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Harmsworth diadalutja
_    * A "■ O • •agyar Alföldön

Virágesővel fogadta az Alföld népe, fokost és kula
csot ajándékoztak Rothermere fiának Szegeden — 
Kiskunfélegyházán az örömmámorban úszó tömeg 

megállította Harmsworth autóját
A Dtmapalota-szánó előtt vasárnap korán 

reggel hosszú autósor gyülekezett Újságírók 
érkeztek sietve, a Thouring Club igazgatói 
buzgólkodtak és pontosan nyolc órakor meg
jelent Harmmorth a kísértével, hogy ,§zg- 
gedre utazzon. Egész sereg angol újságíró és 
lotőriporter is helyet foglalt az autókban, 
amelyek szélsebesen igyekeztek a Szeged felé 
vezető országúba.

ZásrióerdSbe és virágokba borait végig 
tat vt, amerre Rothermere fia elhaladt.

A legkisebb falu, a legapróbb tanya is 
kitett magáért.

Alsónémedin cserkészek, leventék és tűzol
tók sorfala mögött fölsorakozott az egész 
'falu és kendőlobogtatással, harsány éljenzés
sel üdvözölték az áthaladó vendégeket

Sári községben a templom elé összesereg- 
Jtett nép kendölengetéssel, Istenhozottal fo
gadta Harmsworthot

Otvsnezerfönyi tömeg diszfeivonuiosa szeged löterfin
Szeged, május 20.

(A Hétfői Napló tudósitő jótól.) Félnap óta 
nem lehet Szegedre ráismerni. Óriási díszítési 
munkálatokat végeztek a városban, hogy Es
mond Harmsworthot és kíséretét megfelelő ke
retek között fogadják. Szombat reggel óta be
érkezett jelentések szerint több mint harminc
ezer ember készült felvonulni a környékről 
Szegedre, hogy tüntessen Esmond Harmsworth 
mellett és Trianon ellen. A felvonulás vasárnap 
a hajnali órákban kezdődött meg. Alig volt al
földi város, ahonnan ne indult volna meg kül
döttség Szeged felé. A legapróbb falvak és ta
nyák is képviseltették magukat.

Olyan nagy volt az érdeklődés és a lelke
sedés, bogy Hódmezővásárhelyről vasárnap 

kilenc különvonatot kellett Indítani.
Több mint háromezerötszáz egyszerű hódmező
vásárhelyi polgár utazott ide. Makóról három 
külömvonat, Félegyházáról, valamint az összes 
környékező nagyobb városokból is, Gsongrád- 
lói, Szentesről is különvonalok szállították a 
tömegeket, úgyhogy délelőtt tíz órakor már

harmincezer főnyi tömeg hullámzott a 
szegedi belváros utcáin.

A reggeli cxpresszvonattal érkezett ide Te
leki Pál gróf, Lukács György, Dabasi Halász 
Móric, Endre Zsigmond, Eöttevényi Olivér, 
gróf Teleki János cs Fali Endro országgyűlési 
képviselők. A szegedi alsótanyai kisvasút öt
ezer főnyi gazdatömeget szállított a tanyákról. 
Nem volt elég személy- és teherkocsi az egyes 
szerelvényeken, úgyhogy teljesen nyitott ko
csikat kellett a szerelvényekhez hozzákapcsolni, 
hogy a magyar ruhába öltözött gazdákat és 
Irányokat Szegedro hozhassák. A szegedi új
ságírók autója köszöntötte elsőinek a Fehér- 
iónáj Rothermere lord fiát.

A váró* határától kezdve mámoros, meg- 
úlll thatatlan ünneplés közben haladtak 
Esmond Harmsworth és kíséretének lefé

kezett autók
A tömeg végesvégig lelkesen éljenzett és ünne
pelt. Az autók először a Tisza-szállónál álltak 
Jneg. Harmsworth és kísérete csak nagynehe- 
kési tudott kiszállani a kocsiból. A szállóból rö- 
kid luncb után háromnegyed tizenkét órakor

Felsádabeuan, Alsódabason és Lajos- 
mizsén hatalmas diadalkapuk alatt haladtak 
el Harmsworth autói.

Kecskeméten a közönség egetverő éijen- 
haladt M HamswQtth.. A-pro

gram szerint a délelőtt során sehol sem szán
dékozott megállani, de ez a program Kis
kunfélegyházán meghiúsult.

Kiskunfélegyháza népe százával vette 
körül Harmsworth autóját és nem en
gedte addig tovább, amíg néhány üd

vözlő szót meg nem hallgatott.

Virágözön hullott itt Harmsworth autójára, 
aki elragadtatással szemlélte, hogy az egész 
kis magyar város minden háza föl van 
díszítve. Minden kapun széles nemzetiszinü 
szalag ékeskedett és még a fákat is teletűz
delték angol és magyar lobogókkal.

Kistelek és Dorozsma népe szintén sorfalat 
állott az ut szélén és harsány éljenzéssel üd
vözölte a Szeged felé robogó Harmsworthot.

kerülő utón a városházára indult el Harms
worth és kíséretének autója. Végesvégig, 
amerre az autó elhaladt, óriási tömeg vont 
kordont

Hamrsworth magyarul baszfil
A városházán Somogyi Szilveszter polgár

mester és Aigner Károly dr. főispán, vala
mint a diszmagyarba öltözött urak festői 
csőportja üdvözölte Rothermere lord fiát, 
aki néhány percnyi cercle után kíséretével 
a feldíszített tanácsterembe vonult, majd a 
város urainak társaságában a Széchenyi- 
térre néző erkélyre lépett ki.

A Széchenyi-téren és annak környékén 
negyvenezer főnyi, kezükben piros- 
fehér-zöld színű és angol nemzeti zász

lót lobogtató tömeg állott
s midőn Harmsworth kimagasló alakját 
megpillantották, a városháza erkélyén eget
verő éljenzés fogadta őt.

Somogyi Szilveszter dr. polgármester a 
városháza feldíszített erkélyén intézte az 
első üdvözlő beszédet Esmond Harmsworth 
felé fordulva. Szeged háláját tolmácsolta 
lord Rothermerenek és fiának. Cicatricis 
Lajos dr., nyugalmazott főispán a déli ve
gek összes városainak és községeinek nevé
ben mondott üdvözlő beszédet, majd So- 
mogyi polgármester a tömeg felé fordulva, 
jelezte, hogy Esmond Harmsworth magya
rul kíván szálaid. A bejelentést egetverö 
éljenzés fogadta, majd az erkély párká
nyára hajolva, Harmsworth a következőket 
mondotta:

— Éljen Szeged kedves népe? Köszö
nöm! Éljen Magyarország!

Nem lehet leimi azt a tomboló ünneplést, 
amelyet a negyvenezer főnyi tömegből 
Esmond Harmsworth képviselő szavai vál
tottak ki. Az ünneplés további szónoklatai 
a yáwháza glött felállított emelvényről 

mondották el a különböző egyesületek és 
alakulatok söónokai. Bokor Adolf a keres
kedők, Körmendi Mátyás az iparosok nevé
ben mondott beszédet Amikor a szónokla- 

xnlt. ^Harmsworth As kísérete 
a Kossuth-szoborral szemben felállított ha
talmas díszsátorhoz vonult, ahol ugyancsak 
óriási tömeg helyezkedett cl. Cserkészek, 
tűzoltók, rendőrök tartották fenn nagyne- 
hezen a kordont .hogy az óriási tömeg elvo
nulhasson a nemes angol vendég előtt Egy 
órakor kezdődött meg a felvonulás, amilyen 
Szegeden aligha volt.

ötvenezer ember vonult el a Kárá&z- 
utcában nyolcas sorokban Harmsworth 

előtt,
aki a díszsátor előtt felálitott dobogón egy
helyben állva nézte végig a felvonulást, 
amely egynegyed négy órától tartott. Festői 
látványosságu volt ez az elvonulás. Az al
földi magyar népviselet minden fajtája kép
viselve volt a különböző csoportokban s

alig vonult el egy-egy olyan csoport 
amelynek vezetője valami ajándékkal 
ne kedveskedett volna Harmsworth 

képviselőnek.
Amikor egy-egy csoport, amelyek között 
különböző zenekarok vonultak fel, a dísz
sátor előtt elhaladt, mintegy vezényszóra, 
ütemszerüen kiáltotta:

— Vesszen Trianon! Éljen Rothermere!
Az elhaladó tömegből kiváltak a zászló

tartók és előre jöttek azok is, akik az angol 
vendég számára az ajándékot hozták..

Az ajándékok között hatalmas virág
csokrok, dús, magyar hímzésű dívány - 
párnák, női fejkendők, selyemsálak, 
papucsok, fokosok, tarsolyok, kula

csok és fiatal fehér nyulak voltak.
Egy csoport gyönyörű fehér kutyákat nyúj
tott át ajándékképen, voltak olyanok is, 
akik remekbe készült gyermekjátékokat 
nyújtottak át Harmsworth képviselő gyer
mekei részére. Példás rendben vonult el az 
ötvenezer főnyi tömeg Harmsworth előtt, 
aki mindvégig mosolyogva, a tüzelő napban 
állva, szinte mozdulatlanul állva, nézte az 
elvonulást. A programm szerint körülbelül 
másfélórával később fejeződött be a felvo
nulás s akkor tért az angol képviselő kísé
retével a Tisza-szállóba, ahol feldíszített 
asztalnál foglalt helyet. A diszebéden csupán 
néhány angolnyelvü felköszöntő hangzott el. 
Wolff Ferenc tiszti főorvos a város nevében 
és Tonelli Sándor az újságírók nevében 
mondott rövid köszöntő szavakat, majd 
Teleki Pál gróf üflvöző szavai után Esmond 
Harmsworth röviden megköszönte a szegedi 
ünnpelést.

Az ebéd befejezte után öt órakor Harms
worth a Központi egyetem épületébe indult 
el autóján. Program szerint a Szeged közelé
ben lévő trianoni halárt kellett volna az an 
goi képviselőnek béjáruia,

az előrehaladott idő miatt azonban erre 
nem kerülhetett aor.

A szegedi bözjxmi egyetem épületében dísz- 
r j . . - 

ülés keretében adták át Harmsworthnak 
lord Rothermere disztoktorri oklevelét.

Az egyetemi diszülés háromnegyed hat 
órakor ért véget s akkor Harmond Harms
worth éa kísérete autójába szállva, a tömeg 
hatalmas éljen zúgása és üdvrivalgása köz
ben a felvirágozott Kárász-utcán keresztül 
elindult a budapesti országút felé.

megkongatták a kecskeméti 
nagyharangoi

A délutáni visszatérés alkalmával nagy meg
lepetésben volt része Harauworthnak és kísé
retének. A különböző falvakban és az utak 
mentén ös&zesereglett nép hosszú órákon át ki
tartott és helyéről el nem mozdulva várta a 
képviselőt, hogy még egy éljent kiálthasson 
feléje.

Véges-végig a Budapestre vezető útvona
lon ezrével állt a nép.

öregek, fiatalok, apró gyermekek. Mindegyik
nél egy-egy szál virág, egy-egy kis zászló és az 
elszórt tanyák tájékán is minduntalan fölhang- 
zott az üdvrivalgás.

Visszafelé való útjában Harmsworth csupán 
Kecskeméten állott meg. A gyönyörűen földi- 
szibett városháza előtt ott volt a lakosság szine- 
java és az iskolás fiuk és leánykák állottak 
sorfalat. Mikor Harmsworth autója a város
háza elé robogott, önfeledten rohant hozzá a 
nép és olyan virágesőt zúdított rá, hogy alig 
látszott ki belőle.

Harmsworthot először dr. Dömötör Lajos ta
nácsnok üdvözölte, a nők nevében pedig Fáy 
István főispán neje. Aztán az egyesült kecske
méti dalárdák elénekelték a Mégkondult a 
kecskepiéti öregtemplom nagyharangja kezdetű 
népdalt és abban a percben meg is kongatták 
az őregtemplom harangját. Mikor pedig a bu- 
csuzó Harmsworth autója végighaladt a főut
cán, a cserkészek riadót fújtak kürtjeiken.

A visszatérés alkalmával Félegyházán is ked
ves meglepetés érte Harmsworthot. A Miasz- 
szonyunk zárda növendékei megkoszorúzták az 
autóját és emlékül

mézeskaláesszivet nyüjtotlak át neki.
Harmsworth és kísérete este kilenc óra elölt 

érkeztek vissza a fővárosba.

A magyar uis&girúK a>rt<a« Innsifinf fitt Mfifinffnoinermere lui uöi i ős iiQwi ■
Az Otthon írók és Hírlapírók Köre vasár

nap Rákosi Jenő elnőklésc melleit díszköz
gyűlést tárlóit, amelyen egyhangú lelkese
déssel tiszteleti taggá választották Esmond 
Harmsworthot.

Vasárnap este voll a Dunapalotában az új
ságírók tiszteletére • rendeacLt vacsora. A va
csora befejeztével Esmond Harmsworth mon* 
dőlt nagyhatású beszédet, amelyben hangsa* 
lyozta, hogy optimistán néz a m- gyar jó* 
vetídŐ elé, mert

• történelem nem ismer tarlós Igaw-gta- 
lanságokaL

Utána Rákost Jenő beszélt, aki átnyújtotta i. 
Újságíró Egyesület és az Otthon Kör dísz
oklevelét, amely szerint a két egyesület Rothe- 
meret és Harmsworthot disztagjaivá válasz
totta. Ezután Márkus Miksa as összes magya-í 
wjségirőtestületek nevében beszélt
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Véres zavargások és tün
tetések között zajlott le a 

német választás
Berlin, május 20.

(A Hétfőt Napló tudósítója.) A vasárnap esti 
’órakig beérkezett jelentések szerint a választás 
nz egész birodalomban különösebb, tömeges 
rendzavarás nélkül folytak, helyeken
áronban uéreg incidensekre éj irgalmas jelene
tekre került a sor.

Berlinben » nandőrsóg .széleskörű intézkedése* 
két foganatosított a rend tnegóvasáru. Egész 
Xngybrrltn rendőrsége pcrmanenriábiin állt, 
hogy szükMg esetén közbelépjen és csirájában 
fojtson el minden rendzavarást, mert bár mia* 
denünnen megnyugtató jelentések érkeztek, at
tól lehetett tartani, hogy a szélsőséges csopor
tok közölt mégis <»ak összeütközésekre kerül 
majd a sor. Ez a feltevés nagvjábtm be is iga
zolódott,

Különféle kisebb tüntetésekből kifolyólag 
a rendőrség összesen 140 embert tartózta

tott le.

CseEéJy kivétellel azonban igazoltatás után va
lamennyit szabadonbocsátották. Vasárnap reg
gel Berlin északi negyedében furkósbottal föl- 
fegyveraett. körülbelül

harnilncfőnyl, fiatalemberből álló kom 
munlflta csoport megtámadta a szodalbla 

VorwRrta egyik fiókját.
A rendőrség idejében közbelépett, szétszórta a 
tüntetőket és közölök ötöt letartóztatott. Bar
maiban. ■ nagy ipari centrumban, a Hilter- 
pártj nemzeti szocialisták egy csoportja össze
tűzött a birodalmi lobogó szövetség embereivel.

Ar. ÖMzetüzés során több revolrerlövés dör
dült cl.

A lövések a lobogójzövctség egyik tágjai, vala
mint as összetűzés körül ácsorgó csoportból két 
kisgyermeket súlyosan megsebesítettek. Bo
roszlóban a kommunista választók felvonulása 
kfaben a menet résztvevőt megtámadtak egy 
fekete-feh^r-vörős zászlóval díszített autót és ar 
autó egyik utasát a gépkocsiról letört zászló 
rodjával oly súlyosan bántalmazták, bogy flet- 
veszélyesen megsebesült.

Az egyik legizgalmasabb összetűzés Glau- 
riiauban zajlott le. Itt tegnap este a szocialisták I rum 6, német néppárt ti, kommunisták 13, 
fáklyásmenetet rendeztek. Mikor a város utcáin I demokraták 0, bnjor néppárt 1, gazdasági 
átvonulták, szembetalálkoztak a vörös front-' párt 5, egyéb pártok 2.

Vasárnap reggel Pestre érkezett 
Klabund, a Krétakör szerzője

haicosok egy csapatával. A két csoport tagjai 
összeszólalkoztak és. rövid szóváltás után egy
másra támadtak. Mindkét részről kölcsönösen 
botok és fegyverek kerültek elő és a küzdelem 
közben

az egyik vörös front harcos tőrrel leacurta a 
glaurhnui szociullstapárt elnökét. Paris vá

rosi képviselőtestületi tagot.

A hatóság emberei hosszas, küzködés után ráa
dd teremtettek cs a sturkáló vörös fronthar
cost letartóztatták.

Berlinben a szax ázásban résztvevők száma 
átlagban 85 százalékot, egyes külső kerületek- 
ben 90 százalékot is meghaladott Úgy látszik, 
hogy a birodalom keleti rószribea kisebb a sza
vazás iránti érdeklődés, mint a nyugati része
ken, ahol a szavazásban résztvevők arányát 
50— 75 százalékra becsülik. DéhuSznetországból 
körülbelül 70 százalékos szavazási irányszámot 
Jelentenek.

Berlin, május 20.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az eddig 

beérkezett nem hivatalos jelentések szerint

a malnzl választások végleges eredmé
nye a kővetkeaff:

szociáldemokratái; 18.000 (a múlt birodalmi 
gyűlésen 21.000), német nemzetiek 143-i 
(2707), centrum 12.575 (13.580), német
néppárt 4432 (4019), demokraták 5378
(7214), kommunisták 3743 (1917), baloldali 
kommunisták 2222, népjog pártja 1257, 
gazdasági párt 679.

A három utolsó pártnak a múlt birodalmi 
halasztáson elért eredménye nem szerepel a 
listán, amely eddig a kommunisták előre
törését mutatja.

Berlin, május 20.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap 

éjszaka összesen 6,046.056 szavazatott szám
láltak ösase. A «g vasatok szerint a nyert 
mandátumok igy oszlanak meg: szociál
demokraták 35, német nemzetiek 11, cent

bán kezdtem írni lírai verseket, tizenhét 
éves koromban már könyvem Jelent meg, 
azóta rengetegei összeírtam éa most összesen

harminc évna vagyok.

— Legjobb munkámnak a Krétakört tar
tom, témáját bosszú éveken át hordtam ma
gamban és bár szerény akarok lenni, mégis 
ki kell jelentenem, hogy szerle Európában 
mindenütt nagy sikere volt.

Klabund, aki délután a Svábhegyet járta 
és cl van ragadtatva Budapesttől, jól ismeri 
a magyar irodalmat.

— Madáchot, Adyt, Móricz Zsigmondot, 
Karinlhyt sokat olvastam — mondja. —

Kettéosztják
az uj fővárosi törvényt

Scitovszky belügyminiszter és Kozma Jenő nyilatkozata
Kevés törvényjavaslat publikálását előzte 

meg nagyobb érdeklődés mint a fővárosi 
törvényjavaslatot. Ennek a nagy érdeklődés
űek tudhatók be azok a különböző és nagy
részt egymásnak ellentmondó híresztelések, 
amelyek a fővárosi reform egyes tervezett 
rendelkezéseiről elterjedtek Heteken át 
csöndes volt a fővárosi reform frontja, né
hány nap óta azonban — mint politikai kö
rökben mondják — „újra kisért“ a fővárosi 
törvényjavaslat.

SCITOVSZKY BÉLA BELÜGY
MINISZTER

véleményét is. A belügyminiszter a Hétfői 
Napló munkatársa előtt a következőket 
mondotta:

— A fővárosi törvényjavaslat tervezete 
elkészült ugyan, de a végleges szöveget még 
nem állapítottuk meg. A javaslat további 
sorsa a képviselőház munkarendjének ala
kulásától függ. A költségvetés megszavazása 
után most az appropriációs vitája követke
zik, amelyet megszakít a pünkösdi szünet. 
A nyári vakáció előtt még 1c kell tárgyalni 
a népjóléti miniszter ur által erősen szor
galmazott öregségi és rokkantsági biztosí
tást is, nem hiszem tehát, hogy valamelyik 
törvényjavaslatom is sorra kerülhessen. 
Ilyen körülmények között bizonyosra ve
szem, hogy a fővárosi törvényjavaslat be
terjesztését és a parlament napirendjére 
való fölvételét őszre kell halasztanom. A 
kisorsolt mandátumok csak december 31-én 
járnak 1c, különösebb sietségre tehát nincs 
ok .».

A fővárosi reform tehát — akár ketté

Molnár Ferenc Liliomát a legszebb költői 
műnek egyikének tartom.

Ezután újra bókot mond nekünk Kla
bund.

— Állatában a könnyebb drámákban «Z- 
vitathatatlanul a magyarok produkálják a 
legkimagasl óbbakat. A magyar népmeséket 
egyenesen imádom. Sokat fordítottam közü
lük németre és szabad időmben ezeket ol
vasom.

— Mit szól a Krétakör pesti előadásához^ 
— kérdeztük.

Pirosra gyűlt arccal válaszol :
— Ez a rendezés, ez az előadás felül- 

múlta minden várakozásomat. Und dia „Pa- 
jor?!“ Fcnomenal!... Fabelhaft!...

osztva, akár egységesen — őszre marad.
Beszéltünk ebben az ügyben

Dr. KOZMA JENŐ 
országgyűlési képviselővel, a Községi Pol
gári Párt elnökével, aki a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munkatársának:

— Én a magam részéről rendkívül sürgős 
feladatnak tekintem a fővárosi adminisztráció 
átszervezéséi. Éppen ezért abban az esetben, 
ha a fővárosi törvény politikai része bármilyen 
oknál fogva nem volna rövidesen elkészíthető^ 
feltétlenül módot kell találni arra, hogy az ad
minisztrációs rész még ebben az esztendőben 
tefő alá kerüljön. Ebben az adminisztrációs 
részben történnék gondoskodás a tanács szer
vének megszüntetéséről, a hatáskörök és ügy
osztályok átszervezéséről, a főpolgármesteri 
állás esetleges megszüntetéséről, illetve a pol
gármesteri állással való egyesítéséről, a szemé
lyes felelősség megállapításáról, a kistanáes in
tézményének bevezetéséről stb. Én tehát azokat 
a nehézségeket, amelyek a megoldást késlelte
tik, úgy látom kiküszöbölhetőknek, hogy

a fővárosi reform anyagát ketté osztjuk: t 
az adminisztrációs rész még ez évben tető 1 
alá kerül, a politikai szakaszokról pedig 

külön későbbi törvény Intézkednék.
A politikai rész elhalasztása esetén természete
sen meg kellene hosszabbítani az 1928 decem
ber 31-én lejáró mandátumokat. Ezt — azt hi. 
szem — senki sem fogja ellenezni, hiszen nem 
volna okos dolog, ha 1929-ben kétszer kellent 
választani. '

A Hétfői Napló munkatársának értsüWse 
szerint ' I

Kozma Jenő kettéosztást Javaslatát 1 
Scitovszky belügyminiszter nem ellenzL

Elragadtatással beszél a magyar irodalomról és drámáról
Egy kopaszra nyírt, csontkeretes szciu 

íivcgü, leitarcu fiatalember Ügyelte ma este 
egy páhilybó) a Nemzeti Színház Kamara- 
.-színházának Krétakör előadását. Ez a fiatal
ember nem más. mint Alfréd Klabund, uz 
európai sikert aratott Krétakör szerzője, aki 
ma reggel érkezett Budapestre. A Nemzeti

Szinház ugyanis hétfőn este díszelőadásban 
ünnepli a Krétakör második jubileumát.

Beszélgettünk ezzel a fiatal, de már öreg 
sikerekkel rendelkező német Íróval, aki a 
néhány szóval elmondja, amire kiváncsiak 
vagyunk:

— Egész fiatalon, tizenhárom éves korom-

Véletlenül megakadályo
zott gyilkos merénylet
Az elfogott kertészlegény véres 

verekedése a rendőrökkel
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 

szerencsés véletlen folytán gyilkos merény
letet akadályozott meg egy éber kertész
legény.

A Pasaréti-ut 75. szám alatt levő Kun- 
Boda-féle kertészeti telepen Halasi József 
kertész arra Jett figyelmes, hogy az alkalma
zottak lakásául szolgáló üvegház ajtaját a ső 
télségben egy alak nyitogatja. Miután az ajtó 
zárva volt, az éjszakai látogató csendesen 
benyomta az üvegtáblát, azon keresztül ki
nyitotta az ajtót, belépett a helyiségbe, ahol

négykézláb, szinte hason csúszva, kés
sel kefében kúszott az alvó kertészek 

felé.

Halasi József rávetette magát az éjszakai 
támadóra, aki azonban rövid küzdelem után 
lerázva magáról Halasi Józsefet, a lármára 
felébredt többi kertészlegény kordonét át
törve elmenekült a Budakeszi-ut irányában.

A csendes éjszakában nagy riadalmat kel
tett a gyilkossági kísérlet, a kertészek fel
lármázták a környéket s valamennyien az 
ismeretlen támadó felkutatására indullak. 
Közben rendőrök is érkeztek a helyszínre, 
akik üldözőbe vették a Budakeszi-uton me
nekülő Moser Károlyt és nemsokára el is 
fogták. Moser Károly láthatólag belenyugo

A NŐ és JÁRÁS A!
Ejry ■x»llems« francia állította, hogy a 
t’6 nemaaaága járásáról temarhatS fal. 
KBnnyed Utemfl, ruganyos éa bfartoa as 
átlagon féltül n6 járása.

PALMA.KAUCSUK SAROK 
a Járást bistossá és ruganyossá tasrf.

fr ml. wfa. dHk, », H, vfew PA«HA WM&jefet 9«M .

Három szélhámos fiatalember kalandos konflis
utazása Budapestről a budakeszi parasztbálra

A főkapitányságon tegnap különös szélhá
mosság ügyében tett feljelentést egy konflis
kocsis. Feljelentésében előadta, hogy néhány 
nappad ezelőtt a hajnali órákban odajött a 
„standjához** három, szemmelláthatóan jő han
gulatban lévő fiatalember, beültek a konflisba 
és egy mulatóhoz vitették magukat. Rövid ideig 
tartózkodtak a mulatóban, majd kijöttek és 
megkérdezték:

— Mondja csak, elbír minket a lova Buda- 
kariig? Ma parasztbál van ott és konflison aka
runk odamenni .

A kocsis különösnek fa-’Jta ugyan a dolgot, 
azonban arra gondolt, hogy a három elegáns 
fiatwletnber szeszélyes különcködésből megy — 
kvaffiaon a perasztbálba és a jó borravaló re

dott az elfogadásba, alig haladtak azonban 
néhány lépést, a fiatalember

hirtelen levetette magát a földre éa a

következő pillanatban keresztfl lestek 
rajta a rendőrök.

Mikor valamennyien a földön hempereg
tek, Moser a rendőrökre vetette magát, üt
legelni kezdte őket és az egyik rendőrt sú
lyosan meg is sebesltette. A dulakodás köz
ben több sérülést szenvedett Moser Károly 
is. A verekedés zajára több kerékpáros rend
őr sietett a helyszínre és ezek segítségével 
most már sikerült teljesen megfékezni a 
dühöngő Moser Károlyt, akit összekötöztek 
és igy szállították be az egyik közeli vil
lába, ahová kihívták a mentőket is. A men
tők első segélynyújtás után Moser Károlyt az 
Uj Szent János-kórházba szállították, ahon
nan vasárnap délelőtt erős fedezet mellett 
bekísérték a főkapitányságra. Moser Károly 
a rendőrségen megtagadott minden felvilá
gosítást, de miután kétségtelenül megállapi* 
lották, hogy

gyükosságl szándékkal hatolt be
a Kuu-Boda-féle kertészlakásba, a főkapi
tányságon Mosert előzetes letartóztatásba 
helyezték. ,

mény ében beleegyezett. A lovacska elindult és 
órákig tartó döcögés után Budakeszire ér

kezett a konflis.
Az utasok egy vendéglő elé hajtattak, ahol ja
vában állt a bál- Rezesbanda húzta és a falu
beliek vígan táncoltak. Aa elegáns fiatalembe
rek bementek a vendéglőbe és

meghagyták a kocsisnak, bogy várjon rájuk.
A konflis várt, mikor azonban egyik óra a má
sik után múlt és még nem jelentkeztek, bement 
utánuk. Legnagyobb meglepetésére kiderült 
azonban, hogy a vendéglőnek két bejárata van 
és mig ő az egyiknél várakozott,

utasat a másik ajtón megszöktek.
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Az egyetemi ifjúság meg
mozdulása a felekezeti 

béke érdekében
EZT HKHRJUK:

Ezertagú bizottság alakult a terv 
megvalósítására

Áz egyetemi ifjúság körében néhány hét' 
óta mozgalom van folyamatban, amely cr/é- 
sren uj utakra akarja veretni az ifjúságot. 
Ez a mozgalom ki akarja szakítani az egye
temi ifjúságot az eddigi szűk cs zárt kere-i 
lek közül és

felekezeti különbség nélkül egyesíteni 
akar mindenkit,

aki a haladás szellemében küzdeni akar a 
magyarságért.

Ezer egyetemi hallgatóból álló bizottság 
alakult, amely szombat délután a régi kép- 
viselöházban ünnepélyt rendezett s ezen 
Szabd.Dezső fejtette ki az ifjúság feladatát.

Vasárnap délelőtt mintegy ötszáz főnyi, 
nagyrészt diákokból álló tömeg vonult ki a 
Jcercpesi temetőbe Ady Endre sírjához. Az 
ifjúság nevében Juhász Gyula, a kiváló köl
tő mondott nagyhatású beszédet, amelyben 
hangsúlyozta, hogy az ifjúságnak Ady Endre 
szellemében kell élnie és dolgoznia. A jö

vőért folytatott küzdelemben egységesnek 
kell lenni. Nocsak a külföldiekei méltányol
ják és ünnepeljék, hanem ismerjék cl végre 
a magyar értékeket is.

Ezután megható jelenet következett. Egy
másután léptek a sirhoz

Bukarestből, Kolozsvárról, Prágából, 
Brünnből, Pozsonyból, Kassáról vala
mint a vidéki egyetemekről érkezett 

egyetemi ifjúság küldöttel

és tettek koszorút a sírra, fogadalmat téve, 
hogy Ady Endre szellemében fognak küz
deni a magyarságért.

Este az egyetemi ifjak a Zeneakadémián 
Ady Endrc-emlékünnepélyt rendeztek, ame
lyen Szabó Dezső mondott emlékbeszédet, 
majd Székelyhídi Ferenc, Bazilidesz Mária 
adtak elő Bartók és Kodály—.4dy-dalokat, 
Ódry Árpád Ady-verseket szavalt, Győry 
Dezső pedig az ifjúság programmját fejtette 
ki.

IYIINÜEN CSALÁDNAK EGV ÜVEG

FERTŐTLENÍTŐ HÁZISZER

Laboratóriumban tortant robbanás 
okozta Naszaivi Endre műegyetemi 

hallgató naiáiM
fiz egyetemi uerabedeseK miatt kútfőidre menekült diák tragédiája

Propagandánkkal, amelynek leghatásosabb tényezője a Sálán százczersscer bebluo- 
nyúlt felUlmulhatullan hatóereje, elértük már azt, hogy Magyarországon min
denki tudja, milyen sokoldalú, kitünően használható háziszer a Sálán. Most örömmel 

jelentjük be híveinknek, hogy a

BENES TESTVÉREK VECFR GYŐR
Egy Hollandjába szakadt magyar egyetemi 

hallgató tragikus sorsáról érkezett hir Buda
pestre. Naszályt Endre 20 éves műegyetemi 
hallgató Brüsszelben

halálos baleset áldozata lett.
A szerencsétlen sorsú fiatalember niár gye

rekkorában elvesztette szüleit és rokonai 
nevelték feL Iskoláit jelesen végezte, mégis 

csak két évvel az érettségi letétele 
után vették fel a műegyetemre.

ahol szintén kitűnő előmenetelt tanúsított. 
’A legutóbbi egyetemi zavargások idején több 
társa öt is megtámadta. Naszályt Endre a 
pedellus lakásába menekült, támadói azon
ban ide is követték.

Nyolcan-tizen támadtak a gyönge Aura, 
akit véresre vertek.

Naszályt egyik támadóját felismerte és el
lene úgy az egyetemen, mint a járásbírósá
gon súlyos testi sértés miatt

feljelentést tett.
A támadót az egyetem tanácsa dorgálással 

büntette.
Naszályi Endre társai fenyegető magatar

tása miatt azonban

többé nem mert az egyetemre menni.

Visszavonta a feljelentést is és Brüsszel
ben folytatta tanulmányait, ahonnan meg 
elégedett hanga levelet irt rendszeresen 
hozzátartozóinak. Két héttel ezelőtt váratla
nul elmaradtak a levelek. Helyettük cgv táv
irat érkezett a napokban, mely Naszályi 
Endre halálát közölte hozzátartozóival.

A sürgöny vétele után a fiatalember nagy
bátyja, Nosser Manó ékszerész elutazott 
Brüsszelbe, hogy megtudja, mi okozta a 
fiatalember váratlan halálát. Vasárnap dél
után távirat érkezett Nassertől Budapestre, 
amely megoldotta a rejtélyes haláleset titkát. 
Naszályi Endre az egyetem laboratóriumában 
kisérletczdtt. Eközben — eddig még meg nem 
állapított okból —.

a laboratóriumban robbanás történt.

'A felrobbant készülék darabjai oly súlyo
san megsebesítették a flatalember,t hogy kél- 
napi szenvedés után meghalt. Hétfőn temetik 
el Brüsszelben és a tudomány fiatal halott
ját nemcsak a magyar diákok, de az egyetem 
összes hallgatói elkísérik utolsó útjára.

a Sálán szolgálatába állította híres modern laboratóriumait és egész har
mincéves szervezetét. Ez a harmincéves nagytekintélyű cég is jegyzi tehát most 
már tekintélyének teljes súlyúval a salant és ez végleg megnyugtathatja azo
kat is, akiket konzervatív világnézetükből folyóan évtizedek óta ismert nevek súlya tar

tott vissza attól, hogy azonnal az uj szer: a Sálán táborába szegődjenek

A Sálán nem titkos csoda
szer, hanem a legújabb, lég" 
modernebb tudományos 
kutatások eredménye* 
alapján készített fertőtlenítő házi
szer, amelynek baktériumölő ere
jét és egyéb sokoldalú hatását 
számtalan hivatalos vizsgálat Is 

igazolja.

*Mlnden más szer
— talán

Biztos csak a
SÁLÁN*

A Sálán fertőtlenít minden sebet, 
megakadályozza a vérmérgezést 
Láb-, kéz- cs hőnalj-izzadását és 
az izzadás kellemetlen szagát már 
egyszeri hasznáJattal biztosan 
megszünteti, elmulasztja a korpát, 
visszafejleszti a pattanásokat A 
Salai) a legjobb gargarizálószer 
torokfájás ellen és nélkülözhetet
len az óvatos nők mindennapi 
testápolásához. Mindenütt kap
ható, ára 1.20 pengő. Kérje mindé, 
uütt az uj dobozos csomagolás

A vizsgálóbíró szabadlábra 
helyezte a debreceni gabona

panama két gyanúsítottját

Magyar mérnök feltalálta és 
a Mérnökegyletben bemutatja 

a távolbalátó készüléket
Beszélgetés a Berlinből hazaérkezett Mihály Dénes 

feltalálóval

Az Egyesült Fővárosi Takarék alvállalatá
nál, a Debreceni Ipari és Kereskedelmi Rész
vénytársaságnál néhány hónappal ezelőtt 
felfedezett négymillió pengős visszaélés ügyé
ben, mint ismeretes, letartóztatták Fülöp 
Sándor igazgatói, több igazgatótársával, va
lamint alkalmazottjával együtt. A nagy port 
felvert ügyben azóta szakadatlanul folyik a 
vizsgálat, amelyet Bubics Jenő dr., a buda
pesti büntetűtörvényszek vizsgálóbírója ve
zet.

Á letartózta lottak közölt volt Rcrger 
György, Fülöp Sándor titkára, akinek ve-, 
dője, Gleichmann Lajos dr. védence

szabadlábra helyezését kérte.

Hasonló kéréssel fordult a vizsgálóbíróhoz; 
Wcisz Jenő, a vállalat letartóztatott főköny
velője is. A vizsgálóbíró helyt is adóit a ké
résnek, azzal az, indokolással, hogy szöké
süktől nem kell tartani.

Az ügyész azonbun megfellebbezte a 
végzést

és az ügy a vádtanács elé került. A vádta
nács elutasította az ügyészi fellebbezést cs 
helyt adott a vizsgálóbírói határozatnak.

Bcrger György és Wcisz Jenő a napok 
bán cl Is hugyták a fogházat 

és Debrecenbe utaztak. Fülöp Sándor és le
tartóztatott igazgatótársai tovább is fogságba 
maradnak.

Srfrnpatikus, szőke fiatalember ül velünk 
szemben, mindössze harmincnégy esztendős, 
számos találmány felfedezője, Mihály Dc- 
pes, ismertnevü magyar mérnök, aki az 
Utóbbi években mint az Allgemeinc Elcktri- 
zitáts Gesellschaft tanácsadó mérnöke Ber
linben dolgozik és ott tökéletesítette két sza
badalmazott világhírű találmányát,

a beszélő mozit és az elektromos tá
volbalátó készüléket, a Telekárt.

Mihály Dé.nes, aki most rövid tartózkodásra 
Budapestre jött,

júniusban a Magyar Mérnök és Építész 
Egyletben fogja bemutatni világhírű 
találmányát, az elektromos távolbalá

tót.
— Május tizenegyedikén — mondja — sí

terült az elektromos távolbalátó készüléket, 
melynek tökéletesítésen évek óta dolgozom, 
teljesen használhattam elkészíteni Az álta
lam konstruált eljárás segítségéve!

áUó és mozgóképeket dróton keresetül 
vagy drót nélkül, tehát rádió utján ts 

lehet tovább vetíteni.

A Budapesti Mérnök és Építész Egyletben 
‘júniusban mutatom be gépemet működés
ben. Berlinben dl. Walther FriedcL kor- 
ánánytanácsos. a berlini szabadalmi hivatal
Jwtője és Wbb tagból áBó elkelő társaság le$z,

előtt mutattam be találmányomat, amely- 
lycl teljes eredményt értem cl, amint arról 
a jegyzőkönyv is tanúskodik. Eddig csupán 
egy baj volt: a vetített kének kissé homá
lyosak, primitívek voltak. A készüléket 
azonban sikerült jelentékenyen tökéletesí
teni, úgyhogy például most annak segélyé
vel

bárhol előadott mozgófenyképelőadást 
bárhová lehet vetíteni,

— A gyakorlatban a távolbalátó készülék
nek óriási jelentősége van, mert annak se
gélyével leveleket, képeket, stb. lehet köz
vetíteni akár dróton, akár pedig rádió ut
ján s igy különösen a rendőri szolgálatban, 
a daktiloszkópta terén rendkívül fontos 
szolgálatokat tehet. Nagy előnye az elektro
mos távolbavetilő készüléknek az is, hogy 
egyszerre több helyre is továbbítani lehel 
bármilyen álló vagy mozgőfenyképfeh éleit.

Nemcsak beszélhetnek egymással a 
távollévő felek, hanem láthatják is 

egymást

— Szabadalmazott találmányomat egyéb
ként — fejezte be a beszélgetést Mihály Dé
nes mérnök — a nyári hónapokban már 
gyártani is fogják s rövidesen egész olcsó 
áron árusítják a készüléket, amely minde
nütt, éppen úgy. mint a rádió, felszerelhető

A numerus clausus revízióját követeli 
a Keresztény Nemzeti Liga

Pcstvármegye székházának közgyűlési termé
ben vasárnap délután 4 órakor tartottu az 
Egyesült Keresztény Nemzeti Liga nyolcadik 
rendes országos közgyűlését- A közgyűlésen 
Bernáth István elnökölt és rajta kívül az el
nöki emelvényen ott voltak: dr. Wotff Károly 
ügyvezető elnök, dr. Sipőez Jenő Budapest szé
kesfőváros polgármestere, Halász Lajos kir. 
főügyész.

Bernáth István elnöki megnyitójában sióvá- 
tette az öngyilkosrendelctct. Scitovszky belügy
miniszter szívós, kitartó küzdelmet folytai a 
morális megtisztítás érdekében. Nagy jelentő
ségűek az c tekintetben kiadott Vendeletek, vala
mint u legutóbbi öngyilkosrcndelct is, amely
nek szintén meg lesz az a haszna, hogy ez a 
kérdés nem kerül le a napirendről,

A sajtó egyréaae ugyan tüzel a rendelet 
ellen és ar. abban foglalt korlátozásokat a 
sajtószabadság korlátozásának mondja, de 
csak anarchia támadhat ott, uhol minden 

meg van engedve.
Ar elnök indítványára a bclügyininltztcrnck 

az erkölcs érdekében folytatott munkásságáért 
8 k«>nűiii tU'mtVét ki.

Ezután következett az országos igazgatóság évi 
jelentése a liga működéséről. A jelentés elő
adja .hogy a múlt esztendő a revíziók jegyé
ben folyt le. A Rotliermerc-akc.ió volt ar. egyik 
nagy mozgalom. A másik revíziós mozgalom a 
numerus clausus törvény revíziója elleni teve-* 
kenyseg volt. Itt a liga és a hazaQas társadalom 
tiltakozása süket fülekre talált, a törvényt megs 
változtatták. Azzal próbálták megnyugtatni a 
revízió ellenzőit, bogy a törvény azért meg fog 
felelni eredeti céljának. Mi azonban ennek nem 
adunk hitelt és figyelni fogjak azokat a jelentéi 
gcket. amelyek a revideált törvény során fel
merülnek és a legelső alkalommal tiltakozásra 
cs ajabb revízióra fogjuk felhívni a magyar 
nemzeti társadalmat. Örömmel jelenti az elnök, 
hogy legközelebb a családnevek védelme üggé- 
ben intézkedést is fog tenni.

Ezután következett
Wolfl Károly

ügyvezető elnök beszéde.
—• Kétségbeejtő a mai gazdasági helyzet. 

Külföldi barátainknak tag kell mondani, hog^ 
a bankettek pompázó terített asztaial no té
vesszék meg őke/, nagy itt a nyomár, csak 4 

vendégsscretetilnkbm adódónk, mtnda&t
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HÍREK
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va

sárnap u ridöjárácról a kővetkező prognó
zist adta ki; Változóan felhős, meleg idő vár
haló, helyi zivatarokkal.

— Az Apponyi PollklinJku közgyűlése. Vasár
nap délelőtt tartotta n Poliklinika gróf Ap
ponyi Albert elnökletével rendes évi közgyűlé
sét. Az elnök felolvasta József főhercegnek és 
Auguszta királyi licrcegusszonynak a táviratát, 
amelyben kimentették távolmaradásukat. Lob- 
mayer Géza dr. egyetemi magántanár, igazgató
főorvos az igazgatótanács jelentését olvasta fel. 
A Molnár tanár pályázatra beérkezett jeligés 
pályázat eredményét Apponyi Albert gróf hir
dette ki. A nyertesek Weisz Győző dr. poliklini- 
kai alorvos éa Hollós Lajos dr. segédorvos let
tek. A közgyűlés Apponyi Albert gróf záró- 
szavaival ért véget.

Terray professzor síremlékének leleplezéM*. 
Terray Pál egyetemi tanár, a Poliklinika évti
zedeken ál volt föovosának síremlékét vasár
nap délelőtt leplezték le a kcrcspcsi ilti teme
tőben. A /.avató be szétlet Engel Károly dr., 
egyetemi magántanár mondotta. Ritoók Zug
lómul dr., egvciemi magántanár a MOVE nc- 
sébon mondott beszédet és koszoruzta meg a 
síremléket.

— Pollók Lipót dr. Krodést Pallók Lipót 
dr.-t. aki 18 éren át a Pester Lloyd törvény
széki rovatvezetője volt, vasárnap délelőtt he
lyezték örök nyugalomra a rákoskeresztúri te
mető halottasházából. A Magyar Újságírók 
Egyesülete Márkra Miksa udv. tanácsos, elnök 
vezetésével lestfi Jetilég vett részt a végtisztcssé- 
g«J.

— Megjelent Pintér Jeuő nj Magyar Iroda
lomtörténete. A mai nemzedéknek eddig nem 
volt olyan népszerű irodalomtörténeti könyve, 
mely teljesen modora szempontok szerint, a 
legújabb anyag figyelembe vételé vei, a legújabb 
időkig tárgyalta vulna a magyar Irodalom múlt
ját és jólétiéi. Ezt a hiányt most pótolja kitűnő 
irodalomtöriónclirőnk, Pintér Jenő abban a ha
talmas kétkötetes munkában, mely most Ma
gyar Irodalomtörténet címmel megjelent a 
Iranklln-Társulat kiadásában. F.z a könyv u 
magyar könyvpiac uj szenzációja, fontosságát 
nem kell kiemelni, tekintve, hogy hasonló, u 
nagyközönség széles rétegei számára való mii 
már vagy egy negyedszázad óta nem jelent 
meg, holott a inai magyar nemzedék mindazt, 
ami kincset az irodalom termelt ezer óv óta s 
amit nemzedékek irodalomkutató munkája fel
halmozott. A nagy mű előadása finom, egyéni, 
közvetlen Írói munka, rendszerezése mlndon 
pontján világosan áttekinthető. Eredeti kon
cepciójú irodalomtörténet térképei éa táblá
zatai igán nagy mértékben emelik értékét. 
Rendkívül bocsnvok és a maguk nemében' pá
ratlan gazdagságunk az illusztrációi. A nagy 
kétkötetes mii nyomdai ás könyvkötészeti kiál
lításáért a Fran'ktin-Tdrsutatot minden dicséret 
megilleti.

— Távolléiében kifosztottál ■ lakását. Teg
nap éjszaka a Tigris-utca 6. számú ház házfel
ügyelője, Magyar Vilmoané, bejelentette n ren- 
dörsógen, hogy ismorctien tettesok a lakását 
nlkulccsal felnyitották a azt úgyszólván telje
sen kifosztották. A feljelentés szerint az asz- 
szony az esti órákban cltás'ozoll a lakásából s 
amikor vi.ssaatcrt, legnagyobb meglepetésére 
az ajtókat tárvannyltva találta. Bent a szobá
ban a legnagyobb rendetlenség fogadta, a szek
rények ajtóit feltörve találta s rövidesen meg
állapította, hogy a tettesek nagymennyiségű 
ékszert és a szobában található összes értékes 
fehérnemileket ellopták. A rendőrség megindí
totta a nyomozást.

— Leesett a motorkerékpárjáról. Vasárnap 
'délelőtt az Istenhegyi és a Béla király-ut ke- 
resztvrödésénél Nőtt György az éles kanyaró
dóban lőcsett n motorkerékpárjáról és súlyos 
sérüléseket szenvedett. A szerencsétlen fiatal
embert az Uj Szent János-kőrházban vették 
ápolás alá.

—Vérre éjaaakal verekedés. Tegnap éjszak tv 
s Komőcai-ut 77. számú házban levő kocsmá
ban véres vorekedés zajlott le. Egyik asztalnál 
iddocállak Gulyás János, Borbély Gyula és 
Gubányi Fcronc munkások. A három fiatalcm- 
brr illat állapotban garázdálkodni kezdett a 
kocsmában, majd összevesztek és Borbély Gu- 
bánylval együtt későkkel é* söröskancsókkal 
támadtak Gulyásra. Néhány percig tarló vert- 
kedés után Gulyás véresen esett össze. A kocs
in áros rendőröket hívott, akik megfékezték n 
kél garázda fiatalembert és a főkapitányságra 
.vittek. Gulyást a mentők a Kun-utcai kórházba 
azAllílották.

— Rasnay Károly és Sándor Pál az Erzsébet
városi Kör vacsoráján. A VII. kér. Erzsébet
városi Kör (VII., Dohány-utca 76.) ma este 8 
órakor nagy vacsorát rendez, amelyen Rassay 
Károly és Sándor Pál országgyűlési képviselők 
is részt fognak vonni. A kör vezetősége ezúton 
U felhívja tagjait, hogy a vacsorán minél szá
mosabban vegyenek részt.

— Ar, Akadémia ünnepélyes közfllésc. Va
sárnap délelőtt folytatta ünnepélyes keretek 
kört a Magyar Tudományos Akadémia 88-ik 
ünnepélyes közülését Féltizenegy órakor érke
zett meg Horthy Miklós kormányzó és felesége, 
Megjelent Bethlen István gróf és felesége, 
Klehelsberg Kunő gróf kultuszminiszter, Mayer 
János földmivelésügyi miniszter, bárólVfassícs 
Gyula, a folsőház elnöke, Puky Endre, a kép- 
viselőház háznagya éa a társadalom és politika 
élet előkelősége. Bcrzevlczy Albert a Magyar 
tudományos Akadémia elnöke nagy megnyitó
beszédet mondott, melyben a háborúnak és a 
békekötésnek a tudományra és irodalomra való 
hatásával foglalkozott. Balogh Jenő ny. minisz
ter, az Akadémia főtitkára „Akadémiánk törté
netéhez" címmel olvasott fel megemlékezést. 
Herczeg Ferenc felolvasta Mikszáth Kálmán 
Irt emlékezetét. Ravasz László, az Akadémia 
llszteWl tagja „Pál Athénben" címen tartotta 
IU,,« székfoglalóját. Az ülés után a Dunepalo- 
Iában ünnepi lakoma voll.

— Elütött a villamos egy részeg fiatalembert. 
Szombaton sste a fővárosból Kispest feló ha
ladó egyik 50-es Jelzésű villamos az Üllő-utón 
elütött egy ittas állapotban levő fiatalembert. 
Molnár Illés kocslvezelő már Jóval a szerencsét
lenség megtörténte előtt figyelmes lelt a pálya
testen imbolygó fiatalemberre, majd amikor 
közelébe ért. Molnár a kocsit teljesen lefékezte, 
gondolván, hogy a részeg ember erős csenge

tésre cl fog távozni a sínről. Molnár számítása 
nem vált be, mert amikor a villamos a fiatal

embert utólérle, az egg kiálló kőben megbot
lott, elesett s a kővetkező pillanatban a villa
mos már keresztül ment rujta. A mentők a 
fiatalembert, akinek személyazonosságát nem 
sikerült megállapítani, a Szent István kórházba 
szállították. Molnár ellen a rendőrség megindí
totta az eljárást

—• Súlyra szerencsétlenség egy házi blrkó- 
zóversenyen. A Kőbányai-ut 31. számú ház
ban lévő Törekvés Sport Club szombaton 
eatc házi birkózóversenyt hirdetett. A ver
seny egyik száma Parti József—Péter Fe
renc amatőrbirkózók voltak. A két fiatalem
ber Gyugyords Gyula biró jelzésére egymás
nak rohant, de alig folytattak néhány perc
nyi küzdelmet, Parti József elesett, Péter 
Ferenc, pedig rázuhant s amikor fel akartak 
állni, Parti hangos sikollyal visszaesett a 
bírkozószőnyegre. A jelenlévők megré
mülve siettek Pariihoz, aki néhány perc 
múlva elvesztette az eszméletét. A mentők 
megállapították, hogy Parti több bordatörést 
szenvedett birkózás közben s első segély
nyújtás ulán a szerencsétlen fiatalembert a 
Szent István-kórházba szállították.

- Eltűntek. Goldschmldt Mária, 19 éves ház
tartási alkalmazott az Iskola-utca 57. Kovács 
Anna. 2'J éves háztartási alkalmazott, a Lónyay- 
u. 18':'. Varga Lalos ny. föv. altiszt. Bobloher 
Anna, tő éves kifutó irány szüleinek a Vi
segrádi-utca 113. Öív. Potzy Györgyné, háztar
tásbeli asszony, a Budafoki-ut 41/a. számú ház- 
bnn lévő lakásáról eltűnt Az eltűntek fclkuta- 
fására a főkapitányságon megindult a nyo
mozás,.

a Dunába esett egy asszony 
s a vízben szülte meg gyermeket 
az uisziiion liugyormeK mag tilt, amikor anvltivaj 
agyún halászok kimentenek az öruönyiű loiyamuol

Vasárnap a reggeli órákban rendkívül 
szokatlan életmentés játszódott le a Dunán, 
Thököl község közelében dunai halászok

egy földmll vreaAAzonyt és újszülött 
gyermekét mentették ki a viz hullámai

ból.
Vasárnap reggel nyolc óra után Thököl 

község közelében, a Duna partja mellett 
szedett rözsét Mogyorós Jánosné, egy kör
nyékbeli földműves felesége. A várandós ál
lapotban lévő asszony nagy csomó faágat 
szedett össze, amelyet hátára kötözve akart 
hazafelé vinni. A rözse összekölözésénél 
megszurta kezét, amelyet a néhány lépés
nyire lévő Duna vizében akart lemosni. A 
hátára erősített nagy rözseköteggel a viz 
partjához lépett s lehajolt, hogy vérző kezét 
vízbe mártsa. Ebben a pillanatban rendkí
vül heves fájdalmak lepték meg, elszédült

a arccal a víz felé fordulva, beesett a 
vízbe. Pár pillanatnyi vajúdás után 
Mogyorós Jánosné a Duna vizében fiú

gyermeket szilit.
A teljesen elhagyott dunai partrészen a 
kora reggeli órákban senki sem tartózko
dott s igy az asszony heves felkiáltásaira 
csak a Duna közepén

két halászbárkán tartózkodó halászok 
lettek figyelmesek,

akik bárkáikkal a hang irányába közeled
tek. A bárka elindítása azonban, minthogy 
a hal fogó hálót mélyen leeresztették a fo
lyóba, csak nehezen ment. Mogyorósnét ez 
alatt nz idő alatt

a víz hullámai elkapták a újszülött 
gyermekével együtt sodorták befelé a

vízbe.
Az asszony, aki már-már ugylátszott. hogy 
elveszíti eszméletét, az életösztön minden 
erejét összeszedve, egyik kezével újszülött 
gyermekét fogva, másik kezével pedig ka
pálózva igyekezett a viz színét maradni. 
Szerencsétlenségére a Dunán azon a részén 
egy meglehetősen erős örvény kavargóit. 
amely a viz szélére is elért és magával ra
gadta Mogyorósiét s nagy erővel sodorta a 
vízbe. Már-már ugylátszott, hogy

a teljesen daléit asszony magzatával 
együtt elmerül.

Csaknem teljesen eszméletlen állapotban 
volt, amidőn a halászbárka a közelébe ért. 
Az egyik halászmester, Nyerges Antal, úgy
szólván az utolsó pillanatban hajánál fogva 
emelte ki a vízből a szerencsétlen asszonyt, 
aki ekkor már teljesen eszméletlen állapot
ban volt. Nagy volt a bárkán tartózkodó ha
lászok megdöbbenése, amidőn észrevették, 
hogy a vízből kiemelt asszonyon kivűl még 
egy élőlény esett a Dunába; Mogyorós Já
nosné újszülött gyermeke. Az újszülött fiú
gyermek még lélegzett, amidőn a halászok 
meleg ruhába burkolták, néhány) perc 
inulva azonban.

kiszenvedett.
Retten az eszméletlen asszonyt kezdték 
élesztgetni a halászbárkán, dörzsölték, me
leg vízzel locsolták, végül is hosszas éleezt- 
getési kísérlet után sikerült eszméletre térí
teni s beszállították a közeli halászkuny
hóba. Jó egy órai idő tellett, amig megjelent 
a halászkunyhóban az előhívott orvos, aki a 
szerencsétlenül járt asszonyt kórházba szál-

“ A, Magyar kir. osztály sorsjátékban részt
vevők kéretnek, hogy ha az uj osztályban ját
szani akarnak, úgy a megújítási összeget (egész 
20 pengő, fél 10 pengő, negyed 5 pengő és az 
előirt 30 fillér költséget) még ma fizessék meg, 
mert a húzás holnap kezdődik.
. ÉÍJegyzés. Dr. Somogyi László orvos el
jegyezte Bánó Bözsikét, Bánó Dezső vezér
igazgató és neje szül. Lőminger Katica leányát. 
(Minden külön értesítés helyett.),

— Helyreigazítás. Folyó hó 14-ón megjelent 
számukban személyemmel foglalkozó közle
ményre kérem a következő helyreigazító nyi
latkozatom szives közzétételét: A közlemény
ben „tegnap történt"-nek jelrelt incidens szom
bat déli 2 órakor a teljesen népleien járásbirő- 
sági folyosón történt. Nem kelthetett tehát fel
tűnést vagy megbotránkozást. A szóbanforgó 
nő kopott, lompos ruhájában, rövidre nyírott 
hajjal, kalap nélkül nem keltette bennem azt 
a benyomást, hogy az, akinek a közlemény ál
lítja. Még kevésbé, mikor teWleg megtámadott, 
hogy az én hívásomra előfuló járásbíróság! por
tás tudott csak inzultusaitól megmenteni. A 
cikkben foglalt s a fentiekben külön nem érin
tett tényállítások nem felelnek meg a valóság
nak. Kiváló tisztelettel dr. Szigeti László s. k.

— Egy Ismeretlen nő halálugrása a Ki
rály-utcában. Szombaton éjszaka a Király
utca 89. számú ház lakói nagy zuhanásra 
lettek figyelmesek. Amikor kirohantak az 
udvarra, ott találtak a földön fekve egy jól 
öltözött ismeretlen nőt. Nyomban értesítet
ték a mentőket, akik néhány perc múlva 
megérkeztek s megállapították, hogy a sze
rencsétlen nő, aki a ház negyedik emeleté
ről ugrott le, néhány percnyi szenvedés 
után meghalt. Holttestét a törvényszéki or
vostani intézetbe szállították s a rendőrség 
személyazonosságának megállapítására meg
indította a nyomozást.

— Mcllbclőttc magát egy orvostanhallgató. 
Tegnap délután a Soroksári-ut 38—40. számú 
házban mellbeJőtte magát Nagy Mihály 24 
éves orvostanhallgató, Nagy Lajos ezredes 
fia. Az öngyilkos fiatalember az utóbbi idő 
bn rendkívül sokat tanult és a megviselte 
idegzetét. A mentők első segélyben részesí
tették, majd ideggyógyintézctbc szállították.

— Éjszakai támadás a Honvéd-utcában. 
Rendkívül súlyos és titokzatos körülmények 
között történt éjszakai támadás ügyében 
indított a rendőrség nyomozást. Eltelet Jól- 
nos postafelügyelő ugyanis bejelentette a 
főkapitányságon, hogy tegnap éjszaka a 
Honvéd-utcában egy ismeretlen férfi meg
támadta és késsel hátulról fejbeszurta. A 
támadás után a postafelügyelő szembe akart 
fordulni váratlan támadójával, aki azonban 
a: éjszaka sötétségében megszökött. Eiteler 
János pedig a nagy vérveszteség következté
ben rövidesen elvesztette az eszméletét. A 
reggeli órákban találtak rá a járókelők a 
szerencsétlen postafelügyelőre, akit a men
tő ka Rókus-kórházba szállítottak.

— Két nagy magyar vegyészeti gyár 
fúziója. Közgazdasági körökben ma elterjedt 
a Ilire a magyar vegyészeti ipar szenzáció
jának, hogy a Benes testvérek vegyészeti gyár 
rt., ez a híres, patinás nevű, hatalmas győri 
vállalat, átvette a Sálán fertőtlenítő háziszer 
gyártását és ezzel kapcsolatban egyedárusi- 

fdsát is.

NE KENDŐZZE SZÉPSÉG.) 
hibáit, mert azzal önmaga, 
rontja amúgy is beteg arc
bőrét. Sárgás, színtelen? 
száraz, feszülő, hámló,’ 
zslroe-fényea. kiüté
ses, pattanásos, vörös
foltos, pörsenéses, rán,1 
cos arobór - mind egy-', 
egy betegség tünete. Gyó;’ 
gyltsa tehát a betegséget, 
s elmúlnak szépséghibái is. 
ha rendszeresen kemolitozza 
magát. A „K'E M O L1 TE11, 
mindenütt kapható 50 fi)), 
P 2.60 és 4.80-ért. Ahol eset
leg nem volna, oda megkül
deti a „Medichemia'‘ r.-t, 
Budapest X., postafiók 19.

— Május harmincegyedikén tartja tökeemeló 
közgyűlését a Magyar Általános Takarékpénz* 
tár. A Magyar Általános Takarékpénztár elnök* 
vezérigazgatóju, Horváth Lipót dr. amerikai 
tárgyalásainak credményeképen a Magyar Ál
talános Takarékpénztár részvénytőkéjének meg
duplázását határozza el. Horváth Lipót dr. el
nök amerikai tárgyalásainak eredményeként az 
Unió egyik legtekintélyesebb és legnagyobb 
cége, az I. W. Seligmann and Co. newyorki 
bankház a Magyar Általános Takarékpénztár 
legközelebb kibocsátandó 160.000 darab ujj 
részvényéből 80.000 darab részvény átvételét 
vállalta el. A Magyar Általános Taka
rékpénztár május hó 31-én tartja meg tőke* 
emelő közgyűlését.

— Dr. Reményi-Scbneller Lajos lesz a Köz
ségi Takarékpénztár vezérigazgatója. Az Egye
sült Fővárosi Takarékpénztár e hó 29-érc hívta 
egybe idei rendes közgyűlését, amely közgyük 
lés lesz hivatva határozni azon sorozatos trans- 
akciók fölött, amelyek az intézetnek a Vásár-

fénrtárba való beolvasztása, illetve a Községi 
akarékpénztár létesítése következtében szük
ségessé váltak. Itt említjük meg, hogy a Köz^ 

ségi Takarékpénztárnak vezérigazgatójává min
den ellenkező híreszteléssel szemben dr. Rg- 
ményi-Schnetler Lajost választják meg.

— A Földhitelbank rt XVII. évi rendes köz
gyűlése dr. Paupera Ferenc elnöklete alatt el- 
fogadta az igazgatóság által előterjesztett mér-i 
leget, amely lfi20.286.4S pengő tiszta nyeresé
get mutat ki és elhatározta, hogy az 1927. évi 
szelvényt a tavalyi 5 pengővel szemben, 6 pen
gővel váltja be Budapesten, az intézet köz* 
ponti pénztáránál (V., Hold-utca 1.). Béosbetu, 
pedig az österreiohische Creditanstaltnál. Ez
után a közgyűlés Admiral Sir Victör Stanleyt 
választotta be az igazgatóságba, a felügyelőbi-. 
zottságot dr. Temple Rudolf ny. államtitkár, 
országgy. képviselővel egészítette ki, végül pe
dig vágvccsei Wellisch Andor a maga és a 
részvényesek nevében dr. Paupera Ferenc el
nöknek és az igazgatóságnak meleg köszönetét 
mondott az elmúlt évben kifejtett érdemes és 
eredményes munkásságáért.

— A Magyar kender-, len- éa jutaipar rt ma^ 
hétfőn tartja ezévi rendes közgyűlését, amc-i 
fjen az igazgatóság — értesül évünk szerint —< 
az előző évi négy pengő osztalékkal szemben 
őt pengős osztalék kifizetését fogja javasolni-, 
A vállalat nyilvánosságra hozott mérlege. 
797.100 pengő tiszta nyereséget mutat kj> az' 
előző évi 661.911 pengővel szemben.

— A Déllvasat ismét as érdeklődés előteré
ben. Ismét az érdeklődés elő írébe kerültek a 
Délivarat részvények, amelyek iránt főképpen 
Becsben mutatkozott nagy érdeklődés. Maga a 
Délivasut igazgatósága nagyobb pakettek átvé* 
telére nézve folytatott tárgyalásokat, áronban 
a nagyobb mennyiség felett rendelkező Tészvé-- 
nyesek nem voltak hajlandók riszvéngelktől 
megválni. A Délivasut igazgatósága elsősorban, 
is az olasz kormány részére akar harmincezer, 
darab részvényt vásárolni, amelynek megvásár
lását a bécsi és a pesti piacon már meg Is' 
kezdték. Minthogy azonban a budapesti piacon 
a Délivasut részvények dr. Grünivald Emil 
bankár manazsálása mellett igen jő kezekben, 
vannak, nem valószínű, hogy akár emelkedő 
árfolyamokon is sikerülno a nagy részvény
mennyiség összevásárlása. Ezek a jelenségek 
magyarázzák meg a Délivasut részvényeinek 
feltűnő szilárdságút. Bizonyosra vehető egyéb
ként az is, hogy az olasz kormány részvény
vásárlásai összefüggésben vannak a Délivasut 
nemsokára megtartandó idei közgyűlésével.

—■ Koncentráció a vegyi Ipáiban, hjiungá* 
tia" műtrágya, kénsav és vegyi ipar rt., vala
mint az Első pesti spódtam és enyvgyár rt, 
igazgatóságai az dmult napokban ülést tartot
tak, melynek tárgya a két régi, a magyar ve
gyészeti iparban vezető szerepet betöltő vállalat 
egyesülése volt. Úgy a Hungária, mint a Spó* 
diumgyár igazgatóságai egyértelműen elhatá
rozták, hogy a folyó hó végén megtartandó; 
rendkívüli közgyűléseik elé azt a javaslatot ter
jesztik, hogy a két vállalat fuzionáljon egy
mással. A fúzió -alkalmából minden 2 darab 
Spódium-részvény egy darab 1928. évro oszt a, 
lékjogosult Hungária-részvényro fog kicserél
tetni. A Hungária jelenlegi 3,480.000 pengő! 
összegű alaptőkéjét 127.000 darab, egyenként 
20 pengő névértékű részvény kibocsátása utjáií 
6,020.000 pengőre fogja fclemolni. Az uj kibo
csátású részvényekből 87.000 darab a közgyű
lés által megállapítandó árfolyamon 2:1 arány-t 
bán a régi részvényeseknek fog átvételre fol- 
ajánllatni, mig a további 40.000 részvény < 
forgalomban lévő 80.000 darab Spődium-rész- 
vény bevonásával ezek átcserélésére fog fordít- 
látni. Ezen tranzakció lebonyolítása után ai 
Hungária 10 millió pengőt meghaladó saját tő
kével fog reaidolkeznl. mellyel még az eddigi
nél is sokkal nagyobb mértékben lesz képes g 
többtennelés céljainak szolgálatára állani. A> 
részvénylőkefelemelés sikerét az egyesített vál
lalatot patrontzáló Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank, Angol-Magyar Bank rt. és m
österr. Bódén Kredit Anitáit fogják garanUtaL 
az intézetek az igazgatóságban kqrvMMof 
fogják
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FelbuKott és életveszélyesen 
megsebesült a vasárnapi 
Tourlst Trophgn Karner 
Rúnáért bécsijiersenyzű 

Egy súlyos és négy könnyebb baleset
A magyar Toursyl Trophy, amely minden* 

Xor nagy eseménye a nemzetközi motor
sportnak, sajnálatos és több súlyos termé
szetű balesettel végződött. A verseny izgal
mában először Puch János, az ismert motor
kerékpár versenyző esett le gépéről, akinek 
könnyű természetű sérüléseit a mentők a 
helyszínen bekötözték.

A következő percekben már újabb szeren
csétlenség híre döbbentette meg a verseny 
nézőközönségét, mert az a hir terjedt cl, 
Jiogy

Karner Rnppcrt, a világviszonylatban 
is első helyen álló bécsi motorkerékpár 
versenyző lezuhant a gépéről és ször

nyethalt.
'A1 hir azonban túlzottnak bizonyult, mert 
valóságban csak az történt, hogy Kamer 
Ruppert tulintenzíven fékezett, a gépe meg
torpant s villatörés következtében /lappért 
nagy Ívben előre zuhant és eszméletlen álla

Megválasztották a Gyosz felsőházi tagjelöltjeit
(Vasárnap délelőtt tartotta a Gyáriparosok 

Országos Szövetsége XXVI. rendes közgyűlését, 
Bitely egyben keretű! szolgált a szövetség uj 
helyiségének, a magyar gyáripar székházénak 

avatásához.
Feli ne r Henrik elnök azon reményének adóit 

kifejezést, hogy a magyar ipar fejlődése tekin
tetében még nincs kimondva az utolsó szó és 
remélnünk szabad, hogy Magyarország és ipara 
egy uj, szerencsésebb korszaknak néz elébe. 
Ennek hajnalát Lord Rothermere hatalmas 
propagandájában láthatják, amely Trianon re
vízióját célozza és annál nagyobb jelentőségű, 
mert nem is Magyarországból indult ki. Ki
emelte .hogy a legutóbb itt járt olasz delegáció 
tagjaival értékes összeköttetéseket sikerült lé
tesíteni, amelyek remélhetőleg gyümölcsözők 
ősznek a jövőben. Örömmel állapította meg 
végül, hogy az ipari vámvédelemmel kapcsolat
ban

az fpm* ellen Indítóit hadjárat szönőben 
van.

kormánynyilatkozatokban, képviselőházi beszé
dekben és a napisajtóban oly nézetek kezdenek 
kialakulni, amelyek megerősítik azt az állás
pontot, hogy

Európa mai vámpolitikáját tekintve, a ma- 
’ gyár Ipari vámok színvonalának leszálll- 
• lása lehetetlen és hogy egy ilyen leszállítás 
’ n magyar Ipar gyengítését, sőt megsemmi

sítését jelentené,
irts ország egész gazdaságára pedig egyenesen 
Végzetes lenne.

Fenyő Miksa
'Ügyvezető igazgató a szövetség évi jelentésének 
jdőterjesztésévcl kapcsolatban külön kiemelt

Ahol a némák megtanulnak 
hangosan beszélni

Az Izraelita Siketnémák Intézetének ötvenéves jubileuma
Impozáns ünnepség keretében ünnepelte 

az Izraelita Siketnémák Országos Intézete 
fennállásának ötvenéves jubileumát. Az ün
nepségen megjelent a kultuszminiszter kép
viseletében Huszka Jenő miniszteri taná
csos, Petko Szandtner Károly népjóléti ál
lamtitkár, Schuler Dezső fővárosi fő
jegyző, Koszab Aladár, az izraelita hitközség 

ii

potban terült cl az országúton. A mentők , 
megállapították, hogy

Karner Ruppert több súlyos sérülésén 
klviil agyrázkódást is szenvedett. 

Első segélynyújtás után az Uj Szent János 
kórházban vették ápolás alá, ahonnan azt 
a felvilágosilást nyertük, hogy állapota rend
kívül aggasztó és felépüléséhez kevés a re
mény.

Ezenkívül _ még három könnyebb termé
szetű sebesülés is történt a mai Tourist 
Trophyn. Bagdi Imre szerelő, Hűmmel End
re magántisztviselő és Krizsanovics László 
magántisztviselő ugyancsak lezuhanlak gé
pükről. Szerencsére azonban csupán kisebb 
zuzódásokat szenvedtek.

A mentők ■— akik a versenyre teljes fel
készültséggel vonultak ki - nyomban a 
helyszínen ápolás alá vélték mindhármukat 
és Bagdi, Hummer és Krizsanovics tovább 
folytathatták a versenyt.

A Gyosz vasárnapi közgyűlésén a forgalmú 
adó, fényüzésiadó és a jelenlegi vámok 

változatlan fentartását követelte
néhány fontosabb kérdést, amelyek elsősorban 
foglalkoztatták a lefolyt év alatt a szövetséget. 
Mindenekelőtt utalt a gyáripari hitel problé
májára, amelynek megoldását három év óta 
hiába sürgeti a szövetség. A fényűzési adó te
kintetében a szövetség továbbra is azon az 
állásponton van, hogy mindaddig, amig a for
galmi adó nem küszöbölhető ki és amig az 
állam pénzügyi helyzete nem javul meg lénye
gesen,

a fényűzést adó eltörlését nem tartja he
lyesnek.

A forgalmi adó tekintetében a szövetség fel
fogása az, hogy

a forgalmi adó mai rendszerétől való elté
rés és a fázisrendszerre való áttérés meg
károsítaná, sőt egyenesen veszélyeztetné

» gyáripari termelést.
Kijelentette .hogy a szövetség a legkisebb 

onimozitással sem viseltetik a kereskedelem 
iránt, éppen ezért a leghatározottabban vissza- 
atasitja a kereskedelem egyik vezető férfiúnak 
art a teljesen alaptalan és kissé vidékies dema
gógiára valló megállapítását, hogy a gyáripar, 
ellensége a kereskedelemnek. Ellenkezőleg, a 
gyáripart

a legnagyobb megértés és a legnagyobb ba
rátság irányítja minden cselekedetében a 

kereskedelemmel szemben.
Az ügyvezető igazgató tetszéssel fogadott be

számolója után a szövetség megválasztotta a 
kormány elé terjesztendő hat felsőházi tag
jelöltet. A legtöbb szavazatot a következők kap
ták: Fellner Henrik, Chorin Ferenc, Goldbcrger 
Leó, Láng Gusztáv, Stromszky Sándor és 
Ssurdag Róbert.

elnöke és mások.
Dr. Deulsch Ernő igazgató-főorvos elnöki 

megnyitója után Kaszab Aladár, az izraelita 
hitközség további támogatását helyezte kilá
tásba. Ezután Tolnai Béla igazgató beszá
molt a flélszázados munkáról, mely idő alatt 
736 siketnémát neveltek a társadalom hasz
nos tagjává.

Nagy érdeklődést kellett Kanizsai/ Dezső 
igazgató előadása, aki

a növendékek gyakorlati képességeit 
mutatta be.

Az intézet a hangzó oktatás terén áttörő mun
kát végzett, a később keletkezett intézetek is 
ezt. a módszert vették alapul. Az igazgató 
szavainak igazolásául egymásután vonultak 
fel a kis sikelnéma gyerekek, akik — bár 
különös akcentussal —

egészen jól érthetően, hangosan beszél
tek.

A gyermekek beszéde mély hatást gyakorolt 
a megjelentekre, akik megilletődöttcn figyel- 
gyeitek az orvosi tudomány és tanítás ha
talmas munkájának eredményét.

Az ünnepség .folyamán leleplezték Tolnai 
Béla igazgató arcképet, aki ötven éven át 
volt tanára és később igazgatója a jubiláló 
intézetnek, ____ ________ __________

Vasárnap impozáns külsőségek 
között ünnepelte az ország 

a hősi halottak emlékét
A hivatalos világ és a főváros társadalma 

vasárnap délelőtt 11 órakor impozáns kül
sőségek között ünnepelte a hősök emlék
napját a Ludovika Akadémia előtti téren 
felállított Névtelen Hősök emlékműve előtt.

A szobor négy sarkán árbócokon nemzeti 
szir.ü és a főváros színeit viselő zászlók lo
bogtak és zászlókkal díszítették a szomszé
dos házsorokat is. A Ludovika Akadémia 
előtti téren egy tábori díszbe öltözölt hon- 
védszázad, egy üteg tüzér és egy század 
huszár állt diszörséget, a szobor mögött pe
dig a magyar Dalos Szövetség monstre- 
dalárdája és a honvédzenekar foglalt he
lyet. Már 10 óra tájban gyülekezni kezdett 
a közönség. A kormányzó képviseletében 
gróf Csáky Károly honvédelmi miniszter je
lent meg. A székesfőváros részéről Ripka 
Ferenc főpolgármester, Sipőcz Jenő polgár
mester, Buzáth János alpolgármester, vala
mint a székesfőváros tanácsa és a törvény
hatóság tagjai körül igen sokan. Az elő
kelőségek között ott volt József királyi her
ceg családjával, Vass József népjóléti mi
niszter, Wlassics Gyula, a felsöház elnöke, 
Jánky Kocsárd, a honvédség főparancsnoka, 
az egyetemek rektorai, a királyi kúria, a 
tábla é.s különféle hatóságok, a társadalmi 
egyesületek, valamint az összes hitfelckeze- 
lek képviselői. Az emlékmű előtt gyülekez
tek a budapesti diplomáciai testület tagjai, 
azonkívül

egész sereg politikai, egyházi, katonai 
és társadalmi kiválóság.

Az ünnepség a Dglosszövetség Szózatával 
kezdődött. Utána

VASS JÓZSEF dr., népjóléti miniszter 
tartott beszédet. A szószék előtt a rádió 
mikrofónját állították fel és

a beszédet nyomban az ünnepségről 
továbbította a lakihegyi állomás a világ 

minden tája felé.
— A névtelen hősök emléke szállja meg 

telkünket, akik a legdrágábbat adták nagy 
gondolatokért, amelyek nem teljesedtek be 
— mondotta. — Ami elmúlt vérben és élet
ben, azt többé vissza nem kaphatjuk, ám 
az elmúlás gondolatánál megállni nem te
het és az élet int: előre.

A mélyhatásu beszéd további során az 
emlékoszlop szimbólumának jelentőségét 
fejtegette:

— Ne h igy jótok azt Párizsban és más 
pontjain sem a világnak, — folytatta — 
hogy a magyarok fegyverkeznek, mert ha 
ezt mondják, képmutatás volna azok részé
ről .akik elvették tőlünk a fegyvert és a 
fegyverkezés lehetőségeit.

— De ne higyjék Párizsban, ahol a 
béke kabátját szabták, hogy a magyur 
nemzet hajlandó Trianon lakájszellc-

mét a telkekbe beültetni.
A nagyhatású beszed útin a dalárda éne* 

ke, jpajd az emlékmű megkosi’oruzája kö

vetkezett. Félóráig taTtott a rengeteg ko
szorú elhelyezése, majd a dalárdák himnu
szával befejeződött a kegyeletes ünnepség.

A Ludovika Akadémia előtt tartott hősi «n- 
lékfmneppel egyidöben megkoszorúzták a bu
dapesti temetőkben levő hősi sírokat is. A far
kasréti és a rákoskeresztúri temetőkben kar 
tonsi küldöttség jelent meg a kerületi elöljáró
ságok képviselőivel együtt és ünnepélyes kül
sőségek között megkoszorúzták a sírokat- Ko
szorút lettek a tabáni krisztinavárosi temető
ben, a budavári hősök emlékoszlopára is.

Az Bb'er Antal elnöktefo alalt álló VII. kerü
leti Polgári Kaszinó kegyeletes ünnepségen 
emlékezett meg a háború Írősi halottairól. Az 
ünnepségen Frank József dr. orvos tartott 
nagyhatású emlékbcszédct.

Sútoraljaujhelyen impozáns külsőségek kö
zölt ülték meg a hősök emlékünnepét és ezzel 
egyidöben felavatták a világháborúban elesett 
kétezer sátoraljaújhelyi hősi halott síremlékét.

Utána a sátoraljaújhelyi izraelita temetőben 
felállított síremléket avatták fel ünnepélyes 
külsőségek közölt.

Egerben is több mint tízezer ember jelent 
meg vasárnap délelőtt a hősök temetőjében 
rendezett gyászünnepségen. László Vince dr. 
cisztercita tauár mondott ünnepi bestédet, 
mely után vitéz Rapaics Richárd tábornok', a 
helyőrség parancsnoka, Okolicsányi Imre He- 
vesniegye alispánja és Strack Géza polgármes
ter helyezték cl koszorúikat a hősök emlék
művére. 

ADMIRAL
az előkelő világ szórakozó 
helyo nyári helyisége újon

nan átalakítva 
megnyílt 
A hóz! iazzband mel
lett Bécs kedvelt 

humoristája 
Stefánia-ut 25. szám 

a Víztoronynál
Telefon: J. 843-89.
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SZÍNHÁZ - MOZI
A „szinházrendőri" cenzúra 

és a kulturszövetség
A rendőri cenzúra ma estére némileg megváltoz
tatta a Yes szövegkönyvét — Egy titokban tartott 
belügyminisztériumi cenzúra az Ábris rózsája 
fölött — Junius 4-én kulturünnep kezdődik Pesten

I.
Ezt a néhány látszólagosan egymástól 

független hírt kell egymás alá írnunk:
A In t elején a közerkölcs szent nevében 

egy rendőrtbiztviselÖ betiltotta lleltai Jenő
nek és Szirmai Albertnek kis operettjét, 
amelyet husz év előtt százszor egyfolytában 
játszottuk anélkül, hogy a közerkölcs lé
nyegesebb kárt szenvedett volna azáltal. Az 
Andrásy-uti Színházat a lehető legnagyobb 
hajba sodorta cr. a váratlan betiltás, amely 
a mii<>r két vendégzztárjának: Hitlernek és 
Rátkaynak fellépését tette lehetetlenné. Az 
'Andrássy-uti Szinház a rendőri határozatot 
megfellebbezte, igy a belügyminisztérium 
kirendelt tisztviselői hétfőn délután négy 
órakor

levizsgáztatják rrkölca- és illemtanból 
Méltat Jenőt, a magyar irodalom külügymi
niszterét a francia becsületrend lovagját és 
Szirmai Albertét, a magyar zene egyik leg- 
tündöklöbb reprezentánsát.

Szombat este a Magyar Színház irodájá
ban megjelent egy rendőrtisztviselő és kö
zölte Faludi Jenő igazgatóval, hogy a „Yes" 
cimü operettet, amelyről a kritika a lég 
jobbakat mondhatott, ebben a formájában 

aggályosnak találja 
és felkéri a színigazgatót, hogy nz erkölcs 
rendelet idevágó szakasza értelmében a Yes 
szövegkönyvét vasárnap délelőtt magas- 
jrangu rendőrtisztek cenzúrája alá bocsássa.

Az Abria rózsája főpróbája előtti nap u 
'Fővárosi Operettszinház

bizalma* telefont kapott 
a belügyminisztériumtól, hogy aZ „Ábris 
rózsája" című világsikert aratott színmüvet 
H felekezeti villongás elkerülése céljából

cenzúrának veaae alá.
At „Ábris rózsája" rcndczőpéldányát juttas
sák el a belügyminisztériumhoz, ahol „ille
tékes faktorok" meg fogják vizsgálni, hogy 
vájjon az „Ábris rózsáju" tényleg olyan 
fekete ördög-e, mint ahogy azt a falra 
festik.

A Féalek klubban szombat délután össze
jöttek a híres magyar irók, színészek és 
képzőművészek, hogy megbeszéljék a 
j junhM negyedikén kezdődő nagy ma

gyar kulturtlnncpély programját.
'Junius negyedikétől kezdődőié# ugyanis 
háromnapos kongresszus lesz Pesten, ame
lyen részt fog venni mindenki, akinek a 
magyar kulturális életben valamilyen sze
repe van. A kongresszus célja, hogy egy 
olyan kullurszövetséget hozzon létre, amely 
képviselheti kifelé

a magyar kulturális közvéleményt 
F.Z a megalakuló szövetség céljául tűzi ki, 
hogy a kormány előtt
l áp^ja éa megvédje a magyar kulturális 

érdekeket.
A kulturűnncpély teljes programját most 
dolgozzák ki, első fázisául máris megalakult 

A Király Színházban 
ma léptek életbe 

a nyári helyárak.
Szombaton először:

Szeretlek!
Chrlstiné vidám, táncos operettje

nem szüntetik, akkor nemcsak' 
jóvátehetetlen károkat 

okoznak a színházaknak, hanem a legnagyobb 
mértékben elkedvetlenítik a magyar írókat a 
szindarabirás'.ől, a szinházbajáró közönséget 
pedig

hamis fogalmakkal traktdlják a színházak 
kulturteljesltményel felöl.

Hogy ez az egyhangú felzúdulás mit jelent, an- 
nak megértését nem a rendőrségen kell keresni, 
ahol végeredményben nem csinálnak mást, 
mint egy hibás rendeletét buzgón, vagy néha 
túlbuzgón hajtanak végre, hanem ezt a kultur- 
fckélynek nevezhető rendeletét ott kell kiope
rálni, ahol ez keletkezett. A legfőbb ideje an
nak, hogy megszűnjön az az anomália, hogy 
ügyelte* rendörtisztviselők' szuverén joggal 
döntsenek egy olyan színdarab fölött, amelyet 
az iró, a dramaturg és a közönség már előadha
tnak ítélt, A legfőbb ideje annak, hogy meg-

Hevesi Sándor, Faludi Jenő, Sebestyén Ká
roly. Molnár Dezső, Stella Gyula és Gótli 
Sándor részvételével, a színészeit osztály, 
amely háromnapos ünnepi játékot rendez, 

ír.
A három első hir egy hétnek ..szinházrend- 

őri" eseményeit tárgyalja, a negyedik pedig egy 
olyan utópia körül mozog, amelyet a három 
első hír mindennel világosabban, mindennél fél- 
reérthctellencbbül már a

születésekor megöl.
Egv héten a belügyminisztériumnak és a rend
őrségnek három alkalommal „kelleti" egy hi
bás, rosszul .szerkesztett és rosszul felfogott 
rendelet folytán beavatkozni olyan kullur- 
ügyekbe, amelyek mindenüvé tartoznak, csak 
nem a hivatalszobákbn, igy igazán csodálatra
méltó ezeknek a kitűnő kullurmunkásoknak 
fáradtsága. Ez a fáradtság ugyanis kifelé sze
rény, de valójában

hatalmas erkölcsi erejével 
akar majd megküzdeni az ilyenfajta színházi 
merényletek ellen is.

De fejezzük he csak az előbbi híreket. Mi 
történi a húrom szinházrendőri beavatkozás 
után?

III.
Faludi Jenő igazgató a Magyar Szinház- 

beli Yes ügyéről a következőket mondja;
— Ma délelőtt elmentem a Yes szöveg

könyvével Paál Béla rendőrtanácsos úrhoz, 
majd kelten együtt bementünk Dóra főta
nácsos ur szobájába, akikkel együtt azután 
Andréka Károly főkapitányhelyettes ur fo
gadott. Az ügyeletes rcndőrtisztviselő 
ugyanis tegnap este több kifogást emelt a 
Yes ellen, amelyet korrigálni és felülvizs
gálni ültünk össze. Fn szóról-szóra felol
vastam a Yest és meg kell állapítanom, hogy

■ magasabb rendőrtlHztvIselők részéről 
a legnagyobb megértéssel és előzékeny

séggel találkoztam.
A legnagyobb jóiudulattal intézték cl ezt az 
ügyet, elfogadták érveimet és belátták, 
hogy a Yes abban a formában is előadható, 
amely formában az a főpróbáit színre ke
rült, mindazonáltal én magam ajánlottam 
fel

néhány apróbb módosítást, amelyet 
keresztül is vittünk. 

Ezek után azt hiszem, nem lesz több baj a 
Yes-sel...

Az Operettszinház részéről, ahonnan az 
Ábris rózsáját vélték kifogásolni egyes bel
ügyminiszteri faktorok, azt a felvilágosítást 
kaptuk, hogy a belügyminisztérium a szöveg 
elolvasása után

teljes egészében jóváhagyta volna az 
Ábris rózsája szövegét, de a színház 
óvatosságból néhány jelenetet le tom

pított.
IV.

A legkiválóbb magyar irók, művészek és 
egyéb kulturtényezők már nyilatkoztok arról, 
hogy milyen súlyos következményekkel járhat 
et a rendőrségi cenzúra és ha idejekorán meg

Bein _ ~színház Szeretők iskolája
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, 

szombat, jövő hétfő és kedd

Emil Jannings
legtökéletesebb filmje reprizben, aí 

UTOLSÓ EMBER 
UFA OMIIA

SZÍNHÁZI napló
Vasárnap este érkezett el 

ötvenedik előadásához
a Király Színházban a Rose Marié cimü 
operett. A kivételes jubileum közönsége me
legen ünnepelte az operelt főszereplőit, B/Z- 
ler Irént, Vaály Ilonát, a búcsúzó Ellen 
Glent, Rátkay Mártont, Nádort és Soltit. A 
ragyogó kiállítású és pompás revüoperett 
ötvenedik előadás után is rendkívül frissen 
hatolt, annál is inkább, mert a szereplők 
újabb és újabb ötletekkel tarkították az 
előadást

Kedden délután 3 órakor két külföldi fllm- 
nagyság érkezik Pestre. Erich Pommer, a 
tcllol Tmperial világhírű managere és Joe 
May német filmrendező Pestre jönnek, Hogy 
az itt kiválogatandó magyar típusokból el
készítsék

A magyar rapszódia
cimü filmet, amelyet a fllmalap támogatása 
nélkül a nyár folyamán be is fejeznek.

Keddre várják Pestre Annié Nlcholst, az „Áb- 
ris rózsája" világhírű szerzőnőjét, akit most 
már mindenesetre megelőzőit darabja magyar 
sikerének híre. Ar. Ábris rózsája a szezón egyik 
legkimagaslóbb sikere lesz minden bizonnyal 
és «»t Annio Nichols elsősorban a darab jó 
előadásának köszönheti. Kissé éles, de csodá
latosképpen sohsem bántó eszközökkel irta . 
meg Annié Nichols darabját, amelyet a magyar 
előadás finomabbá és nüanszirozollabbá telt. 
Jólesett Kabos Gyulái, a sok egyforma alakí
tása után újra ilyen

szenzáció erejével ható teljesítményben 
üdvözölni, mint amilyen az öreg Léoi Salamon 
figurája volt. Rótt Sándor, aki ezúttal játszott 
először egész estét betöltő darabot, újra csak 
mély emberi művészetéről tett tanúságot. Kel
lemes meglepetést keltett Czobor Imre a darab 
nmorozója, aki kissé passzív szerepében is 
meg tudta mutatni azokat a kvalitásokat, 
amelyekért éppen őt szemelték ki ennek a ti
pikus cnscmble-szercpnek eljátszására.

Titkos Ilona, Pest legragyogóbb operett
primadonnája, a szó valódi értelmében is. 
Titkos Ilona, aki az utóbbi időben nem a 
legszerencsésebb körülmények között ját
szotta végig darabjait, most a Magyar- Szín
házi Ycsben teljes mértékben rc^resszálta 
magát.

Bombasikere van
épugy, mint a ,.Y?s“-nek, amelynél humoro
sabb zenéjü, pompásabb fordítású és patlo- 
góbb verselésü operettet aligha láttunk az 
utóbbi években. Yvain zenei humora száz 
fényben csillogott az orchesterben, éppen 
úgy, mint Stella Adorján és Ilarmath Imre 
szövege a színpadon. Ha a színpadról van 
szó, a szereplők előtt kell megdicsérnünk 
Fán Józsefet, aki dekorációjával az operett
nek olyan „levegőt adott", amelyet Yvain 

ÉRTESÍTÉS!
Ezúton érteiüljük a nagyérdemű kö

zönséget, hogy moetani

SZENZÁCIÓN 
MŰSORUNKAT 

amelynél Jobbat színházunk fennállása 
óta nem mutattunk be, már csak május 
31-ig bezárólag játszhatjuk, mert aznap 
befejezzük ezldei sikeres szezónunkat. 
5zlnbáznyilás augusztus 4-én, szomba
ton •’álogatott rcprizmüsorral.

TerézkörutlSzinpad
Igazgatósága

szilniön az ezer bajjal éa gonddal küzdő szán
házak vexaturája, a fenti példából ugyanis lát< 
haltuk, bogy

vciataráról van csak azó.
Mert két esetben magasabbrangu tiszlvkclők', 
akik bizonyára Átfogóbb szempontokból Ítélnek 
meg egy-egy „szinházrendőrí" eseményt, már 
a túlbuzgó alantasok véleménye ellenére e!fo« 
gadták az érdekeltek kifogásait és egyáltalában 
nem kétséges, hogy a harmadik esetben, az 
Andrássy-uti Színházban is felmentés lesz az 
„ítélet". Az igazság kedvéért azonban meg kell 
jegyeznünk, hogy a túlbuzgóságra a rosszul 
szerkesztett és helytelen feltevéseken épült bel
ügyminiszteri rendelet bátorítja fel a végre
hajtó tisztviselőket, akik utówgrc nem tesznek] 
mást, mint kötelességüket teljesítik. Szomorú 
kőtclcsségl De még szomorúbb ilyen körűiméi 
nyék között kulturünnepről tanácskozni...

Stób Zoltán. ’

valahol a tengerparton álmodott meg magá
nak. Szokolay Olly spanyol féldémona, 
akire most a cenzúra egy kis féket szabott, 
tökéletesen és tehetségesen érvényelült a 
hozzá szegődő Kósza Irma, Sarkadi Aladár, 
Z. Molnár, Kertész ensemblejAban. Gomba
szögi Ella elragadó karakteralakitása a re
keszizmok rovására íródik.

A Tcréz-könrti szinház május harmincegye
dikéig játssza mostani nagysikerű műsorát, 
amely után Salamon Béla társulatával

vidéki turnéra indul
Salamon Béla az idén is megfordul az összes 
nagyobb vidéki városokban. Salamon turnéját! 
augusztus elején fejezi be, mert augusztus ne
gyedikén, szombaton ismét kinyitja kapuit g 
Teréz-köruti szinház az évek óta szokásos vá- 
Ingatott reprizmilsorral, amely műsorban az eh 

Az elmúlt héten feltűnést keltett a Városi 
Színházban egy fiatal kiváló énekesnő^ 

Radnai Erzsi
fellépte, aki a Parasztbecsület Santusza szerepe 
énekelte rendkívül nagy sikerrel. A fiatal éne* 
kesmő, aki ezzel a szerepével agyszerre az el
sők közé jutott, e héten saerdán megismétli a 
Parasztbecsület Saniaiuzzáját a Városiban.

Magyar" Színház p 
diadala! í

Titkos Hona — Törzs I
Szokolay Oly— Huszár Pufi 
Gombaszögi Ella —

Sarkadi Aladár 
Berky Lili — Kertész Dezső 
Z. Molnár László —

Dénes György
a főszerepekben

Mit mond az Ali 
Baba és mit mond

a közönség?
Csütörtökön mutatta be a Fórum Fllmsztn< 

JáXia ”®Ion c,sö na«ykaliberü filmszkeccsét, 
amelyet Harmatit Imre irt és araelvhez uj slá. 
gereket Márkus Alfréd, a kiváló zeneszerző ké
szített.

Mit mond az All Baha?
a szkeccs címe, amely bizonyára sokáig fogja 
uraim a korúm Filmszínház vásznát és szirma- 
out. Ezt a minden izében mulatságos és élő 
pesti humorral telitüzdelt fitmszkcccsct három 
aepszcrü magyar színész menedzseli a sikerre. 
Elsősorban Radó Feriről kell szólnunk, akit 
nemrégiben a Vígszínházban, mint a jelen 
egyik legértékesebb naivatchelségét ismertünk 
meg, aki most mint szubrett mutatkozik be a 
közönségnek. A közönség véleménye

Badó Teriről
eg.v.mlelü: e/rajodóan bö/o,, malaliágoían M- 
vés és kitűnő táncosnő. Figurája, egy kültelki 
primadonna, aki egy link maharadzsapirhoa 
sodródik, elsőrangú. A link maharadzsa 
egyike

Dénes Oszkár,
másika

Radó Sándor.
Ez a kél egyaránt kitűnő, közszeretetnek őre 
vendő komikus a pesti kabarézsúner két utói* 
crhelellen típusa, annyi mókát és jókedvet, dd 
elsősorban színpadi slágereket szór cl a szin* 
pádon, hogy kitelne belőlük egy jól megtenned 
nagyoperett is., °
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
A Hungária csaknem 

elvérzett a kispesti homokon 
1 "■■1 .91 11

A Sabaria is csak a finisben gyűrte le. a félidőben 
vezető Budai 33-asokat — Az Attila a Bástyától 

szerzett pontjával megelőzte a Bocskay által 
megvert Vasasokat

Az érdektelennek indult vasárnapi bajnoki 
forduló, bár nem szolgált különösebb meg
lepetéssel, mégis olyan eseményeket produ
kált, amelyek igazolják a futball alapvető 
igazságát, hogy: nincs biztos mérkőzés.

A Hungária, amely múlt vasárnap impo
náló játékkal legyőzte a Ferencvárost,

sehogyse tudott magára találni a lel
kes kispestiekkel szemben

es csak ezek határtalan balszerencséje jut
tatta a Hungáriát meg nem érdemelt győzel
méhez. Kispest pompás formát futott ki és 
ha csatársorának csak egy kis szerencséje 
van a kapu előtt, úgy a szezón egyik legna
gyobb vereségéről számolhatnánk be olva
sóinknak.

A két vezető csapatnak nem volt igen ne 
héz dolga, mind a kettő biztosan győzött. 
Ferencváros fölényesen intézte el az indisz
ponált védelemmel rendelkező Nemzetit, vé
gül Újpest kitűnő csatárjátékkal győzte le a 
kemény óbadai legénységet.

A Budai 33-as csaknem meglepetésben 
részesítette otthonában a Sabariát,

amely csak a második főidő végén tudta a 
mérkőzés két pontját az eddig vezető 33-a- 
soktól elhódítani.

A Bástya—Attila mérkőzés az erőviszo
nyoknak megfelelően döntetlenül végződött, 
igen értékes pontot juttatva az Attilának, 
amely jobb gólarányával megelőzte a Vasast.

A kiesés szempontjából óriási fontosság
gal birt a Bocskay—Vasas mérkőzés, amely a 
kapu előtt határozatlan Bocskay győzelmét 
hozta és ezzel kitette a Vasasokat az osztá
lyozó mérkőzés kétes reménységeinek.

.. Sabaria
5. III. kér.

A bajnoki tabella a vasárnapi eredmények 
ptán a következőképen

1. Ferencváros
2. Újpest
3. Hungária
4.
5. ill. Kér.
fi. Nemzeti
7. Bástya
X. Budai 33
9. Kispest

10. Attila
11. Vasas
12. Bocskay

alakult:
37 pont (75—22)
32 „ (58—20)
3t „ (61—23)
30 ,, (45— 25)
1» » (39—431
Ifi „ (39—45)
1« „ (25—42)
1« „ <21—61)
14 „ (37—59)
12 „ (26-42)
12 „ (34-56)
11 „ (25-43)

Hungária-Kispest 
1:0 (0:0)

A futballhoz nemcsak tudáis kell s nem elég 
a legnagyobb lelkesedés sem, ha az akciókat 
balszerencse kiséri. Ennek a tételnek volt fé
nyes vizsgája a Hungáriának a Kispest elleni 
mérkőzése, amelyet az otthonában játszó piros
feketék domináló fölényük mellett is elvesztet
tek. Annyi kihagyott gólhelyezetet s talán még 
helyesebben mondva fatális balszerencsétől ki
sért akciókat talán egy egész szezónon keresz
tül sem lehet látni, mint amennyi a Kispestnek 
a Hungáriával szemben adódott. Ha ezeket az 
úgynevezett „ziccereket" a Kispest csak kis mér
tékben is kihasználta volna, úgy nem a csapat 
vereségéről, hanem a Hungária katasztrofális 
kudarcáról kellene beszámolni. A Kispest csapata 
ennek a mérkőzésnek erkölcsi győztese. Tehe
tetlen belső csatárait leszámítva, minden ré
szében kiválót produkált. Védelme könnyed 
clegánciúvaJ verte vissza a Ilungária-csatársor 
szórványos támadásait, mig a fedezetisorban 
Deák nagyszerű teljesítményével vonta magára

t)LLÖI-UTI PÁLYA
Pünkösdhétfőn, május 28-án, d. a 5 órakor

Biackburn Rowars—Ferencváros
előtte 3 őrskor

Hungária—Slaula (Prága)
, nemzetközi mérkőzések  

a figyelmet. Nagyjövőjü játékos. A csatársornak 
Senkel II. volt a lelke. A Hungária csapata a 
mériiőzés több mint kétharmadában defenzív já- 

voH kényszerítve. A közvetlen védelem 
óriási munkát végzett. Ennek ellenére Fehér
nek néhány igen gyenge inomwtunia is akadt, 
inely csak az ellenfél belsőinek jóvoltából nem 
fejeződött be góllal. A hátvédek, Mandl és Kocsis 
néhány kényes helyzetet ügyesei tisztázott. A 
fedezetsorban Sehneider voll a legjobb, 
Kiéber nem birta az iramot, de Rebró seni ját
szotta ki a legutóbbi formáját. A csatársorban

iHirzcr mutatott a legtöbbet, a többi közül ta- 
lián Tritz neve említhető. Az előbb centert, majd 
| később balszélsőt játszó Braun árnyéka önön
magának. A mérkőzés egyetlen gólját a második 
félidő harmadik percében Hirzer szerezte meg 
gyönyörű busz méteres lövéssel. A mérkőzés 
végén a közönség élénk tüntetést rendezett a 
Hungária, de még inkább Boronkay biró ellen, 
s hogy nagyobb botrány nem lett, abban a kis
pesti rendezőségé a legnagyobb érdem.

Bocskay— Vasas 
2:0 (0:0)

A két kiesésre álló csapat élet-halálküzdelme 
nagy közönséget vonzott az üllőiuti pályára. A 
Vasasok csapata tegnap is nagy csalódást kel
tett. Bár mentségére szolgál az, hogy nélkülöz
nie kellett legkiválóbb csatárát, Jellinckct. A 
debreceni csapatnak a küszöbön álló veszély 
valósággal szárnyakat adott és a mérkőzés 
nagy részében a Bocskay volt fölényben. A 
meccs sorsa a ftnishben dőlt el. Az utolsó ne
gyedóra hozta meg a debreceni csapatnak a 
kieséstől való menekülést jelentő győzelmet. A 
győztes csapatban ismét a védelmet illeti min
den dicséret. Különösen Hübner kapus önfel
áldozó játéka, a Fejér—Detrich bekk-pár labda
bizottsága, a fiatal Varga agilitása, Markos, 
Vince és Mcrtin gyorsasága keltett kedvező 
benyomást. A Vasasoknál is a védelem volt a 
csapat erőssége. Wimmcr meglepően ügyesen 
védelmezte csapatának kapuját, a gólikról nem 
védelmezte csapatának kapuját, a gólokról nem 
cl nz ellenfél csatársorának incg-megujuló tá
madásait, do a csatársorban egyedül Báder és 
Laukó teljesítménye volt kifogástalan.

A mérkőzés a Vasasok támadásával indul. 
Heves és lendületteljes kezdés ulán a Vasas 
sorozatos rohamai csak Hübner önfeláldozó 
védöjátékán szenvedett hajótörést. A Bocskay 
szórványos támadó-akciói korántsem tudnak 
veszélyt teremteni a Vasasok térfelén. A 20. 
perctől kezdve azután változik a mérkőrés 
kepe: a debreceni csapat fokozatosan felnyo
mul és a Vasasok előbb Jcszmást, majd Hini- 
mert kénytelenek hátravinni a szorongatott 
védelembe. A -10. percben Markos kiszökik, 
beadását Zemler a kapufának lövi.

A második félidő elején a Bocskay ostrom 
alá fogja a Vasas-kaput ,de a kővetkező perc
ben a Vasas már kornerrel veszélyeztet. Az 
iram egyre fokozódik és a Bocskay pompás 
gólhelyzetekhez jut, ezek azonban sorra ki
használatlanul maradnak. Végre a 28. percben 
a Bocskay egy szép támadásának eredménye
ként kavarodás keletkezik a Vasasok kapuja 
elölt és « fedezetlenül hagyott Mertin éles lö
vése előbb a belső kapufára, onnan pedig a 
kapuba kerül. A veszendőbe menő mérkőzés 
megmentése érdekében hatalmas erőfeszítést 
fejt ki a Vasas és Szenlmiklóssy kiszökése már 
már a kiegyenlítés lehetőségével kecsegtet, ám 
a csatár lövése a kapufáról kerül ki a játék
térből. Még három perc hiányzik. Ekkor Mar
kos széttöri a védelmet, villámgyorsan lefut és 
lövését a vele egyedül szembenálló Wimmcr 
már nem tudja védeni.

Ferencváros-Nemzeti 
4:1 (1:1)

A Ferencváros ezzel a győzelmével bebiztosí
totta bajno-ki pozícióját. Játéka azonban — a 
nagy gólarányu győzelem ellenére — sem voll 
kielégítő s az eredményben nagy rész© van a 
Nemzeti csapatának, amely tegnap igen gyenge 
játékot produkált. Különösen a védelem nem 
állott feladata magaslatán, ugyannyúra, hogyha 
a zöld-fehér támadósor nagyobb ciánnal küz
dött volna, az eredmény még nagyobbarányuvá 
is fejlődhetett volna. A vezető gólt Takács sze
rezte meg a Ferencvárosnak s ezt Bihámi egyen
lítette. Szünet után. Flóra és Gallina közős hi
bájából Kohut rúgta a Ferencváros vezető gól
ját, amelyet Szcdlacseknek két újabb gólja kö
vetett a mérkőzés vége felé. A Ferencváros csa
társorában ezúttal Szedlacsek mutatott a leg
többet, de jó volt a jobbszélen játszó Tunikold 
is. A fedezetsorban Bukovi felfelé ívelő formát 
mulatott, mig a közvetlen védelem nem tulne- 
héz dolgát megbízhatóan látta cl. A vesztes 
Nemzetieknél Rémay III. és Odri játéka tetszett 
a legjobban. A csapat többi része nem játszotta 
ki szokott formáját.

Ujpest-111. kér. FC 
4:0 (0:0)

A III. kerületiek csapata csak az első félidő
ben volt ellenfele Újpestnek, amely igy is tech
nikai fölényben volt a mérkőzés első részében. 
Az első félidő egyébként változatos volt, gól- 
helyzetek mindkét részről bőven adódtak és 
mindkét csapat számos komort ért cl. Újpest 
rohamai különösen a félidő végén kulmináltak. 
A 42. percben P. Szabó tiszta helyzetből mellé 
IÖ, majd a 45. percben Ströck lövése a kifutó 
Neuhausról visszapattan.

Szünet után már teljesen kidomborodik Új
pest technikai és taktikai fölénye. Az első gól

már a harmadik nercben esik: Auer » kifutó folyólag a Sabaria kiegyenlített és a demorab-
Neuhaus mellett megszerzi a vezető gólt. Új
pest tovább is erősen támad. Újabb gólhelyzet 
azonban csak a harmincharmadik percben adó
dik. amikor Ströck pompás lövése védhetetlenűl 
talál utat a III. kerületiek kapujába. A liar- 
mincnyolcadik percben P. Szabó tizméteres lö
vését sem tudja Ncuhaus fogni. Befejezés előtt 
három perccel Aucr lövése beállítja a végered
ményt.

Attila-Bástya 1:1 (1:0)
Szeged, május 20.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) Háromezer néző jelenlétében játszotta le 
vasárnap a két csapat nagyfontosságu bajnoki 
mérkőzését. A meccs alacsony színvonalon ál
lott és két kitűnő védelem erőpróbáját mulatta. 
A két csapat egyike sem folytatott tóin adó játé
kot, az első félidő erős irama után a védelembe 
vonult vissza és csak az eredmény megtartására 
szorítkozott. Az Attila csapatát a lelkesedés jel
lemezte. Németh bravúros védése, a bekkek ki
tűnő helyezkedése, a fedezetsor megbízhatósága 
kidomborították a miskolci csapat erényeit. A 
Bástya csapatában ugyancsak' a védelem játéka 
érdemelt dicséretet, de pompás munkát végzett 
a csatársor is. Janovitz durva volt s ezért a biró 
kiállította. A vezetést az Attila szerzi meg a 
35. percben. A Bástya kapuja előtt támadt kava
rodásban Porolni Muhorai elé gurítja a labdát, 
utóbbi közvetlen közelről megszerzi a vezető 
gólt. A második félidőben a Bástya heves ostro
mot intéz etenfele kapuja ellen, a tizenegyedik 
percben Solti lefut, centerét köméire szerelik, 
a sarokrúgást Németh kiöklözi és a labda 
Schwarz elé pattan, akinek védhelctlen bom
bája Németh kapujába kerül.

Sabaria—Budai 33 
3:1 (0:1)

Szombathely, május 20.
2000 néző előtt folyt le a Sabaria—Budai 

33-as bajnoki mérkőzés, amely csaknem megle
petést hozott a Sabaria számára. A Sabaria 
technikai és taktikai tudásával szemben a bu 
daiak lelkesedésüket dobták a frontba és a ve
zető gólt megszerezve, lelkes játékkal sikerűit 
ezt az eredményt a második félidő közepéig 
megtartaniok. Ekkor egy védelmi hibából ki-

Gerő Ferenc legyőzte Raggambit 
a KAOE versenyén

A BBTE 4x200 m-es stafétája rekordot javított — Sugár 
400 m-en 50'4 mp.-et futott

A kereskedők vasárnap rendezett atlétikai 
versenyét a futó számok dominálták, azonban 
ezek érdekességéről sokat levont az a körül
mény, hogy Haján és Barsi nem indultak. 
Barsi ugyan elindult a 4X200 méteres stafétá
ban, azonban hülésc megakadályozta abban, 
hogy 1000 méteres rekordkísérletét megtegye, 
Hajdút pedig váratlanul ért hitsmérgezés tar
totta vissza a starttól.

Mindezekért kárpótolta azonban a közönsé
get Gerő Ferencnek pompás győzelme Rag
gambi fölött. Ellenszélben elért 10.9 mp.-es 
ideje oly jő, hogy vele a legkomolyabban kell 
számolni a következő versenyeken. Raggambi 
cltaktikázta versenyét én megérdemelten szen
vedett vereséget. Gerő II. és Barsi távollélében 
is nagyszerű versenyt és eredményt hozott a 
400 méteres síkfutás, amelyet Sugár nyert meg 
50.4 mp. kitűnő idővel a hatalmasan feljavult 
Szalag 50.fi mp. ellen. Külön ki kell emelni a 
BBTE pompás formában lévő é’%,200 méteres 
stafétáját, amely 1 p. 30 mp. időt futva, a múlt
nak adta ót KAOE által eddig tartott 1 p. 31.2 
mp. rekordját. Marvalitsnak sehogy sem ment 
a dobás, 42.60 m. eredményét is csak utolsó 
dobásával érte el.

A junior és H. osztályú számok közül ki kell 
emelni a 100 méteres síkfutásban Moharos 
ti.4 mp.-es idejét, amellyel Némelhet (FTC) 
megelőzte, valamint Göbel 27.2 mp.-es idejét 
200 méteres gátfutásban.

Késztetés eredmény:
I. osztályú számok:

100 m. síkfutás: 1. Gerő Ferenc (KAOE) 109 
mp. 2. Raggambi (BBTE) 11 mp. 3. Nagy 
(FTC) 11.t mp. Gerő elejétől végig vezetve jó 
méterrel győz. Ellenszélt

400 méteres síkfutás: 1. Sugár István (KAOE) 
50.4 mp. 2. Szalag (BBTE) 50.6 mp. 3. Daubner 
(KAOE) 52.1 mp. Sugár jó beosztással meglepő 
könnyen érte el kitűnő idejét. Szalay csak az 
utolsó 20 méteren esett vissza.

Diszkoszdobás: 1. Marvallts Kálmán (BTC) 
42.50 m. 2. Kiss (OTE) 36.70 in. Marvalils ked
vetlenül és erőtlenül dobolt. (Dobásai: 41.80 m , 
41.90 in. k. 1. v. j. 42.50 m.)

1000 m. síkfutás: 1. Ferihegyi Frigyes (MTK) 
2 p. 42.4 mp. 2. Aezél (FTC) 2 p. 42.6 mp. 3. 
Kertész 2 p. 44 mp. Aezél végig vezet, 150 mé
terrel a cél előtt Ferihegyi előretör és izgalmas 
küzdelem után félméterrel győz.

4X200 ni. staféta: 1. BBTE (Barsi, Odry. Sz.n- 
lay. Raggambi) 1 p. 30 mp. Országos rekord/ 
2. KAOE (Sugár, Gerő, Vida, Daubner) 1 p. 32 
mp. 3. MAC (Rózsahegyi, Buday, Pintér, Far
kas M.) 1 p. 32.2 mp. Az első váltásnál vezető 
KAOE mindent lead és amikor Gerő semmit 
sem tud hozni a kitünően futó Odryn, a ver
seny sorsa már eldőlt. Raggambi 8 méterrel 
győz. Sulffdobás: 1. Hunyadi István (BBTE) 
13.10 ni. 2. Kiss (MOTE) 12 47 m.

5000 m. síkfutás előnyverseny, idő hátránnyal: 
4. Németh Béla (MTE) 17 p. 21.6 mp. (68 mp. 
hátrány.) 2. Szerb Elek (MAC) 17 p. 38 mp. 
Előny nélkül. 3. Kulcsár István (MAC) 17 p. 41 
mp. (80 B»p. hálr.) 4, Német (RUAC) 17 p. 11

zált budaiakkal szemben a Sabariának. már 
nem volt nehéz a győzelmet megszerezni.

Sabarla-támadásokkal kezdődik a játék, 
azonban a 33 ások szívós védekezésén meg
akad minden gólszerzés) lehetőségük. Negyed
őrsi szombathelyi fölény után a IS. percben 
a 33-as csatársor latnad, Czumpf kapja a lab
dát, egyedül fut Wcinliordt kapuja felé, Wein- 
'hordt kifut és Czumpf a labdát mellette a Sa
baria hálójába juttatja. (0 ■ I.) \ félidő hátra* 
levő részében Sabaria erősen küzd a kiegyenlí
tésért. azonban csatársora a kapu előtt csődöt 
mondott.

Győzött a három vezető csapat 
a második ligában

A második' profiliga második finise változat-* 
lan erővel dúl. Az elmúlt vasárnap sem hozott 
döntést, miután mind a három bajnok-jelölt 
nagy gólaránnyal abszolválta mérkőzését. A4 
eredmények a következők:

Pesterzsébet—Rákospalota: 6 :0.
Somogy—VÁC; 6.-4.
Turul—Ékszerész: 4 : 1.
Kossuth—Erzsébetvárost 2 ; 2. 
Terézváros—Húsos: 3: 2.
Soroksár—BAK: 2 ; 0.

Pécs profilegénysége 
a II. B) liga bajnoka

Á második B-liga bajnoksága az elmúlt va* 
sárnapon eldőlt, mégpedig meglepetésszerűen, 
nem a favorit Kanizsa, hanem az autszeldef 
Pécsbaranya javára. A tavaszi forduló izgalmas 
hetei után a szenzáció erejével hal Nagykanizsa 
csapatának lemaradása. A tegnapi utolsó baj-* 
noki fordulón Józsefváros csapata akasztotta 
meg Kanizsái a bajnokság felé vezető diadalmas 
útjában. Az 1:1 arányban végződött mérkőzés 
Józsefváros nagy kvalitásairól tesz tanúságot.

Pécsbaranya utolsó ellenfele a békéscsabai 
profiegyüttes volt, amelyet a kiváló délnyu

gati csapat 4:t-re győzött le.
A II. B) liga vasárnapi eredményei: 
Pécsbaranya—Csaba 4:1.
Kanizsa—Józsefváros 1:1.
II. kér. FC—Fővárosi 1:1.
Lipótváros—Szemére 2:1.

mp. (30 mp. hátr.) Szerb fokozatosan behozza 
az előnyöket, azonban a túlságosan kiengedett 
Némettél szemben nem boldogul. Szerb tiszta 
ideje 15 p. 47 mp., Németé 16 p. 16.6 mp.

Egyéb számok:
100 m. síkfutás II. oszt.: 1. Moharos (ESC)’ 

11.4 mp. 2. Német (FTC) 11.6 mp. 3. Daubner. 
(KAOE) 11.7 mp.

Magasugrás junior: 1. Buzinkay (BBTE) 163 
cm. 2. Bácsalmási M. (BEAC) 160 cm. 3. Csá
szár (MAC) 155 cm.

800 in. síkfutás II. oszt.: 1. Hoizcr (NTK) 3 
p. 04.6 mp. 2—3. holtversenyben Marton (MTK) 
és Járó (MTE) 2 p. 0.52 mp. 3. Medgycsi.

200 m. gát H. oszt.: 1. Göbel (KAOE) 27.2 
mp. 2. .Szabóki (MTK) 27.4 mp. 3. Császár 
(NAC) 27.8 mp.

300 m. síkfutás junior: 1. Buday (MAC) 37. t 
mp. 2. Kovalcslk (KAOE) 37.6 mp. 3. Márton 
(MTK) 37.8 mp.

Távolugrás előnyverseny: 1. Vcrebl (BBTE) 
691 cm. (75 cm. előny.) 2. Clcmenls (Postás), 
684 cm. (75 cm. e.) 3. Báuóczy (MTK) 682 ni. 
(70 cm. c.)

800 m. síkfutás junior: 1. Szentgyörggl 
(MAFC) 2 p. 05.2 mp. 2. Schüsslcr (KAOE) 2 p. 
06 2 mp. 3. Hoffmann (BEAC 2 p . 08 mp.

4X200 m. staféta: B) oszt : 1. FTC 1 p. 35 t 
mp. 2. Postás I p. 37.8 mp.

Uj nyolcszázas tehetség tűnt lel 
a MAC szezonnyitó ifjusági 

versenyén
Az atlétikai szczón cl*) Hju»agí versenyt! 

vasárnap délelőtt f.ilyt te a MAC rendezésében 
a margitszigeti pályán. Az erős szél lényegesen 
befolyásolta az atléták ifjú generációját ered
ményeikben, a kezdet azonban igy is biztató. 
A 800 méteres síkfutás nagy mezőnye uj tehet
segei vetett felszínre a középiskolás Noszek 
személyében, akinek stílusa biztató ígéret a 
jövőre nézve. A főbb eredmények a követkos 
zők:

200 méteres gátfutás: 1. Farkas (MAC) 292 
mp. 2. Molnár (Vasas). 3. Kulcsár (MTK). ^-4 
Távolugrás: 1. Goda (MAC) 654 cm. 2. Obercián 
(MTK) 644 cm. 3. Hunyor (KISOK). - 4<X)
méteres síkfutás: 1. Lcnkey (MAC) 53.9 mp. 2. 
Lakq (MTK) 56 mp. 3. Norgaucr (BBTE) 56 7 
mp. — Magasugrás: 1. Hunyor (KISOK) 173 
cm. 2. Omaszta (MAC) 172 cm. 3. Schurmann 
(MAC). — Diszkoszvctés: 1. llunvor (ELSŐK) 
3470 cm. 2. Miholecz (MAC) 3432 cm. — 8üH 
méter: 1. Nossek (KLSOK) 2 p 13.2 tnp. 2. Né
meth (Törekvés) 2 p. 15 mp. 3. l’etrik (MAC). 
— Gerelyvetés kezdők részére: 1. Helm 'tö
rekvés) 4135 cm. 2. Kiss (BEAC) 3705 < 
Végh (MAC) 3538 cm — 60 méteres síkfut,........
Ács (MAC) 7 p. 04 mp 2. Goda (MAC) 7 p. U7 
mp. 3. Csólhy (BBTE) 7 p. 08 mp.

Dr.KAJDACSY »xai<orMo>
•*»■■■■■■«■■■■■■■■■• rendel 10-4 ás 76-í.t 
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Az MTK szenzációs rekorddal 
nyerte a vasárnapi 4X50 kilo

méteres kerékpáros-stafétát
' N»<y >rdrkl<5dcs mellett bonyolították le ui 
•inoap délelőtt a bécsi országúton a Jóbarál 
Kerékpár Kör 4; (50 kilométeres stafélavcrsc- 
®yét

A versen)t ■ tavalyi győztes MTK Mrazik 
I*eivfal .Sienea-Iyovan ÖMzctetelü stafétája 
nyerte (I óra 19 pere, 55 másodperces or

szágos rekorddal.
Az MTK-Maiéin ezzel megjavította a mullévben 
saját maga áltál felállított ti óra 44 perc 20 má
sodperces régi rekordját. A második a Kispesti 
Atlétikai Klub 1 •/» géphosszal, 3. a Turul Ke
rékpár Kör, 4. a Világosság Kerékpár Kór, !>■ 
az UTE első, fi. az UTE második csapata.

Szokatlanul nagyszáma baleset történt a ver
senyen. A mezőny tekintélyes része kisebb na 
gyobb sérülést szenvedett. Pappot, a BSI! ver
senyzőjét siilyos combsérülés érte.

A MAC csapata nyerte 
a gyephokki bajnokságot

Vasárnap délelőtt játszották le Magyarország 
gyephoki bajnokságának utolsó fordulóját a 
régi lóverwsnytéri pólyán, amelyen az MIIG és 
a MAG csapatai állottak zeniben. A mérkőzést 
a MAC nyerte meg 2-1 (1:1) arányban. A gólokat 
a tizenötödik percben Szrntlcy, n 30-ik percben 
Heüxrich. a második, félidő 25-ik percében 
Farkas Mátyás ütötték.

A bajnokság végeredménye a kővetkező:
Bajnokcsapat. a MAC tő ponttal, gőlaránij 

49:6.
J. Az MHC csapata 17 ponttal,, gőlarány 53:7.

Nagyszerű kondícióban van 
az olimpiai vizipolókeret

Szombaton este tartotta az olimpiai vizipóló- 
loret eJső triálmérkőzését a Császárfürdő uszo
dájában. Miután a vasárnap megjelenő újságok 
az érdekes trióiról nem számoltak be, megelé
gedéssel közöljük a sportszerető közönséggel, 
hogy az olimpiászru készülő válogatott csapat 
máris nagyszerű kondícióban van. Simkő Já
nos biró sipjeléra a következő csapatok szá’- 
lottak vízbe: liarta—Ivády, Susztrovlch—Ke
serű 11.—Csele, Vértessy, Wenk, illetve Bródy 
Csorba, Sárkány—Homonnay <H.—Halasi, Ke
serű JL, Németh. A meccsen nz utóbbi csapat 
játéka tolszelt jobban. Az A. csapatból Ivády, 
Keserű 11.. Vértessy, a B. csapatból Bródy, Ho
monnay TI. és a csatársor játéka érdemel dicsé
retet. A játékosokon meglátszik, hogy decem
ber 1- óla komolyan készülődtek az olim- 
piászra és az előjelek szerint

a csapat az. idén jobb lesz, mint a múlt 
évben volt.

'A jövő szombaton megismétlik a triál- 
inérkőrést, mert a Budapest—Berlin mérkő- 
lésre a csapatot hamarosan ki kell jelölni.

Vitéz Terslyánszky Ödön a kardbajnok.

Gombos Sándor boltverseny után, az utolsó tusson vesztette el 
a bajnokságot

Pompás külsőségek közepette zajlott le va
sárnap Magyarország 1928. évi kardviróbajnok- 
sóga.

A Nemzeti Tornacsarnok termét teljesen 
megtöltötte a díszes és előkelő közönség, 
amelynek soraiban megjeleni Horthy Miklós 
Magyarország kormányzója és neje, József fő
herceg, vitéz Jánky Kocsárd, a honvédség fő
parancsnoka, Pékár Gyula, Múzsa Gyula, Ra- 
kovszky Iván a vivószövelség elnöke, Krencsey 
Géza és a társadalom számos előkelősége.

A bajnoki verseny mindvégig élvezetes és iz
galmas volt é.s csak ill-oll merüllek fel ellen
felek a vívók és a zsűri tagjai közöli.

A délelőtti előtlönfőlxiJi nagy meglepetést 
keltett vitéz Uhlyarik, valamint He Yong hol
landi kapitány kiesése, amch csak egy tusson 
múlott. A tizcnkcltcs döntőnek a résztvevői a 
következők voltak: Tcrstyánszky. Rády, Tóth 
Péter (MAC), Gombos, Szécsi, Garay (Tisza 
István VC', Petschauer (NVC), Kalmár (MAC), 
Glykais (Szolnoki Vivőklub), Spéder (RAG), 
llalz (TVC), valamint Eckhardt (Hollandia), 
utóbbi a küzdelmek folyamán kél vereség után 
a versenylói visszalépett.

A bajnoki győzelmet vitéz Tcrstyánszky 
ödttn (MAC) ragadta magához, holtverseny 
után 5:4-re győzve le Gombos Nándori.

'tcrstyánszky teljesen megérdemelten jutott 
Magyarország kardvivóbajnoki címéhez, mert a 
verseny elejétől végéig szenzációson szerepelt. 
Nyolc, győzelmet aratott, vereséget csak Gom
bostól és Szécsitől szenvedett. Terstyánszky 
nyugalmával, szép támadásaival, valamint pa- 
rádriposrtjával tűnt ki.

A vele holtversenyben végző Gombost csak 
egy fuss kíHUnbség ütötte el a győzelemtől.

Nagy meglepetést kellett Petschaucrnck bizony
talan vb'ása, amely mar a verseny elején meg
látszott rajta éa ért rossz kondíciójának kö-

szönlicli. A harmadik helyet Garay foglalta cl 
Rády alezredes előtt holtversenyben.

Az első helyért való holtverseny a következő
képen folyt le : Terstyánszky támad, Gombos 
parádriposztoz (1:0), Gombos támad, Terstyán
szky parádriposzttal kiegyenlít (1:1). Gombos 
parádriposztoz (2:1), Gombos elvágja magát, 
Terstyánszky riposztja jó (2:2). Gombos táma
dásában Terstyánszky elővág (3:2), Gombos tá- 

-madásál leviszi (3:3), most Terstyánszky tá
mad s már vezet 4:3-ra, Gombos tiszta parád- 
riposzltal kiegyenlít (4:4), Gombos támad, 
Tcrstyánszky véd és visszavág, talál s ezzel 
megszerezte a kardvivóbajnokságot. A harma
dik és negyedik helyért való holtversenyt Ga
ray 0:4-ről 6:4-rc nyeri.

A dijakat Rakovszky Iván, a vivószövelség el
nöke szép beszéd keretében osztotta ki a ver
senyzőknek, akik az Olympiászon biztosan a 
magyar színeknek hozzák meg a dicsőscfet-

A bajnokság végső helyezési sorrendje a kö
vetkező:

1. Vitéz Terstyánszky Ödön (MAC) 8 győ
zelem.

2. Holtversenyben dr. Gombos Sándor (Tisza 
István VG))) 8 győzelem.

3. Garay János (Tisza István VC)) 7 győzelem.
4. Rady József (MAC) 7 győzelem.
5. Petschauer Attila (NVC))) 5 győzelem. 

Glykais (Szolnoki VC) 4 gy.

cmf. 2. Gyarmatiig (MAFC) 4010 em. 3. Guláesy 
(BEAC) 4310 cin. — Rúdugrás: Bajnok: Király 
(MAFC) 360 cin. 2—3 holtversenyben Meleghíj 
(BEAC) ésFriedrich (MAFC) 300 cm. — 4X200 
ni. stafétajutás: Bajnok: MAFC (Dénes, Mag
dics, Ferency, Szondi/) 1 p. 34.6 mp. 2. BEAC 
(Balázs, Sárváry, Farkas, Paitz). A BEAC első 
két futárjával előnyre lesz, szert cs biztos győz
tesnek látszik, de Farkas kb. 20 ni. futás után 
lerándulra, összeesik s a MAFC ellenfél nélkül 
győz.

A pontversenyben 1 MAFC 64 p. 2. BEAD 
41 p.

A főiskola; I. osztályú bajnokságon kivül a 
Főiskolai Sportszövetség vasárnap délelőtt ren
dezte a B) osztályú versenyét, amely a követ
kező eredményeket hozta:

100 m. Rotár 11.6 mp. Magasugrás: Baliko- 
vlcs 171 cm. Sulydobás: Botár 11.19 m. Távol
ugrás: Pécsi 617 cm. 500 m. Fazekas 1 p. 15 
mp. Diszkosdobás: Horváth 34.20. 2000 m.í
Bcreczky 6 p. 35 mp. 4X200 m. staféta: MAFC 
(Kocsmát, Farkas, Fazekas, Hanthy) 1 p. 41 
mp.

A versenyen csak a MAFC atlétái indultak’.

Vidéket autóval utaztató
céghez állandó utazó társnak ajánlkozik 
harisnya nagykereskedő. Szives 
megkeresések: Telofon Toróz 282—70

fi.
7. Kalmár (MAFC) 4 gy.'
8. Tóth (MAC) 4 gy.
9. Szédiy (Tisza István VC) 4 gy.
10. Schréder (RÁC) 2 gy.
11. Hatz (TVC) 1 gy.

♦
A zsüriclnökség nehéz tisztét Palotai/■ Kovács, 

Schenker alezredes, Gerle Osrkár. Krencsey 
Géza, Rozgonyi György, Lichteneckert alezre
des, valamint De Yong kapitány töltötték be, 
akiknek a verseny sima és zökkenésmentes 
folyása köszönhető.

le-

ír ifi I
etfleg nélkül építünk fej, 10 éves törlesztés mellett, Fudsu 
pesten és vidéki városokban, minden olyan ház udva
rán, ahol fürdőszobák nincsenek. Részlete* lrírá«t k*«r,- 
séggel kOldünk. Megrendelhető: „Pannónia1 vezérkép. 
viseletnél, Budapest, Petőfi Sándor-utea 11. szám. Tele

ién: Teréz 272-72.

Tenniszezőink 2:3-ra vesztettek 
a magyar-holland Davis Cup-mérkőzésen 

Takács győzött Koopmann ellen, mig Kehriing Timmertől 
vereséget szenvedett

Noordwljk, május 20.
— .4 Hétfői Napló távirati tudósítása. —
A magyar-holland Davis Cup mérkőzés szom

baton 2 : 1 arányban állott Hollandia javára, 
amikor vasárnap sor került a döntőmérkőzések 
lejátszására. .4r egész napot esőtől felázott pá
lyán tenniszezőink nem tudták teljes képességü
ket kifejteni és nehéz, idegölő küzdelemben ve
reséget szenvedtek a hollandusoktól.

Az első mérkőzést Takács vívta Koopniannal 
erős küzdelemben G : I. 6 .- 2, 7:5 aránybancs

győzött. Takács ezen győzelmével kiegyenlí
tette a hollandusok szombati előnyét. 2:2 
arányban állott tehát a mérkőzés, amikor sor 
került a továbbjutás kérdését eldöntő Kehriing 
—Timmer mérkőzésre. Kehriing idegesen és a 
döntő tudatától elfogultan játszva 3:6, 4; 6, 
3: fi arányban vereséget szenvedett a kitűnő 
holland tcnniszczőtől.

Hollandia ezen győzelmével a további küz
delmekre. kvalifikálta magát, amikor is Dániá. 
val kerül össze.

Vasárnapi sporthírek
X Jól alkcrUlt a VII. kerület leventéinek be

mutatkozása. A székesfőváros VII. kerületének 
testnevelési bizottsága vasárnap délelőtt több 
ezer leventét vonultatott fel a Hungária-uti pá
lyán. A főváros legnagyobb kerülete bcvcntc- 
egycsül eleinek bemutatkozása általános tet
szést aratott. A két korosztályban lebonyolított 
atlétikai számokon kívül szabadgyakorlatok, 
nyújtó- éa korlát-akadémia, mintacsapatok 
partentoroászása, kerékpáros - szabndgynkorla 
lók és kerékpáros laxsusági verseny, gúlák, bir
kózás és boxolás tarkította az eleven .sport- 
programútól. Frenetikus tetszést vallott ki a 
VJT. kerület 11. számú levente-egyesülete által 
bemutatott palotás- és toborzó-bemutatója.

X a KISOK BAttlódlJmérkősésének ellő 
fordulóját ma délután bonyolítják le az Üllői- 
hti, Hungária-uti és a Vörösvári-uti pályán az 
alábbi párosításban: Az FTC-pályán 4 órakor 
Fáv András rg-—Szt. István fk. 5 órakor: Röser 
fk.—Pestújhelyi fk. Biró: Bóka — Az MTK- 
pályán 4 órakor: Eötvös reál -Református 
gimnázium. Biró: báró Gudcnus Hugó. — A 
Vőrösrári-uti pályán: 4 órakor: Bólyai reál — 
Kemény Zsigmond reál. Biró: Békés.

X Küzdelem a Hősök serlegéért Sátoraljauj 
helyen. Sátoraljaújhelyről jelentik: Mintegs 
2000 főnyi közönség előtt gyönyörű időben folyt 
)c Sátoraljaújhelyen a város által felajánlod 
riiisi Hősök .serlegéért a döntő mérkőzés a sft 
toraljaujhcjyi fchökcrcskcdclmi iskola és n 
sátoraljaújhelyi MÁV SC között. A mérkőzést a 
kercskedchni iskolások nyerték meg 1:0 arány
ban Brezovszky góljával. Sátoraljaújhelyen ei 
vplt a szezon legszebb nuTkörése.

X Holland-magyar kard csapa f verseny les? 
krerdan délután 6 óraj kezdettel a Nemzeti 
Toinat samokban n legjobb magyar és holland 
kard' ivók részu’tcléwl.

a A vasárnapi tarral fulhalicmlményeL Flo 
ri<Je«dorf—Simmering 5:1 (3:0). — Vienna—
Wac 40 (0:0). — S lován—Hertha 4.0 (2:0). — 
Wscker—WSC 30 (10). — Ranid-Kladno
44 (20).

x A kézllabdu játék bemutatása Kecskémé 
{cn. A Glóbus 1 urna Club női és féri! kézi- 
abdacsapnta; e hú 'JS-ún, pünkösd hétfő- 

Iéu, Kecskemétre utazik, ahol délután liá 
om és négy órakoi bemutató-mérkőzési 

Utazik a Kecskeméti. Sport Club női és férfi 
'-"’xiacsapntajva]. A mérkőzés iránt 

érdeklődé? Kecskeméten, j

Kitűnő eredményeket hozott 
a főiskolai bajnoki verseny
A pontversenyt a MAFC nyerte a BEAC előtt

Gyér „ .................
senyzö részvételével folyt le 
utcai pályáján. ” 
főiskolai ■■■'■ 
eredmény Pált: 
es távolugrása, 
siilvban. Balázs 52.40 m.-es r...... ,,
Király 360 m.-es teljesítménye a rtidugrásban 
A főiskolai bajnokságok pontversenyét 6-1 
ponttal a BEAC 41 pontjával szemben fölénye
sen nyerte a MAFC.

Részletes eredmények: 100 m síkfutás: Baj
nok: Paitz (BEAC) 11 mp. 2. Balogh (MAFC.) 
11.4 mp. 3. Dénes (MAFC) ll.H mp. 400 ni. 
síkfutás: Bajnok: Naszdics iMAFC) 53.7 mp. 2. 
Farkas (BEAC) 54.2 mp. 3. Ferency (MAFC)

közönség előtt, meglepően kevés ver- 
’’ “ ’ MAC Bertalan-

Magyarország 1927-1928. évi 
atlétikai bajnoki viadala. Kimagasló 

II mp.-es 100 m.-c és G92 cm.- 
Bácsalmási 1335 cm. dobása 
52.40 m.-es gerelydubása és

57 fi. inp. — Sulydobás: Bajnok: Bácsalmási 
(BEAC) 7995 cm. 2. Tóth (MAFC) 1300 cm. 3. 
Kovács (BEAC) 1212 cm. — 3000 m. síkfutás: 
Bajnok: r.ászló (MAFC) 9 p. 42.1 mp. 2. Kas
sai/ (MAFC) 9 p. 43 mp. 3. Nagy (BE.AC) 9 p 
55 mp. — Távoluyrás: Bajnojt: paitz (BEAC) 
C.92 cin. 2. Balogh (MAFC) 687 cm. 3. Hegyi 
i.MAFG), - lto m. gátfutás: Bajnok: Ferency 
(MAFC) 16.3 mp. 2. Dénes (MAFC) 16.4 mp. 3. 
Bácsalmási (BEAC) 202 mp. — Diszkoszvetész 
Bajnok: Párezer (MAFC) 4000 cm. 2. Tóth 
(MAFC) 4080 cm. 3. Komlós (BEAC) 3954 cm.
— 100 m. síkfutás: Bajnok: Magdics (MAFC) 
2 p. 48 mp. 2. László (BEAC) 2 p. 48 mp. 3. 
Nagy 'BEAC) 2.50 mp. Mellszélességgel nyerve.
— (ierclyvctés Bajnok: Balázs (MAFC) 5240

bimm
% 
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Magyar Légiforgalmi RT.
Igazgatóság. VTL, Erzsébet körntö. (New York palota) 

Légtatazdai iroda: IV„ Váci utea G

Légiforgalom
Budapest-Wien. Budapest-Braz

Nyári menetrend:
6.30 8.00 « ind. BUDAPEST érk. A 16.15 18.15
8.15 9.45 V ért WIEN ind. 9 14.80 16.30 

—— vasárnap is közlekedik
**7.35 *8.20 ■ ind. BUDAPEST’ érk. 1 **t8d0 18,15

1000 10.45 Y érk. GRAZ ind. | 15.45 16.30*
A *-Ral jelölt gépek liétféu, sterdán, pénteken, a 
”-gal jelölt gépek kedden, csütörtökön, szombaton 

közlekednek.
Az autóbusz 50 perccel a repülőgép indulása elölt 

indul • Vadásrkiirt-Mállótól,
Menetdii: Bpest—Wien (vagy Wien—Bpest) P Síi— 

. Bpest—Graz (vagy Graz—Bpest i P 60.—
Közvetlen csatlakozások Európa minden jelentéke

nyebb városa felé.
Jegyváltás és eáorr.Mfeladás a Légintazási irodában,
IV. Váci ucca 1. (Tel.: József 383-87 és T. 255-94.). .. . . v •«.. -rztaur .,oo—oz r,3 , . —ír..,
Alkalmi repülések bármikor rendelhetők az igazgató

ságnál (Te).: J. 301—08.)
Képviselet Wienben: österr. Luftverkchrs A. G. 
I. Tegettholfstr, 7. — Jegyváltás: L, Kacrntner- 

ring 1-7. (Hotel Bristol.)

A Fiíszerkereskedők 
Országos Egyesületének 

nagygyűlése
A' Füszerkereskedök Országos Egyesülete 

ina délelőtt 10 órakor a régi képviselőház 
üléstermében nagygyűlést rendezett, ame
lyen a budapesti füszerkereskedök, vala
mint a vidéki városok egyesületeinek kép
viselői nagy számban jelentek meg. A nagy
gyűlést, melyen Kállay Tibor volt pénzügy
miniszter, Vájná Ede fővárosi tanácsnok, 
Halász Tibor dr., a kereskedelmi miniszté
rium képviselője, Bittner János kamarai al
elnök, valamint Fábián Béla országgyűlési 
képviselő is ott volt, Hoffmann Mihály, az 
egyesület elnöke nyitotta meg.

Napirend előli Bittner János kormányfő
tanácsos az iparosok nevében üdvözölte a 
nagygyűlést. Dr. Guttmann Adolf, az. ogve- 
sület ügyésze azt indítványozta, hogv kér
jen a nagygyűlés amnesztiát mindazok ré
szére. akik még az 1920-ban hozott s az ár
drágító visszaclésckTöl szóló törvény alap
ján elitéltettek.

Farkas Vilmos, az egyesület lárelnökc 
kifogásolta a fog\asztúsi szövetkezetek túl
ságos favorizálását. Javasolta, hogy vegyék 
sürgősen revízió alá az itaJmcrési törvényt 
s tiltakozzanak minden olyan törekvés el
len, amely a fűszereseket meg akarja fosz
tani a szeszesitalok árusításától.

Belopotoczky Kálmán, Gyöngyösig József, 
dr. Szász Elemér és Tóth Gábor felszólalá
sai után Fábián Béla mondott nagy beszé
det.

Dr. Kemény Dezső kamarai titkár felszó
lalása után a vidék képviselői tárták fel pa
naszaikat a nagygyűlésen, amely végezetül 
az összes határozati javaslatokat egyhangú
im dfoMdlíh —i_i—_ i

ar
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CORVIN ÁRUHÁZ

Olcsó Pünkösdi Ajánlatok
Női konfekció

Mosó ruhák
nagy választékban ■ ■ •

Popelin ruhák
sok színben és divatos fazonokban . • «

Trench-Coat kabát
k«re«tt cikk.........................

Kasha kabát
utalás éi sporthaj, bőr dísszel . WaaiJte

Japon ruhák
a legújabb fazonokban és csinos kidolgo
zásban ............ 49.50

12»
26“
28“
39-“
39“

Női kalapok
Matróz sapka

jól mosható fehér ripuből ■ • • «

Ripsz gyermekkalapok
fiuk ée leánykák részére, jól mosható, fo 
hér, rózsa és kék színben ....

Gyermek szalmakalapok 
bubiförmák. jó minőség; vzal a g garnitúrá
val, félig bélelve, pasztell színekben .. .

Manilla szalmakalap
nstnr szinti donblé rotinML ml&ggal szegre 
és diszitve. apart-formákban.............................

Bakfis kalap
színesen mintázott szalmabortniból, szalaggal 
dteiltvc, fosa clochc- és (elhajtott (omjak- 
ban .........................................

po 

JM 
§.80

10.50
Divatkendők és nyakkendők 

óriási választékban.

Sportcikkek
Tanulsz felszerelés

egy angol tcnnlsrttő. tennlszing. tenni*-.- 
nadrág, egy pár orepe-telpu tennlsídpó es 
egy pár fehér tenniszzoJuii • « • «.-»£• •

Tennisz pullover
éleit* gyapjú, fehér és az összes clubszinek

Evezős trikó
Evezős nadrág

négyszeres, vastag, belül bolyhos, dupla ülés

Fürdő trikót
igen^n^^v^nUkbKh^az teases ctabscüiskbaa

üsző nadrág
háromszögletű, az összes cluhszlnekben . .

Díszműáruk
20 ciKézitáska

ióminőségű bőrből, divatezlnek- 
ben

Kézitáska
bőrből, elogána forma, 2 fám- 
sorokkal, különböző színekben,

Kézitáska
bőrből, fémverettel, világos Ki
sekben »•■•••••• 

Selyemtáska
iórainőségű miiselyem. nép for
ma, drapp és szürke színben

Selyemtáska
jómiuőBégü müselyem, fekete 
színben ..»•••••• 

Divattáská
rakott forma, jóminőségO bőr- 
bői. drapp, szürke, homok-szí
nekben .

Divattáska
jómlnőségű bőrből, szép forrná, 
világos drapp színben . • •

8.40
20 cm.

10.50

10.25
20 cm.

11.80
18 cm. 22 cm.

9.50
18 cm.

11.80
20 cm.

9.50 9.80
20 cm. 18 cm.

12.50
20 cm.

9.80

10.80

Uridivat
Slfón ing

bélelt zefirmellel és két gallérral

Sifón ing
bélelt poplinmellel és két gallérral ■

Zefir ing
ar egész ing egy. anyagból, ceikos. és, egy
színű, két gallér 8ao

Frenoh ing
színtartó, legújabb ki mintáz daban. 2 gallér

Ing- és nadrágkészlet
egyszínű zeflrből . . .

Poplin Ing
angol árn, divatmin iákkal - «>

Zefir rövid alsónadrág '
100 cm.-ig..............................

Divat nyakkendők
mflsclyemből • **®°

Divat nyakkendők
nagyon szép mintákban « e • a, t0

Nadrágtartó
jó gummiszalagtál, bőrrésszel MO

Gallérok
kemény és félkemény, a. legújabb formák
ban ........................ ..... . . • .•VM.ao,

Férfi kalapok
divatos formák és színak . ( • 10.40,

Utazási és sportsapkák
nagy választékban, különböző forrná* e» - 
színekben . . . . . • * • 4-80

Kesztyűk
Férfi svéd lmitatíó

sárga és Minős. 1 gombbal . •

Férfi cérnakeztyű
tartó, mlnCeí,, ülne. -

Férfi börimitatió
színes •

Karlsbadi cérnakeztyű
női. divatszinekban, fehér .

Női mosóbőrkeztyű
elsőrendű minőség, tűzött, 2 gombbal . , .

Férfi- őz és szarvasbörkeztyű
angol szabás, 1 gombbal, sárga . ■ ,

Harisnyák
Műselyem harisnya

varrással, hibátlan

Flór harisnya
duJpla talp, sarok, varrással . . •

Bembe rg mosóselyem harisnya
hibátlan- .............

G. B. L. selyemharisnya 
„Kristály** ezüst

Férfi zokni
maccó, divatmlntáa . ••»•■•••

Férfi zokni, flór
divatmintás, hibátlan • < w •

Női fehérneműok

5.80

6-w].8O

4.90
7.20
7.M
7.80
J.W 

1(P
ps
7.25
4.80 
].25

1*»
Tea-szalonunkban minden délután 4 órakor

uzsonna** hangverseny.

Tavaszi és nyári árjegy
zékünk megjelent, 

érdeklődőknek vidékre készséggel 
megküldjük Ingyen és bérmentve.

Női ing vagy nadrág
jő, mosott sifónból, szép aesurmintákkal . »

Nadrág-kombiné
jó, mosott sifónból, hlmzőzsst-.

Hálóing
Jó. mosott sifónból, nagyon ,*zép ihiaqgít 
mintákkal....................................

Nadrág-kombiné
nagyon jó színét- bntisztból, sok csertőben, 
csipkéiéi és himzésípl diszitve 10,20, OáX) 

Hálóing
nagyon színéé butiszüból, sok színben

Nadrág-kombiné
crepe de chipe. csipkével^dlazitea^M^^,^ .

Asztalneműik
Kerti abrosz

140/140 om,. szftvn > színtartó, . 
vött mintákkal, erős minőségben

Kerti terítő
cca 80/80 cm.. modem nyomott mintátokat 
színtartó . . . ... ' .e.

Étkező készlet
6 személyes. 140/140 és 60'60, fahárAttazta 
l' i, kipróbált&n elsőrendű minőség.;ezép 

J acquard-mintákhal

Fro«irtSriilliizök,2£'.Xií2^l

Női zsebkendők
Crepe de Chine 

női. szép divatezlnek ben, nagy t 
darabja.- '

Batiszt 
linon-imltácló.s isMees, sxövött * bordűrökkel, 
azsurozva. darabja . ■ . • »**•>•.

Batiszt
selyemfónnyol. igán finom anyagon.. szolid, 
modern, beszövött1 mintákkal, darabja .f

Batiszt
fehér,'kitűnő minőség, darabja.. , • '•

Cipők
Nőt vászoncipő

fehér, fekete, szürke és drap

Női szandalette
hajlékony, varrott talppal, trotteur-sarok. 
drap, szürke, barna és kék színekben'. . .

Női trotteur box pántos cipő
varrott, fekete éa barna színben ...

Női dlvatbőr pántos cipő
barna, drap, sztlrko és tanp színekben .

Női trotteur lakk pántos cipő
varrott

Férfi tekeu boxcalf félcipő
barna 25.50

Szandál
barna, duplán varrott, h&jlékooy eroupon- 
talppal, legjobb minőség, felnőttek és gyer
mekek részéra..........................................................

t,. 4

ig.w
13.80

2350

„Minden tárgy 1 pengő!1
Osztályunkban állandóan órkoznok 

újdonságok. 
áSiaaa»lrl,7iiaaTTTr........ .7S
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A rádió-botrány ügyében 
a rendőrség megkezdte a 

kihallgatásokat

JkUTÓNAPLÓ

4- motorkaraxnár, motcrcaanaK as aaiatma 4-

Balázs László (Sunbeam) rekord idő alatt
’.t rádió botránya vasárnap óla már a 

rendőrséget it foglalkoztatja. Mini ismére- 
les, a műit hét vasárnapján a T árovi Szin
ház ..(ix uikovi< s lányok" előadását közve- 
litellék íádión. Az előadás befejezte után 
valaki kihasználva az alkalmat, hogy a me
gafont néhány percre őrizetlenül hagyták,

reproduknlhutallun kifejezést kiáltott a 
felvevő készülékbe.

’Á durva viselkedés a rádió előfizetői között 
nagy felháborodást kellett, de a vállalatnak 
is rendkívül kellemetlen volt az ügy, úgy 
hogy szigora házinyomozási indítottak a 
felles leleplezésére. A napokon át tartó házi 
nyomozás nem vezetett eredményre és 
vállalat felkérésére

vasárnap a rendőrség vette át a nyo
mozás irányításának munkáját.

Kihallgatták a Városi Szinház zenekarát 
es segédszeniély.’i'tét. de ennék sem lett 
eredménye, mert mindnyájan erélyesen fii-

L Ó S POUT

a

takoztak a vád ellen. Akadt azonban 
segédmunkás, aki bevallotta, hogy ö 

hclcbcszélt a megafonba, 
de tagadta azt. hogy az inkriminált kifeje
zést használta. Az a munkás, mikor eltávo
zott hazulról, szólt a kislányának, hogy fi
gyelje a rádiói, majd ö

üdvözölni fogja a színházból.
Igv is történt. Mikor vége volt az előadás
unk, a leadókészülékhez lépett cs bekiál-

egy

— Szervusz, Vera!
kifejezést azonban nem használt, 

ő eltávozott, valaki fel-
Más

Bizonyára mikor 
használta az alkalmat és akkor használta a 
durva szavakat.

A rádiótársuság mindenesetre tntézkcdctl, 
hogy előadás után azonnal kapcsolják ki a 
megafonl, nehogy hasonló eset megismét
lődhessék. 4 rendőrség pedig tovább foly
tatja a nyomozást a „tettes" után.

A Derbyíavorit Link igen könnyen nyerte 
az Alagi dijat

A kifogástalanul sikoriilt májusi 
utolsó napján is rendkívül élénk volt 
gstottság és kitűnő volt a sport Az Alagi-dij- 
bán. mely a tradíciók szerint a két Derby fő
próbája, kis mezőny indult, de a négy első 
klasszisai telivér küzdelme igy is szenzációs ese
mény volt. Link, a tavalyi legjobb kétéves, 
mint favorit állott ugyan u starthoz, de Tisza
virág veresége óla nem a téli határtalan biza
lommal néztek inai szereplése elé. Festetics 
György gróf pompás Lavendel-ménje alaposan 
rácáfolt a pesszimistákra és kivételes képességű 
ló stílusában nyerté njeg a nagy versenyt. Fia 
Link egészséges marad, az osztrák és a ma
gyar Derbit sorsa aligha kétséges többé.

A gödi hendikep indításánál a nagy bizalom
mal starthoz állított Rum sok hosszat vesztett 
ti igv Atondér legveszedelmesebb ellenfelétől 
megszabadulva, biztosan győzött a szeszélyes 
Schónbrunn ellen.

Sakkmester példátlan rnkoncátlankodása tel
jes háromnegyed óráig késleltette a miting 
utolsó futamúnak, a vigasz hendikepnek start-

miting 
a látó-

utolsó 10 fellépése

Royal Orfeum ba.
Pünkösd vasárnap és hétfőn d. u. 
teljes esti műsorral mérsékelt 

helyáru ünnepi előadás.

Jegyok valamennyi előadásra minden 
elővételi díj nélkül válthatók a Royal 
Orfeum jegypénztáránál reggel 10-től 

CBte 10 óráig.
Délutáni helyárak : 1.20-8.- P-ig
Esti helyárak: í.sO—12.— P-lg
Délutáni előadások kezdete: ’/U órakor 
Esti előadások kezdete: ...» 8 érakor

Telefon: J. 421-68

JARDIN DE PARIS
Telelőn: J. 386-31. Erzsébet királynő ut 1.

Naponta este (el to-töl reggel S óráig 
varieté. — Tánc.

LVESTM es FREÖ - UHNSZMMa
MnaiiH&niHuaMinaiiaiiHaBBM^Mnnua

ját. A rossz temperamentumu felivért nem le
hetett a zászló elé állítani s igy legalább a to- 
lalizAtömél játszó Ilivel és a halmozásokban jó 
szereplésére számítók menekültek meg a vesz
teségtől.

A részletes eredmény a következő :
I. fuiain: 1. Harakiri (4) Blaskovits. 2. Ka

cagó (l1/*) Szűcs, 3. Szhnusz (2) Szabó L. II. 
F. m. Souvenir (2’/>) Tuss. Másfél hosszal 
nyerve, három hosszal harmadik. 10:23. Hara
kiri bevezet. Kacagó a távnál támadni próbál, 
de egy pillanatig sem veszélyes a nyerőre. — 
II. futam: 1. Passereau ' (5) Mihalovits, 2. Cser
hát (2) Gutái, 3. Apor (6) Tuss. F. ni. Patrona 
120) Balázs, Nur fiir midi (3) Sóhejbal, Prédi
káló (20) Szűcs, Ovidius (12) Stanek, Kohold 
(5) Szokolai, Furulyás (2) Kaszián. Félhosszal 
nyerve, nyakhosszai harmadik. 10:120, 32, 18, 
26. Prédikáló vezet a fordulóig Apor és Kohold 
előtt’. Az• egyenesben Apor áll az élre, belül 
egy pillanatra Nur fiir mich srlnei látszalak. 
A táv előtt a ■háttérből feJnyomuí Cserhát, el
húz a mezőny mellett s már könnyű győztes
nek látszik, amikor a barriemél utat talál 
Passereau, lépésről-lépésre tért nyer s a cél
ban félhosszal előzi meg a meglepett Cserhátot.

III. futam: 1. Link C/io reá) Esch, 2. Pajzán
(2) Gutái, 3. Alag (3) Gulyás. F. m. Dárius (6) 
Szokolai. Két hosszal nyerve, két és fél hosz- 
szál harmadik. Alag jó tempóban vezet Link 
előtt az egyenesig, olt a favorit játszva húz cl 
mellette és könnyen nyer. Alagtól Pajzán a 
távnál veszi el a második helyet. — IV. futam: 
1. Mondér (3) Gutái, 2. Schönbrunn (3) Schej- 
bál. 3. Popród (6) Kaszián. F. m. Andorás 
(12) Esch Gy.. Dehogynem (20) Gulyás, Kri- 
nolin (10) Szokolai, Naughty Daisy (10 Szabó 
I,. II.. Rum (l’/») Csuta, Midns (6) Balog. Fél
hosszul nyerve, kélhosszal harmadik. 10;40, 15, 
23, 23. Poprád vezet a távoszlopig, ott Sehfin- 
brunn ér Mondót egyszerre hagyják el, jó da
rabon fej-fej mellett haladnak, do Qfondér újít 
és a célt félhosszal előbb éri el. Rum sok hosz- 
szal vesztett a startnál. — V. fulam: 1. Toto
(3) Szokolai, 2. Szegénylegény (5) Esch, 3. An
nából (25) Szűcs. F. m. Trikoloré (6) Blaskb- 
vits, Para hélium (6) Kaszián, Hunnia (25) Ki- 
szivátlh. Ejnye (5) Tuss, Mentor (20) Podolják, 
Sisakos (2) Szabó L. II., Tini (5) Csula. Fél
hosszal nyerve, háromnegyed hosszal harma
dik. 10:30, 16, 33, 72. Toto starttól kezdve fö
lénnyel halad és igen könnyen nyer. — VI. fu
tam: 1. Janicsár (3) Kaszián, 2. Odahaza (2) 
Esc.li, 3. Anna (6) Bözödi .F. m. Tatrang (16) 
Timpauer, Sauvignon (12) Stanek. Aeneas (8) 
Szűcs, Sakkmester (3) Szabó, Rárón (8) Tuss, 
Ha lehet (4) Szokolai. ötnegyedhosszal nyerve, 
másfélhosszal harmadik. 10:30, 12, 14, 20.
Sakkmester kimázsáltatott, de a versenyben 
nem vett részt. Sakkmestert nem lehetett a 
starthoz kivinni. A huzavona háromnegyed 
óráig késleltette az indítást. Kezdettől fogva 
Janicsár, Odahaza és Anna vannak az élen. A 
fásnál Janicsár .megszalad és könnyen nyer.

nyerte az V. magyar Touríst Trophyt
Gyönyörű napfényes időben, közéig 30001

néző jelenlétében zajlott le az idei V-ik ma
gyar Tourist Trophy a motorkerékpárosok 
klaszikus országúti versenye. A startnál 48 
versenyző jelent meg.

A legjobb magyar motorkerékpárosok
kal 5 külföldi vette fel a versenyt.

Az öt kategóriába osztott versenyzőket 
három perc, alatt indította cl Szclnár Ala
dár dr., a KMAG vezértitkára. A sikerült 
start ulán a legtöbb versenyző rögtön „voll- 
gázzal" ment, amiből mindjárt erős versenyre 
lehetett következtetni.

Az első kört Stelzer (München), (iall 
i.München) es Balázs László majdnem 
egyenlő idő alatt abszolválta. A sorrend alig 
változott 12 körön keresztül. A/cfrer szédü
letes tempóban vezetett, amit 2 riválisa Js 
átvett. Gyönyörű — ritkán látott — külön 
versenyt ment a három kiváló versenyző. A 
13-ik körben

Gall pneudefekfet kapott és kénytelen 
volt a versenyt feladni.

Stelzer szintén kénytelen ebben a körben 
leállni és gyertyát cserélni, ami körülbelül 
6 perces késést jelentett. Ezt a kis defektust 
Balázs nagyszerűen felhasználta, fél kör 
előnyt szerzett, amit a hatalmas tempóban 
menő Stelzer már nem tudott behozni. Ba
lázs nagyszerűen tartotta magát és a legna 
gyobb nyugalommal tartotta Stelzer bámu
latos támadását.

Az utolsó 3 kör. cn minden sebességet

— ki botiak a gépekből,

igazol az eléri 3 óra 31 p. 14 mp. re- 
(eddigi rekord Delmár 4 óra 12 p.

amit 
kord ,------ c- --------
10 mp.) A 13-as kör abszolválása alatt a 
szimpatikus osztrák versenyző, Karrier 
Ruppcrt a forduló előtti egyenesben hirtelen 
fékezés következtében hatalmas ívben kivá
gódott a gépéről. Eszméletlenül véres arc
cal terült el az országúton és a mentők vet
ték ápolás alá. A versenyen meg kisebb bal
eset érte Puch Jánost, a kiváló versenyzőt cs 
Bagdi Imrét.

Eredmények:
Abszolút győztes: Balázs László (SunbeajnV 

táv. 250 km. 3 ó. 31p. 14 mp. Második: 
Stelzer József (München) B. M. V. 3 ó. 33 p. 
14 mp. Harmadik: Collier Hcrbert London 
(Matschlcss.))

„B-osztály: 250 cm’—350cms gépek részére 
táv 250 km. Első: Zamecsnik Tivadar (Royal 
Enf.) 3 ó. 53 p. 4 mp. Második: Böck László 
(Sunbeam) 4 ó. 4 p. Harmadik; Asztalos Fe
renc (Vévette.)

A-osztály. 175 cm8—250 cm3 gépek részére 
táv 187 km. Első Burghardt István (Pan- 
thelte) 3 ó. 6 p. 29 mp. Második: Erdélyi 
Ferenc (Méray) 3 ó. 12 p. 6 mp. Harmadik: 
Szász Károly (A. T. S.))

C-osztály: 175 cm8 alóli gépek részére. 
Táv. 125 km. Első: Friedrich Kurt (Zsoppau 
D. K. VV.) 2 ó. 9 p. 8 mp. Második: kzss Béla 
(James) 2 ó. 10 p. 23 mp. Harmadik Martinék 
István (Rex Ac.) 2 ó. 28 p. 4 mp.

)( E héten a következő cégek vettek Overland 
teherautomobilt Róka éa Társa automobil rf.- 
lól: Bürgemicister Károly, csinakda, Budapest, 
„Horbaria" gyógynövénykiviteli rt., Budapest, 
Budakalászi Textiknűvck rt., Budapest, Luttye 
I.ajos pékmester, Főt, Gyarmathy Miklós autó- 
fuv. váll. 2 kocsi, Debrecen, Weisz cs Vidor fa- 
szénnagykercskedök, Budapest, Rosenberg Nán- 
dar fuvaros, Budapest, Fleischmann, Polacsek 
és Társa szalámigyár, Budapest, Briindl János 
egészségügyi berendezések gyára, Budapest, 
Wekerle János lakatosárugyár, Budapest, Vogl 
József cukorgyár, Budapest.

dclml Rt.-\, — amely egyedüli képviselője Ma
gyarországon a Rolls Royce-kocsiknak — hogy 
árajánlatot kérjenek azokról « pompás kocsik
ról, amelyek egyetlen gyertyadefekt nélkül tet
ték meg az utat Londontól—Budapestig.

„SEC0ND**
leizesu trlss amsrikai

kOpenv

Telefon: T. 253-M.

és tömlők, 
mint Fiák, Kelly, Spring- 
(leld. Fedcraí, MIRer, 
Hood, Empire, Cardlnal, 
Murray, minden méretben, 
meglepd olcsón kapha
tók. Egyszeri kísérlet 
után állandó vevőm lesz. 
A takarékos ember ,,SecondM 
jelzésű pnoumatlkot basznál.

Dr. Almásy nezsu 
Autó és Pneukereske- 

delml Vállalat 
Budapest, V, Bálvány-u. 8 
Telelőn: Lipót 906—88.

)( Dcfckt nélkül Londontól—Budapestig. A 
néhány nap óta Budapesten tartózkodó Mr. 
Harmsworth. Rothermere lord fia. — mint is
meretes — három pompás Rolls-Royce-sia} ér
kezett meg. Ezzel a három kocsival Budapesten 
most már 10 darab Rolls-Royce fut, de remél
jük, hogy néhány napon belül ez a statisztika 
tetemesen emelkedni fog. mert a pompás és 
minden tekintetben ulólérhelcllen, szinte feje
delmi kocsik olyan hatást váltottak ki a ma
gyar autókedvelök körében, amely szinte pél
dátlanul áll. Alig telt cl néhány nap s Mr. 
Harmsworth példáján felbuzdulva, a komoly 
érdeklődök egész serege kereste föl már a Vö- 
rösinaty-fér 3. szám alatt levő Aulókcreske-

KMAC téli megbízhatósági versenye 1928

ARIEL
ismét bebizonyította megbízhatóságát

Kovács Sándor 407 ohv. Ajtel Mdecaron győz, a nap. 
legjobb átlagidejét lutva

Az 1928. évi típusok megérkeztek 
Vezérképviselet;

BAVER JÓZSEF
Budapest VII, Elemér-utca:

Kedd t
Eln unmögllcher Mensch

Szerda:
Llebelel és Uteralur

vígszínház
a bécsi Burgtheater tagjainak vendégszereplése

CUtUrtüki
Dér Kreis

Péntek:
Gescitüfl Ist Geschalt

Főszereplők: Maria Mayen. Első Godeek, Hanna Roctttfen, Heine, 
Romhertf, Scnmülc, Sehmtdt, Seydelmcnn, Bach. 
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a legmulalságosabb darab a világon
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A izcrkcsitésért és kiadásért felel; 
l)n, ELEK HUGÓ 

Kiadja:
A „Hétfői Larok* UjsígváUalat

Autó úrvezető szakiskola
Csermely Károly Teréz-körut 12

felvétel egész nap

MAGYAR-FRANCIA BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
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