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Uészieiet adott le Mobile tábornok az italia 
léghajóról egy alaszkai rádióállomásra
PUnkifsdKor három expedlclftual kát gázBs és egy roptNOgán indul 
az itallá felkutatására - Rozmáruadászok segítik a mentáexpefllclát
Ainumlsen szerint négy hétig is a levegőben maradhat az Itália

Osló, május 27.
Ma reggel az olasz követ szombat éjjel 

11 óráról keltezett sürgönyt kapott Kings
bayböl a Citta di Milano hajóról. A sürgöny 
ellentétben az United Press ama jelentésével, 
hogy 8 órakor felfogták a Gitta di Milano 
hajón az Italia rádiósürgönyét, közli, hogy

a hajón semmiféle hírt nem kaptak az 
Itálláról.

Az olasz kormány részéröl kért segély
akció ügyében a norvég hadügyminiszté
riumba összehívott szakértői értekezletről a 
következőket közük: Valóban a legkisebb 
hir sincs arról, hogy mi történt az Itáliával. 
Bár nincs határozott jelentés róla, lehet
séges, hogy

az Itáliának mégis csak sikerült ■ Spitz- 
bergák északi részén leszállnnla.-

A Citta di Milánóról az olasz követhez kül
dött távirat azt mondja, hogy a hajón azt 
hiszik, hogy az Itália talán Ujfrieslandban, 
a nyugati Spitzbergák keleti részén száll
hatott le.

Riiser Larsen kapitány a hadügyminiszté
riumba összehívott szakértői értekezletről a 
következőkben nyilatkozott:

— A mentöexpedició tekintetében még 
nem döntöttek, de én remélem, hogy a ne
hézségeket sikerül leküzdeni. Vannak olyan 
légi jármüveink, amelyek az expedíció első 
részének elvégzéséhez elég erősek, neveze
tesen alkalmasak arra, hogy léghajó fel
kutatását elvégezhessék. Ezek a jármüvek 
saját erejükből el tudják érni Tromsöt, in
nen azonban gőzhajón kell továbbítani őket 
a Spitzbergákra. Egyébként valamennyi 
északnorvégiai laphoz felszólítást küldtem, 
amelyben arra kértem a Ferenc József- 
földre, a Fehér-tengerre és a velük határos 
többi vidékre induló

rozmárvadászokat és más vadászexpe- 
dlclókat,

hogy lépjenek velem érintkezésbe: a mentő- 
expedició számúra szükséges tartalékkészlet 
szállítása ügyében.

Jelentik még Kingsbayböl, hogy a délutáni 
órákban sem érkezett semmi hir az Itália 
felöl és rámutatnak arra, hogy az utolsó 
sürgöny a léghajóról pénteken délelőtt 10 
óra 30 perckor érkezett az Itália fedélzetéről.

Roald Amundscn a következőkben nyila- 
kozott:

— Nem szabad mindjárt a legrosszabbra 
gondolni. Még az esetben is, ha az Itáliának 
nem sikerült volna a leszállás,

három-négy hétig maradhat a léghajó a 
levegőben

és a legénység 4—6 hétre szoló eleség felett 
rendelkezik. Lehetséges, hogy ez alatt a idő 
alatt sikerül az Itáliának a civilizált világgal 
összeköttetést találnia. Bizonyos, hogy a 
norvég kormány minden tőle telhetőt meg
tesz arra, hogy az Itáliának segítségére 
siessen.

Mértékadó helyről kapott közlés szerint 
Lützow-Holm vezetésével egy

vizirepülőgépet küldenek a léghajó fel
kutatására.

A vizirepülőgépet később egy másik is 
követi. Tromsöből jelentik, hogy a Hobby 
expedícióé hajó készül az elindulásra. A 
hajó vezetőjét maga nz olasz követ szólította 
fel arra, hogy álljon készen a spitzbergai 
Útra.

A sanfranclskói drótnélküli távlrótár- 
saság és néhány rádióamatőr töredékes

rádió-vészjeleket fogtak fel. A vészjele
ket az Itália küldötte volna az Alaskan 
levő santpauli rádióállomásra. A San- 
franciskó és Sant Paul között uralkodó 
rossz légköri viszonyok miatt azonban 
nem lehetett kétséget kizáróan megálla
pítani. hogy a sürgönyök tényleg az 

tláliáról jöttck-c l’aulba.
Most várják, hogy a vészjelek megismét- 

lödnek-e.
Osló, május 28.

f.4 H. N. tud. táv.) Kingsbayböl érkezeti 
jelentés szerint már megtörtént az első lé
pés az Italia felkutatására. A Citta di Milano

POnKüsd uunuia seMdftan, SpMhan 
és Raguéban MM íaw az olaszailenes ffintelés
A belgrádi olasz Hívei atnMotta az olasz normann tiltakozó jegyzettet

Róma, május 28.
(A II. N. tud.) A Sebenikóban és Spalató- 

bau szombaton megkezdődött olaszellenes 
tüntetés pünkösd vasárnapján egyes helye
ken megismétlődött. Az olasz külügyminisz
tériumhoz érkezett hivatalos hírek szerint 
a tüntetők szombaton

megostromolták Lanzetta szebeuikói 
olasz alkonzul villáját.

Az alkonzul nem tartózkodott otthon, csak 
hozzátartozói voltak a lakásban. A. tünte
tők ledöntötték a rácSkeritést, benyomultak 
a kertbe és kövekkel bezúzták az ablako
kat, az épületbe azonban nem tudtak be
jutni. Utána beverték az olasz üzletek kira
katait, majd vandál pusztítást végeztek az 
olasz iskolában, végül a kikötőbe vonultak 
és az ott állomásozó két olasz gőzös zász
lóit letépték.

Belgrád, május 28.
(A H. N. tud.) Pünkösd vasárnap az a 

hir terjedt cl Spalatóban, hogy Zárában az 
olaszok elégették Sándor jugoszláv király 
arcképét. Erre nagy tömeg gyűlt össze. Reg
gel tiz óra tájban benyomultak az olasz is
kolába. Leakasztották a falról Mussolini 
arcképét és elégették. A tömeg ezután a 
Főtérre akart vonulni, a csendörség azon
ban útjukat állta.

Vasárnap délig harminc embert tartóz
tattak le. Megsebesült tizenhét tüntető, 
tizenegy rendőr és öt csendőr, összesen 

tehát harmiuchárman.
Később újabb izgalmakat okozott az a hir, 
hogy Szilmics zárai jugoszláv konzult az 
olaszok bántalmazták. Ezt a hirt azonban 
nem erősítették meg.

Belgrád, május 28.
(A II. N. tud.) Vasárnap délelőtt a Cor- 

són a diákok tüntetést kezdtek az olaszok 
ellen. A tüntetőkhöz csatlakozott a közön
ség is. A tömeg a Legazioni Generáló helyi
sége elé vonult és annak kirakatablakait 
beverte.

Az egyetemi hallgatóság pünkösd hét
főjén gyűlést hívott össze, amelyen éles 
olaszellenea határozati javaslatot fo
gadtak cl. A diákok azután nz uccúra 
vonultak és Mussolininak egy újságból 
kivágott arcképét nyivánosan elégették. 

esle hét óra tiz perckor elindult északra, hogy 
a jégviszonoykról tájékozódjék és lehetőleg 
a part mentén észak felé nyomuljon előre.

A Citta di Milano tegnap este kilenc óra
kor New Amsterdam szigeténél volt.

A hajó igen erős északnyugati szélben ha
ladt előre, a parton végig zajló jég tornyo
sul.

Ugyancsak elindult H őrt ónból ma reggel 
repülőgépen Lützow-Holin hadnagy.

Kingsbayba röpül, majd onnan tovább in
dul, hogy felderítő repüléseket végezzen a 
Spitzbergáktól északkeletre eső területen.

Hasonló tüntetés volt Raguzában is. A pa
rasztdemokrata koalíció gyűlése után a tö
meg felvonult és megtámadta az olasz isko
lát, a rendőrség azonban visszaszorította a 
tüntetőket, akik közül többen megsebesül
tek és néhányat közülük letartóztatlak.

Belgrád, májtr 28.
f.4 II. N. tud.) A Pravda jelentése szerint 

Bodrero tábornok, belgrádi olasz követ, 
megjelent Bakotics külügyminisztériumi 
osztályvezetőnél és

Kodeskedés egy felsőházi tagság körül
Felsőházi tag maradhat-e Nagy Ferenc egyetemi tanár, akit 
júniusban nyugdíjaznak? — Tomcsányi Móric póttag érdeké

ben élénk agitáció indult meg
Nagy Ferenc felsőházi tagsága körül ér

dekes bonyodalmak támadtak. Arról van 
szó ugyanis, hogy

Nagy Ferenc egyetemi nyilvános ren
destanár, aki a fclsőházban a buda
pesti Pázmány Péter tudományegyetem 
képviseletében foglal helyet, júniusban 

nyugalomba megy.

Nagy Ferenc nyugdíjazása következtében 
bizonyos oldalról felvetették azl a kérdést, 
hogy Nagy Ferenc képviselheti-e továbbra 
is a budapesti Pázmány Péter tudomány
egyetemet a felsőházban.

Nagy Ferenc nyugdíjazására csak junius 
hó végén kerül sor, de

már la különös korteskedés indult 
meg a felsőházi tagság körül.

A budapesti Pázmány Péter tudomány
egyetem felsőházi póttagja, Tomcsányi Mó
ric — Tomcsányi Vilmos Pál, volt igaz
ságügyminiszternek, a botbüntetés kodiíl- 
kútárának öccse.

Tomcsányi Móric hívei, akik közt Klc- 
behberg Kuno gróf kultuszminisztert is 
emlegetik — élénk agitációt inditottak meg. 
Azt mondják ugyanis, hogy Nagy Ferenc 
attól a pillanattól fogva, hogy megszűnt a 

A Tronisőbcn állomásozó Braganza-gő- 
zös utasítást kapott, hogy induljon 

Kingsbayba
és keressen összeköttetést a Citta di Milano 
parancsnokával. A Braganza is a Spitzber- 
gáklól északra fekvő területen fog kutatni. 
Előkészületeket lellek újabb mentöexpe
dició szervezésére is.

Német vagy olasz repülőkből álló re
pülőraj

vesz részt ebben az expedícióban, amely
nek elindulása a legközelebbi órákra vár
ható.

átnyújtotta az olasz kormány liltakozó 
jegyzékét 

s Spalatóban, Sebenikóban és más jugoszláv 
városokban lefolyt olaszellenes tüntetések 
dolgában. Bakotics azonnal válaszolt a lil
takozó jegyzékre.

Válaszában Szerbia sajnálatát fejezte ki 
a mindkét oldalon előállóit incidensek 
mialt és közölte, hogy a belügyminiszter 
már intézkedett a tüntetések megakadályo
zása érdekében.

Pázmány-egyetem nyilvános rendes tanára 
lenni, nem képviselheti tovább a fdsőhár- 
ban az egyetemet, amelytől a megbízást 
kapta. Nyilvánvaló, hogy ezt az akciót azok 
fűtik, akik Tomcsányi Móric professzort 
akarják behozni a felsőházba. Azzal énei
nek, hogy a törvényes rendelkezések sze
rint a felsőházi tagság megszűnik, ha a 
felsőházi tag nem tagja már annak az in 
lézménynek. amelynek képviseletére a vá
lasztás utján megbízást kapott. E kétségkí
vül helytálló tétel mellett azonban Nagy 
Ferenc oldalúról megállapítják, hogy

a nyugdíjba vonuló egyetemi tanár 
Ingja marad az egyetemnek továbbra 

I*.

amit bizonvit az a tény, hogy mint nyugal
mazott tanár is megválasztható rektorrá, 
vagy dékánná. Az egyetemi almanachok a 
nyugdíjas tanárokat is mindig feltüntetik 
az egyetemi tanács tagjai között. Kétségte
len tehát, hogy ebben a ciklusban

Nagy Ferenc felsőházi tagságút nen 
lehet megtámadni.

A különös korteskedés azonban változat
lanul folyik tovább.. a
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Állami munkára csak oly iparos pályázhat, 
aki nincs a Munkásbiztositónál hátralékban

A munkásbíztositó sérelmes rendleletei
Nagy feltűnést keltetlek mindenfelé ar 

Orartgos Munkásbiztositó Pénztár legújab
ban kiadott rendeletéi. Ar uj rendelet, sze
rint, ha a munkaadó iparos nem fizeti meg 
» hotegsegélyző pénztári járulékokat és az 
ncrn hajtható be rajta,

i járulékot a munkásbiztositó pénztári 
orvosnál a jelentkező beteg munkáson 

hajtják be.

Ugyancsak nagy megdöbbenést kelteit ipa- 
roskörökben a munkásbiztositó pénztárnak 
azon rendelkezése, mely szerint minden ál
lami munkára pályázó iparosnak

igazolnia kell azt, hogy nincsen műn- 
kásblztosHó pénztári díjhátraléka.

vagyis a munkásbiztositó pénztárnak tag
járulékkal nem tartozik. Az igazolást az 
munkára pályázó iparosoknak az Országos 
Munkásbiztositó Pénztárnál beszerezhető 
igazolványi lapokon kell igazolniok, amely
nek di'"

két pengő.

A Munkásbiztositó érdekében történt ez az 
újabb intézkedés nagy elkeseredést váltott 
ki az iparosság körében.

bába, ahol a gyönyört fi*W leány már 
nagy vértócsában feküdt a padlón.

Melléből patakzott a vér.
Még lihegett, amint a család tagjai a szo
bába léptek, de a következő pillanatban 
már kiszenvedett. Az előhívott rendőr ér
tesítésére érkezett mentők már csak a 
beállott halált konstatálhatták. Nyomban 
megérkezett a helyszínre dr. Papp Meny
hért rendőrkapitány vezetésével a rendőri 
bizottság, amely megindította a nyomozást. 
A nyomozás egyelőre azonban semminemű 
eredményre nem vezetett, minthogy az 
életunt fiatal leány

semminemű levelet, melyben tettét 
megmagyarázta volna, nem hagyott

Budapest, 1928 mÜjm 29,

hátra. A kétségbeesett szülők a a cm-
Iád tagjai még csak nem fe sejtik ns 1 

öngyilkosság okát.

A fiatal, szép leány, aki dúsgazdag szülők 
gyermeke, házias, csendes természetű, jól
nevelt leányka volt, akinek semmiféle kü
lönös vágyai, ambíciói nem voltak. Arról 
sem tud senki, hogy a ti zenhatéves Zom- 
bory Mária szerelmes, vagy méginkább re
ménytelenül szerelmes lett volna, ami eset
leg a halálba kergette.

Az ismert, közszeretetben álló szülők fia
tal leánya öngyilkosságának hire minde
nütt mély megdöbbenést keltett a város
ban.

A Dunába fordult egy teherkocsi a Szilágyi Dezső iméi
A kocsi eislllyedl. a kocsis kiúszott

A legszebb szegedi leány, 
a 16 éves Zombory Mária 

agyonlőtte magát
A templomból hazamenet követte el tettét

M Hétfői Napló tudósitójától.) Pünkösd 
hétfőjén rejtélyes öngyilkosság történt Sze
geden. amely Szeged társasági köreit élén
ken foglalkoztatja. Szeged városának egyik 
tekintélyes, köztiszteletben álló polgárának,

» diisgazdug Zombory Ferenc vendég
lősnek egyetlen gyönyörű leánya, 

Zombory Mária agyonlőtte magút.
A tragikus öngyilkosság okát senki sem 
sejti; az életunt fiatal leány semmiféle le
velűt, amelyben teltét megmagyarázta vol
na. nem hagyott hátra.

Zombory Mária, aki egyike volt a leg
szebb szegedi leányoknak, néhány nappal 
ezelőtt érkezett vissza Budapestről, ahol 
mintegy kél hónapon át asszony nővérénél 
tartózkodott. A tizenhat éves leány vidáman 
köszöntőit be a szülői házba s jókedvűen 
beszélt budapesti tartózkodásáról. Pünkösd 
hétfőjén reggel a rendes időben kelt fel s 
misére ment a szegedi Minorita templomba. 
Ott buzgón imádkozott. Azonban azok,

akik látták lérdepehe imádkozni, 
megfigyelhették, hogy mélységes 
nat és szomorúság tükröződött 

imádkozó leány arcán.
Zombory Mária a templomból egyenesen 
hazament szülőinek Maros-utcai lakásába, 
ahol először édesanyját, majd hozzátarto
zóit átölelte cs többször megcsókolta. A 
szeretetnek ez a túláradó megnyilatkozása 
némileg meglepte ugyan a családot, azon
ban nem tulajdonítottak neki semmiféle 
különösebb jelentőséget, részben az ünnepi 
hangulattal magyarázták, részben azzal, 
hogv a szép Mancika csak néhány nappal 
ezelőtt jóit vissza Budapestről s örömében, 
hogy ismét a szülői házban lehet, csókolta 
meg hosszasan családja tagjait.

A fiatal leány ezután azzal, hogy át
öltözik, szobájába tért, ahonnan

néhány perc múlva revolverdörrenés 
és egy rövid jajkjáltás hallatszott ki.

A cshiád tagjai rémülten rohantak a szó-

M-
UZ

Tegnap délután a Szilágyi Dezsö-tér irá
nyában a budai rakparton dolgozott Hir
czer Ferenc kocsis. Körner Sándor bérfu
varozó kétfogatu kocsiján szállította a ra
kodóparton felhalmozott téglát a város kü
lönböző pontjain folytatott építkezésekhez. 
A munkások több métermázsa súlyú téglát 
raktak fel a kocsira és Hirczer elindult, 
hogy a meredek Ijetőn felkapaczkodva, be
jusson a Fő-uccába. Közben

a súlyos teherrel megrakott kocsi 
hátsó kereke megcsúszott s Hirczer 
hiába igyekezett megállítani a lovakat, 
a kétfogatu teherkocsi lovastól befor

dult a Dunába.
Ebben az irányban a Duna partja teljesen 
függőleges, közvetlen a kőfal mellett igen 
mély a víz, igy a kocsi nyomban elsüllyedt

Álarcos rablók fantasztikus támadásáról 
mesél egy fiatal szabósegéd, akit eszméletlenül, 

a Mátyáshegyeu

és magával rántotta a lovakat is. Hirczet- 
nek azonbaD még sikerült leugorni a bak
ról. mielőtt a kocsival együtt elmerült vol
na és széles tempókkal úszni kezdett a part 
felé. A rakodóparton dolgozó munkások és 
a közelben állomásozó hajósok csónakokon 
indultak segítségére. Közben az egyik ló 
elszakította az istrángot és lábaival csap
kodva, halálfélelmében nyerítve igyekezett 
a part felé.

A kocsis néhány perc alatt partot is ért.
Ezalatt értesítették a tűzoltókat, akik kö
telek és daruk segítségével partra húzták a 
lovakat is.

A rendőrség vizsgálatot indított, hogy 
megállapítsa, hogy kit terhel a felelősség a 
balesetért.

véresen találtak
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Vasárnap a késő esti órákban a kiscelli- 
uli 120-as számú rendőrőrszobán jelentke
zett Román Kálmán magántisztviselő, aki 
izgatott hangon mondotta el, hogy nem 
messze a Kiscclli-uton, Mátyáshegyen, az 
erdőben egy

vérbefagyott holttestre akadt.
A bejelentésből arra lehetett következtetni, 
hogy gyilkosság történt. Az őrszoba legény
sége futólépésben igyekezett a Mátyás- 
hegyre. A megjelölt helyen vajóban vértó- 
c-sában fekve egy eszméletlen fiatalembert 
találtak- Rövid élcsztgetés után a fiatalem
ber felédedt. Mikor magához tért, szakado
zott mondatokban csak annyit mondott, 
hogy

rablók támadták meg és ütötték le.

A fiatalembert először az örszobára, majd 
onnan a főkapitányságra vitték. Itt kihall
gatása során különös vallomást tett. El
mondotta, hogy Sörös Gyula a neve, hu- 
szonkétéves szabósegéd, ar Esplanade- 
szálló épületében lévő szabómühelyben 
dolgozik. Az elmúlt napok alatt egy rend 
ruhát készített magának. Szombaton este 
üzletzárás után elindult Szondy-utcai la
kása felé és karján vitte a ruhát. A Csá
szárfürdő kertjén keresztül igyekezett a 
Margitliid felé. Az esti órákban elhagya
tott. néptelen kertben

hirtelen mellette termett két álarcos 
fiatalember,

kiragadták kezéből a ruhát, hátracsavarták 
két karját s mig egyik befogta a száját, 
hogy ne kiálthasson, a másik azalatt két 
csuklóján felvágta az ereket. Ekkor esz
méletlenül összeesett. Nem tudja, hogy 
történt tovább. Csak a Mátyáshegyen 
redt fel, ahová — mint mondotta — való
színűleg

essnélellen állapotban cipelték fel az 
álarcos támadók.

A rendőrségen nagy óvatossággal fogadták 
a hihetetlenül hangzó, fantasztikus vallo
mást. Különösnek tartják, bogy a Császár
fürdő kertjében ilyen fantasztikus rabló
támadást lehessen végrehajtani s egyenest 
lehetetlen, hogy egy eszméletlen embert a 
forgalmas Zsigmond-utcán végig felvigye
nek a Mátyáshegyié. A rendőrségnek az a 
feltevése, hogy Sörös, akiről egyébként a 

nagy-

sajáünaga karcolta fel az eret és a Mátyás
hegyen lefeküdt és várta, hogy valaki rá. 
akadjon. Az állítólagos rablótámadás „ál
dozatát" a mentők a Margit-kőrházbá szál
lították, a rendőrség pedig megindította aj 
vizsgálatot.

Kétezer munkás hangver- 
senye Debrecenben

Debrecen, május 28. 1 
két napján tartották nseg országos hangverso* 
nyűket Debrecenben. Szombaton este 9 órakor 
érkeztek meg a városba, ahol nagy tömeg fo
gadta őket. Ezután lamp ionos és fáklyásmeaiet- 
ben a kétezer dalos felvonult a Bika-szálló elé, 
amelynek karzatáról dr. Magos György polgár
mester és dr. Györki Imre oszággyülési kcp-< 
viselő üdvözölte őket. A dalosok nevében Ba- 
titz Gyula volt nemzetgyűlési képviselő mondott 
köszönetét.

Pünkösd vasárnapján és hétfőn délelőtt zsú
folt ház előtt adták elő a dalárdák műsorukat 
Ujj Nándor karnagy vezetésével Vasárnap dél
után pedig húszezer ember részvételével a vá
rosi nagyerdő ilgetjében tartottak előadási éa 
hétfőn délután megkoszorúzták Csokonai] Vitéz 
Mihály szobrát és Ady Endre emléktábláját. A 
dalárdák az esti vonattal visszautaztak Buda
pestre.

mi 
éb-

rendőrorvos megállapította, hogy 
mennyiségű alkoholt fogyasztott, 

az egész rablótámadás meséjét 
kitalálta.

Valószínű, hogy az állítólag saját 
készült ruhát eladta,

csak

részére
— vagy elvesztette és 

azért koholta a rablótámadás meséjét, hogy 
megszabaduljon a felelősségtől. Csuklóján

Magyar Légiforgalmi RT.
Igazgatósig. VIL, Erzsébet kőrút 9. (New York palota) 

LOgtutazás! Iroda i IV „ Váci utca 1.

Légiforgalom
Büdapfikt-WHiö, BodapMt—Graz
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8.15 0.45 * érk. WIEN Ind. • 14.30 16.W

vasárnap ia közlekedik
•*7.85 *8.20 ■ Ind. BUDAPEST érk. 1 **18.10 18.15 
1000 10.45 f érk. ORAZ tod. | 15.45 16.30*

i h,é’Wn« pénteken. ■
-aal jelölt gépek kedden, csütörtökön, szombaton 

közlekednek.
Az autóbusz 50 perccel a repülőgép indulása előtt 
ur . • Vadászkürl-száUótól.
Meneldll: Bpest-Wlen (vagy Wien-Bpest) P
Kőxvetlen ’cMÜako'iSsok’^urópa^^inden JcknSkZ 

nyebb városa télé
JepvéMs és eson.Mfeladás a Légiotazásl irodában, 
íii* a Iel "Sfí *í J6mH 383-87 ét T. 255-94.)
Alkalmi repülések bármikor rendelhetők az Igazgató

ságnál (Tel.: J 301-08.)
Képdselet Wienben: Österr Lnítverkehra A. G. 
I.. TcgettboHstr. 7. - Jegyváltás: Kaerntner-

ring 1-7. (Hotel Bristol.)
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Reisinger Ferenc szocialista kSpulselöt 
wasírnap este eszméletlenül találtán 
a mlskoic-szerencsl országút árkában

Miskolc, május 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) Vasárnap délután súlyos autó
szerencsétlenség érte Reisinger Ferencet, 
Miskolc szociáldemokrata képviselőjét. Sze
rencs és Tállya között az országúton 
egyik kanvarodóban

automobiljával árokba fordult 
és olyan súlyos sérülést szenvedeti úgy ö, 
mint a kíséretében levő menyasszonya, hogy 
mindketten eszméletüket vesztették és csak 
órákkal később egy motorkerékpáros talált 
rájuk.

fícisinger Ferenc képviselő vasárnap dél
után öt órakor autókirándulásra indult meny
asszonya társaságában Miskolcról Tokaj, 
felé . Alig haladtak keresztül Szerencsen, ami
kor elvesztette Reisinger Ferenc a gép fe
letti uralmát, az autó a kanyarodóban az 
ároknak futott. Az utolsó pillanatban fékezni 
próbált Reisinger, de ekkor az autó kézi
fékje eltöröli, úgy hogy az autó teljes len
dülettel az árokba fordult,

maga alá temette a benne ülő képviselőt 
ca menyasszonyát.

Á képviselő és menyasszonya eszmélet
lenül terüllek el a felborult autó alatt. A 
teljesen elhagyott országúton órákon át 
senki sem közeledett, aki segítségükre siet
hetett volna. Negyed nyolc órakor Buch- 
báltér Pál mádi malomtulajdonos motor
kerékpárjával Mádzombor feló haladt, ami
kor észrevette a felborult autót. Azonnal 
segítséget hívott Zombor községből és az 
idősiető emberekkel ar autó alól kiszaba- 
ffitotta Reisinger Ferencet és menyasszonyát, 
mindkettőjüket beszállították az öt kiló
méternyire levő szerencsi cukorgyári kór- 
bárba, ahol ar orvosok első segélyben ré- 
(SBCsitették a képviselőt és menyasszonyát. 
Reisinger Ferencről, aki este nyolc óra után 
s&rt magáhor, az orvosok megállapították, 
feogy abban a pillanatban, amikor az auto- 
toobR felborult, fejét az autó szélvédő üve- 
gébe ütötte,
u ttwg mfly «bet ejtet 
átvágta azon az egyik co 

tonkMB te kteebb-ímgyobb
MtuJr“Rn^*

Re&jnger Ferenc olyan súlyos vérveszte
séget szenvedett, hogyha később akadnak rá, 
elvérzett volna. így azonban a vérveszteség 
'dacára sikerűi megmenteni, mert egyéb sé- 
riltsei nem súlyosak. .1 képviselő meny- 
ass-onga lábtörisének gyógyulása neonban 
Hosszabb időt ebes: igénybe.

Hétfőn reggel a szerencsi cukorgyár kór
házának orvosai Ismét megvizsgálták Rei- 
stnger képviselőt és operatív beavatkozási 
láttak szükségesnek. Art ajánlották, hogy or- 
yosi műtétnek vesse magát alá, és

■ nyakán levő sebet sebéreorvoeokkal 
varrassa össze.

Reisinger Ferenc és menyasszonya annak a 
kívánságának adtak kifejezést, bogy az első 
vonattal szállítsák őket Budapestre is a: 
egyik /óvárosi szanatóriumban hajtják oegre 
az operációt.

Reisinger képviselő különben ar orvosok
nak elmondotta, hogy körülbelül negyven 
kilométeres tempóban haladtak, az egyik 
kanyarodónál lassítani akarta a tempót, de 
a fékek felmondották a szolgálatot, úgy 
hogy elvesztette a gép feletti uralmat. 
Menyasszonyának elbeszélése szerint

Reisinger Ferenc már a szerencsétlenség 
előtt néhány perccel is rosszullétröl pa
naszkodott és ezért egész lassan vezette 

az autót.
A képviselő menyasszonya az utolsó pil

lanata. eszméletnél volt s csak akkor vesz-

az

Világhírű nyaralók és üdülök
Penslók, lBternatusok.leány-és nuoitbonok

érvényeg. Ewr sietnély referenciáié. 
Kérjen prospektust (válnigbélyep). 

Pettaloitl Inlernátusok Iroda 
Fédereden InferoaUonale* dc» 

B„4mi»;;<. >.
Telefon: Térte M5-M, 

ISYARALŐ- ÉS ÜDÜLŐTELEPEK:

Montretix. Zürich, Lugano, St. Morjtr. 
or s légben: Parit. Deauville. fiotívltle. Biarritr. 
Aix lég Bains, Grenoble. E’ian (genfi tó), a fran
cia Rlviarlán: St. Raphacl. Ceuue». Min'. Juan les 
Pina. Monté Carlo. Mentőn. Ol«vnr»zágben: San 

Bordigbcra Abbaxta, 
uí,l=uc»'!r,:

ok. flil- és leány- 
ttek réwcre is.

us és szeptember 
iu utalási kedves- 

(2Ö-5UX-), külön PuUmana-kocaik.
il dijak; Budapesten havi 90 1‘, külföldön

telte el fájdalmában eszméletét, amikor az 
autó felborult és őt is maga alá temette.

Rcisingcr Ferencet és menyasszonyát hét
főn reggel hét órakor, gyorsvonattal

Szerencsről Budapestre szállították
itt az egyik .szanatóriumban vették ápolás 

alá. Az automobilt Szerencsen a miskolci 
autókerület szakértői hétfőn délelőtt meg
vizsgálták. megállapították, hogy

a karambol következtében az automobil

Czutrin Andort, az Angol-Magyar Bank 
milliárdos sikkasztóját vasárnap Budapestre 

és hétfőn Debrecenbe szállították
Az Angol-Magyar Bank debreceni fiókjá

nál történt töbinilliárdos sikkasztás letteséi, 
Czutrin Andort, akit Hamburgban szökés 
közben elfogtak,

vasárnap Budapestre hozták cs a pest
vidéki ügyészség fogházába helyezték

el.
Pünkösd hétfőjén két detektív utazott 

Debrecenből Budapestre, hogy Czutrint a

A hercegprímás megmen
tette a kivándorlástól 
a mezőtúri kántort, 

aki őt egykor héber nyelvre tanította
Ezt a históriát úgy nyújtjuk át az olvasó

nak, mint ahogy az a napokban megtörtént. 
Nem leszünk hozzá semmit cs nem veszünk cl 
belőle semmit.

Lichtmann Miksa több mint húsz esztendő
vel ezelőtt került Mezőtúrra az ottani zsidó 
hitközjjéghez kántornak. Előbb Pozsonyban ta
nult és már iskolai éveiben bizonyságot tett 
szorgalmáról. A lelkiismeretes.es buzgó fiatal
embert Mezőtúron hamarosan mindenki meg
szerette. Megnősült; ma már nagy családja van.

Lichtmann kántor az idők folyamán sok ba- 
a 

te- 
az 
ki

rátra és tisztelőre tett szert. Szerették ezt 
jámbor, csöndes öreg urat, aki ha csak 
hette, boldogan segített embertársain. Még 
egyre változó és forrongó idők se kezdték 
Lichtmann bácsi tekintélyét.

Vallásfelekezet nélkül szállt feléje az ot
tani polgárok szerzete.

Hogyan esett meg, máig se tudja, egy nap 
vármegyei hajdú kopogtatott az öreg kántor 
házában és egy idézést kézbesített. Lichtmann 
bácsi köze] jár az ötvenedik évéhez, de eddig 
soha semmi dolga nem akadt a hatósággal. 
Gondolkozott, töprengett, do nem tudta ki
sütni, miért idézi maga elé a szolgabiró.

Lichtmann bácsi aláírta a kézbesítő ivet és 
várta mikor kell felmenni a megyeházára. Ide
ges lett. Végig gondolta az egész életét, de 
nem tudta megállapítani, hogy mit akarhat a 
hatóság tőle. Akkor este Lichtmann Miksa nem 
tudott a szokott időben lefeküdni és éjszaka 
az álom messze elkerülte.1 Hozzátartozói hiába 
faggatták, hogy miért olyan szomorú, nem fe
lelt. Nem mondotta el nekik szomorúságának 
okát. Minek keserítse el őket is.

Másnap a mezőtúri kántor — kezében az 
idézéssel —megjelent a megyeházán. Mái reg
gel nyolc órakor ott álldogált a szolgabiró elő
szobájában. Vári. Ideges volt. Minden porc egy 
cvnek tűnt fel. Jöttek az ismerősei és kérdez
gették, hogy mi járatban van itt? Nem tudott 
felvilágosítást adni.

— Megidéztek. Itt vagyok — mondotta.
Kezdődtek a tárgyalások. Tíz óra tájban a 

szolga az ő nevét kiáltja. Lichtmunn bemegy.
— Itt vagyok — jelentkezik szerényen. — 

Idézni tetszett.
— Neve? — kérdi a szolgabiró.
— Lichtmann Miksa.
— Foglalkozása?
— Kántor vagyok.
— Hol született?
— Rzczsomban.

Hát ezért idéztük meg. Maga. Lichtmann 
nem magyar állampolgár és az újabb belügy
miniszteri rendelet szerint, aki nem magyar 
állampolgár, annak

el kell

— Több mint harminc éve élek Magyaror
szágon.

— Do nincs állampolgársága.
— A szivemben magyar vagyok, a gyerme

keim magyarok.
— Ez kevés. Törvény — törvény. Magának 

cs családjának cl kell hagyni az ország terü
letét. Rendelet. Megértette?

— Megértettem.
Lichtmann kántor évekei öregedett a rövid 

szolgabirói tárgyalás alatt. Jött a legazörpyübb 
küzddea; « hlfataljárán pgyc mégjJtíH ar 

hagyni az ország lerttlclét

teljesen összetörött.
A balesetet az autónak már induláskor 

teljesen használhatatlan féke okozta.
Rcisingcr Ferencnek különben

rövid idő alatt ez már a második autó
balesete,

közelmúltban Miskolc és Szihalov között a ...........
érte majdnem teljesen hasonló automobil
esett.

debreceni fogházba szállítsák. Kedden meg
kezdik kihallgatását és a szembesítéseket.

Az Angol-Magyar Bank részéről 
vasárnap újabb feljelentés érkezett 

a debreceni rendőrségre és ebben az irány
ban megkezdték a kihallgatásokat. A jelek 
szerint Czutrin vallomása és a bank feljegy
zései alapján kedden a rendőrség több le
tartóztatást fog eszközölni.

összes fórumokat, de változás nem történt: 
idegenbe kell mennie Lichtmann kántornak. 
Minden hiábavalónak bizonyult. Hogy harminc 
éve itt lakik, hogy gyermekei magyarok, hogy 
ő magyar érzésű, hogy szorgalmas, jámbor, 
tisztességes ember, bogi- puritán, hogy sehol 
sincs senkije és sehol nem tud mihez kezdeni. 
Mind nem használt semmit, nienni kell! Menni 
Rzczsowban, ahonnan származik, de amihez 

pünKSsdl pályázata
A Sálán fertőtlenítő háziszer kiválóságát ötletesen és hatásosan illu ó 

plakátra, piakátötietre 
általános, nyilvános pályázatot nirdewnk
A pályázat feltételeinek főbb pontjai a következők: A plakát
tervnek ki kell fejeznie a Sálán használatával járó általánosan ismert 

nagy előnyöket, hogy

megszünteti a kéz

Pályázni lehet kész plakáttcrrvcl, de lehet vázlattal is. sőt elfogadunk kivételesen 
sikerűit plakátötlelrt akkor is, ha a pályázó nem lévén művész, azt nem tudja 
kidolgozni. A pályázaton tehát mindenki résztvehet, művész és laikus egyaránt. 
A pályamunkák rnegbirálására kiváló szakértőkből, festőművészekből, grafikusok

ból, hirdetési szakemberekből álló zsűrit kertünk fel.

A bírálóbizottság a kővetkező 7 tagból áll: 
Györgyi Kálmán, az Ipayqpüvéjzeti Társulat igazgatója, 

elblng Ferenc, az Iparművészeti Főiskola igazgatója, 
Kernstock Károly festőművész, 

Dr. Szabó László egyetemi magántanár, szerkesztő, 
Zwlnr Viktor Hugó festőművész, a Rudolf Messe liirdclőiroda ügyvezető-igazgatója, 

Bcncs Vinc*. a Benes Testvérek Vegyészeti Gyár Rt. vezérigazgatója, 
Kiuipp Miksa, a Sálán Müvek Rt. vezérigazgatója.

A pályázatra 1OOO pentftf dijat tttaünk M a következő elosztással:

Ezenkívül a zsűri által ajánlott több tervet megvásárolunk. A pályázat határideje 
junius hó Ifi. A > ilyamll veket a Benro Testvérek Vegyészeti Gyár Rt budapesti 
irodájába (V., A! ■ r.iia-utca 11.) kell beküldeni. Ugyanitt tudhatők meg a pálya 
zat részletes feltételei. A pályázat lejárta után 8 napou belül hozza meg határosa 
lát a zsűri, az eredményt a napilapokban közölni fogjuk és a pályaterveket • > 

Iparművészeti Múzeumban kiállítjuk.

A felsőház ülé.scrö

kapunál

he.
elé 
fogadja.

elé sietett

embert és vigasztalóm! fag-

Miért idegeskedik? Térjen

környezete a legnagyobb 
nézte a jelenetet. Pár perc

annyi köze sincs, mint... mint... üszkübhöz.
Lichtmann kántor már leszámolt mindennel, 

amikor azt olvasta, begy Serédi Justlnlán her
cegprímás Budapesten van. Azonnal csoma
golt és a legközelebbi vonattal felutazott a fő
városba. ELŐ útja a budai primási palotába 
vitt. Becsengetett. A portás, amikor a: ősrsza- 
kálin, megtört zsidó embert meglátta, türelmei- 
lenül kérdezte-

— Mit óhajt?
— Itthon van a kegyelmes ur?
— Őeminenciája útban van. Most nem fo

gad senkit.
— Próbáljuk meg.
— Hiába próbáljuk, 

megy a kegyelmes ur.
— Nem baj. Jelentse csak őeminenciájának, 

hogy Lichtmann van itt Mezőtúrról.
A portás mosolyogva hagyta 

Lichtmann Miksát, de

jelentést tett a gyanús látogatóról.

A távozóban levő hercegprímás, amikor meg
hallotta, hogy őt Lichtmann keresi, azonnal 
kiadta az utasítást, hogy

a látogatót vezessék
A poriás szaladt az ősz bácsi
— Tessék jönni, a kegyelmes

A hercegprímás Lichtmann

és mint régi ismerőst üdvözölte:
— llozla Isten, kedves Lichtmann, mi já

ratban van nálam?
Lichtmann bácsi nem tudott szóhoz jutni. 

Akadozott és szemeiben könnyek csillogtak.
— Mi baja, Lichtmann ur? Üljön le. 
Átölelte az ősz

gáttá:
— Ml történt? 

magához.
A hercegprímás 

csodálkozással , r
múlva Lichtmann kántort bevezette a herceg- 
prímás a logadőlermébe, ahol a szegény em
ber elsírta panaszát.

A felsőház ülése már regen megkezdődött, 
cs senki se tudta elképzelni, hogy Serédi Jusz
tinján hercegprímás hol késik? A hercegprí
másnak nagyon fontos dolga akadt. Regi is
merősét fogadta,

aki 61 a pozsonyi teológián a héber nyelv
re oktatta és aki most bajba jutott.

— Menjen csak Lichtmann bácsi nyugodtan 
haza, elintézem az ügyét — búcsúzott az öreg 
bácsitól a hercegprímás.

Lichtmann kántor hálálkodva hagyta cl a. 
primási palotái. Mire hazaért Mezőtúrra, ott
hon már várta a hajdú, aki végzési kézbesi- 
tett számára. A nagy pecsétes írás arról szólt, 
hogy Lichtmann Miksának nem kell kivándo
rolnia Bzezsowba. Itt maradhat Mezőtúron 
í-bn) magyaroknak nevelte gyermekeit.

lelkiismeretes.es
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IIIHIK
Pünkösdhétfőién azujság- 
irótársadalom ünnepelte 

Vészi Józsefet
A magyar ujság’.rófársadalom pünkösd hét

főjén bensőségesen ünnepelte meg Vészi Jó
zsefnek, n Pester Lloyd főszerkesztőjének fél- 
zsázados hírlapírói jubileumát és azt, hogy őt 
ebből az alkalomból a felsőház tagjává kinevez
ték. Délben az Otthon írók és Hírlapírók Kö
rének dísztermében díszközgyűlésre gyűltek 
egybe az újságírói intézmények és szervezetek 
Rákosi Jenő elnök megnyitóbeszédében rá
mutatott arra, hogy ma egységesen ünnepli az 
ujságirótársadalom Vészi Józsefet. Nemcsak az ö 
ünnepe tehát ez a jubileum, hanem az egész 
ujságirótársadalomé, amely osztozik az ő di
csőségéiben.

Hónit: Ferenc, n Katholikus írók és Hírlap
írók Országos Pázmány Egyesülete, Zimmer Fc- 
r<-nc, nz újságírók Nyugdíjintézete, Salusinszky 
Imre az Újságírók Sranatóriumcgyesülete, 
Márkus Miksa pedig az újságírók összessége 
nevében üdvözölte a jubilánst. Kárpálhy Aurél, 
az Ujságirócgywsülct főtitkára határozati javas
latot terjesztett elő az összes újságírói intézmé
nyek nevében, mely szerint a díszközgyűlés Vészi 
József hervadhatatlan érdemelt jegyzőkönyvvel 
örökítette meg, egyúttal pedig szeretettel kő 
szönti a Pcslcr Lloyd szerkesztőségének minden 
tagját a lap hetvcnőtödlk fennállásának jubi
leumán. A határozati javaslat elfogadása után 
Walikovszku Károly szólalt fel, majd Vészi 
József meghatott™ köszönte meg az ünneplő 
beszédeket. A közgyűlést a margitsrigeti felső- 
scndéglőbcn diszlakoma követte.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézel pün
kösd hétfőjén az. időjárásról a következő 
prognózist adta ki: Száraz és melegebb idő 
várható. Kisebb helyi zivatarok nincsenek 
kizárva.

— Pesthy Pál éa örffy Imre — Sark- 
nzárd díszpolgárai. Szekszárdról jelentik. 
Dr. Pesthy Pál igazságügyminiszter és dr. 
őrfly Imre országgyűlési képviselő szomba
ton ■ városba érkeztek és díszpolgári okle
velük átvételére. Pünkösd vasárnap délelőtt 
11 órakor adták át t» díszpolgári okleveleket 
n városházán ünnepi közgyűlés keretében.

— Elindullak ■ *zuhadrve»ŐBÜk Pasaan felé. 
A Szabadevezősök Egyesületének nagyobb cso
portja vasárnap elindult Passau felé. Az éve
lőtökét Csécsi—Nagy Imre altábornagy, az 
egyesület elnöke búcsúztatta. A szabadevezősök 
május 31-én Indulnak vissza Budapest felé, 
ahová juniua 10-én érkeznek meg-

— Ittas állapotban ■ vasúti alnre feküdt; a 
vonat rlgáaolta. Szegedről jelentik: Pünkösd 
hétfőjén szokatlan körülmények között történi 
vasutftázolA* Szeged közelében. A szegedi gaz
dasági vasul egyéves fennállása ótu elsőizben 
gázolt el egy embert, akiről a rendőri bizottság 
megállapította, hogy ittas állapotban feküdt a 
vasúti sínre. Kocsis Savanya Antal szegedi mun
kás vasárnap éjszaka részegen a szegedi gazda
sági vasút töltésére feküdt. Ott elaludt. Nem 
hallotta meg a közeledő kisvasút zakatolását, 
a mozdony vezetője az utolsó pillanatban vette 
éstrv. hogy a sínen valaki fekszik, de mar 
hiába fékezett, a gazdasági vasul, amely ép 
egy kanyarodóból fordult ki. elütötte Kocsis. 
Savanya Antalt, akit életveszélyes, suluos sérü
lésekkel száUitották a szegedi közkorházba. Ál
lapota reménytelen

—Egy posta- éa egy luxusautó karam
bolja u Teréx-köruton. Könnyen végzetessé 
válható automobilkarambol történt tegnap 
délután a Teréz-körut 27-cs zzátnu ház 
előtt, ahol a fíp. 25 -500-as rendszámú 
postaautónak nekifutott egy luxusautó, mi
nek következtében Iiiró Péter poslaalliszt 
nagy Ívben esett le a sofTŐrülésről. A men
tők Bírót — aki súlyos láb és karlörésl 
szenvedett — a Vörös Kereszt-kórházba 
szóllitutták, a rendőrség pedig a szerencsét
lenség ügyében megindította a nyomozást.

— Agyvérzés követkeatében ömaeeeett az 
ntcán egy pénzügyi titkór. Józsa Imre dr. 
ötvennégy éves pénzügyi titkár tegnap dél
után a Hársfa- és a Wesselényi-utcn sar
kán összeesett és eszméletlenül terült el a 
földön. A mentők megállapították, hogy 
Józsa linre dr. agyvérzés következtében lett 
rosszul s első segélynyújtás után a pénz
ügyi titkári a Rókus-kórházba szállították.

— Az „Vgyvédck Létfenntartási Pártja- né
pes nagygyűlésen megválasztotta id. Dajka- 
vice Istvánt elnökké, Lengyel Zoltán dr.-t 
társelnökké és Gleichmann Lajos dr.-t ügy
vezető elnökké. Ezenkívül 12 tagú intézőbizott
ságot é* kerületi elnököket választottak. A 
párt elnökségének előterjesztésére egyhangúlag 
elhatározták; hogy a súlyos ügyvédi kérdések 
és sérelmek megvitatására vitaüléseket ren
desnek.

—• Juniua negyedikén tárgyalják Szász 
Elek rendőrkapitány bűnügyét. Nagy fel
tűnést keltett .S'.-ds: Elek budapesti rendőr
kapitány letartóztatása. Szász IF.ek rendőr
kapitányt hűtlen kérdés elmén vádolták 
meg A nagy szcnzációju bűnügyben most 
— mint értesülünk — a budapesti törvény
szék junius 4-ére kitűzte a főtárgyaló* nap
ját- A főtárgyalás előreláthatólag több na
pon át fog tartani.

— Automobllbaleaet négy halottal Stock
holm közelében. Sállá város közelében va
súti átjárónál szerencsétlenség történi. Egy 
zsúfolt gépkocsi összeütközött egy személy- 
vonattal a a személyvonal a gépkocsit telje
sen ökszeroncsolta. Négy ember meghűlt, 
•gy életveszélyesen, kellő könnyebben meg 
|icbcsü!t.

Siófokon már Pünkösd vasárnapján 
elcsattant az idei első pofon
Egy budapesti főtisztviselő kapta, aki sértő 
megjegyzést tett egy társaság hölgytagjaira

Siófok 1928. Pünkösd hétfő 
pünkösdi ünnepek alatt megindult a sió- 
szezón. Már szombat délután egymásután

A
foki__ ------------ ------------ ------------- -------------------
érkeztek ide a tömött autók Budapestről. Ba- 
latonfüredet és Siófokot, a Balatonnak ezt a 
két legkedveltebb fürdőhelyét a kirándulók ez
rei keresték fel vasárnap Csaknem háromszáz 
autó táborozott a két fürdőhelyen. A pünkösdi 
ünnepek legnagyobb szenzáoiója Siófokon az 
volt, hogy

elcsattant a szezon első pofonja.
Az !928-as óv ilymódon Siófokon a rekordot 
tartja idő tekintetében, mert ilyen korán, nid- 
jus havában, már rég nem csattant el a hagyo
mányos siófoki pofon, amelyet

társasága hölgy tagjainak védelmében egy 
katonatiszt adott egy előkelő pesti válla

lat főtlsstvlselőjének.
A siófoki fürdőlelep csendjét a pünkösdi 

ünnepeket megelőző szombati napon az autó
tülkölés zaja és vidáman érkező kiránduló tár- 
zasságok hangot, beszéde verte fel. Benépesült 
a fürdösélány is, ahol — a hűvös idő miatt — 
vastag átmeneti kabátban sétáló urakat és bun
dában sétáló hölgyeket lehetett látni. Pünkösd 
vasárnapján már számos pesti tórsaságbeli 
hölgy és ur foglalt helyet a siófoki fürdőtelep 
éttermének asztalainál. Az egyik Batthyány- 
utcai villában vasárnap már kora délután jó
kedvű, hangos, pezsgőt mulatozás kezdődött. 
A társaság egyes tagjai ekkor tulajdonképen 
— rgy-két órai megszakítással — folytatták a 
már szombat este megkezdett mulatozást.

A délutáni órákban érkezett meg egy hölgy 
lársaságábon vidékről Siófokra egy magas-

a

— Ab antótoxlvállalalok megfellebbezték a 
taxik szoporltását A főváros közgyűlése az 
aulótaxik eddigi szóinál 745-ről 1250-rc emelte 
fel és -i torvek szerint rövidesen mogakarták 
kezdeni a sokezer jelentkező közül azok kivá
logatását, akik az engedélyezett kontingenstől 
rendszámhoz Jutnak. A zcúnult héten azonban 
uz autótaxivállalatok váratlanul fellebbezéssel 
támadták meg a közgyűlési határozatot. Ilyen 
körülmények között az nj tnxiengedélyek ki
osztása oihuzódhalik mindaddig, amig a bel 
iigyminlszlcr nem dönt a fellebbezések ügyé
ben.

— A Polgártakolal Tanáregyesület gyűlése. 
Pünkösd hétfőjén tartotta az Országos Polgári- 
iskolai Tanáregyesület évi rendes közgyűlését. 
Havas István elnök megpyit^besrédében bejelen
tetté, hogy n jftvft évi iskolai évben fog létesülni 
a polgári Inkolai főigazgatóság, a kultuszminisz
térium ugyanekkor megreformálja a tanárképzőt, 
valamint a polgári iskolai tanárok fegyelmi 
szabályzatát is.

— Országos középiskolái tanulmányi 
verseny. Pünkösd hétfőjén tartották meg 
az országos középiskolai tanulmányi ver
senyt, amelyen <33 fővárosi és 12 vidéki is
kolának 252 tanulója vett részt.

— Súlyos autóbaleset a leányfalusi or
szágúton. Vasárnap délután súlyos sebesü
léssel végződő autó baleset történt a buda- 
pest-Icányfalusi országúton. Leányfalu kö
zelében Woratsch Károly, a Viktória szövő
gyár igazgatója mintegy hatvan kilométe
res sebességgel vezette Bp. 26497. számo
zású autóját, mikor egyszerre csak észre
vett*, hogy egy nyolcszemélyes autó halad 
előtte. Mikor Woratsch az előtte haladó 
autómobilt ki akarta kerülni, a gépkocsi
jának kormányszerkezete egy darab kő ál
tal eltérítette utjából és igy a gépkocsi az 
előtte haladó autónak ütközött és art nagy 
erővel az ut mentén álló távirópóznának 
döntötte. A távirópőzna kiszakadt helyéből 
és a nyolcszemélyes autóban helyetfoglaló 
Orosz József üzletvezető harmincéves fele
ségére esett, aki eszméletlenül terült cl az 
összeroncsolt kocsiban. Orosz Józsefnét 
súlyos állapotban száUitották az Irgalma- 
sok kórházába, mig »r. autószerencsétlen
ség ügvében a rendőrség megindította n 
nyomozást.
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rangu katonatiszt, akit már vártak a Batthyány- 
utcai villában. A katonatiszt a társaságában 
lévő hölggyel együtt Siófokra való érkezése 
után nyomban csatlakozott a vidáman mulató 
társasághoz, amelynek tagjai ekkor a kártya
asztalhoz ültek. A játék folyamán mind ide
gesebb lett a kártyaasztalnál ülő fleiner Sán
dor, egy budapesti előkelő vállalat vezető tiszt
viselője, aki

csaknem kétezer pengőt vesztett már 
kártyán.

Vele szemben a legnagyobb szerencsével 
ismert budapesti zongoratanárnő játszott.
úgyszólván egyedül nyerte el Reiner Sándor 
minden pénzét. Reiner a játék hevében mind 
erősebb megjegyzéseket tett partnernőjére, 
majd közvetlenül a vacsora előtt, a társaság 
összes tagjainak fülehallatára olyan

reprodukálhatatlan sértő kifejezést hasz
nált vele szemben, amely nagy felháboro

dást váltott ld a társaság nőtagjaiban.
Pillanatnyilag kínos, néma csend állott be, 
amelyet azonban a következő pillanatban 
hangos csattanás szakított meg.

Siófokon elcsattant nz Idei első pofon : a 
sértő kifejezések miatt a társaságban Je
lenlevő hölgyek védelmében a Játékasztal
nál ülő magasrangu katonatiszt tettlege

sen vett elégtételt Itelneren.
A megzavart mulatozás után a társaság tagjai 
meglehetősen rossz hangulatban szétszéledtek 
Percek alatt híre terjedt Siófokon a pofonnak, 
amely czidén váratlanul, túlságosan korán 
csattant el s amelyet természetszerűleg a 
nyomban megindult lovaglás eljárás követett.

_ Saerdin temetik ■ volt budapesti ro
mán követet Sttrcea Traján budapesti ro- 
román kóvet holtteste ma érkezett mek Bu
karestbe. A pályaudvaron Dúca külügymi
niszter, Villányi báró magyar követ is jelen 
voltak. A magyar követ a felravatalozott 
koporsóra koszorút helyezett el ée a ma
gyar kormány nevében részvétét fejezte ki. 
A temetés szerdán lesz.

Szombaton befejezte a vádtandea 1 
Nagy István-féle vesztegetési bünttgy tárgya
lását. Mint ismeretes, az elmúlt hét hétfőjén 
kezdte meg a büntetőtörvényszék vádtanácsa 
a megvesztegetés bűntettével vádolt Nagy 
István biró és vádlott társai bűnügyének 
tárgyalását, amely egész héten át tartott. A 
nagyméretű bűnügynek tizenkilenc vádlottja 
van; a vádlottak védelmét húsz védő látja 
el. A nyolcvan kilónyi suilyra rugó hatalmas 
bűnügyi iratcomó ismertetése szerdáig tar
tott. Csütörtökön és pénteken Nagy István, 
valamint a vádlottak szólaltak fel .szombat 
délután pedig dr. Otrubay Dezső tanácsel
nök befejezte a váqdtanácsi tárgyalást, 
melynek határozatát ezen a héten fogja ki
hirdetni.

— Pünkösdi kiállítás a Tattersaalban. A Ma
gyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete pünkösd 
vasárnap és hétfőn tartotta meg az idei eb- 
kiállitásf a Tattersaalban. A rendörkutyaverseny 
első diját és a belügyminiszter tIsztelcldiját 
Mohaupt Adolf lamoshegyi „Zsuzsi" nevű német 
juhászkutyája nyerto. A második dijat Vass Ká
roly „Néró" nevű német juhászkutyája kapta. 
Radvánui István tiszteletűi  javai együtt. A har
madik dijat Pfeffer Mihály „Pfeffer Cézár" nevű 
német juhászebe nyerte el.

— Megkerült as eltűnt Gábor András. Nagy 
feltűnést keltett, hogy Gábor Ignác mérnök 
bejelentette a rendőrségen, hogy fia, Gábor 
András tisztviselő. Gábor Tibornak, a Nemzeti 
Pénzváltó tragikus véget ért igazgatójának öcs- 
csc eltűnt. Ezzel egyidöben bejelentés érkezett 
egy 17 éves fiatal lány eltűnéséről, “aki az 
egyik fővárosi nagy áruház alkalmazottja. A 
rendőrség nagy apparátussal fogott hozzá a 
két eltűnt felkutatásához. Ma azután váratlan 
fordulat következett be az ügyben. Gábor Ig
nác közöle a főkapitánysággal, hogy az eltű
nésről szóló bejelntés tévedésen alapult. Gábor 
András nem tűnt el, hanem egy kirándulásra 
ment, amiről szülei csak később értesültek. 
Azóta már vissza Ks fért szülei lakására. Ugyan
csak szüleinél larözkodik az eltűntnek hitt 
fiatal leány is. A rendőrség ezek után beszün
tet le a nyomozást.

— Temetés. Kiéin József, a tragikus szeren
csét lenság következtében elhunyt vállalkozó te
metése ma, kedden d. u. fél .» órakor lesz a 
rákoskeresztúri izr. temetőben.

— ötévbes kisfiút gázolt egy kerékpár. Krei- 
sel Miklós öt éves kisfiút az újpesti Árpád-utón 
egy arra haladó kerékpár elgázolta. Az újpesti 
mentők Kreisel Miklóst könnyű sérülésével a 
gyermekkórházba szállították. A rendőrség a gá
zoló kerékpáros ellen megindította az eljárást.

— A legérdekesebb magyar könyv. Minden 
más szenzáción túl, most szinte szokatlanul egy 
könyv izgatja és érdekli a régész magyar kö
zönséget. Soha olyan páratlan érdeklődés nem 
nyilvánult meg valamely könyv iránt, mint 
ahogy az országban mindenki „A Technika Vi
lága" megjelenéséről beszél. A magyar közönség 
rég nélkülözte azl a könyvet, amely az emberi 
akarat diadalmas világát, az emberi haladás 
csodálatos eredményeit érdekesen, szinte izgal
masan, mégis tökéletes alapossággal mondja el. 
,,A Technika Világa" ez a könyv. Mindehhez 
lárul kiállításának páratlan szépsége amely 
valóban * nyomdatechnikának remeke. Ter
mészetes, hogy gnt is érdekli ez a könyv ds 
éppen eaért forduljon Ismertetésért a kiadóhoz: 
Alhenaeum, Budapest, VII., Erzsébet-körut

— A Magyar Kender-, Len- és Jutaipar fit. 
1937. évre 5 pengő osztalékot fizet. A szelvények 
május 22-től kezdődőleg a társuság pénztárá
nál és a Magyar-Olasz Bank Rt. főpénztáránál 
váltatnak be.

— A Belváros! Takarékpénztár igazgatósága 
elhatározta, hogy a junius 2-ikára egybehívott 
rendkívüli közgyűlésnek javaslatot fog előter
jeszteni a takarékpénztár alaptőkéjének fel
emelése tárgyában Az Igazgatóság javaslata 
szerint 120.000 darab uj részvény kerül kibo. 
csátásra, amelyből a takarékpénztár 40000 da
rabot felajánl a régi részvényeseknek 3:1 
arányban, mig a további 80.000 darab részv- 
nék átvétele a takarékpénztár külföldi üzletba
rátai részéről szerződésszerűiig biztosítva van. 
Az nlaptőkeemclés közelebbi módozatait a köz
gyűlés fogja megállapítani.

— A Magyar általános takarékpénztár r. I. 
igazgatósága elhatározta, hogy 1928 május 31-rc 
rendkívüli közgyűlést hiv egybe, melynek az 
alaptőke felemelését fogja javasolni. A javaslat 
szerint kibocsátásra kerül 160.000 darab uj 
részvény, amelyből 80.000 darabot felajánlanak 
a régi részvényeseknek olykép, hogy 3 darab 
régi részvény egy uj részvény átvételére jogo
sít. Az uj részvény kibocsátási ára 88 pengő M 
fillér és — mivel csak 1029. évi osztalikjogosult- 
sággal fog bírni — megfelelő kamattérítésben 
részesül. Az elővételi jogot junius 2—11 -lg be
zárólag lehet majd gyakorolni. A további 
80.000 darab részvényt, úgyszintén azon részvé
nyeket, amelyeket a régi részvényesek nemi 
vesznek át, előzetes megállapodás alapján, New- 
York egyik legelőkelőbb bankcége, a J. ét Vf. 
Seligman £ Co. cég veszi át a következő fel* 
tételek mellett: Az uj részvények vételára csu
pán 1920 január l-tŐ| kezdődő osztályjogosnlt- 
sággal, réstvériyebként 88.50' jreh^S; vagyis 
a részvényeseknek felajánlott árral azonos. 
Az ilykóp átveendő részvények öt évig 
nem kerülhetnek forgalomba. Ennek biz
tosítására a részvények a „Cenlral Unión Trust 
Co. of New-York‘*-nál, New-York egyik legna
gyobb trust társaságánál kerülnek letétbe, amely 
trust társaság ezen magyar részvényekre 
..American share‘‘-ket bocsát ki. Ezek 1033 jú
lius 1-ig magyar részvényekre nem cserélhetők' 
ki. A magyar részvények alapján kiállított 
American sharc-krt a J. & W. Soligman & Co. 
rég New-Yorkban nyilvánosan kibocsátja éa 
amint lehetséges, a newyorki tőzsdén jegyez
teti. A részvények szavazati joga tekintetében 
a magyar érdekek hatályos védelemben része
sülnek. A J. A W. Seligman & Co. cég Hohen- 
lohe Alfréd herceg utján, aki a cég európai 
képviselője, képviseltein magát a takarékpénz
tár igazgatóságában. Az alaptőkeemelés keresz
tülvitele után, előzetesen létesített megállapodá
sok alapján, még egyéb, a takarékpénztár üz
leti erejét fokozd és jövő fejlődését biztositó 
tranzakciók lépnek életbe A tőkemelés javasolt 
megvalósítása után a takarékpénztárnak 20 
millió pengő alaptőkéje és több, mint 13 millió . 
pengő nyílt tartalékalapja, vagyis összes saját 
tőkéje több, mint 33 millió pengő lesz.

— A Hungária műtrágya, szénsav és vegyi
ipar rt. rendkívüli közgyűlése elhatározta alap
tőkéjének 8,200.000 pengőre való felemelését. 
Ezek a részvények teljes egészükben a régi 
részvényeseknek ajánltatnak fel. Kimondott* a 
közgyűlés a fúziót az Első spódlum- és engv- 
gyár részvénytársulattal, mely a Hungáriába be
olvad. E célra a „Hungária" alaptőkéjét 
6,020.000 pengőre emeli fel, mely részvények 
egy később megálapitandó időpontban fognak 
a Spódiumgyár részvényeseinek rendelkezésére 
bocsáttatni olyképen, hogy minden két Spó- 
diumgyári részvény ellenében egy drb Hungá
ria részvény fog kiadatni. Ezen fúzióra vonat
kozólag az Első pesti spódlum- és enyvgyár 
részvény társulat ugyancsak május 25-én tartott 
rendkívüli közgyűlésén teljesen hasonló értelmű 
határozatot hzott. Az igazgatóság tagjai: Benea 
József elnök. Ciccimarra Ricbárd, Fehér Miksa, 
Fellner Henrik Fleissig Sándor alelnóltök, dr. 
Görgey István, Hcrzfeld Alfréd, Kálmán Hen
rik, gróf Károlyi Viktor, dr. Mayer Miksa, dr. 
Miller Henrik, dr. Sadler Richárd, Szávoszf 
Zoltán és dr. Teleszkg János. A „Hungária" 
vezérigazgatója Szdvoszt Zoltán, helyettese 
Dcutsch Sándor.

— A Hangya kűzgyfiléss. A Hangya Sző vet
kezet központja május 23-án tartotta évi ren
des közgyűlését gróf Ziehy Aladár elnöklőéivel. 
Az igazgatóság Jelenléséből kitűnt, hogy n 
Hangya áruforgalma az 1926. évi fii.9 mülió 
pengőről 1937-ben 68.5 milli őpengőre emelkc- 
dML ______ ________________
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A vizsgálóbíró 
letartóztatta Woilner 

Sándor mérnököt
i Siles-telepl gyollogalis egyében

A SHos-raktártelepen néhány héttel ez
előtt a szolgálattévő rendőr észrevette, hogy 
a telep egyik műhelyének ablakán sűrű 
főst tódul ki. Pillanatok alatt lángnyelvek 
csaptak ki a műhelyépületből, majd a 
rendőr egy jólöltözött férfit látott meg, aki 
éppen távozni készült. Az illető Woilner 
Sándor mérnök, az aulójavitómühely tulaj
donosa volt, aki ellen gyújtogatás címén el
járás indult meg.

A bűnügyi iratok a királyi ügyészségre 
kerültek, ahol megállapították, hogy való
ban fennforog a bűncselekmény gyanúja. 
Az ügyészség utasítására most

Woilner Sándort előállították a vasár
nap átkisérték az ügyészség fogházába. 

Pünkösd hétfőjén dr. Enyedy Róbert soros 
vizsgálóbíró maga elé vezettette Woilner 
Sándor mérnököt s megkezdte kihallgatását. 
Woilner tagadta bűnösségét, de nem tudott 
elfogadható magyarázatot adni arról, hogy 
miért tartózkodott éjnek idején a műhely’ 
ben, amelynek berendezését rövid idővel az
előtt biztosította nagyobb összegre.

Enyedy vizsgálóbíró a kihallgatás után 
Woilner Sándor mérnök előtt kihirdette a 
végzést, amely szerint

gyújtogatás büntette elmén letartózta
tásba helyezi.

Woilner védője utján a letartóztatás ellen 
a büntető törvényszék vádtanácsához fel- 
folyamodást jelentett be.

Versenyt futott a vonattal 
és felborult egy buda

pesti autó
Rendkívül izgalmas éa különös eset szemtanúi 

voltak szombaton délután a Székesfehérvárról 
Budapest feló haladó vonat utasai. A vagonok 
ablakán kitekintők észrevették, hogy a vasúti 
arnekkel párhuzamosan haladó országúton a 
szó szoros értelmében

versenyt fut a vonattal egy hatalmas iura- 
gépkocsi,

amelyben több utas üJ. A vonat utasai pontosan 
megfigyelhették, hogy a gépkocsi vezetője 
ahelyett, hogy állandóan az országutat kísérte 
volna figyelemmel, gyakran oldalt nézett, hogy 
fezemmeltartaa a különös versenyfutás eredmé
nyét. Az utasok valósággal

megbot ránk ózva nézték a gépkocsivezető 
könnyelműségét,

amely csakhamar katasztrófára is vezetett. 
Martonvásár körül járt a vonat, mikor a gép
kocsi vezetője ismét oldalt nézve figyelte a 
vonat haladását. Ebben a pillanatban, úgy lát
szik, kicsúszott a kezéből a volán,

a gépkocsi oldalra kanyarodott, nekifutott 
a ktlométerjeizőkarónak és felborult.

A gépkocsivezető az országút közepére repült, 
az utasok pedig a kocsi alá kerültek. A vonat 
utasai rémülten akarták meghúzni a vészieket, 
azonban látták, hogy közvetlenül ebben a 
percben érkezik a baleset helyére két személy
autó, amelynek utasai

leugráltak és a szerencsétlenül járt emberek 
segítségére siettek.

így azután szükségtelennek találták a vészfék 
meghúzását. Amíg a vonat elhaladt, látták, 
bogy a szerencséit.Jen ül járt utasokat kiemelik 
az autó alól és első segélyben részesítik őket. 
Hogy tovább mi történt, azt azonban nem tud 
ják.

A Hétfői Napló munkatársa megkérdezte a 
székesfehérvári közkórházat, ahol azt a felvilá
gosítást adták, hogy oda szombaton sebesülte
ket nem szállítottak. A budapesti pályaudvarok 
és a mentők sem tudnak arról, hogy a székes
fehérvári autószerencsétlenség sebesültjcit Bu 
dapestre hozták volna. így azután

nem lehetett megállapítani, hogy kik ültek 
az autóban.

Valószínűnek látszik, hogy a gépkocsi buda 
pesti volt, csak könnyebb sérülések történtek és 

asebcsülleket a segítségre érkező két gép
kocsi szállította a lakásukra.

Béres csalim aráma Humoron
RevBiuerrai lelőtte uelét egy öreg gazdaikodú
Pünkösd hétfőjén véres családi dráma 

történi Budapest közelében, Monor község
ben. Tormásy János, oltani gazdálkodó, 
családi okok miatt összeszólalkozott vejé- 
vel, Biró János gazdálkodóval. A vitatko
zás hevében

Bíró apósára támadt és megütötte.
Az idős gazdálkodót ez annyira felbőszí
tette, hogy berohant a lakásába, ahonnan 
töltött revolverrel a kezében tért vissza. 
Biró időközben kiment a házból az udvar
ra. Tormásy utána ment. Az udvaron to
vább folyt köztük a veszekedés. Végül is

az após többször egymásután rálőtt a 
vejére.

Pozsonyn ál három méter
rel emelkedett és a Vág 
áradása miatt Budapesten 
kiöntéssel fenyeget a Duna

Az utóbbi napok esőzései miatt a Duna 
csehszlovákiai szakaszán pünkösd hétfőjén 
rohamos áradásnak indult. Az eddig érke
zett jelentések

aggasztóan magas áremelkedésről szól
nak.

amelyek már a magyar hatóságokat is a 
szükséges preventív intézkedések megtéte
lére kényszeritették.

.4 Duna legmagasabbra Pozsonyndl emel
kedett. Pünkösd vasárnapján reggel 8 óra
kor még csak 152 centiméter volt a viz 
szintje és hétfőn reggel 8 órára már 432 
centiméterre emelkedett.

24 óra alatt 280 centiméter, tehát uiajd- 
ucm kétszeres volt az emelkedés.

A viz sodra haladásának megfelelően Buda
pestig a közbenső városoknál is megkezdő
dőlt a Duna emelkedése. Csch-Komúromnál 
pünkösd vasárnapján 275 centiméter volt a 
vízállás, hétfőn 320 centiméter, Gö nyűnél 
240 centiméterről 324, Esztergomnál 251-ről 
264, Szobnál 233 centiméterről 240 centi
méterre emelkedett. Budapesten vasárnap

Alapszabályrevizió készül 
a zugkártyaklubok ellen

A rendőrség az utóbbi időben erélyes ak
ciót indítóit a kártyaklubok ellen és soro
zatos razziákkal igyekszik rendel teremteni. 
Ez azonban csak előjátéka egy olyan akció
nak, amely minden eddiginél hathatósabb 
formában fogja mcgrendszabályozni a 
kártyaklubokat.

Mint emlékezetes, a belügyminisztérium a 
rendőrséggel cs ügyészséggel karöltve ren
deletét dolgozott ki a kártyaklubok meg- 
rendszabályozásá ra.

A rendelet el is készült, azonban illeté
kes helyen sok szempontból aggályok 

merültek fel,
mert a rendelet szövege egyes helyeken ellen
tétet mutatott a már fennálló törvények ide
vágó paragrafusaival. A rendelet kibocsáj- 
tása helyett — tehát más módot talált a 
belügyminisztérium. Mivel a legtöbb klub 
különféle politikai pártok cégére alatt mű
ködik, a belügyminisztenriumban az a terv 
merült fel, hogy

ankétre hívják össze az összes politikai 
pártok vezetőit

cs tőlük kérnek felvilágosítást arról, hogy 
n cégérük alatt működő klubok valóban 
politikai működést fejtenck-e ki.

Az ankéten jelen lesz a rendőrség kép

lliró több golyótól találna veresen terűit el 
a földön. Az öreg ember elvakultan melléje 
rohant cs a földön fekvő sebesültbe még 
néhány revolvergolyót engedett.

A lövések zajára összecsődültek a szóm 
szedők, akiknek csak nagy erőfeszítéssel si
került megfékezni a revolverrel dühösen 
hadonászó öregembert.

Kicsavarták kezéből a revolvert
és betuszkollák a lakásába. Néhány perc 
múlva megérkeztek a csendőrök, akik le
tartóztatták. A községbcli orvos első se
gélyben részesítette Biró Jánost, majd vo
nalon felszállitották Budapestre. A kőbá
nyai pályaudvaron már váriák a mentők, 
akik a Rókus-kórházba szállították.
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centimétert mértek. A viz sodra tehát csak 
hétfőn érkezeit cl Budapestre, amikor aztán

estig egyre emelkedrtt.
Este ö órakor 230 centiméter voll a viz 

állása.
Az áradásról a földmivelésügyi miniszté

rium vízrajzi osztálya a következő jelen
tést adta ki:

--- Állítólag a Vág árad. Ha a viz további 
árad, úgy a Duna esetleg elönti az alsó ra
kodó partokat. Gsch-Szlovák hatóságoknak 
sürgöny ment, hogy holnap reggel küldje 
nek értesítést a Végről, Gara inról és Mó
ra várói.

Tekintettel arra, hogy az Eötvös-lé.ri ra
kodópart 4 méter magas, a .Vagyar Királyi 
Folyam és Tengerhajózási Részvénytársaság, 
az Első Dunagőzhajózási Társaság, a Bajor 
Lloyd Hajózási Részvénytársaság és Délné
met Dunagőzhajórási Társaság igazgatóságai 
közük, hogy a parton tároló áruknak biz
tonságáról

sürgősen kell gondoskodni.

viselője is,
aki olyan esetekben, mikor valamelyik poli
tikai párt vezetője nem tud közelebbi fel
világosítást nyújtani, a rendőrségi adatok 
alapján vázolja majd a klub működését. 
Illetékes helyen ugyanis az a felfogás ala
kult ki. hogy a politikai pártok, pártállásra 
való tekintet nélkül

önmaguk szüntessék be a cégérük alatt 
működő kétes klubokat.

A hatóságok megfelelő formában érdeklőd
tek is már és azt az értesítést szerezték, 
hogy a pártok a legmesszebbmenő módon 
méltányolják az illetékesek felfogását és 
hajlandók hozzáfogni a tisztogatáshoz. Tér 
mészetes azonban, hogy

ez az akció egyáltalában nem érinti a 
komoly társadalmi klubokat én polgári 

köröket.

A politikai klubok körüli tisztogatás után 
egyébként

az egyesületek alapszabályainak orszá
gos revízióját fogja elrendelni a belügy

miniszter
és ezzel végleg kiirtják a hangzatos cégérek 
alatt élősködő kárlyabarlangokat,

n

lECNIIKA
A legszebb.

A legérdekesebb.
A legtanulságosabb < 

magyar könyu

A legkiválóbb magyar tudó
sok munkája. Szakember
nek nélkülözhetetlen, 
müveit embernek pótol
hatatlan. Nem hiányozha- 
tik egyetlen müveit magyar 
ember házából sem, mert ez 

a ma künyue 
a legizgatóbb és a legtanul

ságosabb problémák 
ismertetése

Ne mulassza el a

Pele-Méle
májusi ragyogó táncműsorát megnézni. 
Kezdete 11 órakor. Záróra B órakor
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Kárpitosára, vas
ét rézbatorgyára
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SZÍNHÁZ-MOZI
En leszek a Jolly-Joker

— mondja Steinhardt
Steinhardt Géza intim vallomása a drasztikumról 

és az őt ért támadásokról
A Hétfői Naplóban jelentettük elősxör, 

hogy Steinhardt Gésa, ez a kitűnő kémikus, 
bevonult társulatával Bukarestbe s ott né
hány nap alatt nemcsak nz oltlakó kétszáz
ezernyi magyarságot hódította meg, hanem 
első eset, hogy n háboru után Romániában 
magyar színtársulat jót*:hatolt. Igy annál 
visszatetszőbh. hogy Stcinhnrdtot kilenc het* 
sikerM romániai turnéja aluli Budapesten 
olyan támadások érték, amelyek még lm 
igazak lennének is a legnagyobb mérték
ben ildomtalanok. Mig Steinhardt Romániá
ban, ha apró kabarédarabokon keresztül is, 
művészetével terjesztette a magynr szót, ad
dig Budapesten a legkülönbözőbb vádakkal 
illették ezt a művészt, akinek neve már 
nemcsak színészi név, hanem már foga
lommá jelcntékenykedett.

Steinhnrdttal polgári kényelemben be
rendezett otthonában beszélgettünk. Beszél
getésünk alatt a nagy mulattató iránt érzett 
tiszteletem ellenére is felvetődtek olyan kér 
dések, amelyeket idegenek nem kérdeihet 
nak egymástól, csak barát a baráttól. En 
barátja lettem Steinhardtnak. A kérdéseket 
és a rendkívüli érdekes válaszokat Üt adom.

— ön harminchétéves színész. Azt mond
ják, hogy az ön művészetének veleje a 
draszlikum?

— Ez rosszhiszemű koholmány éa a mű
vészetem,

exbstenclám ellen Irányait támadás.
— feleli ingerülten. — Mikor én 1890-ben 
a Eoliea Capriceba kerültem, akkor olt már 

fetrengtek a maloekodáaokban.
Németnyelvű előadások voltak és a porno
grafikus előadásoknak Ilire tulment az or
szág határán is. Mikor én oda kerültem, mi 
voltam én? Egy senki egy nulla! Nekem 
nem volt módomban rendszert megváltoz
tatni, sőt egyideig kényszerültem is höm
pölyögni az árral, amely magával ragadott. 
Később, mikor, látták, hogy tehetséges va
gyok

rdmtekmáltak pikáns aierepeket, 
mert elődöm, Schőnberg meghalt és tradi
cionálisan folytatnom kellett az irányt. Mi
kor 1908-ban megnyitottam a Ráfcóczi-uti 
Sleinhardl-mulalót, én voltam

as etoő, aki tiszta magyarnyelvű, de
rem előadásokat

és humoros, népies bohózatokat játszottam. 
Büszkén mondom, bogy tiz év alatt vagyont 
szereztem anélkül, hogy valakire szükségem 
lett volna színházam vezetésében.

— Mi igaz abból, hogy a vagyonát elvesz
tette '• — adom fel a kíméletlen kérdést.

Belvárosi 
Szinház SZERETŐK ISKOLÁJA

Honthy Hanna, Ca. Alanxeghy Irma, Gellert. Gázon, Sagár

A PÜNKÖSDI 
KIRÁLYNŐVÁLASZTÁS

a színházi elet ui számában

A MAGYAR SZÍNHÁZ DIADALA: - Wu Je>i
__ _ . _ _ _ SwKolay Olly - Hmlr Prt
M/ GtmlNiszSgl Ella Sarkadi AMir
W Berky Lili - Itrléu DeuS

Z. Homár László - Mnes Gyérfj

Szeretlek!
Szenzációs táncok, páratlan siker!

MlPtW Színház
Napok óta arról suttognak az Operában, 

hogy

.Steinhardt mosolyog, úgy néz ki, mint az 
n jókedvű plakát valaha a Révay-utcában. 
Háromszor lekopogja az asztalon.

— Kedves barátom, én ezt sohasem pa
naszoltam el senkinek, mert elsősorban nem 
igaz, másodsorban

nincs érdekemben, hogy szánalmat kelt
sek magam Iránt.

Én ezekre a kitalált és rosszindulatú dol
gokra sohnsem tartottam érdemesnek vála- 
szólni. Tény az. hogy nz utóbbi időben, ami
kor n ..Kis komédia" rosszul ment, sokat 
ráflrcltcni. sőt fizettem nz egyetemleges kö
telezettségek következményeiért is, de az 
az alap, amit régen, tiz évig a Steinhardt- 
mulatóban szereztem, az érintetlenül a fele
ségemé is a drága gyermekeimé. Van egy 
kis forgótőkém is, amivel elég sikeresen 
operálok 1

— Na végre valaki, aki ma nem panasz
kodik — mondom. De tisztázzunk csak 
mindent, ha már itt tartunk. Bűnül rőjják 
fel önnek, hogy eladta a házát!

—Nem anyagi zavarok miatt — tilta
kozik.

Ötvennégy évea vagyok éa már gubód-

Háziurnak nem váltam be, mindenki vissza
élt jóságommal. Most eladom a siófoki vil
lámat is, mert takarékosabbnak találom, ha

Budán veszek magamnak egy kis csa
ládi házat

Igaz, hogy ezt nem mesélhetem el mindenki
nek, mert én haladok a magam utján és 
dolgozom.

Én nem adminisztrálhatom magamat 
azsal, hogy másvalakit a sárba tiporjak

és amint a múltam mutatja, sxószátyárkodás 
nélkül is tudok boldogulni, öt-hat évig még 
dolgozom, most megyek Csehszlovákiába, 
majd egy hónapra Jugoszláviába turnézni, 
szeptemberben áthajózom Amerikába és 
azután majd nyugalomba vonulok, a felesé
gemmel

rumyenl fogok.

Csináltatok külön rumykártyát, amelyen 

én leszek a Jolly Joker,
aki oly kedves oly jó, hogy mindenhez se
gít, de ha nincs rá szükség, eldobják a többi 
kártya közé.

Most az intim beszélgetés utolsó perceiben 
könny gördül Steinhardt szeméből és higy- 
jék el, nem volt komikns a nagy komikust 
könyvzni látni.

Stób Zoltán.

SZÍNHÁZI napló
Vasárnap este a Turandot főszerepében 

Jcritza Mária mutatkozott be az Operában. 
A theatre parc-szerü előadás szenzációja 
azonban nagy meglepetésre nem a világ
hírű énekesnő volt, hanem Relle Gabriella, 
akiről már több esetben megírtuk, hogy ö 
u fiatal gárda legtehetségesebb és leghiva- 
lottabb l3gja. Jcritza Mária inkább tüne
ményesen nagyszerű színjátszást készségé
vel, ragyogó megjelenésének varázsával 
halott. A Turandot magasabb regiszterei
ben nem érte el az.t a nívót, amit Németh 
Mária szinte iskolának állított fel a pesti 
Operában. Relle Gabi, Liu rabszolganőt ját
szotta. A harmadik felvonásbeli dala után 
amelyet talán még sohasem énekelt ilyen 
ragyogóan,

percekig megállt az előadás 
a frenetikus tapsorkán miatt. A közönség 
felállva ünnepelte a fiatal művésznőt, mert 
most kapta meg hangban azt, amit a drága 
helyárakból következtetve előbb is méltán 
várhatott. A felvonás végén Relle Gabi nem 
akart a függöny előtt megjelenni és Jeritza 
Mária, a nagy színésznőket jellemző charm- 
mai, az előkelő kollega biztonságával átka
rolva hozta függöny elé a fiatal művésznőt 
és ott a függöny előtt csókkal szentcsitctte 
ennek sikerét.

Mintha a hét két nagy premierje is minket 
akarna igazolni, akik a közelmúltban többször 
hívtuk fel a színigazgatók figyelmét a fiatalokra. 
A Király Szinház és a Városi Szinház uj sike
rét — a fiatalok vívták ki, akik a „közelgő 
meleg idők és a szezón sxinhási szenzációitól 
kissé etfásuM közönség közönyével handice* 
pelve, valóban elismerésre méltóan állták meg 
helyüket. Szóljunk először a Városi Színházról, 
ohová ismét bevonult a dús, színes, meleg, ér
telmes

Lebár-muzsika
.,.4 Cárevics" című operett hálán. Meglepetés
ként kell feljegyezni Gábor Mara nevét, aki n 
izinészet vidéki arzenáljából vonult be a fő
városba — nagyágyúnak. Harmath Hilda hang
ján kérésziül kapott szárnyat a Lehár miizsiL a. 
A régen nélkülözött és ok nélkül mellőzött 
freskóid Lászlóról kell mondani egy sereg di- 
-sérö jelzőt, azzal, hogy gyakrabban szeretnök 
látni. Kisebb szerepekben D'Arrigo Koméi és 
Sik Rezső és Pária 11a tetszettek.

A Király Szinház fiataljai: Orosz Vilma, 
Molnár Vera, Bársony Rózsi, a két Latabár 
fia és egy Feleki Kamill nevű fiatalember 

bombasikert csináltak
ebből a Szeretlek! cimü felemás operettből, 
amelyet Rátkay Márton és Somogyi Nusi 
nemes cégjelzésével indított útnak. Tihanyi 
Vilmos főrendező. Mig Rátkay Márton és 
Somogyi Nusi, ez a két istenáldotta művész 
nlakitóképességük teljességével, addig Mol
nár—Orosz—Bársony—2 Latabár—Feleki 
sextetije jókedvével, fiatalságával és bájá
val hatott. Pán József, aki dekoratiőjával 
uj Alaphangot adott az operettnek és aki 
talán egyedül fogta fel a Szeretlek! hohó- 
kás persziflázsát, nagy nyeresége a ma
gyar színpadnak. Sajnos azonban, hogy 
Pán olyan nyereség, akit hamarosan elvesz
tünk. a berlini és bécsi Reinhardt-szinhárak 
szerződtették és már

augusztusban el is utazik
Pestről, előbb azonban berendezi a Budai 
Színkör „Régi nyár" cimü újdonságának 
színpadát.________

VÍGSZÍNHÁZ
Ma, kedden: .

POSTÁSKISASSZONY
i Szerda: ;

ÚRI M ÚRI
Crttörtök, szombat, ynaárnap:
PYGMAI.IOV

Péntek:
A TEMPLOM egere

Radnay lemondott
igazgatói állásáról és szabadsága után mit 
nem foglalja el igazgatói székét. Természe
tesen fentartással közöljük ezt a hirt, mint 
ennek magyarázatát is. Radnay állítólag 
aláirt szerződésével a zsebében azért távo
zik az Opera éléről mert a kultusgkor- 
mány különleges
kifogásokat támasztott a főzeneigazgatói szék 

betöltésére venatkozóan
Komor Vilmos ésDohnány konkurrenciájá- 
amit Radnay nem akart akceptálni. Mások 
bői, amelynek Komor Vilmos távozása volt 
a következménye, vontak le olyan kombi
nációkat, amelyek tarthatatlanná tették 
Radnay pozícióját.

Tegnap éjjel két francia ur érkezett Pest
re, akik a Royal-szállóban Josephine Baker. 
kisaszonyt kereskték. Josephine éppen ak
kor érkezett meg a Royal-Orfeumből, hogy 
átöltözzön és a a Vörös Malomba siesen fel
lépni. A két francia ur tisztelgett a fekete 
sztár előtt és egy
palota tervrajzait teregették ki a ball asztalán 
Josephine Baker, két fellépése közölt, átöl
tözése ideje alatt átfutotta mos tépülő párisi 
palotájpa terveit és aláírásával approbálta 
azt. Á két francia ur a nagy megbizásaal 
zsebükben a hajnali expresel már vissza is

josephine Baker

hucsuestüi
a Vörös malomban

Az ünnepek alatt Rajnay Gábor meg
betegedett és egy napig nem játszotta sze
repét a Pygmalionban. Hétfőre azonban 
könnyebb természetű gyomormérgezésébő! 

felgyósrytdt

és újra átvette vigszinházi szerepét.
A Fórum Filmszínház e héten zárja ka-- 

púit. A hét utolsó három napján a személy- 
zet részére .jutalomjátékokat rendeznek aí 
év kimagasló slagerjeiböl.

Minden nap más sláger

kerül bemutatóra, igy csütörtökön a nagy 
eleputfilm, a „Chang" és „Norma", Norma 
Talmedjévél a főszerepben, pénteken a 
..Metropolis", szombaton a „Ganges király
nője".

MA
HOLMP HOLAAPITÁA 

búcsúzik Budapest közönségétől 

Josephine 
Babér

Royal Orfeumban
Telefon, J. 421-08.

Lehár Ferenc uj operettje

CÁREVICS
döntő sikert aratott a tegnapi premieren. A WSTIMl SzRtMZ igazgató
ba • ragyogó operettet mllliian 0810 SS RllRfOn XSInlÍRl 

oikaoasoa aiusarra taxi*.

A VILÁG LEGMVLATSÁGOHARR ROHÓZATA

ÁBRIS RÓZSÁJA
faJK FŐVÁROSI ÖPERETTSZIWHÁZ

WW9 H6t nil?'

MIT JIOAID AZ ALI BABA?
Harmatit Imre—Márkus AUréd tllmszkoccse

DÉWES OSZKÁR,RADÓ TERI, RADÓ SÁNDOR 
 felléptével* ff’ORUBMIAM
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engedélyezett ENYÉM AZ ELSŐ CSÓK
AZ ANOBÁSSTY-ETI SZÍNHÁZBAN A legdrágább légy fi pengő

Pünkösdi királynőválasztás 
ellenkirálynővel

Harmincexernyí tömeg jelenlétében az Ügetőn Lehár Ferenc 
koronázta meg a pünkösdi királynőt, egy soproni urUányt

Mikor a kalauz beszólt a negyvennégyes 
kocsiba hogy: itt az úgetöpálya, mintegy 
varázsütésre kiürült a villamos. Fiatalok, 
öregek, szőkék, barnák, vörösek, feketék 
nvgy áradata már két óra óta tart az Ügető 
felé, ahol négy órakor kezdődött a nagy 
cécó: a Színházi Élet pünkösdi királynő- 
választása. Villamosok, autók, kocsik, mo- 
tofbiciklik végeláthatatlan sorokban szállít
ják ki a pályára a mindkét nembeli ifjúsá
got sőt az öregeket is, mert a Színházi Élet 
intézkedése alapján fiatal hölgyek kisérő 
nélkül nem léphetnek a pálya területére. A 
bejáratnál sereg rendező osztogatja a szá
mokat, amelyek a választáshoz szükségesek. 
A hölgyek legnagyobb része nem akarja el
fogadni a számokat, mert eszükbe jut, 
hogy Dávid Zsuzsira, a tavalyi pünkösdi ki
rálynőre direkte

ráerőszakolták a nyerő számot.
Uj törvény uj kabala tehát: pünkösdi ki
rálynőválasztáskor ne fogadd el a felkínált 
számot l

A tribünök, a totalizatörbódék teteje zsú
folva közönséggel. Ennyi embert nem lát
tam együtt Harmsivorth fogadtatása óta. 
Gyönyörű és kevésbé szép fiatal lányok se
rege táborozik a pálya egyik szögletében, 
amely olyan, mintha egy 
szlnpompás óriási virágerdő Ingadozna a 

tavaszi szélben.
Mert szél az van, amely vígan kavarja 

az ügető porát és óriási felhőket rögtönöz 
a ki-beboruló égen. Közeledik a négy óra. 
u közönség sürgetve tapsol, dübörög, mikor 
elfoglalja helyét az előkelő művészekből, 
írókból álló zsűri, amelynek élén ott látjuk

Lehár Ferencet és Krúdy Gyulát is.
lncze Sándor főszerkesztő jelt ad ar ün

nepély megkezdésére és megindul a szín
skála minden árnyalatába öltözött lányok 
végtelen sora. Egy magas emrfvényen vo
nulnak el, amely előtt a zsűri foglal helyet. 
Ahogy igy egyenként elhaladnak és színpa
dias pózzal egyik- másika meghajol a zsűri 
előtt,

a tribün harmincezernyi tömege hatal
mas éljenzésbe vagy fütyülésbe tör ki.

Egyik estélyi ruhában jön, másik lebontott 
Ix>releyhajjal, egy kövéres, mulatt kinézésű 
hölgy pedig kofferrel a kezében lejt el a tö
meg nagy örömére a zsűri előtt. Kifogyha
tatlan a kacagás s a jókedv úgy végigvihar- 
zik a tömegen hogy reng belé az Erzsébet 
királyné-ut környéke. A zsűri megkezdi a 
a selejtezést, akik az első rostán átjutottak, 
kék, a második piros, majd a harmadik 
rostán sárga cédulát kapnak s akkorra 
már a kétezer hölgypályázó közül

ben a pillanatban tust húz a zenekar, Bu
dapest újabb pünkösdi királynővel gazda
godott és a közönség ünnepli — Letiárt. A 
nagy magyar zeneszerző boldogan moso
lyogva állja az ünneplést, majd kitárja ke
zét, hogy beszélni akar. Ezeket mondja:

— Örömmel üdvözlöm az 1028. év pün
kösdi királynőjét 1 Legyen boldog kis

leányom !
A flnomarcu szőke szépséghez 
csendes szavak amelyeket elnyeltalig húsz van a döntőben.

Felvonulnak természetesen a vidéki városok 
szépei is stílusos vállszalaggal átkötve. A vi
déki városok szép követeinek felvonulásá
hoz Ferenczy Károly srinész mond egy-két 
jókedvű, humorom mondatot.

Izgalmas félórák után a zsűri tanácsko
zásra vonul vissza majd maga elé rendeli 
Szolnok, Sopron, Salgótarján, Nyíregyháza 
szépeit, a 25, 1077, az 1858 és 1202 számok 
iruló-piruló, sőt a meghatottságtól sápadt- 
arcu tulajdonosait. A tribün közönsége 
szinte lélekzetfojtva várja az eredményt, 
amikor Lehár Ferenc a pódiumra áll.

Egetverő éljenzés tör ki, amikor meg
tudja a közönség, hogy Lehár Ferenc 

koronázza meg r pünkösdi királynőt
Még néhány izgalmas perc amikor Ferenczy 
szótölcséren hirdeti ki hogy

Schuller Szűcs Ilzc, egy soproni hon- 
védszázadoa leánya a pünkösdi királynő.

A publikum éljenez. A kedvesarcu, finom - 
alakú szőke leányt Lehár fölvezeti a tró
nusig, beleülteti a nagy sárga karosszékbe 
és fejére feszi a virágos pünkösdi királynői 
koronát, vallóra hajtja a bíbor palástot. Eb-1 fog szépülni a pesti utca képe.

szóltak 
a tribü-e 

nők zaja.
A közönség egy részénél, amely 

los lelkesedéssel tartott ki jelöltje 
nem keltett teljes megelégedést a zsűri vá
lasztása. A közönségnek ugyanis

külön jelöltje volt, egy magas, zöldru
hás salgótarjáni szépség, Ember Manci, 

aki az utolsó pillanatban a döntőből kibu
kott. A tömeg áttörte a kordont és inig a 
pünkösdi királynőt virágos kocsijára ültet
ték, ezt a meglepetéstől pirosán tiltakozó 

fiatal leányt vállára kapta a tömeg és 
mint ellen-pünkösdi királynőt

óriási sokaság kiséretében vitték ki a pá
lyáról az Erzsébet kiráiyné-ut felé.

Egyéb nem történt. Tény az, hogy ennyi 
fiatal leány még sohasem bízott úgy szép
ségében és sohasem csalatkozott úgy mini 
most, pünkösd vasárnapján. (s. z.)

— Húréul piakátpályátatot irt ki m magyar vegyi- 
tyir. Sálán nyilvános pályázaton kér plaktot a ni agyar 
múvészektól. A pályázat feltételei, a zsűri öiswállitázn 
és a tekintélye* dijak biztosítják u pályázat komolyságát 
és nívóját. A kiváló sxakértékból álló zsűrinek komoly 
anyagból lehet majd kiválogatni a legjobb terveket s n 

I pályázat eredményeként előreláthatólag egy jó plakáttal 
I fog szépülni a pesti utca képe.

bámula- 
mellett,

A műszaki pályákon 
levő közönség szíves
kedjék saját érdekében 
tudomásul venni, hogy 
csupán egyetlen, a 
szakember szükség
leteit szolgáló tech
nikai enciklopédia je
lenik meg s ez a

A

Súlyos motorkerékpár 
és kerékpár karambol négy 
sebesülttel a külső Váci utón

Pünkösd hétfőjén rendkívül súlyos ki
menetelű motorkerékpár és kerékpár ka
rámból történt a külső Váci-uton.

Félkilenc óra tájban robogott Újpestről a 
Váci-uton kifelé egy motorkerékpár, amely
nek volánjánál Schick Jenő magántiszt
viselő ült, bátamögött a pótülésen pedig 
Vidon Ella foglalt helyet. Az egyik utca
kereszteződésnél Kalina Lajos tizenöt éves 
fodrásztanonc kifordult kerékpárján a 
Váci-utra. A sebesen vágtató két jármű 
ebben a pillanatban összeütközött egymás
sal.

A motorkerékpár a kerékpárt felborí
totta

és Kalina lezuhant kerékpárjáról. Az utolsó 
percben Schick Jenő motorkerékpárjának 
valonját, hogy át ne gázoljon Kalina Lajo-

són, hirtelen oldalt fordította. Az éles for
dulat következtében a gép felugrott a jár
dára s az

arra haladó Gyurka Pétert a falhoz 
szorította.

Az összeütközés következtében

Sehiek Jenő és Vidon Ella nagy Ívben 
zuhantak le a motorkerékpárról és 
Gyurka Péterrel együtt mindhárman 

súlyos sérüléseket szenvedtek.

Az őrszemes rendőr intézkedésére ar új
pesti mentők részesítették első segélyben 
Schick Jenőt, Vidon Ellát, Kalina Lajost 
és Gyurka Pétert, azután valamennyiüket 
a lakásukra szállították. A rendőrség a sze
rencsétlenség ügyében meginditta a vizsgá
latot.

GÜSSNER
dAvid fiai 

szőnyeg. Mtorszöuel 
es kárpiioskeiiőkek

arahaza
Ul., leráz körűt 19.

Alapítási év 1M7.

..ur;.-

csCtöbtö ÜFŐI.

MitmondazflliBalia?
Dénes Oszkár, Radó Teri 

és Radó Sándor fllinszkeccse és 

10 pompás pori A CIPITOLBAM
U «nMM. Hasaié. Z99ŐI0 

PHONOFILM 
a bírói zárlat alól felszabadult.

Héttőtől kezdve: 

FÉSZEK MOZI 
Jénief.kVrut j&tuzx

Ii, II
’V

y- \W

BAK
SÖR

xT;'

Technikai Lexikon 
főbb ismérvei:

Lexikonszerű, betű
rendes, tartalmi el
rendezés
A Technikai Lexikon 
1400 oldalas, 2 kö
tetes mű
10.000 szakcikket, 
1200 szerkezeti szö
vegábrát és 114 kép- 
táblamellékletet tar
talmaz
Munkatársainak 
száma 90, akik a Mű

egyetem, a Máv s nagy 
műszaki vállalatok kö
telékébe tartozó kiváló 
szakírók 

ftTedinikai LexiIor 
(2 kötet) ára 38 PCFl Q Ő

Csehszlovákiában 250 K« 
Romániában 1500 lei 
Jugoszláviában 420 dinár

A Technikai Lexikon előnyei 
minden más mii lelelt:

szakszerusőü aazdaoabö lariaiom mcsobb ar
A TECHNIKAI LEXIKON 
Júniusban fog megjelenni! 
A Technikai LOM! Kon eredeti 
Kelti dr mellett rdsziettue- 
!A>re is kapható. mmta- 
Kötetot hemutat es ismertetőt 
Mszsoggei hűid a manó: 

Győző Andor 
kOwvkereskeddseBudepest. 
v.. Vilmos csőszer út 34. sz.
Ne tévessze össze ezen egy el
len műszaki enciklopédiá
val a hasonló cimü müveket.
Mielőtt aláírja a megrende
lést, tessék meggyÖJsődnl, hogy 
vajon csakugyan a Technikai 
Lexikon rendel Öl vét tették-e 

Ön elé!

i

2.

3.

4.

3.
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HÉTFŐI SPORTNAPLO
A Hungária a Magyar 
Kupa középdöntőjében

A magyar bajnokcsapat ötletes játék után, 
súlyos vereséget mért cseh vendégére

Hungária - Sabaria 3:2 (2:0)
A pünkösdi fttihullprogramm kiegűszilö szá- 

inaként kei ült j.itékicndro » kel nagy csapul- 
nak a legklasszikusabb magyar vándordíjért, a 
. Magyar kupáért" vivőit mérkőzése. Az előző 
kupamérkőzéseken a Hungáriának kellett a 
nehezebb feladattal megküldenie. Míg ugyanis 
a Sabaria első ellenfeléül u II. osztályú nmntör 
Egyetértés Sport Clubot kapta, amelyet szóm* 
bathrlyi otthonában 5:3 arányban győzött le, 
majd a miskolci Szemére lemondása folytán 
játék nélkül jutott tovább, addig .1 Hungáriá
nak kétszer kellett mcgverekvdnie a Pesterzsé
bettel. (Az első találkozás 1 : 1 aráiiybon dön
tetlenül végződött, másodszor 3 : 1-rc győzőit 
n Hungária) A pünkösdvasárnapi mérkőzésre 
n Hungária n Kispest fölött aratott 4 : 1 ará
nyú győzelemmel kvalifikálta magái.

A két kiváló együttes futballcsatája csak ke
mény küzdelem után dőlt cl a Hungária javán- 
Mig ugyanis az elvö félidőben n kék fehérek 
fölényes játék után gél gólnyl előnyre, tellek 
szert, szünet után a Sabaria ostrom alá fogta 
Fehér kapuját és sikerült is kiegyenlítenie. A 
döntő gólért megindult harcban azután a Hun
gária kerekedett felül és végeredményben

3:2-őx győzelemmel hagyta el a pályát.
'A meccs érdekességét az u körülmény szolgál
tatta, hogy n Hungária u fedezcisorból előre
vonta Suhneldcrt, aki. mint csatár, két go t 
szerzett. Ha azonban a magyurru 1 tt ow’ra* 
futballista kihasználta volna a részere kínál
kozó gólhelyzetet, úgy legalább <•! góllal te
hette volnu emlékezetes*' a pünkösdi debul. \ 
csatársorban kívüle msSg Hirzcrt »'s f/aust illeti 
elismerés. A fedezetsorban különösen Rebro 
tűnt ki agilitásával, mig a védelemben csak 
Kocsisnak volt jó napja

Az elismerés babéraiból am bőségesen jut 
B Babariának is. A szombathelyiek második 
félidőbrli játéka valóban tulemelkedctl az ál
lagon és hn akcióit szerencse kíséri, úgy a gyö- 
/elmei ki U volna dtoirMo Ivritül
, UombathrlvM vívja n Urnádéban rajtol 
árultál <• Slo/Hji, valamint Holibnuer, sol 
,dAnUm a Halai Kása jó játéka n.m egyszer 
lendítette újabb és újabb rohamokra a szom 
balhelyi együttest. A hiba tulajdonkeppen nem 
t» ott mutatkozott, hanem inkább u vedelem- 
ben.Wrín/iardfnak csak kevés része van a ka
pott gólban, a hátvédek, különösen Aaj/U >» 
zonylnlnnság.i, különöse^ ,y első gólnál, inu- 
ldA°Hung?2’ fölényének jegyében kezdték cl 
a mérkőzést, majd változatos mezőnyjáték kö 
vetkezett. Az első félidőben egymást kergetik 
a szebbnél-szcbb akciók és az első eredmény 
csnk a 37. percben adódik. Haar. majd Skvarek 
kiaknázatlanul hagyott helyzete után Hirzer 
a kornervonalig lefut, a támadásul megakadá
lyozni igyekvő Nagyot kicselezi, majd a kapu 
feló kanyarodva, bombaszerü lövéssel fejen be 
akcióját

A labda hatalmas erővel vágódik vlteza a 
kapufáról, egyenesen Schnelder elé, aki azt 
védhetetlenül ■ kapuba továbbítja. (1:0.)

A nehezen kivivolt siker lelkes játékra ösz
tönzi a Hungáriát. Kél perc múlva.

Haar klazöklk éa beadását Schnelder ka
pásból bevágja. (2 :0.)

A második félidőben a Sabaria hatalmas erő 
vei fekszik « játékba. A 18. percben

Kása n szélen egérutat nyer. Villámgyorsan 
lefut, beadását a tisztán álló liolzbaner 

hálóba fejeli. (2 :1.)
A 27. perben a Sabari.inak egy erőteljes Sa 
baria túmadús kornert eredményez.

A aarokugráat Fehér a kapufának öklözi, 
majd onnan visszapattanva, Holzbouer a 

labdát bcfejeli. (2: X)
A döntő gólért gyilkos küzdelem indul és az 
öldöklő iramnak csakhamar áldozatul esik Haar. 
akit sérülten kivisniek n pályáról. A mérkőzés 
végén a Hungária hatalmas finist vág ki és a 
döntő fölénynek három koméi a látható ered
ménye. A sorozatos támadási akcióknak már 
sicm is marad cl a gyümölcse és a 42. percben

Hirzer kornerét a körben a játéktérre s-ist- 
.sxntért Haar bcfejeli. (3: X)

Mindössze 3 perc van hátra és bár a Sabaria 
kétségbeesetten igyekszik a Hungária jasára bil 
kait mérleget maga felé hajlítani, uz eredmény 
nem változik.

A Hungária a Magyar kupa középdöntőjében 
az Attilával kerül szembe.

ÜLLÖI-UTI PÁX.YA
Vasárnap, janins 3-án délután 5 árakor

Forencvaros-Vlanna
nemzetközi mérkőiís

előtte 3 órakor:
HVNGÁR1A-BOCSKAY

I. oszt Uxatnérkőrós.

.Ferencváros—Slavia 5:1 (3:0)
A mérkőzés a Ferencváros sorozatos rohamai

val indult. Két eredménytelen korner útim a 
harmadik meghozza az első sikert.

Kosztínak a 3. percben rúgott sarokrúgására 
a fedezetlenül hagyott Kohut ráfont, aki 

a labdát irtózatos erővel bevágja.
A gól után alig egy perc telik el és a Bukovi 

által előreadott labdát a pillanatnyilag tiszta 
helyzetbe került Túrni a hálóba juttatja. A csa
patok már kezdéshez akarnak folálluni, amikor 
a biró a labdát Takács állítólagos leállása cí
mén kapurugáshoz dirigálja. Ennyi fórt ad
hatunk a Slaviinak — gondolja magában a kö
zönség és senki sem zúgolódik. A 20. percben

Kohut villámgyorsan kiszökik és rajtaütés 
szerűen, éles labdája bent táncol Planicka 

kapujában. (2:0).
Turay lövését Planioka már csak hason- 

csuszva tudja elcsípni. A 24. percben
Kohut taccsdobására Turay ráfuf, utóbbi 
pompás lövése utat talál a csbh kapuba. 

(3:0).
A 43. percben a megsérült Koszla helyére 

Tunigold áll be.
A II. félidőben Hunglert Papp váltja fel, vi

szont Koszla ismét elfoglalta helyét. A félidő 
erőteljes Slavia-támadásokkal indul, majd ké
sőbb változatossá lesz a játék. A 6. percben

Szcdlacaek passzát Kohut Turalnak továb
bítja, utóbbinak irtózatos lövését Planicka 

már csak a gólvonalon túl tudja elfogni. 
(4:0)-

A 32. percben Puc lefutását Takács I. csak 
a tizenhatoson belül elkövetett faulttól tudja 
parírozni.

A megítélt tizenegyest Kratochwill góllá ér- 
tékcsltL (4:1).

A hátralevő időben a csehek forszírozzák a 
tempót, ám a magyar fedezetsor kitűnő munkája 
a Ferencváros támadősorát dobja frontba és a 
38. percben

Takács II. és Koszta összjátékából utóbbi 
közvetlen közelről megszerzi ar ötödik gólt- 
Dcinl osztrák biró óitalában kifogástalanul 

vezette a mérkőzést.

A pünkösdvasárnapi szeles, kissé hűvös időjá
rás nogyos tick nézőt tartott vissza a meccsláto
gatástól. Pedig a piros-fehér ingcs vörös szállá- 
gos cseh legénységnek vendégjátéka minden 
időben vonzó eseménye volt a magyar futball 
sportnak.

Amikor a Slavia félelmetes dressze feltűnt a 
pályán, korántsem éreztük át azt az aggo
dalmat, mint máskor. A nézők lelkét ezúttal nem 
öntötte <-la vereség iránt elöúrzcll, mint az
előtt. Mi lehetett ennek nz oka? Nem tudjuk. 
Az scnunieselre sem, hogy a cseh oroszlán vé
delmének kél oszlopa: Sciffcrt fa Kummcrmann, 
továbbá a fcnome’iálisSo/fys nélkül jött cl n 
magyar fővárosba A Slavia a vasárnapinál sok
kal gyöngébb csa. Hal is győzelmet aratott már. 
Valahogyan benne volt a levegőben, hogy a Fc-■ 
rcncvárosnak győznie kclll

Es a közönség nem is csalódott.
A bajnokcsapat ugyan olyan ragyogó já
tékot produkált vaaáruapi meccsén, ami
lyenre ■ befejezés előtt álló nehéz bajnoki 
szezón után még a legvérmeecbh zöld

fehér hívők aem voltak elkészülve.
Csupa frisseség, csupa ötlet volt a vasárnapi 

ferencvárosi csatársor és az eredmény: a Slaoia 
5:1 arányú veresége. Különösen a Ferencvárosi 
csatársor lendületes, temperamentumos játéka 
keltett örvendetes benyomást. Kohut áttörései. 
Koszta gyorsasága és pontos beadásai, Takács 
II. taktikai húzásai, Túrái friss ötletei, a nagy
szerűen helyezkedő közvetlen védelem és a tá
madó fedezetsor mind-mind egy-egy láncszeme 
solt annak a tökéletes játéknak, amely a 
Ferencvárosnak ezt a fényes győzelmét eredmé
nyezte.

A máskor az óramű pontosságával harcoló 
Slavia szánalmas benyomást keltett. A védelmet 
teljesen megzavarta zold-fehérek fényes játéka 
ex a nagyszerű Planicka úgyszólván egyedül 
volt kénytelen visszaverni a magyar bajnok 
mcg-mcgujuló ostromát. A kapott gólokban 
nem sok résre volt. Bekkjciben nem bizhatott, 
a fedezetsorban az egyetlen Ciperán kívül senki 
sem’játszott Slavia-stilust. A csatársor viszont 
csak a második félidőben jutott itt-oft szó
hoz és csak Puc és Zokarski szerepelt nevéhez 
méltóan.

A Hungária a második félidőben egyenlítette ki 
a Slavia kétgólos előnyét

Slavia—Hungária 2:2 (2:0)
A Slavia vasárnapi gyászos kudarca után 

mindenki a Hungária biztos győzelmét várta, 
nzonban ez nem következett be. Nem mondhat
nék azt, hogy a Slavia játéka javult fel tegnap 
óta, hanem inkább u Hungária első félidőben 
hihetetlenül gyatra teljesítményének folyo
mánya a döntetlen. Ezt az állítást igazolja az 
a körülmény is, hogy amikor a Hungária a 
második félidőben kissé magára talált, rövide
sen sikerült kicgyenlitenie, bár a Slavia ekkor 
is ugyanazt a játékot mutatta, mint az első fél
időben.

A Hungária gyenge játékának okait vizsgálva, 
elsősorban a két halinak, Wébcrnck és Schnei- 
dernek a csatársorban való szerepeltetését kell 
hibáztatnunk. Be kell látni, hogy a Hungáriát 
az utóbbi időben a balszerencse üldözi, úgyhogy 
egymásután több kitűnő csatára lett harckép
telenné. azonban ez még nem elég ok arra, 
hogy két kimondottan halfjátékost szerepeltes
senek • nekik srokallan csatári posztokon.

Hofs7.ii idő óta előszűr játszott a Hungáriá
ban nagy ellenfél ellen Orth, — tegyük hozzá: 
kifogástalanul. Pompás húzásait a közönség 
sokszor tapssal honorálta, azonban a nagy kedv, 
val játszó Orthnak minden igyekezete és nagy
szerű játéka hajótörést szenvedett a csatársor 
többi tagjának tehetetlenségén. Haar nem mu
latta a tőle megszokott bátor és ötletes játékot. 
Néha-néha ugyan kellemetlen perceket okozott 
a Slavia védelmének, azonban akcióit sohasem 
tudta eredményesen befejezni. Tritz a jobb
összekötő posztján a csatársornak valóságos 
kerékkötője volt. Orlh legszebb leadásait s a 
halijainak pasasait sorra elhibázta. A balössze
kötő posztján az első félidőben Schnelder, a 
másodikban Wéber játszott. Halfoknak mind a 
kettő jó lehet, de a csatársorban nem vágyunk 
őket viszontlátni. A második félidőben Wéber 
Cserélt Hirrerrel és ének eredménye a Hungá
ria két gólja. Ar első félidőben Hirzer sem pro
dukálta a tőle várt gyors, szilaj lefutásokat és 
bombaszerü lövéseket, de a második félidőben 
egyre jobban belejött a játékba és mindkét gólt 
ő készítette elő. A csapat tengelye, a fedezet
sor. netn volt kimondottan rossz, szürkén, de 
elég megbízhatóan játszott. Ilcbró belcmenésci 
nem sikerültek, passzai egyetlen egyszer sem 
találtak utat a csatársorhoz. Kleber az első fél
időben seholsem volt, a második félidőben né
hány igen arép passzai támogatta csatársorát, 
legutóbbi teljesítményénél azonban jóval ala
csonyabb nívójú játékot mulatott. A bek kék 
körül Kocsis produkált jobbat. Oláh csupán 
durvaságaival vétette észre magát.

A < sch csupa! gyenge játékát menti az a kö
rülmény, högv tartalékosokkal spékelvc stan
dard bekkpárjuk nélkül állottak fel és igy 
csapatukat fel kellett forgatni. Aa együttes ki
magaslóan legjobb embere Planicka volt, aki 
biztos kézzel fogja a legnehezebb lövéseket is. 
A Wodicka—Reichhardt összetételű bekkpár 
játéka dicséretére válnék a Slavia standard
csapatának is. A halfsorból Pleticha tűnt ki, a 
tartalék Suchi és CIpera gyenge teljesítményt 
nyújtott. A csatársor. legjobb embere Bobot 
♦olt, de a balösszekötő Puc is sok keserű per-'

cet szerzett a magyar védelemnek.
A Slavia választ és Orth kezd nap ellen. A 3. 

percben Kratochwill huszméteres szabadrúgá
sát Fehér elvetéssel szépen védi Kisebb Slavia 
fölény alakul ki, a 9. percben Wéber Pucot 
kornerra szereli. Gyönyörű Orlh—Haar—Orth 
kombináció a kapu mellé kerül. Most a Hungá
ria támad, Orth szépen szökteti Hirzert, de 
Reichhardt ment. A 19. percben Puc, Oláh és 
Kleber összefejelnek, előbbit kiviszik és he
lyébe Jóska ál be. A 24. percben a Slavia fel
nyomul,

Kratoehwill kornerét Svoboda a 24. perc
ben éles félmagas lövéssel védhetetlenül a 

balsarokba helyezi. (1:0)
Rögtön utána Pleticha lövését Feliér védi. To
vábbra is Slavia fölény. A 32. percben a veszé
lyesen is kitörő Pucol Oláh tizenhatoson belül 
csak kézzel tudja megakasztani, a tizenegyest 
Kratochwill lövi. Élesen száll a labda a kapu 
jobbsarka felé. Fehér azonban kiüti, de

a mozdulatlanul álló Hungária védelemtől 
kiugorva Kratochwill a hálóba helyezL 

(2:0)
A 38. percben Orth gyönyörűen lefut, a tisztán 
álló Schneiderhcz passzol, aki azonban mellé 
lő. Hungária támadással fejeződik be az első 
félidő.

A második félidő elején Hungária-fölény ala
kul ki. mig azonban a ritka Slavia támadások 
veszélyesek, addig a Hungária legszebb akcióit 
is clkombinálják a csatárok. Végre

a 24. percben Hirzer hosszan khzSktetl 
Trltzet,' utóbbi lefut éa bead, a résen álló 
Hirzer védhetetkn lövése Planicka hálójá

ban akad meg. (2:1)
A 34. percben Vodicka a tizenhatoson belül 

erőszakosan elvágja.
A megítélt tizenegyest Tritz góllá értékesíti.

A Hungáriának most már alkalma kínálkoz
nék a győztes gól megszerzésére, ám a meccs 
ellanyhul és csak Orth egy-egy szép akciója 
vagy a cseh csatárok kombinációs akciói visz
nek élénkséget a játékba. Az utolsó percekben 
még Fritz veszélyeztet, de gyönge lövése a kapu 
mellé kerül._________________________

maggne mágnás, 
Angol lorá 
Palmn haucsuh 
Sár hot hóra.

Válogatott stafétánk tartalékosán 
is rekordot ért el 4x100 méteren
Donogío 44’43 m.-es dobással legyőzte 

Egrit az ESC versenyén
Derék pincéregycsüleliink, az Egyetértés SC 

mindent elkövetett vasárnapi versenyének si
kere érdekében, azonban a kellemetlen hideg 
szél károsan befolyásolta atlétáinak teljesít
ményét.

Ezen külső körülmények ellenére ki kell 
emelni válogatott stafétánknak 4X100 métereit 

elért 4?.f mp -es eredményét, amellyel
beállította az országos rekordot.

A teljesítmény értékét növeli, hogy Raggambl 
nélkül crte cl kitűnő eredményét.

A diszkoszdobásban a szegedi rendőratléfa, 
Donogán tett tanúbizonyságot pompás formájá
ról, amennyiben 44.44 m.-es dobással meg
előzte Egrit, aki „csak'* 43..54 m.-t dobott.

Az idő miatt nem járt sikerrel Szerb rekord
javítási kísérlete 10.000 m-cn, de Gyulainak 
sem. sikerült a 4 p. 10 mp-es standardhoz kö
tött „Bőké Ferenc'1 vándordíj védelmét megszeg 
rcznic az lőOO méteres síkfutásban.

Részletes eredmény:
1Ö00 in. síkfutás: 1. Bellonl Gyula ((.MAC)' 

4 p. 14 mp. 2. Ferihegyi (MTK) 4 p. 14^ 
mp. 3. Járó (MTE) 4 p. 19 mp. Versenyen kí
vül indult Gyulai Gábor (MAC) ideje 4 p. 13 
mp!. Az utolsó 150 méteren dőlt cl a verseny, 
amikor Gyulai finisben kezd, csakhamar 
előnyre lesz szert és 4 mp.-el győz. Bclloni 
mintegy B m-el verte Ferihegyit.

110 m. gátfutás II. oszt. 1. Göndör Fercne 
(OTE) 17.5. Hátszél!

Távolugrás előuerscny: 1. Csík János ((BBTE)^ 
740.tan. (90 cm. előny). 2. Cséfay (MTE) 722 cm. 
(70 cm. e.) 3. Bánóczt (MTK) 722 (90 cm. c.). 
4. Schiffert (Postás) 722 cm. (120 cm. e.). Az 
elönyadó Molnár (MAC) két Ízben is megugrottá 
a 680 cm-t, de nem számíthatott a túlságosan 
kieresztett mezőnyben.

100 m. síkfutás junior: 1. Bánóczl Márton 
(MTK) 11.8 mp. 2. Kovalcsik fA’AOE) 11.9 mp.
3. Schiffert (Postás) 12 mp.

400 m. gátfutás junior: 1. Oláh Sándor (OTE)‘
65.4 mp. 2. Berta (MTE) 69.6 mp. 3. Kassau 
(MTK) 69.8 mp.

Sulydobás II. oszt.: 1. Rózsa László (MTK) 
11.68 m. 2. Bottlik (FTC) 11.30 m. 3. Osztcr- 
mann (OTE) 10.92 m.

Magasugrás II. oszt.: 1. Grosz Imre (MTK) 
168 cm. i.Császár (MAC) 165 cm. 3. Újhelyi 
(BBTE) 165 cm.

200 m. síkfutás II. oszt.: 1. Szabóki Sándor 
(MTK) 236 mp. 2. Hayde (MAC) 24.1 mp. 3. 
Perlaki (MAC).

500 m. síkfutás előverseny: 1. Leichtag Jó
zsef (UTE( 1 p. 09 mp. 2. Somogyi (UTE) 1 p, 
09.6 mp. 3. Lieblich (Vasas) 1 p. 09.8 mp.

Diszkoszdobás előnyverseng: 1. Donogán Ist
ván (Szegedi TK) előny nélkül 44.44 m. 2. Kiss 
(OTE) 44.14 m. (6.50 m. előny). 3. Egri Kál
mán (MAC) 43.54 m. előny nélkül. Elsőrangú 
eredmények! Donogán dobásai: 43.97, 44.444, 
43.52, 44.22, 41.32, 41.98. Egri dibásű: 37,
43.11, 41.27, 43.54, 41.60.

800 m. síkfutás II. oszt.: 1. Scliüsster József 
(KAOE) 2p. 11 mp. 2. Galambos (MÁV) 2 p. 12 
mp. 3. Pintér (MAC) 2 p. 12.4 mp.

10.000 m. síkfutás időhátrányverseny: 1. Ba
logh Péter (Vasas 35 p. 38.4 mp. (35 mp. hát
rány). 2. Osuszth (MTE) 36 p. 15.6 mp. (83 mp. 
h.) 3. Kulcsár (MAC) 36 p. 24.4 mp. (145 mp. h.)
4. Hrenyoszky (MAC) 37 p. 08 mp. (125 mp. h.)

Szerb hatodiknak futott be, tiszta ideje 
38 p. li.i m p. tekintve a hűvös, erősen szeles 
időt, kitűnőnek mondható.

5X800 m. staféta: 1. MTK (Farkas, Lömg, 
Medggesi, Holzer, Ferihegyi) 10 p. 46 mp. 2. 
FTC(Győréi, Brunner, Kuracs. Pakurát, Ker» 
tész) 10 p. 50.4 mp. 3. MTE 11 pó 46.8 mp.

4X200 m. staféta. A) csoport: 1. MAC (Füs- 
tős, Hayde, Császár, Farkas) 1 p. 36.5 mp. 2. 
MTK (Szabőki, Polgárát, Bánóczi, Varga- 
Papp) 1 p. 37.2 mp. 3. KAOE 1 p. 37 6 mp.

B) csoport: 1. Postás 1 p. 40 mp. 2. BSE 1 r
40.4 mp. 3. MTE 1 p. 42mp.

4X100 staféta olimpiai próbaverseng. A 
Rózsahegyi—Gerő-> Sugár—Hajdú összeállítása 
staféta 42./ mp-es idővet

beállította az országos rekordot
Ellenfele a Ráez-Odrl-Vida-Moharos staféta 

15 m. előnnyel indult, de 3 m-el vene maradt 
Ideje 42.4 mp.

Gáborffy 1-02’4 mp-et aszott 100 
méteren a MUSz ujoncversenyén

Va.ájnap r-jideUe u MVSs sieionüyitS 
ujoncversenyét a Császáruszodában, megle
pően nagyszámú közönség előtt Az eredmé- 
nyék közQI messze kimagaslik Gáborffy Antal 
teljesítménye, aki küzdelem nélkül, könnye* 
dén mzva érte el pompáé idejét. Részletet 
eredmények:

Meghívást versenyek:
,J9° gyorsuszás: 1. Gáborffy Antal
(BESzKÁR). 1.02.4 mp. 2. Wannie Rezső 
(SzUE), 1.05 mp. 3. Magyar (MTK). 1.07 mp.

100 méteres mellúszás: 1. Köves Imre (MTK).
I™. mp‘ 2< Hild (UTE)- 1-28-4 r-" 8. Tőlh 
(UTE), 1.36.6 mp.

Hölgyversenyek:
oy°rs,,siás: 1. Siposs Manet 

(NSC), 35 mp., swimm ower.
50 méteres hátuszás: 1. Szőke Kató (NSCk

45 mp. 2. Hermann Melinda (NSC), 52.6 mp,
50 méteres mellúszás: t Tuss Margit (NSCjj
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47 mp. 2. Dísy Margit (NSC), 47.2 
(lombos Magda (UTE), 48 mp.

UJoneversenyek:
50 méteres gyorsuszás: 1. Zentay 

(FTC), 32.8 mp. 2. Házy (FTC), 33.8 
Szalontay (III. kér.), 34 mp.

50 méteres mellúszás: 1. Gulácsy Bertalan 
(MAC), 43.2 mp. 2. Gönczy (MAFC), 44 
Ferenczy (UTE), 44.2 mp.

50 méteres hátuszás: 1. Házy Béla
44.2 mp. 2. Vigh (BBTE), 44.6 mp.

200 méteres gyorsuszás: 1. Zentag

mp. 3.

Láorió 
mp. 3.

mp. 3.

(FTC),

___  _______ .. _____ „ László 
(FTC), 3.03 mp. 2. Házy (FTC), 3.048 mp. 3. 
G nádig (MAFC), 3.33.2 mp.

Hölgyversenyek:
50 méteres gyorsuszás: 1. Percnyi M. (MUE), 

43 mp. 2. Diósy M. , 43.2 mp. 3. Gondrum E. 
(OTE), 43.4 mp.

50 méteres mellúszás: 1. Deák H. (BSzKÁRT) 
51.2 mp. 2. Adler M. (FTC), 51.4 mp. 3. Grün 
Sz. (FTC), 55 mp.

50 méteres hátuszás: 1. Perényi M. (MUE), 
50.6 mp. 2. Diósy M. (MUE), 55. 3. Bodánszky 
B. (III. kér.), 58 mp.

I. osztályú vixipolő mérkőzés:
UTE—OTE 16:1 (6:1). Góldobók: Németh 

Halassy 5, Engcl 4, az UTE részéről, mig 
OTE gólját Braun dobta .

7.
az

A kültelki apróságokból lesznek 
a legjobb atléták

A kőbányai Ligrf-utcaí polgári iskola 
nyerte meg a székesfőváros vándorzásáójái

Budapest testnevelési hatósága pünkösd va
sárnapján rendezte meg az üllőiuti pályán a 
fővárosi polgári főiskolák torna- és játékünne
pélyét. Szinpompás képet nyújtott a huszon
három intézet mintegy háromezer apróságának 
felvonulása. A Nemzeti Hiszekegy eléneklése 
ulán viharos tetszést váltottak ki a zenére vég- 
z.eli szabadgyakorlatok. Az ugró-szekrény- és 
távgyakorlatokat megelőztek a székesfőváros 
által kiirt és á Pannonia-utcai polgári iskola ál
tal védett vándorzászlóért vívott versenyek 
döntőfutamai.

.4 Pannonia-utcal iskola állal védett vándor
zászlót a X., Liget-utcai iskola nyerte a Knézits- 
utcai és a Gyáli-uti iskolák előtt.

A vándorzászlót Purébl Győző tanácsnok 
meleg szavak kíséretében nyújtotta át a győz
tes intézetnek. Az előkészítés munkájáért és a 
kitűnő rendezésért Hodászi Miklós testnevelési 
Hodászg Miklós testnevelési igazgatót kitűnő 
igazgatót és Noszlopg Aba Tihamér testneve
lési előadót illeti elismerés.

Somogy 3 perccel a be
fejezés előtt nyerte meg 
a sorsát eldöntő 2pontot

A Somogy—Ékszerész-mérkőzés megsemmisi- 
lése után nagy érdeklődés előzte meg a pün
kösd visámapján lejátszott Somogy—Húsos
mérkőzést, amely azután körülbelül tiszta 
helyzetet teremtett a II. liga élén. A Somogy 

■— mint azt az alábbi kaposvári telefonjelen- 
lésünk igazolja — állandó fölénye ellenére is 
csuk

minimális gólkülönbséggel, három perccel 
a befejezés előtt tudta a maga javára el

dönteni a mérkőzést.
A kis gólarányu győzelem azonban minden

esetre elegendő ahhoz, hogy a Somogynak ■ to
vábbi vezetést biztosítsa. A tabella a vasárnapi 
mérkőzés után igy alakul:

1. Somogy 21 mérk. 33 3pont (58—21 gól).
2. Turul 21 mérk. 32 pont (46—15 gól).
3. Pesterzsébet 21 mérk. 32 pont (75—25 gól).

Somogy—Húsos lte (od>)
Kaposvár, május 37.

(A Hétfői Napló tudóeitójának telefonjelen
tése.) Nagyszámú néző jelenlétében játszotta itt 
le pünkösd vasárnapján a Somogy és a Húsos 
előrehozott bajnoki mérkőzését. A Somogy 
mindkét félidőben technikai és taktikai fölény
ben volt, de a Húsos csapata nagyszerűen tar
totta magát és nehéz percekben is bámulatos 
biztonsággal verte vissza a hazai csapat táma
dásait. A Somogy egyetlen, egyben a bajnoki 
győzelem jelentő gólja a 42. pcrdien voü.

Három perccel a befejezés előtt a védelem
ből előrehozott Morva? pasasát a tisztán 

álló Weisz élesen bevágja.
Meg volt mentve a fontos két pont! A kapos

vári publikum a mérkőzés befejezése után me
legen ünnepelte csapatát.

Késmárky győzött, 
Marvalifs kikapott Milanóban

Milano, május 28.
(A Hétfői Napló távirata.) A Milánóban 

pünkösdkor rendezett nemzetközi atlétikai 
versenyben Késmárki; Kornél (BBTE) 185 
cm-es magasugrásával győzött Barbieri el
len.

Marvalits Kálmán a diszkoszvetésben in
dult és 4185 cm-es dobásával _ második 
helyre szorult az olasz Pighi mögött, aki 
4387 cin-t dobott.

Az olimpiai futballforna nyitánya
Amsterdam, május 28.

(A Hétfői Napló távirata.) As Amster
dam i futballolimpifaz küzdelmeit pünkösd 
vasárnapján ünnepélyesen megnyitották. 
Az eredmények n következők:

Portugália—Chilié 4:3 (2:2). Német.
Ország—Svájc 4:0 (2:0). Belgium—Luxem
burg 5:3 (3:3). Egyiptom — Törökország
3:1 (3:0),

Ferencváros—Blackburn Rovers 6:1!
Ragyogó játékkal győzött a mtagyar bajnok az angol 

kupagyőztes fölött
Hat—egy...
Ezt a szép gólarányu győzelmet nem a 

Pesterzsébet érte el az Ékszerészekkel 
szemben. A magyar bajnokcsapat győzött 
6:1 arányban az English Cup idei győztese 
ellen.

A Blaekbum Rovers kapott ki 6:1-re a 
Ferencvárostól,

miután előbb Budapesten, Becsben és Prá
gában a saját bőrén érezte, hogy a konti
nentális, de főként a középeurópai futballt 
mégsem lehet már egy kézlegyintéssel elin
tézni, mint azt John Bull gőgös futballkülö- 
nitménye tette első állomásán, Bécsben, 
amikor kínos erőlködés után sikerült mini
mális gól különbségű győzelmet aratnia egy 
peches bécsi klubcsapat ellen.

A bajnokcsapat vasárnapi teljesítménye 
nem egyszerű nemzetközi győzelem, nem 
múló epizódja az 1937—28-as bajnoki sze
zonnak, de ezen túl történelmi jelentőségű 
dátuma egy dicsőséges, nagy csatának, 
amelynek a Ferencváros a hőse. Hősi ha
lottja pedig az a szellem, amely a „splen- 
did isolation" rendszerétől még a pünkös
dihez hasonló események ellenére sem haj
landó eltekinteni.

A magyar futball második pünkösdi ven
dége a nagymullu cseh bajnokegyüttesnek, 
a prágai Slavianak vendégjátéka volt. Egy
magában is nagy esemény lett volna a 
Slavia budapesti vendégjárása és bizonyos, 
hogyha az angol kupagyőztes nem ejtette 
volna még egyszer útba a dunamenti ma
gyar fővárost, igy is rekordközönség töl
tötte volna meg az Üllői-uti arénát a pün
kösd hétfői Ferencváros—Slavia mérkőzé
sén. A vasárnapi részvétlenségből nem le
hetne konzekvenciákat levonni, hiszen a 
pünkösdvasárnapi kellemes délelőtt más 
években is a budai hegyekbe és a Duna 
partjára csalta az egész héten munkában 
görnyedő pestieket.

A piroscsillagos dresszes Slavia legénység 
tartalékosán jött Budapestre 
meny mindkét napon kirítt 
kából.

Szárnyaszcgetten vergődött 
kül játsszö eseb csatársor

s
a

ét a körül- 
csehek játc-

Siluy nél-
Feren éráa 

ros fojtogató ostromgyürüjében.
BizopjFOs az is, hogy a hétfői, a csehekre 
rendkívül hízelgő döntetlen sem követke
zett volna be, ha a Hungária rendes for
máját kijátssza. Ez azonban, sajnos, nem 
történt meg. Végeredményben nekünk tö
kéletesen közömbös, hogy tartalékosán sze
repelt-e a Slavia Budapesten, mert a magya- 
cseh kiubmérkőzések krónikájában úgysem 
lesz nyoma annak, hogy a csehek e rájuk 
nézve szerencsétlenül végződött pünkösdi 
kettős ünnepen milyen csapatot állítottak 
ki a rivális magyarok ellen. Hány igazság
talan vereséget voltak kénytelenek már csa
pataink elszenvedni, a Hradzsin árnyéká
ban és ekkor tőlünk sem kérdezte senki 
azt, hogy milyen körülmények között jött 
létre a sokszor meglepetésszámba menő 
vereség.

A pünkösdi futballprogrammot stílszerűen 
egészítette ki a Hungária és a Sabaria ma
gyar kupa elődöntő mérkőzése, amely ke
mény harc után a kék-fehérek javára dőlt 
el minimális gólkülönbséggel.

Az angol kupagyőztes második budapesti 
látogatóra mintegy 20.000 főnyi közönséget 
vonzott az üllőinti pályára. Ez a környezet 
méltó keretei adott a Ferencváros játékának, 
amely a közönség lelkesítő buzditásától kísérve, 
olyan játékot nyújtott, amely minden eddigi 
tcijesitményét messze meghaladta.

A Ferencváros az első perctől kezdve úgy
szólván a kezében tartotta a mérkőzés sorsát 
és voltak hosszú periódusai a mérkőzésnek, 
amikor kifejezett ura volt a mezőnynek. A győ
zelem értékéből mit som von le ar a körülmény, 
hogy Vámossal megerősítve állottak fel és hogy 
Gerő bíró indokolatlan tizeneggyessel sajtot fa 
az angolokat, amelyből a Ferencváros ktogyenli- 
tett, valamint az a körülmény, hogy ezután a 
vezető gólt offszeidlzü helyzetben érte el a Fe
rencváros.

Az angolok, bár kissé szokatlan formában, 
élénken protestáltak a gól megadása ellen és a -■■■ 
félidőben is élénken tiltakoztak Gerő biró ,xe-58 * mP- Magdics (MAFC), 59 mi 
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voltak hajlandók kiáltani a második félidő 
küzdelmére.

Azonban az az elán, ahogy még ekkor igye
keztek megmenteni a maguk részére a mérkő
zést és ahogy ezt a tempót a mérkőzés 4 : l-es 
állásáig fokozni tudták, bizonyítják azt, hogy

er a körfllméay bcm hatott reájuk deprf- 
ateMag,

amely mentséget nyújtana számokra. A Black
burn Rowers elmúlt hét szerdájától egészen 
hétfőig teljesen kipihenhette a kontinentális 
fura fáradalmait, míg ezzel szemben a Ferenc
város az előző napi Slavta mérkőzéseel a lábá
ban állott ki erre a mérkőzésre és igy ha előny
ről lehet besitini, azt feltétlenül ae angolok 
élvezték.

A Ferencváros OMpaUaak minden része 
olyan ragyogó játékot mutáló!t, 

hogy «tnfe nehéz helyzetben vau a krónikás. 
amiUr az egyes csflpair*«rek, avagy egyének 
teljesitmé-nvémek érlék/l kell kritika tárgyává 
tenni*. Ki leéli azonban ragadni a Ferencváros 
közvetlen védelmének a Takács 1—Hungler TI 
—AeM triónak fegefsörendű játékát. Takács l

• Ferencváros fedasHeora nagyszerű for
mában van,

labdákkal tömi a csatársort, 
szenzációs bombalövését alig

szebbnél-szebb 
majd Bukovi --------------- -------------------
tudja Crowford kornerre ütni. Mintegy negyed
órái magyar fölény után a 18. percben Pudde- 
foot szökteti Mc Leant, aki áttöri a magyar 
védelmet és a kifutó Acht mellett gólt lő. 
(0:1.) A Ferencváros a gólra heves támadá
sokkal válaszol és lankadatlan erővel küzd a 
kiegyenlítésért. A játékán már most látszik, 
hogy minden erejével győzelemre megy. .4 35. 
percben Rankin miatt szabadrúgáshoz jut a 
magyar csapat és Kohut éles lövése Rankin 
karját éri a tizenhatos vonalon belül, amire

Gerő biró elhamarkodottan és Indokolat
lanul tizenegyest ítél. A bflntetőrugásbó! 

Tural védbetclentil kiegyenlít. (1:1.)
A gól után ismét Ferencváros veszi át a tá

madások irányítását, azonban az angol kapui 
csak Kohut és Bukovi félrelőtt labdái tudják 
veszélyeztetni.

Helycsere után a játékot az angolok heves 
támadása vezeti be ésmintegy öt percen ke
resztül a Ferencváros térfelén folyik a játék. 
Ettől kezdve azonban magára talál a Ferenc
város fedezetsora és elfojtva minden angol tá
madást, szcbbnél-szebb labdákkal juttatja a 
csatársort kifejező fölénybe. Takács II. szen
zációs áttörésekkel operálva, állandó veszélyt 
jelent az angol kapura, amikor a 12. percben 
Túrái labdájával offszejd-gyanus helyzetben 
levő Koszta megfut és beadása Takács 11. lá
báról hálót ér (2:1.)

Ae angolok élénken protestálnak, lőkdö- 
aik. torkonragadják Gerő bírót

és már-már botrány kitörése veszélyeztet, ami
kor sikerül a felizgatott kedélyeket lecsilla
pítani.

A 20. percben hatalmas vihar kerekedik, 
amelynek súlyát Ferencváros érzi, amennyi
ben hatalmas szél ellen is kell küzdenie. A 
„Fradi" azonban nem ismer akadályt s a 27. 
percben Túrái labdájával Kohut megszökik, 
pompás beadását Takács II. védhetetlenűl be
fejeli. (3:1.) Az angolok erőtlen támadását 
könnyen szereli a magyar védelem, csak a 35. 
percben Mitchell fejese ad komoly munkát 
Achtnak, aki robinzonáttal ment. A sorozatos 
magyar támadások megtörik az angolok ellen
állását. amikor a 37. percben Bukovi átemelt 
labdájával Kohut fordulásból remek gólt lőtt. 
(1:1.) Alig kezdik ujra a játékot. Túrái labdá
jával Takács kitör, éles lövése Crowfordró! 
visszapattan Takács elé jaki most már vé.dhc- 
tétlenül kapuba helyez. (5:1.) Ar. angolok 
mintha megsokalnák a kapott gólokat, a 41. 
percben Rigby támadásából frontba jönnek, 
azonban a beadást Mitchell Acht kezébe fejeli. 
Még Túrái fejese jelent veszélyt, amikor a 43. 
percben Koszta megfut, magas beadását Kohut

életének legnagyobb játékát mutatta, de még 
ezen formájában is alig tudta clbomályosiioni 
Hungler 11. teljesítményét. Acht a kapuban vég- 
légiesén beigazolta klasszisát. A fedezetsorbasi 
Bukovi régen látóit agilitással küzdve, kitűnő 
taktikusnak bizonyult és váratlan húzásaival 
különösen a szélsőket foglalkoztatta. Váratlan 
meglepetést nyújtott Fuhrmann is, aki az an
golok gyors halszámyát tökéletesen megbé
nítva, pompásan támogatta a csatársor jobb
szárnyát. Vámos csak a védekezésben nyújtott 
elsőrangút és egyik részese volt annak, hogy az 
angolok legjobb csatára, Puddefood, úgyszól
ván játékon kívül maradt.

A csatársor meglepetése Kötet a pompás 
játéka volt,

aki játékával nemcsak feledtette Rázsót, hanem 
sokszorosan felül is múlta. Takács ll.-öl pom
pát. áttörő kedvében csak a bajszerencse fosz
totta meg. hogy még legalább négy góllal meg 
ne terhelje az angolok hálóját. Mellettük még 
Kohut gyors és nagyvonalú játékáról kell meg
emlékezni, mig Túrái és Szedlacsek csak mér
sékelt teljesítményt nyújtottak.

A Blackburn Rovers csapatában messze ki
magaslott az egész mezőnyben Rankin közép
fedezet-játék a és igazán nem rajta múlott, hogy 
ezt a vereséget a csapatnak el kelkdt szenvedni- 
A közvetlen védelemben a Hution-Jones bát- 
védpár az első félidőben úgyszólván áttőrhetet- 
len gátnak bizonyult, a második félidőben so
rozatos támadások alatt azonban a védelem 
ereje megtört és különösen Hutton erősen visz- 
szaesett Kohut előnyére. Crowford a gólok leg
nagyobb részéi nem védhette, azonban sok lab
dát kiejtett. Mellettük még Campbell játékáról 
kell dicsérőleg megemlékezni.

A csatársorban a két szélső, Thormnell és 
Rigby voltak azok, akik komoly feladat elé 
állították néha a Ferencváros védelmét, mig a 
belsők közül egyedül Mitchell játéka érdemelt 
figyelmet. A két összekötő valósággal csődöt 
mondott és különösen Puddefood volt az, aki
nek a játékára rá se lehetett ismerni.

Gerő biró sípjelére a következő csapatok 
állottak a starthoz: Ferencváros: Acht—Takács 
1, Hungler 11—Fuhrmann, Bukovi. Vámos— 
Koszta, Takács 11, Túrái; Szedlacsek, Kohut. 
Blackburn Rovers: Crowford—Hutton, Jones— 
Healles. Rankin, Campbell—Thornewell, Pud- 
depood, Mitchell, Mclean, Rigby.

Mitchell indítja el a labdát, azonban a Fe
rencváros csakhamar támadásba megy és Szed
lacsek pompás lövése már az első percben ................. .......... ______ __ _______ __ _ .........
Crowford kapuját veszélyezteti. Az első per-1 stoppolja és védhetetlenűl belövi (6:1.) Ferenc- 
cekben már látszik, hogy ’ város támadásával ér véget a mérkőzés.

A főiskolai sport nagyhete
Pünkösd két napján a legtoljeseUb siker je

gyében folytak le az 1927—1928. évi főiskolai 
bajnoki viadalok. A XVTT. kiirásu bajnokság 
nagyszabású programjával és eredményeivel 
messze felülmúlta a háboru utúni bajnokságo
kat és örömmel állapíthatjuk meg. főiskolai 
sportunk a legjobb utakon halad, hogy elfog
lalja a magyar sportéletben a neki kijáró méltó 
helyet.

A snadalban a főszerepe! a MAFC és BLAC 
vitték s igy nagy meglepetést keltett a labda
rúgás elődöntője, amelyben mindketten elvérez
tek vidéki ellenfeleikkel szemben.

Atlétikai bajnokságok
ino m. síkfutás. Bajnok: Patti Sándor ÍBEAC) 11.2 

mp. 3. Balkay (LASE) 11.6 mp. 3. Balázs (BEAC) 11.7

4Öü m. alkfutás. Bajnok: Magdics László CMAFO 30.8 
mp. 3. Ferenczy (MAFC) 51.3 mp. 3. Kősrtner (OEAC) 
53.8 mp. .

1500 m. síkfutás. Bajnok: László Endre (BEAC) 4 p- 
23.5 mp. 3. Bemecz (BEAC) 4 p. 25 mp. 3. Piros (KEAC) 
4 p. 77.4 mp.

200 ro gátfutás. Bajnok: Dáné* EmU (MAFC) 24.2 mp. 
2. Ferenczy (MAFC) 77.3 mp. 3. Kétszery (BEAC) 28.2 
' ^ávoluorás. Bajnok; Pajtz Jánoa (BEAC) 681 cm. 2. 
Balogh (MAFC) 673 em. 3. Tass (KEAC) 667 cm.

Rúdugrás. Bajnok: Király István <MAFC) 345 cm. 2. 
Linpaj (MSE) 330 cm. X Meleghegyi (BEAC) 315 cm.

Sulydobáv. Bajnok: Bácsalmási Antal (BEAC) 13 ki n».
2. Kovách (BEAC) 1247 m. 3. Tóth (MAFC.) 12.42 m.

TiisakoszdoMs, Bajnok: Bácsalmási Antal (BEAC) 
41.23 m. 2. Tóth (MAFC.) 40.10 m. 3. Párezer (MAFC.)

200 m. síkfutás: Bajnok: Paitz (BÉAC), 22 4 
mp. Főiskolai rekord. 2. Sárvári (BEAC) 23.2 
mp. 3. Ferjentsik (LASE), 23.6 mp.

800 m. síkfutás: Bajnok: Magdics (MAFC), 
2 p. 03.7 mp. 2. László (BEAC), 2 p. 04.2 mp.
3. Kősztner (DEAC).

5000 m. síkfutás: Bajnok: Piros (KEAC). 2 
Buday (EKAC). 3. Kassai (MAFC).

110 m. gátfutás: Bajnok: Baross (KEAC) 16.3 
mp. 2. Ferenczy (MAFC), 16.3 mp. 3. Dénes 
(MAFC). 17.1 mp.

400 m. gátfutás: Bajnok: Ferenczy (MAFC), 
57.7 mp- Főiskolai rekord. 2. Dénes (MAFC), 

, “ ” . (“‘"C), 59 mp.
Magasugrás: Bajnok: Orbán (KEAC), 184 

cm. 2. Lippai (LASE), 173 cm. 3. Tóth (LASE) 
165 cm.

Hármasugrás: Bajnok: Balogh (MAFC),
1350 cm. 2. Baross (KEAC), 1346 an. 3. Pár
duc (KEAC), 1318 an.

Gerelghajitás: Bajnok: Balázs (MAFC), 5033 
em. 2. Mester (TFSC), 4855 cm. 3. Páter 
(DEAC), 4565 cm.

Női versenyek:
1M m. síkfutás: 1. Roda (TFSC), 13.8 nap. 

Wielland (TFSC). 14.2 mp.

Kardvivó csapatbajnokság
Bajnok: Ludovika ASE 4 p. 2. KEAC 2 

Eredmények: LASE—BEAC 12:4;
KEAC 8:7; KEAC—DEAC 10:6.

Aa egyéni kardbajnokság:

1. Maszlag (LASE), 8 gy. 2. Hámarg (LASE). 
8 gy. (Az elsőségért való küzdelemben Masr- 
lay 5:3-ra veri Hámoryt.i 3. Tímár (LASE) 6 
gy. 4. Karátton (LAÍE), 5 gy. 5. Vtsjtvieh 
(BEAC), 4 gy. 6. Szitásig (BEAC), 4 gy. 7. 
Szentkirályi (BEAC), 3 gy. 8. Molnár (KEAC),

3 gy. 9. Tajth'j (KEAC),2gy. 10. Bar ti (BEAC)'j 
2 gy.

Uszóbajnokságok
400 m. gyorsuszás; Bajnok: Bitskey .Aladár 

(LASE), 6 p. 13.5 mp. 2. Litvag (BEAC), 6 p. 
19.2 mp. 3. Thaler (BEAC), 6 p. 19.6 mp.

3+100 itt. vegyes staféta. Bajnok: LASE 
(Benkő, Bitskey, Waginger) 4 p. 06.6 mp. 2. 
BEAC 4 p. 14.6 mp. 3. TFSC.

100 méteres gyorsuszás: Bajnok: Biskeg Ala
dár (LASE), 1.7.6 mp. 2. Csepela Gyula 
(BEAC). 1.10.2 mp. 3. Litvay István (BEAC), 
1.10.6 mp. — 100 méteres mellúszás: Bajnok: 
Okrutzky Andor (TSFC), 130.2 mp. 2. Benkő 
Tibor (LASE), 1.32 mp. 3. Balassa István 
(LASE), 1-32 mp. —100 méteres hátuszás: Baj
nok: Bitskey Aladár (LASE), 1.20: 2. Weisz 
József (TFSC), 1.34.6; 3 Haas tolván (BEAC), 
1.27.2. Műugrás: Bajnok: Kisfaludy Elemér 
(LASE), 40.6 pont. 2. Schmidt Gyula (TFSCi, 
37 6; 3. Szalag István (KEAC), 35.3. 4-f-50 mé
teres vegyesstaféta: Bajnok: BEAC, 2.6 mp. 
2. LASE, 2.92; 3. Testnevelési Főiskola SE 2 2.2.

Vizipóló: MAFC—BEAC 8:2 (5:1). A Mű
egyetemiek ezzel a győzelmükkel magukhoz 
ragadták a bajnokságot.

A nyolcevezős verseny
A negyedik főiskolai nyolcevezös verseny 

startja vasárnap délben volt az Alsó-Margitszi- 
get tengelyében. Ezúttal csak a Ludovika Aka
démia és a Műegyetem nyolcasa mérte össze 
erejét. A cél a Műegyetem előtt volt. A Lánc- 
hidtól teljesen nyilt volt a küzdelem sorsa. Itt 
a Műegyetem hatosa rákot fogott, mire a csa
pa félhajó hossznyira visszaesett. Az egysége
sebb ludovikás legénység megszerzett előnyét 
foiyton növelte s végül másfél hajóbosszal 
győzött. A győztes csapat tagjai: Vcnis, lovag 
Warno, Platthy, Hartyánszky, Ivácskovics, Ka- 
lándy, Vaály, Fritzere. Knoblauch, Cox.

2.

P

LASE-

Újpest utolsó két mérkőzését 
is megnyerte Athénben 
Magyar csapatok külföldön

Athén, május 28.
(A Hétfői Napló távirata.) Újpest csa- 

pata második mérkőzését az Unión 
stantinoplc ellen vívta. A magyar ___
3:0 (1:0) arányban nyerte mérkőzését. A, 
közönség lelkesen ünnepelte a csapatot.

Újpest utolsó mérkőzését az Ohjmpiacot 
ellen 3;0-ru megnyerte. A csapat szerdán 
hazaérkezik.

(Lomberg): Vasas—Pogon 2:0 (2:0)’. 
(Krakó)t Budai „33 *—-Visla 4:2 (3:0) —« 

Florldsdorf—Krakovia 10:2 (2:0).
(Pozaony)i Nemretl—Brafislava 3:2 (1;2)'<

Con- 
csapat

szakorvosi rendelő tér- ón n*mlbete- 
r*k r**rer«. imt at*. 
MTUIMItoS. rnMta 
egéss nap. RtMMMtSL 
I. ML1. Rókánál asemh.
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A két nagy latin rivális kerül 
ma szembe a iutballolimpi ászon

Az amsterdami futballtorna mai programján 
a kél latin nemzet, Olaszország és Franciam- 
srág találkozása szerepet. \ délután két óra
kor kezdődő mérkőzésnek Olaszország a favo
rtja. Még emlékezetes a párhi olimpiai fut 
bantoi na olasz-francia mérkőzésének drámai 
jelenbe, amikor a balszerencsével sújtott olasz 
legénység 0:1 arányú vereséget szenvedeti a 
.grand nalioii' csapatától Amikoi :< franciák 
sr egyetlen, egyben győztes góljukul az olaszok 
hálójába juttatták

Itália kapusa, a sokAZoroit reprezentatív 
De |»ra kétségbeesésében alrvafakadl.

Ar olaszoknak ismét nagy balszerencsével kell 
nirpkíizdeniok. ha a jelenleg gvönge Iram iái. 
tói xcrcscgel fognak szenvedni.

Az amslerdami stadionban négy óraim mér 
kőzik a Chile fölött győzedelmeskedő Portu
gália Jugoszláviával, mig este hét órakor Anir 
riku két válogatott együttese Ar-ientina és az 
T.gyeíült Államok csapatai fognak megütközni. 

Vasárnapi sporthírek
't Boeskay—Nleholson 4:3 (8:0). Debrecen

ből jelentik: A bécsi másodosztályú bajnok 
csapat, a Nlcholson váratlan erős ellenfele 
sóit a Bocskaynak és döntetlen félidő után 
csak minimális gólkülönbséggel tudta győrcl 
inét kivívni.

x Srhréder Gyula rendőrkapitány nyerte h 
Rendőrtiszti kardbajnok-égot 8 győzelemmel 
Duha Jenő Peslsidék ellen, akinek szintén « 
győzelme volt, de nz elsőségért való küzde
lemben kikapott a szivósubb Schréderlől 'I o- 
vábbi helyezések: 3. Bariba dr. 7 gy.. 4. Eckl 
6 gv, ft. Skerlák 5 gy.. 6. Díngfelder 4 gy.. 
7. Fehér 4 gv„ «• Cserszky 3 gv.. 9. Teiekv t 
gy., 10. Gyarmathy 0 gy. A verseny végezlé- 
vél Scitovszky belügyminiszter osztotta ki az 
értékes dijakat.

X Felavatták Fodor Károly síremlékét. Pun 
kösd vasárnap volt a tavaly Párisban elhunyt 
kiváló vivómeslrrnek Fodor Károlynak sirkő- 
leleple.zéw. melyen az elhirnytTiak rokonai, ha 
rátái és ismerősei nagy számban jelentek meg. 
A leleplezőheszédet az elhull legrégibb barátja, 
Kánitr Géza tartotta, aki szivJ ernnrkolóan ecse
telte Fodor Károlvnak. mint barátnak és mint 
vivómesfernek hervadhatatlan érdemeit.
y Nemzetközi gyephoekc>T«érkőzésrk. \ asár 

nap: MHC I Deulscher Elshockey Gcsellschaft. 
(Prága) 7:0 (0:0). Góllövö: Malid!. Egyéb
ercdm.-nvek- BBTE—Amatőr 4:0 (2:0). Raj 
noki -MAC hölgycsapat—BHC hftlgj-csapal 4:0 
(3:0).

X Proflraapataink vidéken. A jugoszláv lu 
rák meghiúsultával professzionista csapataink 
vidéken töltötték a pünkösdi ünnepekét. A 
Bak—FC Szegeden 4 1 (1:0) arányú veresé
gei szenvedett a Bástyától. Kispest csapata 
1 . Ó ra győzte le a Pécs-Baranyát, míg a Turul 
8 1-tw győzött a győri DAC ellen.
éti? A Pária—Brüsszel kWzUtt lefutott orazágutl 
kezApároaversanyl Franx nyerte egy hossrnl 
13 óra 33 perr ‘J0 másodperces Idővel
x Háromszáz versenyző Indult a Budapest- 

Ihinapcntele Budapest 120 kllóméh H s kerék 
versenyen. A TTC rendezésében lefolyt verseny 
eredrnónve u következő: Főversenyzők: Vidn 
(Turul) 3 óra 56 p 34 mp. 2. Vida L. (BSE) l’/s 
géphosszsl 3. Huszka (Világosság).

x Budapest trnntszbajnokságalért,____ __ ____________ ______ vasárnap
indultak meg a küzdelmek. Eredmények: Férfi- 
négyes: Bánó (BBTE) - Rózsafl (BLKE) 6 :0. 
6:1 Aschner (t’TE(-llegvi (BLKS! 6:2, 6:0. 
Tlnrvav (FTC)—Látzay (MAC) 0:2. 6:1. Me
gveri ‘ dr. (BLKE)—Varga (BLKE) 6:2, 6:2. 
Női egyes: Halászni (BLKE)— Dclla-Donnftné 
(BSE) 4:6. 6:2, 6:3.

LOSPORT

KAposztásmegyeri versenyek
Füttykoncert fogadta a pünkösdi megveri 

versenyek első futamának wnlkover-nyerőjét. 
Nagy javulást n második futam sem hozott, 
ujnelyben két ló indult, erek közül egy elbu
kott. Az Inkey Antal-emlékverscnyben már 
háromra szaporodott nz indulók száma, de ez 
n futam sem volt zavartalan. Táncosnő, mely 
u második körben sok hosszal vezetett, kitört, 
átugrotta a harciért a igy szabaddá telte nz 
utat Alfának, mely játszva bánt el Marodeur- 
rel K nagy és előkelő közönség, mely sok csa
lódás után is hűséges maradt a megveri pá
lyához. megérdemelné, hogv akar a verseny
feltételek megváltoztatásával, akár a dijak 
emelésével mcgjaviltassék az ugróversenyek 
nívója, vagy ha erre nincs mód, le kell szállí
tani a zászlók közötti versenyek számát

Hétfőn valamivel élémkebb volt nz élet, de 
csak n korlátokon belül. A nap főversenyében, 
n Marquis-pátvcrscnybcn négy ló állott a start
hoz s közülük győzött a harmadsorban fogn- 
dritt Juci. Esclt a rcús favorit Szorgalmas 
nyergében gyámoltalan lovaglást produkált, 
fíocskag Itsántult.

A két nap részletes eredménye a következő:
Vasárnap.

I. futam: Serpentin (walkov. r) Endrödy. — 
H. futam: 1 Drborah (3 reá) Kárászok. F. m.: 
Profi (2’4) Setting elbukott. 10:12. — III. fu-

Kareszek. F m.t Táncosnő (l';). Selmeczy. 
amely UiJői l. 10:14. Ihosszal uyei ve. —•
IV. futam: 1. Carlo (•/,« reá) Jenay.
Pán (í) Bajosán 3 Magduska (2) Selmeczy 
F. m : Matyó (20) R..dakovich. Alapos (25) 
Mihályi. 1 hosszal nyerve. 5 hossza) harma
dik. 10:15, 12. 15. — V. futam: 1. Apor (!’..•) 
Bözödi 2. Ma< Donald (3) Mihalovics. 3. Sál- 
viu (l'.ii Slanck. I'. m ; Metropold (3) Blav- 
kovic.h. Fagyöngy ilá Hujber. Hóromirngyed 
hosszal nyerve. 2 hosszal harmadik. 10:31, 
16, 19 -- V| futam: 1 Derengő (4) Péter. 2. 
Eszmúiv íl Slanck 3. Pörgetyü (2’/t) Ka- 
szián. I ui ' Basaharc (2) Esdi Gv Privát- 
pass (|2i Krenoczky, Formás (2 Dósai.
Aransimg.íi 
dór, Pravda (12) Cseszkovies.
Nyakhosszal nyerve nyakhosszal harmadik 
10 96

Hétfő. I futam: 1. Lelem (3 reál Lázár 
száz. 2 Sári néni II. (2*/») Endrödy fb. Más- 
fálhosszal nyerve. 10:12. -- 11. futam: 1
Naughly Girl (héttized rcá'i Horváth B 2. O;- 
mann (!’<' Kárászok. 3. Cilera (3) Endrödy 
lh. E. ni : Hulaner (12) Pállá. Négv hosszal 
nyerve, rossz harmadik. 10:17. — III. futam:
1. Juci (l’,») Lázár sráz.. 2. Bocskay 
Kárászok 3. Szorgalmas (héttized reál 
ii. f. m: c.;.;;.v.... ;;.7, r 
iiyervo. kélhosszal harmadik. 10:33. -- 
Inni: 1. Turridn (huttized reá) 
Salda (6' Horváth B. 3. 
'. F. m . Prédikáló (4) 
K. ra-iZek Másfélhosszal 
harmadik. 10:20. 15. 21 
price II- (!’/» Blaskovici. - 
povics. 3 Maladroit <61 Krenyócki. 
Pdeas (1’/4) Esch 11. Szeretőm 
Emeletes tót (10) Szilágyi, 
nyerve. 
16. 17. — VI. futam: ..
2. Ilurry-Lope (1’4) Kaszián. 3. 
(nyolelized reá) Selmeczy fh. F. 
(6) Fodor. Hat hosszal nyerve, 
harmadik 10:40.

Bécsi lóversenyek
Divat díj: 1 Rajna. 2. Garnement. 3. Palóc.

A pünkösd vasárnapi bécsi versenyek fő
száma a Divat dil volt. A hűvös, szeles idő da
lára igen nagy és előkelő számú közönség 
elölt folytok le a sersenyek. Tizenegy lelivér 
indult a nagy díjban. Favorit a Garnement és 
Lavina volt 2'4-cs kurzussal. De mig Garne
ment legalább második lett. Lavina helyezetle- 
niil futott. Lavina nem is vett részt a ver
senyben. mert a start pillanatában lovasát. 
Síhejbalt ledobta és elszáguldott. A magyar 
tenyéésztés diadala volt a Divat-dij. mert az 
első három helyet ők foglalták cl Rajna, Gar
nement és Palóc réuén.

A varsárnapi versenyek részletes eredménye 
n következő:

1. futam: 1 Gall ioné (nyolctized reá) Ko
vács, 2. Ariane (10) Stiglic. 3. Unión (IC) 
Gulyás. (F. m : Scarpia, Deli, Sibicr, Resolute. 
Könnyen 5 hosszul nyerve, fcjhossznl 3-ik 
10:17. 13, 21, 22. — II. futam: 1. Valencia 
(3'.i) Tóth B. 2. Divo (3) Schejbal. 3. Nézz 
rám (10) Szcnfc. F. m.: Don Carlos, Fene
egye. Freyung. Vorkman, Geselle. Könnyen 3 
hosszal nyerve, 2 hosszal harmadik. 10:44. 17. 
20, 25. — III. futam: l. Lalidon (3) Schejbal. 
2. Janus (hattized reá) Takács II. (3) Szeládon
(3) Stiglicjt. F. m : Furic. Gödöllő. Küzdelem 
után ’/< hosszal nyerve., 2 hosszal harmadik. 
10:32, 13. 12. — IV. futam: Divat-dij: 1. Rajna
(4) Gutái 2. Garnement (2’4) Csuta. 3. Palóc
(5) Tuss. F. m. Pergola (10) Takács Triumcr
(10) Takács II.. Parola (4) Esch. Felperes (5) 
Gulyás, Kandin (16) Mutter, Dorosl (16) 
Szabó L. II.. Slelzer (8) Kovács. Lavina (2'4) 
Schejbal. Küzdelem után ’/t hosszal nyerve, 
2'/i hosszal harmadik. 10:42, 17, 14, 23. —
V. futam: 1. Sátor (2’4) Szabó L. II. 2. Oda
haza (1'4) Esch. 3. Töhötöm (6) Schejbal. F. 
m.: Conlra, Sugár, Nobleman, Lu. Könnyen 
3'4 hosszal nverve, ’4 hosszal 3-ik. 10:39, 15, 
13, 16. _ VI. futam: 1. fílizsard (3) Kohoutek. 
2. Zauscrl (2’4) Eperjessi. 3. Gyi lovam (l'/«) 
Popler. F. m.: Marathon II., Attila. Doria. 
Biztosan ’4 hosszal nyerve, 1 hosszal 3-ik. 
10:37 , 20, 19. — VII. futam: 1. Orlov (pari)
Tóth B. 2. Pclide (1'4) Schejbal. 3. Novillero

Péter

Alapos (25)

Megszökött a téhoíyíáböl és elmenekült 
két elmebeteg asszony

A rendőrség keresi a szökevényeket

2

Slanck •
■ Basaharc
Krenor.zky,
(8) Martinok. Bonn

(1’4)
..... ,................. __  Esch 

Csiribum (161 Palin. Másfélhossznl 
IV. fu- 

Esch II.. 2. 
Grándéza (2’4) Szabó 
Kaszton, Hispano (2) 
nyerve, öl hosszal 
— V. futam: 1. C«- 

. 2. Anikó (tói Bnlá- 
F. m.: 

(1’/<) Esch 11. Szeretőm (5) Sticuta. 
< tót (10) Szilágyi. Másfélhosszal 
ölnogycdhosszal harmadik. 10:25. 14.

-i; t. patrona (2*/!) Esch 11
Ne búsulj 

m.: Elöljáró 
tiz hosszal

Dr.KAJDACSy.i.konros
a • Mi*> rendet 10-4 éa 7-á-ls
Vlllw JAaaef-KArnt 2. •«. térti és nAIbeiegtknak

A szekszárdi rendőrség értesítette a főkapi
tányságot. hogy az oltani l'erenc-kórház elme- 
betegosztályának ápolási telepéről ismeretlen 
körülmények között

megszökött két elmebeteg nő.
A jelentés szerint az olt ápolás alatt álló Szől- 
lő.d Sándorné 39 éves és Tóth Julianna 20 
éves nők tűnlek el. Személyleirásuk a követ
kező: SzőHősiné középtermetű, balkezének uj
jal bénák, Tóth Júlia alacsony, feltűnően kicsi 
lába van, bubifrizurát visel Szökésük után 
holmijaik között iratokat talállak, amelyekből 
kiderült, hogy Szöllősi Sándornénak 

az egyik szökevénynek különféle csomag
jai vannak elhelyezve Budapesten, u Keleti 

pályaudvar ruhatárában.

Ebből valószínűnek látszik, bogy Budapest 
felé szöktek. A rendőrség azonnal nyomozást 
indilott kézrekeritésükre. Igyekeznek megálla
pítani azl is. hogyan kerültek a pályaudvari 
ruhatárba Szöllősiné csomagjai, mert az a 
gyanú, hogy

valaki előmozdította a szökést,
azzal, hogy előre készített számukra holmikat 
a pályaudvari ruhatárba.

A.VTÓNA.PLÓ

4- motorkerékpár, motorcsónak ás auiatika 4-
Horthy István és Delmár Walter győztek 

a MAC pünkösdi futárversenyén
Pompás időjárás kedvezett a MAC pün

kösdi motorkerékpár és autóversenyének, 
amely szombaton este vette kezdetét. 
A nagyszámú benevezett indulók vala
mennyien starthoz álltak és ezzel már az 
indulásnál biztosították a verseny sikerét. 
A versenyzők minden faluban, ahol átha
ladtak, valóságos sorfal között robogtak, 
az összecsődült emberek részéről minden
hol nagy ünneplésben részesültek. A ver
seny nehéz feltételei és nehéz útvonalai 
alaposan megtizedellek az indulók számát.

Vasárnap délben két órakor futott be az 
első autómobil a Vilmos laktanyánál

célhoz, azután sürü egymásutánban érkez
tek a többiek, mig az első motorkerékpár 
hat óra után érkezel!.

A hivatalos eredményeket még nem hir
dették ki, miután o versenyzők teljesítmé
nye igen komplikált és hatalmas munkát 
igénylő képletek utján kell kiszámítani. Az. 
eddigiek szerint azonban valószínűnek te
kinthető, bogy a motorkerékpárok kate
góriáját Horthy István nyerte, az automo
bilok győztese pedig Delmár Waller lesz. 
Hivatalos eredményhirdetés kedd délre 
vagy estére várható.

)( A Wandcrcr-autók már a háború elölt is 
az úrvezetők kedvelt kocsijai voltak. A legne
hezebb terepen is biztosan, a legkisebb üzem
zavar nélkül rótták a kilómeterek tömegét. Az 
alapos német gyáripart reprezentálta mindig a 
Wandercr tökéletes, elpusztíthatatlan, motori
kus berendezésével. Erős, szépen kidolgozott 
motorja a szakértők csodálatát váltja ki. ké
nyelmes karosszériája pedig a legszebb kiálli- 
lási karosszériákkal vetekedik. Az uj Wande- 
rrr-kocsikba ma már kétliteres 49 HP motor 
bán beépítve, — régi 7’4 literes motor helyett 
— ami a Wanderer-t a komoly, nagyobb ko
csik osztályába emeli. A Wandcrcr-kocsik ma 
gyarországi vezérképviselője Bárdi József, 

Xossulh Lajos-utca 6.
)( A Kerék címmel most hagyta cl a sajtót 

.i Magyar Ruggyanlayyár Rt. kiadásában meg
jelenő rendkívül Ízléses folyóirat első száma, 
amely felöleli az autó egyik legfontosabb alkat
részét: a kereket. A beköszöntőt Illés István ki 
liinö ujságirókollégánk irta s a lap szerkeszté
sét Miklós Pál látja el, akinek sikerült kettős 
eredményt elérnie: jó lapot csinálni és még jobb 
reklámot a Cordatic-gumminak.(5) Szabó I,. II. F M.: Damalis, Bourbon, 

Egon S., Hcrding. Küzdelem után nyakhosszal 
nyerve, fejhosszal 3-ik. 10: 30. 11, 11. 13.

A Kanczadij volt a hétfői bécsi versenynap 
főszáma, a versenyt, amint az előrelátható 
volt. Tiszavirág nyerte igen könnyen Sífa el
len. Magyar lovak közül még Fillér, Mevista 
és Mandölins nyertek.

A hétfői versenynap részletes eredménye a 
következő:

1. futam: 1. Monsum (3) Szilágyi. 2. Fiasíi 
light (.1’4) Rojik. F. m : Renáta ,Asur. —- II. 
futam- 1. Fillér (1'4) Csuta. 2. Rosselino (6) 
Szabó L 11. 3. Hop-Top (10) Stiglitz. F. m.: 
Forlis. l’rety. Girl, Sirius, Misletoc, Wood- 
burm. Hunyad, Herly, Rázd le, Nimród. 
Zozi. — III. futam. 1. Mevlsta (1'4) Csuta. 2. 

jckermann. F. m.: Rchek, Tia, Rózslka, Ta
mara, Chinc.hilla. — IV. futam: Kancza dij: 1. 
Tiszavirág (hnttized reá) Esch. 2. Síta (2) 
Szabó L. 11. F. m.: Bríde (5) Rojik. Mne- 
moszne (50) Takács II.. Azra (6) Schejbal. — 
V. futam: 1. Schnecrose (6) Gulyás M. 2. Ar- 
bogast (3) Stiglicr. 3. Galamb (4) Szenté. F. 
m.: Lu. Frauenlob, Liluschka. I.angos, Elisa, 
Sámiel. Jolly Joker, Fleurde Lys. — VI. fu
tam: 1. Formosas (héttized reái Eperjcsri. 2. 
Gini (3'4) Sándor. F. m : Wildgarf II. Anctta.

- VII. futam: I. Mandoliné (6) Bodis. 2 
Lorelev (f>) Gulyás M. III. Arnus (3) Szabó L. 
U. F. ni.: Milona. Hamar, Eszeraadta, Bouna- 
véntura.

)( Harmsworth budapesti és magyarországi 
látogatása sokáig élénk nyomot fog hagyni még 
a magyar nemzet lelkében, de az autókörök
ben sem múlik cl nyomtalanul az a néhány 
nap, mely idő alatt a főváros gazdagabb volt 
kél pompás Rolls ííoyce-kocsival. Harmsworthi 
a Daily Mail helyettes főszerkesztője, a két an
gol fotoriporter és a néhány újságíró a maguk
kal hozott két Rolls Royce-kocsin és egy pom
pás száz lóerős Rcnau/f-g'éppcl járták be az or
szágot, bár sok helyütt nagy akadályokkal kel
lett megkiizdeniök, mert a magyar országutak 
messze el vannak még maradva a híres cssexi 
autóstradáktól. A száz lóerős Rcnault-kocsi is 
a legkisebb gyertyadefekt nélkül abszolválta a 
sokszáz kilométert s igy minden tekintetben 
méltó versenytársává vált a két pompás Kirá
lyok Királyának.

100 év előtt még kocsival tártak mérföldeket; 
Ma már repülnek az emberek.
100 év előtt még dunyhával takaród ztak; 
Ma „IDEÁL” pehelypaplan van dunyha helyett.

Gyártja:
1 -

MAMI fc REPUTATION

A izerkesztésért és kiadásért telel: 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja;
A ..Hétfél Latok' UlságviUalat

BÁRDI
KOSSUTH LAJOS-U. 6.

PrS93~3Ul0t vásároljon 
«s nem lesznek Javíttat gondjai l 

Eipusztnnatanam 
OzamMztoa I oicso i

Teimraunms minflim nagysagöan.
Igán Mdwzo fizuul toltoteleh I 

Kizárólagos képviselet: 
Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. 

Hadapeat* VM Vllmoi csAssAr út *0 és 82

motorkerékpár 
defektusmentesen abszolválta 

a TOURIST-TROPHYT

Autó úrvezető szakisfcola
Csermely Károly Teréz-körut 12

felvétel egész
NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MCINTEZET B.-T. KOBFORGÖGÉPCIN, BUDAPEST, VL, ARADI UCCA 8. — NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS 1L


