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Tudósítónk Lindbergh 
kapitány érkezésénél a 
Le Bourget-i repülőtéren 
150.000 főnyi tömeg várta az Óceán-repülőt - Szét 
akarták szedni Lindbergh repülőgépét ™ emlékbe 
- Az Oceánrepülő két órát pihent s aztán fogadta 

az amerikai újságírókat

Az Óceán hősének győzelmes vasárnapja a francia fővárosban
Párta, május 22.

' (A Hétfői Napló párisi tudósítójának tele- 
’fónjelentése.) Egész Páris nagy izgalommal 
és nyugtalansággal . várta Lindbergh érkezését. 
A Le Bourget-i repülőtéren már a kora dél
utáni órákban megkezdték az előkészületeket 
arra az eshetőségre, hogy az óceánrepülő sze
rencsésen megérkezik. Leszámítva a nagy ka
tonai téren állandóan működő aviatikus osz
tagot, egy külön fényjelző század vonult fel, 
amely a hat négyzetkilométeres repülőtéren

az összes világító reflektorokat üzemképes 
állapotba helyezte.

T)élután négy óra tájt már Páris minden részé
ből zsúfolva mentek a helyi vonatok Le 
Bourgetba, az országutat pedig valóságos 

automobiláradat öntötte eL
körülbelül hat-nyolcezerre becsülik az auto
mobilok számát, amelyeken kiváncsi párisiak 
a repülőtérre mentek. Este nyolc órakor a 
repülőtér összes reflektorai kigyulladtak és a 
tiszta égboltot ragyogóan megvilágították.

A tömeg a katonaság és a kivonult rendőr
osztagok kordonja mögött állott föl, a repülő
térrel szemben lévő domoldalt is ezrek és ez
rek foglalták el, valamint

a közelben lévő háztetőket, két templom
tornyot, egy automobilgyárnak az óriási 

tetőzetét ezrek és ezrek foglalták el,
b jóbb helyekért pedig valóságos árveréseket 
tartottak. Későn jövök szívesen fizettek húsz
harminc frankot is azoknak, akik előzőleg már 
egy jobb helyet biztosítottak maguknak. Este 
kiicnc órára az egyre növekvő tömeg 

százötven-hatvanezer főnyire szaporodott, 
az újságok különkiadásaikat teherautókon ki
küldték Le Bourgetbc, ahol a kiváncsiak az 
utolsó jelentéseket lázas izgalommal fogadták.

Amikor a lapok és a repülőtéren felállított 
rádiókészülékek jelezték, hogy Lindbergh gépe 
a francia part fölött feltűnt,

hihetetlen nagy izgalom fogta ei a tömeget, 
amely ettől a pillanattól kezdve nyugtalanul 
tárgyalt, vitatkozott egymással s a legtöbb em
ber kezében zsebórájával száinitgalta, hogy 
Lindbergh mennyi idő múlva érkczhelik meg 
a Le Bourget-i repülőtérre. Általában pont 
tizenegy órára várták a repülőt, úgyhogy a 
kedélyek egy kicsit cl is nyugodtak és a nyug
talan tömeg türelmesen várakozott, amikor pon
tosan tiz óra tizenhét perckor a repülőtér 
egyik sarkán felállított osztag tisztje a reflek
torok fényében látcsővel megpillantotta a vá
ratlanul előbukkanó gépet, amire szinte ön
kívületben és minden elöirás ellenére kirán
totta a kardját és az osztaggal vezényszóra ki
áltatta el:

„Vive Lindbergh, vive Ameriee!“
A százötvenezer főnyi tömeg, amely még nem 
láthatta a repülőgépet, az osztag kiabálására 
egyszerre extátikus örömmel kezdte kiabálni: 
Éljen Lindbergh! Éljen Amerika!

A repülőtér igazgatósági épületének homlok
zata előtt álló két huszméteres óriási zászló
idra egy perc alatt

fölreptilt ne Északamerikai Egyesült Álla

mok csillagos lobogója,
az épület mögött pedig megszólalt egy ágyú, 
amely most már hivatalosan is jelezte, hogy az 
oceáiirepulő céljához ért.

Pontosan tiz óra tizennyolc perckor Lind
bergh röpülögépe már teljesen bejutott a ref
lektorok világitó fénykörébe és amikor a • tö
meg szintén meglátta, az éljenzés még foko
zottabb erővel tört fölfelé. Lindbergh gépe 
gyorsan egy spirális kört irt le és két perc 
múlva

pontosan tiz óra húsz perckor siklórepü
léssel a tér kellős közepére szállt le.

Abban a pillanatban, amikor a fulókerekek 
földet érintették, egy mehanikus osztag, kö
rülbelül tizenkét ember, mindegyik kezében 
egy kis amerikai lobogóval, szaladt a gép elé 
és mire odaértek Lindbergh már kilépett a 
kormányfülkéből, lecsatolta fejéről pilóta
sapkáját és a feje fölött körben forgatva, üd
vözölte a folyton éljenző tömeget.

Az első kitalált és kiszínezett hírekkel szem
ben azonban meg kell állapítanom, hogy az 
amerikai oceánrepülő nem saját lábán szállt 
le a gépről, hanem úgy kellett öt leemelni, 
mert holtfáradl volt és

tagjai meggémberedtek.
A kirendelt katonai osztagok tisztjei, a repülő
tér igazgatója és titkárai, a francia—amerikai 
egyesület elnöke, valamint az amerikai követ
ség tisztviselői az igazgatósági épület felől 
futva szaladtak Lindberghhez,

össze vissza ölelték és csókolták és virág
gal halmozták el.

Ez az első üdvözlésre odasiető ötven főnyi 
kiváltságos csapat Lindberghet a vállaln vitte 
a röpülőtér igazgatósági épületébe. Mialatt ez a 
jelenet lejátszódott axröpíilőtér egyik oldalán, 
ahol az amerikaiak egy tömegben zászlókkal ál
lottak, a katonai kordon hirtelen megingott az 
előrenyomuló tömeg súlya alatt,

a lelkesült honfitársak ■ kordont betörték 
és ezen a résen keresztül egyszerre ezrével tó
dult a tömeg a repülőtérre, egyenesen a gép 
felé. Csak a katonai század parancsnokának 
hidegvére mentette meg, hogy a szinte őrjöngve 
lelkesülő emberek

a gépet darabokra nem szedték,
mert mindenki valami emléket akart vinni 
magának. A gép oldalának sokan zsebkéssel 
estek neki, hogy abból egy darabot kivágjanak 
maguknak. A kirendelt katonai század négy
szögben körülvette a gépet és a tömeget nagy 
erőfeszítés árán visszaszorította. Erre az óriási 
tömeg rajzó csapatai a repülőtéren átrohanva 
az igazgatósági épülethez tódultak, ahová 
mindenáron be akartak hatolni, hogy Lind
berghet láthassák és kezet szoríthassanak vele. 
Csak akkor nyugodott meg a tömeg valameny- 
nyíre, amikor szócsövekkel ludtukra adták, 
Lindbergh a párisi helyőrség katonai parancs
nokának autóján már útban van Páris felé. A 
repülőteret a tömeg annyira elöntötte, hogy 
azok a repülőgépek .amelyek Lindbergh üdvöz
lésére már előbb felszálltak és r reflektorok 
fénykörében keringtek, Lindbergh érkezése után 

még egy félóra múlva sem tudtak Ic- 
szállanl.

bent, Parisban, a körutakon és a tereken 
szintén óriási tömeg hullámzott, a nagyboule- 
vardon pedig a Malin palotája előtt olyan‘óri
ási tömeg verődött össze, hogy a forgalom 
Parisnak e főülőerén órákon keresztül szüne
telt. Lindbergh érkezésének első hírét a kör
úton

a Havas-ügynökség fényújságja közölte 
először.

Bent, Parisban, a franciák lelkesedését némi- 
képen lehütötte az a körülmény, hoy a Paris
ban időző rengeteg amerikai tüntetőén cso
portba verődve, amerikai zászlókkal kezében, 
az amerikai himnuszt énekelve ünnepelték 
honfitársuk korszakalkotó repülését. Emiatt az
tán az Opera elölt az amerikaiak egy kisebb 
csoportja és a franciák között

Lindbergh elmondja repülését
Páris, május. 22.

Párisi tudósítónk jelenti, hogy Lindbergh 
a repülőtérre való megérkezése után tizenöt 
perccel már autóban ült a helyőrség pa
rancsnokának és az amerikai követség első 
tanácsosának kíséretében. A repülőt az ame
rikai követség látja vendégül, amely elé- 
menve az automobil az Ismeretlen katona 
sírja mellett haladt el. Amikor az autó ab
lakából Lindbergh meglátta az Arc de Tri- 
omphot, amelynek lábánál az Ismeretlen 
katona sírja van, az automobilt megállit- 
latta, a kocsiban lévő virágokat és csokro
kat, amelyeket előkelő amerikai hölgyektől 
kapott, fölnyalábolta, leszállt az autóból és

az Ismeretlen katona sírjára helyezte.
Az amerikai követségen csak a követ és 
családja várta Lindberghet, aki a számára 
fönntartott lakosztályban megvacsorázott és 
két órára lepihent. Éjjel egy órakor Ismét 
felkelt és ö maga jelentette a követnek,, 
hogy szívesen fogadja az amerikai újság-1 
írókat, akik a követség egyik termében vár
tak reá. Lindbergh egy teljes óráig beszélt | 
az amer’kai hírlapírókkal, akiknek elmon
dotta, hogy vállalkozásának sikerében min
dig bizott, azonban

őt magát is meglepte, hogy aránylag 
Ilyen rövid Idő alatt tudta útrepillni 

az óriási távolságot.
Elmesélte, hogy még ezer mértföldet tu

dott volna repülni, annyi benzinje maradt 
és motorja is kifogástalanul, kihagyás nél
kül működött. Amikor az Óceánon a fele 
utón tartott, olyan ködbe jutott, hogy száz 
lépésnyire sem látóit előre, hiába emelke
dem* egyre magasabbra,

a ködrétegből nem bírt kijutni

Körülbelül ezer mértföldet ködben lett meg

Incidens is támadt,
amelynek azonban a rendőrség hirtelen közbe-, 
lépése, miatt nem volt komolyabb követkéz-: 
ményc.

Éjjel pont tizenegy órakor az utcán meg
jelent

a La Presse különkiadása,
amely egy óra alatt több százezer példányban 
kelt el. Páris ezen az éjszakán hajnalig nem 
tért nyugovóra és éjjel egy órakor még a kör
utakon nagy csoportok tárgyalták a világra
szóló eseményt. Azok a szerencsések mesélték' 
el Lindbergh érkezését, akik a nagy esemény
nél jelen voltak azoknak, akik kiszorultak a 
repülőtér környékéről, vagy pedig az óccánre- 
pülés ét mártírjának emlékét gyászolva, néni 
vették maguknak a fáradtságot, hogy az ame
rikai repülő érkezéséhez kiránduljanak.

ANDRÉ ROGER MATHIEU-

ét utjának ez volt a legnehezebb része, 
mert állandóan aggódnia kellett, hogy út
irányát eltéveszti. A ködből kijutva teljes 
napfényben a sima tenger felett alig pár 
méternyi magasságban repült, általában 
csak éjszaka igyekezett nagy magasságban 
folytatni utjál. Éjjel olyan tiszta volt az 
atmoszféra, hogy

hnlszáz méter magasságból is tisztán 
látta a hajók lámpásait.

Nappali útja alatt azonban, egész az angol 
partok közeiéig nem találkozott hajóval. 
Lindbergh elmondta, hogy csak akkor 
fogta el nagy izgalom, amikor megpillan
totta a repülőtér reflektorait, egész testében 
remegni kezdett örömében és bizony, nagy 
erőfeszítésébe került, hogy önuralmát meg
őrizze és simán szálljon le. Első szava a le
szálláskor saját bevallása szerint az volt:

Hála Istennek, Párlsban vagyok.

A Le Bourget-i repülőteret 
valósággal feldúlta a párisi 
tömeg — Még mindig tódul a 
tömeg, hogy láthassa Lind

bergh gépét
"Párizsból jelenti tudósítónk: A Le Bourgct-I 

repülőtér környéke leírhatatlan látvány nyújt. 
A föld tele van különböző tárgyakkal, amelye
ket a lelkes nézők tegnap első cxlázisukban 
eldobáltak. Lindbergh repülőgépét műszaki 
osztag zárja körül és csak a repülőtér parancs
noksága és miistaki vezetősége juthat a gép 
közelébe, melynek vásznait és feszltőrudjait a 
tömeg, mely tegnap a gépet megostromolta, 
csaknem teljesen tönkretette. Tegnap este 
egyébként

■ repülőtéren a nagy tumultusban tlxen, 
köztük kelten súlyosan megsebesültek,
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Úgyhogy kórházba kellett- őket szállítani. Ma 
délelőtt tizenegy órakor még mindig igen so
kan özönlenek a repülőtérre. A vaskorlátol, 
melyet tegnap a repülőteret ostromló tömeg 
áttöri, mára '•ikerült helyreállítani.

i A tcng(T('s/''li miniszter ma táviratban üd-

A két elnök üdvözlő távíratváltása
.'árig, május 22.

' Párisi tudósítónk jelenti, hogy Doumergue, 
a francia köztársaság elnöke, még az éjszaka 
hosszú és rendkívül szivélycshangu

üdvözlő táviratot küldött

Coolidgcnek, az északnmerikai Egyesült 
mok elnökének, 
nz egész francia

Álla-
• amelyben azt mondja, hogy 

... __ _______  köznúrsaság elfogulatlan öröm
mel és csodálattal adózik Amerika uj hősének, 
Lindbergh repülőnek, aki az utolsó század egyik 
legnagyszerűbb cselekedetéi követte el, nagy 
dicsőséget szerezve nemcsak az Egyesült Álla
mok légi hadseregének, hanem iparának is. Az 
Egyesült Államok elnöke reggel

és 
elején nagyon lojálisán 
amerikai nép, amelynek 
olyan nagy örömet szer- 

meg az öröm perceiben 
‘ vegyen abban a fújda- 

Franciaország Nungesser és

táviratban válaszolt

n francia köztársasági elnök üdvözlésére 
mindjárt táviratának 
kijelenti, hogy az 
Lindbergh győzelme 
zett, nem feledkezik 
sem arról, hogy részt 

lomban, amelyet ” w
Colli francia repülők elvesztése felelt érez. A 
távirat azzal a kijelentéssel végződik, hogy a 
repülés technikájának rohamos fejlődése és 
mostani győzelme elsősorban a francia gé
niusznak köszönhető és az a tény, hogy az 
amerikai repülő Franciaországot tűzte ki az 
Óceán átröpiilése ulán leszálló helyéül, annak 
a nagy barátságnak a jele, amely a két orszá
got hosszú idő óla egymáshoz fűzi.

Lindbergh 
Nungesser édesanyjánál

Párls, május 22.

Párisi tudósilónk jelenti, hogy Lindbergh 
holnap meglátogatja Nungesser édesanyját.

Lindbergh 
nyilatkozott az útjáról

Párisból jelnli tudósítónk: A déli 
közük, Lindbergh nyilatkozatait, aki 
Jég az amerikai követség palotájában 
Lindbergh nyilatkozata a következő:

— Jóllehet elindulásomkor olyan

lapok 
jelen
pihen.

— Jóllehet elindulásomkor olyan értesí
téseket kaptam, amelyek rendkívül jó időt 
jelentetlek .utam alatt több min ezer mért
földön esett az eső és meg kell vallanom, 
hogy ez meglehetősen kellemetlen volt. Hol 
egészen alacsonyra szálltam le, hogy kedve
zőbb légköri viszonyok közé jussak, hol pe
dig tízezer lábnyira kellett fölemelkednem, 
<le sehol sem tudtam lényegesen kedvezőbb 
időjárást találni. Nappal egyáltalán nem ta
lálkoztam hajóval és csak éjszakai repülé
sem alatt láttam hajók lámpásait. Közben 
igen sűrű ködben hosszú ideig repültem, 
anélkül, hogu akár a tenger hullámait is 
láthattam volna. Egész utón nem voltam 
álmos, pedig nem használtam sem koffeint, 
sem más hasonló szert, amelyeket utamra 
magammal vittem.Egész utón alig ittam vi
zet és be kell vallanom, hogy megérkezé
sem előtt nagyon szomjas voltam. Podgyászt 
egyáltalán nem hoztam magammal. Még jó 
darabot tudtam volna utazni, és még egy
szer meglehettem', volna az ut felét, ha ele
gendő benzint vittem volna magammal, de 
leszállásomkor már csak kétszáz liter benzi
nem volt. Nem szándékozom repülőgépen 
visszatérni. A párisi fogadtatás nagyon meg
hatott. Elsőizben vagyok l’árisban.

Párls, május 22.
Párisi tudósítónk' jelenti, hogy Lindberg 

tiszteletére a kamara elnökénél holnap este 
nagy fogadóestély lesz, amelyen az amerikai 
előkelőségeken kívül az egész francia kormány 
és az összes diplomáciai testületek meg fognak 
jelenni.

Párls, május 22.
Párisi tudósítónk jelenti, hogy Girod tábor

nok, a kamara légügyi osztályának elnöke, va
sárnap délelőtt megjelent Briand külügymi
niszternél és az iránt tett javaslatot, hogy 
Lindbcrghet tüntessék ki a becsületrend tisz.l 
keresztjével.

New-York örömmámorban
New York, május 21.

New York örömmámorban aszik. Meg a 
Lindbergh-repülés gyorsaságát is túlszárnyaló 
sebességgel érkezett ide iu a hír, hogy 
Lindbergh szerencsésen Párisim ért. Már 
tizenkét órakor ellőtték és ujjongva fo
gadták az. óceán álrepülésének hírét; és

Zsíros ételek élvezete
Nyakkendőház

IV.. Kígyó ucca és Apponyi lér sarok
(K)otUd-ptilota)

Angol toulard és b anda crepe 
de Chlne nyakkendők. Selyem
ingek, angol poupllne és deja- 
llne Ingok. Kalapok, harisnyák, 
keztyllk stb. tértiéivatAruk 

olcsón.

vözölte Lindbcrghet szerencsés megérkezése 
alkalmából.

Briand külügyminiszter megkereste a was
hingtoni francia követet, hogy üdvözölje Kel- 
lóg államtitkárt és tolmácsolja neki a francia 
nép szerencsekivánatait az amerikai repülés 
nagy diadala alkalmából.

tizenháromkor azt a hirt, hogy 
bán kikötőit. Az újságok ontják a 
kiadásokat. A hajók szirénái a kikötőkben 
belevegyülnek az ujjongásba és a rikkan
csok ordítása visszhangzik a Broadway fa
lairól, ahonnan nagy tömegekben mennek 
hazafelé a munkától fáradt emberek. Ra
gyogó napsugár és weeckend-hangulat szer
fölött emelik az emberek büszkeségéi.

Lindbergh neve ott van minden ajkon.
Ember ember hálán álldogál az újságok 
fiókjai előtt és olvassák a híreket Lacky 
Kid-ró\ (szerencse fia).Az asszonyok sírnak 
az clérzékcnyedéslöl. Senkisem ismerte 
Lindbcrghet, mikor nyolc nappal ezelőlt 
New Yorkban kikötött. De nyolc, nap lefor
gása alatt a vakmerő ifjú repülőt

a nemzet kedvence lett.
Szerénysége és zárkózottsága rohamban 
meghódította mindenkinek a szivét. A hall

Púris- 
külön

Wu-Pei-Fu csapatai elfoglalták a lángban álló Hankaut
Párizs, május 22.

Newyorkból jelentik a Petit Parlslcnnek Londonon át, hogy Wu-Pci-Fu és az anti- 
kommunislák állítólag elfoglalták llankant. amely lángokban áll.

Szterényi József báró Mussolinivel együtt 
aláírta a gazdasági megállapodásokat 

tartalmazó okmányokat
Rómából jelentik: Ma délelőtt Szterényi 

József báró újabb látogatást tett Mussolini 
miniszterelnöknél a Chigi palotában. A mai 
látogatás célja azoknak az okmányoknak 
aláirása volt, amelyek a kél állam között a 
vitás gazdasági kérdéseket szabályozzák. 
Szterényi báró a magyar kormány meg
bízásából aláírta a Fiúménak Olaszország 
részéről történt megszállásából eredő pénz
ügyi kérdések szabályozásáról Olaszország 
és Magyarország között kötött megegyezést

„Az Ébredő Magyarok Egyesülete sohasem 
volt gyűlölködő' — mondják az ébredők
Eckhardt szerint a politika jelszavakból él — Lendvay kijelenti, 

hogy nem — antiszemita
Debrecen, május 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jeletése.) A debreceni Arany Bika szálló 
dísztermében vasárnap délután nagygyűlést 
tartott az Ébredő Magyarok Egyesülete. A 
nagygyűlést Szathmáry István dr., a debre
ceni EME elnöke nyitotta meg. Szathmáry 
megnyitó beszédében azt állította, hogy

az Ébredő Magyarok Egyesülete soha
sem volt gyűlölködő.

Városliget • Iparcsarnok
1927 június 4—13.
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gatag kedélye, de tettrevágyó és erős aka
rata miatt az újvilág uj nemzedékének 
ideális típusa. Az utcákon végig zug a tö
meg lelkesedése Lindbergh párisi szeren
csés megérkezésére. El sem képzelhetőnek 
és elviselhetetlennek tartanának olyan hirt, 
hogy Lindbcrghet esetleg vitlami incidens 
érte az utón és az utolsó pillanatban kény
telen leli volna a cúl előtt leszállani.

A nők rohama
Lindbergh vasárnap hajnalban három______ ______ __ _______ óra 

után feküdt le és délelőtt kilenc óráig aludt. 
Az amerikai követ és családja társaságában 
reggelizőit. Tiz órakor ismét fogadta nz ame
rikai sajtó tudósítóit, majd a francia lapok 
munkatársait. Aztán a Francia-Amerikai Egye
sület tisztelgett nála.

Különböző női egyesületek kiküldöttei 
valősággul ostrom alá vették a követség 

épületét

és mindenáron Lindbergh elé akarlak jutni. 
Lindbergh délben

a köztársasági elnöknél tisztelgett.
Az Elysécpalota előtt diszszázad tisztelgett 
előtte.

Este az amerikai követnél volt nagy fogadó
estély, amelyen a kormány több tagja meg
jelent.

Lindbergh-et a magyar kövei, báró Korányi 
Frigyes is üdvözölte.

és az idevonatkozó záró jegyzőkönyveket. 
Legérdekesebb az a megállapodás, amely
ben az olaszok kijelentik, hogy barátságo
san rendezik azon magánjogi követeléseket, 
amelyek jelenleg az olasz—magyar vegyes 
döntőbíróság előtt feküsznek. Végül okirat
ban pecsételték meg a két ország közötti 
kölcsönös elszámolási eljárásról szóló meg
állapodást. Az okmányokat Szterényi és 
Mussolini írták alá.

Azsohasem üzle a gyűlölködés politikáját, 
ébredő eszmék hívei

Mussolinit vallják vezérükül.

A gyűlés következő szónoka Eckhardt 
bor volt nemzetgyűlési képviselő, 
kezdte beszédét, hogy a technika terén óriási 
vívmányokat produkáltak az utóbbi időben. 
Itt van Lindbergh kapitány esete, aki átre
pülte az óceánt. A politika terén nincsen 
olyan fejlődés, mint a technikában. A poli-

Ti- 
azzal

szükségessé teszi olyan anyag fogyasztá
sát, mely a gyomornedvek kiválasztásának 
felfrissítésével elősegíti az emésztés*.. A 
helyes emésztés sok betegségnek clháritója. 
Épp azért családja egészsége érdekében 

vásároljon a boltban
valódi

Szent István 
cikóriakávét

(sárga-kék tóiUkában vagy piros rudban)

mondta

tika, — mondotta Eckhardt —
jelszavakból él.

A kapitalizmus romlásba döntötte a világot, 
megoldatlanok a szociális problémák égési 
serege.

Eckhardt után Lendvay István emelkedett; 
szólásra. Beszéde során megemlékezett Pro- 
hászka Ottokár haláláról.

— Prohászkával, — mondotta, — évekkel 
ezelőtt együtt ebédeltem egy ceglédi banket
ten, ahol Prohászka melleit Héjjas Iván és 
annak édcsatyja, Héjjas Mihály foglaltak 
helyet. Midőn a püspök az üdvözlő beszé
dekre válaszolt, azt mondotta, Héjjas Mi
hály felé fordulva:

— „Óriási, megköszönhetetlen érdem az, 
ha valaki hét fiút, még hozzá hét olyan fiút 
nevel a hazának, mint amilyenek a Héjjas- 
íiuk.“

— A püspök beszéde végén 
Lendvay —

Héjjas Ivánt, mint Magyarország ifjú 
vezérét köszöntötte.

Lendvay beszéde további során Prohász- 
káról, mint az ébredő magyarság egyik apos-i 
toláról beszélt, végül is azzal fejezte be be
szédét, hogy

ö nem antiszemita, nem a zsidók ellen 
küzd,

hanem a magyarság ellenségei ellen. Hogy* 
a magyarságnak kik az ellenségei, azt azért 
nem nevezi meg, mert nem akar izgatásért 
a vádlottak padjára kerülni.

Az Ébredő Magyarok Egyesületének deb
receni csoprtja a nagygyűlésen végül is in
dítványt fogadott el, mely szerint fellerjesz-i 
tessel él az illetékes minisztériumokhoz az 
iránt, hogy a kormány Mussolini Magna- 
Chartája alapján dolgozzon ki hasonló tör
vényt Magyarországon.

A debreceni ébredők gyűlése ezután rend- 
ben véget ért.

Vasárnap hajnalban 
kilenc embert őrizetbe 
vett a főkapitányság 

politikai osztálya 
Á főkapitányság politikai osztálya dr*< 

Helényi Imre főkapitányhelyettes vezetésé
vel napok óta ismét lázas nyomozást foly
tat egy újabb kommunista összeesküvés 
ügyében. Heteken keresztül tartó megfigye
lés után a politikai főcsoport megállapí
tottá, hogy a főváros kültelkein ismét a! 
nemrégiben szétrobbantott kommunista tár
saság tagjai összegyülekezve, aknamunkát! 
folytatnak és — mint a beérkezett jelenté
sek mondották — a társaság kétségtelenül 
külföldről beszivárgott agitátorokkal és 

moszkvai pénzzel dolgozik.
Bár a főkapitányságon a legszigorúbb tH 

tokban folytatják a nyomozást, abból 
mégis annyi kiszivárgott, hogy a detektívek 
formálisan megrohanták a jelzett helyeken 
a társaságot és

szombatról vasárnapra virradó hajna
lon kilenc embert fogtak el, 

akiket a rendőrségen őrizetbe helyeztek’, 
Hetényi főkapilányhelyettes és dr. Schwev*. 
nitzer József rendőrtanácsos vasárnap, a 
kora reggeli óráktól kezdve, szigorúan zárt 
ajtók mögött, szüntelenül folytatják kihall
gatásukat.

Értesülésünk szerint a letartóztatott kom
munisták, mint elődeik, a jelenleg fennálló 
társadalmi rend felforgatására irányuló 
mozgalmat fejtettek ki és előreláthatólag az 
őrizetbevettek száma a közeli időkben még 
emelkedni fog. A rendőrség bizonyos; össze
függést talált már ezideig is

a pénzjegynyomdában történt esemé
nyekkel

kapcsolatban őrizetbevett két emberrel és 
éppen ezért ilyen iránybat is kiterjesztik á 
szigorú nyomozást. ________

A Magyar-Olasz Bank 
Részvénytársaság mélysé
ges megilletődéssel tudatja, 
hogy igazgatósági tagja,

EM1110$
május 20-án hirtelen elhunyt.

A megboldogult intézetünk 
alapítása óta igazgatósá
gunk tagja volt és a bank 
ügyei iránt mindenkor tanú
sított meleg érdeklődését 
fájdalmasan fogjuk nélkü
lözni.

Szeretetreméltó egyénisé
gének emlékét kegyelettel 
őrizzük meg.
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Operáció előtt 
öngyilkos lett a Park-szanatóriumban 

Dr. Bencze Mária orvosnő
Szublimátot ivott az orvosnő, akinek volt férje 

a szanatórium főorvosa
Tegnap délután az Aréna üli Parkszanatő’- 

riumnak szomorú szenzációja akadt. A szana
tórium egyik orvosnője, dr. Bencze Mária, a 
műtőteremben, közvetlenül a műtét előtt, fel
hajtott egy nagy üveg szublimátoldatot és a 
következő percben eszméletlenül összeseit. A 
csöndes, előkelő szanatóriumban pillanatok 
alatt elterjedt a hire a tragikus eseménynek, 
clőrohantak a Park- és a szomszédos Liget
szanatórium orvosai, hogy szerencsétlen kol
legájukat megmentsék az életnek.

Délután félhat órakor a sebészeti osztály 
miilölermében súlyosabb műtétre készítették 
elő a műszereket, amikor megjelent orvosi 
köpenyben dr. Bencze Mária, aki az orvos
professzornak segédkezett a műtétéinél. A sze
mélyzet észrevette az orvosnőn, hogy szokat
lanul ideges és szótalan .Egy óvatatlan pilla
natban

hirtelen felkapta az asztalon heverő szub- 
limátos palackot és egy hajtásra kiitta.

rA teremben jelenlévők csak annyit láttak, hogy 
az üveg kihullt dr. Bencze Mária kezéből és 
a következő pillanatban haloltsápadt arccal

elterült a miliő kövezetén.
Azonnal értesítették' az ügyeletes orv<ost, aki 
több kollégájával együtt érkezett a műtőterem
be. Közben a szomszédos Ligetszanatóriumban 
is hire futott az esetnek, ahonnan szintén or
vosok érkeztek. Gyomormosást alkalmaztak s 
injekciókat adtak dr. Bence Máriának. Hord
ágyra fektették és felvitték a szanatórium 
egyik csendes szobáljába. A tragikus sorsú 
orvosnő betegágya körül megdöbbenve álltak 
kollégái és nem tudják’ okát adni az öngyil

Vasárnap délben letar
tóztatták Gelley Gábor 

vállalati igazgatót, 
aki részese a klinikai panamának

Jelentős fordulat 
és újabb letartóztatás várható

X tizenhét tóvárosi egyetemi klinikai hus- 
panama ügyében szakadatlanul tart a nyo
mozás a főkapitányságon.

Most, hogy a huspanama kilenc letartóz
tatottját átkisérték az ügyészségre, a ren
dőrségen dr. Bartha Gyula rendőrtanácsos 
tovább folytatta a kihallgatásokat, amelyek 
főként egyes szállítók üzleti ügyeinek tisz
tázására irányultak.De mielőtt még ezek a 
kihallgatások befejeződtek volna, László 
Gyula, a fogházba való átszállítása előtt 
rendkívül súlyos adatokat juttatott a ren
dőrség tudomására és elmondotta, hogy a 
legutoljára letartóztatott dr. Szabó Béla 
klinikai igazgató és Frischfeld Tivadar mi
niszteri főszámtanácsoson kívül Gelley Gá
bor, az Ablaktisztító és Takarító-Vállalat tu
lajdonosa is részes a megvesztegetési ügy
ben. Ez az uj és nem várt felfedezés arra 
késztette az ügy referensét, hogy ujult erő
vel lásson hozzá Gelley szerepének a tisztá
zásához, melynek során újból kihallgatták 
Frischfeld Tivadart is, aki — bár első pilla
natban tagadott, — később beismerte, hogy 
a klinikai szállításokkal kapcsolatban üz
leti összeköttetést tartott fenn az Ablaktisz
tító és Takarító-Vállalat tulajdonosával.

Gelley Gábor 
a klinikai panama 

tizedik letartóztatottja
Szombaton, a késő esti órákban beidéz

ték a főkapitányságra Gelley Gábort és Csá
kányi László dr. rendőrfogalmazó meg
kezdte kihallgatását. Gelley élénken tiltako
zott a gyanúsítás ellen, ugy, hogy kihallga
tása a késő éjszakai órákig tartott. Miután

a rendőrségnek megdönthetetlen bizo
nyítékai voltak Gelley bűnösségére vo

natkozólag,
intézkedés történt, hogy a vállalat Igazga
tója a szombat éjszakát már a főkapitány
ság épületében töltse. Vasárnap délelőtt a 
rcndőrfogalmazó ismét maga elé vezettette 
Gelleyt, aki most már beismerte, hogy László 
Gyulával hosszabb idő óta üzleti összekötte
tésben állott és egy alkalommal, amikor 
László Gyula súlyos anyagi zavarára hivat
kozva kérte, hogy segítsen rajta, egy

több száz millió koronáról kiállított 
váltóját zslrálta.

Ezt a szívességet csupán azért tette meg 
Gelley, hogy továbbra is ő kapja meg a ti- 
Xtnhét egyetemi klinika ablaktiszlitási ét 

kosságnak, amelynek különös romantikus hát
teret ad a közkedvelt asszony házassága és 
válása. Régen történt mind a kellő, de a sors
nak különös szeszélye folytán valahogy állan
dóan aktuális ütköző volt az orvosnő jelenlegi 
élete közölt.

Bencze Mária nyolc évvel ezelőtt ment fele
ségül Révész Vidor főorvoshoz, akitől egy esz
tendei házasság után elvált. Ez a válás közös 
megegyezéssel, csendben történt meg s a két 
ember továbbra is fenntartotta a jóbarátságot, 
mert mindkettőt hivatása a Park’-zsanatórium- 
hoz kötötte. Baráti egyetértésben működtek 
egymás mellett továbbra is éveken keresztül. 
Az orvosnő néhány évvel ezelőtt ismét férjhez 
ment egy zenetanárhoz, akivel boldog, nyu
godt, harmónikus családi életei élt. A jókedé- 
lyii, csinos orvosnőn az utóbbi időben azonban 
bizonyos változásokat észleltek kollégái. Ide
ges, nyugtalan volt. Nem tulajdonítottak külö
nös fontosságot ennek. Idegességét tulerőltetett 
munkájával magyarázták. Tegnap délután is 
a szokottnál idegesebb volt és pillanatnyi elme
zavarában követte el tettét. Az öngyilkosságnak 
hire tegnap este elterjedt a városban és azok
ban a körökben, ahol a jómegjelenésü, finom 
modorú orvosnőt ismerték, óriási megdöbbe
nést keltett. Barátai érthetetlenül állnak a rej
télyes öngyilkosság előtt, mert az orvosnő nyu
godt, harmonikus életet élt jelenlegi férjével. 
Mindketten kitünően kerestek, ugy, hogy 
anyagi természetű okok nem késztethették a 
végzetes elhatározásra. Az érdeklődőknek a 
szanatórium orvosa kijelentette, hogy a beteg 
túl van a veszélyen és valószínűleg rövidesen 
felépül. , i ,

takarítási munkálatait. Amikor a rendőr
fogalmazó László Gyulával való szereplését 
tisztázta, áttértek Frischfeld Tivadar üzleti 
kapcsolataira. Gelley erre vonatkozólag 
előadta, hogy neki tudomása volt már hosz- 
szabh idő óta arról, hogy Frischfeld nyug
díjaztatása után szénkereskedelmi vállalatot 
létesített, amelynek egyetlen exiszlenciális 
alapja Szabó Béla klinikai igazgató volt. 
Frischfeld, hogy a klinika részére szóló 
drága szénrendeléseket megkapja, kedvébe 
igyekezett járni a klinikai igazgatónak és 
ezért egy ízben drága, értékes szőnyegeket 
vásárolt és ezekkel az ajándékokkal lepte 
meg Szabó Bélát. A szőnyegek Gelleytől 
származtak, akinek viszont Frischfeld j*cm 
téritette meg az érte járó összegeket, hanem 
elszámolási viszonyban maradva, arra hivat
kozott, hogy Gelleyre nézve is előnyös, 
hogyha a vállalat megrendelése érdekében 
jó viszonyban marad Szabó Bélával.

A rendőrség most tisztázza, a többi szállí
tók között Valnicsck Jenő lakásberendezési 
vállalkozó és Simonyi Károly műszaki ke
reskedő szerepét, akiktől értékes bútorok és 
adat merült fel, amely azt látszott iga-

A súlyos vallomás után Gelley Gábort 
visszavezették az őrizetes cellába, majd

délben, félegy órakor Bartha Gyula 
rendőrtanácaos kihirdette előtte meg
vesztegetés btlntettc miatt az előzetes 

letartóztatásról szóló végzést.

Könyvszakértői 
vizsgádat

Á huspanama-nyőmozás során sok olyan 
adat merült fel, amely azt h látszott iga
zolni, hogy nemcsak ez az egy panama 
húzódik meg a klinikai szállítások mögött 
és éppen azért az ügyészség utasítást adott 
a főkapitányságnak, hogy évekre vissza
menőleg, az összes klinikai szállításokat 
vizsgálják felül és abban az esetben, ha a 
legkisebb szabálytalanságot észlelik, indít
sák meg az eljárást.

Már a nyomozás elején olyan vallomás 
hangzott el, hogy
a szénszállítások körül Is súlyos vissza

élések történtek.
nevezetesen áz, hogy két szénbányavállalat 
évek hosszú során keresztül száz és száz 
vágón szenet szállított a klinikának, ame
lyekről most derült ki, hogy
, a számlázott minőségnél Jóval óllá- 

nyabb fi értéktelenebb volt.

EGÉSZSÉG ÉS BOLDOGSÁG: 
mamaós gyermeke a tisztaság üdítő érzetében, frisseségtőí sugározva, ápolva 
es gondozva. Örömteli egészség nevetve mutatja a ragyogó foggyöngyöket

A^Kalodont fogkrém mindennapi használata a legbiztosabb módja, 
hogy fogaink épségét és szépségét megőrizzük.

Megállapították’, hogy ezzel a visszaéléssel 
beláthatatlan károkat okoztak a kincstár
nak, amely kellő ellenőrzés nélkül, évek 
hosszú során át elfogadta a drága cseh 
szén helyett leszállított köves, palás magyar 
szenet, amellyel nemcsak jelentékenyen 
kisebb kalóriát lehetett kitermelni, hanem 
annak használata a drága és nagy érté kii 
klinikai 'fűtőberendezéseket is teljesen 
tönkretette.

Már intézkedés történt á főkapitánysá 
gon, hogy

holnap könyvszakértők kezdjék meg a 
két vállalat könyveinek átvizsgálását, 

mely alkalommal ki fog derülni, hogy mi
kor és mennyi silány szenet szállítottak a 
klinikák részére. Az elhasznált szén minő
ségét ugyanis már megállapította a rend
őrség, most csupán annak a körülménynek 
a tisztázására szorítkoznak, hogy a két 
bányavállalat könyveiben a klinika szám
láin milyen minőségű és értékű 6zén van 
elkönyvelve.

A rendőrség nyomozásának’ megindításá
hoz Capp Károly tábornoknak, jelenleg egy 
szénkereskedelmi vállalat tulajdonosának

Révész prelátus Kecskeméten kommunis
tának bélyegezte Horváth Mihály pártját 

a kormánypárt vasárnapi gyűlésén
Kecskemét, május 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 
tése.) Kecskeméten a legnagyobb erővel meg
indult választási küzdelem vasárnap, az agi
táció utolsó napján érte cl tetőpontját. A füg
getlenségi párt két helyen, az egységes párt 
pedig a Kossuth-téren tartott gyűlést. Erre a 
gyűlésre Kecskemétre érkezeit Herrmann Miksa 
kereskedelmi miniszter, Neubauer Ferenc, 
Herczeg Béla és F. Szabó Géza kormánypárti 
képviselő kíséretében. Az egységes párt gyű
lését Csősz József nyitotta meg, majd

Herrmann Miksa

k'ereskedelmi miniszter szólalt fel.
A miniszter beszéde elején Kossuth Lajos

ról beszélt, akinek neve nem pártot, hanem 
ideált jelent. Az egységes párt programja a 
kedélyek lecsillapítása, a dolgozó erőknek egy 
táborba tömörítése, egyszóval a gazdasági és 
politikai konszolidáció. Bethlen legnagyobb 
érdeme a szanálás, amelynek fájdalmas áldo
zatai vannak, ma azonban javult a helyzet, 
aminek látható bizonysága az, hogy Budapest 
hemzseg az amerikai és angol bankároktól. A 
kormányzatnak a legerélyesebben szembe kell 
szállania az elharapódzott betegséggel, a sűrűn 
mutatkozó panamákkal, el kell tiporni a ’pa- 
namázókat, mint a haza árulóit.

A kereskedelmi miniszter ezután a maga 
legközelebbi programját ismerlcllc. Kijelen
tette, hogy

feladatul tűzte ki 8000 kilométer állami 
ut építését.

Azt akarja, h’ogy Magyarországon ne legyen 

vallomása járult hozzá. Capp vállalata ki
fogástalan minőségű szenet ajánlott fel 
szállításra és legnagyobb csodálkozására — 
annak ellenére, hogy az ő ajánlata volt a 
legkedvezőbb — a nyilvános árlejtés meg
kerülésével, másnál, jóval drágábban ren
delték meg a klinikák számára a fűtőanya
got, úgyhogy csak a kultuszminisztériumban 
tett panasza után jutott a szénszükséglet 
ölven százalékának szállításához.

Újabb letartóztatások 
várhatók

Az egyre szélesebb mederbe terelődő kli
nikai botrány ügyében a rendőrség erélyeá 
lépéseket tett folyamatban és ennek tud
ható be, hogy az elhangzott vallomások 
alapján a közeli napokban újabb rendkí
vül érdekes fordulat és több ujabb letartóz
tatás várható.

Hétfőre vagy kedden sor kerül egy a 
minisztériumban bizalmi szolgálatot 

teljesítő tisztviselő kihallgatására,
akinek vallomására a szállítások körül tör
tént események tisztázása céljából van 
szükség.

község, amelyhez állami ut ne vezessen. Fon
tos megoldandó problémának tűzte ki a fo
lyók áthidalását, a vasúti hálózat kiépítését, az; 
országnak villamosárainmal való ellátását. t

Révész István, pápai prelátus

beszélt ezután a kereskedelmi miniszterétől 
teljesen elütő modorban. A prelátus ugyanis a 
többi között ezeket mondotta:

— A legnagyobb tisztelettel viseltetem az 
ellenpárt listavezetője, dr. Horváth Mihály 
iránt...

Ennél a kijelentésnél a jelenlévők hatalmad 
tapsban törtek ki, úgyhogy a szónok kénytelen 
volt beszédét félbeszakítani. Majd igy folytatta!

— f.n nem szavazok Horváth Mihály párt
jára, mert ez a párt a kommünt akarja

visszahozni.

Titkosan és nyíltan a kommunistákkal tárgyal 
ez a párt, amelyet az egész ország elutasított 
magától. Félegyháza klakólbólintotta Horváth 
Zoltánt, nekünk sincs szükségünk rájuk. Csak 
két ut áll előttünk: vagy a békés munka, ha 
az egységespártra szavaztak — vagy a kommui 
riizmus.

A pápai prelátus beszéde valóságos konstet.J 
nációt keltett.

Dr. Szabó István és B. Kiss Kálmán egységes
párti jelöltek mondottak ezután progranun- 
bcszédet.
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Rendőri följelentés és bonyolult 
válópör a keddi világítási-üzem

zavar miatt
Mi történt a Krisztina-kőrúton, amig a Fővárosi 

Operett-Színházban sötét volt?
r Á múlt bél keddjén bekövetkezett világí
tási üzemzavar, mikor a villanylámpák a 
pesti oldalon kialudtak és egyiptomi sötét
ség borult a városra, nagyon sok bosszúsá
got okozott a közönségnek. Olyan kellemet
lenséget azonban senkinél sem idézett elő, 
mint egy fővárosi kereskedő feleségénél, 
akinek a világítási zavarral kapcsolatos 
esete válókereset és könnyű testisértésröl 
szóló feljelentés formájában került a rend
őrség, illetve a bíróság elé.

B. Jenő lextilkereskedő és felesége, vala
mint a családi háromszög harmadik oldala, 
a házibarát, Marton Jenő gyári tisztviselő 
állnak ennek a különös ügynek központjá
ban. Az asszony teljes nevét az ügynek szi
gorúan családi vonatkozásai miatt nem kö
zöljük. a pikáns humoru vígjátékba illő 
történet pontos részleteiről azonban

kétségbevonhatatlan rendőri és bíró
sági hivatalos aktákban vannak meg

rögzítve.

B. Jenő, aki jelenleg kényszeregyességi 
eljárás alatt áll, bizalmas barátságban volt 
Marton Jenővel. A nőtlen fiatalember gyak
ran vendége volt a családos kereskedőnek, 
sőt szivcsségből üzleti könyveit is vezette. 
Most, hogy kényszeregyességet kért maga 
ellen, még gyakrabban látogatta őt a tiszt
viselő és az egycsséggel kapcsolatos ügyek
ben tanácsol adott neki. B. Jenő ügyeinek 
rendezése céljából az utóbbi napokban a 
rendes halórai záróra után is üzletében 
tartózkodott és az irodában dolgozott, hogy 
összeállítsa a hitelezők számára szükséges 
üzletviteli adatokat .amiben segédkezett 
peki Marton is.

Kedden délben, mikor eltávozott otthon
ról, felesége azzal búcsúzott el tőle, hogy 
este

egy barátnőjével a Fővárosi Operett- 
színházba megy

'és mivel az. előadás itt kilenckor kezdődik, 
csak későn jön haza. A kereskedő nyugod
tan elment az üzletébe, ahol már várta egy 
üzenet. Marton Jenő hordárral küldött le
vélben közölet vele, hogy el van foglalva, 
este nem jöhet el segíteni, de egyben azt a 
tanácsot adta B. Jenőnek, hogy dolgozzék 
egyedül, mert az adatok összeállítása és be
fejezése egyre sürgősebbé válik.

így is történt. A kereskedő zárás után is 
benmaradt az üzletben és hozzáfogott a 
munkához.

Fél kilenc tájban azonban egyszerre csak 
halványodni kezdett a villanykörte fénye, 
pár percig tompán izzott, azután kialudt. 
Egy szál gyufa világánál botorkált ki B. 
'Jenő az üzletéből és munkájában megzavar
va, bosszúsan igyekezett hazafelé. Otthon a 
n lakásban ugyancsak sötétség fogadta. A 
cselédlány nyitott ajtót. A munkában fáradt 
ember lefeküdt aludni. Tudta, hogy felesé
gének külön kulcsa van és ha megérkezik 
n színházból, be tud jönni a lakásba.

Nemsokára mély álomba merült és reggel, 
tűikor felébredt, a feleségét alva találta 
maga mellett a szomszéd ágyban. Később 
az asszony is felébredt és B. Jenő a világí
tási üzemzavarról teljesen megfeledkezve 
kérdezte:

— Hogyan mulattál a színházban?
>— Nagyon jól, — hangzott a felelet és 

"következett a darab és a színészek megdi
csérése.

B. azután felöltözött és elindult az üz
letbe. Útközben betért a törzskávéházába 
reggelizni és újságot olvasni. Mikor a kezébe 
vette a lapot az első ökölnyi betűs címben 
JAtta, hogy az előző este a város legtöbb 
pontjára teljes sötétség borult, sót legna
gyobb meglepetésére olvasta azt is, hogy a 
villamos mizéria különösen a színházakban

a legmulatságosabb 
operett, a legragyogóbb 

elöadAsban

tel-

okozott zavart, úgy, hogy

a Fővárosi Operettszinház. előadása 
jesen el is maradt.

Megdöbbenésében majdnem kiejtette ke
zéből az újságot. Kételkedve nyúlt egy má
sikhoz, a harmadikhoz, azonban mindegyik
ben csak azt láthatta, hogy a nagymező- 
uccai színházban nem volt előadás. Egyben 
megállapította a lapokból azt is, hogy

a budai oldalon egyáltalán nem volt 
üzemzavar.

Rosszat sejtve sietett haza. Felesége nem 
volt otthon. A cseléd azzal fogadta, hogy

a nagyságos asszony haza ment a ma
májához.

Egy pillantás az ebédlőszoba asztalára az
után mindent értett. Az asztalon egy nyi
tott újság hevert, éppen arra a lapra for
dítva, amelyiken a világítási zavarról szóló 
riport szerepelt.

A lelkiismeretes riporter pontosan meg
írta,

Operettszinház előadásahogjl a Fővárosi

Az Óriás-utca 7. számú ház haramadik eme
letéről levetette magát az elmúlt hét közepén 
Szkender Mária, akinek a Lónyay-utca 3. szá
mú házban jóforgalmu trajikja van. A lapok 
néhány soros rendőri hírben emlékeztek meg 
az esetről és annyira közömbösen regisztrálták, 
hogy az öngyilkos-jelölt trafikosnő nevét is el
ferdítve közölték. ’

A szerény kis rendőri hir mögött egy elhibá
zott élet szomorú tragédiája húzódik meg, 
amely ujabb bepillantást enged

a kártyajátékra alapított klubok sötét 
kártyaszobáiba.

Szkender Mária idősebb leány, aki össze ku- 
porgalotl garasaiból néhány év előtt vásárolta 
trafikját, öreg anyjával vezette az üzletet, ame
lyet szorgalmával, szeretetreméltó modorával 
sikerült fellendítenie. Közben Szkender Mária 
valami örökséghez is jutott, a trafik jövedelme 
is szaporodott és a bankban gyűllek a milliók, 
melyek, egy esetleges házasság révén boldog 
jövőt voltak hivatva nyújtani a tavasz első 
virágain túl levő trafikosnőnek.

A trafikosnö millióinak hire ment a Lónyay- 
ulcában és a Baross-utca környékén és egymás
után jelentkeztek a házasulandó ifjak, akik kö-

Öngyilkos lett egy kártya
barlang kifosztott áldozata
A trafikosnő, aki hazárdjátékban több mint 
félmilliárdot veszített és sohasem volt kártya 

a kezében

Szellejni 
munkcitolt

számára a rendesnél is fontosabb, hogy 
szerveik működésének egyensúlya bizto
sítva legyen. A leggazdagabb étrend mel- 
lett is elvesztheti a szervezet munkabíró- \ " 
sát, tetterejét és rugalmasságát, ha nem X-. 
viszünk a szervezetbe elegendő vitamint, 
még pedig nyersen, mert a főzés elpusz- 
títja a vitaminhatás nagy részét. -—

rej>

ARNEA VITAMISTÁPSZER 
koncentráltan és Ízletes csokoládé csemego alakjában 
tartalmazza az életfontosságú vitaminokat és érté
kes tápsókat. melyek szervezetét megerősítik, ideg
rendszerét felfrissítik és egész közérzetet egy csapásra 
megjavítják. Mindenütt kapható!

’J

íz Erusl-Múzeuin aukciói XXXV.
Főúri lakásberendezés 
festmények, műtárgya! 
régiségek és bútorok

** Aukció:
Május 23-25-lg naponként

E. délután bzi tőt.

elmaradt, de megírta azt is, hogy Budán 
például a Krisztina-körut környékén világos 
volt. Az asszonyt tehát ez a cikk késztette 
arra, hogy férjét be sem várva, hazamenjen 
az édesanyjához.

B. Jenő még egy pillanatig gondolkozott 
és ekkor futott át az agyán, hogy

Marton Jenő, aki tegnap elmaradt az 
Üzletből, Budán, éppen a Krisztina- 

körut egyik mellékutcájában lakik.
Most mór mindent értett. Autótaxiba 

vágta magát és kirobogott Újpestre, a gyár
ba, ahol Marion Jenő dolgozik. Nem találta 
az irodában. Az egyik gépiró kisasszonytól 
megtudta, hogy telefonon kereste egy női 
hang, pár pillanatig beszélgetlek, azután 
Marton elkéredzkedett a főnökétől és izga
tottan elsietett. A kereskedő tovább robo
gott az autón Budára, egyenesen Marton 
lakására. Mikor berontott a szobába, már 
ott találta felesége édesanyját, aki kétség
beesett hangon, izgatottan beszélgetett 
fiatalemberrel.

Most már nem volt szükség a magya
rázatra, hogy hol tartózkodott az asz- 

Hzony, míg a színházban sötét volt.

Pár pillanatnyi izgatott szóváltás, azután 
B. Jenő botjával többször a tisztviselő ar
cába sújtott, úgy, hogy véres esik maradt 
az ütés nyomán, majd elrohant.

Az első útja az ügyvédhez vezetett, 
akit megbízott a válóper meginditásával. A 
világítási üzemzavarral kapcsolatos tragi
komédiának azonban a túlsó oldalról is 
folytatása lett, mert a bántalmazott Marton 
könnyű testi sértés miatt feljelenést telt a 
rendőrségen a férj ellen..

a

Sági Pál.

zelebbi ismeretségbe óhajtottak jutni a trafl- 
kosnő millióival.

És itt kapcsolódik' bele a kártya-klub Szkcn- 
der Mária éleiébe és vitte őt a végzete felé. A 
Szegfü-utca 5. szám alatt levő Terézvárosi Tor
na-Club helyiségében ismét megindult, a kár
tyajáték. — Kráhl Béla a pesti kártyaslepperck 
királya vonult be oda teljes udvarával és az 
elhagyott Szegfű-utcai házban

ismét megindult az élet.
A TTC vezetősége úgy gondoskodott, hogy a 
belügyminisztériumban már belepte a por a 
két év előtti betiltó határozatot, amit Pantl 
Kálmán, azóta már nyugalomba vonult minisz
teri tanácsos, hajtott végre és újra megindította 
a hazárdjátékot. Kráhl Béla maga mellé vette 
öccsét Kráhl Gyulát és sógorát Fuchs Ábrlst, 
akik megtöltötték a TTC termeit az ismert 
pesti játékosokkal.

A bakkasztal körül legnagyobbrészt a 
Markó-utcát megjárt egyének foglal
tak helyet, akik három hónap óta 
éjjel-nappal szakadatlanul folytatják 

a kártyacsatát.
A szegény Szkender Máriát Krahlék slepperei 

*5

a

rávették arra, hogy járjon el ebbe a társai 
ságbn, ahol „előkelő társadalmi élet" folyik és 
itt bizonyosan talál magához méltó férjet. \ 
férjhezmenésre vágyó idősebb leány beugrott 
a csábításnak. Esténkint megjelent a klubbaUj 
ahol körülvették, udvarollak neki és

rávették a kártyázásra.

„Finom, jómodoru urak" tanitgalták a játékrá 
Szkender Máriái, aki azonban képtelen volt a 
komplikált játékot megtanulni. Inkább pénzt 
adott egyes uraknak, akik helyette játszottak 
és vesztettek.

Előbb néhány csupán száz pengőt vesztett, 
aztán a trafikban befolyt napi forgalom össze, 
gét áldozta fel, később azonban hozzányúlt a 
bankban őrzött, keservesen összekuporgatolt 
pénzéhez is.

AHg hat hét alatt
400 millió koronáját vesztették cl a finom, ' 

jómodoru urak
Szkender Máriának, akit mégmindig azzal biz- 
taltak, hogy játszón tovább, a pénzét vissza 
fogja nyerni. Többizbcn megtörtént, hogy éj
jel két-hároin órakor elfogyott a vele hozott 
összeg és ekkor kocsiba ültették a szerencsét- 
len leányt, kinyitották vele a trafikot és on« 
nan

dohánynemüt hozattak cl vele,
amit pofon áron a klubban elvesztegetett 
azt a pénzt is elkártyázta.

A legérdekesebb a dologban az. hogy Szken- 
dér Máriának, aki majd félmilliárdot vesztett, 

soha kártya nem volt a kezében, 
hanem helyette dr. Benedek Lajos ügyvéde 
S.lxla OBI.«-

szives-
jelölt, Bökössy Aladár a TTC elnöke és 
még néhány funkcionáriusa játszott — 
ségből.

És kedden éjszaka elvesztette azt a 
is, melyen reggel árut akart vásárolni 
tikja részére. Tépetlen, testileg-Ielkileg 
törve távozott szerdán reggel a

könyörtelenül kigunyolták és kinevették. Ha
zament Óriás-utcai lakására, olt felment u 
harmadik' emeletre és levetette magát az ud
varba. A Rókus kórházban fekszik azóta ősz- 
szetört tagokkal. A TTC-ban pedig zavartalan 
nul folyik tovább a borzalmas fosztogatás.

pénzét 
a tra- 

„ össze- 
--------- - --oo— - szegfüutcai 

házból, ahol már nem udvaroltak neki, ahol

Ötödizben lett Nemes Zoltán 
Magyarország gyorsíró bajnoka

A Magyar Gyorsírók' Országos Szövetségi 
szombaton és vasárnap tartotta országos gyors- 
iróversenyét a Kereskedelmi Akadémiában. .< 
vasárnap este tartott gyűlés keretében Tragcc 
Ernő dr. magyar kir. gyorirásiigyi kormány
biztos és számos érdeklődő jelenlétében hir
dették ki a kétnapos verseny eredményeit. A 
legnagyobb érdeklődés a percenkénti 4Ó0 szó- 
tagos sebességű, 1927. évi országos gyorsíró- 
bajnoksági verseny eredményének kihirdetését 
kísérte. Első helyre

Nemess Zoltán parlamenti gyorsíró
a négyszeres bajnok került „egységes rendszer
rel Írott" hibátlan dolgozatával. 0 lett Magyar
ország ezévi

gyorsirásbajnoka
s egyben megszerezte a Gyakorló Gyorsírók 
Társasága Fabro Henrik-serleg vándordíjának 
védelmét is. A versenyben a második Papp 
Sándor parlamenti gyorsíró, a harmadik pe
dig Szikessy Ferenc, a Verbőczy-reálgimnáziurrt 
8. osztályának növendéke, a negyedik pedig 
Tóth Jenő, Az Est munkatársa lett. A 300—• 
350 szótagos verseny győztese Weisz Ervin, a 

1 Barcsay-utcai gimnázium, a 300 szótagos ver- 
I senyben pedig első Fodor Antal, a Markó-utcai 

gimnázium növendéke. Kétszáz szótagon első 
lett Szántó Margit, felső kereskedelmi iskolai 

I tanuló.
Általános érdeklődés közepette hirdette ki rt 

bíráló-bizottság nevében Ernst Jenő a német
nyelvű gyorsiróverseny eredményét. A 180 szó
tagos verseny győztese Dreclisler Ottó hírlap
író, a 150 szótagos versenyben pedig az első 
fílazsovszky Miklós parlamenti gyorsíró lett. 
A német nyelvű versenyekre a budapesti né
met- és osztrák követség tűzött ki dijakat, me
lyet a többi dijakkal együtt junius 11-én oszta
nak ki.

FF n BÚTOR részletreI legolcsóbban NemzetiButorház, Dohány u. 6G
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Balthazár püspök vasár
nap általános békességet 

hirdetett a református 
nagygyűlésen

Sipőcz polgármester a keresztény magyarság 
külső és belső ellenségeiről beszélt — Befeje

ződött az első kálvinista kongresszus

Szanálják Windischgraetz 
Lajos herceget

A szanálási akciót a Magyar Földhitelintézet vezeti, amely 
a földmivelési minisztériummal is tárgyalásokat folytat mező- 
gazdasági-és erdőterületek parcellázásáról és eladásáról — 

Ulain Ferenc dr. nyilatkozata

Méltóságteljes hangulatban folyt le az 
országos református nagygyűlés második 
napja is. A Kálvin-téri templom már korán 
reggel zsufoláig 'meglelt. Itt

Balthazár Dezső
debreceni püspök prédikált, aki hangsú
lyozta, hogy a magyar református egyház 
hivatása a buzaszem feladata. Ezerszer jaj 
lett volna a magyarságnak és a keresztény
ségnek, hogyha a kínálkozó kisértések so
rán csak egyszer is felcserélte volna a bu
zaszem élő egyszerűségét, a drágakövek ha
lott diszével. Ma a letiportalások idejét él
jük és ezerszeres erővel kell megragadnunk 
az örökkévaló értékek horgonyát, az evan
géliumot. A fasori templomban

Ravasz László
dunamelléki püspök prédikált. Tiz órakor a 
templomokból négyes sorokban indullak 
meg a küldöttségek a nagygyűlés színhelye, 
az Iparcsarnok felé. Több, mint tízezer főre 
szaporodott tömeg helyezkedett el a gép- 
kiállilási csarnokban felállított elnöki emel
vény körül. A politikai és társadalmi elő
kelőségek égésű sora volt jelen. Elsőnek 
Baltazár Dezső püspök mondott imát, majd 
a következőket jelentette ki:

Békességszerzés okából gyűltünk Itt 
össze, nem pedig harcra. Határozott
ság és bátorság érzete hozott ide min
ket és ámbár a békességet jobban ke
ressük, mint az elrejtett kincset — bé
kességünket igazságunknak áldozatul 
hozni sohasem voltunk hajlandók és 
sohasem leszünk. Mert úgy érezzük, 
hogy a ml igazságunk evangéliumi 

igazság és nemzeti igazság együtt.
Németh Károly főgondnok mondott ez

után üdvözlő beszédet. Szeretettel ^köszön
tötte az összesereglett református testvérek 
ezreit. Feltette a kérdést, hogy szükség 
van-e ilyen tömeg megmozdulásra, mint a 
mai első református nagygyűlés? Majd 
megállapította, hogy manapság különösen 
indokolt a hitélet kimélyitése és az erkölcsi 
és kulturális fejlődés ily módon való elő
mozdítása. A magyar egyházaknak egymás
sal nemes versenyre kell szállaniok.

1 Nem fegyverkezniük kell egymás ellen,

Budapesten öngyilkos lett 
a montecarlói játékklub 

igazgatósági tagja
Több százmilliós vagyonról rendelkezik búcsú
levelében Pless Lajos, a Merán-szúlló öngyilkosa

Rövid jelentés számol be arról, hogy 
szombaton átlőtt halántékkal, holtan talál
ták a Merán-szállóban lévő lakásán Pless 
Lajos müncheni kereskedőt. A nyomozás 
azután vasárnapra megállapította a szomorú 
szenzáció érdekes hátterét és pontos rész
leteit is.

Pless Lajos csütörtökön érkezett a szállo
dába. Pénteken a jugoszláv követségen ví
zumot váltott ki és amikor a szerb konzulá
tusról visszatért, felkereste a szálló igazga
tóját, akitől az iránt érdeklődött, hogy hol 
van a német követség, mert fontos ügyben 
panaszt akar tenni. Bizalmasan elmondotta 
az igazgatónak, hogy a vámhivatalban nem 
adták ki egy nagy bőröndjét, amelyben fon
tos holmija és pénze van. Érthetetlen módon 
arról beszélt, hogy

válófélben lévő felesége
lépett közbe, hogy a bőrönd kiadását meg
tagadják, mert meg akarja őt utazásában 
akadályozni és arról is beszélt, hogy

őt titokzatos emberek üldözik.
rA szálló igazgatója lecsillapította az izgatott 
embert, aki látszólag megnyugodva azzal 
tért a szobájába, hogy másnap elmegy a né
met követségre. Reggel a londiner a szállo
dai szokásoknak megfelelően Pless cipőit 
szobájának ajtaja előtt találta és semmi jel 
sem mutatott arra, hogy a bezárt ajtó mö
gött tragédia játszódott le.
Revolverdörrenést senki sem hallott. Való
színű, hogy

az öngyilkosságot még az éjszaka kö
vette el,

Az asztalon nyitott levelet találtak, amely

hanem a közös ellenséggel szemben 
kell megvívni a harcot.

Megbocsáthatatlan hibát és bűnt követ cl 
bármelyik felekezet tagja, ha a magyart a 
magyartól elválasztja.

Sipőcz Jenő dr. polgármester 
üdvözlő beszédében sajnálattal állapította 
meg, hogy századokon keresztül félreérté
sek uralkodtak a keresztény magyarok kö
zött.

— A közös ellenség ellen kell harcolni 
— mondotta — akik szép számmal vannak 
az ország határain túl, sőt azokon belül is. 
Mert az ellenség az, aki hitellenséget hirdet. 
Az egység révén Magyarország ma már ki
vívta mindenütt a maga megbccsültetését.

Itt a közönség lelkesen

éljenezni kezdte Bethlen Lstván gróf 
m I n iszterelnököt.

Az evangélikus egyház nevében Kemény 
Lajos igazgató-lelkész mondott üdvözlő be
szédet.

Lelkesen ünnepelték Raoul Allier-t a fran
cia kiküldöttet, majd a holland református 
egyház delegátusát: H. J. Wamelink-et, aki 
beszédét magyarul igy kezdte:

— Nem, nem, soha!
A tömeg viharosan ismételte a szónok ki

jelentését. Ezután elhatározták, hogy a kor
mányzót és a miniszterelnököt táviratilag 
üdvözlik.

A diszgyülés ünnepi beszédét Czeglédy 
Sándor főjegyző mondotta .

A nagygyűlés több határozati javaslatot 
fogadott el. Ezek szerint a református egy
ház a 11. helvét hitvallást és a heidclbergi 
kátét tekinti irányadónak, hitvallást tesz a 
nagygyűlés a magyar haza iránt érzett szent 
szcretetéről, minden érték felett álló érték
nek tekinti a lelket és azt hangoztatja, 
hogy igazságos gazdasági rend nem épülhet 
fel az egyéni haszonhajhászásnak elvén, üd
vözli a kormány erkölcsrendészeti rendele
tét és végül hangoztatja a református sajtó 
megalapozásának szükségességét.

Délután a Goudimel-énekkar ünnepi hang
versenyt adott az Országos Zeneművészeti 
Főiskolán, 

ben Pless Lajos elbúcsúzik és rendelkezik 
vagyonáról. Az irataiból kiderült, hogy

egy németországi mechanikai gyár ve
zérigazgatója és igazgatósági tagja a 

montekarlól játékklubnak is.
A nyitott levélben megírja, hogy a vám

házban levő bőröndjében értékes holmik 
vannak, azonkívül

3500 aranymárka és 2000 dinár kész
pénzben, valamint 6500 aranymárka 

értékű részvények.

Kusza, alig érthető mondatokban meg
írja, hogy azért lett öngyilkos, mert üldö
zik, a felesége megakadályozta a tovább 
utazásban, névtelen levelekben megfenye
gették, pedig nem bírja tovább a hajszát, 
testét. Találtak még az asztalon két kis cé
dulát. Egyiken a szálló igazgatóját, mint 
korrekt, megbízható úriembert arra kéri, 
hogy a vámházban levő

bőröndjének kulcsát vegye magához

Megtalálták tárcájában a vámházban 
elhelyezett bőrönd raktári számát is. A 
követségi titkár elhozatta a nagy bőröndöt 
a vámházból, ahol kijelentették, hogy

a bőrönd kiadása körül semmi diffe
renciájuk nem volt Pless Lajossal.

A rendőrség és a német követség értesí
tette a német hatóságokat a titokzatos ön
gyilkosságról. Valószínűnek látszik, hogy

a gyárosnak kényszerképzetei voltak 

és az önmagával vívott belső lelki küzdelem 
között nyúlt a végzetes fegyverhez a vasár
napra virradó éjszakán.

Politikai körökben napok óta beszél
nek egy vásárlásról, amely perfektuálás 
esetén nagy feltűnést fog kelteni min
denfelé. Arról van szó ugyanis, hogy

a földművelésügyi kormányzat tár
gyalásokat folytat Windischgraetz 
Lajos herceg makkospotykai 20(10 
holdas erdőségének megvásárlása 

iránt.
Ez az állami vásárlás annak az ak
ciónak egyik folyamata, amelyet 
Windischgraelz Lajos herceg szaná

lása érdekében indítottak meg.
Windischgraelz Lajos herceg ugyanis — 
mint a fankpör tárgyalása során kide- 
ségekkel küzdött, főként azért, mert 
rült — az utóbbi időben anyagi nehéz
egyik birtokát sem tudta megfelelő áron 
eladni és igy helyzetének szanálása ké
sett. Most

Windischgraetz Lajos szanálása ér
dekében akcióba lépett a Magyar 

Földhitelintézet,
amely Windischgraetz Lajos tartozásait 
illetően a legközelebbről és a legnagyobb 
mértékben van érdekelve.

Ebben a rendkívüli érdekes ügyben 
beszéltünk

dr. Ulain Ferenc,
volt országgyűlési képviselővel, Win
dischgraetz Lajos herceg ügyvédjével, 
aki a következőket mondotta:

— A Magyar Földhitelintézet már kél- 
három esztendővel ezelőtt, tehát jóval a 

frankpör előtt, nagyobb összegű kölcsön 
nőket folyósított Windischgraetz herceg-* 
nek. Ezekkel a kölcsönökkel kapcsolat 
tosan a Földhitelintézet javára biztosit-* 
tatolt az a jog, hogy az ingatlanok egy 
részét, amenyiben a herceg a fizetési kö-< 
telezettségekel pontosan nem teljesítené, 
esetleg szabadkézből is, parcellázásig 
vagy más utón értékesítse.

A Földhitelintézet c jognál fogva 
most azzal n gondolattal foglalkozik, 
hogy kihelyezett követelésének be
hajtása céljából egyes ingatlanré

szeket értékesítsen
és pedig közelebbről az a szándéka, 
hogy mezőgazdasági földet is értékesíti 
sőt tervbe vette esetleg erdőterületek ér-f 
tékesitését is. Ebből a célból

a Földhitelintézet felt egy prepozí
ciót a földművelésügyi miniszté
riumnak arra nézve, hogy nem 
volna-e hajlandó egyes erdőrészlc- 

teket megvásárolni?
Ugyancsak a Földhitelintézet megbizá-t 
sóból már a mezőgazdasági ingatlanok 
felparcellázását is tervbe vették, ezek a 
tervek azonban kezdetleges stádiumban, 
vannak. Hangsúlyozom, hogy

az egész szanálási, vagyis értékesí
tési akció a Földhitelintézet kezde

ményezésére történt,
mert a Földhitelintézet a kihelyezett 
pénzeket vissza akarja kapni. Ismétlem, 
az egész ügy még nagyon kezdetleges, 
stádiumban van.
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HÍREK
— A kormányló Sopronban. Sopronból 

Jelentik: Vasárnap délelőtt szentelték fel és 
adták ál a 3. huszárezrednek a város által 
adományozott uj zászlaját. Ugyancsak va
sárnap délelőtt iktattak be 115 vitézt is. A 
kellős ünnepségen megjelent Horthy Miklós 
kormányzó is. —!"‘ *•*------------- fc"
Sándor belügyi 
Ötvös Lajos. Hcischl 
Miklós képviselők, 
népségeken mondott

valamint Sztranyavszky 
államtitkár, östér József, 

Richórd és Griger 
A kormányzó 

beszédeiben

Bizonytalan a Bankers Trust 
Company kölcsönajánlatának 

elfogadása a mai közgyűlésen

A székesfehérvári püspökségre 
két plébánost terjesztett fel a 

nuncius pápai kinevezésre

Shwoy Lajos és Luttor Ferenc — 
Prohászka örökének jelöltjei

az ün- 
........  . hang- 
sulyozoltan kiemelte Sopronnak és vidéké
nek a haza iránti hűségét. A kormányzó és 
neje este térlek vissza a fővárosba.

— A balneologlal kongresszus 
napja. Balatonfüredcn vasárnap 
folytatták az. országos balneologiai ... 
let kongresszusát és egyben megtartották 
az egyesület liarmincketledik közgyűlését. 
A gyűlés során általános érdekű felszólalá
sok és panaszok hangzottak el. Vámossy 
Zoltán egyetemi tanár és Bánó Dezső kor
mányfőtanácsos kifejtették a balneologusok 
munkáját. Fclber Lipót és Sümegi József 
dr. felszólalása után Ováry Ferenc, felső
házi tag indítványozta, hogy a fürdőkről 
hamis adatokat közlőket büntessék meg. 
Mészöly Gyula és Tábori Kornél értékes 
felszólalása után üdvözlő táviratot küldtek 
'József főhercegnek. Utána megejtették a 
lisslujilást. Elnöknek Vámossy Zoltánt, fő
titkárnak Dalmady Zoltánt választották. 
'A kongresszus tagjai ma kirándultak Ti
hanyba, holnap pedig Veszprém vendégei 
lesznek.

-- Az Omke Miskolcon. Vasárnap tartotta 
Miskolcon közgyűlését nz Omke miskolci cso
portja Balkánin Kálmán dr. és Bodrogiig József 
dr. vezetésével. A közgyűlésen a miskolsi és a 
környékbeli kercskedővilág számos tagja je
lent meg, több szónok feltárta nz ipar és a 
kerskedelein sérelmeit. A közgyűlés tagjai a 
gyűlés után Szikszóra, Homoródra, majd 
Mádra utaztak, ahol az Omke helyi szervezetei 
tartottak gyűlési.

— Egyedi Lajos temetése. Impozáns 
részvét mellett temették el vasárnap dél
ben a Kerepesi üli temetőben a tragikus 
módon elhunyt Egyedi Lajost. A temeté
sen. amely csöndesen és minden ceremónia 
nélkül folyt le, egyetlen gyászbeszéd sem 
hangzott el. A fekete posztóval bevont te
remben a felravatalozott koporsót elborí
totta a megható fclirásu koszorúk tömege. 
Koszorút küldtek többek közt Éber Antal, 
a Magyar Lovnregylct, az. Urlovasok, az 
'Anilin müvek rl.. a Magyar-Olasz Bank 
igazgatósága. valamint az „Áldozatkész 
sportsmannek". A gyászoló közönség a tár
sadalom minden rétegéből rekrutalódott. A 
véglisztességen megjelentek dr. Froreich 
Ernőné kivételével az. elhunyt család tagjai, 
özvegye, kél leányo Kitty és Lisi, fia Egyedi 
György is. Ott voltak az elhunyt jóbarátai 
és ismerősei, gróf Wenckhcim Dénes és Lu- 
czenbacher Miklós, n Lótenyésztők és Ver
senyzők Egyesületének képviseletében, báró 
Herczog Móric, a báró Skcrlec és báró 
Guttmann családok, dr. Jaross Sándor ka
marás, valamint az elhunyt munkatársai, 
tisztviselői és munkásai. Az Operaház-kórus 
gyászéneke után kezdetét vette az egyházi 
szertartás, amit dr. Schwoy Ferenc, a Reg- 
num Marianum plébánosa végzett, majd az 
elhunytat a sirhoz vitték, ahol a gyászdalok 
hangjai mellett elhantolták.

vahár- 
tovább 

egyesü-

Ma, hétfőn délután fél S órakor tárgyalja a 
főváros törvényhalósági bizottsága Budapest 
20 milliós dolláros kölcsönkének felvételét. A 
közgyűlésnek a Bankers Trust Company és nz 
ezzel együtt pályázó többi 14 bankcég ajánla
tának elfogadását fogják javasolni A közgyű
lés álláspontja c pillanatban még

teljesen bizonytalan.
Az egyes pártok még egyáltalán nem foglal
tak véglegesen állást e kérdésben és valameny- 
nyien nehezményezik, hogy a város eddig tel
jesen tájékozatlanul hagyta őket ugy a kői 
csőn előirt feltételeire, mint _az egyes ajánla
tok adataira vonatkozólag. Sőt, az egyes pár
tok kebelén belül is nagy ellentétek jelentkez
nek nemcsak abban a tekintetben, hogy a

kölcsönt tényleg a Bankers Trust Conipa- 
nylól vegyék fel vagy pedig más pályázó 

ajánlatát fogadják-c cl,
hanem a tekintetben is, hogy az alternatív 
6%%-os 93.50, illetve 6%-os 88.50 árfolyamú 
ajánlat közül melyik a megfelelőbb és hogy

az egész összeget egyszerre vegyék-e fel, 
amikor a beruházási program keretén belül a 
főváros csak egyrészét használhatná fel a fo
lyó évben.

A közgyűlés tehát egyelőre
Igen Izgalmasnak ígérkezik,

hacsak az utolsó percben nem sikerül a pár
tok között egyöntetű megállapodást létesíteni.

Érdekesnek tartjuk azonban ilt megemlíteni, 
hogy a mai közgyűlésre

vasárnap estig egyetlen törvényhatósági 
bizottsági tagnak sem kézbesítették ki a 

meghívóját.
A Hétfői Napló-nuk sikerült a kölcsönaján- 

latokba betekintenie és azok feltételeit a kő
vetkezőkben közöljük:

A ?
Bankers Trust Company

6 százalékos 88.50 árfolyamú kölcsön ajánla
tának elfogadása esetén a főváros nettó 
17.700,000 dollárt kap kézhez. A kamat szol
gálat és a törlesztés ez esetben félévenként 
086.732 dollár, vagyis 3,914.372 pengő, egy év
ben tehát a

főváros 7,828.744 pengő fizetési kötelezett
séget vállal magára.

A 6 'és fél százalékos, 93.50 árfolyamú típus 
mellett 18,700.000 dollár készpénzt kapna a 
főváros és a fizetési teher ennek megfelelően 
félévenként 727.562 dollárra, tehát

évi 81.660 dollárral magasabbra emelkedik.
Ez az összeg megfelel évi 8,294.206 pengőnek, 
azaz 465.458 pengővel többnek, mint a 6 szá
zalékos típusnál.

A Bankers Trust a kölcsön beváltott kamat
szelvényei és az általa visszavásárolt, vagy be
vont kötvények összegei után

jutalékot fog felszámítani.
Es pedig a kamat után egynegyed százalékot, 
a visszavásárolt, vagy bevont kötvények név

értéke ulán cgylized százalékot. A k<> vén>^ct 
a newyorki és az amsterdami tőzsdeken Ken 
bevezettetni s a jegyzést a fővárosnak kell ké
relmezni. Kikölötle az ajánlattevő tőkecsoport, 
hogy a kölcsön tőkéjét és kamatát háborúban 
és békében egyaránt a kötvény- vagy «elvéri^ 
tulajdonos nemzetiségére való tekintet műkul 
tartozik fizetni a főváros. A Bankers Trustben 
4 amerikai, 4 hollandi és 7 svájci bankcég 
ÍO\"rWiener Bankverein magyarországi fiók
telepe utján

Dillon, Read. A Co., newyorki bankcég 
1930 junius 1-től 32 évre ajánlott 6 ést félL szá
zalék melleit 86«/fl-tól 87‘/«->g terjedő a fo- 
íyamnml. 6 százalék mellett 79R/atol 80s/g-Jg 
terjedő árfolyammal. „

.4 Magyar Általános Takarékpénztár utján
W. A. Harrlmann & Co. Iné. és Ames, 

Emerleh & Co. newyorki cégek 
ajánlata 35 évi törlesztésre 6«/t% "’ellett 86.64 
árfolyammal, vagy 3% év múlva kezdődő 15 
évi törlesztésre 6% mellett 87.30, vagy 3,2 e 
múlva kezdődő 20 évi törlesztésre 6% mellett 
85 82 vagy 3% év múlva kezdődő la évi tör
lesztésre 6*/,% mellett 90.76 vagy 3% év'múlva 
kezdődő 20 évi törlesztésre 6%% mellett 89.89 
árfolyammal.

A The Equllabk Trust Company newyorki 
bankcég

ajánlata 35 évi törlesztésre 6%% mellett 89.14 
vagy 6% mellett 83.66 árfolyammal.

.4 Magyar Általános Hitelbank, a Pesti Ha
zai Első Takarékpénztár Egyesület és a Ma
gyar Leszámítoló és Pénzváltóbank saját ne
vükben és a Guaranty Trust Company of New- 
york, az Intcrnational Acceptance Bank és 
J. & IV. Scligman newyorki cégeket is képvi
selő

■ N. M. Bothschild & Sous londoni bankház
megbízásából előterjesztett 35 évi törlesztésre. 
6%% mellett 90.4175 árfolyammal ugy, hogy 
az ellenérték 66%-a külföldi bankároknál, 
34%-a magyar bankoknál folyószámlára he
lyezendő el, vagy 6‘/»% mellett 90 25 árfolyam
mal az előbbi kikötés nélkül.

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank a saját 
nevében, valamint a

Speyer & Co. newyorki cég 
megbízásából benyújtott ajánlata 35 évi tör
lesztésre 6%% mellett 92.07, vagy 6%% mel
lett 93.07 árfolyammal 105 beváltási ár számí
tásával, vagy 6%% mellett 91.07 árfolyammal, 
ha a kölcsönösszeg fele 1928 április 1-én ese
dékes, ugyanezzel a feltétellel 6% mellett 87 
árfolyammal.

Az Angol Magyar Bank és a Budapesti Ta
karék és Vásárpénztár utján az

I. Granl Forbcs, a Blair & Co. Ins. és The 
Chase Securilles Corporation

Katolikus egyházi körökben a legkülön-* 
bözöbb kombinációk merüllek fel arra vo« 
natkozóan, hogy ki lesz Prolmszka Ottokár 
utóda a székesfehérvári püspöki székben. 
Egész sereg nevet emlegettek^ Prohii*zk.? 
Ottokár utódjának jelöltjei kozott, anélkül 
azonban, hogy bármelyik kombinációnak is* 
komolyabb alapja lett volna.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap, 
délelőtt

a legbeavatottabb egyházi vezető egyé
niségtől

igen érdekes információkat kapott a székes*, 
fehérvári püspöki szék betöltésére vonatkor 
zóan. Értesülésünk szerint egyetlen ismer
tebb jelöltnek sincs esélye a székesfehérvári 
püspöki székre, és pedig azért, mert

a pápa arra az álláspontra helyezkedik, 
hogy Magyarországon püspökké lehető

leg plébánost nevez ki.
Teljesen- beavatott informátorunk közölte aj 
Hétfői Napló munkatársával, hogy monsig-
nőre

Caesaré Orsennigo pápai nuncius már 
fel Is terjesztett két plébánost a pápá
hoz a székesfehérvári püspökségre való 

kinevezésre.

E két plébános ismert egyéniség, akik azon
ban eddigelé csupán szőkébb egyházi téren 
fejtettek ki érdemes tevékenységet.

Az egyik kinevezésre fölterjesztett plébá
nos Shwoy Lajos, a Damjanich-utcai 

Regnum Marianum plébánosa, a másik 
Luttor Ferenc, Balalonfiired község 

plébánosa.

A pápa e két fölterjeszlett plébános közül 
nevezi ki az uj székesfehérvári püspököt —• 
hir szerint, legkésőbb junius elején. i

newyorki bankárok, valamint Hambros Bank' 
Lt. londoni cég ajánlata 35 évi törlesztésre 
6%% mellett 90% árfolyammal.

— Csicserin népbiztos Franciaországban. 
Párisi jelentés szerint Csicserin orosz nép-, 
biztos jelenleg Avignonban tartózkodik.

— Schréder dr. nyerte meg a RÁC vivóversenyét. 
A RÁC Rendőrtiszti AC vivóversenyét Schréder dr. 
nyerte mcj; 8 győzelemmel. Második Barta lett 8g yo- 
zelemmel?

-- A BTC diadalmas szereplése a torr|iszbajnoksá- 
gokon. Vasárnap rendezte meg MOTESz Magyarország 
egyéni és csapattornász bajnokságát, amit Pelle (BTC), 
illetve a BTC nyert meg.

— Bezárták a kutyakiállitást. A Magyar Eb
tenyésztők Országos Egyesülete a rokonegye- 
sűletekkel karöltve a Tattersallban tartotta meg 
szombaton és vasárnap az országos kutya-, 
kiállítást, amelyen kétszáz fajkutyát állítot
tak ki.

— Közeleg a vakáció! Még csak néhány kurta hét és 
még több idő jut a legkedvesebb olvasmány, a „Tündér
vásár" számára. Csak Írni kell a kiadóhivatalnak (Bu
dapest, V.. Akailémia-u. 10. sz.) és a „Tündérvásár" 
tündérszárnyon ott terem. Előfizetési ára egynegyed 
évre 1 pengő 20 fillér.

— Betegsége miatt felakasztotta magát. A Ceglédi-uí 
24. sz. házban lévő lakásán felakasztotta magát Hercz 
József né 5t éves háztartásbeli asszony. Mire rátaláltak, 
meghalt. Holttestét a bonctani intézetbe szállították. 
Az idős acszony betegsége miatt lelt öngyűkossá.

X Ausztria—Belgium 4:1 1:1). Az osztrák váloga
tott csapat kiváló tormában, nagy fölénnyel nyertQ 
meg az első osztrák—belga futballmérkőzést.

— A Mezőgazdasági Kamara nagygyűlése 
Debrecenben. A debreceni vármegyeház dísz
termében Kállaii Miklós szalmármegyei főispán 
elnökletével gyűlést tartott a Tiszántúli Mező
gazdasági Kamara. A nagygyűlés, amelyen szá
mos iparos, kereskedő és földbirtokos vett 
részt, azt tárgyalta, hogy miként lehetne a mező
gazdasági termények értékesítésének kérdését 
a legcélszerűbben megoldani. A kérdés taglalá
sánál erős bírálattal illették a MÁV tarifapoliti- 
kát és elhatározták, hogy ez ügyben feliratot 
intéznek a földmüvelésüqyi miniszterhez.

— Szenzáció a Dunakorzón. Ugy látszik, tel
jesen visszatérnek n békeviszonyok, amelyek 
lassanként visszahozzák a főváros közönségé
nek kedvelt szórakozóhelyeit. Szemet-lclket 
gyönyörködtető szépségében állították vissza 
régi helyére a volt Ulils-kávéházal a Vigadó-té
ren „Dunakorzó kávéház" néven Politzer Tibor 
és Dauer György. Utóbbinak, aki a közelmúlt
ban a Grcsham-kávéházat vezette, neve és szak
értelme garancia arra, hogy a korzó kényes 
igényű közönsége a legnagyobb kényeimet s a 
legfigyelmesebb kiszolgálást fogja megtalálni e 
meghitt, regi kávéházban. I.átványosságszámba 
megy a hatalmas, gyönyörűen dekorált forrasz, 
kilátással a királyi várra. Amit a felszerelésnél 
és berendezésnél a modern technika nyújthat 
s a belső dekoráció terén a nemes Ízlés docens 
szépségű kiképzésben teremthet, azt idevará- 
szollák a kávéház müértő tervezői: Knoll Lajos 
és Bodon Károly. A kávéház május 21-én nyílt 
meg.

*— Zivataros idő várható. NMetcoroló-' 
giai Intézet jelentése: Zivataros eső vár
ható majd pedig változó idő, megélén
külő északnyugati szelekkel és hösülyc- 
déssel.

— Eljegyzés. Spitzer Ilonka és Kellert Jenő 
jegyesek. (Minden külön értesítés helyeit.)

— ügyvédgyüléseket rendeznek ősszel a 
Balaton mellett. Az Országos Ügyvédszö
vetség igazgatótanácsa tegnap délután ülést 
tartott, amelyen elhatározta, hogy a magyar 
ügyvédség érdekei védelmének hatásosabb 
demonstrálása céljából országos ügyvéd 
gyűléseket fog rendezni. Az első ilyen or
szágos ügyvédgyülést már az év őszén a 
Balaton valamelyik fürdőhelyén tartják 
meg, az orvoskongresszus mintájára.

— Hűvösvölgyben Nemzeti Park Penzió. 
Nyilvános étterem, kellemes üdülőhely. Holtz- 
spach, villamos megálló. Zene, tánc. Penzió 8 
pengőtől. Tel.: Zugliget 843—01.

— Elfogták egy volt postaaltiszt betörőban
dáját. A Teleki téren szolgálatot teljesítő de
tektívek figyelmesek lettek egy fiatalemberre, 
aki különféle ruhaneműt kinél eladásra. Szem
mel tartották a gyanús fiatalembert, aki ké
sőbb eltávozott a Teleki térről a Népszinház- 
utca irányában és betért az egyik népszínház
utcai kocsmába .ahol négy fiatalemberrel talál
kozott. A detektívek igazolásra szólították a 
gyanús társaságot, majd mikor a náluk lévő 
holmikról nem tudtak pontos felvilágosítást 
adni előállitoták őket a főkapitányságra. Itt 
azután kiderült, hogy a Teleki téri fiatalember 
Szegfű Pál lakatossegtd, társai pedig Mettcska 
Péter, Kiments János, Léder János iparosse-. 
gédek és Torma Géza volt poslaaltis’l. Kihall
gatásuk során beismerték, hogy utóbbi hó
napokban egész sereg padlásnetörést követtek 
el. Olyan esetekben, mikor a padlásajtón ke
resztül nem tudtak behatolni, fölmásztak a te
tőre, kibontották a cserepeket és igy jutottak 
be a padlásra Az öt betörőt, akik bevallották 
azt is, hogy a lopott holmikat, kiknek adták 
el a rendőrség letartóztatta, az orgazdák ellen 
pedig gegmditptta gz eUóxáat,

— Kerékpárgázolás. A Simor-utca 43. számú 
háza előtt Szép Zoltán kerékpárjával elgá
zolta Steiner János 6 éves iskolai tanulót. A 
súlyosan sérült iskolásfiut a mentők a Fehér 
Kereszt gyermekkórházba szállították. Szép 
Zoltánt pedig, aki a gázolás alkalmával bicikli
jéről leesett és megsérült, a Szent István- 
kórházba vitték.

— Kötényt Nelly zeneiskolájának növendé
kei csütörtökön este tartották hangversenyüket 
a Vigadóban. A kitünően sikerült hangverse
nyen különösen Barna Erzsébet, Elek Lili, Mé
száros Aranka, Schmiedek Magda és Ily s a kis 
csodrgyerek Hassid Denise szerepeltek nagy 
sikerrel, de valamennyi növendék derekasan 
megállta helyét.

— Súlyos baleset a Millenáris-verseny
pályán. A Millenáris-versenypályán futball- 
játék közben súlyos baleset érte a „Húsos" 
futballcsapat egyik játékosát, Mestyanek 
Ferencet. Véletlenül hozzáütődött egy sebe
sen repülő futball-lapda, amely a játékost 
arcán súlyosan megsebesítette. Mestyaneket 
a mentők a Rókusba szállították.

— Tizenegyezer mérföldet teltek meg az an
gol katonai repülők. Cairóból jelentik: Az an
gol katonai repülők ma megérkeztek Heliopo- 
li^ba. A két vakmerő repülő a Jórcménység fo
káig és vissza 11.000 mérföldet tett meg gépen 
akadály nélkül, és ma délelőtt ereszkedett le 
a város melletti repülőtéren. A repülőket a ha
tóságok ünnepélyesen fogadták.

— Gyümölcsnapi kongresszus Szegeden. Az 
OMKE az Országos Mezőgazdasági Kamarával, 
az OMGE-vel és a Konzervgyárosok Szövetsé
gével május 26-án, Áldozó csütörtökön rendezi 
Szegeden a Magyar Gyümölcs Napja keretében 
II. Gyümölcsnapi kongresszusát. A kongresz- 
szusan előadást tart Wellch István, Varannaí 
Aurél és Gren Károly.

— Leesett az épItőállványróL A Hidegkuti-ul 
2. sz. ház építkezésénél játszadozott többed- 
magával Zabolák László 10 éves tanuló. A kis- 
nz építési állvány egyik gerendájára felmászott 
két emeletnyi magasságba, onnan, egyensúlyát 
vesztve, lezuhant a földre. A szerencsétlenül 
járt gyermeket súlyos koponyaalapi töréssel az 
Uj Sít. János-kórházVs átállították.

— Mirakel! Relnhardt a külföldön nagy sikert aratott 
F. L. Popper, Tip-Top, Náthán cipőujdonságaival, vala
mint 20 pengős reklámcipőivel nagy pünkösdi cipővásárt 
rendez mindkét üzletében: VII., István-ut 26. és IV., 
Muzeum-körut 31.

— A Magyar Jelzálog-Hitelbank igazgatósága Meg
állapította az 1926. évi mérleget, mely 243.851.96 pengő 
tiszta nyereséggel zárul, szemben a tavalyi 181 509.03 
pengősei. Az igazgatóság a junius 28-ára egybehívott 
közgyűlésnek részvényenként 2.50 P osztalék kifizetését 
fogja javasolni.

Dr, KRJDHCSY szakoroos, 
■■■■■■■■■■■■■■■■I rendel: 10—4 és 7—8. 
VIII„ Józsel-körút 2. szám. lg. férfi-én nőbetegeknek 
Legszebb Legjobb _ Legolcsóbb

PAP.. PAP.. PAP..
kárpltosáru, vas- ás rézbútor gyára

Pokr*c» ’üttöny. ágy- és asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, leány
szoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők és 
sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS 
Dudapest, V1IM Erzsébet körút 20, 

«00 kWOO, vWy 31 mi posfsbélycff 
beküldése ellenében postán küldök “
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SZÍNHÁZI napló
Mégéggszer ne mondja senki, hogy vég

leg meghalt az az idő, az aranyos romantika 
bűbájos korszaka, amikor féktelen jóked
vükben a felső tízezer egynéhány tagja 
pezsgőben fürdetik a primadonnát és lepén- 
zelik a „lelkes" diákokat, hogy vegyék nya
kukba a primadonna kocsijának istrángjait. 
Mégeggszer ne mondja senki, hogy kihaltak 
már az urak, akik ilyenféle virtusra voltak 
kaphatók és kicsúszott a föld, a bankvezéri 
szoba padlója az olyan urak lábai alól, akik 
domíniumokat és aranyzsákokat tudtak 
ajándékozni egy csókért vagy egy mosoly
ért. Dehogy haltak ki. Az urak is megvan
nak, a primadonna is virul, aki ilyen nemes 
gesztusokat tud kiváltani az Ür 1927-ik esz
tendejében, a vesztett háborít és a nyo
mor kilencedik évében. Talán színház törté
neti dokumentum, hogy Titkos Ilona szín
művésznő házát egyik mágnásunk repülő
gépről, piros rózsával szórja tele és ugyan
csak ennek a kitűnő művésznőnek és pom
pás asszonynak jutott a szerencse, hogy 
egyik tisztelője egy gyönyörűen berendezett 
főúri villával lepte meg — születésnapja 
alkalmával. Tehát már nincs baj, földet ért 
a Noé tévelygő bárkájából kiengedett ga
lamb. Születésnapjára néhány csokor he
lyett ismét kastélyt kap a primadonna.

V
' Bőven kijutott a héten is a premierekből, pe
dig már melegen süt a nap és meteorológiai 
intézet is kimondja a színházigazgatók által 
annyira gyűlölt mondatot: tartós meleg vár
ható. Egyelőre azonban az a helyzet, hogy a 
színházak nem igen bíznak a tudós intézet 
megbízhatóságában. A Király Színház különö
sen nem, mert főszezonba illő nyári darabol 
hozott. Szilágyi—Zerkovitz uj operettjének pre
mierje a siker jegyben zajlott le es bármit 
mondanak is, néhány Zerkovitz dallal egészen 
biztosan

gazdagabb lesz a pesti utca 
rA legkisebbik Horváth láng szerepeiben Hege
dűs Gyulát, M ed gyászát] Vilmát, a színház két 
kitűnő vendégét illeti az első elismerés, de pom
pásan teljesítették kötelességüket Vaály Ilona, 
Somogyi Nusi, Rátkay Márton, Halmay Tibor 
és Latabár Árpád. — A Fővárosi Operetté Szín
ház újdonsága is méltóan illeszkedik a színház 
előző sikerei sorozatába. A sokat kacagtató el- 
piés darabon

a primszólamot
Kabos, Sarkadl, Kőváry, Fejes Teri viszik, de 
* fiatalok közül egyre jobban ehhez a gárdához 
nevelődik Fodor Artúr és Keleti László is. —r 
A Városi Színház újdonsága, mint ezt a szín
háznál is előre látták, nem hozta meg a sikert. 
Dilettáns ezek librettója és még dilettánsabb a 
muzsikája a Balatoni legendának, amelyet va- 
sSrnap este

három előadás után
utoljára játszott a színház. — A Nemzeti Szín
ház „Fiaml“ cimen Guiraud ur színmüvét mu
tatta be. A bemutatónak

egyetlen magyarázata és mentsége 
Heltai Jenő brillláns fordítása és a szereplő 
színészek teljesítménye. Márkus Emília, Gál 
Gyula és ürag Tivadar többet adtak, mint 
amennyit a Nemzeti Színháznak az a késő ta
vaszi darabja megérdemelt,

Az Andrássy-uti Színház uj úgynevezett „vi
dám" műsora, amelyet jórészt rejtrizekböl vá
logattak össze, legfeljebb a tulajdonosoknak 
volt vidám, amennyiben a premierre minden 
jegy elfogyott. Annál szomorúbb volt a közön
ségnek, amely nem a vicceken de a helyiség 
már adott temperaturáján melegedett fel. Az 
egyetlen üdítő oázis

Németh Juliska 
szereplése volt, aki a kabarék jobb idejéből 
hozta magával azt a hangot és stílust — ami 
mostanában sajnos igen gyakran hiányzik az 
Andrássy-uton

Vasárnap arról értesítette Németh Mária 
la Városi Színházat, hogy elénekli junius 
elején a Toscát. Németh Máriának 

uj szerepe a Tosca
amelyet még sem Pesten, sem Bécsben nem 
énekelt. Junius elején a Városi Színház 
szezónjának végén Németh Mária egyetlen
egy estére lesz a színház vendége.

Junius elsején zár a Royal Orfeum, 
Ugyanakkor uj, olcsó kabaré nyílik a hely
ségében,

Bársony István
H népszerű kabarészinész és rendező kon- 
feorciális kabarétársulatot alakított, amely 
olcsó pénzért, itt akarja átjátszani a nya
rat. Bársony István vállalkozásáról a kővet
kezőket mondta:

— Mivel a kollektív szerződésünk' csak 
9 hónapig gondoskodik a megélhetésünkről, 
ini pedig az év to”ábbi 3 hónapjában is élni 
^karunk, kénytelenek voltunk ezt n kaba
rét színészi konzorciummal megalakítani. 
Remélem .hogy sikerülni fog megélni.

Nem lesz több bemutató ebben a szezonban, 
a Vígszínházban. Szó volt arról, hogy az Éden- 
kert még júniusban színre kerül, de a bemu
tató teljesen szükségtelenné vált a „Világbajnok" 
emelkedő tendenciájú sikere miatt. Az Edén
kért próbáit ugyan még ebben a szezónban 
megkezdik, de csak azért, hogy

szezonnyitó darabja
Jegyen a Vígszínháznak szeptemberre.

S ZI\HA Z - MOZI———

Vidéki turnéra készül 
a Nemzeti Színház!

A terv szerint két turnézó társulat alakulna a 
Nemzeti Színház művészeiből — Hevesi Sándor 
csak elsőrendű tagokból álló csoportnak engedi 
használni a „Nemzeti Színház társulata" címet

Néhány Írét választ csak el a Nemzeti Szín
ház kapuzárásától, amikor az ország első szín
háza kéthónapos pihenőre küldi a tagjait. A 
szinház igazgatóságához most a szünet meg
kezdése előtt érdekes terv érkezett, amely 
Hevesi Sándor dr. igazgató tetszésével is talál
kozott.

Hevesi igazgatót ugyanis felkereste Forgách 
Jenő impresszárió és azt az ajánlatot telte, 
hogy a Nemzeti Szinház tagjaiból

két társulatot állít össze, amelyeket orszá
gos vidéki turnéra visz.

Az egyik társulat klasszikus reperlóirral, a 
másik társulat modern darabokkal lépne a vi
dék közönsége elé.

Hevesi Sándor, aki egész évben a leghaláro- 
rozoltabban ellenezte a szinház tagjainak ven
dégszereplését és ezzel elzárta az aránylag so
vány gázsija színészeit a jövedelmező vendég
szereplések elől — ezt a tervet osak abban az 
esetben engedi keresztülvinni, ha az alakuló 
két társulat valóban a

Nemzeti Szinház reprezentatív erőiből 
alakulna.

Abba természetesen nem lehet beleszólása, 
hogy a színház tagja hogyan tölti szabadság 
idejét, hogy ezalatt a két hónap alatt vidéken

Rátkai perel, mert nem 52 
hanem 44 éves

Furcsa hitelrontási per, amelyet azonban 
nem színésznő, hanem táncoskomikus indít

Az egyik' hetilap a napokban cikket' irt 
Rátkairól, mint boldog családapáról. A cikk 
írója elmondta, hogy Rátkai fia György 
Amerikába készül rajztudományának fej
lesztése céljából, a leánya pedig, aki kita
nult masamod is, elegáns kalapszalónt nyit 
a Váci-utcában. Ezekután megjegyezte a 
cikk, hogy Rátkai, aki már 52 éves, kifáradt 
az élet küzdelmeiben és nyugalomba vonul.

A cikk megjelenése után Rátkai Márton, 
aki

44 éves és akinek esze ágában sincs 
nyugalomba vonulni,

hiszen most aratja sorozatosan legnagyobb 
színészi sikereit, feljelentést tett a cikk

New-York ezer csodája filmen
Film készült a modern élet Mekkájáról — 

Tóm Mix cowboy persziflázsa
Sokat beszélnek nálunk New-Yorkról, a vá

rosok városáról, ahová minden ember, ha csak 
távoli, ki nem mondott álmában is cl akar 
egyszer jutni. Újságcikkek kolumnái öntötték 
már a ismeretek egész tárházra valóját a szó-' 
dületesen fejlődő, óriási arányokban növekedő 
városról, amelyek csak ogy célt értek el: vá
gyat ébresztettek a modern élet Mekkája iránt.

A film feladata kielégíteni a vágyat. Elvinni 
a Brodivay forgatagába a City nagystílű üzleti 
éleiének rejtett utcáiba és a félvilági

mondáin élet káprázatos világába.
Ez a film, amelyet „New-York" cimen e héten 
mulat be az UFA filmszínház, valóban meste
rien teljesíti a feladatát.

A UFA és az 0MN1A, tekintettel a tavaszi

Rudolf Valentíno
egyetlen burleszkvígjátéka

Budapesten is bemutatásra kerül
A párizsi lapokat és közönséget szenzációs 

fllmérdekesség foglalkoztatja most, egy kitűnő 
film, melynek főszereplője nem kisebb szemé
lyiség, mint Rudolf Valentina. — A tragikusan 
elhunyt nagy művésznek élete utolsó szakában 
az az ötlete támadt, hogy Mac Murray-cl vig- 
játékot játszik el, s ha a kísérlet sikerül, több
ször is átrándul erre a művészi területre. — 
Hagyatékában ráakadtak erre az érdekes filmre 
A Amerika után most Párisban hozták jzlnrt 

nyaral-e vagy játszik-e, de a
„Nemzeti Színház társulata" nevet

csak akkor engedi azoknak a szinészcsopor- 
toknak használni, ha ezek valóban képviselik 
azt az előkelő játékstílust és nívót, amit a vi
déki közönség joggal elvár akkor, amikor az 
ország első színházának nevét olvassa a pla
kátokon.

Ugyanakkor megkezdődlek a tárgyalások a 
Nemzeti Szinház elsőrangú szirfésezivel, akik 
közül legtöbben örömmel vállalkoztak a nyári 
turnéra. Itt derült ki, hogy

Rózsahegyi Kálmánon, Kiss Ferencen és 
Márkus Emílián klvUl

alig vendégszerepelt még vidékén. Nemzeti 
Színházi színész, kivéve persze azokat, akik 
vidékről kerüllek az ország első színpadára. 
A Nemzeti Szinház igy együttesen

már évtizedek óta nem vendégszerepelt 
vidéken.

A turnézás pedig egyenesen nóvum a kon
zervatív légkörben élő színészek számára. A 
turné összeállítása még a kezdetén van, igy 
neveket különösen névsort nem közölhetünk 
azokról, akik nyári pihenés helyett részt fog
nak venni a turnén.

szerzője ellen

hitelrontás elmén.
A feljelentésben erkölcsi kártérítést kér 

a cikk szerzőjétől, ■ aki fiz évvel megöregi- 
tette, ezáltal művészi hitelét veszélyeztette 
és rontotta. A táncoskómikusnál a fiatalság 
életkérdés. Rátkay Márton, aki most für
gébb, jobbkedvü és boszorkányosabb lábú 
táncos, mint valaha, kkijelentette, hogy nem 
tűri azt, hogy tendenciózus közlésekkel ve
zessék félre a közönséget, de nem tűri azt 
sem, hogy legprivátabb magánügyeit a nyil
vánosság elé vigyék. A művészkörök nagy 
érdeklődéssel néznek a nem mindennapi 
per elé.

szezonra cowbay filmet is hoz, természetesen a 
legkedveltebb filmslarral Tóm Mix-el a fősze
repben. Tóm Mix az Előre című cowboy film
jében kissé persziflálja azokat a szokott sab- 
lón vadnyugati történeteket, amelyek sabloni- 
zálva már régen helyet kaplak a világ film
színházainak vásznain. Tóm Mix a legerede
tibb, a .legférfiasabb és legszimpatikusabb 
cowboy-star ebben fölényes „hangú" szerepé
ben, bizonnyal utat talál újra a pesti közönség 
szivéhez.

Az UFA és az 0MN1A filmszínházak a két 
sláger filmen kívül egyéb meglepetéssel ked
veskednek a közönségnek. Egyik

előkelő művésznőnk
a írét film között dalokat fog előadni.

a Mulató gyöngye cimen s hogy milyen siker
rel, arra bizonyság a Malin kéthaqábos cikke, 
amelyben megállapítja, hogy Valcntino lenyű
göző egyénisége a zsenik abszolút fölényével 
érvényesül mindenfajta szerepben s érthető az 
a lázas érdeklődés, amellyel a filmet Párls fo
gadta.

A Rudolf Valcntino-film, csütörtökön a Cor
vinban és Kamarában kerül bemutatásra

Megnyílt 
a Márkus Park-mozi

A búién derült, csillagos ég és kellemes ta« 
vaszi este asszisztenciája mellett tartotta ün
nepélyes megnyitó előadását a

Márkus Park-Mozi,
amely mér első műsorával- is reprezentálja azt 
az uj irányt, amelyen Daróczy József alezredes 
igazgatása mellett haladni fog. A park, tavalyi 
elegáns képe csak előnyére változott. Színes 
villanyégők Ízlésesen hálózzák bo u park-mozi 
várakozó udvarát és nézőterét, ahonnan eltűn
tek az étkező páholyok és helyet adtak az uj 
széksoroknak, amelyekre a mozi

hatalmas méretei
ellenére minden bizonnyal szükség lesz.

Rod la Roque izgalmas képét, slágerburleszk’ 
pompás fllmszinmü váltja fel. A közönség 
cigarettázva, kényelmesen a szabad ég alatt, 
jó levegőn nézi a képet és nyaral. Mert való
ban nyaralással ér fel az a két óra, amit a 
Márkus Park-Mozi nézőterén tölthet cl as 
ember.

A nyári Tabarin. A népszerű Rákóczi-uti mu
lató, a Tabarin, amely egész télen műsorával 
vezetett, most a téli helyiség mellett pazarul 
átalakított nyári bárt nyitott meg. A megnyitás 
estéje óta a legelőkelőbb társaságok látogatják^ 
a Rákóczi-uti bárt, ahol Kalmár Tibor zene
költő muzsikája mellett nagyszerű és kcllcmei 
szórakozásban van részük.

Sikermüsor
A Vígszínház jövő hete.

Négy nagy siker tölti be váltakozva a Vígszínház iövS 
heti műsorát. Szinrckerfil:

Vasárnap, héttőn, szerdán, pénteken és lövő vasár< nsp este;
A VILÁGBAJNOK.

Kedden és szombaton:
NEM NŐSÜLÖK! 

Csütörtökön:
AZ EZÜST KAZETTA.

.Vasárnap délután (mérsékelt helyárak):
A NOSZTY FIÚ ESETE TÓTH MARIVAL.

MIRAKEL- 
csooe,

hogy milyen olcsó árakkal

„agyPŰNKÖSOelöm

CIPŐVÁSÁRT
VII.. István út 26. * IV.. Múzeum körút 31.

A Wiesenthal - kabaré I
utolsó 8 előadása a >

Terézkörúti Színpadon I
Kezdete VjO órakor.Telelőn : 265—54. |

Budapest legnagyobb 
színházi eseménye 

A színpadi rendezés 
szenzációja 

A legérdekesebb dráma

Oroszor
Karlheinz Martin

Csortos Odry 
Slmonyl Mária

F

Törzs

Csókról-csókra
75-ik jubileumi előadás

Titkos Ilona Csortos Kertész

Magyar Színház
A Wiesenthal - kabaréi 

utolsó 8 előadása a
Terézkörúti Színpadon I
Kezdető órakor.Telelőn; 265 -51.1

Jardin de Paris
Telelőn: JóxscK 886-81.
Ma és mindennap

este 0 órától UrórAig vilégvAront táncmüsor
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SPORT
A Budai 33-as az első liga 

utolsó helyezettje
A Nemzeti legyőzte a gyenge Hungáriát — 
A Sabaria félsikere s a Bástya kudarca saját 

otthonában —
' Tegnap volt az I. liga utolsóelőtti fordulója, 
amely nemcsak nagy meglepetésekben bővel
kedett, hanem egyúttal tisztázta az utolsó hely 
kérdését is.

As ntokó hely birtokosa a jobb sorára ér
demes Budai M-asok csapata lett,

miután a Nemzeti a Hungária fölött aratott 
pompás győzelme folytán tizennégy pontra 
tett szert, mig a Kispest csapata a Sabaria el
leni döntetlenje után egy pontot szerezve, ti
zenhárom pontot ért el, amelyet a budai klub 
akkor sem tudna behozni, ha az utolsó for
dulóban a III. kér. TVAC csapatát le is győzné. 
A meglepetések közé tartozik egyébként a 
Bástya veresége saját otthonában a III. kér. 
TVAC-lól is. Az Újpest tizenegye megérdemel
ten. de csak' küzdelem után gyűrte maga alá 
a második félidőben lábrakapó Vasasokat. — 
A tegnapi elsőligabeli meccsekről egyébként 
az alábbiakban számolunk be.

"í'' Nemzeti—Hungária 1:0 (0 :0).
r A teljéién letört Hungária ellen ■ kiesés rémétől 
veszélyeztetelt Nemzeti nagy lelkesedéssel játszott, s 
bár jó adag szerencsével, do nem érdemtelenül, két 
ign értékes pontot ragadott cl nagynevű ellenfelétől. Az 
hó félidőben a széltől támogatott kék-fehérek a 12. 
percben veszélyeztetnek, amidőn Molnár felsősarkos 
lövését Gallina szenzációsan védi. Spitz érvénytelen 
gólja után a Hungária több biztos helyzetet hagy ki. 
bár Gallinának is akad védeni valója. Szünet után 
már az ellő percben eldől a meccs sorsa, amidőn 
Spitz a tétlen Ujváry mellett a meccs egyetlen gólját 
jraaj». Ezután mindkét fél több jó belvzctet clídcgcs- 
kedík.

Újpest—Varasok 3:2 (1»0).
Érdekes és változatos játék; az Újpest nehezen, de 

megérdemelten győzött. Az I- félidő egyetlen gólja a 
20. percben esik; Fogl II. okos szabadrúgását Sc.hallcr 
levágja (1 ; 0). A Vasasok litmmer révén egyenlíthet
nének. ám a labda Benedáról visszapattan. Szünet után 
•a 4. percben Schaller szép lövése ujnb gólt hoz. A 12. 
nercben Takács bombája 2 ;1-re állítja az arányt, 
amely csak a 43. percben növekszik P. Szabó fejes
góljával. Az utolsó percben 11-es az Újpest ellen. Fogl 
Tfl-at tiszteletlenségért kiállítja Biró Sándor biró. majd 
ezután Takács belövi a büntetőt.

III. kér. TVAC—Bástya 2 :1 (0 :1).
’Á Szegeden lefoly meccs a fővárosi csapat váratlan 

győzelmét bezta. Solti góljával szünetig a hazai csá
vát v*mG de helycsere után Horváth szabadrúgása, 
majd konyor gólja a III. kér. TVAC győzelmét hozza 
meg. Kaim Ferenc bíróval n szegedi publikum nem 
volt megelégedve s igy élénk tüntetést rendeztek ellene.

Kispest—Sabárla 2:2 (1:1).
Izgalmas mérkőzés. Bureseh lövi ■ vezető gólt, ame

het FOrstner egyenlít. A II. félidőbe# Mászáros szép 
labdája újból n Sabáriát juttatja vezetéshez, ám ezt 
is egalizálja a Kispest csapata Dudás tizenegyeséből.

A Slavia legyőzte a Ferencvárost
A Ferencváros csapatát vasárnap a prágai 

Slavia látta vendégül. A magyar professziona
lista liga első bajnoka, ellenére annak, hogy 
a mérkőzés egyes fázisaiban nagy fölényben 
is volt,

balszerencséje folytán 2:1 arányban ve
reséget szenvedett.

A Ferencváros a Slavia nemzetközi atlétikai 
viadaléin résztvett FTC-allétákkal együtt ma 
érkezik haza.

A Bocskay győzelme és a Bak 
veresége eldöntötte a második 
ligabajnokság második helyét
A második ligabajnokság vasárnapi esemé

nyének középpontjában a BAK—Rákospalota

HUNGÁRIA-UT,
csütörtökön, május 26-án d. u. %2 órakor 

ÚJPEST—BÁSTYA 
utána ’/»4 órakor

FERENCVÁROS—BUDAI 33-as 
kupa, középdöntők 
utána %6 órakor

SLAVIA (PRÁGA)—HUNGÁRIA

Fővárosi Operettszínház

A legdrágább hely 4 P
Hz Operaház fantomja

Gaston Leraux regénye Ilimen

Fiszirepben: LOH Chaitty

Újpest győzött
bajnoki találkozója állott, de érdeklődés előzte 
meg a Bocskay—Ékszerész vasárnapi mérkő
zését is. A BAK vereségével és a Bocskay győ
zelmével azután eldőlt a második hely kérdése 
is. Az Attila ugyancsak győzött és igy előnye 
most már 5 pontra emelkedett. — Meglepetés 
a Terézvárosnak a Somogy felett aratott győ
zelme. A második liga vasárnapi eredményeit 
itt adjuk:

Attila—Soroksár 2:0.
Bocskay—Ékszerész 3:0.

Halasi Gyula dr., olimpiai 
világbajnokunk kikapott 

Miskolcon
A Hétfői Napló miskolci tudósitójának telefónjelentése

Miskolc, május 22.

Nagy érdeklődés melleit tartották meg a 
vasárnapi napon Miskolcon az országos ga- 
lamblövészeti versenyt. A miskolci lóverseny
pályán lefolyt versenyen résztvett Halasy 
Gyula dr., Magyarország olympiai galamb- 
lövőbajnoka is. Már a verseny elején észre
vehető volt, hogy Halasy >— akinek győzelmét 
mindenki csaknem bizonyosra vette — meg
lehetős indiszpozicióval küzd.

Az agyaggalamblövő versenyben Szénássy

A MAC végleg megnyerte a 
Pannónia vándordijat

Érdekei versenynek Ígérkezett a pincératléták lubi. 
láris versenye, de az eredményeket erősen befolyásolta 
a hatalmas szél. A Pannónia vándordíjai a MAC végleg 
mgnyerte.

Részletes eredmény: 560 méteres síkfutás: 1. Barsy 
(BBTE) 1 p. 06.4 mp. 2. Ferencz.v (MAFC) 1 p. 10 mp. 
1500 méteres siklatás Rfike vándordíj: 1. Nagy (BEAC) 
4 P. 21 mp. 2. Ferihegyi (MTK) 4 p. 2S mp. 150 
méteres síkfutás; 1. Hajdú (FTC) 16.4 mp. 2. Paitz 
(EAC) 16.6 mp. — 100 méteres síkfutás; 1. Fluck 
(BBTE) 11.2 mp. 2. Paitz (BEAC) 11.2 mp. 3. Hajdú 
(FTC) 11.2 mp. 10 angol mrfd. futás: 1. Mnjorossy 
(ESC) 56 p. 36.6 mp. 2. Kultsár (MAC) 56.38.2 mp. 3. 
Király (ESC). — 800 méteres II. osztályú futás: 1.
Il’olczcr (MTK) 2 p. 10.8 mp. - Sulydobás II. osztályú;
1. Bácsalmóssy (BEAC) 12 in. 79 cm. — 4 X 200 méteres 
junior staféta: 1. MAFC 1.38 p. — 4X800 méteres 6ta-

>A világbajnok*
a

Vígszínházban
Legközelebb ma hétfőn, szerdán, pénte

ken és vasárnap
■..............  iw a.......... ...must « m w m w iá

!! Még három napig ! !
A FRANCIA BABA

(Egy táncosnő szerelme).
A póstarablók. (Vadnyugati történet). 

Főszerepben : BUCH JOHNES.
IlOYAL-APOLLO
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Terézváros—Somogy 8:1. 
Rákospalota—BAK 2:1. 
Pesterzsébet—Erzsébetváros 1:1 
Városi—Húsos 3:0.
Turul—Kossuth 1:0.

Még nem dőlt el a kiesés kérdése a második 
ligában.

A második ligabajnokságban a kiesés kérdését az 
komplikálja, hogy úgy a Városi AC, mint a Teréz
város, megnyerték vasárnapi mérkőzéseiket. A bajnok
ság állása vasárnap este igy alakul: 1. Attila 41, 2. 
Bocsknv 36, 3. Bak 36. 4. Turul 32, 5. Somogy 31. 6. 
Soroksár 29, 7.Bákospalota 29, 8. Iiusos 25, 9. Pest
erzsébet 19, 10. Erzsébetváros 19, 11. Kossuth 14, 12. 
Városi 12. 13. Terézváros 11. 14. Ékszerész 9 ponttal.

A BSE. vasárnap elszenvedte 
első vereségét

Az elsőoaztályu amalőrbajnokságnak nagy 
szenzációja van. BSE csapata, amely a teg
napi napig egyedül élvezte a veretlenség nim
buszát, vasárnap a Törekvés csapatától 2:0 
arányú vereséget szenvedett.

Az amatőrbajnokság másik meglepetése a 
MAC-nak 6 : 1 arányú veresége a BEAC-tól. A 
többi eredményeket itt adjuk: URAK—BRSC 
3:1. BTC—33 FC 1:1. MÁV—MAFC 2:1. 
Postás—Zugló 2 : 0. Kelenföld—UTSE '1:1. 
Vasas—Ékszerész 1:0. KAOE—MTK 2:1

Istvánnal szemben vesztes maradt az 
olympiai bajnok,

akin a délutáni verseny folyamán is szemmel- 
láthalóan észre lehetett venni, hogy nincs jó 
formában. Az élőgalamblövési verseny elöl a 
bajnok már vissza is lépett, úgyhogy az ő rész
vétele nélkül folyt le a versenynap legérdeke
sebb része. A galamblövőverseny első diját 
Csávik Zoltán, a második dijat Botka, a har
madikat pedig Lakner István nyerte. A ver
seny nagymértékű jutalmait az este megtartott 
banketten osztották' ki a verseny győzteseinek.

féta Pannónia vándordíj: 1. MAC 10 P. 36.8 mp. 2. 
FTC 10.38 p. 3. MTK 11.15 p.

A Testnevelési Főiskola versenye.
Vasárnap rendezte meg a Testnevelőd. Főiskola atlé

tikai versenyét a kővetkező eredményekkel: 110 méteres 
gátfutás II. oszt.: 1. Kozák (TFSC) 19 mp. — Magas
ugrás junior; 1. Kovács (TFSC) 160 cm. — Rúdugrás 
hendicep: 1. Simon (MAFC) 3 m. 20 cm. — 101 méte- 

rés síkfutás: 1. Balogh (MAFC) 11.2 mp. — Diszkosz
dobás hendicep; 1. Mayer (TFSC) 40-23. — 1510 méte
res síkfutás: 1. Fülőp (BEAC) 4 p. 30.2 mp.

Tóth Péter (MAC) nyerte a Tiszti V. C. 
kombinált tőr- és kardversenyét

Vasárnap este fejeződött be a Tiszti Vivő Club kom
binált tőr- és kardversenve. amit Tóth Péter nyert 
meg Rády és Apáthy előtt.

A SZERENCSE KALAP
Vígjáték 7 felv. - Főszerepben: JOHNY H1NES. 

A póstarablók. (Vidám vadnyugaal tömónet).
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Vasárnapi sporthírek
y Budapert teniszbajnokságait vasárnap folytatták s 

szénatéri rályán. Budapest bajnokság. Férfi párost 
Krepuska. Víg—Luppu, Bartus 6:4, 6:4. Aschner, 
Zeiner-Jakobi dr.. Aielo 6:3, 7:5. Budapest bajnok. 
»ág. Vegyes páros; Luppu, Pák sy né-Bar tus, Halászná 
6:2, 6; 0. Hegycssy. Schrédcri.é—Kiss, Szaplonczayná 
6; 1. 6:0. Hcgyess.v, Schréderné-Luppu, Paksyná 
6 : 1,6:4. A vegyes páros döntőt és az ifjúsági döntőt 
ma <1. u. %5 órakor tartják meg.

X Glóbus—Pápai-Korvin 6:1 (S : I). A Glóbus, 
nyomda csapata szép játék után nagy fölénnyel győzte 
le ellenfelét.

X Jő) elkerült a vasárnapi cserkésznap. Vasárnap 
délelőtt az üllőiuti uályán rendezte meg a cserkész- 
szövetség háromezer cserkésszel a cserkészsportünne. 
pélyt.

X A Grimm—Vlda-púr győzött a KAC kerékpáros, 
ítufétaversenyén. A Kispesti AC vasárnap rendezte 
meg a gödöllői országúton kétszer 50 kilométeres sta
féta versenyét. A versenyt a Grimm—Vida-pAr (BSE) 
nyerte meg 3 óra 5 perc 54 mp.-es idővel. Második 
a Szenes—Jekse-pár (KAC) 3 óra 9 p. 40 mp. alatt, 
harmadik a Huszta—Hölcjl-pár (Világosság). A verseny 
óvás alatt áll.

ÜLLÖI-UTI PÁLYA

vasárnap, m^jus 29-én délután ’A4 órakor
VASAS—NEMZETI
utána #6 órakor

FERENCVÁROS—BÁSTYA
liga-mérkőzések

LÖSPORT
Alagi díj:

1. Vysehrad, II. Bűvész, III. Sodaminf
A lovaregylet harmadik májusi vasárnapjá

nak eseményei is igen szépszámú, előkelő kő. 
zönség előtt folytak le. A törzspublikumon kí
vül egyre szaporodik azoknak a száma, akik 
békében is hűséges ünnepnapi látogatói voltak 
a túrinak s akiket éveken keresztül mostoha 
anyagi helyzetük tartott vissza kedvenc vasár
nap délutáni szórakozásuktól. Mint nagyon 
ritka vendéget üdvözölték a Lovaregylet urai 
tegnap a jobboldali első páholyban helyet fog
laló Búd János pénzügyminisztert, aki Szabók# 
Alajos államtitkár és Lakky István miniszteri 
tanácsos társaságában végignézte mind a hat 
versen vt s a szünetek alatt szívélyes eszmecser 
rét folytatott Festetics herceggel, az igazgató
ság tagjaival és Harkányi János báróval.

A naip főeseménye, a két Derby főpróbájá
nak szerepét ezidén tökéletesen betöltő: Alagi 
dij a magyar tenyésztő szempontjából szomorú, 
eredménnyel végződött. Győzött a verseny 
egyedüli idegen résztvevője, az osztrák-német 
származású Vysehrad-starttól a célig fölénye* 
sen uralva a helyzetet. A cseh tulajdonban: 
levő (Stall Cechoslavia—Steyskál Ferenc)) 
mén rögtön start után az élre állt s hosszak* 
kai vezetett jSchönbrunn előtt, mig Bűvészt law 
vasa az utolsó helyen tartja. Az egyenesre for
dulóban Schönbrunnt Sodamint váltja fel, 300 
méterrel a cél előtt pedig Gutái teljes erővel 
versenybe dobja Bűvészt, mely imponáló stí
lusban hagyja el Kardost, Schönbruntn és So- 
damintet, már már a vezetőt is megelőzi, d« 
alig 30—40 méterrel a cél előtt kifullad, majd

nem megáll s Vysehrad könnyen egy hosszal 
győz.

A részletes eredmény a következő:
I. futam: 1. Lázadó pari) Szabó. 2. Impossible (114)í 

Gutái. 3. Kacagó (3) SzÜ£s. F. m. O. M. Fejh. % h. 
10:24. — II. futam: 1. Prlnce Charmina (5) Gutái.
2. Serpentin (3) Gulyás. 3. Rázd let (lVí) Stenzl. F'«
m. Kutas, Nem mondom. Mortimcr, Sári néni II, 1 b, 
% h. 10:57, 17, 17, 15. - III. futam: Alagi-diJ. 1_ 
Vysehrad (5) Stecker. 2. Bűvész (3) Gutái. 3. Sodamint 
(10) Hofbauer. 4. Schönbrunn (*/so teá) Schejbál. 5, 
Kardos (2) Gulyás. 1 h. 2 h. 10 : 109, 35, 27. - IV. 
futam: 1. Gömör (2’4 reá) Gulyás. 2. Sniffy (6) Széké-, 
rés. 3 Viglegény (4) Kaszián. F. m. Tandi, Andorás, 

Ingram, Erős, /latraiig, Bed Dragon. 1 h. 1’4 h. 10:40, 
16, 20, 2Ü- - V, futam; 1. Janicsár (5) Schejbál. 2, 
Daruvér (20) Singer. 3. Kolozsvár (l^i) Gulyás. F. m. 
BUlikom. Privatpass, Pandora, Faun, Elöljáró. 1 h, 
’Á h. 10:42, 16. 46, 17. - VI. futam: 1. Maróé (4) 
Szűcs. 2. Mandoliné (2) Blasek. 3. Sólyom (5) Gutái, 
F. m. Campidoglir, Revisio, Eszmény, Maladroit. % h, 
% h. 10 : 85, 23, 14, 18. ,

Budapesti ügetőversenyek
Két heti szünet után, vasárnap délelőtt újra meg. 

I kezdődtek az ügetőversenyek. A íiap főszámát a Battal- 
[ dijat Fátum nyerte 1.28.0-es rekord időben, mig a 

nemzetközi lovak versenyében Tarabos győzött. A rész, 
letcs eredmény a következő:

1. futam; Pallautyus (1’4 reá) Novák. 2. Epos (3)
3. Fénybogár (8). F. m. Mályvácska, Chikago, Ilona, 
Blanka. Talány. 10: 16, 12. 18, 20. olasz 10 : 66. — II. 
lutam: 1. Dulee Tenore (J14) Cassolini. 2. Öcskós (1V4 
r.). 3. Wiesel (6). F. m. Babus, Pista, Dráma, Sári, 
Árpád, Igen ő. 10:32, 15. 13, 21, olasz 10 : 43. — ni. 
futam; 1. Fátum (1%) Kovács. 2. Otti (1’4). 3. Balta, 
rádió (3). F. m. Pászma, Juhar, Jázminé, Lea, Nurmi, 
Csipkerózsa, Karcsi. 10 :21, 16, 18, 19, olasz 10 :34,
IV. futam: 1. Orion (4) feiser. 2. Hir (6). 3. Fin (8). 
F. in. Hullám, Inciter, Orogng, Jeles, Cherjbiriji, 
Várta, Viola, Vihar. 10 : 49, 26, 45, 42, olasz 10 : 142,
V. futam: 1. Tarabos (pari) Maszár J. 2. G. Jóska 
(114). 3. II. León (6). F. m. Dárlus, Angelina, Bajnok, 
Piske. 10:20, 13, 13, 13 olasz 10 :41. - Vl. futam: 
1. L'amourense (pari) ZvLllinger. 2. Miss Franciska (6), 
3. Fala morgana (3). F. m. Id.vl, Vízi, Óbe jó, ÍV. 
Ticket, Báró ur, Ameriga, Tannháuser E.. Bicn armc, 
Blamagc. 10 : 21, 17, 36, 29, olasz 10 : 149.

X A prágai Derbyt Mauve M. Dagobert-jc nyerte. A 
nagy favorit Kariin negyedik lett.

X A Criterlumot, a vasárnapi bécsi ügetőversenyek 
lő eseményét a magyar tenyésztésű Babám (Fischer L.)

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
A „Hétfői Lapok" UjságvállalaL


