. II., 
3. Gardist (14) Mányi. F. in.: Alvajáró (2Jí) 
Gutái, Napraforgó II. (1 Nagy G., Jancsi P. 
(10) Csuta, Álba (12) Weckermann, Bicskái 
(5) Gosztonyi. Küzdelem fejhossz, fejhossz- 
10:47, 17, 22, 136. Befutó: 10:202.

VII. Welter handlcap. 1. Signorlna (6) Kllin- 
scha, 2. Visegrád (3) Csuta, 3. Pénz (4) Rózsa. 
F. m.: Buzakalász (6) Teltschik, Senora (10) 
Balog, Prunelle (8) Esch, Ráró II. (6) Szent- 
györgyi, Pcnang (6) Gutái, Hans down (14) 
Cserveni, Bojtár (1%) Keszthelyi, Bátor (10) 
Esch T. Küzdelem fejhossz, % hossz. 10:80, 19. 
17, 18. Befutó: 10:412.

A <11111 betűből szedett sorok megfejtéseinek kezdőbetűiből 
egy férfinév állítható össze. Hírek

Pejaesevtch Albert gróf kitüntetése. A hiva
talos lap vasárnapi száma közli, hogy a kor
mányzó a miniszterelnök előterjesztésére Peja- 
csevich Albert grófnak, az egykori kitűnő nrjo- 
vasnak, a P. V. E. elnökének a sikerekben 
gazdag gentleman-trénernek a hazai tciivérte- 
nvésztés és lovasnevelés terén szerzett érdemei 
elismeréséül a magyar érdemrend középke
resztjét adományozta.

A gróf Széchenyi István emlékverseny a há-
roméves kancák első klasszikus erőpróbája a 
vasárnapi főeseménv. A 2000 méter távolságú
versenyben az alábbi mezőny indul:

Gamma lov. Csuta
Nicole lov. Gutái
Alaska lov. Esch
Mályva lov. Teltschik
Borúra derű lov. Csapiár
Formás lov. Weissbach
Hecamier lov. Balog
Mnitrosse lov. Rózsa

A verseny előzetes favorilja Borúra derű, a 
tavalyi legjobb kétéves kanca. Idei egyetlen jó 
futása hozta a fogadólista élére Aíco/e-l, a 
Dreher-istólló jelöltjét. Jól dolgozik Alaska é.s 
Formás. A kancák közölt mindig nagyon bi
zonytalan egy verseny kimenetele, de hatvá
nyozottan bizonytalannak mondható az idén, 
amikor a mezőny legnagyobb része még nem 
volt pályán. Ha mégis választani kellene, most 
egy héttel n verseny előtt:

Alaska és Nlcolc
közé helyeznénk a versenyt.

Figaro legközelebbi feladnia a Kettős badek- 
verseny.

Az Asszonyságuk dijában a szombati föver- 
senyben előreláthatólag kis mezőny áll start
hoz. Biztos indulók: Sátán (Jency fh.). Satum 
(gr. Pejacsevich J.) és Kritikus (Muhr fh.).

Május 9 és 10-én d. u. 3 órakor

a lYlaovar Lousreovlei uersenye
Schejbulnak megbocsátottak. A többszörös 

magyar champion-lovas emlékezetes afférja 
óla csak bizonyos megszorításokkal lovagolha
tott Budapesten. Szombaton a M. L E. igaz
gatósága közölte a kiváló lovassal, hogy junius 
1-től ismét bárkinek (tehát nemcsak a de Vries 
istállónak) lovagolhat.

Try Well súlya a Mllleniuml díjban 53;M 
kg-ra emelkedett. A hároméves biztos Induló a 
Millcnhiml díjban. _

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

lm. ELEK HUGÓ ES MANN HUGÓ
Felelés szerkeszti és kiadó: 

DR. ELEK HUGÓ
Szerkesztésig is kiadóhivatal:

Budapest, Vll. kér., Erzsébet-körut 28. szánt.
Vasárnap d u ‘2-től kezdve:

VI. kcrn Aradi-utca 8. sz. (Globus-nyomda) 
Telefon: 308—96.

Vasárnap (d. u. 2-lfil): 245—81, 100—<8.
AZ ELŐFIZETÉS ARA:

Egv ívre 5 pen-,'é. -• Egyes szám ára: Magyarorszá
gon 10 fil'ir. Ausztriában 20 (Iroschen. Franciaország- 
bán 1 frank. Jugoszláviában 2.50 dinár. Németország- 
bán 15 Ff. Olaszországban 1 líra. Romániában 5 >«• 

Csehszlovákiában 1.20 ók.
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