
XX. évfolyam. 19. sz. 10 oldal R líra 10 niier Budapest, 1929 május 13

HÉTFŐI NAPLÓ
AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:

Egy évre 5 pengő h Félévre 2*5  pengő 
EGYES SZÁM ÁRA:

Magyarországon 10 fillér. Jugoszláviában 
1 dinár. Ausztriában 20 Groschen

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Rákóczi-út 36. szám 
Telefon: József 308—96

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

Réthy Flórián csendőr gyilkosa:
llagy Pál Hutai pesti kasszafuró

R meggyilkolt csendőrtiszthelyettes zsebében megtalálták az 
igazoltatott betörő okmányait, amelyekből kiderült, hogy betörés 
miatt már hétszer uolt büntetne és most szabadult ki a fogházból

Budapesten keresik a balatoni csendőrgyilkosokat
Évtizedek óta példátlanul áll a magyar 

bünkrónika történetében a Zamárdi-i ország
úton elkövetett csendőrgyilkosság. Az a vég
letekig elszánt, hihetetlenül kegyetlen gyil
kosság, amelynek áldozata egy kötelességét 
becsületesen teljesítő csendőrtiszthelyettes, 
akit a nyílt országúton két igazolásra szán
tott bandita a csendőrtiszthelyettes saját 
puskatusával vert agyon.

Vasárnap délelőtt 
szenzációs fordulat állott be a nyomo

zásban.
Tizenegy órára járt az idő, mikor a buda

pesti főkapitányság telefonján a balaton
földvári csendőrség jelentkezett és a főkapi
tányság bűnügyi osztályának bejelentette:

— A gyilkosság ügyében fordulat történt. 
Nagyon fontos nyomra akadtunk.

Ezután a csendőri jelentés szenzációsan 
meglepő adatokat közölt a főkapitányság
gal. Mindenekelőtt beszámolt a jelentés 
arról, hogy a csendőrtiszthelyettes meggyil
kolása

nem délután félnégy, hanem hajnali 
félnégy órakor történt,

Zamárdi határában az országúton. Réthy 
Flórián csendőrtiszthelyettes és liéndck Já
nos csendőr nem őrjáraton voltak, hanem 
kihallgatás foganatosítása végett mentek egy 
szomszédos községbe. Éppen ezért nem volt 
náluk sem rabbilincs, sem szíj, sem lánc, 
mert nem is gondollak arra, hogy esetleg 
bűnösök megkötözésére is sor kerülhet út
jukban. Amikor a két gyanús embert az or
szágúton megállitották, feltartóztatták, iga
zolásra szólították, a két csavargótól a ná
luk talált betörőszerszámokon kívül mind
járt elszedték a náluk lévő összes írásokat 
és igazolványokat. Ezt az iratpaksamétát 
Réthy tiszthelyettes a zsebébe gyűrte és mi
után bebizonyosodott, hogy a csendőrök 
hajnali kirándulása két veszedelmes betö
rőt juttatott a kezükre, a tiszthelyettes és a 
csendőr az éppen náluk lévő

zsinegekkel kötözték meg a két betörő 
kezét

Ezután a tiszthelyettes a körülbelül 15 perc
nyire lévő, legközelebbi majorba küldte el 
Béndek csendőrt, hogy tudakolja meg, nem 
történt-e ott betörés.

Mikor mint egy fél óra múltán a csendőr 
visszatért az országutra a betörők már el
tűntek, ellenben Réthy tiszthelyettes össze
vissza zúzott fővel már ott hevert az ország
út árkában. A közelében eldobott véres pus
katus adta meg a magyarázatot, miként tör
tént a gyilkosság. A zsinegdarabokat w meg
találták az országúton. A mindenre elszánt, 
két gonosztevő

eltépte a karjukat összeszorltó zsinege
ket és nekiestek a csendőrtiszthelyettes

nek,
aki a néptelen, hajnali országúton nem szá
míthatott segilségrc. A csendőrliszlhclyeltes 
bátran szembeszállt támadóival.

Egyiket szuronyával súlyosan meg is 
sebesitette,

amit a négy kilométeren át elhúzódó vér
nyomok bizonyítottak. A két ember azon 
bán leszerelte a csendőrtiszlhelyettest, rá
ugrottak,

kicsavarták kezéből a puskát és annak 
tusával Összezúzták Réthy Flórián kopo

nyáját.

A betörők, akik bűnügyekben igen jára
tos emberek, a gyilkosság megtörténte után 
nagy sietve kiszedtek az áruló okmányokat 
a csendőrtiszthelyettes zsebéből és azután 
nekivágtak a réteknek, mezőknek, erdők
nek és

Balatonendréd irányában elmenekültek.
Vasárnap reggel azonban váratlan for

dulat történt az ügyben, amely egyszerre 
nyilvánvalóvá telte, hogy

a kegyetlen gyilkosok egyike kétsze- 
• résén büntetett betörő és kasszafuró, aki 

nemrégiben szabadult ki a soproni fegy
házból.

Vasárnap reggelre tűzték ki ugyanis a 
Zamárdi-i temető halottasházában Réthy 
Flórián tiszthelyettes holttestének törvény
széki boncolását. Ekkor került sor a tiszt
helyettes ruházatának átkutatására is. A 
nyomozást vezető hivatalos személyek leg
nagyobb meglepetésére

a tiszthelyettes zubbonyának zsebében 
megtalálták az egyik iratot, 

amelyet az igazoltatás alkalmával elvett a 
betörőktől és amelyet azok nagy sietségük
ben ottfelejtettek a csendőr zsebében, ami
kor az iratpaksamélát onnan nagysietve 
kiemelték.

Ez az irat egy bejelentő szelvény, amely 
Budapetcn 1925 augusztus 26-án állíttatott 
ki Nagy Pál Antal volt földmives és barom- 
fikereskedö személyéről, akinek atyja

Izgalmas tárgyalások folytak vasárnap 
késő éjszakáig Krausz Simon ügyében
A nyitott kérdések egész sorozata vár még elintézésre 
— mondják a szakemberek — Salusinszky Gyula szerint 

kedvező fordulat történt
Vasárnap kora délelőttől késő éjszakáig 

szakadatlanul folytak a tárgyalások Krausz 
Simon ügyeinek végleges likvidálása érde
kében. A Hétfői Napló, amely elsőnek fog
lalkozott a Krausz Simon személye és 
tőzsdei érdekeltsége körül támadt bonyo
dalmakkal és már kezdettől fogva teljes 
tárgyilagossággal ismertette azokat az ese
ményeket, amelyek e nagyfontosságu köz 
gazdasági válság körül lezajlónak, ezúttal 
is tiszta objektivitással közli ennek a szöve
vényes ügynek legújabb fázisait.

Most, hogy Weisz Fülöp és Fleissig Sán
dor a helyzet magaslatára emelkedve elhá
rították a tőzsdéről egy második Halász-eset 
bekövetkezésének a lehetőségét, felmerül a 
kérdés: likvidálható-e az egész vonalon és 
minden vonatkozásában Krausz Simon 
ügyei

Múlt heti számunkban megírtuk, hogy 
mi történt Krausz Simonnal, most pontos 
adatok ismeretében arra a kérdésre aka
runk felelni, hogy

mi lesz Krausz Simonnal?
Előkelő tőzsdei szakkörökből, ahol a 

helyzetet alaposan ismerik, Krausz Simon 
sorsának legközelebbi alakulását illetően a

Nagy Pál János, anyja Nagy Róza és aki 
1884 május 15-én született Zentán, állandó 
tartózkodási helye pedig a somogymegyei 
Kőröshegy. A bejelentőszelvényen a buda
pesti ideiglenes lakás nincs feltüntetve.

Ez a bejelenlöszelvcny az egyik gyilkos 
fatális elárulója, óriási meglepetést keltett 
és egyszerre megadta a nyomozás további 
irányát. A balatonföldvári csendőrparancs
nokság azonnal éritkezésbe lépett Kőrös
heggyel és ott a körjegyzőség megállapította, 
hogy Nagy Pál Antal, aki már

hétizben volt büntetve lopásért, betö
résért, kasszafurásért,

legutóbb április 3-án szabadult ki a soproni 
fegyházból. A soproni fegyház akkoriban 
értesitette a köröshegyi elöljáróságot, hogy 
a fegyházból szabaduló rab haza fog térni 
Kőröshegyen lakó családja körébe. A kö
röshegyi körjegyzőség akkoriban azt a vá
laszt adta, hogy Nagy Pál Antal családját 
nem tudják értesíteni, mert időközben fele 
sége ismeretlen helyre költözött. Megkerült 
Nagy Pál Antal bejelentő lapja is, amely 
megadja a pontos személyleirást az elmene
kült csendőrgyilkosról, eszerint a 45 éves 
földmives és baromfikereskedö kerekarcu, 
feketehaju, sziirkcszemü, hosszúba juszu, 
erősterinelü ember, akinek

fején feltűnő sebhely látható.
A budapesti főkapitányságon bizonyosra 

veszik, hogy
a legrövidebb idő alatt, legkésőbb hét

következő érdekes felvilágosításokat kap
tuk:

— A közvélemény megnyugvással fogad
hatja azt a tényt, hogy Krausz Simon 
ügyei tőzsdei vonatkozásban likvidálva van
nak, nem szabad azonban figyelmen kívül 
hagyni, hogy a nyitott kérdéseknek egész 
sorozatával állunk szemben. Az első nyitott 
kérdés az, hogy

ml történik azokkal a külföldi hitele
zők birtokában lévő lombardpnpirok- 
kal, amelyekre Krausz Simonnak pót

fedezetet kell szolgáltatnia.
fia pótfedezetet nyújtani nem képes, akkor 
exekutálásra kerül a sor. Nagytömegű Ofa-, 
Lámpa-, Nova-, fíródi vaggon-részvények 
exekutálása pedig nemcsak ezeknek a papí
roknak az értékét nyomja le, hanem

kedvezőtlen kihalással lehet egyéb 
tőzsdei érfékekre Is.

A második nyitott kérdés a magánhitelezők 
ügye, akiknek pénzkövetelésük van n 
Krnusz-bankházzal szemben, vagy pedig ott 
értékpapirletétjük van. Egyelőre nem lehet 
megjósolni, hogy ezeknek a magánhitele
zőknek az igényei miként nyernek kielégi 
tést, végeredményben tehát

főn reggelre sikerül Nagy Pál Antalt, 
esetleg bűntársát is kézrekeritenl, 

ha valóban Budapestre menekültek, amit 
számos körülmény látszik bizonyítani.

Réthy Flórián gyilkosai kézrekeritésére az 
egész Dunántúl csendőrsége lázas nyomo
zást folytat. Szombaton délelőtt Somogy
in egy ében

őrizetbe vettek két gyanús embert, 
akikre ráillik a gyilkosokról adott személy- 
leírás. Szombaton délután

Kaposváron Is őrizetbe vettek egy 
embert

a gyilkosság gyanúja miatt. Az őrizetbe vett 
gyanúsítottak neveit egyenlőre nem hozzák 
nyilvánosságra és további sorsukról csak 
azután döntenek, ha már szembesítették 
őket Rendek János csendőrrel, aki a gyil
kosság éjszakáján Réthy Flórián tiszthelyet
tessel együtt elfogta a két csavargót. Mind 
a három gyanúsított egyenlőre tagadásban 
van.

Réthy Flórián csendőrtiszlhelyettest 
vasárnap délután temették el Balatoi 

földváron, óriási részvét mellett.
A temetésen, amelyen a környékről több
ezren jelentek meg, a csendőrkcriileli pa
rancsnokság is képviseltette magát. A' 
szombaton történt boncolás során megálla
pították, hogy a tragikus sorsú csendőr
tiszthelyettes halálát az agyvelő szétroncso- 
lása okozta.

nem lehet jóslásokba bocsátkozni a 
tekintetben, hogy a magánfclek Igényel 
nek a kielégítése körül várható nehéz
ségek nem lesznck-c akadályai a sima 

likvidálásnak.
— De nyitott kérdés azoknak a vállalat 

toknak nz ügye is, amelyekkel a Krausz*  
bankház különböző olyan természetű tranz
akciókat létesített, amelyek ezeknek a vál
lalatoknak a mobilitására, sőt e vállalatok 
bonitására nézve is kihatással lehetnek.

— Mindezeket összefoglalva — mon
dotta előkelő tőzsdei informátorunk. —« 

meg lehet állapítani, hogy a sima likvidá
lást nemcsak a külföldi hitelezők és nem
csak a magánfclek követelései, hanem a 
Krausz-bankházzal összeköttetésben álló 
különböző, Krausz Simon által patronizált 
vállalatok sorsa is befolyásolhatja.

A vasárnap folytatott tárgyalásokkal kap*  
csolalban az a hir terjedt el, hogy a bankár
szövetség tagjai értekezletet tartottak.

Krausz Simon hír szerint magánfclcltől 
moratóriumot kér.

Éppen azért, mert a helyzetet tárgyilagosan, 
minden oldalról megvilágítva óhajtjuk is
mertetni, dr. Salusinszky Gyula ügyvédhal
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AZ EDDIG MEGJELENT 30 KÖTET:
1 Gerstíeker: Megváltó szenvedő'.
2. George Snnd: A tudta lány.
3. E. Marr: I j élet.
4. Arthur Znpp: MUvészbAzasság.
6. N. J. Anders: Dumbarton én Un.
fi. K. Fclden: A pnp iányn.
7. O. Bergnmn Snnta Snntala.
8. Mnyne Beid: Isollnn.
9—10. E. Werner: Szerencse fel I—II.
11. 'III. Gnulhier: A niumin regénye.
12. Sulbcrlnnd; Az elcserélt ember.
13. George Snnd: A kis párisi leány.
14. .1 Ilnwtliorne: Az Ignzl biinta.
15. Ilugh Conwny: Csodálatos képesség.
Ifi. .1. Méry: Szerelmi csapda.

fordultunk fel világosifásért, aki a Krausz 
Simon ügyeinek likvidálása érdekében ké- 
MÚtclf programmal végrehajtja.

Dr. Salusinszky Gyula
a következő érdekes információkat adta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Ezek a hírek, amelyek arról szólnak, 
hogy Krausz. Simon moratóriumot kért 
volna, teljesen alaptalanok. Azoknak a tár
gyalásoknak során, amelyeket n tegnapi na
pon és ma folytattam,

kiderült, hogy abszolút világos, tiszta 
és becsületes helyzettel állunk szem

ben.
Az ügyek lebonyolítása körül semmiféle 
komplikáció sem merült fel. Örömmel kö
zölhetem, hogy

a IclHmyolilús miinkája sokkal egysze
rűbb, mint azt bárki is el tudta volna 

képzelni.
Tegnapi és mai tárgyalásaim olyan ered
ményre vezetlek, amelynek alapján, — ha 
nem volnék óvatos és csak egv kis optimiz
must csatolnék meggyőződésemhez, —- 
máris kijelenthetném,

hogy az ügy likvidálása n magánfelcket 
illetően Is abszolút biztosnak tekinthető.

Mindennek megvan az ellentétele. Kell 
hozni bizonyos áldozatokat, de nem a fe

„TUDOM, ÖRÖKRE BÉNA MARADOK"
— mondja a Bezerédy-ulcaipuderrazzia áldozata, aki még 
mindig mozdulatlanul fekszik a Rókusbán a női ön

gyilkosok kórtermében
A Rókus-kórház 30-as számú kórtermé

ben, a női öngyilkosok betegszobájában egy 
elkülönített ágyon fekszik Sz. Laura tizenöt
évé diáklány, aki, mint emlékezetes, négy 
hónappal ezelőtt a Rezerédy-uteai női felső
kereskedelmi iskola épületének második 
emeletéről levette magát. A kis diáklány, — 
akiről az a hír terjedt el, hogy gyógyultan 
hagyta el a kórházat, — vasárnap a Rókus
bán a lléfői Napló munkatársa elölt pana
szos hangon beszélt arról, hogy bizony,

még hónapokon át a kórházban kell 
maradnia.

— Az orvosok megnyugtattak ugyan, — 
mondja könnyezve a kis diáklány, — azt 
mondták, hogy pár hónap múlva felgyócvu- 
Jok, de

én tudom, hogv őrükre béna maradok.
így beszél Sz. Laura, aki — mint tudva- 

,óv<\ n,,pv hónappal ezelőtt azért követelt 
el öngyilkosságot, mert osztályfőnöknője 
li. n

piiderrnzzlát
rendezett. Az iskolai növendékeknek meg 
kellett mulatniok rotikiiljóikét, amelyeket az 
osztályfőnöknö átkutatott A tanárnő a ti

Z —Z.

17. Ch. Murrny: Lehull az álarc.
IS. Th. Gaulhier: Spanyolvér.
19. (icorge Snnd: A senklgyereke.
20. H. Courths-Mahler: A szép mostoha.
21—22. Marié Bernherdt: Félix és Fellcla I—IL
23. Farjcon: A vörös kilences.
24. Bider Ilnggard: Szép Ilonka.
25. hangiadé: A kis tündér.
26. Gcorgy: Játék a szerelemmel.
27. Priollet: A játékos leánya.
28—29. E. Werner; Az alpesi tündér.
30. Saulernes: Az Igazi boldogság.

Minden kötet 30 fillér.
Kapható trafikokban és vasútállomásokon.

leknek.
A felek teljesen megkapják azt, ami 

őket megilleti.
Megvan az egész program és én remélem, 
hogy holnap, vagy holnapután ezt a pro- 
grammot teljes egészében magukévá teszik 
mindazok, akiket ez a kérdés illet.

— Programom tegnap készült el és mai 
tárgyalásaim során teljes jóindulatot ta
pasztaltam ugy a vezető bankférfiaknál, 
mint az összes illetékes helyeken. A leg
határozottabban kijelenthetem tehát, hogy 
a gyors és biztos elintézésre meg van adva 
a lehetőség. Ami a likvidálás módját illeti, 
nem a kereskedelmi törvény szerinti likvi
dálást kell érteni, hanem egy olyan műve
letet, amit annak kel! elvégeznie, 

akinek a dolgai összekuszálódnak.
Ilyen összekuszáltság után az ember nem 
kőt uj üzletet, hanem előbb kibogozza a 
régi ősszebonyolodott ügyeket. Kizárólag 
ilyen értelmű likvidálásról van szó, morató
riumra nincs szükség.

Minden kommentár nélkül közöljük ezt 
a nyilatkozatot, amely érdekelt oldalról 
világítja meg a legújabb helyzetet.

Ugy a tőzsde, mint a magánfelek érdeké
ben gyors és energikus intézkedésekre van 
szükség, hogy a felfokozott izgalmak végre 
levezel helők legyenek.

zenötéves kislány rctiküljében púder helyeit 
Sz. Laurának egy fiúismerőséhez intézett el 
nem küldött levelét találta. A tanárnő fele
lősségre vonla a leányt, aki izgalmá
ban és félelmében leugrott az emeletről.

— Kilenc hétig — mondja érdeklődésünk
re — mozdulatlanul, testegyenesitő gépek 
között, kifeszitve feküdtem itt a kórházi 
ágyon, addig, amig eltörött csontjaim és 
csigolyáim összeforrtak. Lábaimmal, sajnos, 
még mindig baj van . . . Mozdulni még min
dig alig tudok ... De azért reménykedők. 
Hiszem, hogy még visszakerülhetek az isko
lába és folytathatom majd tanulmányaimat 
az egyetemen is, mert

tanárnő szeretnék lenni.
Ezeknél a szavaknál a Bezerédy-ulcai is

kola tanárnőiről kezd beszélni a fiatal lány. 
Elmondja, hogy Purébl főv. közoktatásügyi 
tanácsnok s az intézel több tanárnője, vala
mennyi osztálytársa meglátogatta őt beteg
ágyánál,

csak asztályfőnőknője nem kereste fel, 
aki a puderrazzlát rendezte 

s akinek dorgálása miatt az öngyilkosságot 
elkövette.

6-1S havi egyenlő részletre adunk
főbérlőknek és flx fizetésű egyéneknek

arany és ezüst ékszereket, nensa gyári ssőnyegeket, 
függönyt és tezlUárút, férfiruhát angol szövetből méret 
szerint és cipót. Varrógépet, kerékpárt és motorkerék
párt. Külföldi gramofont és lemezeket, rádiót, és fel
szereléseket. Alpacca és ezüst evőeszközöket, dísztárgya
kat. író- és porszivógépek, csónakok és motorcsónakok, 
nap. és esernyők nagy választékban. „Hermos", VI., 

DessewíTy ucca 21. üzleti órák 9—7-ig
vi.,

A budapesti kir. büntető törvényszék. B. XI. 6360— 
1927/13. szám. A magyar állam nevében! A budapesti 
kir. büntető törvényszék sajtó utján elkövetett rágal
mazás vétsége miatt Schwartz László ellen a vádtanács
nak B IV. 6360—1927/12. sz. vádhatározatában foglalt 
vád felett dr. Schadl Ernő kir. törvényszéki tanács
elnök nunt elnök, I’iacsek Győző kir. törvényszéki ta
nácselnök és dr. Eigein Kálmán kir törvényszéki biró, 
valamint dr. Szőke Benedek kir. törvényszéki jegyző, 
mint jegyzőkönyvvezető részvételével, dr. Gébéi Mihály 
ügyvédnek, mint fómagánvádló képviselőjének, a sza
badlábon levő vádlottnak és dr. Rajna Dezső ügyvéd
nek, mint védőnek jelenlétében. Budapesten, 1928. évi 
január hó 17. napján megtartott nyilvános főtárgyalás 
alapján a vád és a védelem meghallgatása után meg
hozta a következő Ítéletet: Schwartz László vádlott, 
budapesti születésű. 24 éves, izr. vallásu, budapesti la
kos. magyar állampolgár, katona nem volt, nőtlen, 
vagyontalan, hírlapíró bűnös a S. T. 33 §-a szerinti 
szerző az 1914. XLI. t.-c. 1. J-ába ütköző, a 3. §. 2. 
bekezdés 1. pontja szerint minősülő sajtó utján elkö
vetett rágalmazás vétségében, amelyet az állni köve
tett el, hogy Budapesten a „Glóbus" nyomdai müinté- 
zet r.-t. nyomdájában előállitott Hétfői Napló cimü 
időszaki politikai tartalmú lap 1927. évi április hó 25. 
napjáról keltezett számában „A csobaji gyilkosság, 
mint rágalmazás! per" felirat alatt közzétett cikkében, 
dr. Csobaji Gyula fómagánvádlóról oly tényeket állí
tott. amelyek valóság esetén nevezett ellen bűnvádi 
eljárás megindításának okai lehetnének és ót közmeg- 
vetésnek is kitennék. A cikk bűncselekményt megálla
pító részei a következők: . ......... a gyilkosság hátte
rében mint felbujtó nem más áll, mint a meggyilkolt 
Csobalyi fivére, dr. Csobalyi Gyula, aki dúsgazdag 
bátyjánál jóval kisebb vagyonnal rendelkezett és a még 
régebben létrejött örökösödési szerződés szerint egye
düli örököse lett fivérének". A kir. törvényszék ezért: 
Schwartz László vádlottat az 1914. XLI. t.-c. 3. §-ának 
2. bekezdése alapián, figyelemmel az 5340—1924. M E. 
sz. rendelet 4. §-ára, az 1925. XXXV. t.-c. 20. §-ának 
első bekezdése és a 63800—1926. I. M. sz rendeletre 
3 (három) heti fogházra, mint főbüntetésre, ezenfelül 
500 pengő, azaz ötszáz pengő 'pénzbüntetésre, mint 
mellékbüntetésre ítéli. A pénzbüntetést behajthatatlan
sága esetére u S. T. 41. J-a. az 1921. évi XXVIII. t.-c.

S-«. vn’ninint az 1925. XXXV. t.-c. 20. §-ának első 
bekezdése és a 63800-1926. I. M. sz. rendelet alapján, 
ot pengőnként egy napi fogházra kell átváltoztatni. A 
szabailságvesztésbüntctést megkezdésének napjától kell 
számítani. A pénzbüntetést az Ítélet jogerőre emelke
dés napjától számitolt 15 nap alatt végrehajtás terhe 
Tvví1/ a budaPMtI kir- ügyészségnél az 1892. évi 
n ?• §-.á.ba,‘ meghatározóit célra kell meg-
"z/"'- ',á‘Polt " Bp. 480. §-a alapján kőteles az eddig 
netalán felmerült valamint az ezután felmerülendő 
bűnügyi költségeket a rn. kir. államkincstárnak meg
térítem. Köteles a vádlott a Bp. 480. S-a értelmében 
az ügyvédi képviselettel felmerült költség cimén dr. 
Csobaji Gyula főmagánvádlónak 150 pengőt, azaz egy- 
százolven pengőt, az Ítélet jogerőre emelkedésétől szá- 
?*'•?  1 4,1,5 végrehajtás terhével megfizetni. A
„L, i - . zS"a‘ al;|l>ión az ítéletben megállapított
pénzbüntetésért és a bűnügyi költségekért elsősorban 
a biztosítékul letett összeg erejéig a Hétfői Napló ki
adója, amennyiben pedig ezeket a biztosíték nem fe
dezné, másodsorban az elitéit, harmadsorban a kiadó 

. va8>°nával, végül pedig a Glóbus nyomdai mü- 
intézct r.-t. nyomdatulajdonos felelő*.  A S. T. 43. <-a 
alaPMni köteles a Hétfői Napló cimü lap szerkesztője 
. in r. v’ ¥• 1 6lc‘et indokaival együtt a Hétfői Napló 
cimü időszaki lapban a jogerős ítélet kézbesítése után 
megjelenő legközelebbi, vagy azt közvetlenül követő 
y/mnak elején rendes nyomással minden lappéldányon 
íaIY i5Pn‘'A í1 k,n '^'ényszék főmagánvádlőt magán
jogi igényével a Bp. 5. §-a alapján polgári perre uta
sítja. Az ítélet jogerőre emelkedése után a Bp. 491. 
§-a alapján a kir. ügyészséggel, a S. T. 40. és 42. § ai 
alaPJan a Hétfői Napló cimü lap kiadójával és a 

cy%ndí1o müinlézc’ T-L nyomdatulajdonossal, 
i,é?Ür i ia - i! a ér|d'nében a Hétfői Napló ei iü
.rvé„v«It 8’tér^CJ1zlí5jéVL.e,1 kó^ndő. Indokolás: A kir. 

y m ai vadl0,t. beismerése, továbbá a szóban 
íuíun c,bkljok a főtárgyaláson felolvasott tartalma 
Sí . ar.k"vc,kez6 tényállást állapította meg: Buda- 
tlőinunH GI i,ix?e^"y0IVda’ müintézct r.-t. nyomdájában 
Mőílíbi1 tUn”V<wÓ1 X Is?p10 cimü politikai tartalmú 
hln s l^h’u27, nPr,1'J 2S- ."“Piáról keltezett számá- 
irJJ ói ii baJ. *y ilko’sá?- mint rágalmazási per" fcl- 
kmS,a reFrh,[!’Pi közlemény jelent meg. Ez a köz- 
focít?kn7kS0bm’ltíó|db|rtokos meggyilkolásával is 

Íil k * k' iTP,,y£l kaPcsolatosan azt állítja, hogy a 
gyilkosság hátterében, mint felbujtó a meggyilkolt 
S-hwir^' i(4S0ÍaJI ’ á,l‘ Ezl a birlaPÍ közleményt 
m?^lZiiAász ?• vádlo,< lr,a ás tétette közzé. A fő- 
u.Jií?. íz' ak' '"“Ráninditványát kellő időben ter- 
csz'ctte elő a cikk miatt a főtárgyaláson Bv. I. §-ába 
n -z. .? < ’• P°">Ja szerint minősülő sajtó utján

*iiráBa ™azá* vétsége cimén emelt vádat/ a 
vádlott ellen, mint a cikk szerzője ellen. A vádlott ^lM?ArvA b.°Ry a vád tárgyát képező cikket ő irta és*  
tétette közzé, bűnösségét azonban tagadta. Kijelentette blumxilSM UrayábS nem kivin la! 
Anná«.oy,iJCn?l xés a. fámagánvádlótól bocsánatot kért. 
Annak igazolására, hogy cikkében egy bírósági tárgya
ié? kéri“Rál lr ia meB’ védfl,ja y'já" - iratok beszerzé
sét kérte, azonban sem a kérdéses tárgyalást, sem az 
tudnnal 0^r ^rAa,nak4. a síán,á' megjelölni nem 
mim Vnmnivi !örYényszék az clőterjccsztett indítványt, 
Min’thoov ^!Vén?nl. é*J? é ra ,,cy V(,zel01- elutasította. 
állítása?7 a uvád 0 • sajl<?j u,)án kötteti lény
a f iénvóUiuc‘YR> >S4S0ran valónak nem bizonyultak 
s e tényállítások valóság esetén alkalmasak arra, hogv 
okálnm?folpáíianaie í“ a^0^0' elj\rás megindításának 
. ..l«n .. »* 1J- a5 ,és 61 körmcgvetésnek is kitennék: 
Liiíu In b^"0,.sáRét a rendelkező rész értelmében meg 
k^>el‘ áfiaP.ilam s őt, mint a cikk szerzőjét, meg kel- 
lelt büntetni A büntetés kiszabásánál a kir. törvény- 
vádloHen»kfőÜ körülménynek tekintette, hogy
víl °o . íomagánvádlót a legnagyobb bűnök cgyiké- 
is \ia x ’c^vörgyilkossággal gy anúsította meg, enyhítő 

h^Ó.nyncA ,ck4'"’c.'J?: a vádl"l‘ büntetlen előéletét 
bnRy fl ^ömagánvádlólól bocsánatot kért. Az ítélet

szakorvos
dél 10-4 és 7-8-to 
női betegeknek

I>r. Seholl anter or méta- Dr. Sehol! 68 különböző 
társát lúdtalp betétje helyre- typusu lábbetétjeiamegszo- 
hozza a láb harántboltozatot kott cipőben hordhatok ár 
Bütyök, tyúkszem és a talpon pontosan a lábhoz igazithatók 
levöbőrkeményedésstb hat- Mindenfajta lábbántalmat 
hatós gyógyszere. | korrigálnak és gyógyítanak.

Kármán Ml arcéi, Budapest,
IV., Piarista-utca 14. (Váci-utca sarok)

ellen in. 
büntető 
B. X). 
Csobaji 

büntetés

egyéb rendelkezése a felhívott törvényszakaszokon ala
pul. Budapest, 1928. január hó 17. Dr. Schadl sk. ft. 
elnök, dr. F.igen Kálmán sk. kir. törvényszéki bíró.

B. VII. 312(1-1928/19. szám. — B. XI. 6360-1927. szám. 
A magyar állam nevében! A budapesti kir. Ítélőtábla, 
mint büntető bíróság. A sajtó utján elkövetett rágal
mazót vétsége miatt vádolt Schwartz László " 
ditott bűnügyet, amelyben a budnpesti kir. 
törvényszék 1928. évi január hó 17. napján 
6360-1927/13. szám alatt Ítéletet hozott, dr. 
Gyula főmagánvádlónak képviselője utján a 
súlyosbítása végett, a vádlottnak pedig a bűnösség meg
állapítása miatt, a védőnek és dr. Elek Hugónak a 
..Hétfői Napló" kiadója nevében a bűnösség megálla
pítása és a Btkv. 92. S-ának nem alkalmazása miatt 
bejelentett fellebbezése folytán 1928. évi augusztus hó 
30. napján megtartott nyilvános fellcbbviteli főtárgyalá
son. amelyen Gadó István tanácselnök, továbbá dr. Bán 
József és dr. Soóky József kir. Ítélőtáblái bírák vettek 
részt, a jegyzőkönyvet dr. Koronki János kir. ítélőtáblái 
tanácsjegyző vezette, s a vád képviseletében dr. 
Csobaji Gyula fómagánvádló nevében dr. Géber Mihály 
ügyvéd járt el. mig a vádlottat dr. Bajna Dezső ügy
véd, különvédő képviselte, a vád és védelem meghall
gatása után vizsgálat alá vette s meghozta a következő 
ítéletet; A kir. Ítélőtábla dr. Elek Hugónak, ..Hétfői 
Napló" cimü hirlap kiadója nevében bejelentett felleb
bezését visszautasítja. Az elsőfokú bíróság ítéletét a 
kir. ítélőtábla helybenhagyja azzal a kiegészítéssel és 
helyesbítéssel, hogy a pénzbüntetés átváltoztatásánál az 
5310—1024. M. E. számú rendelet 7. §-át is felhívja és 
hogy az elsőbirói Ítéletben felsorolt személyeknek a St. 
10. és 42. §-ai alapján megállapított fokozatos vagyoni 
felelősségét a fómagánvádló részére megítélt költségre 
is. mint bűnügyi költségre kiterjedőnek tekinti. A Bp. 
179. és 480. §-a alapján arra kötelezi a vádlottat, hogy 
dr. Csohaii Gyula főmagánvádlónak az Ítélet jogerőre 
emelkedésének napjától számított 15 nap alatt, végre
hajtás terhe mellett a fellcbbviteli eljárás során fel
merült ügyvédi képviseleti költség cimén 40 azaz negy
ven pengőt megfizessen s kimondja, hogy az elsőbirói 
Ítéletben felsorolt személyeknek a St. 40. és 42. S-ai 
alapján megállapított fokozatos vagyoni felelőssége erre 
az összegre is, mint bűnügyi költségre kiterjed. Indo
kok: Dr. Elek Hugó, a ..Hétfői Napló" cimü hírlap 
felelős szerkesztője, de arra nézve, hogy nevezett hír
lap kiadójának a „Hétfői Lapok" ujságvállalalnak 
képviseletére jogosítva lenne, semmi adat nincs, sót dr, 
Elek Hugó, a „Hétfői Lapok" ujságvállalat képviselem 
tőre való jogosultságát, — habár arra ót a kir. tői*  
vényszék záros batáridő alatt a törvényes következ
mények terhe mellett felhívta, nem igazolta. Minthogy 
pedig valamely hirlap felelős szerkesztője a kiadó 
képviseletére külön felhatalmazás nélkül nem jogosult, 
a dr. Elek Hugó által a kiadó nevében bejelentett fel
lebbezés mint eme nem jogosult által bejelentett a Bp. 
389. §. s 400. §. 3. pontja értelmében a Bp. 422 §-áhoí 
képest visszautasítandó volt, az ügy érdemében: A kir. 
Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletében megállapított 
tényállást az ott felhozott bizonyítékok alapján szintén 
valónak fogadta cl. Az igy megállapított tényállás ala
pul vétele mellett a kir. ítélőtábla ugy találta, hogy a 
kir. törvényszék vádlott bűnösségét helyesen állapította 
meg, cselekményét törvényszerűen minősítette s a bün
tetését is a helyesen kiemelt és mérlegelt enyhítő és 
súlyosító körülmények alapján bűnösségének fokával, 
valamint cselekményének súlyával arányban szabta ki. 
A védelemnek a St. 44. §-ára alapított érvelése az első- 
bírói Ítéletben felhozottakon kívül azért nem helytálló, 
mert a hírlapi közleménynek egész tartalmából kétség
telen. hogy abban nem egy a bíróság előtt már lefolyt 
nyilvános tárgyalás eredménye van közzé téve, hanem 
a hírlapi közlemény a bíróság előtt folyamatban levő 
ügyben csak a hírlapi közleményt követőleg bekövet
kező tárgyalásról előre szolgáltat tájékozást és pedig 
olyan ügyben, amely vádlott ellen nem a rágalmazó 
tényállítások miatt volt folyamatba téve, hanem -azért, 
niert vádlott a rágalmazó tényállításoknak híresztelé
sével másokat meggyanúsított. Az elsőfokú bíróság ité- 

a 5- 3. bekezdése értelmében a Bp.
i' “hoz képest szükséges kiegészítéssel és helyesbí

téssel helybehagyandő volt. Az Ítéletnek egyéb rendel
kezései a felhívott törvényszakaszon alapszanak. Buda
pesten. 192«. évi augusztus hó 30. napján. Gadó István 
s. k tanácselnök, dr. Bán József s. k. előadó.

Ei í'x'i6, ’a928,21' sz' A magyar állam nevében? A' 
magyar királyi kúria a sajtó utján elkövetett rágalma
zás vétsége nuatt Schwartz László ellen indított hím- 

’ a!nc7bpn, a , budapesti kir. bfintetőtftrvényszék 
1928. évi január hó 17. napján B. XI. 6360-1927/13. 
vAhTa i «bKuxapcSx,l.kir- DöMlábla pedig a főmagán- 
yádlőnak. továbbá vádlottnak, védőjének és a kiadó 
képvisel, lének fellebbezésére 1928. évi augusztus hó 30. 
^]ón Bxi}nx ■■,'-’dr’92R/19. szám alatt Ítéletet ho- 
? *'-x ó r,íszír61 a B"- 385. g. 1. a. és 3. pontja 

alapián használt írásban nem indokolt semmiségi pa
nasza folytán az 1929. évi február hó 12. napján mrg- 
’aV°y , nV.,'/tnos tárgyaláson a koronaíigyészhelycttesé- 

k xj xj.ílá.hSn dr; r,rub<T Gvörgv ügvvéd. mint fő- 
rnagánvárlló képviselőjének és dr. Rajna Dezső ügvvéd. 
mint a védőnek meghallgatása után vizsgálat alá vette 
és meghozta a következő végzést: A m. kir. Kúria a 
'cmmiségi panaszt eltilnrff ja. Indokolás: A semmiség! 
nss R i ap a an‘ A vídrt. setJimiségi panaszának a Bp. 
S npo1íxa alapián bejelentett, s a St. II.
iiAi"?xk Rendelkezésére alapított része a kir. ítélőtábla 
'etednek vonatkozó és helyes indokaira való tekintet- 
tel alaptalan. A védő semmiségi panaszának a Bp. 385. 

u I'a n,aPJá" bejelentett s a II. Bn. 28. g-ára 
l P bKM.TC'Lr#m PCkIR, nzdr' a’aPla>an. mert a 
kÁrAlmA.,2 b X t C Sx''" he1l,VMcn megielölt bűnösség!

■ ek mérlegelése mellett, a vádlottra kiszabott 
a1»ni»! ; ninn.vi bűnösségének megfelel. Az.
" "Plnlnn semmiségi panaszt tehát, a Bpn. 36. g-ánnk 

értelmében, el kellett utasítani. Buda- 
l . i ’k-29; évi- rcbr',ár 1,6 ,2- nr- Slavclc Ferenc sk. 
knnal bíró, mint elnök, Csizinszky Ágost sk előadó.

I. a. pontja

Lebontják a piarista házat és szállodát építenek helyére
A tőváros terve a volt minisztériumi épület felhasználásáról

Mikor a népjóléti minisztériumban ciha- 
•Grúziák. hogy a főváros tulajdonában lévő 
dunaparli épületből kiköllílzködurk. a pd- 
rajiul:,in An/önbó.-d tervek merültek fr-l a 
jclsrnbn.lnló krtrmrlrlr, épület lelhattrnü- 
Inra tekintetében. Kezdetben nzl tervezték, 
bogy a magánliézakban elhelyezett fővárnál 
hivatalokat telepítik ide. jót a /óvrirö, ml- 
Toagn:<tn.ldgl ággosrldlga mdr rftrlrle, éli- 
trrjrsrlOt kOríletl. amely szerint itt knpott 
volna elhrlyerfsl „ bcíudrnjl plébrinlnhinatal 
’■ ü °’! " 'árosházán egy uj és rend

kívül érdekes terv merüli fel n népjóléli 
imnnzlénum kiköllözése következtében 
felszabadult fővárosi épület felhnsználásál 

illetően,
bamotte Károly dr pénzügyi tanácsnok 

konkrét lapét,latot kf,tilett, „mely szerint
■ tőváro. bontsa le a rö-| pl„r|,|„ hA,al 

és « lelket adja e|.
4 pénzügyi tanácsnokot ennek a javaslat

nak az előterjesztésében két szempont 
vezeti. Az egyik szempont az, hogy a város
rendezési és városszépészcli okokból el kell 
távolítani a Dunapartról ezt a monstruózus 
elavult építményt, a másik szempont vi
szont a kétségkívül nagy értékű teleknek 
megfelelő hasznosítását célozzál. Tudni kell 
ugyanis, hogy egész sereg ajánlattal árasz
tották el a fővárost különböző vállalkozók 
és érdekeltségek, akik mind igényt tartanak 
f""ek ” ?elí'knck a Megszerzésére. Ezek a 
vállalkozók

hatalmas modern szállodát akarnak 
építeni erre a telekre,

l.amotte  Károly dr. javaslatának sok hive 
van a főváros tanácsában, nem lehetetlen 
tehát, hogy ez a terv fog megvalósulni és 
njfír n legközelebbi jövőben lebontják ezt a 
hatalmas épületet, hogy helyére előkelő 
aunaparti szádodat építsenek, i
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Gábor Józsefet, az ooeraház 
Kitűnő taglát súlyos szeren

csétlenség érte
fl Balassagyarmat melletti HiGs-pusztán üdülése 

Közben agyvérzést kapott
Megrendítő szerencsétlenség híre érkezeti 

vasárnap délelőtt az Operaházhoz. Az első 
hírek szerint Gábor Józsefei az Operaház 
kitűnő tagját, a neves éneklenárl,

súlyos természetű betegség támadta 
meg 

vidéki tartózkodása közben, ugy hogy fele
ségéért és leányáért táviratoztak, kik ma 
reggel a nagybeteg Gábor Józsefhez utazlak.

Vasárnap az esti órákban érdeklődtünk 
Gábor József családjánál a nagybeteg mű
vész állapota iránt, ahol a következő felvi
lágosítást kaptuk:

— Szombaton délelőtt utazott el Gábor 
József Balassagyarmat mellett fekvő Illés
pusztára, rokonai látogatására. Csupán két

A járdán halálra gázolt 
az autó egy tíz éves diákot

A fantasztikus gázolás ügyében erélyes nyomozás indított 
a rendőrség

Vasárnap reggel nyolc óra tájban borzal
mas automobilszerencsétlenség történt Kő
bányán a Szent László-téren, ahol eddig 
meg nem állapított okokból a Bp. 37—307. 
számú

személyautomobil felszaladt a járdára 
és mielőtt a sofTőr gépét meg tudta volna ál
lítani,

egy tízéves kis diákot odapréselt a ház 
falának, úgyhogy a szerencsétlen kisfiú 

szörnyethalt.
A borzalmas szerencsétlenség láttára csak

hamar nagy csődület támadt és a közelben 
állók kétségbeesve siettek a gyermek segít
ségére. Percek alatt megjelentek a helyszí

Négytagú kiránduló társaság 
izgalmas kalandja a Dunán

Az örvény elragadta és felborította Haltenstein 
Oszkár részvény társasági igazgató csónakját

Izgalmas jeleneteknek voltak tanúi vasárnap 
délelőtt a dunai kirándulók, akik a megyeri 
gát mellett eveztek el csónakjaikon. Az egyik 
csónak, amelyben egy négytagú társaság ült. 
a megyeri gát felső csúcsánál felborult

a csónak utasai mindannyian a Dunába 
estek

és hosszas küzdelem után sikerült őket kimen

napos üdülésről lett volna szó, amelyet 
azonban a váratlan megrendítő szerencsét
lenség megszakított. Ma reggel táviratot 
kaptunk, ottani rokonainktól, amelyben 
tudattak minket arról, hogy Gábor József 
váratlanul súlyosan megbetegedett és min
den valószínűség szerint

agyvérzést kapott.
— Nem is tudjuk elképzelni, hogyan lehet

séges ez, hiszen Gábor József még nincs 
abban a korban, hogy ez a rettenetesen sú
lyos betegség elérhetné. Felesége és leánya 
természetesen azonnal autóba ültek, hogy 
felkeressék a nagybeteget, akihez egy fővá
rosi orvos-tanárt is levitték. Azóta más hirt 
a nagybeleg állapotáról nem hallottunk.

nen a mentők is, de nyomban megállapítot
ták, hogy a szerencsétlen kisfiú áldozatul 
esett a fantasztikus és eddig még fel nem 
dér itelt autó kalászt ró fának.

A rendőrség megállapította, hogy a sze
rencsétlenül járt diák Radocsányi Károly 

tízéves iskolai tanuló, 
aki édesatyjának, Radocsányi József magán
tisztviselőnek a Halom-utca 4. szám alatti 
lakásában lakott. A szerencsétlenül járt 
fiúcska reggelije után

sétálni ment le az utcára
és akkor érte utói végzete.

A rendőrség a halálos és fantasztikus 
gázolás ügyében erélyes nyomozást indított.

teni.
A csónak, amely Haltenstein Oszkár rész

vénytársasági igazgató tulajdona, a kora reg
geli órákban indult cl Újpestről, ahonnan az 
igazgató Mándoki László nevű barátjával és 
kél női hozzátartozójával Korányba akart ki
rándulni. A társaság minden baj nélkül ért a 
megyeri gát felső csúcsáig, ahol váratlanul 
megtörtént a katasztrófa. A részvénytársasági

Aki nemcsak avval törő
dik, hogy fogai gondosan 
ápoltaknak látszassanak, 
hanem súlyt helyez a száj 
és a fogak tökéletes higi
éniájára is az használja az 
Odol fogpépet és az Odol 
szájvizet.

igazgató barátja, Mándoki László még kezdő 
evezős és a megyeri gát felső csucsánál lévő 
veszedelmes örvényben a viz kikapta kezéből 
a lapátot. A fiatalember az evező után kapott, 
de ebben a pillanatban a csónak megbillent és 
négy utasával együtt felborult. Az a hely, ahol 
a szerencsétlenség történt, egyik

legveszélyesebb helye a pestfeletti Duna- 
szakasznak,

ahol már számos halálos szerencsétlenség tör
tént.

A felborult csónak uasainak rémült sikolto
zásait szerencsére meghallották a környéken 
evező csónakok utasai, akik azonnal a rész
vénytársasági igazgató társaságának segítségére 
sietlek. Elsőnek merült fel a vízből Mándoki 
László, akii beemeltek az egyik csónakba. A 
mentésre siető kirándulók most a többi három 
hajótöröttet igyekezett kimenteni, de ezek 
hosszú percekig nem merültek fel a vízből 
Már azt hitték, hogy az örvény mindhármukat 
lerántotta a mélybe, amikor percek múltán 
felbukkant a vízből Haltenstein Oszkár igazoló. 
Az igazgató kitűnő úszó és csak annak köszön
hette megmenekülését, hogy nem vesztette el 
lélekjelenlétét, hanem

minden erejét összeszedve Igyekezett ki
jutni az örvényből.

Vass József, Scitovszky 
és Dréhr Imre adták le szavaza
tukat elsőnek a mai Társadalom

biztosító szavazáson
A miniszterelnök holnap szavaz

Az Országos Társadalombiztosító Intézet 
autonómiai választása, amelynek során a 
közgyűlési kiküldötteket, vaalmint a kerü
leti választmányok tagjait választják meg 
— ma kezdődtek meg. A fővárosban negy
vennyolc helyen állítottak fel szavazatszedő 
küldöttségeket, ahol mindazok, akiknek 
szavazati joguk van, megjelenhetnek és a 
titkos szavazás során bedobhatják az ur
nába szavazataikat. A főváros különböző
iskolái, középületei szolgálnak a választás 
színhelyéül és minden egyes ilyen helyen 
külön szavazatszedő bizottság működik.

A legtöbb szavazatot a mai nap folyamán 
az Országos Társadalombiztosító Intézet 
székházában felállított szavazóhelyiségben 
adták le. Itt, a Fiumei-uti székházban reggel 
pontban kilenc órakor

elsőnek Dréhr Imre népjóléti állam
titkár jelent nieg. hogy leadott szavaza

tával megnyissa a szavazást.
Hosszú sorban követték azután egymásután 
munkaadók és alkalmazottak, elegánsan öl
tözött gyárosok és egyszerű iparosok, vagy 
fejkendős cselédek. Féltizenegykor újra 
illusztris szavazója volt a Fiumei-uti sza
vazatszedő bizottságnak:

Vass József népjóléti miniszter érkezett 
meg.

Néhány perccel utána pedig Scitovszky Béla 
belügyminiszter is eljött, hogy leadott sza
vazatával szaporítsa a voksok számát. 
Scitovszkyl államtitkárja, Sztranyavszky 
Sándor követte a szavazásban.

A mai napon adta le szavazatát Ripka 
Ferenc főpolgármester is a Társadalom
biztosító központi épületében.

I
Párisién Grill
VI., PAULAY EDE UTCA 85.
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Ekkor már egy csónak megközelítette Wallen
stein felborult csónakját is, és mivel a két nő
nek semmi nyoma sem volt, megkísérelték a 
csónakot megfordítani, mert azt hitték, hogy a 
nők a felborulás pillanatában a csónak alá 
kerültek. Az. egyik nő sikerült is itt megtalálni, 
amint már áléit állapotban is

görcsösen kapaszkodott a csónakba.
Megállapították, hogy ha a segítség még né
hány percet késik, ugy az igazgató női hozzá
tartozója nem bírta volna tovább a kétségbe
esett küzdelmet a hullámokkal.

Haltenstein igazgató és barátja ekkor ké.t- 
ségbecsclen kezdték keresni a társaság negye
dik tagját, az igazgató unokahugál, de több 
mint tiz perc lelt el. amig végre néhány száz 
méterrel a szerencsétlenség színhelyétől a fia
tal leány teste felbukkant a vízből. A partra 
vitték, ahol csakhamar sikerült eszméletre térí
teni és ekkor a leány elmondotta, hogy

az örvény őt is elkapta.
de mivel jó úszó, sikerült kimenekülnie a viz- 
tölcsérből, több száz métert úszott a viz alatt, 
amig el nem vesztette, eszméletét. Ekkor azon
ban testét felvetette a viz és a környéken ku
tató csónakok egyike szerencsére észrevette és 
kimentene a Dunából.

Bethlen István gróf miniszterelnök, aki 
ma még nem tartózkodik a fővárosban, 

a holnapi nap folyamán fog leszavazni.
A Hétfői Napló munkatársának alkalma 
volt Dréhr lnne népjóléti államtitkárral 
rövid beszélgetést folytatni a késő délutáni 
órákban a Társadalombiztosító Intézet vá
lasztásáról.

DRF.hr IMRE államtitkár
a következőket mondotta.

-- A ma délelőt folyamán
végigjártam az összes szavazatszedő 
küldöttségeket és mindent a legnagyobb 

rendben találtam.
Feltűnő, hogy már az első negyedórákban 
rengetegen jöttek el szavazni és tömeges, 
nem várt méretekben özönlölték el a szava
zatszedő bizottságok helyiségeit. Mindezek 
ellenére a munka mindenütt a legnagyobb 
rendben és nyugalommal folyik.

Vasárnap előreláthatóan leszavaz a sza
vazásra jogusullak nagyobb része. Holnap 
még egész nap folyni fog a szavazás és azt 
csak a késő esti órákban zárják le. A szava
zás eredményeinek kihirdetése

csak n jövő hét közepére 
várba ló.

ATÖKÉLETES IZZÓLÁMPA
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Befulladt a hortobágyi 
halastóba Sziícs János 
cserkészparancsnok 

Debrecen, május 12.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Két né

met cserkész világkörüli utján vasárnap 
Hajdúszoboszlóra érkezeit. A cserkészek 
kérésére a Hajdúszoboszlói polgári iskola 
cserkészcsapatának vezetője, Szűcs János 
cserkészparancsnok elkalauzolta őket a 
Hortobágy-pusztára.

A hortobágyi puszta megtekintése után a 
délutáni órákban, — minthogy óriási volt 
a hőség. a cserkészek a hortobágyi halas
tóban megfürődtek. Szűcs János kissé 
mélyen úszott be a halastóba s

a ló hináros részébe kerülve, még mi
előtt bárki segítségére siethetett volna, 

elmerült.
A vizbefult cserkészparancsnnk holttestét 
vasárnap a halastóból meg nem sikerüli 
kiingni.

Az. eljárás megindult annak megállapí
tására, hogy a szerencsétlenségért kit terhel 
a felelősség.

A vasárnapi lovasversenyen 
két baleset történt

Vasárnap tartották meg a Tatlersaalban 
a főiskolai lovasversenyt, amelynek sport
eredményéről lapunk más helyén számo
lunk be. A verseny alatt kél sajnálatos 
baleset történt Genccskó Andor dr. urlovas, 
az Állatorvosi Főiskola tanársegédje ver
seny közben

felbukott a lovával, a lé) maga alá 
temette

és az urlovas zúzott sebeket szenvedett. A 
mentők súlyos állapotban szállították a 
Bakonyi klinikára.

Valamivel később egy fényképész szen
vedett balesetet. Az egyik versenyző csapat
ból, mikor n sövénykorlátot akarták át
ugrálni

egy ló megbokrosodott 
és nz akadály végénél tartózkodó fényké
pészek felé rohant. A fotográfusok gépeiket 
fclnyalábolva, ijedten futottak szét, azonban 
egyikük, Pobuda József már nem tudott ki
térni a ló elöl.

A megvadult 16 legázolla Pobmlát, 
aki eszméletlenül, véresen terült el a földön. 
Végül sikerült a megbokrosodott lovat meg
fékezni és Pohudát kiszedték n ló patái 
alól. Nyomban a mentőket hivták, akik 
elsösegitségbcn részesítették és a nyergeid 
helyiségben bekötözték sérüléseit.

Ripka főpolgármester 
vasárnap megtekin

tette a vásárt

„Boldog leszek, ha egy szent 
emelkedésről én is megláthatom 

Nagymagyarországot'*
— mondotta Apponyi vasárnapi revíziós beszédében

Kaposvár, május 12.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) A Magyar 

Nemzeti Szövetség Somogy megvei körének 
meghívására vasárnap délben háromnegyedegy 
órakor Kaposvárra érkezett gróf Apponyi Al
bert, hogy előadást tartson

Magynrország külpolitikai helyzetéről.
Az ősz államférfi kíséretében voltak Kratoch- 
ívill Károly nyugalmazott tábornagy, Eötte- 
vényi Olivér nyug, főispán, a külügyi társaság 
ügyvezető elnöke, Gőmöríj Leim László és Ge- 
revich Tibor miniszteri tanácsosok. A kapos
vári pályaudvaron dr. Vétek György polgármes
ter üdvözölte Apponyi Albert grófot, aki vála
szában többek közt ezeket mondotta:

— Ha nem érhetem meg magas korom tör
vényszerű következményeként azt az időt. azt 
a célt, amiért mindnyájunknak dolgozni szent 
kötelessége és miként Mózes nem tehette be 
lábút az ígéret földjére, de Hehron csúcsáról 
megláthatta azt.

boldog leszek, ha egy szent emelkedésről 
én Is megláthatom Nagymagyarországot.

A pályaudvaron ezernyi torok éljenezte meg 
Apponyi Albert grófot, aki a kaposvári társa
dalom előkelőségeinek kíséretében fellobogózott 
házak között hajtatott báró Weiszenbach Iván 
Somogyvárinegye főjegyzőjének lakására, onnan 
pedig a kaposvári Nemzeti Kaszinóba, ahol ün
nepi ebéd folyt le.

Délután félhat órakor a Városi Színház zsu 
tolásig megtelt nézőtere előtt tartotta meg a 
nagy államférfiu előadását. Az előadás előtt 
Tallián Andor nyugalmazott alispán üdvözölte 
Apponyi Albert grófot és mondott hálás köszö
netét azért a fáradtságért, amelyet magas kora 
ellenére hozott azáltal, hogy elutazott előadást 
tartani, megcsillogtatni egy szebb magyar jö
vendő álomképét.

Eötlövényi Olivér, a külügyi társaság ügy
vezető elnöke ismertette ezután a külügyi tár
saság célját. Bámulatot! arra, hogy a külügyi 
társaság propagandát fejt ki azért, hogy Ma

gyarország lakosságát. — amely általában poli
tikailag érett lakosság, — megismertesse a kül
földdel és a külföld problémáival, a körülöttünk 
élő lakosság helyzetével.

Kitörő lelkesedés közepette emelkedett ez
után szólásra

APPONYI ALBERT gróf, 
aki csak percekig tartó taps után kezdhette meg 
előadását

Elsőnek rámutatott arra, hogy mindjobban 
értékeli a külföld a Magyarországgal való ba- 
rátkozást. Megemlékezett Olaszországgal való 
jó viszonyunkról és kiemelte annak jelentősé
gét. Ezután a nemzeti kisebbségek védelmével 
és az általános leszerelés kérdésével foglalko
zott. A nemzeti kisebbségekről szólva hangoz
tatta, hogy a népszövetség legutóbb bizottságo
kat küldött ki a nemzeti kisebbség védelmére.

Az általános leszerelésről szólva kifejtette, 
hogy a leszerelésre vonatkozó békeparagrafusok 
egy cikkelye kimondja, hogy a legyőzött álla
mok átmenetileg tartoznak a leszerelést végre
hajtani. Mindezideig azt akarták, hogy

a bennünket környező utódállamok ötszáz
ezer álllg felfegyverzett katonasággal ren 
delkezznek és minekünk ennek ellenére a 
törvény erejével és szigorával megparan

csolják a leszerelés végrehajtását.
— Amig — úgymond — ez a két kérdés el 

nem inléztetetl véglegesen, addig a közel jövő
ben nem jósolok kivezető utakat Mindazonáltal, 
hogy a magyar nép lelki felkészültségét kellően 
megőrizzük és azt a lehetőségig fokozzuk, szük
ség van arra, hogy

nyugodt belpolitikai állapotot teremtsünk.
A nyugodt belpolitikai élet megteremtéséhez 
gazdasági függetlenség szükséges.

Apponyi Albert gróf előadását hosszasan és 
lelkesen meglapsolta a színházat zsúfolásig 
megtöltő közönség. Az ősz államférfi tisztele
tére esti nyolc órakor a kaposvári Turul-szálló 
nagytermében kélszázteritékes bankettet ren
deztek.

■ tüdővész terjedése ellen színdarabbal 
küzdeni nem lehet.

Bármennyire sikerült is az egyke-rendszer 
ellen rendezett turné, ilyen sikert nem lehet 
várni akkor, amidőn a tüdővész terjedését 
akarjuk megakadályozni. Külön érdekes
sége ennek az ügynek a vidéki színészek 
közbelépése is, akik most memorandummal 
fordultak a kormányhoz és tiltakoztak en
nek a hetvenezer pengős szubvenciónak a 
folyósítása ellen, azzal az indokolással, 
hogy

a kormány a vidéki színészet támoga
tására egész esztendőben mindössze 

nyolcezer pengőt fordít.
A vidéki színészek, akik ennek a szubven
ciónak a megadása ellen tiltakoznak, nyi
tott kaput döngetnek, mert

a népjóléti miniszter Garamszeghy 
Sándor kérését végleg elutasította.

A népjóléti miniszter ezt az elutasítást az
zal indokolja, hogy

a tüdővész ellen nem színdarabbal, 
hanem szanatóriumok felállításával, az 
orvosok számának szaporításával és 
megfelelő gyógyszerek alkalmazásával 

lehet küzdeni.
Vass József népjóléti miniszter ebben a 

felfogásában hajlithatatlan, a tüdővész el
leni turné tehát elmarad.

Motorkerékpár üldözés 
a körúton

Négy fiatalember revolveres 
merénylete egy Király uccai 

kereskedő ellen

Tízezrek látogatása az utolsó előtti napon
Az ország kőzőaivégc nz elmúlt vnsárnapon is 

újból tizewrszám kereste fel a vásárt. A láto
gatók Özőnlése már a kora reggeli óráktól 
kezdve szinte változatlan erővel tartott, közvet
len a zárás pillanatáig. A vásár legnevezetesebb 
vendége vasárnap Ripka Ferenc főpolgármes
ter volt, akit Székács Antal és Blttncr Jónos a 
kamara alelnökit, valamint a vásár vezetősége 
részéről pedig Fischer Emil Vértes Emil és Hal- 
lóssy István fogadtak. Ugy a kamara, mint a 
Vásár vezetősége az üdvözléssel egyidőben há
lás köszönetét mondott a főpolgármesternek 
azért a hathatós támogatásért, amellyel előse
gítene a vásár ezévi területének átépítéséi és 
modernizálását. A látogatás során a főpolgár
mester a legalaposabban megnézte a vásár min
den egyes csoportjál, távozásakor |>edig a kő
vetkező kijelentést tette:

.4 ndsdr hatalmas injekció volt, amelynek 
hatásától felfrissült a főváros egész gazdasági 
élete. Most, hogy a vásár ragyogó 10 ünnep
napja tart, látjuk csak. hogy mit jelent az iga
zán pezsdülŐ gazdasági élet és mit jelent a va
lóban hatalmas idegenforgalom. A vásár 10 
napja alatt eltűntek a főváros utcáiról a gyá 
szosképii emberek, akik az előző hónapokban 
oly szomorú arccal járták az utcákat. Kár, hogy 
a vásár csak 10 napig tart és hogy a kereske
delmi éleinek ezt a ragy fellendülését ma még 
csak a vásár tudja cgv évbon egyszer megterem
tőn!.

Nem mindennapi, részletekben bővelkedő 
zsarolási bűnügy vádlottéi fölött hirdetett 
ítéletet szombaton a budapesti büntetötör- 
vényszék Molnár-tanácsa. A vádlottak pad
ján négy fiatalember ült: Kovács Tibor, 
Vandracsek János, Vikra Sándor és Tirnauer 
Károly, akik ellen az volt a vád, hogy né
hány hónappal ezelőtt megzsarolták Taub 
Károly Király-utcai textilkereskedőt.

A tárgyalás során kiderült, hogy Taub 
Károly múlt év őszén nagyobb mennyiségű 
textilárut adott el Tirnauer Károlynak, aki 
szentesi kereskedőnek mondotta magát. Tir
nauer a vásárolt ánikról váltót adott január 
1-i lejárattal. A váltót azonban annak

lejártakor Tirnauer nem váltotta be, 
úgyhogy azt kénytelen volt a Király-utcai 
kereskedő megóvatolni.

Január 3-án éjszaka négy fiatalember 
csöngetett be abba a Király-utcai házba, hol 
Taub Károly családjával együtt lakott. A 
házmesternek azt mondották, hogy 

vacsorára hivatalosak Taubékhoz, 
mire az, gyanútlanul tovább engedte őket. 
A négy fiatalember egyenesen Taubék laká
sához sietett és ott becsöngettek. A csenge
tésre Taub maga nyitott ajtót és képzelhető 
volt megdöbbenése, amikor

négy, revolverrel felfegyverkezett fiatal
emberrel találta szembe magát.

— Bitang zsidó, most meglakolsz! — ri- 
vált rá Kovács Tibor, ki szemmclláthatóan a 
négy harcias fiatalember vezetője volt. —- 
Add vissza a megóvatolt váltót, vagy keresz

tül lövünk!
A kereskedő alkudozni próbált a fiatalem

berekkel az előszobában s ezalatt az idő alatt 
felesége, aki a szomszédos hálószobából 
végighallgatta a jövevények és a férje kö
zött folyó vitát nem vesztve el lélekjelenlé
tét,

a főkapitányságra telefonált segítségért. 
Mire a kereskedő bement dolgozószobájába, 
hogv a Wertheim-kasszából kiszolgáltassa a 
támadóinak a kívánt váltót,

a főkapitányságról meg Is érkeztek a 
detektívek, 

akik ártalmatlanná tették az egész társa
ságot.

A most megtartott főtárgyaláson Tirnauer 
azzal védekezett, hogy a tőzsdén eispeku- 
lálta minden pénzét s nem volt egy krajcárja 
sem, amivel váltótartozását kiegyenlítse. 
Ezért folyamodott ahhoz a szokatlan esz
közhöz, hogy ilyen módon szerezze vissza 
adósságlevelét a megrémített kereskedőtől. A 
másik három vádlott azzal védekezett, hogy 
őket Tirnauer bujtotta fel. különben sem 
volt szándékukban az, hogy a revolvert, 
amelyet a kereskedőre fogtak, el is süssék.

A törvényszék
bűnösnek mondta ki a vádlottakat zsa
rolás bűntettében és ezért Tirnauer Ká
rolyt, mint felbujtót hathónapi, a má
sik hármat pedig három-három havi 

fogházbüntetésre ítélte.
A vádlottak az Ítélet ellen fellebbezést jelen
tettek be.

A rendőrség letartóztatott há
rom fiatalembert, akik kerék
párszenvedélyből lopkodták 

a motorkerékpárokat
Körülbelül két hónap óta alig múlt el nap, 

hogy a budapesti főkapitányságra jelentés ne 
érkezett volna arról, hogy ismeretlen lettesek 
az utcáról oldalkocsis motorkerékpárokat haj
tottak el és ezeket a gépeket azután másnap 
reggel összetörve, vagy motordefíektussal a vá
ros legkülönbözőbb helyein találták meg a 
rendőrök.

A legforgalmasabb pontokról tűntek el a mo
torkerékpárok, hol a Vilmos császár-utról, hol 
az Andrássy-utról, hol a Rákóczi-utról, de igen 
gyakran kisebb forgalmú helyekről is, igy az 
Akadémia-utcából, a Hajó-utcából és Szalag
utcából. Akadt olyan motorkerékpár is, ame
lyet

két hét leforgása alatt kétszer vittek el 
az ismeretlen motorkerékpáros banditák és 
azután egy napi és egy éjszakai használat után 
megrongálva a perifériákon hagytak.

A tömeges panaszra erélyes nyomozást indí
tott a rendőrség és a szerencsés véletlen vasár
napra a rendőrség kezére szolgáltatta a tettese
ket. Szombaton délután történt, hogy Szécsenyi 
Andor kereskedő a Teréz-körut 46. számú ház 
előtt hagyta a Bp. 43—616 rendszámú motor
kerékpárját. Amikor a házból kijött, megdöb
benve látta, hogy

két ismeretlen fiatalember nagy tülköléssel 
éppen elindul gépével.

Egyik a gépet vezette, másik az oldalkocsiban 
ült. A kereskedő kiabálni kezdett, de izgalmá
ban nem tudta megértetni magát a járókelők
kel, hirtelen

taxiba ugrott és üldözni kezdte a motorján 
száguldókat.

A Szobi-téren sikerült is utolérni őket és a 
rendőr a két fiatalembert bekisérte a főkapi
tányságra. Egyikük fiatalkorú motorszerelő ta- 
nőne, a másik ifjú Csordás Károly, 20 éves 
aranyozó segéd, akik bevallották, hogy igen 
sok esetben hajtottak el mór idegen motor
kerékpárokat és sok ilyen vállalkozásban vett 
részt velük Haja József 20 éves tejkihordó is, 
akit azután a rendőrség szintén előállított. A 
három fiatalember kétségbeesetten adta elő a 
főkapitányságon, hogy körülbelül két hónap 
óta vadásznak a gazdátlanul álló motorkerék
párokra, ezekkel azután nagy túrákra, esti- és 
éjjeli kirándulásokra járnak. Elmondották, 
hogy valóságos
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A népjóléti miniszter nem ad 
szubvenciót Garamszeghynek 

a tüdővész elleni turnéra

szenvedélyük a motorkerékpározás 
és mivel saját géphez nem tudtak jutni, ott 
vették birtokukba a motorkerékpárt, ahol tud
ták. Élénken hangoztatták, hogy lopási szán
dékuk nem volt, hiszen a motorkerékpárt soha
sem vitték haza, sohasem akarták eladni, semmi 
más céljuk nem volt, minthogy élvezzék azt a 
gyönyörűséget, amit a motorkerékpár szágul
dása ad meg.

A védekezést a rendőrség nem fogadta el és 
mindhármukat többrendbeli lopás büntette 
miatt előzetes letartóztatásba helyezte. A 16 éves 
motorszerelő tanoncot a fiatalkorúak bíróságá
nak adják at. B

MEISTER HÁZI 
SZAPPAN

Goramsrcü/jy Sándor a Nemzeti Színház 
művésze, azzal a kéréssel fordult a népjóléti 
miliszterhez. hogy utaljon ki számára 70 000 
pengőt és ő ezzel az összeggel a nyár fo
lyamán stággione társulattal a magyar vi
déki városokban propaganda előadásokat 
rendez a tüdővesz ellen.

Garamszeghy Sándor akcióját Klehcls- 
herg Kunó gróf kultuszminiszter 'TŐsen 
támogatta, sőt a hetvenezer pengős 
szubvenció megadása érdekében szemé 

lyesen la közbenjárt.

Legutóbb egyes napilapokban élesen tá
madták a kormányt ennek a hetvenezer 
pengős szubvenciónak az ügyében és ezért a 
Hétfői Napló munkatársa a népjóléti mi
nisztériumban érdeklődött aziránt,- hogy 
megtörténi-e már a döntés.

Illetékes helyről
a következő érdekes felvilágosítást kaptuk:

— 1 áss József dr. népjóléti miniszter, 
Garamszeghy Sándor kérését nem teljesiti. A 
népjóléti miniszternek ugyanis az a felfo
gása. hogy

<aiCHiy Eit János |
BMlapMl, Erzsmi-korut 20. ~ ~ 
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abbazia palace-hotel

~ ^Társadalombiztosító ügyfeleinek figyel
mébe. Ügyfeleink részére az Intézet ma és 
holnap nein teljesít szolgálatot. Kérelmek és 
panaszok felvétele, felvilágosítások adása e 
napokon teljesen szünetel. Május hó 15-től 
(szerda reggel 8 órától) ismét rendes hivatalos 
órák fognak tartatni. Az orvosi rendelések az 
önkormányzati választások egész időtartama 
alatt rendesen megtartatnak. Az önkormányzati 
választásokkal összefüggő ügyekben az Inté
zel központja az érdeklődőknek a választások 
**r,a™a alatt is egész napon át rendelkezésére 
all. Országos Társadalombiztosító Intézet.

— Uj gycrmekszanafórlum nyílik meg e hó 
15-én a budai hegyvidék legszebb helyén, ide
ges, vérszegény, rosszultáplálkozó és beteg 
’W gyengélkedő gyermekek részére. Villany
kezelés, hizókura, diétás koszt. Szabadvíz, ho
mok és légfürdők. Felvilágosítást ad dr. Beái 
Károly főorvos. Fáik Miksa-utca 13. Telefont 
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Minden incidens nemül folvtaK le 
a becsi ndpgyuieseK és felvonulások

Bécs, május 12.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A ma ren

dezett tüntetések kedvezőtlen időben foly
tak le- Már jóval megkezdésük előtt

zuhogott az eső
és később is az eső hol megeredt, hol elállt. 
A szembenálló táborok felvonulásának a 
hatóság intézkedésének megfelelően elkü
lönítve kellett történnie. Így a Ringstrassen 
csak a Heinuvehrek és a keresztényszocia
lista szövetségek vonulhattak fel, a szociál
demokraták csapatai a körutat csak a külső 
kerületekben való átvonulásra szelhették 
egyes pontokon át. Minthogy pedig ez is el
térő időpontokban történt,

összeütközésekre, sőt érintkezésre sem

Jeritza Mária két hetes tartózko
dásra Budapestre érkezett

Ma délután a bécsi gyors elhozta a ren- 
’des, de várvavárt tavaszi vendégünket 
'Jeritza Máriát. A ragyogóan szép, szőke 
világhírű énekesnő szürke uliruhájában, 
frissen lépett a Keleti pályaudvar perron- 
jára, ahol azonban

elmaradt a hivatalos iinnepies fogad
tatás.

[jeritza Mária egyenes kívánságára, még az 
Operaháztól sem várta senki. Komornája

Borzalmas szerencsétlen
ség szappanfőzés közben
Palati főmérnök birtokán belezuhant a szappan

főző kondérba és halálra égette magát
A? egyik fővárosi szanatóriumban ma 

reggel meghalt Palati György 32 éves fő
mérnök, akinek korai halála igen tragikus 
körülmények között következett be. Palati 
főmérnököt két nappal ezelőtt éjnek idején 
autón szállították fel Békéscsabáról

súlyos égési sebekkel a budapesti 
szanatóriumba.

Itt azonnal ápolás alá vették, az orvosok 
azonban előre látták, hogy állapota ment
hetetlen, mert

harmadfokú égési sebesülései bőrének 
több mint kétharmadát elpusztították.

A szerencsétlen főmérnök leírhatatlan ki 
nők között tényleg ma reggelre meg is halt.

A főváros társadalma előtt is közismert 
főmérnök tragikus halálának igen érdekes 
előzményei vannak. Patai Györgynek Bé
késcsaba közelében, Csótömő községben 
kisebb földbirtoka van. A főmérnök néhány 
nappal ezelőtt ide utazott le, hogy meg
nézze, mennyire haladtak előre birtokán a 
tavaszi mezőgazdasági munkálatok. Pa- 
latiék egyik tanyáján szappant főztek és

a kondért körülbelül egy emelet ma
gasságban hatalmas fahasábokra állí
tották fel, nehogy az ott játszadozó

S + I + Ó + F + O + K 
étterme!^PENZIÓI PUnkösd elött szombaton 
és STRANDFÜRDŐJE május 18-án

megnyílnak!
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volt semmiféle alkalom.
A Burg kapujával szemben, amely mögött 
a Heinuvehrek zászlószentelési ünnepségé
nek egy része folyt le, valamint a Károlij- 
templomnál, a koreszlcnyszociáilsták gyüle
kezőpontjánál,

kommunista csoportok verődtek össze, 
amelyeknek zavarkeltési kísérleteit azonban 
a mindenütt nagy apparátussal felvonuló 
rendőrség csirájában megakadályozta. A 
Burg-téren rendezett tüntetés vége felé zá- 
porszerü eső kezdődött.

A munkások sporlegyesüleleinek propa
gandafelvonulásai a külső kerületekben pro 
gramszerüen folytak le és többnyire már a 
Heimwehr-tüntetcsek előtt befejeződtek.

azonban jóval több kofferre és utipod- 
gyászra ügyelt, mint a múltban. Ennek titka 
az, hogy Jeritza Mária ezúttal

két teljes hetet fog Budapesten eltöl
teni.

Jeritza Mária budapesti operaházi pro
gramja ismeretes, ma azonban eldőlt az is, 
hogy biztosan resztvesz Kerner nyugalma
zott fözeneigazgató részére rendezendő 
operai díszelőadáson.

gyermekek valamelyikét baleset érje.
A főmérnök, hogy megvizsgálja a szappan
főző üstöt, felmászott a magas faalkot
mányra és ekkor történi a szerencsétlenség. 
Vigyázatlanságból ugyanis igen közel me
részkedett a kondér széléhez, ott megcsú
szott és mielőtt még bárki segítségére siet
hetett volna,

belezuhant a kondérba.
Segélykiáltásaira természetesen azonnal em
berek rohantak elő, akik botok, rudak és 
kötél segítségével csakhamar kihúzták a 
főmérnököt a forró katlanból. Autón rögtön 
Békéscsabára szállították a sebesültet, azon
ban már minden orvosi kísérlet hiábavaló 
volt.

A szerencsétlen főmérnök
testét annyira összeégette a maró fo
lyadék, hogy úgyszólván egyetlen ép 

darabka sem maradt rajta.
A békéscsabai orvosok lesújtó véleménye 
után a családtagok, hogy minden lehetőt 
megkísérel jenek, autón még aznap éjszaka 
Budapestre hozták a szerencsétlenül járt 
főmérnököt, igy történt azután, hogy Palati 
György Budapesten halt meg. Felesége és 
kél árvája gyászolja.

A boldog béke pompája elevenedett 
meg a harmincharmadik Király-díjon
Hölgyek káprázatos divatrevüje, urak cilinderversenye és egy 

uj kreáció: a cilinderes úrvezető
Harminckét év telt azóta, hogy Blaskovich 

Ernő ur lova: Dandár célbafutott a százezer 
aranykoronával jutalmazott Király-dijon és 
most, a harmincharmadik évfordulón a leg
öregebb turfrókáknak és a társasági élet kró
nikásainak is meg kellett erőltetni magukat, 
hogy emlékezni tudjanak ilyen „remek" kö
zönségre és versenyr-.', mint az idei Király 
díjra. Bizonyos, hogy a boldog béke óta ilyen 
ragyogó publikum nem gyűlt össze a Idgklasz- 
szikusabb magyar verseny ünneplésére.

Mintha a békevilág elevenedett volna meg 
ezen a napsütötte májusi vasárnapon a ma
gyar Epsom zöld pázsitján.

A kormányzói páholyban Horthy Miklós 
kormányzó és a felesége Albrecht főherceggel 
beszélgetnek, mellettük Auguszta főherceg
asszony és kísérete

Az aranypatkósok
páholyára ki lehetett volna tenni a táblás ház 
feliratot. Zichy János. Wencklieim Dénes, 
Andrássy Géza, Festetich György, Károlyi 
László, a fóti gróf, Eszterházy László, a 
Csákyak, Czirákyak. Erdődyek, a Harkányi 
bárók, Odescalchi Béla herceg, Pallavicini 
György örgróf, Batthyány Elemér, Sigray An
tal és Andrássy Gyula, aki ma a legüatalabb- 
nak látszott. Mellettük

az osztrák urak
drukkolnak Eisbcrgért. Elsősorban Eisberg gaz
dája, Urban Lajos, a bécsi Jockey Club elnöke, 
mellette Hohenlohe-Schillingfiirst herceg, Mon- 
tenuovo herceg, Seiler Antal gróf, Schwarzen- 
berg herceg és a lobbi osztrák vendég.

Az arisztokrata hölgyek páholya
olyan zsúfolt volt, hogy ugylátszolt, ide már 
csak protekcióval lehet bejutni.

A politikusok, miniszterek, diplomaták és 
katonák

meglehetősen népesen vonultak fel. Scitovszky 
Béla belügyminiszterrel az élén az államtitká
rok egész sora: bárciházi Bárczi István, 
Prőnai; György báró, Issekutz Aurél. Fáj; Gyula 
országgyűlési képviselő, Kray István báró or
szággyűlési képviselő, a diplomaták páholyá
ban Schőn báró neme tkövet, Durini di Monza 
örgróf olasz követ, Garcia dél Reál spanyol 
követ, Karátsonyi Jenő gróf a máltai lovagrend 
követe és a volt budapesti angol követ, Sir 
Colville Barcalay, aki dirckt Barcelonából 
jött vissza Budapestre. A katonák közül 
Álgtja-Papp Sándor tábornok-államtitkár, Ra- 
paics Richárd tábornok, Fonta tábornok. 
Horthy István tábornok, Sibrik György ezre
des jöttek cl.

A hölgyek szépségversenyén és toalett
bemutatóján

egyaránt báró Podmaniczky Atfiláné vitte el 
a pálmát, egy tiszta fehér comple-val és fehér 
kis kalappal. Szép volt még Sibrik ezredesné 
piros kalappal, cipővel és drapp ruhával, 
Hatvány Lily kékes-szürke ruhával, Álgya-Papp 
Marian habkönnyű rózsás mousslin-ruha és 
fehér köpennyel. Hardyné Dreher Margit virá
gos könnyű ruhával, fekete köpenyben és piros
sarkú fekete cipővel, a két Wenckheim-koinlesz 
tiszta drappban, drapp kis kalappal, rózsaszín 
selyemköpenyben Sztranyavszky államtitkár 
leánya, egy hölgy derekig érő fekete kis se
lyemköpenyben. A győztesek között futott be 
még egy nagy kerek ezüst-fémlapokkal kira
kott, sötétkék ruha és mindenckfclett egy sötét
kék csipkeköltemény, amelyet egy ismeri sport
ember volt felesége viselt, valamint több, prém
mel diszitett habkönnyű ruha, ezidei verseny
kreáció.

Néhány Párizsban épített kalap tűnt fel még 
a divatrevün, általában azonban azt lehetett 
érezni, hogy

a férfiak mégis valahogyan elegánsabbak 
voltak.

A béke óta soha még ennyi cilinder, zsakett 
és az igazi elegancia viseleté, a redingot nem 
járt a pályán, mint a mai vasárnapon. A cilin
dereknek olyan kollekciója úszott a pályán, 
hogy a Lack A Co. összes kreátorainak a fan
táziája csak vérszegény mese lehetett mellettük. 

Az idei Király-dij férfldivat-revüjének egy 
egészen uj kreációja is akadt:

a cilinderes úrvezető.
Piret de Bihain Jenő báró, aki autón érkezett 
a versenyre zsakettben, csikosnndrágbnn, cilin 
derben és lordnyakkendőben maga vezette 
kocsiját.

A tavaszi vásárra Budapestre érkezett vende
gek közül Roggen gróf, az utrechti vásár vezér
igazgatója, J. Muldcr, a hollandi Mezőgazda
sági Kamara vezetője, commendatore Forst 
Venturi, a fiumei kikötő igazgatóságának el
nöke jött el és még néhány külföldi család 

Két érdekes vendéget is megcsodált a ben 
fenlcs publikum: a kormányzó fiát, Horthy 
Istvánt és Károlyi István grófot, akik a napok
ban jöttek hazr afrikai vadászutjukról.

A pénzvilágot, a művészeket és általában 
a társaságot

Orosz György ezredes, Dreher Jenő, Schiffer 
Miksa, Fellner Henrik Kohner Adolf báró, 
Kohner Villy báró. Nagy Endre, Márkus 
Emília, Párdány Oszkár, Nádas Sándor, Mészá
ros Ervin képviselték és mások. Neveket itt 
nem lehet felsorolni, ide kötetek kellenének, 
mert az 1929-es Millenityni-dijon ott volt

tóul Budapest,
mindenki, aki valamit számit ebben a város
ban. Gyönyörű volt az autópark, s kár, hogy 
n boldog béke Stcfánia-uli kocsikorzójn nem 
következett a verseny után. Mindössze három 

nagyon elegáns fogatot láttunk, közte Sci

tovszky Tibor két szürke lovát és egy rég nem 
látott nyitott Landaucrt.

Tizenhárom-llzenncgyczcr főnyi közönség 
larkállott a pályán. Az első hely zsúfolt volt, 
a második, főként azonban a harmadik helyen 
rést ütött ugyan a vasárnapi nagy futballmér
kőzés, de az. első hely publikuma bőven pó
tolta ezt a hiányt.

A titkos tippelők Sodaminlol jelölték, a 
rcálisok az öreg Tiszavirág és a háromeszten
dős Beaupréau mellett kardoskodtak. Általában 
azonban az utolsó percig is bizonytalannak 
látszott, hogy ki viszi el a 40.000 pengős 
jutalmat.

Sokan Elsbergtöl is féltették a magyar 
színeket.

Amilyen ragyogó és szép voll a közönség, 
olyan tagadhatatlanul bántó szépséghiba mu
tatkozott a Király-dij futásának elején. A ver
seny első fele olyan lassan indult hogy a kö
zönség — akármilyen furcsán hangzik — nyu
godtan kiizgulhatta magát, s mire a lovak 
célbafutollak, a publikum már szinte izgalom 
nélkül fogadta az eredményi: Beaupréau győ
zelmét ... Sági Pál.

Nemcsak
a rendelésre készített, hanem raktáron lévő 
kész intőinknél is igen nagy súlyt helyezünk 
a tökéletes szabásra. Nincs bosszan
tóbb, mint egv ing, mely a gallér alatt állan
dóan gyürődött és nem fekszik simán a 
mellre ezért gyúr! ingeket
elvből nem .árusítunk, liánom csakis 
saját anyagainkból, elsőrendű műhelyekben 
készíttetiiitc el. Minden ingünkért teljes 
szavatosságot vállalunk.

Ha egyszer vett Fenyves-inget, sohasem 
>; mist viselni.

Áraink igen jutányosak,
ezt a nagy forgalom teszi lehetővé;

Pdjilin és oxfordingek
selye níényü, elsőrendű angol 
gyártmányú minőségek, na- xv F*  XTx 
gyón elegáns mintákkal,úgy- II 
szintén fehérek és különböző <4 .lflH 
egyszínűéit is ............................

Zellr- és feliér rayelngek 
megbízható jó minőségek, di
vatos min ták, 2 külön gallér
ral .....................................................

Hiláitij £ KA
kitűnő in is ott sifonból, 2 sor flR aIQE 
diszpánttal .................................... VáW

Riívld alsónál rág 9 __
elsőrendű cé rnazefirböl .... m •

Fenyves dug! agallér _
az összes divatfazonokban .. • vJ V

6.90

pénteken, e hó 17-én

Pizsama
kitűnő angol zeflr- 
bői

9.80

Apacslaj
drapp, selyemfényű 
pupllnbói

5.88

Cnlvin-tér 7. AndrAssy-ut 4.
Vidéki megrendelésekül pontosan Intézitek all
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•ziget 
Sőt még ennél is 

Erőpróbát, hogy vagyunk, születési, 
' ' ' ' i szellemi kapacitá-

egy seregszemlét az

Megnyílt a „Tarján"
Hozzátartozik Pest életéhez. Mert Pesten 

nem az első fecskét várják a tavasz beálltával, 
hanem azt, hogy mikor nyit a „Torján". Ami 
kedves, ami hozzánk tartozik, ami a miénk, 
ami a leghensfíbb, azt pesti szokás szerint egy
szerűen a keresztnevén nevezzük. A felső
margitszigeti étteremnek a keresztneve pedig a 
„Tarján". Igen, Tarján Vilmosnak, az egykori 
nagy riporternek, a Nemyork caffe-restaiirant 
igazgatójának vezetékneve a Margitszigeten 
keresztnévé lépett elő.

Tehát megnyílt a Tarján. Szombat este és 
a késő éjjelt órákban autók szakadatlan sora 
kígyózott a Margitsziget csendes utjain a Tar
ján felé Mert azzal, hogy a Tarján megnyílt, 
a sziget életre kell, ünnepet jelent ez, 
rügyfakadásának ünnepét. 
többet, 
közéleti, közgazdasági és 
salaknak összejövetelét, < 
értékeink felett.

Nem kellene írni arról, hogy Pest és Magyar
ország úgyszólván egyetlen világviszonylatban 
is első helyen álló nyári szórakozóhelyének 
milyen tündéri képe tárul fel az autóban ülő 
előtt, amikor az enyhe májusi éjszakában meg
látja a szigetit étierem ezer színben ragyogó 
villanygirlandiait, nem kell arról beszámolni, 
hogy milyen finoman és nobilis művészettel 
építették egységes harmóniába az interieurt, 
de nem is lehet leírni az újjáalakított bár ex- 
centrícitásál, a zenekar és egy kedves néger 
tenorista művészi produkcióit, hanem csak el 
kell sorolni azok neveit, akik véletlen össze
visszaságban üllek a megnyitó éjszakáján a 
Margitsziget májusi ege alatt és élvezték a 
szigeti Nemyork remek konyhájának pompá- 
sabbnál pompásabb falalail és italait.

A riporternek kötelessége feljegyezni ezeket 
a neveket, bár a ceruza alá nem is kerülhetett 
mindenki, akt a felsőmargitszigeti étterem első 
zsúfolt estélyén helyet kapott.

Ott láttuk gróf Somaich Láazlóékat, gróf Telek léket, 
báró Bornemiaaza Lírától, gróf Cziráky Györgyöt tár- 
•aiágával, Ordóciyókat, gróf Zichy Tivadart, Bárczay 
Andrásékat. Szénáaay Károlyéknt, Tcdeakóékat, dr. Witt- 
man Ernőiket, Prágcrt, a Ganz vezérigazgatóját, báró 
Ullmann Györgyöket, Széchcn Miklós grófot, Eckhardt 
Tiborékat, Horváth Lipót ét dr. Halmot Deaaő vezér
igazgatókat. Szudy Eleméréket. Scitovazky belügyminisz
tert családjával és társaságával, Beöthy- Lászlót család 
Jávái és társaságával. Balkányi Kálmánt, Baumgartcn 
Nándorokat. Huszár Károlyt, az amerikai szállodások ve
zetőjét, Horváthot, Dán Károlyékat. Ruazt Józsefet égj 
nagy társasággal, Caéry Miklósokat, dr. Vécsey Béláikat. 
Koiierich Pálékat, gróf Eszterházy Mszlót, majd egy 
másik asztalnál herceg Eazlerházy Lászlót és társasá
gát, Krammcr Ernő ezredest éa társaságát. A Nemzeti 
Kaszinó nagy asztalánál egy sereg urat; báró SJymosyt 
Földiák vezérigazgatót és társaságát, Frey Frigyest. 
Forgó Gábort, Ggíger Richárdol, Herczog báróikat, dr 
Harmos Ferencet, Lélay Ernőiket, Heim Jao.ucsékat. 
Hűvös Rczsőékel, dr. Halmos Károlyi kot, dr. Kiéin Fe
rencet, a Ganz igazgatóját, Karácsony Antalt, gróf Khuen 
Héderváry Sándort és Károlyt. Konkony Tcghe-Kál- 
mánékal, Kandó Lászlót. Sacelláry Pálékat, Mészáros 
Ervineket, báró Majláthékat, báró Prónav Gábort és 
Györgyöt, Radnóthy Józsefet, Mann Hugót. Verehély Ká
rolyt, dr. Szelnár Aladárékat. gróf Széchenyi Károlyt. 
Srurday Róbertét, Szokollay (állít éa társaságát, Har
kányi Zsoltot. Nádas Sándort és a művészvilág számos 
tagját, akik a hajnali órákig pompásan szórakoztak az 
étteremben és a bárban.

Ha ezeket a neveket látjuk, minden kassza 
rapport nélkül megállapíthatjuk, hogy a Netv- 
york nyári éttermének első estéje kitünően 
si került. ______

— Tovább tart a ipeieg. A Meteorológiai 
Intézel vasárnap az időjárásról a következő 
prognózist adta ki: Meleg idő várható, helyi 
zivatarokkal.

Képvlsclőbeszámolők: Klebelsberg Jász- 
apátin, SztrnnynvNzky Hevesen. Hegedűs Kál
mán országgyűlési képviselő ma tartotta be
számolóját kerületének székhelyén Jászapátit). 
A képviselőt elkísérte útjára Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszter is. Hegedűs Kálmán be
számoló ‘beszéde ufón Klebelsberg kultuszmi
niszter szólalt fel. A jászság — mondotta a mi
niszter - pompás emberanyagot adott a há
borúban. kell, hogy ezt az anyagot n tudás 
fegyverével is ellássuk. Ez az. én népművelési 
politikáin. — A másik beszámoló beszédet Gás- 
párdy Elemér tartotta Hevesen. A beszámolón 
megjelent Sztranyavszky Sándor belügyminisz
teri államtitkát is és a beszámoló utón fel is 
szólalt. Felhívta a választópolgárokat, hogv tá
mogassák a közélet puritán munkásait, olyan 
embereket, akik nem tévesztik össze a köznek 
szereidét önérdekeik szolgálatával.

— Tíz éves az Egyesült Keresztény Nemzeti 
Liga. Az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga vr 
sárnap délután a vármegyeház nagytermébe 
jubiláris közgyűlését tartotta, amelyen liz éve 
fennállását ünnepelte. A közgyűlést gróf Teleki 
Pál, a Liga elnöke, nyitotta meg. Dr. Domonkos 
József titkár ismertette a Liga tízéves működé
sét. majd U olff Karoly mondott beszédet, 
amelyben rámutatott arra, hogy a revíziót nem 
vívhatja ki a nemzet másként, mint lelki érté
kekkel. Trianon mondotta — nem vihette el 
a magyar nemzettől világtólténetu hivatását, 
mert mi vagyunk u keresztény kultúra utolsó 
bástyája a Halkan szélén. Wolff Károly beszéde 
után a teslvércgyesülelck képviselői ...............
a jubiláló Ligát.

— Ai OMIKE jubileuma. Az 
Magyar Izraelita Közművelődési 
vasárnap délelőtt ünnepelte 
huszadik évfordulóját 
jelent Ripka Ferenc 
összes minisztériumé........... ...........
kát. A dl.zköjgyiilóM dr.'budoí GoMbrrjfr 
t.fó, sz OMIKE elnöke nviloltn meg, utönn 
pedik Hei’ní Simon Mrnbbi l.pbvlc In 
H’ríí/r Ernő dr .,rrK, |.ó( SzAmoi frlsróln- 
Its ulán IVrí/rr Ernő „ólait fe|, ,»n,crl,.tl„ 
ar OMIKE kultiirszoriális mnnkAjAI. nm.lvi 
burr év óla végeznek.

üdvözölték

Országos 
Egyesület 

fennállásának 
Az ünnepségen meg 

főpolgármester is és az 
ok képviselteitek magú-

— A Magyar Tudományos Akadémia ün
nepélyes közgyűlése. A Magyar Tudómé 
nyos Akadémia vasárnap délelőtt tartotta 
89-ik ünnepi közgyűlését. Ezt az ülést az 
Akadémia teljesen Eötvös Lórándnak szen
telte, halála tízéves évfordulója alkalmából.

— Az Otthon Kör Irodalmi matinéja. Az 1 
Otthon Kör vasárnap délelőtt a Magyar 
Könyvhét alkalmából irodalmi matinét ren
dezeti. Balassa József a magyar könyv je
lentőségét méltatta, Tóth Erzsi, az Opera
ház művésznője magyar dalokat énekelt, 
Kosztolányi Dezső pedig tartalmas beszédei 
tartott a magyar könyvről. Szatmáry István 
szavalata és Kelety Lili zongorajátéka után 
n matiné véget ért.

— Egy kiadóhivatali tisztviselő öngyilkos
sága. A Személynök-utca 16. számú ház IV. 
emeletéről az udvarra vetette magát tegnap 
Sólyom Jenő 46 éves kiadóhivatali tisztvi
selő. Összetöri tagokkal terült el a köveze
ten. A mentők a Rókus-kórházba viliék, ahol 
nemsokára kiszenvedett. Sólyom Jenő is
mert tagja volt a budapesti lapkiadó tiszt
viselők testületének, régebben napilapok ki
adóhivatalában dolgozott, m<-st azonban már 
régen állás nélkül volt. Tettél anyagi bajok 
miatt követte el. Feleségei és két gyermeket 
hagyott hátra.

— Közgyűlést tartott n Husiparosok Szövet
sége. A Magyar Husiparosok Országos Szövet
sége vasárnap délelőtt a régi kcpviselöházban 
tartotta évi rendes közgyűlését. A gyűlésen meg
választották az uj tisztikart, majd elhatározták, 
hogy a husiporosság megszervezésére országos 
mozgalmat indítanak. A közgyűlést megelőzően 
a szövetség hilelegylete tartott gyűlést, amelyen 
többek közölt elhatározták, hogy a husiparos- 
súg súlyos anyagi helyzetének könnyítésére egy
millió pengő kamatmentes kölcsönt fognak 
kérni a kormánytól.

— Plébános-beiktatás. Vasárnap iktatták 
be hivatalába Vargyas Tivadart a Krisztus- 
király-egyházközség újonnan választott, 
közszeretetben álló plébánosát. A beiktatási 
ünnepség után bankett következett, amelyen 
Bcdnárz Róbert apátplébános és lovag 
erényi Ullmann Antal dr. mondottak felkö
szöntőt.

ELEGÁNS FÉRFIÖLTÖNYT
készít rendelésre mérték szerint saját műhelyé
ben 70, 80 és 90 pengőért László Sándor férfi
szabómester, Rákóczi-ut 50. Ezen rendkívül le
szállított olcsó ár oka, hogy a cég az előre
haladt idény miatt nagy szövetkészlotét csök
kenteni kívánja cs régi, kipróbált munkásait 
foglalkoztam óhajtja. Saját érdekében keresse 
fel ezen évtizedek óla fennálló közismert cé
get. Vidékre mintákat bérmentve küld.

— József főherceg egy békésmegyei em- 
lékmüleleplezéscn. József főherceg vasárnap 
reggel a békésmegyei Gerendás községbe ér
kezett, ahol résztvett n hősök emlékmű le
leplezési ünnepélyén. A főherceget megérke
zésekor dr. Kovacsics Dezső főispán fo
gadta. A főherceg a negyvenhét hősi halolt 
emlékét megörökítő szobormű leleplezése 
alkalmával kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg a község hősi haloltairól. majd köszö
ni! helyezett el az emlékmű talapzatára.

— Vasárnap délelőtt tartották az országos 
asztaloskongresszust. Az Asztalosmesterek Or
szágos Szövetsége május 12-én délelőtt több
száz asztalosmester jelenlétében tartotta az Or
szágos Asztalosipari Kongresszust Nagy Antal 
fővárosi bizottsági tag elnöklete mellett. Nagy 
Antal az értékesítés és az export megszervezését 
sürgette. Frühwirth Mátyás országgyűlési kép
viselő előadásában azt sürgette, hogy az a.szta- 
losiparosságol megfelelő mértékben kell része- 
siteni a közmunkákban. A kongresszus az ipa
rosság sérelmeivel foglalkozó összes határozati 
javaslatokat elfogadta

— Egy pécsi ügyvédet és egy tanár feleségét 
körözi a törvényszék. A budapesti törvényszék 
elrendelte Piroska Dezső volt debreceni siket
néma intézeti tanár feleségének, született 
Forgács Ilonának körözéséi, akit sikkasztás és 
rágalmazás miatt a kúria négyhónapi fogházra 
Ítélt. — Ugyancsak ma adott ki körözőlevelel a 
budapesti törvényszék dr. Ruday Kálmán 39 
éves pécsi ügyvéd ellen, akinek rágalmazás 
miatt rá kiszabott kétheti fogházbüntetését 
kellene kitölteni. Buday Kálmán jelenleg Német

országban tartózkodik és eljárás folyik ellene 
négy rágalmazást és egy zsarolási ügyben is.

Magyar Légiforgalmi RT
NYÁRI MENETREND
árvéayra málna 1-től aaeaaatua Jl-lg.
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l’osla. éi rapmadorgalom Európa valamennyi álló 
mása felé Felvilágosítások, tarifák és menetrendek 
a társaság átállítási osztályánál. Telefon: 803-89.

— Megalakult a Magyar Frontharcosok 
Szövetsége. A magyar hadviseltek vasárnap 
délelőtt 11 órakor gyűlést tartottak a MOVE 
székhazában, amelyen megalakitollák a 
Magyar Frontharcosok Szövetségét. A gyű
lést vitéz Mándoky Sándor nyug, tábori fő
pap nyitotta meg, majd fíorbély-Maczky 
Emil országgyűlési képviselő, a MOVE or
szágos elnöke mondott beszédet. A Front
harcosok Szövetségének megalakításával azt 
akarják elérni, hogy frontharcosokat kellő
képen méltányolja ugy az állam, mint a tár
sadalom. Mándoky Sándor után vitéz Dió- 
szeghy Gáber dr. kúriai biró a közalkalma
zottak nevében jelentette be csatlakozását a 
szövetség megalakulásához.

— A rákosfalvai református templom fel
avatása. A X. kerület reformátusainak má
sodik templomát, amely a Kerepesi-ut rá
kosfalvai szakaszán épült, vasárnap nyitot
ták meg ünnepicsen. A felavatást a Duna- 
mellék püspöke, Ravasz László dr. végezte, 
akinek fogadására megjelentek: Édes Endre 
dr. tanácsnok, Bucsánszky Bertalan dr. ke
rületi elöljáró. Vaszary János és Szabó Mi
hály presbiterek két harangot ajándékoztak 
az uj templomnak és egy özvegy asszony, 
Pirot Lajosné, egymaga 600 pengői adott a 
templomépitésre. Az ünnepet közebéd fe
jezte, be, melyen számos felszólalás hang
zott el.

2X2=4, Melster szappant végy.
— Fiatalok sikere a Városi Színházban. 

A Városi Színház vasárnap délutáni Carmen 
előadása fényes bizonyítéka volt a fiatal 
operaénekeseink nagy jövőt Ígérő képessé
geinek. A Városi Szinház vasárnap délutáni 
előadásán az összes szerepeket fiatalok ját
szották. Különösen kitűnt közülük Micaela 
szerepének alakilója: Falus Edith, aki 
csengő hangjával és művészi játékával ala
posan rászolgált a tapsokra. Carment Ka- 
csóh Magda énekelte, mig Don Jose Szabó 
László volt. Mindketten elsőrangú játékot 
produkáltak. A fiatalok előretörését doku
mentáló előadás alkalmával meg kell emlé
kezni az ugyancsak kitűnő fiatal karmester
ről: Komlós Pálról is, aki biztos kézzel ve
zette a zenekart.

— Gázolt és lebukott motorkerékpárjá
ról. Mészáros József dr. a Ferenc József 
Kereskedelmi Kórház főorvosa ma délután 
a Bp. 41—344 szánni motorkerékpárjával a 
Hadnagy-utca 49. számú ház előtt előtte 
Boni János 27 éves gépmestert, akit súlyos 
fejsérüléssel a mentők a Rókus-kórházba 
szállítottak. A gázolás után a főorvos foly
tatta útját és befordult a Csap-utcába, ahol 
motorkerékpárjával nekiszaladt a gyalog
járó szélén álló gázlámpának és lezuhant a 
kerékpárról. Mészáros dr. fején szenvedeti 
zuzódásokat és a mentők, az első segély
nyújtás után lakására szállitották.

szóló oklevelet. A 
terítékes bankett kö-

XXII. osztálysorsjáték

— Nagy Ferenc dr. emlékezete és arckép
leleplezése. Kegyeletes ünnepség keretében elő I 
kelő közönség jelenlétében leplezte le a Ma
gyar Jogászegylet volt elnökének, a nemrég 
elhalt Nagy Ferenc dr.-nak arcképét május 
12-én a budapesti ügyvédi Kamara dísztermé
ben megtartott rendkívüli közgyűlésen. Az ün
nepélyes közgyűlésen Szászy Béla államtitkár 
mondott képavató beszédet.

— Szász Elek volt rendőrkapitány ügyét hol
nap tárgyalja a Tábla. A budapesti ítélőtábla 
Simó-tanácsa holnap kezdi meg Szász Elek volt 
rendőrkapitány bűnügyének fellcbbvitcli tár
gyalását. Szász Elek és társai ügyét a múlt év 
novemberében tárgyalta a törvényszék, amely 
két hétig tartó tárgyalás után a volt rendőr
kapitányt három évi és négy hónapi fegyházra 
ítélte, mig dr. Leidl Henriket és dr. Soltész Zol
tánt az Akna rt. igazgatóit felmentették.

— Hajdú vármegye főispánját Hajduhadházn 
díszpolgárává választották. Hajduhadházáról 
jelentik: dr. Hadházy Zsigmond Debrecen vá
ros és Hajdú vármegye főispánja, vasárnap dél
előtt Hajduhadházára érkezett, ahol díszköz
gyűlés keretében vette át a város díszpolgárává 
történt megválasztósáról .....................
díszközgyűlést többszáz 
vette.

— Utolsó határidő. A
II. osztályának húzása már jövő héten, 22-én 
és 23-án lesz. A jálékban való részvétel csak 
ugy biztosítható, ha az az esedékes betétek 
’/i = 24 pengő, */i  = 12 pengő, % = 6 pengő 
és az előirt 30 fillér költség legkésőbb cgv nap
pal a húzás előtt az illetékes helyre beérkezik.

— Felborult az autó: két sebesült. Ma reggel 
nyolc, óra tájban a Lcnke-uton egy személy
automobil, amelyet Horváth Lajos 33 éves 
soffőr vezetett, nekiszaladt a járdának és fel
borult. A soffőrön kívül az automobilban volt 
Vargha Gábor 20 éves motorszerelő, a soffőr 
barátja, aki a kocsi vezetőjével együtt kizuhant 
az úttestre. Horváth Lajos arcán és fején szen
vedett sérüléseket, Varghának pedig a bal 
csuklója ficamodon ki, azonkívül kisebb- 
nagvobb zuzódásokat szenvedett. A helyszínen 
megállapította a rendőrség, hogy Horváth Lajos 
ittas állapotban vezette az automobilt és ez 
okozta a szerencsétlenséget.

— Izgalmas életmentés. Ma délután kél óra
kor izgalmas életmentés játszódott le a csepeli 
Weisz Manfréd-gyár közelében lévő strand
fürdőnél, ahol a Dunába vetette magát Szuhy 
Lászlóné született Tóth Mária hivatalnoknő. 
A parton tartózkodó Koch József és Koch 
Lőrinc vasesztergályosok utána vetették magu
kat és hosszú küzdelem után sikerült kimen
teniük az öngyilkos asszonyt a vízből. Az 
asszonyt a pesterzsébeti mentők a csepeli 
Weisz Manfréd-kórházba szállitották, ahol 
még nem nyerte vissza eszméletét.

Budapest. 1929 májna

OSteln Emilt választották meg újból a 
bankegyezmény elnökévé. A bankegyez, 
meny újból Stein Emil dr.-t, a Kereske
delmi Bank ügyvezető-igazgatóját válasz, 
lotta meg egy év tartamára az egyezmény] 
elnökévé.

O Magyar részvény plasszlrozása Párizsban. 
Dr. Grünwald Emil bankár az elmúlt héten 
több napon át tartó tárgyalásokat folytatott 
Párizsban, ahonnan tegnap repülőgépen érkts 
zett vissza Budapestre. Grünwald Emil dr. 
Párizsban « budapesti tőzsdén jegyzett egyik 
részvényből nagyobb pakettet helyezett el elő. 
kelő helyen.
0 Magyar Ruggyanlaárugyár Rt. Az igaz, 

gatóság a folyó évi junius hó 4-én megtar- 
tandó közgyűlésnek az 1928-as üzletévre rész- 
vényenként 3.50 pengő (múlt évben 3 pengő) 
osztalék kifizetését fogja javasolni. Ranschburg 
Pál cégvezető igazgatóhelyettessé neveztetett ki.

O A Magyar A.sphnlt Részvénytársaság folyó 
hó 10-én megtartott közgyűlése az osztalékot
2.— pengőben állapította meg és az igazgató, 
ságba báró Sztercnyi József v. b. t. t. urat, —. 
kit a közgyűlést követő igazgatósági ülés el
nökké választolt, — beválasztotta.

C A Nova Kfiztekcdévi és Ipari Részvénytársaság dr. 
Bárczy István alelnök elnöklete alatt vasárnap tartotta 
közgyűlését, amelyen dr. Bódy Tivadar vezérigazgató 
nésilctes jelentést terjesztett elő a társaság helyzetéről 
és szeinbeszéllt azokkal a mende-mondákkal. hogy- a vál
lalatot Krausz Simon elnökkel kapcsolatban súlyos ká
rosodás érte. A közgyűlés elfogadta az évi jelentést és 
a mérleget, a kapott részletes felvilágosításokat pedig 
egyhangúan megnyugvással tudomásul vette. Ezután az 
igazgatóság tagjaiul megválasztották dr. Bárczy István 
dr. Bódy Tivadar, dr. G10kcksth.il Samu, báró Haupb 
Stummer Ágost, dr. Laufer Lajos, dr. Mandl Frigyes 
Műnk Péter, dr. Némethy Károly, Pohl Richárd, dr. 
Sehreye-r Jakab. Simontsils Elemér. Sós Ármin, Szél Ár
pád. dr. Szilágyi Artúr Károly. Wolf Elek és Wolf Jenó 
urakat. A í>-os számú osztalékszelvények darabonként 
három pengővel, május 15-étől fognak a társaság pénz, 
táránál beváltatni.

O Első Magyar Gyapjumosó és Bizományi Rt. köz. 
gyűlésén az elnök méltatta a társaság 60 éves működé*  
sót. Az elmúlt év rossz gazdasági helyzete dacára. 
612.045.87 P nyereséget ért el (a tavalyi 594.000 P-vel 
szemben). Osztalékul 1.50 P-t fog e hó 15-től kezdődően 
kifizetni. Szelvények Kohner Adoll Fiai (V.. Bécsi-utca 
8.) válthatók be.

mesúuás penzkoicsonnei
RrPlf fPlíl RZÖCS> Váci-utca 21. Automata 887—27 Bank 
Dl VllIClU összeköttetésünk által, kamet összköltséggé 

100 P után t' 3.50 negyedévre.

— Dinamitrobbanás a szerb királyi kas
tély közelében. Belgrádból jelentik: A teg
napi dinamit robbantással egy átjáróhidat 
röpitettek a levegőbe a Zágrábból a Brezo. 
vicéi kastélyba vezető utón. Ebbe a kas
télyba várták a közeljövőre a szerb király 
megérkezését és a kastélyt csak néhány 
nappal ezelőtt rendezték be. A nyomozó bi
zottság véleménye szerint elbocsátott mun
kások vagy defétista elemek müvéről van 
szó.

— Hárman leszúrtak egy munkást. Szomba
ton hajnalban a Hajtsár-ut és Zugló-utca sar
kán az őrszemcsrendőr nyöszörgésre lett figyel
messé. A két utca sarkán hatalmas vértócsában 
talált rá Hegyesi Gyula 26 éves betonmunkásra, 
akinek a feje, melle, hasa, lába és lábszára 
össze-vissza volt szurkálva. A borzalmasan 
összeszurkált munkás beszélni nem tudott, 
csak a kezével mutatta az irányt, amely felé 
a szurkálók elmenekültek. A reménytelenül 
súlyos állapotú munkást a mentők a Kun-utcai 
kórházba vitték, az őrszemes rendőr pedig au
tomobilon vette üldözőbe a menekülő szurka- 
lókat, akiket az Egressi-uton sikerült is utol, 
érnie és elfognia. Konz Gyula. Konz János és 
Vasecz Lajos 20 év körüli segédmunkások vol
tak a szurkálók, akik bevallották, hogy össze
verekedtek Hegyesivei, de a szurkátóst tagad
ták. A rendőr azonban mindhármuk zsebében 
megtalálta a véres pengéjű zsebkést. Bekísérte 
őket a főkapitányságra, ahol őrizetbe vették 
mindhármukat.

— Egy norvég ujságirónő a magyar női tí
pust tanulmányozza Budapesten. Vasárnap 
Budapestre érkezett Nina Arkina ismert 
norvég yjságirónö. Nina Arkina kijelentette, 
elsősorban azért jött Budapestre, mert azt 
hallotta, hogy itt vannak a legszebb nők és 
tanulmányozni kivánja a magyar -típust. 
Vasárnap a lóversenypályán a Király-dij 
lefutása alkalmával az előkelő hölgyközön
ségről több fényképfelvételt készített a kül
földi képeslapok számára. Nina Árkinál, 
mint értesülünk. Horthy Miklós kormányzó 
felesége és gróf Bethlen Istvánné is fogadni 
fogják.__________________________________________

Jackson 
Girls

a világ legjobb 
görlcsapata

Royal 
Orfeumban

G10kcksth.il
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S Z M H Á Z - MOZI 
ÉSZRE SE VESZEM ÉS NAGYMAMA LESZEK 
— mondta Gaál Franciska, a szezon legünnepeltebb, legtöbbet 
játszó sztárja — Őszinte beszélgetés egy színésznővel, aki 

sikerei ellenére sem boldog
Amikor az 1928/29-es szezon elején Gaál 

Franci meglepetésszerűen otthagyta a Vígszín
házát és merész lépéssel az operettszinpadra 
lépett, azok, akik jól ismerik a pesti színházi 
viszonyokat, nem sok jövőt jósoltak a művész
nőnek uj pályáján. Az aprócska, gaminosan 
bájos és nem is olyan törékeny alakú, de 
mindenesetre kevés hangú, táncolni is alig tudó 
prózai sztárból azonban egy csapásra az ösz- 
szes operettdivákat lepipáló népszerüségü ope
rett-primadonna lelt, akit minden erényével és 
hibájával oly mértékben fogadott kegyeibe a 
közönség, ahogyan csak a pesti közönség tud 
szeretni. Gaál Franci, aki a prózai színpadon 
néhány év alatt vívta ki magának azt a nevet, 
amit méltán megérdemelt, az operettszinpadon 

egyetlen év alatt lett a legnagyobb.

ö az egyetlen színésznő, aki a szezon minden 
estéjén játszott, nem csak egv. hanem kél 
színházban is

*

Tegnap este a Royal fehértermében a ban
kett-asztal főhelyén ült Gaál Franciska, abból 
az alkalomból, hogy az Andrássy-uti Színház
ban századszor, a Király-Színházban pedig 
ugyanezen idő alatt ötvenedszer játssza a mű
sor főszerepét. Ezek a százas és ötvenes és 
hetvenötök szériák a mai színházi világban 
sokat jelentenek, többet, mint az azelőtti két
százasok. Ritka fehér hollók ezek, amelyeket 
jó közelről kell megnézni. Ott ült Gaál Fran
ciska egyszerű fekete ruhájában a fehér asztal 
mellett, szeme fürgén és kíváncsian siklott 
végig azokon a kisebb-nagyobb színészeken 
és színésznőkön, akik körülötte ültek. Látszott 
rajta, hogy jól esett neki az ünneplés, de ugy 
félhárom felé már le-le csukódtak ezek a mo
solygó kedves, huncut szemek. Fáradt szegény 
Franci, nagyon fáradt t...

Valóban
ő dolgozik a legtöbbet Pesten a színész

nők között.
Ha mellé ülünk és megkérdezzük tőle igy az 
éjfélentuli hangulatban, hogy érdemes-e a 
nagy munka, furcsa és nem várt választ 
kapunk.

— Nem, nem tudom, hogy miért dolgozom. 
Azt hiszem, néha, mikor a munkától fáradtan 
az ágyba esenj, hogy engem végkimerülésig 
tartó munkára ítéltek. Nem élek semmit, csak
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Csütörtöktől az UFÁBAN
vígszínház

Szombaton, május 18-án, először 
Molnár Ferene-ciklus

IV.

LILIOM
SZÍNHÁZI napló
HTalán még sohasem volt olyan izgalmas 

finise a színházi évnek, mint amilyen
nek az idei ígérkezik. A színházak szezon
végi startolásukban a legjobb és legnagyobb 
ütőkártyáikat dobják ki pazar bőkezűség
gel, mintha egy titkos olimpiászra készül
nének. Egyes színházak nem elégszenek 
meg egy darab kitűzésével, hanem egyszerre 
két darabot próbálnak, hogy tartalékjuk
kal minden rossz eshetőséget kizárva, el
nyerjék a színházi olimpiász nagy diját, a 
sikert.

HE6ED0Tt
valamint az összes hangszerek legolcsóbban Fii

■ ElHEliVI miHflLVJK 
aenemüvészeti főiskola házi hangszerésze saálltL 'MP 

BMapesf. Ill/N Kiratv-uica B7, szám 
Árjegyzék dílmentesen küldetik

dolgozom. Higyje el,
észre se veszem és egyszerre nagymama 

leszek.
Ha egy kis statisztikával össreállitanók, hogy 

mit játszott az idén Gaál Franci, érdekes ered
ményt kapunk. A Vígszínházban a Házibarátol 
huszonkétszer, a Noszty-flut nyolcszor játszotta, 
nyolcvanhatszor játszotta az Utolsó Verebély- 
lányt a Fővárosi Opcrettszinházban, hatvan
nyolcszor az Ida regényét a Magyar-Szinház- 
ban, százháromszor az Andrássy-uti Szinház 
műsorában, a Nagy cipőben kis flu cimü da
rab főszerepét és ötvenezer a Diákszerelem 
tandíjmentes leányát. Ez majdnem

háromszáznegyven előadást jelent 
és még hol van a szezon vége f

— Ehhez az kell, — mondta — hogy vol
tak napok, amikor négyszer léptem fel szín
házakban, nem is számítva a hangversenyeket. 
Két délutáni és két esti előadást nagyon gyak
ran abszolváltam. Természetesen addig, amed
dig tudtam. Mert ha végignézi a színházak 
vasárnap délutáni műsorait, majdnem min
denütt azok a darabok mennek most már nem 
velem, amelyeket valaha én játszottam.

— Tehát a pót-Franciknak is jól megy.
— Valahogy igy van, — mosloyog. — De 

vegyen csak papírt és ceruzát és számítsa ki, 
hogy mikor van egyetlenegy nyugodt félórám? 
Azzal kezdem, hogy mindennap egynegyed
kettőig színházban vagyok. Minden este két 
színházban játszom. Szinház után sohasem me
gyek nyilvános helyre, hanem haza, ahol be
kapok Karcag Móric, nevű kutyám és barátom 
társaságában egy falat sonkát és egy korty 
teát, azután lefekszem. Ha próbám van, tizig 
alszom, ha nincs, délig. Azután egy óra kocsi
zás, haza ebédre, sohasem nyilvános helyre, 
azután angolul tanulok, mert máris van angol 
meghívásom a Diákszerelem eljátszására. Egy 
óra torna és futás, komissziózás a városban, 
éneklecke, félhétkor este a szinház n.-gyedkét 
óráig. Ha uj darabra készülök, akkor éjszakai 
alvás helyett tanulás jön. Folyton rohanok, 
sohasem érek rá megállani, hát nem borzasztó?

— De szereti a közönség, imádják magáti — 
velem közbe gyengéd vigasztalásul.

— Igen, igen, de mit ér ez, ha egyénileg 
nincs részem belőle. Néha szeretnék privát 
hölgy is lenni ... Higyje el, boldogtalan va- 
gyök . ..

Nem hiszem. (s. z.)

A legizgalmasabb vadonfilm 
Afrika öserdelnek rejtelmei 

Tigris és bölénybika 
vlaskodása 

Négyéves fehér gyermekek 
a vadállatok között

Afíivalcn, amelynek bemutatóját csütörtökön 
tartja a Magyar Szinház „Vetélytársak" cí

men, a legigazibb és legnagyobb háborús dráma, 
amelyet eddig megírtak. A két amerikai szerző 
darabjai a berlini Zuckermayer átdolgozta és a 
berlini színházi szezon legnagyobb sikerévé 
tette. A darab cselekménye egy francia falucs
kában, az amerikai és német lövészárkok kö
zött játszódik le. Az első felvonás a századiro
dában, a második felvonás egy pincehelyiség
ben történik, amely deckunggá alakítva át, éppen 
szemben fekszik a németek lövészárkával. Ebben 
a felvonásban minden realitásával végigéljük a 
világháború minden borzalmait. A rádió két 
óriási leadóállomást szerel fel a színpad hát
terében és a szinház egyik szobájából fantasz
tikus segédeszközökkel, pompásan intonálják a 
háború borzalmas zaját, a gépfegyverek ropo
gását, a gránátok robbanását, a repülőgépek 
vészes vijjogását és a rohamra induló katonák 
elkeseredett csataorditását.

Vasonlóan a Fővárosi Operettszinázhoz a Vá- 
rosi Szinház is drámára készül a szezon 

végén. Fontain Rolland Dantonját próbálják 
Gellért Lajossal, Halló Elemérrel és Székely 
Lujzával a főszerepekben.

Ez ma már
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ARANYPÁVA
A VÁROSI SZÍNHÁZ

SZENZÁCIÓN OPERETTCJDONNÁGA
Főszereplők:

Zilahy Irén, Szokolay Oly, Rátkay Márton, Síró Anna, László Andor 
Legdrágább hely 6 pengő

A Vígszínház két darabra készül. A jövő hét 
színházi eseményeképen a Liliom reprizét 

tartja meg a Molnár-színmű két ősszereplőjével, 
Csortos — Liliomával és Varsányi Irén — Ma
rikájával. A két kivételes tehetségű művész sze
replése ezúttal szinháztörténelmi dokumentum
nak számítódik. Ugyanekkor próbák folynak 
Ganderrának „Hiányzik egy férfi" cimü vigjá- 
tékából, amelyet a Vígszínház, mint már jelen
tettük, zenés vígjátékká dolgoztatott át. A da 
rab női főszerepét Titkos Ilona játssza.

A Fővárosi Operettszinház is két darabra 
készül egyszerre. .4 „Pók" cimü ame

rikai grand guígnol dráma lesz első bemuta
tandó újdonsága. A darab varieté résszel 
kezdődik. A színpadon egymásután pereg
nek le a varieté számok, amikor a néző
térre jön egy gondolatolvasó Jenőmén. A 
közönség köréből néhány gondolatolvasó 
kísérletet tesz, majd odaér egy hölgyhöz, 
aki egy férfi társaságában ül. .4 hölgy pók- 
medallionját fogja meg a gondolatolvasó, 
ami ellen a hölgy társaságában lévő ur han
gosan tiltakozik. Egyszerre elsötétül a néző
tér és a koromsötétségben egy lövés dördül 
el. Pillanatok alatt feltárulnak az ajtók és 
tizenöt-husz rendőr özönll el a nézőteret, a 
lövés áldozatát, a gondolatolvasót, felviszik 
a színpadra, ahol megkezdődik a titokzatos 
és rejtélyes dráma nyomozása. Az előadás 
alatt, amelynek a fele a nézőtéren játszódik 
le, rendőrök veszik körűt a színházat és 
egyetlen egy embert sem engednek ki innen. 
.4 ,,Pók" cimü dráma után, amely az egyik 
legnagyobb amerikai drámasikert jelentette, 
L-ikati . I ászló, V tdnai és Ábrahám Fél 
együttesen irt , Csúnya lány * cimü ope
rettje kerül színre, amely arról szól, hogy 
a darab főszereplőjét, aki természetesen a 
szép primadonna, szépsége miatt nem akar
ják alkalmazni sehol. Mire ez merészet 
gondol és elcsúfítja magát. Rögtön állást ta
lál, de csak addig, amig a főnök ur észre 
nem veszi, hogy a csúnya lány tulajdon
képen szép és feleségül nem kéri- Mindkét 
darabot Szabolcs Ernő rendezi. Sok dolga 
leheti
A Budai Színkör Erdélyi Mihály és 

** Szántó Mihály „Mit susog a fehérakác" 
cimü daljátékára készül, amelynek fősze
repét a színpadokon már régóta nélkülö
zött Somogyi Nusi játssza. A próbák már 
előrehaladott állapotban vannak és ezekről 
csak annyit jelenthetünk, hogy a darab né
hány slágerét már gramofonra is felvették, 
ez pedig biztos népszerűséget jelent.

Somocfyi Nusi ma érkezett meg Mezőkö
vesdről egy ládával, amelyből a szebbnél- 

szebb matyóruhák kerültek elő. Nusink 
ugyanis egy matyómenyecskét játszik az 
operettben és partnere Érczkövi László pe
dig egy matyólegényt.

A mull héten beszámoltunk arról és azóta több 
lap foglalkozott már vele, hogy az Uj 

Szinház bérleti ügye körül per indul. Az Uj 
Szinház régi bérlője, Upor és az uj bérlő, dr. 
Torday Ottó között bizonyos differenciák tá
madtak, amelyeket a két fél színházi választott 
bíróság elé vitt. Ebben az ügyben az Uj Szin
ház a következők közlésére kérte fel a Hétfői 
Naplót:

— Az egész differencia a szerződés két pont
jának különböző jogi értelmezéséből támadt és 
lehetséges, hogy a felek még a bíróság döntése 
előtt megtalálják a minden érdeket kielégítő 
megoldást. Biztos tudomásunk szerint Uporék 
nem azt intcncionálják, hogy a színházat saját 
kezelésükbe visszavegyék, hanem éppen ellen
kezően az az óhajuk, hogy az Uj Szinház to
vábbra is dr. Torday vezetése alatt működjék, 
azonban olyan minden kétséget eloszlató leszö
gezett feltételek mellett, amelyek a későbbi esz
tendőkben minden felmerülhető jogvitát ki
zárttá tesznek.

TEJarmafh Imre és Ábrahám Pál befejezték uj 
operettjüket, amelynek Victoria címei ad

tak. A Victoria még pesti bemutatója előtt meg
kezdte karrierjét, amennyiben egy angol szín
házi ügynök máris megvette London számára. 
A Vicloriát angol szokások szerint először egy 
angol vidéki városban, Cambridgeben mutat
ják be.

Notredamei toronyőr
A FÓRUM csütörtöki szenzációja.
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H ÉTFÖ1 SPORTNAPLO
A Bocskay szenzációs 
győzelme Újpest felett

A Bástya vereséget szenvedett a Nemzetitől — 
Ferencvárosi diadal Kispesten — Pontot hódított 
a Sabaria — A 33-asok győzelme Somogy fölött
Benn vagyunk a nagy futballszezonban. 

Még egy hét és fölrepül a pálya árbocára a 
diadalmas brit lobogó, jeléül annak, hogy a 
magyar futball ismét régi, ünnepi ellenfe
lei. angol csapatot lát vendégül.

A tegnapi napsütéses tavaszi vasárnapon 
Ismét a bajnoki küzdelmekben gyönyörkö
dött a futballközönség. Vérbeli bajnoki va
sárnap volt, amelyen a meglepetések sem 
hiányozlak.

A legnagyobb azenzáclóval Debrecen 
szolgált. Az ősi hajduváros professzio
nista legénysége, amely Újpest fölött ült 

győzelmi tort.
Nagy, nagyon nagy bravúr volt a debre

ceniektől, hogy megadásra kényszerilették 
Ufreslcl, amelyet pedig a bajnokság titkos 
favoritjaként emlegettek. A tegnapi bajnoki 
vasárnap másik eseménye, hogy

Szeged csapata váratlanul nagy gól
arányu vereséget szenvedett a Nem

zetiektől.
A Sabaria hívei is föllélegzctlck tegnap. A 

mexikói túra befejezése óta betegeskedő 
szombathelyi csapat nem győzött ugyan még 
vasárnap, de

a Sabarlának a III. kerületiektől kicsi
kart egy (Mmtja uj reményeket fakaszt a 

azombathelyl hívek lelkében.
Igazi bajnoki csatát vívott a Hungárin- 

pton a Budai 33-as és a Somogy és
a két együttes bnjnoki küzdelme a 
kevesebbel támadó, de jobban taktikázó 

budai csapat győzelmét hozta.
Útdíjára hagytuk, pedig az elsők közölt 

kellett volna megemlítenünk, hogy
a Kispestre átrándult Ferencváros a kis
pesti homokon Is derekasan megállotta 
a helyét és tarsolyában egy nagy gól
arányu győzelemmel tért haza a Ferenc*  

városba.
íme, öt bajnoki futballercdmény, meg 

annyi sportszenzációja n tegnapi virágillatos 
vasárnapnak. Lássuk tehát a krónikás rész j 
Jeles beszámolóját.

A Ferencváros vezet ismét 
a bajnoki tabellán

Pontszámóvnl viszonylagosan (egy meccsel 
többet játszott n Hungáriánál), de viszont va
sárnap megjavított gólnrányával ténylegesen a 
zöld-fehér csapat az éllovasa n bajnoki tabellá
nak. A Bástyát vasárnapi veresége a 4. helyről 
visszavétellé n hatodikra, helyet cserélve a 
Bocskayval, amely most egyelőre birtokba vette 
n 4. helyet. A helyzet egyébként a régiben ma
radt.

Acht kiejti a labdát, amelyet a résen iló
Teleki be*  ág a hálóba. (3:1.) 

mérkőzés váltakozó mezőnyjáték il ér vé-A
get.

A
met. Különösen a csat:,' ---- , ------
Teleki, Semmler és Markos váltak ki. Az utóbbi 
messze felülmúlta a szintén válogatott újpesti 
Törököt. A halfsorban Sági, Keviczki és Vam- 
petich a hátvédek közül pedig Fehér váltak ki. 
Újpest csapatából jó volt Fogl III., Eicltbaum 
és Borsányi, csatársorból pedig /’. Szabó és 
Avar.

Bocskay inegérdem . te el a győzd- 
volt jó. amelyből

Bajnokhoz méltó 
fölénnyel játszott Kis
pesten a Ferencváros 

Ferencváros—Kispest 6:1 (4:1)
Nem élhettek benne túlságosan a sportban 

azok, akik csak meglepetést szimatolva villa 
mosozlak ki a derék kispestiek pályáján. 
Sportcsemegének azonban mindenesetre meg
felelt a zöld-fehérek kispesti kirándulása. És 
a kispestiek sem csalódlak anyagi kalkulációi
kat illetően, mert bizony az impozáns kispesti 
tribün ismét hatalmas közönséget tartott 
deszkahátán.

Ami pedig a sportbeli számításokat illeti, 
semmiesetre sem nevezhető meglepetésnek a 
fentieredmény, mert

■ Ferencváros bajnokhoz méltó fölénnyel, 
nagy gólaránnyal győzte 1“ vasárnapi 

ellenfelét.
Az eredmény reális és hű kifejezője a két 

csapat között fennálló erődiíTerenciónak.
A Ferencváros nem sokat gondolkodott. 

Azonnal rákapcsolt és bár nélkülöznie kellett 
a gyengélkedő Turayl, kitűnő jó'ékkal érte el

val aránylag könnyen nyerte meg mérkő
zését.

A Nemzetiek vasárnapi játéka a fekete-fehér 
csapat küszöbön álló reneszánszát sejtteti. 
Különösen a csatársor játéka biztatás a jö
vőre, mig közvetlen védelmének megbízható
sága már nem is megy ujdonságszámba.

Maga a mérkőzés nem mozgott túlságosan 
magas színvonalon. A vezető-gólt a fővárosi 
'■ ut az első félidő 7. percében érte el 
.orválh révén, Rémay 11. átadásából. A 

Bástya ellentámadásokkal próbálkozott, az 
ekeiét azonban erőtlenek voltak. A 34. percben 
Győry II. a kifutó Benedek mellett a labdával 
a kapuba sétált.

Félidő 2:0.
Mindenki a szegediek támadásait várja a 

második félidőben. A Bástya-offenziva azon
ban elmarad és ehelyett a Nemzetiek további 
fölénye következik be. A 12. percben Rémay 
III. lövését Benedek kiöklözi és a résen álló 
Győry II. megszerzi a harmadik gólt. A 15. 
percben Győry II. kicselezve az egész védelmet, 
egyéni játékból beállítja a végeredményt.

A Somogy támadott, 
de a gólokat a Harminc

hármasok rúgták 
Budai 33-as—Somogy 4:1 (3:0)

A kél csapat bajnok*,  küzdelme érdekes és 
lendületes volt. A mérkőzés a Somogy fölényé
nek jegyében játszódott le, e- a nagy fölény 
azonban mégsem jutclt gó' <kl>an kifejezésre. 
A Harminchi' ’ ' ......................
szőni ak. ióikat eredméi 
szép győzelem a 33-as 
t.ilmnzta. övalo an 
pogatva indult a 
csaknem mi’dr

A 33-asok v< . 
bízható volt, 
pár tabd ribizli- 
rutinja és A. dl' , 
csatársorban E 
im<s a t|tks a 
mc-nr'. és a k< 
rénrk.

Pedig a '.'TeségH szenvedeit kaposvári csa
pat pompás támadó-játékot produkált. A Tál- 
Fán—Köves Blum összetételű fedezetsor szün- 
■ -lenül hajszolta rohamra a támadósort, amely
ben különösen Galambos, Körösi és Vadas já
téka emelkedett ki. Lényegesen gyöngébben 
funkcionált a közvetlen védelem, amelyben

irmasok keveset támadtak de vi-
• . sen fejezték be. A 
k -gyes taktikáját ju- 
dlen<. : gyöngéit kita- 
ipa t ám r dúsra, amely 

; sikerrel járt.
anh • zuttal is meg- 
’i ’t/—OfdA-bekk-

' • -rban Kovácsi 
készsége, a

■ • ox .kéoessége — 
•laiinn••■k szép győzel- 

bajnoki pont megszerzé-

A Sabaria csapatából csak a védelem lehel 
dicsérni, bár néha súlyos hibákat is vételt. 
Verme, rengeteg labdái kiejtett, sót „ölném 
dngóll öldW A fedezclsorból csak a fáradtra, 
lattan Vámon lehel megdicsérni. //«/<« nincs 
tormában. Bakos csak védekezni tud A csatár
sor egyedüli akcióképes embere Tárnok volt, 
de alig kapott labdái, Sólyom is javult, de ez 
nem mondható Hollóéról és Rureschröl. Mfsra- 
ro, fi kapu előtt csődöt mondott.

A 111. kér. FC védelme is remekül állotta a 
harcol. Alrubaus jó formában védett, de a Hál
nál hibároll. Zimll erősen javul. A csapat lep- 
iobb része a leelerelsor volt, amelyben klariyar 
és Sleinrr a mezőnyből is kiliinlek. Meglepően 
jó és friss volt a csalársorban Konyor, Dröss- 
ler és lövéseivel kilünl Lengyel.

Tetszetős Saburío-lámadások ulán a 111. kér. 
lámad, de Lengyel lövéséi Vermes védi, majd 
újabb lövését a kapufa tartja feli Konyor 
löuésél Verme, kiejti, de idejében elfogja. 
.4 19. percben Konyor jól kihasználja a Sabaria- 
védelem leállását és pompás gólt löl A Sabaria 
is szóhoz jut, <le Tárnok lövése emberbe 
megy, majd a 29. percben Buresch beadását 
Hollós két lépésről ugyancsak emberbe lövi. 
Még Tárnok szabadrúgása jeleni veszélyt, az
után a III. kér. támad.

Helycsere után a Sabaria támad és Buresch 
bombája Ncuhausnak szerez meleg pillanatot. 
A 10. percben ismét Buresch lő kapura, Hollós 
befut, a labda Neuhausról kipattan, de a Sa- 
baria-csalár addigra elfutott a labda mellett i 
Most a III. kér. megy támadásba, de a 19-ik 
percben komorból Neuliaus rosszul üti ki a 
labdát cs Sólyom kiegyenlít! (1:1) Most vál
tozatos, hullámzó mezőnyjáték következik, 
egyik kapu sem forog komolyabb veszélyben, 
mígnem a 44 percben Vermes Kovács lövését 
a felső kapufára üti. Az utolsó percben Len
gyel lövését Vermes csak nehezen védi.

.iga
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Hungária-Huddersfield Town
nemzetközt mérkőzés.

Előtte órakor

Ferencví; os—Nemzeti
nnjnokl mérkőzés

( ti- TI PÁLYA
•5n, mt 20-án d u. *■.  S órakor

Előtto W órakor

j Hungária Víktória Získow
nemzetközi mérkőzések.

abszolút gyatra ja bkot 
is érthetetlenebb, mert 

hogy Kispest éppen a 
szokta kijátszani legna-

A bajnoki táblázat
a vasárnapi meccsek ulán igy alakul:

28 pont (fifi—18).
28 „ (00—17).
24 . (52—301.
18 „ (27—33).
18 „ (21—28).
17 „ (31—27).
17 . (24—30)
15 „ (21—35)
13 „ (20—39).
13 „ (24—52).
12 . (27—50).

7 „ (19—35)

•rencváros 
Hungária 
Újpest 
Bocskay 
111 kér. 
Bástya 

7. Nemzeti 
8 Somogy 
0 Kispest

10. Vasas
11. Budai „33"
12. Sabaria

1. F< 
2
3.
4
5.
6.

FC

Újpest csapata 
kikapott Debrecenben 
Bocskay - Újpest 3:1 (0:0)

Debrecen, május 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) ötezer főnyi közönség előtt, gyönyörű 
időben játszották ma le a Bocskay—Újpest
mérkőzést A játék inindsVgig változatos és 
igen erős iramú volt

Újpest nap ellen kezd és a Bocskay már az 
első percben jó helyzetbe kerül, de Markos a 
kapu fölé vágja a labdát. Újpest támad ezután 
és több tiszta helyzetet szintén kihasználatla
nul hagy Az. első félidő izgalmas játék után 
gól nélkül végződik.

A második félidő 22 percében erős küzdelem 
körben szerzi meg a Bocskay ar első gólt. ‘ 
csatársor szép játéka után

Semmlerhrz kerül a labda, akt a tizenhatos 
vonalról védhetcllen gólt rúg.

Újpest hevesen támad és
egy P**e  múlva már kiegyenlít. Avar sa

rokrúgásából. (1:1.)
A Bocskay ezután fölénybe kerül és a harmin
cadik percben Teleki Vincié és Semmler szép 
összjátéka után

Semmlcrher kerül a labda, aki tlr méter
ről aiép lapot gólt rúg, (2:1.)

Ar Újpest visszaesik de a Bocsknv hevesen 
folytatja a támadást és a 35 ik pervhec

A

győzelmét A bajnokcsapat tagjai közül kár 
volna bárkit is kiemelnünk. Mint örvendetes 
lényt említjük azonban meg Kohut forma 
javulását.

kispest legénysége 
produkált. Ez annál 
hiszen köztudomású, 
nagy csapatok ellen 
gyoítb formáját.

A sorsolás a F< i nevárosnak kedvezett és 
hálában a széllel azonnal támadott. A 13-ik 
percben Szedlacsek kiszókt-tte Kohutot, aki a 
tizenhatos vo álról indított halulmas 
nal nyitotta meg a gólok soro-t -t. A 19 perc
ben a Rúzs ■‘■s Szedla sek szjátékából ke
letkezett akciót Dénes kivédte ugyan, de a 
labdát Toldi mégis a hálóba juttatta. A 23. 
percben Takács II. egyéni játékból szerezte 
meg a meccs legszebb gólját. A Ferencváros 
egymásután érte el mo-t komoréit, amelyek 
azonban nem hoztak eredményi. A 33. perc
ben Rázsó centerét Takács küldte a háló bal
sarkába. Most Kispest kezdett éledezni és egy 
támadó-akcióból kifolyóan Fuhrmann és Papp 
elgáncsolták Presovszkyl. .4 mcgitélt tizenegyest 
a kispesti csatár védhctetlcnűl helyezte a 
hálóba.

csak Sebes produkált kifogástalan játékot.
Kezdés ulán teljes húsz percig tartja ostrom

zár alalt a kaposvári csatársor Lantos kapuját. 
A 33-asok csak ekkor kapnak lábra és Kutasi 
előbb Titkos, majd Kaltenekker támadó akció
ját kénytelen parírozni. A 33-asok támadásai a 
25. percben gyümölcsöznek. Titkos komért csi
kar ki és a sarokugrásból Steiner be fejeli a 
hadni csapat vezető gólját. A sikeren felbuz
dulva 33-asok tovább támadnak. A 28-ik perc- 

■ bon a labdát Ember sarokkal továbbítja Tit
kosnak, akinek labdája Kutasi kezéből kapu- 

bomba- r lécre, onnan pedig a gólba pattan. A közönség

A második liga éllovasainak 
gólzáporos győzelme

A második liga élén dúló harc változatlan 
erővel lángol. Vasárnap a két éllovas ismét 
gólzáporos győzelmet aratott. A vasárnapi 
mérkőzésekről alábbi tudósításunk szól:

Pécs Baranya—Vác FC 8:0 (5:0).
Pécsről jelentik: A Jocke lemaradása foly

tán 10 emberrel kiálló pesti vendégcsapat 
súlyos vereséget szenvedett Pécsett. A gólokat 
sorrendben Elblingcr, Tritz, Elblinger, Dóra, 
Palkó, Tritz lőtték.

Attila—Zala Kanizsa 6:0 (3:0).
Miskolcról jelentik: 2500 néző jelenlétében 

játszották le az oly nehezen létrejött mérkő
zést, amely az Attila fölényes győzelmét hozta. 
A gólok közül Pomázi, Siklóssy és Pasztrovics 
kettőt-kettőt lőtt.

Bak TK—Erzsébetváros 1:1 (1:1).
Alacsony színvonalon álló mérkőzés, amely 

az erőviszonyoknak megfelelő döntetlen ered
ménnyel végződött.

Rákospalota—Terézváros 0:1 (3:0). 
Turul—Józsefváros 4:2 (0:2).

Félidő 4:1.
Szünet után Kispest csapata összeroppant és 

a Ferencváros valósággal mncska-egérharcol 
folytatott. A 2. percben Kohut beadását Szed
lacsek góllá értékesítette. Dudást a biró durva 
játék miatt kiállította. A ferencvárosi finis 
megindult a 10 emberrel játszó Kispest ellen 
és a meccs utolsó perceiben Kohut beállította 
a végeredményt.

Szeged csapata 
súlyos vereséggel távozott 

a tővárosból
Nemzeti—Bástya 4.0 (2:0)

A Bástya sorozatos sikerei után nem csinált 
titkol abból, hogy győzelmi reményekkel All ki 
a Nemzeti ellen lejátszandó mérkőzésére. Az 
optimizmusra minden okuk megvolt a szegediek
nek, mert valóban, a profifuIball vidéki kitűnő
ségei közül kevés csapat ért el oly nagy sikere
ket, mint a Bástya.

Annál nagyobb csalódást kellett a vasárnapi 
mérkőzés, amikor a szegedi csapat sehogyan 
sem tudott magára találni és igv 
^J^emtH^JéUdőnkéii^

buzditására a fckelc-.fehérek ismét rohamra 
mennek. A 35-ik percben Ember kiszökteti 
Titkost, akinek labdájával Steiner futna tovább, 
Kutasi megszerzi a labdát, amelyet a mezőnybe 
továbbit, egyenesen Schmiedt lábai elé és a 
szélső centerét Ember a 16-os vonalról bevágja.

A második félidőben, még vehemensebb erő
vel lángolnak a Somogy támadásai. A 3-ik 
percben Blum labdája a kapufáról pattan visz- 
sza, Blum tisztára játsza magát és a labdát 
megszerezve léc alá küldi. Lantos már csak a 
kapuvonalon túl éri el a labdát. A kaposvári 
csapat változatlanul támad ezután is. Kitűnő 
gólhelyzetek adódnak, amelyeket Lantos nagy 
bravúrral tisztáz. Mégis a 33-asok jutnak újabb 
eredményhez, amennyiben a 38-ik percben 
Titkos labdáját a védelem kornerre szereli és 
a sarokrúgásból Ember szép fejessel megszerzi 
a budai csapat negyedik gólját. A mérkőzés a 
Somogy támadásával ér véget.

A Sabaria megmentett 
egy bajnoki pontot 

Sabaria—III. kér. FC 1:1 (0:1)
A Ferencvárostól csütörtökön elszenvedett 

hatalmas gólarányu vereség ulán a Sabaria a 
jó képességekkel rendelkező III. kerülettel ke
rült szembe és nehezen kivívott küzdelem 
után sikerült is ellenfelétől egy pontot 
ragadnia. A Sabaria mutatott játékával 
szolgált rá a pontra, de becsületesen 
dött érte és igy

a Sabaria elhalványult reményei 
élénkebh szint nyertek a kiesésért 

tolt élet-halálhnrcban.
A játék túlnyomó részében a III. 

volt fölényben, de részben a Sabaria-védclem 
jóvoltából, részben balszerencséje miatt fölé
nyét gólokban nem tudta kifejezésre juttatni. 
A Sabaria csak egy helyzet szerencsés kihasz
nálásával tudta döntetlenné lenni a játékot, 
egyébként egy két formás támadás kivételével

él
ném 

megküz-

Iámét 
folyta-

kér. FC

X A MAC c.sapata nyerte a birkózócsnpat- 
bajnokságot. Vasárnap fejezték be a Nemzeti 
Tornacsarnokban Magyarország birkózócsapat
bajnokságának küzdelmét. A délelőtt lebonyolí
tóit elődöntőben az UTE 9:15 arányban győze
delmeskedett a MÁV fölött, ellenére annak, 
hogy a kél legmagasabb súlycsoportban nem 
indított versenyzőt. Az esti dönlőmérkőzésen az 
UTE a MAC csapatával állott szemben. A baj
noki címet a grifTmadaras birkózók ragadták 
magukhoz, miután az UTE-t 11:15 arányban le
győzték. Az UTE hét súlycsoportban óvott azon 
a címen, hogy a MAC-birkózók megkéstek.

X Húsz kilométeres országúti futóversenyt 
rendezett vasárnap délelőtt az Egyetértés SC, 
amelyen az átigazolás alatt álló kisvárdai 
Galambos versenyen kiviil harmadiknak futott 
be. Ideje 1 óra 11 p., Ifi mp. Egyéni győztes: 
Heveié (Soroksár) 1 óra 10 p. 21 mp. Második 
Majorosi (ESC) 1 óra 10 p. 51 mp. Harmadik 
Gégény (ESC), negyedik Zelenka (Salgótarján), 
ötödik Farkas (MTE), hatodik Vas, hetedik 
Gyetvai (mind a kettő Szeged).

X A soproni vegyesdandár vlvóbnjnokságal 
nagy érdeklődés mellett folytak le Sopronban. 
A honvédfőparancs"okság< t dr Shtvoy Kálmán 
altábornagy képviselte. A csapatbajnokságot 
Sopron tiszti csapnia nyerte Szombathely előli, 
mögöttük Nagykanizsa csapata /helyezkedett el. 
Az egyéni tőrbajnokságban győzött Vargha Jó
zsef százados (Szombathely), második Kle- 
sánszky Zsolt honvédfőhadnagy (Sopron), har
madik Gröller százados (Sopron). Az egyéni 
kardbajnokságbar győztes lett Klesánszky h. 
főhadnagy, második Bárdos Aladár huszárszá- 
zndos (Szombathely) harmadik Vargha száza
dos.olyan játékot mutatott néha a csapat, mintha 1 X Németország 3:0 arányban vezet a Davis 

már belenyugodtak volna a váRozbatatlanba. 1 Cup mérkőzések sjrán Spanyolország ellem.
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Vitatható góllal győzte le az osztrák 
bajnokjelölt a Hungáriát

Admira —Hungária 1:0 (1:0)
Az osztrák és magyar bajnokjclöllek harca 

nagyon gyenge és sivár sportol hozott. Mindkét 
csapat olyan rossz formál mulatott és olyan 
rossz napot fogott ki magának, amely semmi
képen sem szolgálhat alapul az erőviszonyok 
tisztázására.

Az első félórától eltekintve lélek és kedv
nélküli, gépies mozdulatokkal fűszerezett 
játék volt ez a szó legszorosabban vett ér

telmében,
amelyre a legnagyobb jóakarattal sem lehel rá
fogni, hogy küzdelem volt.

Olyan küzdelem, amelyet elvári a közönség 
a két nagyszerű csapattól, amely szint és életei 
jelentett és az első profiklasszis tényleges tudá
sát nyújtotta volna, nem volt ezen a mérkőzé
sen.

A játék végefelé a közönség már valóság
gal unta a játékot

és elhagyta a pályát, az ottmaradt része — 
amely még csodára várt — hevesen tüntetett a 
Hungária lélek nélküli játéka miatt. Az Admira 
mig az első félidőben egy nagyon gyaníts is 
offszájdizii góllal megszerezte a vezetést, de a 
Hungária bár alkalma lelt volna, sehogyseni 
tudott még kiegyenlíteni sem. Pedig Cejnar biró 
egy nagyon nagy jóakarattal megítélt 11-essel 
is segítségére sietett, de a Hungária még ezt 
sem tudta kihasználni.

Az Admira kemény, masszív csapat, abból a 
fajtából, amelyet a harcos jelzővel lehet talán 
jellemezni. Játékosai hallatlanul tudnak küz
deni, egyébként nem az a nagy csapat, amelyet 
jó formában vezető csapataink fölényesen el ne 
intéznének. Védelme elsőrangú. Franzl egy-kél 
kisebb hibától eltekintve, igazolta kontinentális 
hírnevét. Előtte Janda és Soldatisch méltó part
nerei voltak, akik biztosan rombolták szét az 
erőtlen Hungária csatárok akcióit. A fedezet
sorban Schott valósággal „hidegre állította1' a 
Hungária jobbszárnyat. Mellette Glieuutsch 
tűnt ki, mig Koch gyakran kihagyott. A csatár
sor legveszélyesebb tagja Runge, akinek min
den lövése veszélyt jelentett. Sicglnek nem igen 
volt ellenfele Nádler, de teljesítménye Schnei- 
derrel szemben is teljes értékű volt.

A Hungáriából csak a közvetlen védelmet 
illeti elismerés. Mándi abszolút fix pont volt, 
Kocsis csak tiszta labdákkal operált sikerrel,

Kitünően sikerült a szezon első nagyszabású lovasversenye
Az Országos Lovasegyesület rendezésében ma 

tartották meg a főiskolai lovasok az ezidei 
nagy lovasversenyüket a Tallersalban. A 
verseny megrendezésénél elsősorban Rakovszky 
Iván, a Magyar Lovaspoló Club elnöke fejtett 
ki nagy tevékenységet és ezzel a fényes ünnep
ségszámba menő versennyel sikerült bebizp- 
nyitania, hogy világhírű lovaslehetségéböl az 
ifjú magyar nemzedék mit sem vesztett. A 
verseny sikeres rendezéséhez nagy mértékben 
hozzájárult még Bakonyi János, a Tallersal 
igazgatója is, aki külön ez alkalomra meglepő 
újításokkal szolgált a fényes és előkelő ven
dégeknek, akik között ott volt Horthy Miklós 
kormányzó. Rakovszky Iván nyugalmazott mi
niszter, Gömbös Gyula államtitkár, Almássy 
László, a képviselőház elnöke, Álgya Papp al
tábornagy, Balázsfalvi Kiss Ferenc altábor
nagy, Pesfhy Pál, Ripka Ferenc, Rezcgh 
Huszágh Miklós, Scitovszky Aladár miniszteri 

8: 8 arányban döntetlen a magyar
lengyel válogatott boxmérközés

Varsó, május 12. Iboxmérkőzés 8:8 arányban, döntetlenül 
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jc- végződött, miután a nehezebb sulycaopor- 

Icntése.) A magyar-lengyel válogatott amatőr Hókban a lengyelek győztek.

Hudra halálsejtelmekkel 
szállt a ringbe

Sportkörökben meg mindig nagy izgal
mak között foglalkoznak Hudra Kálmán ha
lálos kimenetelű becsi boxmérkőzésével. Az 
osztrák törvényszéki orvosszakértők

holnap boncolják fel Hudra tetemét, 
és csak ennek megtörténte után derül vilá
gosság arra, hogy tulajdonképen mi okozta 
a kiváló boxbajnok halálát. Ma visszaérke
zett Bécsből Künsller Samu professzionista 
boxoló, aki uj és érdekes adatokat közölt 
Hudra utolsó mérkőzéséről:

— Csütörtökön együtt utaztunk Hudrá- 
val, Hochmann boxolótársammal — mon
dotta Künstler. — Feltűnt, hogy Hudra

az egész utón lehangolt és szomorú volt. 
Amikor az osztrák határhoz értünk, bána
tosan mondta: Rettenetes rossz előérzetem 
van, legjobb szeretnék visszafordulni. Be
borult az ég és sóhajok között fakadt ki a 
szó Hudra Kálmánból: Ugy érzem, nekem is

Azonnal öoKöltözlietö
4 szobás, 

hallos, villa lakos 
kflrponti (ütéssel, nyAion is melegvíz ozolpálta- 
tíssal ■ Városliget legszebb pontján. Erzsébet 
királyné út 1. és Hermina út sarkán újonnan 

épült villában.

Ki t l> O!!
A házban külön nutogaragel Értekezni lehet a 

 helyszínen.

több súlyos hibát vétett. Németh kijátszotta 
formáját. Voltak kitűnő védései, de voltak hi
bái is. A fedezetsorban Kalmár az első félidő
ben nem tudott teljesen kielégíteni. Talán ked
vét vesztette a sorozatos eredménytelenség ha
tása alatt. Mint közipcsatár ő jelentette a len
dületet, de nagyon vigyáztak rá, nehogy lövés
hez jusson. Schneider megbízható volt, de 
Kompóti csak Wagner lefogásával excellált. 
csatársor teljesen csődöt mondott. A mezőny
ben még ment valahogy a játék, de a döntő 
pillanatban az egész lánc megtorpant.

A Hungária nagy lövőkedvvel mutatkozik he 
és az első percekben Skvarek lövése jut kapu 
mellé, majd Kalmár szép lövése kapu mellé, 
mig Schneider lövését Franzl védi. Erre a sorsra 
jut Híres gyenge lövése is. A Hungária meg
lepő könnyen játszik ellenfelével és talán 
ennek a következménye a 18. percben bekövet
kezett gól, amikor Schneider hibájából a gya
núsan offszájdhelyzetben álló Siegl belövi az 
egyetlen gólt. A Hungária tovább támad és Hí
res két ízben is nagyon veszélyes lövést küld 
Franzl kapujára. A 27. percben Skvarek a kapu 
előtt két lépésre Soldatisch lábának lövi a lab
dát! Majd Ringe fejel kapu mellé, tiszta hely
zetben. A 37. percben Híres lövését mindenki 
gólnak látja már, de Janda a vonalról ment. Az 
utolsó percben Németh ejt ki egy labdái, de 
Mándi idejében ment.

Helycsere után Kalmár a csatársorba jön, a 
fedezelsor Kompóti—Schneider—Nádler össze
állításban áll fel. Az 1. percben már Runge 
bombáját Németh csak kornerre tudja men
teni, majd Koch magas lövése süvít el a kapu 
fölött. A 9. percben Siegl jó helyzetben, kapu 
mellé lő, majd Kocsis belerúgja a labdát a tá
madó Rungcba, de Németh kifutással idejében 
ment. Majd a Hungária veszi át a támadó sze
repét, de a kapu előtt addig állitgatják a csatá
rok a labdát, amig le nem szerelik őket. Végre 
Skvarek lő, Franzl kiejti a labdát, és Híres kél 
lépésről kapu fölé emeli a labdái. Runge 30 mé
teres lövését Németh kiejti. A 31. percben Janda 
nagyon vitatható hendszet vét a 16-oson belül, 
de Híres alaposan kapu mellé lövi a labdát. 
Ettől kezdve a játék ellanyhul és teljes érdek
telenségbe fullad. A 42. percben Siegl látható 
o ff szájáról gólt lő, Cejnar biró megadja a gólt, 
majd a határbiró bemondására annul/álja.

osztálytanácsos, azonkívül résztvett a Magyar 
Póló Club vezetősége, köztük Aich Hűbéri, 
Schorg Jenő, Illy Gábor, Bernát Endre és 
Hajós Zoltán.

A verseny délelőtt féltizenegy órakor vette 
kezdetét és egymásután zajlottak le a legszebb 
lovasprodukciók, amelyek minden egyes pont
ját meleg tapssal köszöntötte a sportszerető 
közönség. A kitűzött dijakat, amelyek több 
ezüst serlegből, ezüst cigarettatárcából és ezüst 
lovaglóbotokból állottak, a főiskolai hallgatók 
nyerték el, akik a lovasmérkőzés befejezése 
után elvonultak a kormányzó páholya előtt, 
ahol a Himnusz hangja mellett meghajtották 
a lobogóikat és meleg ünneplésben részesítet
ték Rakovszky Ivánt, a verseny legfőbb és leg- 
agilisabb kezdeményezőjét és a megjelent elő
kelő és a sporttáradalom legkitűnőbb reprezen
tánsait. (s. 1.) 

befellegzett. Együtt mentem pénteken Hűd 
rával és Hochmannal a boxmérközésre. 
Mindenkinek feltűnt, hogy Hudra a mérkő
zés elölt milyen izgatott volt,

nagy lámpalázzal küzdött.
Anderschitz, aki a halálos mérkőzésnél 
ellenfele volt, megillclődve beszélte, hogy 
Hudra feltűnő lámpalázzal és rossz közér
zéssel szállt a ringbe és

a mérkőzés első percében szinte meg
merevedve, védtelenül hagyta egész tes

tét.
Első könnyű testütésre öss 'rogyott. Ander
schitz felemelte, megrázta, de az uj menet 
első pillanatában egy jobbkezes ülés érte a 
szive táján, mire újra lerogyott, élettelenül 
terült cl a ringben.

Győzött a SheHield 
Wednesday Baselben 
Külíöldi futballeredmények

Bécs. Nicholson—Vienna 2:2 (1:0). Lanyha 
játék. A vezetögólt Eckl lövi, majd a második 
félidőben Giebisch egyenlít, sőt a Vienna Bro- 
senbauer révén a vezetést is megszerzi, de 
Tietsch az utolsó percekben egalizált.

Austria—Hakonh 3:3 (1:2). Barátságos és
gyenge nivóju játék

A Slovan—WSC-niérkőzés a nagy esőzés miatt 
használhatatlanná vált pályán elmaradt.

Berlin. Berlin—Páris 5:0 (4:0). A 30.000 néző 
előtt lefolyt mérkőzést a németek nagy fölény
nyel nyerték. A franciáknál csak a védelem 
tűnt ki. A gólokat Lehinann (3) Sobeck és Ruch 
lőtték.

Pária. FC Antwerpen—Club Francais 6:1 
(3:0).

Basel. ShefTield Wednesday—Nordstern 2:1. 
Az utazástól fáradt angol csapat nem tudta ké
pességeit kifejteni.

Prága: Sparta—Behemians 4:2 (0:1). — Sla- 
via—I.icben 9:1 (3:1).

Vasárnapi sporthírek
X A Quer durch Wien! a WAF csapata nyerte. 

A 7'/j km-es távon staféta formájában lebonyo
lított városon keresztül futást a favorit WAC-al 
szemben a WAF csapata nyerte 17 p. 45.2 mp-es 
idővel. Második lett a WAC 17 p. 57.6 mp-el.

X A hadseregvlvóbajnokság epé-fegyver- 
nemében Rády József alezredes a bajnok. 2. 
Bogén Béla alezredes. 3. Idrányi főhadnagy. 4. 
Kalniczky százados. 5. Nagy Ernő folyamőr
kapitány. 6. Filolás Tivadar főhadnagy. — 
A kardbajnokságot Pillér György százados, a 
tőrbajnokságot Hatz Ottó főhadnagy nyerte.

X Elmaradt a tőrcsapatbajnokság, mert a 
zsűri nem jelent meg.

X A MAC gyephokkl-esapata legyőzte ar 
csztrák bajnokcsapatot, a WAC-ot 3:2 (1:1) 
arányban. A góloknt Lator, Farkas és Heinrich, 
illetve Oppenheim ütötték.

X A Ludovika Akadémia és a Közgazdasági 
Egyetem meghívás! és főiskolai elsőosztályu 
versenyének győztesei: 100 méter: Izsó (Köz
gazdász) 11.5 mp. — Magasugrás Balázsy 
(Ludovika) 167 cm. — 800 m.: Buday (Köz
gazdász) 2 p. 06.4 mp. — Diszkoszvetés. Török 
(Közgazdász) 3539 cm. — 200 m. gátfutás:
Ferenczy (MAFC) 27.2 mp. — 4(70 méter:
Maróthy (Ludovika) 54 mp. — Távolugrás: 
Jánossy (Közgazdász) 615 cm. — Női magas
ugrás: Kovácshegyi Erzsébet (FTC) 137 cm. — 
1500 méter: Szabados (Közgazdász) 4 p. 33.8 
mp. — Sulylökés: Lippay (Ludovika) 1130 cm. 
— ty^SOO m. főiskolai staféta: BEAC 8 p. 45.6 
mp. — Gerelyvetés: Budavóry (BBTE) 5555 
cm. — 1 ang. mérföld: Gyulay (MAC) 4 p.
45.2 mp. — Olimpiai staféta: Közgazdasági 
Egyelem 3 p. 53.4 mp.

X A Salamander Sport Club csapata alig há
rom heti tréning után a Budagyöngye-pályán 
kerüli szembe a már évek óta működő Flesch és 
Fischer-cég csapatával A Salamander csapata 
önfeláldozó játék után 6:3 ra nyerte meg a mér
kőzést.

LÓSPORT
A Mílleníumi-dái

I. Bcaupréau 
II. Ibikus III. Rum

A magyar lóversenyzés ragyogó ünnepnapjá
ról s a pompás társadalmi felvonulásról la
punk más helyen adunk hirt.

Sportszenipontból a nagy tenyészverseny ör
vendetes eredménnyel végződött, mert a 
Derby-évjárat kitűnő képviselője, ha küzdelem 
ulán is, de biztosan bánt el az idősebb lovak
kal. A verseny lefolyása különben a követ
kező volt :

A második kísérletre sikerült indítás után 
Kitartás és Ibikus vezetik a megnyúlt mezőnyt, 
Tiszavirág és Sodamint elölt, hátul Beaupréau 
és Rum. Lassú tempóban haladnak az egyene
sig, amelynek elején Ibikus megszökik a tár
saságtól, pár hossz előnyt szerez és már biztos 
nyerőnek látszik, amikor a háttérből gyönyörű 
lendülettel tör előre a lesvári ménes szép 
háromévese, lcpésről-lépésre tért nyer, a táv
nál ,beéri és a célvonalban elkeseredett küzde
lem" után fcjhosszal megelőzi Ibikust. Harma
dik a tulkésőn versenybe dobott Rum, Somogy, 
Kitartás és Tiszavirág elölt. Az osztrákok 
nagy reménysége, Eisbcrg gyenge sereghajtó. A 
favorit győzelmét érthető örömmel fogadta a 
rekordszámban megjelent közönség.

A nap többi eseménye közül említést érde
mel Pajzán biztos győzelme az ötezerpengős 
Szent Gellért-hendikepben. A részletes ered
mény a következő :

I. FUTAM. 1. Fürt (4) Csapiár. 2. Für wahr
(2) Szabó L. II. 3. Cortina (6) Csuta. Futottak
még: Sólyom, Fabula, Rabló, Pilyksé. Nyak
hosszal, % h. Tót.: 10:52, 16, 14, 24. —
II. FUTAM. 1. Csinos (l*/t)  Tuss. 2. Szomszéd
asszony (5) Razzián. 3. Szigetvár (10) Lynch. 
Futottak még: Kucikóka, Ilelykelány, Safaládi, 
Franciska, Csopak, Muris, Marienna, Maisy, 
Felhő Rózsi, Vándormadár Egy hosszal, •/< h. 
Tót.: 10:29, 14, 16, 22. — ni. FUTAM.
1. Beaupréan (l'/i) Balog. 2. Ibikus (4) Schcj- 
bal. 3. Rum (6) Csuta. Futottak még: Tisza
virág, Sodamint, Somogy, Mungó, Kitartás, 
Eisberg. Fcjhosszal, 1 % h. Tót.: 10:31, 16, 18, 
22. — IV. FUTAM. 1 Paján (2) Hulme. 2. Per- 
plex (6) Weckermaun. 3. Nagyur (6) Rnlogh. 
Futottak még: Traumcr, Rajna, Forlis, Katáng, 
Sakkmester, Adamello, Kapatos, Dárius, Kino- 
prinz, Da capo, Ez az!, öreg Signora Egy 
hosszal, ötnegyed h. Tót.: 10 : 59, 20, 23, 19. —
V. FUTAM. 1. Hajnal (1%) Hulme. 2. Claire
(3) Esch. 3. Bon soir (20) Tuss. Futottak még: 
Tinódi, Gyöngyike, Amatőr, In Time, Pan
nonin. öt hosszal, 1 h. Tót.: 10 :24, 12, 15, 30.
VI. FUTAM. 1 Búkon (3) Gutái. 2. Sára (l'/»)

Budapest legjobb jazz-bandje mellett 
a legelőkelőbb közönség táncol.

E hó 16-án, csütörtökön

HAGY ME6HYIT0 ESTELY A 
BELLEUUE SZALLÚ FOBBO- 
KERTJÉBEIIÉS TEHIYIEIBEH

JARDIN mejnwitas’’
MÁJUS 16-ftM I 
este 9 Órakor ■

Máéin ás asztairendoteseh toietonla: Júzset ass-si.

Szabó L. II. 3. Paródia (6) Gulyás. Futottak 
még; Hornce, Sarkon, Odahaza, Rádió, Gal- 
lione. Hogy volt. Madár, Oktalan. Fejhosszal, 
l'/i h Tol.: 10:54, 16, 14, 17.

A bécsi ügető-derbyt a favorit Frühling 
nyerte Bohun és Lumpáci előtt.

A pesti erkölcstelenség 
ellen prédikált Tóth 

Elemör dr. apát
Vasárnap délelőtt az ájtatos hívők nagy, 

számban jelentek meg az egyetemi temp
lomban, ahol Tóth Tihamér dr. c. apát, egye
temi tanár mondta a szentbeszedet. Tóth 
Tihamér dr. apát prédikációjában a ma
gántulajdon szentségének gondolatát fejtette 
ki, majd

éles szavakkal ostorozta az erkölcstelen
séget, rámutatva a nagyvárosi, többek 
közt Pest bizonytalanfoku erkölcstelen

ségére Is.
— Az erkölcsök, testvéreim — mondotta 

prédikációjában az apát, — különösen tt 
nagyvárosokban lazulnak cl. Itt tör ki az 
emberekből a féktelen önzés, itt veszíti el 
könnyen erkölcsi erejét az, aki hajlamos a 
bűnre. A nagyváros kitenyészti azt az em
bertípust, amely

ba kell holtai, ha kell revolverrel, tőr
rel vagy hamis váltóval éri cl célját: a 

földi javak megszerzését.
— Budapest is az a város, — ugymond, 

— ahol nagyon sok ember csak a földi gyö
nyöröket, az örömöket és az élvezeteket 
hajszolja. Nagyon sokan mindenről megfe
ledkezve, szülőket, feleségei, gyermeküket 
elhanyagolva, sőt elhagyva a könnyű élve
zeteket és .szórakozásokat hajhásszák s éle
tük egyetlen colja hogv minél jobban kiél
vezzék ezeket »r örömöket.

— Szerelném megkérdezni azt az úri be
törőt, aki egy magányos nő hálószobájában 
revolvert rántott íz teljes nyugodtsággal tá
madt az alvó nőre:

— Asszonyom, nekem ötsfcáz pengő kell, 
vagy a fülbevalója!

Én, a lelkész, szerelném vallatóra fogni és 
megkérdezni: mikor gyónt és áldozott utót
jára. Egészen bizonyos, hogy azt a választ 
kapnám: Nem gyóntam és nem áldoztam 
évek óta, de önnek ehhez semmi köze sin
csen.

— Testvéreim, — fejezte be érdekes pré
dikációját Tóth Tihamér dr. — ebben a vá
laszban benne van a mai Pest erkölcstelen
ségének oka. Ez az ok:

■ vallásnak é.s a vallás törvényeinek el
hanyagolása.

Ott ,ahol a vallással nem törődnek, ahol el
hanyagolják a mindennapi imádkozást, a 
templomot, a gyónást, ott kiburjánzik a tol
vajok, a betörök, a csalók, sikknsztók és a 
gyilkosok kasztja.

Tóth Tihamér dr. c. apát prédikációját a 
nagyszámú ájtatos közönség mindvégig fe
szült figyelemmel hallgatta.

— Molnár Vilmos főfelügyelő nyugalomba 
vonult. A Duna—Száva—Adria Vasúttársaság 
menetkedvezményi osztályának eddigi vezetője. 
Molnár Vilmos főfelügyelő, hosszú és buzgó 
szolgálata után május hó l-ével nyugalomba 
vonult. Utódjául az igazgatóság az osztály ed
digi helyettes főnökét, dr. Völlick Brúnó felü
gyelőt nevezte ki, akinek kinevezése osztatlan 
örömet és megelégedést váltott ki.

— Dlvatolimplász. A Vígszínházban vasárnap 
délelőtt a Nőiruhakészitők Országos Szövetsége 
fennállásának tizedik évfordulója alkalmából 
divatolimpiászt rendezett. A divatolimpiászon 
kilenc ismert fővárosi szalón mulatta be leg
újabb női divatkreációit. A divatbemutatást 
nagyszámú közönség nézte végig.

IparcsarnoüDan, 
műcsarnokban 

•s hornvíssn

Rendezi: a Budapesti Keres
kedelmi és Iparkamara V Al- 
Kotmány-utca 8.i

asanoazotuanvok aiapjáa 
so%*os  utazási Kouvezmíny.

BSZarazhatOk. minden na
gyobb bel- é*  külföldi városba! 
« ib. WíBfisaifW Rnei.
UTOLSO NAP
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A. UTÓN APLÓ
Óriási érdeklődés előzi meg a MAC 

országos íulárversenyét
A Hősök Emlékversenyén 

a vidéki hősi
A Magyar Atlétikai Club motorsportosz

tálya 14 oldalas versenyszabályokat küldött 
szét tagjainak és társklubjainak. Május hó 
26 és 27-én tartják meg a

Hősök Emlékversenyét.
• mely megkötőit megbízhatósági országos 
futárverseny automobilok, szciklkárok és 
motorkerékpárok rézére. A MAC motorosz
tályának vezetői e legújabb' versenyükkel 
osztatlanul maguk felé terelik az egész, ma
gyar autóstársadalom figyelmét, szeretettel
jes érdeklődését, mert a minden részletében 
gondos, tökéletes versenyszabályok szinte 
a legkomolyabb autóversennyé emelik a MAC 
országos futárversenyét. Itt említhetjük meg, 
hogy az. automobilislák számára ez a legkö
zelebbi májusi autóverseny már csak azért 
is nagv jelentőségű, mert a benevezett ver
senyzőket a hétköznapi autóvezetés ezerféle 
problémáinak megoldására késztetik. A 
megkötött szabályu futárversenyen nem for
szírozzák a túlzott eredményeket mégis ér
dekes, automobilista szempontból nagv kö
telességeket kívánó versenyen mulathatják 
meg majd a résztvevők és egyes klubcsapa
tok, hogy mint autóvezetők mennyire tud
ják fegyel inez.ni magukat n szabályok l>e 
tartására és az. egyenletes menetsebesség ki
mutatására. Mindezeken felül pedig a 24 
óráig tarló autóvezetői teljesítményükkel kell

)( A Concours <T Elegance szabályai. Az 
.Úrvezető" autószépségversenyo május 30-án 
reggel 9 órakor kezdődik. Az a résztvevő, aki 
fél 10 óráig nem hozza cl az autóját n Margit
szigeti sportpályára, elveszti részvételi jogo
sultságát. A benevezett automobilokat külön 
böző csoportokba osztva fogják értékelni. De 
minden kategória kél csoportból áll majd, 
aszerint, hogy nz autó keréklávolsága 3 méter
nél nagyobb, vngy kisebb. Az elbírálásnál nem
csak nz autók karosszériáinak szépségét veszik 
majd figyelembe, hanem nz nulé»k liclső beren
dezését is tekintetbe veszik, főleg a kényelmet, 
a poggyászok elhelyezését, a belső berendezés 
gazdagságát és Ízlésességét is. Érdekes, hogy 
majdnem minden kategóriába benevezett ver
senyző hölgyutassal köteles megjelenni a vo
lán mellett. Természetesen, ugy a vezetőknek, 
mint az utashölgyeknek öltözködés tekinteté
ben, stílusosan alkalmazkodni kell a bénulta 
tolt kocsi karakteréhez. Az nutószépségverseny 
mellett nz autóvezetők ügyességi versenyben is 
részlvcsznek. Az ügyességi versenyt a MAC 
motorsporlosztályánnk rendezősége bonyolítja

kVész rádió

A ^vőhészfllék mindig Ozemblz- 
** fosán működik — ha Philips 
klsföllővel van kombinálva, mely 
állandóan gondoskodik arról.hogy 
az izzifóíelep töltve legyen. Köz
vetlen a hálózatból dolgozik. Csak 
egy gombfordifás szükséges és a 
Philips kistöltő üzembehelyezi a 
vevőkészüléket — vagy visszafor
dítva az ötletes kapcsológombot 
— tölti az izzitólclepef. • 
Akinek Philips kistöltője van. 
örökre elvetette a töltéssel járó 
gondokat és ha még Philipsanód- 
pótlót is használ, akkor rádiója 
közvetlenül a hálózatból kapja 
az energiát. *
Aki szereti a kényelmet — az nem 
nélkülözheti a Philips kistéltől és 
Philips anódpótlót

K UTÓIT 6
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az autósok megkoszorúzzák 
emlékműveket
bemutatniok hogy milyen arányban tudják 
megbízhatóságukat igazolni. A hősi emlék
verseny keretében az autóvezetői kötelessé
geken kívül

kegyeletes feladatok is várnak 
majd a verseny résztvevőire. A verseny ki
jelölt útvonalain, mindazon községekben, 
ahol már felállították a hősök emlékszob- 
rail, az automobil isták megállnak egy-cgy 
percre, hogy hazafias kegyelettel 

megkoszoriizzák a hősi emlékműveket.
AZ útvonalakat csak az utolsó pillanatban, 

május 25-én reggel 8 órakor hirdetik ki, 
hogy a résztvevők készületlenül járhassák 
végig a kijelölt útvonalat. A három •— 
senyut vonal közül mindenki szabadon 
laszthatja a maga útját. A versenyszabályok 
határozottan kifejezik, hogy a versenyen 
nem vehetnek részt olyanok, akik hivatásos 
gépjárművezetők, vagy akik pénzért verse
nyeztek. A MAC országos futárversenyén 
résztvenni szándékozók a teljes programot 
s a versenyszabályokat kívánatra megkap
hatják a klub titkári hivatalában. A MAC 
nagy autóversenye nyilván sok résztvevőre 
számíthat, meri a futárverseny inkább szol
gálja a gyakorlati automobilizmus érdekeit, 
mint egy-egy, bár merészséget, virluózilást 
igénylő, de rövid lejáratú gyorsassági autó
verseny. Kálmán Sándor.

ver-
vá-

le. A vidám és szórakoztató, de egyben gondos 
autóvezetői készséget igénylő ügyességi verse
nyeken a következő problémák várják a ma
gyar úrvezetőket. 1. A nyolcas. Két körben, 
amely nyolcas alakot ir le hátramenettel kell 
be és kihajtani, ugy, hogy a körök szélén el
helyezett zászlócskákat a versenyző fel ne 
döntse. 2. A négyszög. Egy kirajzolt négy
szögbe kell behajtani s abban ugy megfordulni 
a kocsival, hogy isméi előremenőt tel jöjjön ki 
a versenyző a négyszögből. 3. A himba. Egy 
középen alátámasztott deszkapalló a billenő 
himba, amelyre ugy kell felhajtani, hogy en
nek közepén az autó egyensulyhelyzetbe kerül
jön s vízszintesen álljon a deszkapadlón. 4. A 
bugó téglalap. A földben elhelyezett téglaalaku 
deszkalapra kell ráhajtani a volánnál ellen
kező oldalon levő első kerékkel. Aki pontosan 
érinti a deszkalapot az megszólaltat egy auto
matikusan bugó Bosc/i-kürlöt. 5. A levélszek
rény. Egy felállilott levélszekrénybe kell az 
autóból menetközben levelet bedobni.

A magyar autószépségverseny iránt érdekes 
programpontjai miatt is élénk az érdeklődés. 
A benevezések javában folynak. Nevezési zár
lat május 25. déli 12 óráig.

)( Pünkösdkor megnyílik a Millenáris ver
senypálya. Pünkösd vasárnapján nyílja meg 
kapuit a Millenáris versenypálya és ezzel meg
indul az idei sokatigérő motor- és kerékpáros- 
versenyszezon. A megnyitó versenynapon négy 
bajnokságért kezdődik ogyidőben a küzdelem. 
Az eldöntésre kerülő Magyarország rövidtávú 
bajnoksága, Magyarország egyesületi csapat
bajnoksága és Magyarország motorvezetéses 
bajnoksága ugyanis nem egy-egy futamon dől 
el, mint eddig, hanem minden bajnokság négy

sK®Da

SZEMÉLY- ÉS GYORSTEHER-

AUTOMOBILOK
SKODA HISPANO SUIZA

LUXUS TÚRAKOCSI,
6 HENGERES, 100 HP

SKODA
SZEMÉLY TÚRAKOCSIK

6 R TÍPUS, 6 HENGERES
4 R TÍPUS, 4 HENGERES
110 TÍPUS, 4 HENGERES

50 HP
35 HP
25 HP

SKODA
QVORSTEHERRUTOK

1'/. TONNA, 2'/,, 5 TONNA HORD- 
KÉPESSÉGÜ

Modern 6*  rlrgAna kívül, tökéletes ét tartót belül
MAGYARORSZÁGI GYÁRI LERAKAT:

BUDAPEST. 111.. nHDRASSV ÜT 10
TELEFON : 208-14 

döntőfutániból áll és minden versenynapon 
minden bajnokságból egy-cgy futamot futnak 
le. A pünkösdi megnyitó nap programján a 
bajnoki futamokon kívül még több motorver
senyszám is szerepel.

)( A Skoda Müvek az árumintavásáron im
pozáns pavillonbnn mulatják be a „Skoda His- 
pano" luxuskocsit és a példátlan tartóssága 
„Skoda" autókat. A kiállított kocsik és azok 
kerete újabb igazolása a világhírű, nagy töke- 
erűsségü gyár teljesítőképességének.

RÁDIÓ
A Rádió mai műsora

Hétfő, május 13.
Budapest. 9.15: Hangverseny. 9.30: Hírek. 

9.45: A hangverseny folytatása. 11: „A Magyar 
Könyv Hél“-nek megnyitó ünnepélye, a Magyar 
Tudományos Akadémia nagyterméből. 1. Him
nusz. Énekli a Magyar Állami Gépgyár Acél
hang Dalosköre Noseda Károly karnagy veze
tésével. 2. Ünnepi beszéd. Mondja Klebelsberg 
Kunó gróf. 3. Vörösmarty Mihály: Gondolatok 
a könyvtárban. Szavalja P Márkus Emília asz- 
szony. 4. A magyar könyv. Irta Herczeg Ferenc, 
felolvassa Gál Gyula a Nemzeti Szinház örökös 
tagja. 5. Irodalom és közönség. Irta és felolv.: 
Surányi Miklós. 6. Babits Mihály: Vers a könyv
ről. Felolvassa a költő. 7. Záróbeszéd. Mondja: 
Vojnovich Géza. 8. Szózat. Énekli a Magyar Ál
lami Gépgyár Acélhang Dalosköre. 12.25: Hí
rek. 13: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás
jelentés. 14.30: Hírek, élelmiszerárak. 16: „Asz- 
szonyok tanácsadója". 16.45: Pontos időjelzés, 
időjárás-, vízállásjelentés, hírek. 17.10: Tót
magyar nyelvoktatás. 17.40: debreceni Kiss 
Béla és cigányzenekarának hangversenye. 18.45: 
Német nyelvoktatás. 19.30: Mit üzen a rádió. 
20.30: A középeurópai nemzetközi müsorcscre- 
sorozalban a Warszawa-i Stúdió hangversenyé
nek közvetítése. 22.10: Pontos időjelzés, időjá
rásjelentés és hírek. Majd: Bachmann-jazzband 
a Dunapalola nagyszállóból.

KÜLFÖLD:
Berlin. 20.30: Nemzetközi hangverseny köz

vetítése Warszawábói. Utána tánczene.
Breslau. 20.10: Stcfan Frenkcl hegedühang- 

versenye.
Brno (Brünn). 20.30: Nemzetközi hangver

seny kőzvetilése Warszawábói.
Frankfurt. 20.15: Lorlzing „Regina" cimü 

operájának előadása. Utána zenekari hangver
seny.

Genova. 21: Szinházi Zene. 22: Éttermi zene 
kőzvetilése.

Hamburg. 22.40: Külföldi állomások közvetí
tése.

Katowice. 20.30: Nemzetközi hangverseny- 
közvetités Warszawábói.

Köln. 20: „Collegium musicum", hangver
seny.

Königsherg. 20.35: Kamarazene. 21.10: Volk- 
mark Skálák hegedűversenye. 23.30: Tánczene 
közvetítése Berlinből.

Lcipzlg. 23: Tánczene.
Milano. 20.30: Egy operett közvetítése. 23: 

Jazz-band.
München. 19.30: Zenekari hangverseny. 21.45: 

Kamarazene.
Nnpoll. 21.02: B. Pergolcsi „La Serva Pad- 

rona" és A. Cipolini „II piccolo Haydn" c. ope
ráknak kőzvetilése.

Róma. 20.45: Könnyű zene.
Stuttgart. 20.15: Albert Lortzing „Regina" c. 

operájának előadása. Utána: Zenekari hang
verseny. A hangverseny után hírek.

Warszawa. 20.30: Nemzetközi hangverseny
közvetítés. 23: Tánczene.

Wien. 20: Franz Steiner kamaraénekes Cári 
Löwctől balladákat énekel. 20.30: Hangverseny
közvetítés Warszawábói. Középeurópai műsor
csere. Utána: Esti hangverseny.

= A Tungsram „NAVA" fotocella bemutatása. 
A Műcsarnokban rendezett nagyszabású rádió- 
kiállilás cgvik érdekessége a Tungsram és a 
Standard Villamossági Rt. kiállítása, amely 
pénteken délelőtt nevezetes premier színhelye 
volt. A gyár vezető-főmérnöke, Setényi Pál dr., 
volt egyetemi tanársegéd a sajtó képviselői elöli 
bemutatta a Tungsram „NAVA" fotocellát,^ 
amely rövidesen a piacra is kerül és aránylag 
olcsó' áron lesz megszerezhető amatőrök szá
mára is. A fotocella tudvalévőén a távolbalátó 
készüléknek egyik legfontosabb alkotó része és 
igy lehetővé válik, hogy rövidesen magyar ama
tőrök is kísérletezhetnek a távolbalátás izgal
mas problémájával.

= Levél a Rádióhoz. Tisztelt Szerkesztő Ur! 
Befejeződött az Árumintavásár, melynek egyik 
igazán kimagasló pontja „a magyar rádióipar 
és kereskedelem" impozáns bemutatása volt. 
Bemutatták, hogy tudnak dolgozni is — ha azt 
meg nem gátolják — népszerűvé tenni egy ipar
ágat. Szakkörökben azonban feltűnést keltett, 
hogy a magyar rádió-társaság, melynek érdeke 
fűződik hozzá, hogy a „rádió'1 mennél szélesebb 
körökben mozogjon, nem „állított" ki semmit, 
pedig ez nagyszerű propaganda lett volna. Nem 
értjük, miért nem tették! Avagy már megelé- 
gedlek-e az eddigi anyagi eredménnyel! Ha 
igen, ugy nincs akadálya annak, hogy minél

267, wiometer
1 liter üzemanyaggal
Wnlter Critchlow 1764 E. Weaton. 111. U. S A. 
bcnzinmcutaknrttó és szénanyagellávolitó készüléket 
sznbndalmnztntott autók és gázmotorok részére, mely 
minden eddigit felülmúl. Régi Forrtok 2fiM> km-t 
tesznek mec 1 liter üzemanyaggal. Üj Ford-kocsik 
22*4  km-t. Minden más gyár.mány ’/i-ig terjedő 
csodálatos teljesitménytöbnletet tud felmutatni. A 
feltaláló egy készüléket bevezetés céljából teljesen 
díjmentesen borsát rendelkezésre. Ezenkívül haj
landó a kerületi képviseletet átadni, mely havonta 
250—1000 dollár jövedelemmé' járhat. írjon még ma 

angolul;

W. Critchlow, 1764 E. Whealon, iilu.s.a. címére

Minden

CITROM N
alkatrész, autópneu, autóielsze- 
relések a legversenyképesebben

Vt(iY JÓZSEF
Andrássy út 34.

jobb programot „ismert" erőkkel adjanak és—* 
szállítsák le az Európaszcrte „legdrágább" elő
fizetési dijat. Nagyon kérem, hogy közérdekű 
soraimnak b. lapjában helyt adni szíveskedjék. 
Egy hű olvasója.

— Anyák napja a rádióban. Vasárnap 
egy-cgy előadást az anyáknak szentelt Kö- 
zép-Európa valamennyi rádióállomása. Az 
anyáról, a gyermeknek az anyához való vi
szonyáról, az anya iránt érzett minden 
mást felülmúló szeretetröl hangzottak el 
szavak a rádióban, az anyai szeretet ma
gasztosságát hirdették az éter valamennyi 
hulláma. Zenében, költészetben, szóban és 
hangban az anya alakja glorifikálódott ezek
ben az előadásokban, amelyek egy igen 
szép gondolatot intézményesítenek a rádió
ban. Az Anyák napjá-ban természetesen a 
közeli napok egyikén résztvesz sikerültnek 
ígérkező műsorral, a budapesti adóállomás 
is.

lg csak i nap!
A Nemzetközi Arumintavásár

idején a vásár látogatói a

TUHGSRAM
Bárlumcsöveh 

árüböi 71/ 0//2 0 
uasari engedményt 

kapnak!

termében
átveheti azoknak a budapesti cégek
nek a névsorát, melyeknél a ked
vezményes árú csövek beszerezhetők.

= A varsói nemzetközi program. A kö
zépeurópai müsorcscre-akcióban ina Var
sóra esik a műsorszolgáltatás feladata. Ezen 
a napon a varsói stúdióban elhangzott hang
versenyt adja Budapest, Bécs, Berlin, Zág
ráb, továbbá valamennyi csehszlovákiai és 
lengyel adóállomás. A hivatalos magyar mű
sor, egészen helytelenül elmulasztja a var
sói hangverseny műsorának részletes köz
lését, holott kétségtelen, hogy Budapest is 
idejekorán megkapta az értesítést a lengyel 
főváros stúdiójától. Pótlásul itt adjuk a hét
fői est teljes és részletes műsorát: 1. Kctrlo- 
vicz Mieczyszláv (1876—1909): Litván rap
szódia, op. 11. nagy zenekarra. 2. - Parte- 
revszki Ignác: Lengyel fantázia zongorára 
zenekari kisércttel. Előadja: B. Wojtoivicz.
3. Énekszámok. 4. Karol Szymanovszki: 
Részletek a Harnas cimü népies balettből, 
op. 55. (1928), a) Redyk, b) Flört, c) A 
banditák indulója, d) Harnas és a fiatal 
lány, e) A banditák tánca.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ 

„A HőtfAI íJjlok" Újságválláját.


