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Búvárok izgalmas munkával 
hétfőn kiemelték a Dunából a 
lezuhant repülőgép motorját

-------------------------------------- mn~TT • -■nmrTTTrwaMM—i -----------

* Csepel fölött lezuhant pephlögéiJ pilótájának és utasának 
testét annyira sz^—zz-------------------- " z _“

embert testrészeket sodort á partra
Budapest a pünkösdi ünnepek alatt is a 

szombat esti borzalmas, két emberéletet kö
vetelő repülőszerencsétlenségnek a hatása 
alatt állott.

Vasárnap és hétfőn a dunai csónakosok 
valósággal ellepték az összekötő vasúti hid 
közelében, a csepeli part vidékén a Duna 
vizét, hogy megtekinthessék a szerencsét
lenség színhelyét A Duna mindkét partján 
száz és százszámra álldogáltak egész nap az 
emberek és figyelték, hogy nem veti-e partra 
a víz sodra a szerencsétlenül járt pilóta és 
a vele utazó fogtechnikus tetemét.

Vasárnap a parton álldogál óemberek, a 
'dunai hajósok és a rendőr őrszemek egész 
csomó bizonyítékát gyűjtötték össze annak, 
hogy a Légiforgalmi gépe

a 600 méterből való lezuhanás alkal
mával pozdorjává tört, Kreiter Ferenc 
pilóta és Hoffcr Hu bért osztrák fogtech
nikus a lezuhanás pillanatában szörnyet
haltak és holttestük teljesen összeró n- 

csolódott.
Hétfőn délig apró huszfoszlányokban körül
belül

félkilogrammnyl embercsontot vetett 
partra a víz.

E holttestdarabokból már eddig is megálla
pították az orvosszakértök, hogy a szeren
csétlenül járt két ember legkülönbözőbb 
testrészei roncsolódlak szét borzalmasan kis 
darabokra. A pozdorjává tört repülőgép fa
vázából egy hat méter hosszú szárnybordát, 
egy négy méter hosszú faroncsot, egy egy 
méter hosszú faburkolatot, számtalan apró 
faroncsot és azonkívül két bőrhuzatos ülést 
sodort partra a viz árja.

Hétfőn délelőtt, mikor híre ment, hogy a 
folyamőrség hozzálátott a helyszínen a le
zuhant repülőgépnek a Duna medréből való 
kiemeléséhez, valóságos emberáradat indult 
meg Csepel felé, szárazon és vizen. Motor
csónakok lepték el a Dunát és kevésnek bi
zonyult a vizitaxiállomás morcsónakállo- 
mánya, mert százan és százan akarták 
igénybe venni ezt a legalkalmasabb jármü
vet.

A vasúti összekötőhid mindkét oldalán, 
ugv a csepeli, mint a budai parton, óriási 
tömeg gyűlt össze és figyelte a Duna köze
pén folyó izgalmas munkát.

Reggel nyolc órakor látott hozzá a fo
lyamőrség a kiemelési munkálatokhoz. Egy 
buvárhajó két folyamőrségi motoros csó
nakkal jelent meg a helyszínen. Ugyanek
kor motoros csónakokon érkeztek oda a lég
ügyi hivatal és az államrendőrség kiküldöt
tei. Olyan mozgalmas élet támadt az össze
kötő vasulihid közelében a Dunán, ami
lyenre még nem is volt példa. Igaz, hogy a 
folyamőrség munkája olyan látványt nyúj
tott. amiben még nem igen lehetett részük a 
kiváncsi emberek.

Megállapítások szerint a bécsi repülőgép 
nz összekötő vasúti hídtól mintegy kétszáz 
méternyire, pontosan a Duna közepére zu
hant. Itt kezdték keresni

kotrással és hahilmns láncoknak a vé
gigüli zásával 

a lezuhant repülőgépet. A munka, a keresés 
rendkívül nehéz volt. A Duna vize rendes

körülmények között óránként három kilo
méter sebességgel fut lefelé. Most az áradó 
Duna sebessége meghaladja óránként a 
nyolc kilométert. Ez a rohanásszerü áradás 
rendkívül megnehezítette a folyamőrség 
munkáját. Mindamellett egy órai munka 
után, kilenc óra tájban a Duna fenekén 
megakadt a kotrólánc. Nyilvánvaló volt, 
hogy

sikerült megtalálni a lezuhant repülő
gépet a Duna fenekén.

Búvár ereszkedik le 
a Duna fenekére

Most következtek a legizgalmasabb jelene
tek. A folyamőrök minden erőfeszítésükkel 
azon voltak, hogy a kotrólánoot hozzácrősitsék 
a megtalált géproncshoz. A munka azonban 
sehogy se ment. Ekkor egy alacsony termetű, 
szőkehaju folyamőrségi tiszthelyettes vállalko
zott arra, hogy

magára ölti a biiváröltözéket és leereszke
dik a Duna fenekére.

A buvárhajóról már lebacsátatták a vízbe az 
úgynevezett buvárlépcsőt, amelyen a búvárnak 
kellett lelépkednie a Duna vizébe, hogy azután 
vaskötélen lebocsáthassák a viz fenekére.

Az előkészületek már meg is történtek, a 
tiszthelyettes-buuár megindult a lépcsőn és 
kezdett leereszkedni a Duna fenekére, amikor

a Duna hatalmas sodra elgörbítette a buvár- 
vaslépcsőt

és nyilvánvalóvá lett, hogy a mélybe ereszkedő 
búvárt szerencsétlenség éri. Ezért a folyamőr
ségi parancsnok sürgősen megadta a jelt, hogy 

a búvárt húzzák vissza a hajó fedélzetére.
Ez meg is történt.

Miután búvárok utján nem lehetett a kieme
lési munkálatot megkezdeni, tovább folytatták 
a lánccal való operálást. Félliz órától déli 
tizenkét óráig tartott, amig a Duna sodrával 
küzdve, o vasláncot sikerült úgy odailleszteni 
a Duna fenekén levő roncshoz, hogy azt von
szolni lehetett kifelé a partra.

Most aztán egymást érték az újabb izgalmak. 
A vaskötél lecsúszott időnként a repülőgép
roncsról s akkor újból kellett kezdeni élőiről 
az egészet, órákon át tarló izgalmas munka 
után sikerült sekélyebb mederbe vonszolni a 
motoroscsónakok segítségével a léghajóroncsot 
és ékkor

a buvárthzthelyettes újból leereszkedett ■ 
Dunába

és most már ráigazitotta a vaskötelet a repülö- 
géproncsra, úgyhogy azt most már ki lehetett 
vontatni a partra. Az összekötő vasúti hídtól 
kétszáz méternyire akadtak rá a roncsra és 
másfél kilométerrel lejebb, a csepeli rádió
állomás előtt sikerült a parira vonszolni.

Kiemelték a repülőgép négy
mázsás motorját

Az óriási és izgalmas munka órán 
kiemelt többmázaán tárgy a repülőgép 

motorja volt,
mely teljesen kiszakadt a repülőgép vázá
ból és

egyetlen alumínium, vagy fa része sem 
maradt rajta a repülőgép törzsének, 

amely teljesen szétforgácsolódott.
A négymázsa súlyú, hathengeres német re- 
püligépmotort felvonszolták a partra s meg

állapították mindjárt a helyszínen, hogy 
a hat henger egyike megrepedt, 

a kipuíTogó csövek valószínűleg abban a 
pillanatban, amikör a forró vas a hideg vi
zet érintette,

felrobbanlak,
. de ez a robbanás már nem súlyosbíthatta a 
I helyzetet, mert hiszen kétségtelen, hogy

I a lezuhanás pillanatában a pilóta és
> ntasa szörnyethalt.

A hatalmas motor szomorít látványt nyújt, 
csupa törés nyoma, látszik rajta, hogy a 
szárnyak miként szakadtak le róla és a meg
repedt henger bizonyítja, hogy még

a nehéz vasat is el tudta repeszteni és 
hatszáz méterből való zuhanás irtózatos 

ereje.
A folyamőrségtől a rendőri bizottság és a 

légügyi hivatal kiküldöttei vették át a Duna 
fenekéről felhozott motort és megtörtént az 
intézkedés, hogy azt a legsürgősebben el
szállítsák a légügyi hivatal ellenőrző állo
mására.

Légörvényben pusztult el 
a repülőgép

Künn a csepeli parton egész sereg repülő
szakértő gyűlt össze, megvizsgálták a mo
tort és vizsgálatuk alapján egyöntetűen azt 
állapították meg, hogy a katasztrófát az 
okozta, hogy a Duna fölött tomboló orkán
szerű szélvihar lecsapta a gép egyik szár
nyát. Megállapították azt is, hogy ez a gép 
pontosan egy hónappal ezelőtt volt a hiva
talos műszaki ellenőrző vizsgálaton. Semmi
féle műszaki hibát nem észleltek rajta, mert 
különben azonnal kivonták volna a forga
lomból. A légügyi szakértők egyébként azt 
is hangoztatták, hogy gondatlanságról any- 
nyival inkább sem lehet szól, mert az ál
landó ellenőrzés alatt álló magyar repülő
gépek számára nyolcszáz üzemi órát engedé
lyeznek csak egyik vizsgálattól a másik 
vizsgálatig, mig Németországban például 
háromezer üzemi órát engedélyeznek egy- 
egy repülőgép számára. Általános a véle
mény, hogy a szerencsétlenül járt repülőgép

A belgrádi kisántánt konferencia
A kisántánt napirendje: megegyezés a szovjettel és a kisebb

ségi kérdés
Belgrád, május 20.

Dénes cseh külügyminiszter ma reggel fe
lesége és fötisztvíselöi kiséretéiien megérke
zett Belgrádba, ahová már ezt megelőzően 
megjött Mironescu román külügyminiszter. 
A kisántánt külügyminiszterei

hétfőn délelőtt 11 órakor ültek össze 
első tanácskozásukra.

A tanácskozás után a következő kommüni
két adták ki:

A kisántánt három minisztere elsősorban 
az általános politikai helyzetet tárgyalta. 
Megvitatták azután a kisebbségi kérdést és 

légörvénybe, úgynevezett szélzsákba 
került

és ez okozta a szárny törését.
Délutánra járt már az idő, amikor a hely

színi szemle véget ért és a motoros csóna
kok és vizitaxik elindultak fölfelé a Dunán, 
Mátyásföld felöl hat ragyogó, büszke re
pülőgép közeledett Csepel felé, fönn a ma
gasban a Duna fenekéről kiemelt, összetört 
motor fölött keringtek hosszú ideig, mintha 
csak részvétüket akarták volna kifejezni.

A hivatalos jelentés
A kereskedelmi minisztérium légügyi osztálya 

hétfőn délután a következő hivatalos jelentést 
adta ki:

A Csepelszigct közelében május 18-ikán hat 
óra tájban történt repülőbaleset a légügyi hi
vatal szakbizottságának eddigi megállapításai 
szerint szárnytörésre vezethető vissza. A szárny
törés rendkívüli külső behatás következtében 
állhatott elő, mivel n repülőgép letört szárny
része, amelyet a Duna főágának csepeli part
ján megtaláltak,

teljesen ép és a főtartó anyaga kifogás
talan.

Ezt a gépet nz idém tavasszal tüzetes műszaki 
vizsgálatnak vetették alá és annak belső szer
kezetét a légügyi hivatal gépellenőrző osztálya 
szakszerűen ellenőrizte. A szárnytörést előidéző? 
rendkívüli körülmények végleges megállapítása 
csak akkor lesz lehetséges, ha a törzset és a 
szerencsétlenül járt személyeket a Dunából ki
emelik. A kiemelés végrehajtására vonatkozó 
intézkedések megtörténtok. Már most is meg
állapítható, hogy a baleset oka nem a repülő
gép elhasználtságából, sem pedig nz illetékes 
hatóság, illetve a forgalmat lebonyolító válla
lat műszaki ellenőrzésének a hiányosságában: 
kereshető. A baleset okának és körülményei
nek további kivizsgálása folyamatban van*  
amelyet a kereskedelmi minisztérium mint leg
felsőbb Mgügyi hatóság által kiküldött szak
bizottság végez. Ez a bizottság a rendőrséggel 
és a folyamőrséggel karöltve végzi a vizsgá
latét.

A magyar királyi légügyi hivatal elrendelte 
a lezuhant repülőgéphez hasonló tipusu irtás- 
szállitórepülőgépek újból való tüzetes felül
vizsgálását. A légi forgalom rendszeres lebo
nyolítása az említett ellenőrzővizsgálatok miatt 
csorbát nem szenved.

megerősítették közös szempontjukat arra az 
eshetőségre, ha ez a kérdés a népszövetségi 
tanács madridi ülésszakán szóba kerül.

Jól értesült körökben úgy tudják, hogy a 
kisántánt konferenciája nemcsak gazdasági 
kérdésekkel foglalkozik, hanem megvitatják 
a kisántánt viszonyát Oroszországgal szem
ben. Bizonyosra veszik, hogy

közvetlenül küszöbön áll a szovjet és 
a kisántánt közötti megállapodás 

és erről Belgrádban döntenek.
A tanácskozás után Sándor király Benest 

külön kihallgatáson fogadta.
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„Mig a kormányzó él, 
nincs királykérdés66

— mondja Bethlen, aki egy francia 
lapban kijelenti, hogy nem veti fel 

a békerevlzló kérdését
Bethlen miniszterelnök szenzációs nyilatkozata 

a Le Dépéehe de Tonlouseban
A Le Dépéche de Touleuse legutóbbi száma 

Bethlen István gróf miniszterelnök érdekes nyi
latkozatát közli. A nyilatkozni elölt a francia 
lap howzabb bevezetésben méltatja Bethlen 
Istváa gróf érdemeli, amelyeket azzal szerzett, 
hogy megakadályozta „Habsburg! Károly visz 
szatérését a magyar trónra." A nyilatkozat a 
magyar francia Jóviszony kiépítésének szüksé
gességét hangoztatja, majd két fontosabb 
prablémót ólel fel. Az egyik a békeszerződések 
revíziója, a másik a magyar trón betöltése. 
Ebben a két fontos kérdésben

BETHLEN ISTVÁN gróf miniszterelnök 
nyilatkezala MÓszerint a következőkép hang
úk:

— Két pont van, melyekkel kapcsolatban a 
francia közvélemény hajlamos volt nálunk 
föltételezni, hogy törekvéseink annak a jó 
viszonynak a „destruktív" szétrombolására 
irányulnak, amely kell, hogy az európai 
nemzeteket összekapcsolja. A békeszerződé
sek revíziójának kérdéséről és a királyság 
visszaállitásáről beszélnek. Az első pontra 
vonatkozóan több alkalommal hosszabb 
megbeszélést folytattam Rrland-td. Megma
gyaráztam, hogy a békeszerződések drákói 
rendelkezéseinek megváltoztatására irá
nyuló vágy tényleg minden magyar polgár 
szivében él és hogy ez nem is lehet más
kép. Egyben azonban azt is megmagyaráz
tam neki, — és láttam, hogy sikerült meg
győznöm Őt — hogy

a magyar kormánynak sémádképpen 
sem áll szándékában most felvetni a 

békeszerződés revíziójának kérdését.
Hogy erről a revízióról hasznosan lehessen 
beszélni, szukéges, hogy a lelkek megnyu
godjanak, s hogy a helyzet megérjen és 
hogy mi sohasem szándékoztunk ebben az 
irányban meglepetésszerűen eljárni. Szüksé
ges, hogy kialakuljon egy olyan elgondolás, 
amely a nyugati nagy hatalmaknak lehetővé 
teszi annak a megértését, hogy meg lehet 
kísérelni és vizsgálat alá lehet venni ezt a

Éles ellenzéki felszólalások 
a szocialista kongresszuson 

„Akiket a munkAsmozgalom egzisztenciához juttatott, többet 
dolgozhatnának1' — mondta az ellenzéki szónok — A több

ség elfogadta a pártvezetöség jelentését
A szociáldemokratapárt pünkösd vasárnap

ján kezdte meg a régi képviselőházban három 
napas országos pártkongresszusának tanács; 
kásásait. A kongresszuson 346 szakszervezeti 
éa pártszervezeti küldött vett részt, majdnem 
kétszerannyi, mint a tavalyi kongresszuson.

A kongresszust vasárnap reggel Farkas Ist
ván, * párt főtitkára nyitotta meg, majd Peyer 
Károly elnök üdvözölte a küldötteket:

— A hajtővadászatnak nevezett választás — 
mondotta — nemcsak Magyarországon, de a. 
Hlfölrfdn is élénk fölháborodást keltett és 
ennek a fölháborodásnak egyik kifejezője 
Lord Rethermere karácsonyi üzenete is.

Azután Ferdlnand Skeret, az osztrák sze- 
ciáldcmokratapárt párt és a Szocialista Inter- 
nationálé nevében üdvözölte a kongresszust. 
Konstantin Petrescu, a román kamara tagja, s 
romániai párt elnöke, a békéért való együttes 
harcra szólította fel a mngyar szociáldemok
ratapártot.

Az üdvözlő táviratok felolvasása és a párt
szervezeti szabályzat módosítására delegált 
11-ea bizottság megválasztása után Farkas Ist
ván képviselő ismertette a napirend első 
pontját, a pártvezetöség és a parlamenti cso
port jelentését:

Nagy viharok közben foglalkozott a köz- 
szabadságok kérdésével és fölemlítette, hogy 
a szarvasi főszolgabíró árért tiltotta be a 
kondoros! gyűlést, mert „a szabad ég alatt 
megtartani kívánt ggillóo közegészségügyi 
szempontból aggályos."

Dr. Bárd Imre határozati javaslatot nyújtott 
W, hogy

Minden külön értesítés helyett!
Szomorodott ariwel jelentjük, hogy 

szeretett édesapánk,

Dick Gusztáv
f hó 1*  ikéa életének 83-ik évében rövid, 
kínos szenvedés ulán jobblétre szende- 
rült.

Drága halottunk földi maradványait 
f. hó 21-lkén. keCden d. e. 11 órakor a 
rákoskeresztúri rs>dó temetőben adjuk 
ót az anyAföldnek

Nyugodjék békében!
•••<♦• rósavólet kérünk!

A gyászoló család. 

revíziót, anélkül, hogy az 6 közvetett vagy 
közvetlen érdekeiknek ártson, vagy hogy az 
európai béke magasabb érdekeinek ártal
mára legyen. Éppen ellenkezően. Addig eb
ben az irányban semmit sem akarunk meg
kísérelni. Egyébként miért gondolják, hogy 
mi olyan oktalanok lennénk, hogy ma eb
ben a kérdésben fejjel akarnánk a falnak 
mennif

— Ami az üresen álló trón betöltésének 
kérdését illeti, erre vonatkozóan is engedje 
meg kijelentenem, hogy

sok, nagyon sok idő fog még eltelni, 
mig a magyar kormány alkalmasnak 

fogja vélni e kérdés felvetését
— A nép széles rétegei teljesen meg van

nak nyugodva abban a tudatban, hogy
a nemzet élén egy választott kormányzó 
áll, aki egész élete végéig hivatalában 
fog maradni és nem kívánják a legfel
sőbb hatalom kérdésének valami más 

formájú megoldását.
A még, körülbelül egy esztendővel ezelőtt 
mutatkozott mozgalom ilyen vagy olyan 
trónpretedens érdekében, azóta teljesen el
ült és a tömegeknél az ilyenfajta agiláció- 
nak semmiféle tápláléka nincs.

— Amit mi mindannyian akarunk, az a 
rend megszilárdítása ebben az országban, a 
háború és a háború utáni idők rettenetes 
krízisei után jabb életföltételek megterem
tése és az idegen erszágekkal való viszo
nyunk megszilárdítása.

A nyilatkozat ezután a magyar-ófrancia jó- 
viszony megjavításáról szól. A miniszterelnök 
megállapítja, hogy Magyarországnak Francia
országgal semmiféle konfliktusa nem lehet.

A miniszterelnök nyilatkozata ugy külpoli
tikai, mint belpolitikai jelentőségénél fogva 
élénken foglalkoztatni fogja a képviselőházal, 
mert — mint értesülünk — az ellenzék részé
ről többen szóvá akarják tenni ezeket n kérdé
seket a külügyi tárca költségvetésének vitá
jában.

a kongresszus utasítsa a parlamenti frak
ciót, hogy dr. Kiss Jenő letartóztatása 
ügyében legközelebb Interpelláljanak a 

parlamentben.
A kongresszus tagjai ekkor percekig tartó tün
tetést rendeztek Kiss Jenő mellett.

Vasárnap délután Madzsar József, az ellen
zék vezére szólalt fel:

— A munkásság harci kedvének növekedé
sével nem tartott lépést a pártélet megerősö
dése. Ennek oka a hibás pártvezetés. A pártot 
politikai téren vereségek érték, igy 

vereség a dorogi bányászok határozata. 
Helyesli, hogy a párt nem lépett be a Revíziós 
Ligába, de helyteleníti a határozat indokolá
sát. Rá kellett volna mutatni ebben, hogy a 
Xen/r/Af Liga egy uj imperializmus szekerét 
tolja. Nem lehet a csatlakozás elutasításának 
indoka egyedül az, hogy a párt helyteleníti a 
BethleR-kormány politikai módszereit. A ve
zetőség hivatalos revíziós álláspontjának kö
vetkezetes folytatása Pikler Emil lépése. Kifo
gásolta, hogy a kormány intézkedéseivel szem
ben nem történik elvi szembeszállás a párt ré
széről.

Hersehkovles Jenő szerint azok az embe
rek, akikéi • munkásmozgalom egtlsz- 
tenriáhoa juttatott, többet dolgozhatnának 

a munkásmozgalom ügyéért.
Többek felszólalása után Farkas István vá

laszolt a bírálatokra, visszautasította az ellen
zék kritikáit, majd a kongresszus a pártveze
tőség jelentését elfogadta.

Hétfőn délelőtt Peyer Károly tartotta meg 
előadását „Küzdelem a reakció ellen" címmel. 
Állandó viharok közben ismertette a politikai 
helyzetet, a súlyos gazdasági válságot és a tö
megek nyomorát. (Óriási zaj.) Ez a pénzügyi 
politika súlyosabb, mint egy háromszoros tria-i 
nőni béke. Ha a szakszervemtl törvényt hoz
zák, a föld alá megyünk és ott folytatjuk to
vább munkánkat. Rothermere, az angol újság
király, messzebbre lát, mint Budán a miniszter
elnökség és a sajtóiroda.

A vita során n felszólalók legnagyobb része 
a revízióval foglalkozott és helyeselte a párt 
álláspontját. Halász Alfréd hntárezati javaslat- 
bán követelte, hogy a frakció sürgesse a poli 
hkni amnesztiát és a hatályosaid) törvény el
törlését. Kiss Rolnnd reméli, hegv

a külföldi tesvérpártok nyomást gyakorol

nak majd a asagyar revtaló érdekében.
Ezután megejtették a pártvezetöség és a 

tisztikar választását. A kongresszus tagjai
két listával szavaztak.

A hivatalos listán szerepel Farkas István, Ká
bák Lajos, Kéthly Anna, Mónus Illés, Peyer 
Károly neve, az ellenzéki listán pedig Kéthly 
Anna, dr. Kiss Jenő, Biró Dezső, Madzsar Jó
zsef Mónus Illés, Szeder Ferenc. Feltűnő, hogy 
ugy a pártvezetőség, mint az ellenzék listájá
ról hiányzott Peidl Gyulának, a szociáldemo
kratapárt vezérének a neve, aki tehát nem ke
rült be az uj pártvezetőségbe.

A szavazás után megkezdték az általános vi
tát Büchler József jelentése fölött, amelyhez 
többen szólaltak föl.

Ugyancsak a pünkösdi ünnepek alatt tartot
ták kongresszusukat a szocíálista nőmunkások, 
valamint a németajkú szociáldemokraták is, 

akik az országos pártkongresszussal egyértelmű 
határozatokat hoztak.

A párlvezetöségi választás eredményét, amely 
mnden valószínűség szerint a hivatalos lista 
győzelmét hozza, a holnapi folytatólagos ta
nácskozáson hirdetik ki. Holnap a földmunkás
ság helyzetével és a pártszervezeti szabályzat 
módosításával foglalkoznak.

RÁDIÓ
A Rádió mai műsora

Kedd, május 21.
BUDAPEST. 9.15: Hangverseny. 9.30: Hírek. 

0.45: A hangverseny folytatása. 11: A m. kir. 
budapesti rendőrzenekar fuvósegyüttesónek 
hangversenye. 12: Déli harangszó az Egyetemi 
templomból, Időjárásjclcntés. Utána: A hang
verseny folytatása. 12.25: Hirek. 12.35: A hang
verseny folytatása. 13: Pontos időjelzés, időjá
rás -és vízállásjelentés. 14.30: Hirek, élelmi
szerárak. 18: Asszonyok tanácsadója. 16.45: 
Pontos időjelzés, időjárás-, vízállásjelentés és 
hirek. 17.10: IfJ. Rádiós Béla és cigányzeneka
rának hangversenye. 18.25: Budavár visszafog
lalásának nyolcvanadik évfordulója. 10.25: A 
„Karenin Anna" cimü opera cselekményének 
elmondása és az előadás szinlapjának felolva
sása. 10.30: A m kir. Operaház „Karenin Anna“; 
cimü opera előadása. 22.45: Pontos időjelzés, 
időjárásjelentés és hirek. Majd: Farkas Jenő és 
cigányzenekarának hr-T.gversenye.

KÜLFÖLD.
BERLIN. 17.30: Vonósnégyes.
BRESLAU. 20.15: Wagner Richard-est.
BRNO (Brilnn). 21: Francia o<pera közvetítése 

Próbából.
FRANKFURT. 20.15: Josef v Eichendorff 

„Die Freier" vígjátékénak előadása.
HAMBURG. 20: Nemzetközi zene. 21: Egzoti 

kus hangverseny.
KATOWICE. 20.15: Esti hangverseny köxve- 

titése Poznanból.
KÖLN. 20.30: Richard Wagner ..Tristan és 

és Isolde" cimü operájának II. felvonásának 
közvetítése.

KÖNIGSBERG. 21: Régi ée uj táncok. 22.30: 
Zenekari hangverseny.

LEIPZIG. 20: Mandolinhangverseny. 21: Né
met szerelmi dalok. Utána: Gramofónzene és 
tánczene.

MILANO. 19: Jazz-band. 20.30: Régi olasz 
zene.

MÜNCHEN. 21.15: Kamarazene. 22.45: Zene
kari hangverseny (gramofónzene).

NAPOLI. 20.45: Egy opera közvetítése a S. 
Carlo-szinházból.

PRAHA (Prága). 21: Francia operaáriák.
ROMA. 21: G. Donizetti „Don Pasquale" cimü 

operájának közvetítése.
STUTTGART. 22: Kamarazene-est.

40% olcsóbb a rádiói
Csak kiváló minőség! Versenyen leliili páratlan ajánlal! 
„Symphonie**  - nagyfelületű hangszóró 

C-modell 60 pengő helyett csak 40 peneő 
D-modell 70 pengő helyett csak 45 pengő 
E-modeil 50 pengő helyett csak 82 pengő

Telaku kettőshallgató 12 P helyett csak 7 P
8 csöves helyi és tóvvevőkésztiték D 14 typus tekercs és lámpa nélkül 40 P 

helyett csak 84 P
8 csöves körzet ve vő (csukott szekrény) D 1. typus tekercs és lámpa nélkül 

70 P helyett csak 46 p
Négy eső vesvevő (nyitott) M 10. typus, tekercs és lámpa nélkül 100 P helyett 

csak 65 p 
Príma márkAscsÖvek 12 P helyett csak 8 P

Annódbatteria 90 Volt csak 12 P 
Nagyon olcsó tekercsek (Arak készülék typus szerint) 

Sláger cikkeink 
A legújabb három csöves — országontull vevő, luxus kiállítás a legjobb garantált 
alkatrészekkel: minőségi hangszórókkal, csövekkel, tekercsekkel, annódbattériával, 

akkumulátorral, antenna-anyaggal stb.

180 pengő helyen csak 125 pengő
Szállítható hálózati vevőberendezés akkum, nélkül, annódbattéria nélkül, közvetlen 

kapcsolattal a világítási hálózattal, beépített hangszóró és antenna koiferalak 

300 pengő helyen csak 200 pengő
Ezt az ajánlatot csak rövid ideig tarthatjuk fenn. — Teljes szavatosságot vállalunk. 

Csak az összes beküldése ellenében 10 napon belül szállítunk.

FA. QRAEB Berlin PanHow Talstrasse 1/a
ABBAZIA PALACE-HOTEL

A szálloda előtti uj strandfürdő megnyitása május elsején. Sajátkapanák. 250szoba, mind
egyik folyóvízzel, balkonnal és tengeri kilátással. Nyári idényben mérsékelt árak. Ugyan
azon vezetés alatt mint Reglnahotel, ezelőtt Stefánia. Kunz Jenő vezérigazgató

PXsJJXe > ***** beU mM 1KaaiOS l Tvnteram BMmmt—u

Télen a szobában, 
nyáron a szabadban 

jókedvet, örömet szerez a rádió. 

Hordozható rádiókészülékét 

DG 407 
kétrácsos

TunnsRAin 
s^riumcsiívsKHei 

szerelje föl, mert kis telepekkel 
nagy teljesítményt nyújtanak!

TORINO. 21: Donizetti „Don Pasquale" cimü 
operájának közvetítése.

WIEN. 20: Népdalok. 21.20: Esti hangver
seny.

= A légköri zavarokhoz újabban azok is 
hozzájárulnak, amelyeket a képtáviró készülé
kek kisugárzása okoz. Berlinben meár meg
kezdték a kísérleteket a képtáviró okozta zava
rok kiküszöbölésére.

= Operaelőadás részletekben. A kölni stú
dióból vasárnap wagneri zenedráma hangzik ki 
az éterbe: előadásra kerül Tristan és Isolde, de 
csak az első felvonás. A zenedráma második 
felvonása csak kedden kerül közvetítésre, a 
harmadik csak pénteken. Egyszrre sok volna 
stúdióban rendezettt előadásban a Tristan ée 
és Isolde, de részletekben mégis csak ki lehet 
hozni és igy egy héten belül három estén mé
gis csak közvetítésre kerül Kölnből a ki nem 
elégülő szerelem hatalmas drámája.

= Rádió Bruxellep felemelt adója energiáját 
A bruxellesi adóállomás május 25-én este 7 
óra 30 perckor megkezdi kísérleti adásait egy 
jelenleg még nem adott és az eredetinél jóval 
erősebb energiával.

= A török rádióelflzetők száma 58.000.
— Rövidhulláma adások határa!: 5—5.36, 

10.6—10.7, 20.8—21.4, 41—42.8, 75—65, 150- 
157 méterig. A rövidhullámú adók csak eaakea 
a határokon belül dolgozhatnak.

= Lemberg rövidesen tizenkét kw-aa leadó 
energiával fog dolgozni.

= A bécsi rádió legközelebbi eseményei. 
A bécsi rádió legközelebbi eseményei közül ki*  
emelkedik keddden, május 28-án Puccini Bo
hémélet-ének előadása az állami operaháziéi, 
20én finn hangversenyt közvetít a bécsi rádi^ 
junius 1-én pedig operettelöadást: Strausj 
Oszkár Bucsukeríngö cimü müvének előadását.

= Mégte leadták Bécsből a Scala előadó*  
sát Szemben a lapoknak azzal a hírével, 
hogy a bécsi Stúdió nem közvetítheti a 
Scala előadását Toscanini vezényletével, 
legnagyobb csodálkozásra a bécsi adó teg
nap este mégis közvetitette a Lammermoori 
Luciát a milánói Scala előadásában, Tosca
nini vezényletével — minden rádiós igád 
örömére.
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Meghalt Rózsa Károly 
a gázgyár vezérigazgatója

Szerdán délután félötkor temetik a kerepesi-uti temetőben
A városháza ormán még kinn leng a 

gyászlobogó Szabó Imre dr. tiszti főügyész 
tragikus elhunyta alkalmából. A kiváló nagy 
jogászt, a városházi közigazgatás nagy ha
lottját, még el sem temették, máris újabb 
mély gyász érte a főváros vezetőségét és 
vele együtt Budapest társadalmát. Rövid 
szenvedés, pár hetes betegeskedés után

meghalt Rózsa Károly, a Gázmüvek 
nagytudásu, mindenki által becsült és 

szeretett vezérigazgatója.
A súlyos csapás, a kettőzött gyász mélyen 
érinti a főváros vezetőségét, mert két olyan 
kiváló, nagykoncepcióju főtisztviselőjét ra
gadta el váratlanul a halál, akiknek pótlása 
nehéz gondokat fog okozni.

Rózsa Károly halálának Ilire általános, 
mély megdöbbenést keltett mindenütt, ahol 
ezt a kiváló férfiút, az üzemigazgatás zse
niális vezérét ismerték. Életerős, hatalmas 
termetű ember volt, akiről senki sem gon
dolta, hogy a halál ilyen könnyen megbir
kózik vele és legyőzi. Soha sem betegeske
dett, mindig friss, vidám és mozgékony volt. 
Egész idejét, éjjelt nappallá téve, üzemének 
szentelte és bár idegen pályáról, az újságíró 
íróasztala mellől került a főváros egyik leg
fontosabb közüzeméhez, nagy ambíciójával, 
tudásával példátlan karriert futott be és 
szorgalmának, hozzáértésének jutalma lett 
a Gázmüvek vezérigazgatói székének díszes 
pozíciója. Halálát is a fáradhatatlan, pihe
nést nem ismerő munka idézte elő. Az év 
elején, az influenzajárvány alatt Rózsa Ká
roly is megkapta a kellemetlen betegséget, 
de nem sokat törődött a meghűléssel. Be
tegen, lázasan mégis bejárt a hivatalba és 
napestig munkaasztalánál dolgozott, tár
gyalt, irányította az üzem dolgait. Teljesen 
kimerültén tért minden nap késő este ott
honába, családja körébe s hozzátartozói 
nagy fáradozások, rábeszélések ulán végre 
rávették, hogy

utazzék el délvidékre pihenni.
A múlt hónapban, hosszas töprengések után, 
orvosai egyenes parancsára Olaszországba 
utazott, de tiz napnál tovább nem bírta 
munka nélkül. A tizedik nap

váratlanul hazajött
és újra belült a Gázgyárba dolgozni. Két 
hét előtt 39.5 fokos lázzal vitték haza la
kására a hivatalból és ekkor orvosai már 
látták, hogy állapota súlyosbodott s

komoly veszély lépett fel a megviselt 
szervezetben.

Beszállították a Pajor-szanatóriumba, 
ahol gondos orvosi felügyelet mellett ápol
ták és Korányi Sándor tanár kezelte. A sú
lyos kór azonban mindjobban elhatalmaso
dott,

kétoldali tüdőgyulladás és vesegyulladás 
lépett fel

ugyannyira, hogy az utóbbi napokban már 
mesterséges légzéssel tartották életben a 
nagybeteget. Közben erős szivgyöngeség lé
pettfel, mig május 19-ikén, vasárnap hajnali 
1 órakor a halál váltotta meg szenvedéseitől 
Rózsa Károlyt.

Rózsa Károly 1870-ben Tokajban szüle
tett. Tanulmányai elvégzése után az újság
írói pályára lépett és itt aratta életének leg
első sikereit. Előbb vidéki lapoknál dolgo
zott, de tehetsége már ekkor nagyobb ter
rénumot követelt számára. 1893-ban a 
Budapesti Hírlap munkatársa lett, ahol a 
fővárosi rovatot szerkesztette. Az ő cikkei 
hatása alatt irányult a közfigyelem a városi 
kérdésekre, mert addig nemcsak a sajtó, de 
a közönség sem törődött a városi ügyekkel.

Ezek az érdemei és tudásának sokoldalú
sága késztették a főváros vezetőit arra, hogy 
1911-ben, amikor a főváros a Gázmüveket 
megváltotta és Heltai főpolgármester került 
az üzem vezérigazgatói székébe, Rózsát mel
léje főtitkárnak hívták meg. öt év után. 
1916-ban már helyettes igazgatója lett a 
Gázgyárnak. 1921-ben pedig Schöbl Lipót 
kereskedelmi igazgató nyugdíjazása ulán ö 
lett e fontos állásban utóda. Rövidesen 
Ripka Ferenc mellett helyettes vezérigaz
gatóvá nevezték ki. mikor pedig Ripka a 
vezérigazgatói állását a föpolgármesterség- 
gel cserélte fel, Rózsa Károlyra bízták a 
Gázmüvek vezetését, majd 1926-ban tényle
ges vezérigazgatóvá nevezték ki. Ugyan
ekkor a kormány is méltó elismeréssel ho
norálta kiváló közgazdasági munkásságát 
és a

kormányfőtanácsosi címmel tüntette ki.
Rózsa Károly elnöke volt a Magyarországi 

Gázgyárak Országos Egyesületének, választ
mányi tagja a GTOSz-nak. A kereskedelmi 
miniszter 1922-ben a magyar kereskedelmi 
statisztikai értékmegállapító bizottság tag
jává nevezte ki. Református presbiter volt 
s egyháza fejlesztésében sokat fáradozott. 
Nagy társadalmi tevékenységet is fejtett ki. 
Társelnöke volt a VIII. kér. Általános Jóté
konysági Egyesületnek, választmányi tagja a 
Klotild Szeretetháznak. a Protestánsok Or
szágos Árvaházának és a'Zsófia Gyermek
szanatóriumnak.

A Gázmüvek fejlesztése terén hervadha
tatlan érdemei vannak. Legutóbbi nagy al
kotása, az óbudai vizgázgyár, nemrégen 
kezdte meg működését. Most folytatott tár
gyalásokat a környékbeli községeknek a 
budapesti gázszolgáltatásba való bekapcso
lódásáról és ezzel egyidejűleg az uj gázgyár 
tervein is dolgozott. A háborús idők után 
nagy hozzáértéssel látott hozzá a Gázmüvek 
rekonstrukciójához és rövid idő alatt telje
sen újjá varázsolta a leromlott üzemet. Ál
landóan fáradozott az utcai közvilágítás 
megjavításán.

A főváros nagy halottját, Rózsa Károly 
gázgyári vezérigazgatót holnap,

szerdán délután fél 5 órakor temclik

a keiepcsi temető halottasházából a főváros 
által felajánlott díszsírhelyre. Ravatalánál a 
főváros tanácsa és a Gázmüvek igazgatósága 
nevében Buzáth János alpolgármester mond 
gyászbeszédet, az üzem tisztviselői és alkal
mazottai nevében pedig Schön Győző he
lyettes vezérigazgató búcsúztatja a kedves 
halottat. Utolsó istenhoz.zádot mondanak 
Rózsa Károly koporsójánál az újságírói in
tézmények képviselői is, mert Rózsa Károly 
magas pozíciójában sem tagadta meg soha 
múltját és mindig szeretettel gondolt vissza 
újságírói működésére, ahol sok barátot szer
zett.

F“öa5t | Egyésháromszobás 
ftíS vendéglő 

háztulajdonostól kiadó

nagy Pál amai, atslt Zentán 
eBtogtak, Beismerte, hogy ö 

gyilkolta meg Béthy csendért 
n gyliuost rövid utón Körig m Jugosziduiotoi

Izgalmas és hosszas nyomozás után pün
kösd hétfőjén délben érkezett meg a foka-? 
pilányságra a hiva’alos értesítés, hogy í

az. országszerte keresett Nagy Pál Antal
45 éves napszámost, Réthy Flórián | 
csendőrtiszthclyettes gyilkosát a zentai 

rendőrség elfogta.
A szegedi rendőrkapitányság telefónon 

jelentette hétfőn délben a főkapitányságnak, 
hogy a Zentán két nappal ezelőtt elfogott 
csavargó, akinek külsejére Nagy Pál Antal 
személylcirása teljesen ráillik,

bevallotta, hogy azonos Nagy Pál Antal
lal és hogy egy siófoki vendéglőben tör
lént betörés után a zamárdii országúton 
ő gyilkolta meg egy Pista nevű társával 

együtt Réthy Flórián tiszthelyettest.
A szegedi rendőrség szerint a beismerésben 
levő Nagy Pál Antal tettestársáról közelebbi 
adatokat eddig még nem volt hajlandó a 
zentai rendőrség rendelkezésére bocsátani. 

Értesülésünk szerint Nagy Pál Antalt a 
magyar hatóságok — miután közönséges 
bűncselekményről van szó —

rövid utón kérik ki Jugoszláviától, 
úgy hogy a lehelő legrövidebb időn belül a 
magyar igazságszolgáltatás kezére kerül a 
tiszthelyettes gyilkosa.

Miután Zentán a szegedi rendőrség mai 
jelentése szerint sikerült Nagy Pál Antal sze
mélyében Réthy Flórián csendőrtiszthelyet
tes egyik gyilkosát elfogni,

a magyar nyomozó apparátus most már 
teljes erővel a másik gyilkos hollétének 
felkutatására és elfogalására fordít

hatja minden igyekezetét.
A Jugoszláviából érkezett jelentés semmit 
nem beszél arról hogy „az orvosi vizsgálat 
Nagy Pál Antalon bármiféle sérülést is 
megállapított volna. Már pedig kétségtelen 
és bebizonyított lény, hogy

a zamárdii országúton meggyilkolt 
csendőrtiszthelyettes a dulakodás hevé
ben előbb súlyosan megsebesítette egyik 

támadóját.
Ezt nemcsak az bizonyítja, hogy a szeren
csétlen meggyilkolt áldozat mellett talált 
csendőrszurony hegye véres volt, hanem az 
is, hogy az utón hatalmas vércseppek jelez 
ték a menekülő merénylő útját. Ezek a vér 
cseppek azután a rablógyilkosság színhe
lyéhez legközelebb eső kutnál megszakad
tak. Minden valószínűség szerint a mégse 
besilett gyilkos itt rövid időre megpihent, 
vérző sebét kimosta és bekötözte.

A szegedi rendőrség, mikor tudomására 
jutott .hogy Zentán egy olyan külsejű csa
vargót fogtak cl, akire Nagy Pál Antal szc- 
mélvleirása ráillik.

átiratban azt Is kérte a zentai nyomozó 
hatóságtól, hogy vessék alá Nagy Pál 
Antalt orvosi vizsgálatnak, vájjon van-c 
szúrástól eredő, frissebb keletű sérü

lése.
A ma megérkezett zentai jelentés ilyen sé
rülésről nem számol be Ezekulán kétségte
len tehát, hogy Réthy Flórián a gyilkosság 
előtti kézitusában 

nem Nagy Pál Antalt, hanem annak 
Pista nevű társát sebest tette meg.

Ez a Pista nevű csavargó Nagy Pál Antallal 
a magyar részről törlént nyomozás megál
lapításai szerint együtt raboskodott a sop
roni fegyházban és együtt is hagyták cl a 
jegy intézetet, ö volt tehát az, aki a dulako
dás során megsebesült és aki a balatoni or
szágúton kimosta sebét a kutnál.

Nagy Pál Antal minden akadály nélkül 
folytathatta útját és sikerült is átszöknie a 
jugoszláv határon. A megsebesült Pista pe
dig, már csak sérülése miatt sem követhette 
társa példáját, hanem minden valószínűség 
szerint

még mindig a Dunántúlon bujkál 
még mindig a Dunántúlon bujkál.

A Réthy Flórián csendőrtiszthelyettes gyil
kosának felkutatására összevont rendőrség 
és csendőrség most teljes apparátussal és 
minden eréllyel a másik gyilkost igyekszik 
felkutatni.

Darabokra tépett 
a vonat egy szerelmes 

uri!ányt
Békéscsaba, május 20.

(A Hétfői Napló tudósilójától.) Megdöb
bentő öngyilkosságnak voltak szemtanúi a 
Sarkadról Békéscsaba felé tartó motoros 
vonat utasai. Alig haladt át a vonat a Fehér
körös Illáján, hirtelen egy jól öltözött fiatal 
leány ugrott a mozdony elé. N mozdonyve
zető azonnal fékezett, néhány másodperc 
múlva a vonat meg is állt, de már késő volt,

a kerekek a szó szoros értelmében da
rabokra szaggatták a szerencsétlen fiatal 

leányt.
Holttestét több darabban szedték össze a sí
nek mentén. Kabátjának zsebében két útle
velet talállak, amelyből kiderüli, hogy az 
öngyilkos Fülöp Margit, egy jómódú gyulai 
földbirtokos 17 esztendős leánya. Teliét

szerelmi bánatában
követte el.

Tatra-utcai 18. számú saroanazban

2-3-4 szobás 
előkelő kivitelű 

lakások 
központi fűtéssel, melegvlzszo Igái tat ássál, 

azonnalrá kiadók
Bővebbet a helyszínen v»gv

Katona. Székely. t'cWr építészeknél
Személynöü-uica 9
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GYOSz nevében 
el a magyar 

munkásától, aki

újpesti

Mró Wolfner Tivadar

újpesti

báró

Budapest. 1929 május 17

minden Külön értesítés helyen

A nemzet részvéte 
kísérte utolsó útjára 

Wolfner Tivadar bárót
„A megértést, békét és szeretetet szolgálta 

ember és ember között4*
Bensőséges mély gyász impozáns megnyil

vánulásával temették el vasárnap délben a 
Badenben elhunyt báró Wolfner Tivadart, a 
magyar alkotómunka egyik legkiválóbb repre
zentánsát, aki egész éleiében fáradhatatlanul 
dolgozott a köz érdekében és minden tényke
déséin nz izzó magyar hazaszeretet, a régi 
patrícius családok puritánsága és jótékonysága 
nyilvánult meg. Azt a sok ezer és ezer embert, 
nlii a legkülönbözőbb rétegeiből elzarándo
kolt Wolfner Tivadar koporsójához, egy érzés 
vezette: megadni a végtisztességet annak a fér
finak, aki egész életében példát nyújtott a tisz
tességről.

Pályatársai, politikai barátai, tisztelői és 
munkatársai, mindazok, akikkel közéleti mű
ködése alnll együtt dolgozott, megrendülve ál
lották körül vasárnap délelőtt Wolfner Tivadar 
báró virágokkal borított! koporsóját és a ma*  
gasállásu vezelőférílak mellett olt gyászollak a 
gyár, n bánya egyszerű munkásai is. akik a leg
közvetlenebbül érjpzlék azt a sok jól, amelyet 
Wolfner Tivadar báró életében kifejtett.

Délben 12 ómkor kezdődött a temetési szer
tartás. A koszorúk erdeje boritolla a halottas
ház előtt felravatalozott koporsót. Ott sorako
zott Újpest város száztagú küldöttsége Semsey 
Aladár polgármester vezetésével, a Tisza István 
Társaskör negyventagu küldöttsége, Herzevlczy 
Albert. Uráliig László és lloránszky Lajos ve
zetésével, az újpesti Kalholikus Kör és az új
pesti izr. hitközség küldöttsége. A gyászoló kö
zönség soraiban megjelentek: József királyi 
herceg tábornagy képviseletében Lucic Károly 
ellentengernagy.

Szurmay Sándor báró, Szlerényl József báró, 
Srá.vr Károly v. b. t. t. Hegedűs Lóránt, 
Preszly Elemér főispán, llaracs Marcel és Gál 
Jenő képviselők, Papp József, Glűckstlial Samu 
és Cliorin Ferenc felsőházi tagok. Weisz Jenő 
báró, llerzog Mór báró, Kende Tódor, Kohner 
Vilmos haló, Márkus Miksa, Kiéin (iyula, Sza- 
cellám Gy., dr. Metzler Jenő, Dános Marcell, 
dr Síéin'Emil és még számosán a magyar köz
élet kitűnőségei közül.

Az egyházi szertartást Llneczkl Bernát fő
kéntől az. Operaház. énekkarának segédletével 
végezte, után Hevesi Simon főrabbi megható 
gyaszbeszédben szólott Wolfner Tivadar nagy 
egyéniségéről, amelynek hatása kiterjed egy 
egész fclckezclrc, de túl is megy egy felekeze

WOLFNER TIVADARNE született HePZ 
■8iűei’ másria Gitta Úgy a maga, mint gyer
mekei és az egész rokonság nevében meg
tört szívvel jelenti, hogy szeretett férje, a 
legjobb apa, nagyapa, testvér és rokon

nagyiparos, Újpest város díszpolgára, a Ferenc Józsel-rend 
középkeresztjének tulajdonosa a csillaggal, volt országgyű
lési képviselő, sz.kv. huszárszázados, Pestvármegye törvény

hatósági bizottságának tagja stb. stb.

május 16-án, életének 65 ik, boldog házas
ságának 36-ik évében, Badenben hosszú 
szenvedés után elhunyt.

Drága halottunk hült tetemeit UaSAmaO 
fflájUS 19-6n, dőli 12 úraltor helyeztük 
el a kerepesi-úti izr. temetőben a családi 
sírboltban örök nyugalomra.

Báró Wolíncr János

Járó Dirsztay Andorné 
szül, báró Wolfner Vera
halmi Halmy Józsefné 
szül, báró Wolfner Lílly

Járó Wolfner András
gyermekei.

Báró Dirsztay Andor 

halmi Haliny József 

len. Olyan férfin költözik he a temetőbe, aki 
lelki tisztaságával és törhetetlen hazafiságával, 
— mondota —

a megértést, a békét és a szeretetet szol
gálta

ember és ember között és most megtér a 
gyár földbe, amelyet oly nagyon szeretett.

Vágó Miksa kir tanácsos, vezérigazgató, a 
Wolfner-gyár tisztviselői, művezetői és mun
kásai nevében búcsúzott. Semsey Aladár pol
gármester, Újpest város közönsége nevében 
véli búcsút ezután a halottól. Rámutatott be
szédében Wolfner Tivadar báró elévülhetetlen 
érdemeire, aki Újpestet naggyá és az ország 
egyik leghatalmasabb gyárvárosává telte.

Szász Károly titkos tanácsos, a Tisza István 
Társaskör nevében vett búcsút Wolfner Tiva
dartól, mint a 77szfl-gárda lelkes tagjától.

— Wolfner Tivadar édes jó barátunk, — 
mondotta — mi, a vezér ittmaradt katonái is 
hívek leszünk Tisza István nagy eszméihez és 
a te ragyogó eszményeidhez mindhalálig és át
fogjuk ezt a hűségünket örökíteni a következő 
nemzedékre, a helyreállított nagy Magyaror
szág fiaira erőforrásul és követendő példaképül 
Isten veled!

Ezután Hegedűs Lóránt a 
megható szavakkal búcsúzott 
gyáripar egyik legkiválóbb 
egyike volt azoknak, akik

amikor a magyar nemzet jogaiért kellett 
harcolni Bécsben,

bátran küzdött együtt a vezérrel a legválságo
sabb napokban.

Hegedűs Lóránt beszéde után a gyár tisztvi
selői nevében mondott búcsút Lányi igazgató, 
majd sorra járultak a ravatalhoz a gyár mun
kásai. tűzoltói, a gyár levenlecsapatának kép
viselői és elhelyezték koszorúikat a ravatalon. 
Az Operaház énekkara gyászénekeket adott elő, 
miközben a ravatalról leemelték a koporsót és 
a gyári leventék, tisztviselők és tűzoltók sor
fala között a családi sírboltba vitték.

Wolfner Tivadar báró halála alkalmából az 
özvegyet és gyermekeit a társadalom legkülön
bözőbb rétegeiből százan és százan keresték fel 
részvétnyilvanltásaikkal, hogy kifejezést adja - 
nak a nagy veszteség fölött, amely a magyar 
közéletet Wolfner Tivadar elhalálozásával érte.

újpesti Wolfner József 
és neje

özv. dr. Sámuel Lázárné 
szül, újpesti Wolfner Ilka 
újpesti Wolfner Gyula

testvérei és sógornője.

Báró Dirsztay Denise 
halmi Halmy Sándor Tamás 

unokái.

A WOLFNER GVULA ŐS TARSA CGO 
mély fájdalommal jelenti, hogy szeretett 
társfőnöke

hosszú, hősiesen tűrt szenvedés után 1929 
május 16-án, Badenben elhalálozott.

Életének minden erejét cégünknek 
adta, lelkes, határt nem ismerő önfelál
dozó buzgalommal, szeretettel és hű
séggel.

Emlékét soha nem szűnő fájdalom
mal és kegyelettel fogjuk megőrizni.

Budapest, 1929 május 17-én.

Wolfner Gyula és Társa cég tisztviselői kara 
és munkásai mély fájdalommal tudatják

újpesti

báró Wolfner Tivadar m
május 16-án hosszas szenvedés után történt el- 
húnytát

A megboldogultban irántunk atyai jóindulattal 
viseltető, fenkölt gondolkozású, szeretett főnökün
ket vesztettük el, akinek fáradhatatlan munkássága 
előttünk mindig példaképpen állott.

Az ő jóakaratú vezetésére, nemes szívére, 
megértő jóságára soha el nem múló hálával gon
dolunk és emlékét mindenkor őszinte kegyelettel 
fogjuk megőrizni.

Budapest, 1929 május 17.

A Klsgyónl Kőszénbánja Részvény 
társaság és a Bakonyvldékl Kőszén- 
bánya Részvénytársaság Igazgatósága 
és felügyelő bizottsága mélységes fáj
dalommal jelentik, hogy a társulat 
elnöke,

úr
...ájus hó 16-án Badenben elhunyt.

A megboldogult vállalatunk meg 
alapítója volt, akinek a vállalat érdé 
kében kifejtett fáradhatatlan tévé 
kenysége örök példaként fog előttünk 
állani.

Emlékét soha el nem múló kegve 
lettel őrizzük.
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Rablótámadás 
a dánoshegy alján

Három férfi kirabolt 
vittek ki a

két nőt, akiket autón 
környékre

minden gondos anya a gvermeKszobában

Tungsram oaái-tamráiiámiiát
Pünkösd vasárnapján, a hajnali 

vakmerő rablótámadást követett 
soffőr két társával a Jánoshegy 
Hajnali négy órára járt 
Nagycsarnok közelében lévő Vámház-pince 
előtt Balaski Borbála 30 éves és Vizli Júlia 
20 éves munkásnők megállították a Bp. 
22—217. rendszámú gépkocsit és megkér
dezték a soíTörtöl, aki mellett két másik 
fiatalember ült, hogy nem vihetné-e el őket 
jó pénzért a budakeszi szanatóriumba, ahol 
súlyos beteg rokonukat már a kora reggeli 
órákban szeretnék meglátogatni.

A sofTör vállalkozott az útra, a két mun
kásnő beszállt a gépkocsiba, amely átrobo
gott Budára és elindult Budakeszi felé. 
Amikor a hajnali csendben az autó a János
hegy alján lévő kőbányához ért, a teljesen 
elhagyott szerpentin-uton az autó hirtelen 
megállt, a soílör és két társa kiugrott a vo
lán mellől és

órákban 
el egy 
aljában, 

az idő, amikor u

az autóból valósággal kirángatták a két 
rémült munkúsnőt, 

akik hiába kiáltoztak segítségért, hangjukat 
senki sem hallotta meg.

A három férfi erőszakosan rátámadt a két 
nőre, akik minden erejükkel védekeztek, de 
nem tudták megakadályozni, hogy

a három férfi el ne rabolja a pénzüket. 
Balaski Borbálától 30 pengőt, 
25 pengőt raboltak el. azután

vlsszaugrotfak az autóba és
A dulakodás izgalmaitól a két 
ájult és a kora reggeli órákban akadtak rá
juk a járókelők.

A rendőrség a két kirabolt nő föl jelenté 
ere megindította az erélyes vizsgálatot, de 
eddig még nem sikerült a Bp. 22—217. 
számú gépkocsit megtalálni és a három 
rablótámadót kézrekerileni.

Vizli Julidtól

elrobogtak. 
munkásnő el-

Vasárnap délelőtt tőrpárhajt 
vívott két pesti táncosnő

Furcsa párbaj, ahol a győző fél lesz rosszul — „Jaj a dekol
tázsom, hogy veszek én fel estélyi ruhát"

Pünkösd vasárnapján délelőtt szokatlan 
párbaj zajlott le az egyik fővárosi vívó
teremben. A „bősz" párviadal különössége 
már abban kezdődött, hogy

a planchera kiálló harcias ellenfelek 
a szokástól eltérően nem férfiak, ha

nem nők voltak.
Két pes.ti táncosnő, akik vérszomjas te

kintettel jöttek ide megmérkőzni, hogy 
megtorolják egymáson sérelmeiket.

A párbaj történetének előzményei 
egyik előkelő fővárosi mulatóhelyen 
szódtak le, ahol különböző társaságokkal, 
más-más asztalnál helyet foglalt a vasárnapi 
párbaj két főszereplője, a két táncosnő is. 
,. .. .in r>;;u a

az

'Az egyik asztalnál Radványi Manci ült, 
másiknál pedig Winghardt Zsuzsi, akit 
pesti éjszakai életben Sussy Neill néven is
mernek, ez ugyanis a művészneve. A kél 
társaság férfitagjai ismerték egymást, a má
sodik üveg pezsgő után az asztalokat ösz- 
szetolták és igy folyt tovább a mulatozás. 
Az éjszaka folyamán azután a két táncosnő 
valamin összekapott és a vérmesebb tempe
ramentumu Radványi Manci már-már tett- 
legességre is hajlandó lett volna, amikor a 
társaság többi tagjai szétválasztották őket 
és mikor a hölgyek harci kedve sehogy sp 

akart lelohadni,
azt tanácsolták nekik, hogy botrány 
helyett, miután mindketten jó forgatói 

a tőrnek — vívjanak párbajt.
Párbajt szabályos keretek között, a forma
ságok és előírások szigorú betartásával.

így is lett. Pünkösd vasárnap délelőttjén 
vivódresszbe öltözve, csuklóbandázssal el-

látva, tőrrel a kézben 'felállóitok egymással 
szemben. Tagadhatatlanul ideges volt a pár
baj mindkét szereplője. Az első összecsa
pásnál a hevesebb temperamentumu Radvá
nyi Manci támadott és szorította ellenfelét 
a sarokba. Szúrni azonban nem tudott, meri 
a másik vitézül kivédett minden vágást.

így tartott ez jó öt percig. Végül is Rad
ványi Manci újból támadott és most offen- 
zivája oly heves volt, hogy az ellenállás le
hetetlenné vált. Tőrének hegye

felhasitotta ellenfele vivóbluzát és vé
kony karcolást végzett a fehér bőrön.

.4 tőr szúrásának nyomán kiserkent a vér. 
Férfiaknál hasonló esetben az ilyesmit 

észre sem veszik és a párbajt folytatják 
akadálytalanul tovább. Itt azonban nem igy 
történt. A szúrás után Radványi Manci

halottfehér lett, azt hitte, hogy megölte 
legalább is ellenfelét, 

a „megsebesített" pedig kétségbeeseten 
költözni kezdett:

— Jaj, a dekoltázsom! Hogy veszek 
fel estélyi ruhát!

Miután ennél nyomósabb okot aligha
betett volna felhozni a párbaj beszünteté
sére, az azt vezető segéd, illetve „segédnő": 
egyik országos nevű tőrbajnoknő, tényleg 
azt befejezettnek is nyilvánította, még pedig 
Winkhardt Zsuzsi harcképtelenségének ki
mondásával.

Utójáték:
a két ellenfél kibékült, sírva borultak 
egymás nyakába és kart karba öltve 

távoztak el
vívóteremből.

sí

én

le-

a

Ügyfelei megrohanták 
Krausz Simont, akinek 
ma estére dől el a sorsa

Hót és tél millió pengőt kell előteremteni a sür
gős kötelezettségek kielégítésére — Pásztor Miksa, 
a Pénzintézeti Központ vezérigazgatója vezeti 

a helyzet tisztázását célzó tárgyalásokat
Krausz Simon ügyeinek sima likvidálása te

kintetében ma estére várható a végleges dön
tés Hosszas tárgyalások, több napos stagnálás, 
majd újabb tanácskozások megindítása után

Krausz Simon barátai körében optimisztl- 
kusan Ítélték meg a helyzetet, 

sőt egyesek szerint ezen a héten már teljes le
bonyolítást nyer az. egész Krausz-ügy. A Hétfői 
Napló, amely elsőnek foglalkozott a Krausz 
Simon személye és tőzsdei érdekeltsége körül 
támadt bonyodalmakkal és kezdetlől fogva tel
jes tárgyilagossággal ismertetne azokat az. ese
ményeket, amelyek a nagyfontosságu közgaz
dasági válság körül lezajlónak, ezúttal is tiszta 
objektivitással közli e szövevényes ügy alaku
lásának legújabb fázisait.

Most, hogy már négy hét lelt cl a Krausz- 
válság kipattanása óta,

elérkeztünk az utolsó felvonáshoz.

Előkelő bankemberek ezzel szemben azt állít
ják, hogy csak az utolsóelőtti felvonásnál tar
tunk, mert a vég egészen bizonytalan kifejlő
dése csak később lesz esedékes. Krausz Simon 
oldalán

nagy jelentőséget tulajdonítanak annak az 
akciónak, amelyet Pásztor Miksa, a Pénz-
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használ.
Szabályozható nagyobb és kisebb fényerősségre. Nem kápráztat. Kíméli >zemet 

Kapható mindonüttl

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.“ I ■ Újpest 4.

intézeti Központ vezérigaz.gntója Indított 
meg.

Pásztor Miksa, a P K. vezérigazgatója 
mint Krausz Simon részéről hircszlelik —- 

szombaton azzal nz elhatározással vette ke
zébe a Krausz-ügy kibogózását célzó tár
gyalások irányítását, hogy néhány nap 

alatt tiszta helyzetet teremt.
Pásztor Miksa szombaton délelőtt tárgyalt ma
gával Popovics Sándorral, a Nemzeti Bank el
nökével is, aki pénteken este érkezett haza Lon
donból az arany-tárgyalásokról.

Pásztor Miksa feladata két és félmillió 
pengő előteremtése.

Ekkora összegre van ugyanis szükség Krausz 
Simon égetően sürgős kötelezettségeinek kielé
gítésére. Pásztor Miksa tárgyalásai a pünkösdi 
ünnepek alatt sem szüneteltek, de

a döntő tárgyalásokat ma, kedden délelőtt 
folytatják le: ma estére dől el Krausz 

Simon sorsa.
A Krausz Simon-cllenes fronton ezzel a biza
kodó hangulattal szemben hivatkoznak arra a

tényre, hogy végeredményben
nem két és félmillió pengőről, hanem több, 

mint hatmillióról van szó,
hiszen ennyit tesz ki a passzívum és csak a sür
gős elintézéshez van szükség két és félmillió 
pengőre. Tény az is, hogy

Krausz Simon ügyfelei részéről, akik eddig 
hagyományos szerencséjében bizakodva vá
rakozó álláspontra helyezkedtek, most fo
kozódó türelmetlenséggel figyelik a Krausz- 

válság körül lejátszódó eseményeket.
Krausz Simont a legutóbbi napokban egyes volt 
ügyfelek, — köztük egy előkelő politikus is, 
aki éveken át volt szoros nexusban Krausz Si
monnal — az ügyvédi felszólalások özönével 
árasztják el. A végleges likvidálás tehát távol
ról sem olyan könnyű, mint azt Krausz Simon 
oldalán elképzelik

„Akinek ideje van, élete van." Krausz Simon
nál is erről van szó. Ha ma estig sikerül össze
hozni a sürgős Vigyek rendezéséhez szükséges 
kél és félmillió pengőt, — újult erővel és re
ménységgel kezdődhetnek újabb tárgyalások a 
további kötelezettségek teljesítése érdekében.

„Isten kezében vagyunk"
— mondotta Szabó Imre főügyész 
utolsó interjújában, amit négy órával a halála 

előtt adott a Hétfői Napló munkatársának
Ma délelőtt 11 órakor kisérik utolsó út

jára a Kerepesi-úti temető halottasházából 
Szabó Imre dr. fővárosi tiszti főügyészt. A 
főváros nagy halottjának temetésén megje
lenik a főváros tanácsának valamennyi 
tagja, a főtisztviselők, a törvényhatósági 
bizottság teljes számmal, képviseltetik ma
gukat a jogásztestületek, akik egyik kiváló 
nagytudásu tagjukat vesztették el Szabó Im
rében. Ott lesz a ravatal mellett sok magas
állású állami funkcionárius és a barátok, 
ismerősök, tisztelők ezernyi serege. Szabó 
Imrét a sírnál Sipőcz Jenő polgár mester bú
csúztatja, de beszélni fognak a pártok ve
zetői, a jogásztestülelek képviselői is.

A
Szabó Imre dr. tiszti főügyész a Hétfői 

Naplót számos alkalommal informálta a vá
rosházi problémákról. Pénteken délben is, 

amely napon este a tiszti főügyészt a 
városházán holtan találták, fogadta hi
vatalos helyiségében Szabó Imre dr. a 

Hétfői Napló munkatársát, 
akit közel egy órán át tartó beszélgetés ke
retében tájékoztatott a főváros ügyeiről.

Szabó Imre az interjú során mitsem pa
naszkodott arról, hogy beteg, vagy, hogy 
rosszul érzi magát. A rosszullét legcseké
lyebb jeleit sem lehetett észrevenni rajta. 
Kitűnő színben volt s vidáman cigarettázott 
a beszélgetés során.

Puritán ember volt Szabó Imre dr. egész 
életében s ezúttal, — mint csaknem min
dig — kérte, hogy tudósításunkban neve ne 
szerepeljen. Tájékoztatott a Községi Taka
rékpénztár és a Vásárpénztár tőkeemelésé
nek szükségességéről, az árvaház és a fővá
ros vagyonának pénzkészletének gyümöl- 
csöztető felhasználásáról, a fegyelmi utón el
bocsátott fővárosi tanerők ügyéről. Meg
említette, hogy

a tiszti ügyészség értekezlete alig néhány 
órája, javaslatot tett a főváros tanácsú 
mik, hogy több polgári iskolai tanárral 
és elemi Iskolai tanítóval szemben mél

tányos elbánást tanusltson.
A tiszti főügyész ezután részletesen fejte

gette a fővárosi törvényjavaslat problémá
ját s annak a nézetének adott kifejezést, 
hogy még abban az esetben is, ha a készülő 
törvényjavaslatból az ősszel törvény lesz, 
közel egy év szükséges ahhoz, hogy az uj 
törvény intézkedései foganatosíthatók legye
nek. •

A hivatalos beszélgetés befejezése 
Szabó Imre dr. utalt arra, hogy a 
ügyészség munkája az ............. ..

nagy mértékben megszaporodott, hogy az 
irodai segéderők számát is növelni kellett s 
a tiszti ügyészség legtöbb tagja délután is 
kénytelen bejárni hivatalába.

— En — mondotta a tiszti főügyész — 
igen sűrűn dolgozom hivatalomban délután, 
sőt a késő esti órákban is, hogy munkámat 
elvégezhessem. Annyi a dolgom, hogy iga
zán nem is tudom, mikor mehetek idén sza
badságra, pedig már most is elkelne egy 
kis pihenés ...

Beszélgetésünk befejezésekor — közel két 
órára járt az idő — Szabó főügyész Író
asztala mellől felkelt s dolgozó- és fogadó
szobája ajtaján át előszobája ajtajáig kisért. 
Nem hittem volna, hogy a beszélgetés, me
lyet vele folytattam, az utolsó beszélgetés 
volt, de azt sem hittem, hogy komoly jelen
tősége lesz a főügyész szavainak, melyet 
közvetlenül a kézfogás előtt az előszoba 
ajtajában végzetszerűen mondott:

— Ha ugy gondolja, érdeklődjek Rózsa 
Károly állapota Iránt. Szegény barátom 
nagyon beteg. Tartani lehet a katasz
trófa bekövetkezésétől. Isten kezében

vagyunk ...
Valóban Isten kezében vagyunk. Rózsa 

Károly harminc órával túlélte Szabó Imre 
halálát. Román Kálmán.

.1 A BS !í I V
Párisi Kert, Erzséuot Hiralvné ul 1.

Telefon : J. 380—31

után 
tiszti 

utóbbi időben oly

Válasszon 
magának 
családi 

házhelyet
Albert-Parkvárosban (Albertfalván) 
10 percre a Ferenc József hídtól. 
Fizesse le a telek ár 20—25 °/o-át, a 
többit 10—15 év alatt részletekben 
törleszthet!. — Az összes közmüvek 

már készen vannak.

Kérjen sürgősen felvilágosítást a

Tekintse meg bútor- 
osztályunk mintatermeit.

írA Köztisztviselők, Fogyasztási Szövetkezete
bútor- és lakberendezési osztályában
IX, Tinódy-utca 3. (Mester-utcai székházunk mellett)

Telefon: József 419-05 
Minden igénynek megfelelő, elsőrendű, szolid kivitelű 

bútorok (ebédlő-, háló-, uriszoba stb.) és 

lakberendezési tárgyak 
(szőnyeg, csillár, rádió, zongora stb. is) 

előnyös áron, kedvező fizetési feltételek 
mellett kaphatók

Magyar Általános 
Ingatlanbanktól

IV., Deák Ferenc u. 17.
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— A gyulafehérvári nagy parádé elő
készületei. Bukarestből jelentik: A gyula 
fehérvári ünnepségekre tegnap este kiilön- 
vonaton Erdélybe utaztak Mihály király, a 
királyi család, továbbá a régenstanács, a 
kormány, valamint a diplomáciai testület é? 
a külföldi missziók tagjai.

— Kitünően sikerült a repülönap. A Ma 
gyár Athlcticai Club a légügyi hivatallal és 
a Magyar Légiforgalmi Részvénytársasággal 
karöltve hétfőn tartotta meg Mátyásföldön 
a repülőnapot mintegy hétezer főnyi kö
zönség jelenlétében. Á repülőnap produk
cióit végignézte Horthy Miklós kormányzó, 
Horthy István, gróf Csáky Károly honvé
delmi miniszter, Durini di Monza gróf kö
vet és neje. A kormányzót megérkezése után 
dr. Apáthy Jenő ezredes üdvözölte. A re 
pülőnapon a legnagyobb tetszést Bcrnardini 
olasz világbajnok aratta, aki perceken át 
vízszintes helyzetben, teljesen (elfordított 
repülőgéppel szelte a levegőt. Ugyanilyen 
produkcióval aratott sikert a magyar Gcrsy 
százados is. Nagy hatást gyakorolt tizen
nyolc magyar repülőgép rajban történt dísz
felvonulása. A repülőnapon kétszáz utas 
félórás sétarepülésben volt részt, köztük 
llohenlohe herceg, Oxilia ezredes olasz ka 
fonni attasé és Bezzegh-lluszágli főkapi
tány is.

— Halálozás. Dick Gusztáv f. hó 19-én el
hunyt. Az elhunytban Dénes Ödön, n Magyar 
Általános Ingatlanbank igazgatója édesapját 
gyászolja.

— Egy bnnklgnzgató balesete. A Királyi Pál- 
iilen 7. szánni házban lökik báró Shell Gyun 
38 éves Bankigazgató, akit ma reggel hozzátar
tozói eszméletlen állapotban találtuk. Kihívták 
a mentőket, akik megállapították, hogy a bank- 
igazgntó, nki álmatlanságának elűzésére adalint 
szokott szedni, tegnap este nz. altnlószcrböl u 
kelleténél nagyobb mennyiséget vett be. A men
tók gyomormosási alkalmaztak, eszméletre té
rilelték n bankigazgatót, akit lakásán hagylak, 
mert szanatóriumi ápolására nincs szükség.

is

Jeritza magyarul énekelt 
és csárdást táncolt Kerner 

jubileumán
Díszes és előkelő közönség előtt tartották 

meg az Operaházban Kerner István főzene
igazgató művészi pályájának negyvenéves 
évfordulóját. Radnag Miklós meleghangú 
beszéddel nyitotta meg az ünnepi estet.

A közönség
felállva helyéről tapsolta Kerner Istvánt, 

majd megkezdődött a jubileumi díszelőadás, 
amelynek első részét a filharmónikusok 
koncertje töltötte ki. A második részben a 
. Farsangi lakodalom.................
nek főattrakciójaként 
lel és

kacagányos magyar

hangzott tisztán csengőn a magyar szó Je- 
ritza ajkán. Igaz, hogy azután szivéhez tette 
a kezét, mintha ezt mondaná: Hála Isten
nek, ezen is túl vagyok!

Ezután
felcsendült u magyar dal Jeritza aj

kairól.

hangzott tisztán csengőn a magyar szó

| Ferencváros — Nemzeti 2:1 (1:0)
A mérkőzés csak igen kevés sporlélvezétet 

nyújtott. A zöldfehéi hívők riadtan eszméltek 
arra, hogy a kedvenc csapat nemcsak, hogy 
mélyen formáján alul szerepel, de még ezen
felül könnyen meg is zavarható az egyensúlya.

Hogy mi lehet ennek a magyarázata: nem 
tudni. Tény azonban, hogy

a Nemzeti nemcsak hogy egyenlő erejű 
partnernek bizonyult, de helyenként még

került színre, amely- 
Jeritza Mária lépett

ruhában, kócsag
tollas sisakkal

négy-ö| dalt énekelt óriási siker mellett. 
Ekkor Szende Ferenc, a Farsangi lakoda
lom egvik szereplője előlépett és magyarul 
megszólitotta:

— Ha már annyi nyelven énekelt, énekel
jen magyarul is nekünk.

— Igen szívesen,

Elsőnek Radnai/ Miklós Varrólány cimü da
lát énekelte, majd mikor a taps nem akart 
szűnni, ráadásképpen még Hubay „Hagyj 
álmodni a szerelemről” cimü dalát énekelte 
— magyarul. Jeritza az éneklésbe és az ová
cióba is belefáradt már, amikor is el akarta 
hagyni a színpadot, de Szende Ferenc való 
sággal lefogta öt, visszahúzta a színpad kö
zepére és a Farsangi lakodalom fináléját

átcsárdásozta vele.

A közönség felállva nézte a nem várt érde
kes produkciót, majd tapsorkánnal jutal
mazta a művésznőt mindenesetre nehéz 
munkájáért.

— Róma kormányzója Budapesten. Pün
kösd hétfőjén a Budapesten tartózkodó 
D’Ancora gróf, Róma kormányzója, ellátó 
gátolt a budapesti tűzoltósághoz és megte
kintette annak berendezkedését és fölszere
lését. Róma kormányzójának bemutatták ez 
alkalommal Szilavy főtiszt találmányát, a 
por-oltókészflléket, amely iráni Róma tűz
oltósága nagy érdeklődést tanúsított. D’An
cora gróf a legnagyobb elismeréssel nyilat 
kozott a budapesti tűzoltóság szervezettsé 
géröl és technikai felkészültségéről.

— Súlyos aulóbuszszerencsétlenség az 
Andrá.'uiy-uton. Hétfőn délután az Andrássy 
tili Színház előli egy 1 -es jelzésű autóbusz 
elgázolta Sinka Sándor 19 éves kereskedelmi 
alkalmazottat. A szerencsétlen fiatalember a 
kerekek alá került, amelyek átgázollak raj
ta. A mentőket hívták, akik első segítségben 
részesítették. Sinka Sándor lábát törte, agy 
rázkódást és súlyos belső sérülést szenve
dett. A mentők élelvcszélcs állapotban vitték 
a Rókus-kórházba. A rendőrség szigorú nyo
mozást Indított annak megállapítására, hogy 
az aulóbuszszcrcncsétlcnség milyen körül
mények közölt történt és kit terhel a fele
lősség.

— Herrmann miniszter bejelentette az 
energiatörvényt. Vasárnap délelőtt a Mű
egyetem dísztermében a Magyar Elektro
technikai Egyesület megalakulásának 25. 
évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlést 
tartott, amelyen jelen volt Hcrrmann Miksa 
kereskedelmi miniszter is. Az elnöki meg
nyitó után C.hatel Vilmos n Beszkárl igazga
tója tartott előadást, mnjd Hcrrmann Miksa 
kereskedelmi miniszter szólalt fel. A keres
kedelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a kor
mány már a legközelebbi jövőben tető alá 
akarja hozni az energiatörvényt.

Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó 
zist adta ki: Továbbra is felhős, enyhe idő 
várható esőhafiammal.

— Halálos szerencsétlenség a prágai 
üyetőversenyen. A pünkösdvasárnapi prágai 
igelőversenyen halálos kimenetelű baleset 
történi. A harmadik futam indilása után a 
bécsi és a cshe pályákon ismert hajtó, Hayek 
sulkyjából oly szerencsétlenül esett ki, 
hogy hátgerinctörést szenvedett és azonnal 
meghalt.

— Kik nyertek a Melster szappangyár pályá
zatán? A pályázatra összesen 14.286 helyes 
megfejtés érkezett be, akik valamennyien meg
állapították, hogy a jó szappan legfontosabb 
kelléke a Melster név. Az I. dijat, 60 kg. 
Mcister-szappant, — lapunk olvasója — Szeghy 
Sándorné Debrecen, Csercpcs-u. 12 (születés 
nap: julius 30) nyerte. A II. és III. dijat (30— 
30 kg. Mcister-szappant, Schmolzer Józsefné 
Nyíregyháza Máv. fütőház (születésnap: január 
30) és Rosenheim Frigycsné Budapest, VII., 
Akácsfa-u. 24. III. cm. 20. (születésnap: január 
26) nyerték. A nagy érdeklődésre való tekintet
tel a Mcister szappangyár az eredetileg kitűzött 
100 darab 1 kg-os dijat, duplájára emelte fel, 
s a mai nap folyamán 200 dnrab 1 kg-os 
Mclster-szappan mintacsomagot küld el a he
lyes megfejtők közül azoknak, akik február 
27, március 8, április 30, junius 26, julius 9, 
augusztus 31, szeptember 14, október 24, no
vember 20 és december 4-én születtek.

JACKSON
GIRLS

a világ legjobb görlesapata

ROYAL ORFEUM
világvárosi műsorában.

Kezdete 8 árakor. • Telelőn: J. 421-08

CSSHWM
— Fürdőankét Siófokon. Pünkösd vasár

napján az újonnan átalakított siófoki fürdő
telep megnyitásának napján ankétet tartott a 
siófoki fürdő propaganda-bizottsága. Az anké- 
lon resztvettek Káli Nagy Dezső miniszteri ta
nácsos, a balatoni kikötő főfelügyelője, Zseni- 
bery Gyula dr. főjegyző, a meghívott szakem
berek, valamint a sajtó meghívott képviselői. 
Az nnkéton Érti Józsiit dr., n siófoki fürdő
társaság ignzgatója, Nádor Jenő sajlólitkár és 
mások ismertették a balatoni fürdők helyzetét. 
Szóbakerüllek azok a nehézségek, amelyekkel 
a magyar fürdők, különösen pedig a balatoni 
fürdők küzdenek és megemlékeztek arról, 
hogy állami támogatással kellene lehetővé 
lenni a balatoni fürdők fejlesztését, hogy ez
zel megmentsék nz országunk n külföldi nya
ralásokkal idegenbe vándorló óriási összege
ket.

2X2 =4, Mcister-szappant végy!
— Lengyel emlékünnep — Budavár bevételé 

nek évfordulóján. A Budapesti Lengyel Emlék
bizottság kedden Budavár bevételének évfordu
lóján ünnepi vacsorát rendez, melyen megem
lékeznek a szabadságharcban résztvett lengyel 
légionistákról, akiknek emlékművet állítani 
<dja a bizoitságnaa. Az emlékünnepély a VII. 
kor. Függetlenségi és 48-as pártban lesz meg
tartva 8 órai kezdetitől, Wcsselényi-utcai 47. sz. 
alatt.

O A „Szikra* 4 Magyar Gyujtőgyárak Rt. 
május 17-én tartotta meg ezidei rendes köz
gyűlését. A zArószámadások 390.330.46 pengő 
tiszta nyereséget tüntetnek fel, melyből az „A" 
sorozatú részvényekre darabonként 12 pengő 
osztalék fizettetik. A szelvényeket május 18-tól 
kezdődőleg nz Angol-Magyar Bank váltja be.

O A Magyar Köztisztviselők Fogyasztást, 
Termelő és Értékesítő Szövetkezete május 16-án 
tartotta meg a régi képviselőház nagytermében 
báró Petényi Zsigmord v. b. t. t. elnök vezeté
sével XXXVI. évi rendes közgyűlését, amelyen 
a köztisztvisclőlársadalom előkelőségei és a ta
gok igen nagy számmal vettek részt. Báró Pe- 
rényi Zsigmond elnöki megnyitóbeszédé után 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta nz igazga
tóság évi jelentését, valamint a zárszámadáso
kat, amelyek szerint a szövetkezet az elmúlt 
üzlelévbrn 34,740.140.— P forgalmat bonyolí
tott le, 21.5 millió pengő hitellel segítette elő 
70.000 tagjának árubeszerzését, 801.972.__ P
adót flzielelt s nz 577.939.73 P tiszta feleslegből 
450.000 pengőt fizetett ki a tagoknak 3%-os 
vásárlási visszatérítés fejében. Majd a teljesen 
újjáalakult igazgatóság és., felügyelőbizottság 
választására került a sor A 3 évre megválasz
tott uj igazgatóság tagjai lellek: dr. Baltazár 
Dezső, dr Borbás Gáspár ügyvezető igazgató, 
dr Buzálh János, Kelety Dénes, dr. Kerntler 
Kálmán, Konkoly Thege Gyula, Kovács János, 
dr. huncz Ödön. Lickl Káuly, Mouillard Vik
tor, báró Perényi Zsigmond. dr. Séthv Antal, 
b.iró Szalay Gábor, Tarján Vilmos. Tórv Ger- 
rHv. A közgyűlés ezután elhatározta; hogy 
kozponii választmányt és kerületi választmá
nyokat létesít és megejtette ezekre a válasxtá- 
lések tpéltányosabb megállapítását.

— Fényes nappal kifosztottak egy belvá
rosi üzletet. A Kristóf-tér 2. számú házban 
van a Rotbcrger utóda Fcrber Lilli-félc is
mert divatáruház, amelynek emeleti galé
riája van s ennek a kijárata az emeleti fo 
lyosóra nyílik. Ma délután a házmester gya
nús zörejt hallott az emeleti helyiségből, 
mire rendőrt hívott. Mikor behatoltak, lát
ták .hogy falbontásos betörés történt. A be
török kibontották a szomszédos Rózsa-féle 
szücsáruház falát, behatoltak a Rotberger- 
félc üzletbe, a csigalépcsőn leereszkedtek s 
mikor a rendőr és a házmester benyitottak 
még a helyiségben tartózkodtak. Ebben ? 
pillanatban azonban kiszakították az ajtót 
az a.itónyilást elzáró vasrácson keresztül ki
ugrottak az utcára s vad futással menekülni 
kezdtek. A rendőr a házmester és csakha
mar nagyobb csoporttá szaporodott üldözök 
mindenütt a nyomukban voltak, a betörők
nek azonban, akik hármann-égyen lehettek, 
a zeg-ztigos belvárosi utcákban csakhamar 
ceérutat nyerniük és eltűntek. Megállapitot 
Iák, hogv az üzletből körülbelül húszezer 
ncnaö értékű áru hiányzik. A betörőknek az 
a látogaása. mikor tettenérték őket, már a 
második volt. Már előzőén is jártak az üzlet
ben s ekkor vitték el a zsákmánvt. Később 
újra visszatértek, hogv folytassák munkájú 
kát. ebben azonban már megzavarták őket.

I Az üzlethelviségben egy bőröndöt talállak a 
legkitűnőbb anaol betörőszerszámokkal meg- 
tömve. A rendőrség most ezen az alapon el
indulva kutatja a vakmerő betörőket.

— A kuty aki állt fás nagydlját Rakovszky Iván 
terrierje nyerte. Pünkösd vasárnapján ren
dezte meg nagy érdeklődés mellet a Tattersall- 
ban a Magyar Ebtenyésztők Egyesülete hagyo
mányos pünkösdi kutyakiállitását és versenyét. 
A kiállítást, amelyen kétszázharminc kutya 
..vett részt", igen sokan látogatták. Különösen 
sok hölgynézője volt n kulyakiállitásnak. Ele
gáns tavaszi kosztümök nagy felvonulást ren
deztek a Taltersallban é.s a látogatók között olt (minden dicséretet, 
láttuk az arisztokraták és a főváros művész
világának számos reprezentánsát. A Földmive- 
lésügyi Minisztérium nagydiját Rakovszky Iván 
volt belügyminiszter nyerte el terrierjeivel

partnernek bizonyult, de helyenként 
felül Is múlta nagy ellenfelét.

A Nemzeti például az első félidőben ____
zottan jobban játszott a zöldfehéreknél és tá. 
Kiadásai veszélyesebbek voltak. A vezető-gólt is 
módjában lelt volna megszerezni, de

a Nemzeti javára megítélt tizenegyest a 
csapat nem tudta hasznosítani.

• Ezzel szemben a Ferencváros mindkét gólját 
tizenegyesből szerezte meg. A győztes csapat
nak a csatársora teljesen inproduktiv volt, de a 
hibák igen gyakran kiütköztek a védelemben 
is. A csapat fix pontja a fedezetsor volt, itt is 
teljesen hibátlanul csak Obitz dolgozott. A 
Nemzetieknél a Gallina—Szendrő— Flóra kőz- 

A sportrovut folytatása.
vetlen védelem volt a támpont. Nagyon jól köz
vetített a fedezetsor, amelyben Hassá és Bartos, 
a két szélsőhalf végzett kitűnő teljesítményt.

Változatos játékkal indult a mérkőzés és Ré
may II már a 3. percben kapufát lőtt. Az 5. 
percben Fuhrmann a büntetési területen belül 
faultol, de a megítélt tizenegyest Volentik a 
kapu mellé rúgja. A 38. percben Győri 11 lellöki 
lakácsot, aki a tizenegyest behelyezi.

A második félidő elején a közönség füttykon
certtel tüntet Barna biró Ítélkezése ellen és 
emiatt percekig szünetel a játék. A 26. percben 
Kohut elgáncsolása miatt újabb tizenegyeshez 
jut a Ferencváros és Takács ll ezt is rendelte- 
tési helyére juttatja. A Nemzeti erősen támad 
és ennek eredményeként a 39. percben Rémay 
II megszerzi csapatának egyetlen gólját. Izgal
mas percek következnek. A Ferencváros látha
tóan ideges és időhúzással védekezik. A Nem
zeti azonban már nem veszélyes.

határo

Horthyh István és a mecklen- 
hurgi herceg pompás játéka volt 

a szenzációja a lovaspóló 
szezonnyitójának

A főváros előkelő társadalma már napok
kal ezelőtt lázas izgalommal vitatgatta a 
lovaspóló pünköshétfői szezonnyitójának 
készülő eseményeit. A Póló Clubból már a 
múlt héten kiszivárgott a hir, hogy a meg
nyitó-mérkőzésen kiváló külföldi játékosok
kal megerősödve állanak ki a csapatok.

Pünkösd hétfőjén azután megindult az 
elegáns autók és magánfogatok áradata a 
szigeti sporlparadicsom felé. Felállt a két 
csapat a lovaspóló-pálya selymes gyöpén.

a Red Devils a Blue Devlls ellen.
Pompás játék után 5:3 volt az eredmény. 

A kékeknél az indiai Holder, a piros csa
patban Morgan és a mecklenburgi herceg 
ezcelláltak. Következett a

a fehérek küzdelme n sárgák ellen.
Győztek a sárgák 3:1 arányban. A győz

teseknél Rakovszky Iván és Wenckheim 
gróf szenzációs játéka valósággal élmény 
volt. A fehér csapatban viszont Horthy Ist
ván és Aich Hűbéri teljesítménye érdemel

Vasárnapi sporthírek
X A III. kerületi TVE polócsanatiínak nehéz 

győzelme Pozsonyban. Pozsonyból jelentik: A 
III. kér. TVE vizipolócsapata vasárnap a Po
zsonyi TE eben játszott, amelyet’ 4:3 (3:1)
arányban győzött le.

X Újpest kettőse győzött a Tárnok-vándor- 
dljas kétszer százklloméleres országúti kerék
páros stafétaversenyben, amelyen ötvenhat 
csapat állt starthoz. A győzelmet a Kozdony- 
Istenes kettős nyerte meg, 6 óra 43 perc és 50 
másodperces idővel. 2. A BSE Vida—Csepreghy 
kettőse 6 óra 43 p 51 mp-es idővel. 3. A Sze
keres—Nemes-pár (Postás). A Huszka—Tep- 
novszky-kettős (Világosság). A negyedik helye
zettet megóvták, mert Tepnovszky állítólag út
közben gépet cserélt.

X Cochet legyőzte Kehrllnget. Berlinből je
lentik: A Blau—Weiss vasárnapi nemzetközi 
versenyén Cochet 6:4, 6:1 arányban győzött 
Kehriing ellen. A férfiegyes további küzdelmei 
során Moldenhauer 8:7, 6:5 arányban verte 
Hughest, Menczel pedig 6:3, 6:4 arányban
Troitzheimct. A nőiegyes küzdelmei során Cilly 
Aussem kisasszony 6:4, 6:1 arányban győzött 
Sinith kisasszony ellen.
kd-Cl-PééOdőéb crnf cmfw cmf wnrETAOIITA

X Nemzetközi mérkőzéseket rendeztek a 
Dclkúék. Del-Ka SC—Salamander SC 2:1 (2:1). 
Biró: Neumann. A mérkőzést Deufsch Antal
nak, a Salamander Cipő Rt. elhunyt vezérigaz
gatójának emlékére rendezték. A kegyeletes 
célokat szolgáló játékot zászlócsere előzte meg. 
Egyébként a mérkőzés szép sportot nyújtott s 
végeredményben a Del-Ka Sport Club kerüli ki 
győztesen.

Del-Ka (Budapest)—Del-Ka (Bécs) 2:1 (2:1). 
Biró: Fenyves. A pünkösdi ünnepekre kirán
dult bécsi testvéregyesület szép játékkal leple 
meg a közönséget és csak balszerencséjének 
tudható be a veresége.

Pünkösd hétfőn: Del-Ka SC (Wien)—Sala- 
mundér SC (Budapest) 1:1 (1:1). Biró Balázs. A 
mérkőzés szép sportot nyújtott. Első félidőben 
a Salai lander, a második félidőben a Del-Ka 
volt fölényben. Ax eredmény fedi az erőviszo
nyokat.

^minden dicséretet.

Bárány István beállította a 
1 )0 méteres gyorsuszás rekord
ja t a MUSz szezonnyitó verseny én

Pünkösd vasárnapja, ha mindjárt a meleg 
idővel adósunk is maradt, a szezon első úszó- 
eseményét mindenesetre meghozta. Az uj úszó
szezonban a MUSz maga állította starthoz a 
versenyzőket, még pedig elsőnek nz újoncokat.

■■ --- nveSAz ujoncverseny programján egy 100 
meghívás! gyorsuszó-verseny is szerepelt.

Bárány István 60 mp-es Időt úszott 
beállítva az országos rekordot.

Másodiknak Mészöly Tibor ért célt 1 
mp-es idővel, mig a harmadik helyen Baranyai 
Károly (MESE) végzett.

Az ujoncverseny győztesei:
50 méteres gyorsuszás: Lackenbacher János 

(KISOK) 31.8 mp. — Hölgyek 50 méteres gyors- 
uszó-versenye: Tusák Éva (FTC) 42 mp. — 
50 méteres mellúszás: Mezey (MESE) 40.4 mp. 
Hölgyek 50 méteres melluszó-versenye: Nagy 
Irén (FTC) 50 mp. — 50 méteres hátuszás: 
Blazsejovszky Károly (KISOK) 41.2 mp. — 
Hölgyek 50 méteres hátuszó-versenye: Kerekes 
Ilona (MUE) 53 mp. — 200 méteres gyors
uszás: Pataky László (MESE) 2 p 53 mp.

Vlzipóló:
FTC—BSzKRT 5 : 1 (2 : 1) Biró: Beleznay 

László dr.
X Nemzeti Hakoah 2:2 (2:2). A mérkőzés, 

amelynek első felében a Hakoah, a második fe
lében pedig a Nemzeti volt fölényben, mind
végig erős iramú, sőt helyenként durva lefo
lyású volt. A játékosok durván játszottak, de 
Feuer pozsonyi biró mindent elnézett. Az első 
gólt Stern (Hakoah) rúgta a 13-ik percben. A 
19-ik percben Rémay Hl. passzából Rémay II- 
kiegyenlít és a 40-ik percben Rémay III. meg
szerzi a vezető gólt a Nemzeti javára, de egy 
perc múlva Stern szabadrúgásából a Hakoah 
kiegyenlít A második félidőben a játék erősen 
eldurvult, de több gól egyik részen sem törlént.

X A pünkösdkor teljes erővel megindult 
evezős szezon erősen éreztette hatását. Ebből 
kifolyólag a Neptun Csónakszalon VI., Teréz- 
körút 1/h aaltt már csak rövid ideig tartja kiál
lítását. Ezért ajánlatos annak, aki 18 havi rész
letfizetési kedvezményt óhajt, mielőbb csónak
bevásárlását eszközölni. Telefon: L. 975—42.

ki'
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Zalesky lengyel külügyminisz
ter hétfőn Budapestre érkezett
Lelkes fogadtatás a nyugati pályaudvaron
Zalesky lengyel külügyminiszter vasárnap 

este a zsolnai gyorsvonattal Budapestre ér
kezett. A nyugati pályaudvar környékét már 
félnyolc óra tájban óriási közönség lepte el. 
Ünneplőbe öltözött férfiak és nők sorfalat 
állottak a nyugati pályaudvar érkezési olda
lától kezdve egészen a Berlini-tér közepe 
tájáig.

A lámpaoszlopokat, ablakokat zászlók 
diszitik.

Nyolc óra után pár perccel érkezik a pá
lyaudvarra Walkó Lajos külügyminiszter. 
A királyi várótermet nyitotta meg az álló 
másfőnökség az előkelő vendég fogadása al
kalmából. A perron felöli bejáratnál kétol
dalt a budapesti cseh kolónia tagjai állanak, 
virágcsokros leányok, zászlós férfiak és 
nemzeti viseletbe öltözött asszonyok cso
portja várja a lengyel államférfi megérkezé
sét. Walkó Lajos külügyminiszteren kiviil 
jelen van bárcziházi Bárczy István a minisz
terelnök képviseletében, továbbá a külügy
minisztérium összes főtisztviselői, valamint 
a lengyel követség tisztviselői kara. Eljött a 
fogadáshoz Bezegh-fíuszágh Miklós főka

pitány, Héjj Imre és Borbély-Maczky Emil 
képviselők is.

Nyolcperces késéssel fut be a vonat. A 
MOVe lövészeinek zenekara „Isten, ki 
Lengyelországot sok számos éven" kezdetű 
dalt játssza, s a lövészek dalárdája levett 
kalappal énekli.

Az első kocsi ajtajában hatalmas szál 
ember lép ki elsőnek: Zalesky lengjél kül

ügyminiszter. Walkó Lajos üdvözli el
sőnek a kormány nevében, 

majd Bárczy István köszönti Bethlen mi
niszterelnök képviseletében. A lengyel koló
niából kiválik egy kis leányka, csokrot 
nyújt át és lengyelül üdvözli pár szóval Za
lesky külügyminisztert. Walkó Lajos be
mutatja a kíséretében levő urakat, közben 
a fotóriporterek gyorsan lefényképezik s 
már autóba is száll, oldalán a lengyel követ 
tel. Ahogy autója a Berlini-téren végighajtat

mindenütt kalapjukat lengetve éljenzi a 
tömeg.

A lengyel külügyminiszter és kísérete a 
Ritzbe hajtatott.

DORCO cipőt vesz ö nyárra
'"ifiért nagy az értéke és kicsi az ára, 
'Dorco védjegg rá van verve a talpára, 
fái erre nem ücfiiel na {fa leszen a kára,

Véres féltékeny ségi 
dráma Újpesten

látogatást tettek Serédi Jusztinián herceg
prímásnál,

aki olasz nyelven üdvözölte őket. Ezután tneg- 
tekintettték a bazilikát, a kincstárt és a kriptá
kat. Délben a Fürdő-vendéglőben nyolcvan te
rítékes ebéd volt, amelyen számos felköszöntő 
hangzott el Délután a vendégek autón Viseg- 
rádra mentek, este pedig visszatérlek a fővá
rosba.

Este részt vetlek a tiszteletükre rendezett 
operaházi díszelőadáson, amelyen megjeleni 
Horthy Miklós, Magyarország kormányzója is.

Hétfőn délben a főváros a Gcllérl-szállóban 
ebédre látta vendégül a Afonff-bizottság tagjait. 
Az ebéden megjeleni valamennyi olasz kikül
dött Durini <li Monza őrgróf budapesti követ 
vezetésével. Magyar részről Wlassics Gyula 
báró, a felsőház elnöke, Puky Endre, a kép

viselőház alelnöke, vitéz Janky Kocsárd hon
védfőparancsnok és számos előkelőség jelent 
meg. Ebéd után Sipőcz Jenő polgármester mon
dott ünnepi köszöntőt

az örök Rómára, amely kezét nyújtotta 
az ifjú Budapestnek.

A polgármester beszédére Róma alkormány
zója válaszolt, majd az olasz vendégek közül 
néhányan, valamint Bárczy István államtitkár 
és Durini di Monza örgróf mondottak köszön
tőt.

Délután öt órakor az olasz előkelőségek a 
MOVE Podmaniczky-utcai székházál látogatták 
meg. Itt Borbély-Maczky Emil országggyiilési 
képviselő fogadta a vendégeket, akiknek a 
tiszteletére teái adtak. Az olasz vendégek ez
után végignézték a MOVE vidéki sporlcsapatai- 
nak lövészversenyét.

Újpesten, a Szent Gellért-utca 32. számú 
házban lakik Ströck Mátyás 35 éves lakatos, 
aki közös háztartásban élt Kálmán Károlyné 
35 éves elvált asszonnyal. Hétfőn este nyolc 
órakor a házbeliek hangos sikoltozás és du
lakodás lármáját hallották Ströck lakásából. 
A következő pillanatban felpattant az ajtó, 
kirohant rajta Kálmánné, egyenesen besza
ladt egy szomszéd lakásba, ahol a konyhá
ban egy nagy üveg lugkőoldat volt az aszta
lon.

Kálmánné fölkapta az üveget és még 
mielőtt megakadályozhatták volna, fel
hajtotta a maró folyadékot és körcsök 

között fetrengve. összeesett.

A szomszédos egy része Kálmánnén igyeke
zett segiteni, többen pedig besiettek a la
kásba, ahol borzalmas látvány fogadta őket.

A podlón a dívány mellett, bezúzott fej
jel, hatalmas vér'ócsában feküdt Ströck 

Mátyás.
Mellette ott hevert egy élesre köszörült bal
ta. Nyomban értcsilelték a rendőrséget és 
a mentőket, akik néhány perc múlva meg
érkeztek. Mindkét sebesültet életveszélyes 
állapotban vitték a gróf Károlyi-kórházba. 
A rendőrség bizonyosnak tartja, hogy fél 
tékenységi dráma játszódott le a Szent Gel- 
lért-utcai házban.

Bedő Máriát, a sikkasztó Weisz 
Károly barátnőjét, orgazdaság 

miatt tartóztatták le

Az olasz vendégek pünkösdje Budapesten és 
Esztergomban

X fővárosban időző olasz vendégek pünkösd kezöket, akiknek nevében D’Ancora gróf 
első napján délelőtt fél 10 órakor a Gellért- Róma kormányzója válaszolt és a magyar
szállóból autón Esztergomba utaztak. A városi olasz barátságot éltette, 
nevében Antony polgármester üdvözölte az ér-1 A vendégek 

Pünkösd vasárnapján a főkapitányságon 
részletesen kihallgatták a 140.000 pengőt 
sikkasztott Weisz Oszkár pénztárost, akit a 
rendőrség szombaton délután egy gyö.nrői 
villában fogott el a vele megszökött Bedő 
Máriával együtt. A 114.000 pengőből alig 
másfélezer pengő hiányzóit.

Weisz Oszkár a rendőrségen mindent be
vallott, elmondotta szökése történetét, ké
sőbb azonban zavart, összefüggéstelen fele
leteket adott a hozzáintézett kérdésekre, ugy 
látszik,

őrültséget akar szimulálni.
Hétfőn délelőtt kihirdettél, elölte sikkasztás 
büntette címén az előzetes letartóztatásról 
szóló végzést. Ugyancsak letartóztatták Bedő 
Máriát orgazdaság büntette miatt, mert a 
rendőri nyomozás adatai szerint Bedő Má
riának

feltétlenül tudnia kellett
honnan van Weisz. Oszkárnak, a szerény 
fizetésű hivatalnoknak egyszerre Sok pénze.

A letartóztatottakat kedden délután átki- 
sérték az ügyészség fogházába.

Qfurdö Szezonra?
A volt indorei maharadzsa, a 
szerelemről és a tulvilági életről

Női fürdötrlkö, mintázat!
felső résszel, 3-as szám..................................

Nöl gyapjú nirdötrlké- csíkos
felső résszel, minden színben.....................

Gyapjú csíkozott,külön nadrágos
fürdőtrikó, minden szín és nagyság .. ..

Nöl flyapjű fürdötrlkö,IeK„non,,bb
kivitelben, színes, csíkozott felső résszel

Gumi fiirdösapkák
Gumi türrtöclpíí

gumitokban, la, minden szín és szám _

5'8“
J'25
0'25

ír50
as?
3'60

Nöl és férti strandkabát
minden színű trikóhoz | |

Frottler fürdököpeny 99'
hosszú újjal, a legújabb fazónokban .. . ■■■■

Ezenkívül
e két cikk

Fekete férfi Iürdötrlkó
Férfi kombinált. . . . . . . . . . . ""

(fekete, fehér) 3-as ftlrdőtrlkő _ _ ~ ..

Gyapfü férfi fUrdötrlká
színes, csíkozott felső résszel............... ......

Férfi macco fUrdötrlkö
2-es számú, sportszínekben és csíkokban

Gyermek fflrdötriké
kék színben...........................................................

Gyermek mintás fiér fiirdötrikó
3/o-ás, 4 évesnek ...............................................

Számonként P 0.50 áremelkedés.

Férfi strand Joppekabát
len vászonból.. ........................................_ ..

Férfi la frottlerköpeny. . . . . . . .

Borzalmas szerelmi boszuja miatt vesztette el trónját

pénteken, május hú 24-en csak 1 napig

3 pengő

Kitűnő mosó műselyem ruha, Ízléses 
szép mintákkal, különböző dlvat- 

fazónokhan

Selyomosztályunk pénteki cikke:
1 méter tiszta selyem az összes divatszínekben

Főstől megrendeléseket lségmeniesen szállítunk.
Kérje VlII-ik tavaszi képes árjegyzékünket Postán díjmentesen küldjük.

DIVAlVsAuSOK
Rákóczi Ol 7«

Érdekes vendég érkezik néhány hét 
múlva a magyar fővárosba. 11. Ramayan. a 
volt indorei maharadsa látogat el Buda
pestre, ahol a szerelemről és a tulvilági élet
ről tart előadást. Az indorei maharadzsa eu
rópai körutazása során ejti útjába Budapes
tet, ahonnan a Balkán fővárosaiba utazik.

Ramayan maharadzsa viharos múlt után 
tér át az előadói pódiumon való szerep
lésre. Néhány évvel ezelőtt

az egyik legnagyobb Indiai angol gyar
matnak volt még a fejedelme 

és uralkodását világszenzációnként ható ese
mény szakította meg. Az indorei maharad
zsának barátnője volt egy gyönyörű angol 
táncosnő, Betty Clatvford, aki néhány hó
napi fejedelmi idill után a maharadzsa ud
varából egy dúsgazdag angol kereskedővel 
megszökött. A maharadzsa nem nyugodott

Felhívás!
A m. kir. osztálysorsjáték főárúsítói 

ezúton is felhívják ügyfeleiket, hogy 
akik még a 2. osztályra a megújítási 
betétei nem fizették meg, azt hala
déktalanul kiegyenlíteni szíveskedje
nek, mert különben nyeremény 
igényük és minden egyéb joguk 
elvész.

A2,osztály húzása holnap megkezdődik 
a játékterv szerinti emelkedő nyere 
ményckkel. j

Megújítási árak osztályonként: 
V, = 3 P. ’/t = 12 P.

% = A P, >/i = 24 P.
és nz előirt 30 flllvr költség.

* Akik a múlt hónapban megtart) l 
f első osztályú húzáson bárminő ok hó
1 nem vettek részi vagy nem kaptat 

sorsjegyet, de részt akarnak venni n .1 
második és n további húzásokon fór 
dúljanak a főárusilókhoz, akik a most J

' szabaddá vált sorsjegyekből mérsé ’ 
, kelt mennyiségben ki tudják elégítem 

az igényeket. Ez cselben természete 
sen meg kell ílzelni nz elmulasztott . 
első osztályú betétet Is. I

bele a táncosnő szökésébe és bosszúra szánta 
el magát. Testőrgárdája tisztjeinek kiadta a 
parancsot, hogy a szökevényeket, akik már 
útban voltak Anglia felé, élve, vagy halva el 
kell fogni. A testőrök megkezdték az üldö
zést és néhány nap múlva sikerüli is feltár- 
lózlatniok az angol táncosnő és a nagykeres
kedő autóját. Amikor felszólításukra az autó 
nem állt meg, sortiiz- dördült el és

az angol kereskedő holtan bukott le az 
autó üléséről.

A borzalmas gyilkosság az anyaországban 
és a domíniumokban óriási felháborodást 
keltett és Anglia, valamint a gyarmatok par
lamentjeinek egyhangú kívánságára nz indo
rei maharadzsának a szerelmi bosszúja 
miatt

le kellett mondania trónjáról.
Az indorei maharadzsa tekintélyes apa

názzsal nyugdíjba vonult és New Yorkba 
hajózott, ahol a múlt esztendőben

beleszeretett egy kis bártáncosnőbe, 
akit feleségül vett.

Házassága óta az indorei maharadzsa nem 
hallatott magáról, mig most a nyilvánosság 
elé lépett tervével, hogy Európába jön és itt 
felolvasó körutat tart. A maharadzsa már 
kikérte útlevelét és néhánv napon belül fe
leségével együtt hajóra száll. Első állomása 
London lesz, onnan Párizsba, Berlinbe, 

Bécsbe, majd Budapestre jön. ahová való
szinüleg julius végén érkezik meg.

FELTÖRÉSES 
íugyáetól meg inzott 
lábait aavnna) rcuiá- 
beóorza eay

Szőni Mókus 
láGsósíHrdö
MbA-SÍ
Bót telold egy lavór 
meleg lábvixben ég 
áltatja lábait vngf 
10 percig. Ezen in® 
múlva a Idbnl Valóé 
■ • ;galuül«<01e nefc

Kaol.ató gj'ógj'izertAr. .bon és drogét.A . - F ű r ak tár 
szüli RÓKUS GtOGISZÜUM. Rákóczi-ut Id
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S 7. I MI Á Z -MOZI
A kis Holtot vendégszereplésre 

hívta meg Reinhardt
Nóti Károly darabjában látta meg Becsben a Theater 

dér Komikerben
Alig egy fél óvó annak, hogy a kis Rótt 

kivándorolt lölünk. Egy szerencsétlen szín
házi vállalkozása neloz anyagi helyzetbe so
dorta Rótt Sándort, az ismert kiváló komi
kust. aki színháza bukása után az Andrássy- 
ídi Színházban vállalt szerződést és több da
rabban, de különösen a „Pelikán" cimii 
színműben mint drámai színész is óriási 
kert aratott. Roll Sándort, kit eddig az 
ideig mint zsnrgonszinészl könyvelte el a 
közludal, most mint nagy aíakilómiivészl 
ismerte meg a közönség. Rótt Sándor azon
ban az Andrássy-uti Szinházbeli nagy sikere 
után hitelezői szorongatására kénytelen volt 
vándorbotol fogni a kezébe és

negyvenéves magynr színházi múlt után 
elhagyta az országot.

Rótt Sándor azonban nem csinált rossz 
cserét, mert a bécsi Theater dér Komiker 
százmilliós havi gázsivá) szerződtette a ki
tűnő művészt, aki azóta a szinház legked
veltebb tagja és legelső komikus sztárja lett. 
Roll Sándor azonban nemcsak saját műkö
désének színhelyét telte át Bécsbe, hanem 
egy sereg magyar bohózatirót plántált át 
németre és laián neki köszönhető az, hogy 
Becs összes kabarészinpadjain legnagyobb
részt magvar szerzők vígjáték- és bohózat
termékei kerülnek szilire Ezek közölt is 
első beivel fogtol el Nóti Károly, akinek 
három bohózatát játssza egy műsorban a 
Theater dér Komiker.

Roll Sándor tehát egyszeriben bécsi 
sztár lelt, akinek nevét Wiesnerrel és kó
serral emlegetik együtt. Néhány nappal ez
előtt Max Reinhardt Becsben járt és mivel 

Vígszínház
LILIOM

TOPÁZ
AZ ÖRDÖG

váltakoznak a színház e heti műsorán.

Az orvos, aki Sít
(ÓNRA!) VEIDT FILMREMEKE.

száBBodája
vígjáték. Csütörtöktől a FÓRUMBAN

gyakran hallott Boltról, felkereste az intim 
Theater dér Komiker nézőterét. Beült az 
egyik páholyba és végignézte az előadást. 
Max Reinhardfnál ez rendkívül szokatlan 
dolog, hiszen köztudomású róla, hogy csak 
a legritkább esetben néz végig egy színházi 
előadási, mert saját kijelentése szerint őt 
csak addig érdekli a szinház, ameddig ké
szül. Max Reinhardt látogatása természete
sen nem maradt titokban, a szinház minden 
egyes tagja drukkal vegyes izgalommal várt, 
hogy vájjon kinek szól a nagy rendező lá
togatása. Csak Rótt nem gondolt semmire.

Boltot azonban kellemes csalódás érte, 
mert előadás után Reinhardt névjegyét 
hozta be hozzá a szolga. Rótt természetesen 
túláradó örömmel fogadta Reinhardt pro
fesszori ,aki ezekkel a szavakkal fordult 
hozzá:

— Boldog lennék, ha néhány hónapos 
vendégszereplésre megnyerhetném önt,
— fordult Rotthoz — de még boldogabb 
lennék, ha állandó tagjaim közé soroz

hatnám.
Roll meglepődve fogadta a nem várt aján

latot és a direkciója beleegyezésétől telte 
függővé válaszadását. Reinhardt ekkor meg
hívta vacsorára Rőttől és a szinház igazga
tóját és vacsora közben hármasban békésen 
megállapodlak abban, hogy szeptember és 
október hónapokban Rótt Reinhardt szín
házában, Berlinben vendégszerepel.

íme, a kis Rótt karrierje, aki Pestről, a 
hitelezők elől egyenesen Reinhardt karjaiba 
menekült.

a. z.

A Bécsi Burgtheater művészeinek vendégjátéka a Fűvárosi Operettszinházban
M ü 8 o r:

Kedden, május 21-éu: LUFTWECHSEL (Hermann Balu-)
Szerdán május 22 én : D1E FKAI) IN DÉR WOLKE (Hudoll Lothar és A. Lemet-Holenia) 
Csütörtök, május 23-án: AHM W1E EINE K1RCHENMAUS (bodor Lászlói
Péntek, május hó 24-én: OSTERFER1EN (Rámáin Coolus)

4 remek vígjáték, a Burgszinház legelső színészeivel
FŐVÁROSI OPFRF.TTSZIMIÁZ

BUDAPEST KEDVENCEI:

Bánky Vilma Rudolf Valentint)
főszereplésével az elmúlt évek legnagyobb sikerét mutatjuk be csütörtökön:

A SEJK FIA
BOIAL AFOLLO ORION

P alalajka, a Vígszínház idei utolsó új
donsága, amelynek premierdátumát jú

nius 8-ra tűzte ki a szinház. Titkos Ilona, 
Góth és Góthné, Stefanidesz karmesterrel 
még pünkösd hétfőjén is orosz dalokat ta
nultak, amelyeket a Balalajka című darab
ban fognak előadni. Titkos Ilona egyébként 
orosz táncokat is tanul, amelyeket szintén 
beleillesztettek a zenés vígjáték keretébe.
"Dudára bevonult a nyár, hiszen megnyílt a

Budai Színkör és ott már susog a fehér 
akác. Hogy „Mit susog a fehér akác?” Hát kis 
romantikát, jó helyzeteket, legfőképpen pedig 
fülbemászó melódiákat. Erdélyi Mihály és 
Szántó Mihály, a szerzők megérdemelnek egy- 
cgy kézszoritást. A szereplők is. Elsősorban a 
darab igazi primadonnája, Somogyi Nusi, aki 
egy matyómenyecske figurájában az operett
alaknál jóval többet ad. Ahogy táncol, ahogy 
a poéneket kihozza, az rávall Nusinkra. Fablnyi 
Kató kitűnő, szimpatikus és elegáns művésznő. 
Erczkővy László méltó partnere Somogyi Nusi- 
nak, jól táncol, jól énekel és mulatságos. A 
többi szerepekben Békássy Istvánt. Kertész Gá
bort kell megdicsérni.
JUT iivészházasság minden külön értesítés hc- 

hjett. Piros Pünkösd napján Básthy Ist
ván, a neves színházi tervezőművész feleségül 
vette Névery Nusi színésznőt.

Menj orvoshoz, ne tartson vissza az

álszemérem
Kultur film a nemi betegségek ellen csütörtökön az

UFÁBAN

A z Andrássy-uti Szinház költözködéséről 
különböző hírek jelentek meg, amelyre 

vonatkozóan megkérdeztük Wertheimer 
Elemért, az Andrássy-uti Szinház igazgató
ját, aki az ellentétes hírekre vonatkozóan a 
következőket szögezte le:

— Tény az, hogy a kultuszminisztérium 
felajánlotta nekünk az Uránia Szinház bér
letét. Az ajánlatok alapján mi tárgyalásokba 
is bocsátkoztunk a kultuszminisztériummal. 
A tárgyalások most folynak. Minden re
mény meg van arra, hogy megegyezzünk. 
Hangsúlyozom azonban, hogy semmiféle 
kényszerítő  körülmény az esetleges helyiség
cserénkben nem áll fenn. Az Andrássy-uti 
Színházat 1937-ig fix szerződés szerint bérel
jük és még további tiz évre van a szinház 
bérletére opciónk. Ha mi mégis átköltöznénk 
az Uránia Szinház helyiségébe, ezt minden 
kényszer nélkül, tisztára a közös megegye
zés alapján tennénk.
O zerdán délután döntenek a színigazgatók és 

a színészek az uj kollektivszerződésről, 
amelynek alapján aztán megindulhatnak a 
szerződtetések. A pünkösdi ünnepek alatt kö
zeledés jött létre a színigazgatók és a színészek 
között és most már csak egy félhónapi gázsi 
differenciáért harcolnak egymással.

SZÍNHÁZI napló
sok megilletödéssel és bámulattal lehet 

A*  a Liliom rcprizéről szólni, ünnepe volt a 
Liliom reprize a Vígszínháznak, amely böl
csője volt ennek a világjáró darabnak, ün
nepe a magyar szinmüirodalomnak, de ün
nepe a színjátszásnak is. Varsányi Irén újra 
bebizonyította. hogy Jankájának nem volt, 
de nem is lehet párja. Makay Margit Mari
kája pedig élménynek számit. C.sortos Gyula 
Lilioma robusztus és elmélyedő, talán kicsit 
jobban magába szálló, mint amilyennek 
Molnár Ferenc megírta. A szereplők mind
egyike érezte a rája rótt nagy feladatot. 
Gárdonyi Lajostól kezdve (aki Hugó hor
dárt hozta elénk a naturalizmus bravúrjá
val) a most bemutatkozó kis Inkey Margi
tig, akinek színészi útlevelére a vízumot Mol
nár l'erenc adta. .1 Molnár-ciklus idei leg
nagyobb sikerű része kétségtelenül a Liliom.
A legigazibb, a legemberibb, egyben a 

legkegyellencbb dráma a Vetélytársak. a 
Magyar Szinház újdonsága. A közönség lel 
kéből írták az amerikai-német szerzők ezt a 
darabot, amelyből ordítva kiált ki az embe
rek béke utáni vágya. A Magyar Színház 
gyönyörű munkát végzett, amikor a Vctély- 
társakat szinrehozta. Etikailag is és a szó 
színházi értelmében is. Az első hang ez a há
ború utáni színpadon, amikor a ma problé
máját merik bátor hangon feszegetni, ami
kor lm gyógyító célzatnál is, de a ma sebét 
szakítják fel. .1 közönség sokáig emlékezni 
/••!/ a Vetélytdrsakra, miután már elhagyta 
a né:<der<t. SoAdíff Ott,fognak vibrálni lelké
ben a tudata alól kiteljesedett dráma em
beri tanulságai. Színházi szempontból is a 
legszebb munkát vé a .lc a Magyar Szinház. 
mert ezt a nmii 'm drámát agy tudta feltá-

1O ITOIAÓ ELŐADÁS
- AZ IDHI SZEZONBAN A

TE MEXI< ÖIII TI NZINPADÓN
VOSónxíx.i i;n . 

BZIVUCvfcSZ 

lalni, úgy pakkolta óvatos kézzel ostyába, 
hogy a közönség többet mulat az előadás 
közben, mint egy vígjátéknál. Somlay Artúr 
és Kiss Ferenc nemcsak a darabban, de a 
színpadon is vetélytársak. Egyik a másikra 
akar rálicitálni abban, hogy minél jobbat és 
teljesebbel produkáljon. Tőkés Anna egy kis 
francia lotyó szerepében, ha lehet mondani, 
zsánerkép volt. Az előadás ragyogó, tehát « 
legkisebbek is a legjobbak. Sorba kell felso
rolni őket, úgy ahogy a szinlap Írja: Jávor 
l’ál, Bánóczy Dezső, Z. Molnár, Dénes 
György, Boray Lajos, Stella Gyula, Dávid 
Mihály. Balassa János és Vándory Gusztáv. 
Vágó Béla rendezése tökéletes.
D rimadonnák önállósítják magukat.

Színházaink a jövőben tehát nem tűzhet
nek ki egynéhány sztárt a homlokzatuk fölé. 
Titkos Ilona, Pécliy Erzsi, Lábass Juci, Gaál 
Franciska éppen úgy nem köt szerződést, 
mint ahogy Kis Ferenc és Somlay Artúr 
sem. Itt említjük meg. hogy Tőkés Anna 
véglegesítette szerződését a Nemzeti Szín
házzal és jövőre már újra a Nemzeti Szin
ház rendes tagja lesz, azzal, hogy néhány al 
kálómmal a Magyar Színházban vendég
szerepelhet.
A/T ájus 29-ben állapította meg a Fővárosi 

^Dperettszinház a „Pók" premierjét, 
amely időig a bécsi Burgszinház krémjének, 
a legelsőrangu művészekből alakított társu
latának vendégjátéka és a „Kikelet-utca 3” 
című operett váltakozik a szinház műsorán. 
.t l'ók végleges szereposztása is megtörtént. 
Ezek szeriül a három női szerepet Székely 
Lujza, Gombaszögi Ella és Horvátiig Elvira 
játssza, a grand guignolszerü dráma férfi 
szerepeit pedig Kabos. Kertész, Sarkadi, Ru- 
binyi. Vendrey. Fodor és Baló Elemér ala
kítják

itoiióz rr i:ntí:k
i.abouai.om » hej sziamCvész, 
“ szauálios OPERETT stb.

Szőke Szakáll a német „tón- 
filmről“, amelyet mindenki 

gyárt de senki sem hisz benne
Pünkösd vasárnapján délelőtt egy tetőig sáros 

autó gördüli az Erzsébel-köruton. A volánná! 
jól ismeri ur ült: Szőke Szakáll, a neves író és 
kabarcszinész, inellette felesége és leányn. 
Szőke Szakáll hosszabb berlini távoliét után 
egy hónapi vendégszereplésre érkezett Pestre. 
Leállítottuk az autót és a körül sarkán meg
érkezésekor frissiben beszéltünk Szőke Szakál
lal:

— Berlinben teljesen megszűnt a néma film 
gyártása. Ha nem is beszélőfilmet, de feltétle
nül hangos filmet gyártanak. Újabban azzal 
kísérleteznek, hogy a filmek feliratai helyett 
beszéljünk.

Legfeljebb a feliratokat mondjuk el, vagy 
valami .’eí több*'t,  amivel megmagyaráz

zuk a film fordulatait.
Hihetetlen pénzeket költenek a beszélöfllmrc. 
A napokban Berlinben járt Kané, az ismeri 
amerikai milliárdos, akinek a műteremben egy 
emelvényt építettek. Az egyik beszélőfilm fel
vételét nézte végig. Ez a komoly pénzember 
olyan lelkesedéssel és hévvel beszél a főnöm
ről, hogy okvetlenül hinni kell benne. Kané 
megjelenésének és a beszélöfllmről lett nyilat
kozatának hatása alatt újabb tiz beszélőfilm 
gyártását határozták el Berlinben.

— A Icadókésziilékek azonban még
rendkívül kezdetlegesek.

Az a gyanúm, hogy ha beszélőfllmet mindenki 

ARANYPAVA
A VÁROSI SZÍNHÁZ

SZENZÁCIÓS OPERETTUJDON8ÁGA 
szerdán, csütörtökön és vasárnap délután. Szombaton premier 

PÁRIZS 1794

gyárt is Berlinben,-de senkisem hisz benne, 
mert a mostani technikai készültségek nem a 
legjobbra engednek következtetni. Természete
sen ez amerikai bcszélőfllmckre vonalkoz.k, 
amelyeket már nagy tömegekben lehet Berlin
ben „élvezni". Láttam egy Mary Pickford ké
pet. A gyönyörű művésznő a kép elején bejön 
és széles mozdulattal, „Achl" kiállással üd
vözli a lepedőről a közönséget. A nézőtéren a 
tetszés moraja zúgott fel, azonban Mary Pick
ford tovább beszélt. A leadógép recsegve és 
mondhatnám bariton hangon adta tovább:

— Lady and Gentlemant

— Rémes volt.
— Berlin különben felszívja magához és a 

beszé.löfllm szolgálatába állítja az európai irók, 
énekesek és színészek legjobbjait. Bohnennek 
pédául mesés összeget fizetnek, hogy a beszélő
filmben egy dalt jól elénekeljen és az egész 
Ilimet rosszul végigjálsza.

Pirandello már négy hónapja lakik egy 
filmgyár költségén a berlini Édenben és 

beszélőfllmet Ir.

Ebben a filmben én is játszom és október 27-én 
Algírba utazunk, hogy az első Pirandello be- 
szélőflhnet elkészítsük.

— Egyelőre azonban hallani sem akarok a 
beszélöfllmről. Beszélni akarok a sziimadon ...
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A Huddersfield Town egy 
vereséggel és egy eldöntet
lennel a tarsolyában távozik 

Magyar országról

S4ÓsF*O*K
SZÁLLODÁI,
ÉTTERMEI, PENZIÓI
és STRANDFÜRDŐJE

megnyíltak!
A Hungária megverte az angolokat, mig a Ferenc
várossal lejátszott mérkőzése döntetlenül végződött

Ugy hulljuk, hogy a mi pünkösdi vendégün
ket otthon, a szigetországban „77ie team of all 
trlumphs"

„a minden győzelmek csapatának" 

nevezik. Nos, a „minden győzelmek csapata"

Vasárnap:
Pünkösdi angol vendégünk kikap a Hungáriától 

Hungária—“Huddersfield Town 4:2 (2:2)
K háromszoros angol ligabajnok Huddersfield 

bemutatkozásának nem ártott az Admirálól 
szenvedett bécsi vereség. A közönség bízott 
az előzetesen elhangzott és n vereséget mentő 
nyilatkozatokban, amelyek felcsigázták nz ér
deklődését és csodál ment ki várni a Hungária- 
uti sporttelepre. Hát ez a csoda nem követke
zett he. Pedig most már

nz angolok részére minden kellék rendel
kezésre állott, hogy Igazolják bécsi veresé

gük irrealitását.
Igazi futhallnak való idő, a pompás talajú 
pálya, egy két kisebb tévedést leszámítva ki
tűnő bírói kar mindmegannyi alkalom volt 
arra, hogy vérbeli angol futballban legyen ré
szünk.

Tagadhatatlan tény, hogy a csapat kiváló 
képességekkel rendelkezik. Ahogy a játéko
saik tisztára játszók egymást, ahogy ügyes 
trükjcikkel becsapják az ellenfelet, ahogy labda
vezetésnél a labda valósággal ragad náluk, 
mind pompás iskolázottságra valló tényezők. 
Ez az iskolázottság azonban gyakran magán 
viseli a sablon bélyegét. Gépszerii mozdula
taik és húzásaik közben elég egy kis zökkenő, 
hogy a csapat szinte leálljon és szinte ellen
állás nélkül szemlélje az ellenfél mozdulatait.

Igazi jálékb.m csak az első félidőben volt 
részünk, amikor a Hungária nagv kezdeti len
dületével már az első negyedórában két gól
előnyre tolt szert Ez a körülmény meglepte 
az angolokat, akik ekkor bízva erejükben, fel 
akarták őrölni a Hungária erejét. Ez csak 
részben sikerült nekik, a Hungária visszaesett 
frdrzelsora révén, ekkor a kiegyenlítést is ki
erőszakolták. A második félidőben lanyha, ér
dektelen mezőnyjáték folyt, amelynek csak

f L |JÍ ■ • r T I P Á I, Y A

Vasárnap, május 2(FAn d u. ' 6 órakor

utolsó 10 percében lobbant fel elementáris erő
vel a küzdeni vágyás, — a Hungária részéről. 
A Hungária ekkor az. utolsó hal percben még 
két góllal terhelte meg a Huddersfield háló
ját és

jellemző nz angolokra. hogy ezt a két gólt 
ugy fogadták, mintha ajándék lenne a Hun

gária részére.
Valami unott nemtörődömség jelentkezett a 

játékosokon, föl ényes mosoly az arcukon, de 
ez a mosoly nem tudta devalválni a győzelem

Nem volt bajnokokhoz 
nagy 

Ferencváros—Huddersfield Town 1:1 (1:0)
Az nngoloknnk a Hungária ellen mutatott já

téka után sem csappant meg az érdeklődés. A 
közönségnek veresége ellenére is tetszeti a csa
pat, másrészt kiváncsi volt, hogy hogyan végez 
ellenfelével nagy riválisa: a Ferencváros.

Az angolok megismételték vasárnapi játéku
kat, viszont a Ferencvárosnak használt n fel
frissítés. Jobb játékot mutatott .mint vasárnap, 
de egészben véve egy két pompás akciót le
számítva

n mérkőzés egyáltalában nem volt méltó 
az attrakció jelzőre.

A Huddersfield ismét bcburkolődzott és nem 
adott feleletet arra a kérdésre, hogy mi lakozik 
bennük. Nem tudnak vagy nem akarnak küz
deni. mint akik tudják, hogy a mérkőzés után

AZ EHXNT-IHZEin AUKCIÓI XDII.
________________OrniPEST, VI.. NAGYMEZŐ UCCA 8.

S! Jenő1
délután^ | müueszi hagyatéka t6

egyetlen győzelem nélkül hagyta el az egykori 
monarchia területét. Bécsben az Admirálól, 
Pesten a Hungáriától kapott ki pünkösdi ven
dégünk. Készükre talán egyetlen vigasz kínál
kozna: a Ferencvárossal szemben sikerült ve
retlenségüket megőrizni.

értékét, amelyet a Hungária legénysége ara
tott az. angolok felett.

A Hungária
győzelmének értékéi növeli, hogy Kalmár nél
kül vette fel a harcot, akit az újonnan szerződ
teti Sebes sehogy sem tudott pótolni. A csa
pat legjobb része a csatársor volt, ebben is a 
balszárny, amelyből

Híres messze kimagaslott a mezőnyből.
Ellenállhatatlan volt és gólképességéröl a 

góljai beszélnek. A jobbszárnyon Jecki árult el 
figyelemreméltó képességeket. A fedezetsornak 
nem volt jó napja, annál inkább a védelemnek, 
amelyből MaiidI emelkedett ki.

A Huddersfield
csapatából a védelmet illeti elismerés, bár Tur
néénak nagyon gyenge oldala a kapu balsar
kába lőtt labdák védése. A fedezel sorban Wil- 
sonnak voltak jó momentumai, a csatársorban 
azonban a két szélsőt Jacksont és Smitlit illeti 
babér. A Kelig—Bromn—Cumming belső trió 
a mezőnyben csinált tetszetős dolgokat, de a 
kapu elölt teljesen veszélytelen volt.

A Hungária nagy lendülettel kezdte a játé
kot és már a 6. percben Jecki lefutásából kö
zépre adott labdáját Sebes betolja Hires elé, 
aki pompásan helyezett gólt lő (1:0). Az ango
lok Jackson é.s Smilh révén támadnak, de bel
sőik nem jutnak lövéshez. Ehelyett a 14-ik 
percben Hires lefut és Skvarek remek lövéssel 
gólt lő (2:0). Cummig támadása jelent most ve
szélyt, majd Rebró öngólja fenyeget, de Németh 
ment. A Hungária ismét támad, de Molnár és 
Sebes jó helyzetben rontanak. A 28-ik percben 
Mandl fautolja Cummlngset, a szabadrúgásnak 
W’ilson áll neki. A rúgás pillanatában Jackson 
a Hungária játékosok fala előtt elfut és a labda 
védhctetlenül száll Németh hálójába (2:1). Az 
angolok most nagyon belejönnek a játékba. 
.1 37-ik percben Smilh lefut, bomlövésére Né
meth dobja magát, de az erős labda beviszi a 
kezét (2:2). Még Sebesnek van alkalma a ve
zető gól elérésére, de öt lépésről hibáz.

Hullámzó mezőnyjátékkal indul a második 
félidő. Molnárnak, majd Brownak van hely
zete, de magasan kapu fölé lőnek. A 12-ik perc
ben kavarodás az angol kapu elölt, Skvarek és 
Goodell összecsapnak, a felperdült labda a 
hátvéd kezét éri. Scldssler biró tulszigoruan 
11-cst ítél, de Hires kapu mellé lövi a labdát. 
Majd Molnár jut jó helyzetbe, de innen inkább 
az angolok jutnak fölénybe. Veszélyes pillana- 
*?.' csnk '<orner jelent, de Cunimings kapu 
fölé fejel. Már ugy látszik, hogy döntetlenül 
ér véget a mérkőzés, amikor a Hungária várat
lanul magára talál és a 39-ik percben Jecki 
beadását híres élesen a hálóba lövi (3:2). A 
Hungária most nagyon jó. A 44 ik percben Jecki 
lefut átadását Molnár kapu elé emeli, Hires 
befut és a labdát a hálóba fejeli (4:2).

méltó a pünkösdhétfői 
meccs

zscbreyágják a pénzt és ezzel megtelték a köte
lességüket. Nem küzdenek sem a labdáért, sem 
a gólokért, sem az eredményért és igy hiába 
mutatlak néha vérbeli fulballprodukciót, a kö
zönség becsapva érezte magát amelv körül
mény intő jel a jövőre nézve.

Az. angoloknak most is a védelme volt a leg
jobb csapalrészc. Turner ma kifogástalanul ol
dotta meg feladatát. A fedezetsorban Fogy 
egészen másodklasszis, viszont Wilson javított 
játékán. A csatársorban Smilh remekelt, de 
bomlásaiban nagyfokú hanyagságot árult el. 
Jacksont kevésbé foglalkoztatták, de pár remek 
akciót vezetett. A belső trióból Bromn Hint ki.

A Ferencváros védelme lényegesen jobb volt 
mint a Nemzeti ellen. A fedezetsorból messze 

kimagaslott Lyka játéka. A csatársorban a 
kapu előtt Kohut, a mezőnyben Szcdlacsek volt 
jó. Kosztárnak volt pár figyelemreméltó ak
ciója. A gól az ö érdeme, amelybe végre ener
giájút is beledobta. Takácsot gyorsan kiismer
ték az angolok és néha teljesen játékon kívül 
helyezték.

Á játék remek Ferencváros-támadásokkal in
dul, Takács, Kohut, Toldi lövései ugyancsak 
veszélyeztetik Turner kapuját. A 10. percben 
jutnak szóhoz az angolok is, de Jackson feje
sét, majd Cunning lövését Siflis fogja. Hul
lámzó játék alakul, amelyben Kohut óriási lö
vését Turner fogja, majd Smilh lövése hajszál
lal a kapu fölöllt süvít el. Az utolsó negyed
órában a Ferencváros irányítja a játékot. Ko- 
hul—Toldi-akcióból Takács lövését Turner a 
felső sarokból kornerre tolja. A 40. percben 
Koszta lerázza a védelmet, befut és közeli át
adása Takács lábáról a hálóba pattan. (1:0.)

Helycsere után Szcdlacsek áll be Toldi he
lyére. A Ferencváros támad, de az 5. percben 
jackson átverekszi magát a védelmen és be
adásából Bromn lövése a Siflis lába közt a 
hálóba jut (1:1). A 8. percben Takács kitör és 
átesik Wadsworlh lábán. Az eset a 16-os vona
lon lörlénl, de Klug biró 11-est ítél. Takács áll 
a labdának, de lövését Turner kivédi. A Fe
rencváros támadását az angolok váltják fel, de 
Smilh veszélyes beadását Siflis fogja. A 32. 
percben ar angolok viharos támadásából Kclly 
lövése a felső kapufáról pattan vissza. A 34. 
percben Kclly két lépésről kapu fölé lő. Innen 
kezdve a játék teljesen ellaposodik és csak Ko
hut, majd Túrái kapu fölé lőtt labdái jelzik a 
gólratörekvés igyekezetét.

A Viktória Ziskov 
meghódította a magyar 

futballközönséget 
Hungária- Viktória Ziskov 2:2( 1:1)

A cseh bajnokcsapat bemutatkozása a legtel
jesebb sikert jelentette. A Viktória Ziskow az 
encrvált Sláv.iával és Spartával ellentétben 
olyan magas futballkullurát mutatott be, amely 
ugy technikai, mint taktikai szempontból el
homályosítani látszik amazok nemzetközi sike
reit. Határozott balszerencse üldözte a cseh 
csapatot, amely szép és fair játékával teljesen 
kielégített és mindig szívesen látott vendégünk 
lesz.

A Viktória Ziskow legjobb embere Podrazil 
volt, aki a legelső kontinentális klasszist kép
viseli. Hozzá hasonló szélsőt már régen volt 
alkalmunk látni. Mellette a csatársorban Me
duna Hint ki, de Bayer is végtelenül hasznos 
volt. Novak már kissé megkopott, de még gyak
ran veszélyes. A fedezelsorban Krizek Hint ki, 
aki Hírest kitünően fogta. A védelemből mcsz- 
sze kimagaslott Benda, de Zenisek méltó fegy
vertársa volt.

A Hungária messze elmaradt vasárnapi telje
sítményétől. Különösen csatársora volt az, 
amely adós maradt. Molnár tökéletes csődöt 
mondott, Hírest lefogták. Hiába játszott Jecki 
nagyszerű formát, hiába javult Sebes, nem tud
tak eredményesek lenni. A fedezelsorból Rebró 
lendületes játéka, a védelemben Mandl és Né
meth játéka vált ki.

Tüneményes cseh támadásokkal indul a já
ték. A Hungária színié labdához sem ér és a 
3. percben Podrazil beadását Bayer kapásból 
védhctetlenül küldi a hálóba (0:1). A Ziskow 
állandó fölényben van. H romad ka fejesét csak 
nehezen védi Németh, majd Podrazil beadásá
ból Meduna fejese a kapufáról pattan vissza. 
A Hungária csak a 17. percben jut szóhoz, de 
két korneren kívül eredményt nem tud elérni. 
A Hungária lassan magára talál, de szembe
találja magát Bcndával, aki remekül védi Skva
rek, Jecki, majd Molnár bombalövéseit. A 34. 
percben sikerült támadás után Hires kornerél 
Jecki a hálóba fejeli. (1:1). A Ziskow felel, de 
Novak öt lépésről kapu fölé lő.

Helycsere után a Hungária támad, némi fö
lénybe is jut, de a Ziskow támadásai sokkal 
veszélyesebbek. Podrazil veszélyes akcióitól két 
ízben is csak a szerencse menti meg a Hungá
ria hálóját. Ennek ellenére a Hungária szerzi 
meg a vezetési a 20. percben, amikor Molnár 
—Sebes—Skvarek akcióból Jecki közelről gólt 
fejel (1:2). A Hungária tovább támad, a 30. 
percben a sérült Nádler helyére Király áll be. 
A 35. percben Podrazil lefut, beadását Meduna 
védhctetleniil befejeli (2:2). Hullámzó játék in
dul a győztes gólért, amelynek döntő pillana
tát a 40. perc jelenthette volna, de Podrazil 
beadását Novak elől Németh vakmerőén el
fogta.

részletre fizetendő
turaesónakok 
k Állítása már csak rövid Ideig tart a

Gyönge sportot nyújtotta 
szegediek pünkösdvasár
napi nemzetközi eseménye 

Bástya—Nicholson 3:2 (2:0)
Szeged, május 9.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telcfonjelen- 
fése.) Az osztrák bajnokság negyedik helyezett
jének pünkösdvasárnapi vendégjátéka mélyen a 
színvonalon alul mozgott. A nemzetközi ese
mény iránt korántsem mutatkozott olyan ér
deklődés, mint a Bástya bajnoki küzdelmei 
iránt, amennyiben alig 1500 főnyi fizető közön
ség foglalt helyet a nézőtéren. ,

A Bástya egyébként az egész mérkőzés folya
mán nagy fölényben volt. A meccs eseménye 
Possák nagyszerű játéka és a középfedezet 
posztján bemutatkozó Varga kitűnő szereplése 
volt.

Mind a három szegedi gólt Possák jutatta a 
bécsiek hálójába, mig az osztrák gólokat 
Waitz I és Hanel rúgták.

Pécs-Baranya befogta a miskolc 
Attilát

A második liga pünkösdi futballprogramján 
két mérkőzés szerepelt, az egyik az intéző
bizottság által megsemmisített és újrajátszásra 
kitűzött Pécs-Baranya—Turul mérkőzés, a má
sik a Bak TK—P. Husos-meccs.

Pécs-Baranya az eredetileg 2:2 arányban 
döntetlenül végződött mérkőzést megnyerte és 
igy egyrészt

egy pontot keresett, 
másrészt sikerült befognia riválisát, az Attilát^ 
amely igy csupán horribilis gólaránykülönb- 
ségével előzi meg pécsi riválisát. A második' 
liga két vasárnapi mérkőzéséről ar. alábbiak
ban számolunk be:

Pécs-Baranya—Turul 4:2 (1:1).
Pécs, május 19.

A 3000 néző előtt lejátszott mérkőzésnek csak’ 
az első félidejében mutatkozott egyenrangú 
ellenfélnek a pesti vendégcsapat. Szünet után 
a Pécs-Baranya jobb futballt játszott és igy a 
győzelmet megérdemelte. A győztes csapat gól
jait Tritz (2), Palkó és Köves, a Turul góljait 
Singer lőtte.

Bak TK—P. Húsos 4:2 (1:0).
Gyors és élénk iramú mérkőzési vívott a két 

csapat, amelyek bajnoki küzdelméből a Bak TK 
együttese, mint reális győztes került ki: A 
győztes csapat góljait Blitz, Blaskó, Kocsis, az 
ellenfelét Ányos és Szántó rúgták.

Csapataink pünkösdje 
idegenben

A pünkösdi ünnepek alatt hagyományos szo
kás szerint vándorútra keltek csapataink, ame
lyek főként a szomszédos fulballállamokat ke
resték fel a kettős ünnepek alatt. A luramérkő- 
zésekről alábbi tudósításaink szólnak:

Újpest—Teplltzcr FK 5:5 (4:3). 
Teplttz, május 19.

A mérkőzés egyenlő erők küzdelmét mulatta. 
A játék folyamán esett 10 gól viszont hü tü
körképét nyújtja a védelmek bizonytalanságá
nak. A gólok közül Spitz és Veder kettőt-ket
tőt, Török pedig egyel lőtt. A cseh gólokon 
Kratochivil, Haftl és Sindelar osztoztak.

Boeskay—Bratislava 7:4 (1:0),
Pozsony, május 19.

A Pozsonyba rándult Boeskay gyönyörű fut- 
ballidőben, 3000 főnyi közönség előtt, változa
tos küzdelem után, értékes nemzetközi diadalt 
aratott. A szép, gyors iramú, változatos mérkő
zést, a Boeskay nagyszerű diszpozícióval küz
dötte végig. Különösen csatársora volt elemé
ben, melyben Markos exccllált. Az egy tarta
lékkal játszó Bratislava mindvégig egyenrangú 
ellenfél volt, ám védelme a második félidőben 
nem tudott cllentállni a Bocskay-csatársor nagy 
lendületének. Az 1. félidő gólját Vince lőtte. A 
II. félidőben valósággal özönével hullottak « 
gólok.

Rapid—Budai „33"-as 1:1 (0:0).
Bécs, május 20.

A „33“-asok játéka kellemes benyomást kel 
lett. Lantos pompásan védett, kivüle Lőivy és 
Ticska játszottak jól. A vezetést a Rapid sze
rezte meg a Wessely által lőtt tizenegyesből. 
Ticska kiegycnlitőgólja a 36-ik percben esett.

Újpest—Bóliemians 3:1 (1:0).
Prága, május 20.

Újpest nagyszerű győzelmének titka: a pom
pás csatárjáték. A védelem biztosan állott « 
lábún.

SzakoruosLí^
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A Sabaria pünkösdvasárnapi győzelme 
uj helyzetet teremthet a kiesés körül

A Bocskay megtorpant Szombathelyen — A Ferencváros gyönge 
játéka csaknem meglepetést hozott

A pünkösdi kettős ünnep programján 
mindössze két elsőosztályu bajnoki mérkő
zés szerepelt. Két meccs, amely ismét azt a 
régi tanulságot juttatta eszünkbe, hogy 
nincs előre lefutott mérkőzés. Mert vájjon 

í számított volna arra, hogy példán!
a már elintézettnek és kiesettnek gondolt 
Sabaria legyőzze a negyedik helyen 

fekvő Bocskayt?
Ez a nem várt meglepetés csakugyan be

következett és Szombathelyen ma már ko
ránt sem tekintik megoldottnak a kiesés pro
blémáját. A pünkösdi győzelem morális ha
tása valószínűen érezhető lesz a szombat
helyi csapat hátralevő mérkőzésein.

A másik meglepetés a Ferencváros példát
lanul gyengén kifutott napja, amelyen

a bajnokcsapat csak két tizenegyessel 
tudta igen nehezen maga alá gyűrni a 

Nemzetit.
A bajnoki táblázat állása magyarázza a túl
fűtött hangulatot, amely a mérkőzésen ural
kodott. Hungária—Ferencváros mérkőzés 
volt ez is, de a folyvást morajló tribünön 
kitörésre azért mégsem került sor.

Viszonylagos két ponttal vezet 
a Ferencváros a Hungária előtt

A Nemzetitől szerzett két bajnoki ponttal 
együtt harminc pont boldog birtokosa most a 
Ferencváros a Hungária 28 pontjával szemben. 
Ha azonban meggondoljuk azt, hogy a Ferenc
város két meccsel többet játszott már, mint 
nagy ellenfele, úgy meg fogjuk érteni azt is, 
hogy a Hungária tájékán egyelőre nem észlel
hető különös nyugtalanság. Igen ám — mond
ják epésen a Ferencvárosban — azt a két 
meccset meg kell előbb nyerni. A bajnokság 
filmje tehát pereg tovább. Hogy a harcból mi 
fog kibontakozni, azt majd meglátjuk a finis
ben. ,

A bajnoki táblázat ■> kél vasárnapi meccs
után igy fest:

1. Ferencváros 30 pont (70—19)
2. Hungária 28 (60—17)
3. Újpest 24 (52—30)
4. Bocskay 18 (28—36)
5. III. kor. Fi 18 (21—28)
6. Bástya 17 (31—27)
7. Nemzeti 17 (24—30)
8. Somog\ 15 (21—25)
9. Kispest 13 (20—39)

10. Vasas 13 (24—521
11. Budai 33-a? 12 (27-50)
12. Sabaria 9 ,, (22—35)

Szombathely csapata ki
tűnő játékkal érdemelte 

ki a győzelmet
Sabaria -Bocskay 3:1 (1:0)

Szombathely, május 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Úgy fest a dolog, hogy Szombathelyen 
még nem halt ki teljesen a remény és a biza
lom a Sabaria iránt. Erre mulat az a körül
mény, hogy a pünkösdvasárnapi Sabaria— 
Bocskay-mérközésre tekintélyes számú közön
ség volt kiváncsi. A publikum iránt nem is 
volt hálátlan a Sabaria, amennyiben

■ szombathelyi csapat régi, Jó Idejére em- 
lékértető kitűnő Játékkal lepte meg híveit.
Maga a mérkőzés — bár nem tartozott a leg

szebbek közé, élónk iramú és lendületes volt. 
A Sabaria a mérkőzés nagyobb részében döntő 
fölényben volt és igy____  ____________

—®

SKODA
SZEMÉLY- ÉS GYORSTEHER-

AUTOMOBILOK
SKODA HISPAKO SUIZA

LUXUS TÚRAKOCSI, 
’ 6 HENGERES, 100 HP

SKODA
SZEH1ELV TÚRAKOCSIK

8 R TÍPUS, 6 HENGERES 50 HP
4 R TÍPUS, 4 HENGERES 36 HP
110 TÍPUS, 4 HENGERES 25 HP

SKODA
OVO RST E HE RA UTÓK 

l‘l, TONNA, 2*/,,  6 TONNA HORD- 
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Modern és elegáns ktvtil, 
tökéletes és tartós belUI

MAOYARORSZAOI OYAR1 LERAKAT:
BUDAPEST. Wl., AUDRBSSV-OT 10

TELEFON; 208—14

az eredmény realitását a szombathelyi 
győzelem Jogosságát nem lehet elvitatni

A győztes csapatnak a védelem volt az erős
sége. Bírt szenzációs védőjátéka, a hátvédek ab
szolút labdabiztossága valósággal élmény volt. 
Kitűnő játékot predukált a fedezelsor is, mig a 
csatársorban csak a szélsők teljesítménye vál
totta be a reményeket. A debreceni csapat ide- 
genszerüen mozgott a játék elején, később már 
talpraállott ugyan, ekkor azonban már késő 
volt és a hazai csapat gólelönyét már nem le
hetett behozni. A debreceni csatársor nem volt 
egységes és a védelmi hibák csak növelték a 
bizonytalanságot.

A vezető-gólt a 18. percben Sólyom szerezte 
meg. További eredmény már csak a második 
félidőben adódéit és pedig a 38-lk percben, 
amikor Holzbauer labdája talált utat a debre
ceni kapuba. A szombathelylek harmadik gólja 
a 41. percben esett, Tárnok lövéséből. A mér
kőzés folyamán természetesen sokat támadott 
a Bocskay is, ám az offctnziv akciók nem tud
tak az eredményes befejezésig eljutni. A debre-

A magyar sporttársadalom 
bensőséges ünnepe volt a BBTE 

hatvanesztendős jubileuma
József főherceg jelenlétében avatták fel a BBTE 

monumentális hősi emlékművét
A magyar sporttársadalom pünkösd két 

napján ünnepet ült. Alapításának hatvan 
esztendős évfordulóját ünnepelte a legrégibb 
magyar sportegyesület.

a Budapesti (Budai) Torna Egyesület, 
röviden: a BBTE, a magyar középosztály 
reprezentatív társadalmi és sportegyesületc.

Egy emberöltő áll immár e sportegyesület 
mögött, amely az elmúlt hatvan esztendő 
alatt az ifjúság hatalmas seregeinek nem
csak testi neveléséről gondoskodott, de lel
kűket is igyekezett nemessé formálni. A 
„Mens sona in corportt oano idézetét nyu
godt lelkiismerettel alkalmazhatnak a 
BBTE-re. Mert

éplelkü férfiak azok*  akik a Budai 
Torna Egyesület nevelő-iskolájából ke
rültek ki az elmúlt hat évtized alatt az 

életbe.
Ha szemeinket végigfuttatjuk azon a díszes 
névsoron, amely a BBTE taglistáját alkotja, 
megtaláljuk azokat a neveket, amelyek ( 
Nagymagyarország társadalmi, művészeti és 
közéletében vezetőszerepet töltöttek be és 
töltenek be ma is.

Azok közül, akik a BBTE bölcsőjét hat
van esztendő előtt ringatták, csak kevésnek 
adta meg a sors azt a kegyet, hogy munká
jának pompás gyümölcsét szemlélhesse. 
Ám az utókor nem volt hálátlan: az ifjú 
nemzedék könnyes szemekkel, megilletö- 
dötten állott a nagy elődök grandiózus 
müve előtt.

A BBTE kétnapos jubileumi ünnepségein 
ott láttunk mindenkit, akinek neve tisztele
tet parancsol ebben az országban; az ország 
politikai, társadalmi és közéleti kiválósá
gait, akik közül igen kevés akad olyan, aki
nek nem lett volna valaha köze a Budai 
Torna Egylethez.

Hálaadó mise, hősi emlék
avatás, díszközgyűlés

A jubiláns ünnepségeket a krisztinavárosi 
plébániatemplomban tartott hálaadó mise nyi
totta meg. A ragyogóan kivilágított és szoron
gásig megtelt templom szentélyében ott volt 
József főherceg kíséretével, Ripka Ferenc fő
polgármester, Dcmény Károly, vitéz Végh Kál
mán, Holfeld és Ary Pál államtitkárok, Rapay 
és Raics Hoffmann és vitéz Herényi tábor
nokok, Karafláth Jenő dr., a Képviselőház ház
nagya, valamint a közélet sok más kitűnősége.

Az ünnepi misét Károlyi Károly dr. apát
plébános szolgáltatta,, fényes segédlettel. A 
mise után lelkesítő beszédet intézett a jubiláns 
egyesület tagjaihoz és ifjúságához, majd be
szentelte a zászlót.

A templomból az ünneplő közönség az alig 
pár lépésnyi távolságban lévő egyesületi torna
csarnok elé vonult, ahol már a tagok nagy 
serege várta a közéleti és társadalmi, vala
mint a sport notabilitásait és a hősi emlék
avató ünnepély megkezdését.

Pont féltizenegy órakor érkezett meg József 
főherceg, a honvédség tábornokainak kíséreté
ben, ahol megkezdték a további ünnepségeket. 
A Hiszekegy eléneklése után Demény Károly 
nyug, államtitkár tartotta meg elnöki megnyi
tóját, majd vitéz dr. Végh Kálmán avató be
széde után lehullott a lepel a tornacsarnok fa

Ki a legjobb főiskolai versenyző?
Két napon keresztül viaskodtak a főiskolai atléták, vivők, úszók, 

evezősök, boxolók és birkózók a főiskolai bajnok elméért
Pünkösd két napja a főiskolai sport ünnepe. 

A tradíciók alapjón pünkösd kettős ünnepén 
rendezik meg az összes sportágakban a főis
kolai bajnokságokat. Technikai nehézségek 
folytán a futballbajnokság döntő-küzdelmeit ei 
kellett ugyan másnapra halasztani, Am annál 

eeni csapat egyetlen gólja az utolsóelőtti perc
ben a Prém hendsie miatt megítélt 11-ősből 
esett, amelyet Mohai értékasitett góllá. 

Jugoszlávia Párisban legyőzte 
Franciaországot

(A Hétföl Napló távirati tudósltáaa.)
Pária, május 19.

Ez az esemény korántsem a franciák, ha
nem inkább a mi részünkre kellemetlen szen
záció. Válogatott csapatunk kudarcteljes feb
ruárvégi párisi kirándulásának rossz emlé
keit már-már kezdtük elfeledni, amikor lecsa
pott a bomba:

Jugoszlávia válogatottjai a colombesl sta
dionban 8:l-re győzték le a franciákat, 

uiég pedig saját fészkükben: Párisban.
A francia futball pünkösdvasárnapi kudar

cának magyarázata: a francia csapat fáradt, 
unott és gyatra játéka.

Egyéb külföldi eredmények.
Bécs:

Vienna—Sparla 4:2 (2:1). Az osztrák gólokat 
Giebisch, a Spartaét Silny lőtte.

Rapid—Floridsdorf 2:1 (0:1).
Nürnberg:

IFC Nürnberg—Hertha (Berlin) 8:1 (4:1).
30-000 néző.

Eopenhága:
FC Altona—Bőiden Klubén Kepenhága 3:1.

lába helyezett monumentális hősi emlékműről. 
Raggamby-Fluck István, a BBTE jeles atlétája 
szavalta el ezután az ez alkalomra irt ünnepi 
ódát. Majd a Szózat eléneklése után ax ünneplő 
közönség bevonult a tornacsarnokba, ahol kez
detét vette a díszközgyűlés.

A patinás múltú tornacsarnokban, amelyet 
néhai I Ferenc József király látogatása tett 
történelmi nevezetességűvé, együtt ültek a ma
gyar sportközélet összes jelesei, amikor Re
mény Károly megnyitotta a díszközgyűlést. 
Prém Lóránt dr. ünnepi beszédében megeleve
nedtek a halvanesztendős múlt gyönyörű em
lékei, a kicsiny budai tornaiskolától kezdve, a 
szénatéri hatalmas sporttelepig, a kedves római
fürdői evezősházig: a Budai Tornaegylet fiatal
jainak kedves, intim otthonáig. Ax üdvözlő
beszédek sorát Karafláth Jenő dr., a Képviselő
ház háznagya nyitotta meg, aki a kultuszmi
niszter és az OTT nevében üdvözölte a jubi
láns egyesületet. A honvédelmi minisztert kép
viselő vitéz dr. Végh Károly tábornok után 
Budapest székesfőváros képviselője szólalt fel, 
utána Stankovics Szilárd, az Aliélnszövetség; 
Záborszky dr., az. Evezős-; Schrelner tábornok, 
a Céllövő-; Teleky Sándor gróf, a Tornász-; 
Kőhler Andor, a Si-; Gally János, a Turista-; 
Beleznay László dr., az Úszó-; Nagy Károly dr., 
a Vivő-; Biernatzky Szilárd a Pénzintézeti 
Sportszövetség üdvözletét tolmácsolta. Kelemen 
Aurél dr. a MAC nevében üdvözölte az egyesü
letet és utána következett az egyesületek kikül
dötteinek végtelen sora. Megkapó volt.

Frlehenek, a híres gráe! atlétának német 
nyelven elmondott talpraesett üdvözlő

beszéde,
amelyet perceken keresztül tapsolt a közönség. 
S végűi jött a meglepetés, a Magyar Turista 
Egyesület őszhaju képviselője átadott egy ha
talmas aranyozott rámába foglalt képet, Chol
noky Jenő dr.-nak, a jeles geográfusnak fest
ményét, amely a tihanyi bencéskolostort ábrá
zolja.

Ünnepi díszfelvonulás, 
jubiláris atlétikai viadal

A délutáni ünnepségeket zzinpompás dísz
felvonulás vezette be. A hatalmas számban fel
vonuló tagok a tomászszövetség vezetőségével 
az élén az NTE, OTE, BTC, MTK, FTC. Ili 
kér. TVE, Postás- és Vác egyesületi zászlóval 
felsorakozott képviselői előtt korhű dreaszek- 
ben, történelmi csoportokban vonultak el, szim
bolizálva az egyesület hatvan esztendős múltját. 
Ax elnökség után, amelyet a zászlótartó elő
zött meg, az 1889., 1872,, 1875., a hábon: előtti, 
majd a háború utáni évek férficsapatainak kép
viselői következtek, négyes serokban. A női 
csapatok után következtek a BBTE különböző 
dresszeiben felvonult szines csoportjai. A Teldy- 
vándordíj győztes csapatnak bemutató torna
gyakorlatai után következtek az atlétikai szá
mok, amelyeknek győztesei a kővetkezők:

Magasugrás: Késmárki 187 cm.
100 méter: Raggumbi 11 n>p.
248 méter: Kovács 27.1 mp.
1000 méter: Barsi 2 p. 42.8 mp. 
Sulydobás: Hunyadi 1343 cm. 
Dlszkoszvetés: Bertalan 4001 cm 
.100 méter: Barsi 35.4 mp.

Hétfőn:
400 méter: Barsi 49.4 mp.
Magasugrás: Késmárki 188 cm.
1500 méter: Friebe (Gráe) 4 p. 10 mp 
4X/00 m. staféta: BBTE 43.9 mp.

nagyobb versengés folyt a többi sportágakba*.  
Az evezősök a Dunán, az atléták, vívók a Lu- 
dovikún, nz üszők a Császár-uszodában, a bir
kózók és a bozolók a Műegyetem aulájában 
mérték össze erejüket.

Az ötödik főiskolai nyolcasviadalt 
a Ludovikások nyerték

Nagyszerű evezős-időben, szépszámú és elő
kelő közönség érdeklődésének jegyében szállt 
vízre vasárnap délben a főiskolai nyolcevezős 
bajnokság négyes mezőnye, hogy ezúttal ötöd
ikben eldöntsék egymás között, hogy melyik a 
legjobb magyar főiskolai nyolcas. A hagyomá
nyos magyar Oxford-Cambridge evezős viada- 
lomra a Ludovika Akadémia, a Tudomány Egye
tem, a Műegyetem és a Közgazdasági Egyetem 
nyolcasai állottak starthoz. A Dunának a Mar
gitszigettől a Műegyetemig terjedő szakaszát 
hatalmas érdeklődő közönség lepte el. Azonkí
vül a Duna mindkét partján ezrekre rugó tö
meg, autók és motorkerékpárok százai kisérték 
a nyolcasokat, a hidakon ember ember hátán 
szorongott, mig a kisérő gőzös a katonai és pol
gári társadalom legelőkelőbb képviselőivel telt 
meg.

A start után azonnal a Ludovika Akadémia 
szökik az élre és a Margithidnál mór két hosz- 
szal vezet a Műegyetem előtt. A parlament előtt 
a Ludovika előnye újabb két hajóhosszal nö
vekszik, további két hajóhosszal a Tudomány
egyetem és a Közgazdasági Egyetem fiai vias
kodnak egy vonalban. Most már valamennyi 
csapat erősít. A Ludovikások, a Hungária is
mert stílusában fokozzák az előnyüket, az Er- 
zsébet-hidnál már három hnjóhossz a diffe
rencia közöttük és a sereghajtó között. As 
utolsó ötszáz méteren a Műegyetem negyvenei 
sztrókokkal finisei, de a Ludovika három hajÖ- 
hossznyi előnyéből semmit sem tud ledolgozni.

A versenyt a Ludovika Akadémia csapata 
nyerte meg végeredményben, három hajó

hosszal.
A győztes csapat tagjai: Vénlss Zoltán, 

Héderváry László, Dlenes Ödön, lovag Várná 
János, Oski Zénó, Vitéz Kalándy Imre, Váló 
Rezső, Flcere Béla. Kormányos: KnoblaucK 
László. 2. a Műegyetem két hajóhosszat, 3. a 
Tudományegyetem, 4. a Közgazdasági Egyetem.

\z atléták . . .
Magyarország főiskolai atlétikai bajnokságai 

pünkösd kél napján kerültek lebonyolításra a 
Ludovika Akadémia kies fekvésű sporttelepén*  
A versenyek nagy érdeklődés mellett folytak le. 

nagy mezőnyök általában nivós küzdelmet 
produkáltak, melyeknek

három uj főiskolai rekord
az eredménye. Egyénileg legszebben Balogh és 
Paitz szerepeltek. A bajnokságok nagyobb ré
szét, számszerűit nyolcat, a MAFC hódított*  el, 
a BEAC négy számban diadalmaskodott, 1—L 
bajnokságot szerzett a Közg. EAC, a DEAC, a 
KEAC és a TFSC. A pontversenyben abszolút 
nagy fölénnyel győzőit a MAFC.

100 m. síkfutás. Bajnok: Paitz (BEAC) 11 
mp (főiskolai rekord). 2. Isó (Közg. EAC) 11.4 
mp. 3. Horváh (LASE) 11.8 mp. — Rúdugrás. 
Bajnok: Király (MAFC) 360 cm. 2. Lippal 
(LASE) 345 cm. 3. Potrik (TFSC) 315 cm. — 
Sulydobás. Bajnok: Bácsalmási (BEAC) 1338 
cm. 2. Simek (TFSC) 1257 cm. 3. Balogh 
(MAFC) 1232 cm. — 400 m. síkfutás. Bajnoki 
Farkas (BEAC) 51.7 mp. 2. Magdics (MAFC) 
52.3 mp. 3. Kőstner (DEAC) 52.6 mp. — Táool- 
ugrás. Bajnok: Balogh (MAFC) 697 cm. 2. Paita 
(BEAC) 685 cm. 3. Pauliny (TFSC) 647 cm. —

1500 m. síkfutás, bajnok: Buday (Közg. EAC))( 
4 p. 18.2 mp. Főiskolai rekord. 2. Nagy 
KGAAC) 4 p. 23 mp. 3. Kassay (MAFC) 4 p. 
23.2 mp. — Dlszkoszvetés, bajnok: Regős 
(MAFC) 41.50 mp. 2. Tóth (MAFC) 40.30 m' 3, 
Medgyaszay (KGAAC) 38.55 m. — 200 m. gát
futás, bajnok: Balogh (MAFC) 27.5 mp. 2. 
Dénes (MAFC) 28.4'mp. 3. Fereney (MAFC)’
28.6 mp. — 110 m. gátfutás, bajnok: Ferenczg 
(MAFC) 18.2 mp. Főiskolai rekord. 2. Borosa 
(KEAC) 16.7 mp 3. Dénes (MAFC) 17.7 mp. — 
TOO m. síkfutás, bajnok: Köstner (DEAC) 2 p. 
04.8 mp. 2. Remetz (BEAC) 2 p. 06 mp. 3. 
Buday (Közg. EAC) 2 p. 06.6 mp. — Magas
ugrás,, bajnok: Orbán (KEAC) 181 cm. 2. Bo- 
dossy (PEAC) 178 cm. 3. SlumpI (KEAC) 17j 
cm. — 2000 m. síkfutás, bajnok; Paitz (BEAC) 
23.1 mp. 2. Farkas (BEAC) 23. 7 mp. 2. Isó’ 
(Közg. EAC) 24 mp. — Gerelyvetés, bajnok! 
Mester (TFSC) 48 .47 m. 2. Dolicsek (DEAC)' 
47.65 m. 3. Klelz (FAFC) 45.96 m. — 5000 m. 
síkfutás, bajnok; Kassay (MAFC) 16 p. 56.4 mp.
2. Szabados (Közg. EAC) 17 p. 14.6 mp. 3. Piros 
(KEAC) 17 p. 29 mp. — Hármasugrás, bajnoki 
Balogh (MAFC) ISSScm. 2 Kovács (TFSC)' 
1291 cm. 3. Borosa (KEAC) 1286 cm. — 400 m. 
gátfutás, bajnok: Ferenczy (MAFC) 58.5 mp. 2. 
Dénes (MAFC) 61.8 mp. 2. Fazekas (MAFCJÍ
84.6 mp.

A József kir. herceg vándordíjának pontveN 
senyében: 1. a MAFC 150 pont. 2. BEAC 75.5 
pont. 3. Kőzg. EAC 48.5 pont.

A nők...
Magasugrás: 1. Kael Anna (TFSC) 139 cm. 

Országba rekerdl — Dlszkoszvetés: 1. Ruda En< 
zsébet (KEAC) 3155 cm.

Tornászbajnok az össze*  szereken:
Szakács Ödön (TFSC) 241.25 ponttal.

A birkózók . . .
Légsuly. Bajnok: Becsky (MAFC).
Pehelysúly. Bajnok: Balogh (DEAC).
KtnnyOsuly. Bajnok: Papp István (DGAAC) 
Kiskőzépsuly. Bajnok: Baké (MAFC).
Nagyközépsuly. Bajnok: Pásztói (MAFC). 
Nehézsúly. Bajnok: Parzer (MAFC).

A vivők . . .
Tőrcsapatbajnokság. 1. Tudomány Egyetem. 

2. a Ludovika Akadémia. 3. a pécsi egyetem.
Egyéni tőrbajnokság. Bajnok: Gözsy Sándor 

(BEAC) 6 gy. 2. Tajthy Imre (TFSC) 3 gy. I 
Máder Béla (Ludovika) 3 gy. 4. Szervánszky 
Gábor (Ludovika) 2 gy. 5. Richter János 
(KEAC) 2 gy. 6. Barcsa István (BEAC) 1 győ
zelem.

Kardcsapatbajnokság. 1. Ludovika Akadémia. 
2. KEAC. 3. BEAC.

Egyéni kardbajnokság. Bajaok: Hámory 
(LASE) 6 gy. 2. Bujnovszkv (LASE) 5 gv. 8. 
Richter (KEAC) 5 gy. 4. Kőszegi (LASE) 5 gy. 
5. dr. Tajthy (TFSC) 4 gv. 6 Száraz (LASE) 
4 gy. 7. Rudis (LASE) 2 gy. 8. Szántó (KEAC) 
1 KJ-

Sporttudósitás folytatása a 8-tk oldalon.)
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ÓM’OR
Az osztrák Sankt Félix nyerte 

az Alagi dijat
A visszahódított közönség hűségesen kitar

tón a májusi Jovnregyleli miiing utolsó két 
nnpján is. Minhárom helyen erőn solt n látogn- 
fottság a két ünnepnapon. A sport változatla
nul élénk és érdekes volt. A legjelentősebb fu
tam, az évtizedek óta a 
tartott Alagi díj, amelyben 
Derhy-krekkck közül •

Derby főpróbájának 
__................ „V1/...... ezidén a komoly
Derhv krekkck közül csak az egyetlen Sisakos 
vett részt, nngv aieglepetévsel végződött A vá
ratlanul starthoz állított Benvenuto ugyanis az 
ut első felében öldöklő iramot diktált, amely a 
reás Sisakos erejét idő előtt kimerítette s a 
favorit már az egyenesen elején maga elé en
gedte Buzogányt és a bécsi tulajdonban levő 
Sankt Fellret. A két 16 Idegizgnló, hosszú flinísé- 
ből rövid fejhosszal az osztrák került ki győz
tesen.

A miting zárónapjainak részletes eredménye 
• következő:

Vasárnap:
I. FUTAM: 1. Csinos (4) Tuss. 2. Millike (3)

3. Pillangó (12) Csilla. Fm.: Never Slop. 
Szélhámos, Farsang, Rege, Rowuma, Csokor, 
Csilri, Marié Amrne. Arabella. */<  h. l‘/». ToL: 
10:44. 19, 29, 91. II. FUTAM: 1. .Mohára (1 */»)  
Schejbal. 2. Sormnni (3) Csilla. 3. Simon (2'/j) 
Blaskovils. Fm.: Szamovár. Varázsló, Pnsse- 
reau, pnlronn. Nvakli. */t  h. Tót.: 10:37. 14, 
16. 15. - III. FUTAM: 1. Rum (pari) Csilla. 2. 
Lavina (6) Schejbal. 3. Bedley (4) Takács II. 
Fm : Heves, Martinsberg. Tambo, Rajna, Va
cogó. ötnegyed h. ötnegyed h. Tót.: 10:22 14, 
20, 21 IV. FUTAM: 1. Sólyom (3) Gutái. 2. 
Fn’ródi Í5) Szokolai 3 Rejtély (8) Szabó L. II. 
Fin : Pilvkés, Bizalom, Fabula, Ilorace. Cor- 
finn. Paródia, Reclor. 3 h. 1 h. Tót.: 10:35, 18.
29. 31. - V. FUTAM: 1. Hajnal (1«/«) Hulme. 2. 
Már envém (2'/t) Gulyás. 3. Bon soir (25) Tuss. 
Fm.: Flippant, Gondilla, Hypcrmangan. l’/« h. 
4 h. Tol.: 10:25, 15. 18. — VL FUTAM: 1. Frau 
Wunderlleh (4) Takács. 2. Kirgiz (8) Ilujber. 3. 
Aeneas (pari) Schejbal. Fm.: Emeletes tót, 
Szerencs, Paprikás. Annabál, Komintern, Döm- 
•ö<l, Szeretőm. ’/« h. 2 h. Tót.: 10:117, 28,
30. 14.

Hétfő:
I. FUTAM: 1. Bűby (2’/t) Tuss. 2. Hunnia (8) 

Cseszkovics. 3. Margaréta (2%) Balog. Fm.: 
Szinusz, Rózsika, Orczi, Delilány. 2 h. 4 h. Tót.: 
10 31. 14, 29, 14. II. FUTAM: 1. Fasiszta (2) 
Schejbal. 2. Mislleloe (5) Gölz. 3. Pelide (!•) 
Fleischer. Fin : Retsky Randi, Paragaa, R«- 
densteinrr, Heves, öreg Toncsi, Koma, Elöl
járó. ’/< h. 2 h. 10:40. 22. 30 142. — III. FU
TAM: 1. Sankt Félix (5) Takács .1. 2. Buzogány 
(10) Gulyás, 3. Sisakos (•/»• r.) Esch II. Fm.: 
Bab Ráby (4) Esch, Baladin (3) Gutái, Benve- 
nulo (20) Schejbal, Discus (4) Szabó L. II. Fej
hosszal, 4 h. Tol.: 10:131, 22, 23, 13. — IV. 
Fl'TAM: 1. Nebuló (6) Koszién. 2. Bizalom (6) 
Gulyás. 3. Trfluiner (5) Takács J. Fm.: Gyöngy
halász, Bunkó, Kardos, öreg akác, Fejh. *A  h 
Tót.: 10:141. 29. 21, 21. — V. FUTAM: 1. Mlrjnm 
(2%) Tiiss. 2. Sudár (6) Fodor. 3. Lnlique (5) 
Takács J. Fm.: Claire, Theresina, Fognras, 
Toddy, Szigligel, Szomszédasszony, Votur, Fa
baba, Neves, Buborék, Szigetvár. 2 h. fejh. 
Tót : 10:41, 17, 35, 34. - VI. FUTAM: 1. Pariié 
(8) ('.suta. 2. Odahaza (2%) Esdi. 3. Somnli 
(6) Szokolai. Fm.: Cipou, Malákn, Hogy volt. 
Anna, Sauvignon, Kallislo, Promise, Talált 
kincs, Eszmény. Nyakh., fejh. Tol.: 10:94 30,

Magyar Légiforgalmi RT.
MÁIll MLWTHEWI

6.15 17.00 I. ■ BUDAPE8I i é.
8.00 18.45 é. ♦ WIEN | L

érvényei niéju*  l-től aufuailua ti lg.
140 18.35 
8.15 17.00

• Vasárnap 9.00 órakor indul 

Közvetlen csatlakozások Európa összes állomásai felé 

Az autóbusz Budapesten a Vadószkürt-szállodától 50, 
Wicnben a Hotel Bristoltól 40 perccel a repülőgép 

indulása clótl indul.

PclvUásositás te legyváltás: 
Budapesten a Magyar I>RÍfar<altni P..-T. léalutazásl 

irodájában IV. Váci-utca 1. Tel.-. 808—88

A Központi Menettcavlrddában és annak testes 
fiókjaiban

Wicnben: Luftrelsebfiro der Osterr 
A-G.. I.. Kártncrrina 5 Tel. R

Posta- és MomaffforRnlom Európa valamennyi álló- 
. mása felé. Felvilágosítások, tarifák és menetrendek 
i a társaság átállítási osztályánál. Telefon: 808—89.

t.tiflverkchrs.
28-1-21

MRIKZMIR

LBOJOBO

PAP..

Kárpitosam, vas- 
és rézbutorgyúra

tesOnyeit, nnkrAc, t9(g»ny, ílgy. Mlr 
jhüteritök minden kivitelben kaphatók

Bud ipoBl. ErzseiA.-Xűrut 20.
ftagy tottlágMl 40 RU. allenáben poitár báraentve itieM

•i/ÜMAlorr A GLÓBUS NYOMDAI MÜ1NTÉZET H.-T, KÜRIOHGÖGEPEIN, DUDAPEST, VL, A HADI UCCA 8,

A legjobbak, 
legblztosabbak 

és legtartósabbak a

.Magyarországon több 
forgalomban levő

Automobil Behozatali Bt

Az osztrák motorkerékpárszövetséfl kirándulást 
rendezett Székesfehérvárra

Az öslerreichische Motorfahrerverband 
hagyományos motorkerékpár turautat ren
dez tiz év óta minden esztendőben Bécsből 
Magyarországra. A nagy társas motorkerék
pár turautat Filius-l'ahrt-nak nevezik. A ti
zedik motorkerékpáros Filius turautat 
szombaton kezdették meg az osztrák motor
kerékpár szövetség tagjai. A kirándulás 
résztvevői két csoportban indultak szombat 
és vasárnap Székesfehérvárra. Több magyar 
motoros is csatlakozott az osztrák kirán
dulókhoz. A Királyi Magyar Automobil 
Club, valamint a Pannónia Automobil Club 
vezetősége

az osztrák motorosok elé sietett a ma
gyar határra

s átvette a turaut irányítását a magyar te
rületen. A Filius turaut útvonala: Bécstől 
Fischamenden át, Fetronell, Hamburg, az 
osztrák határt Bergnél lépték át, majd Ma
gyaróvár, Győr, Püspöktelep, Bakonysár- 
kány, Sőréd érintésével Székesfehérvár. A 
túra útvonala mintegy 225 km. A Királyi 
Magyar Automobil Club részéről az osztrák

■zve.

) ( Középeurópai klskocsitlpus. Már meg van 
a gyáraknak a kellő tapasztalatuk abban, hogy 
az átlagos nagy szükségletnek megfelelő jó kis- 
kocsitipust állítsanak elő. Ha megnézzük a 
vizsgára menő autókat, azt tapasztaljuk, hogy 
azoknak csak igen kis része a nagy, hogy úgy 
mondjuk luxuskocsi, a lényeges hányad már a 
mindennapi élet szükségletének kielégítésére 
megszerkesztett kiskocsi. Ma már nálunk is ki
alakul a dolgozó automobil típusa, amelyik 
már nem luxus többé, hanem kenyérkereső 
időtakaritó közlekedési eszköz. E típushoz 
tartozik a kitűnő Prágn-kocsi, amelynek Pic- 
co/o-tipusát már gyakran látjuk mindenfelé, 
napi munkáját végezve. A kocsi ennek meg
felelően van szerkesztve, mindenképen erős, 
tarlós, hosszú élettartamú és kényelmes. A 
motorja a lehető legegyszerűbb, minden külö
nös nagyzási tullervezettség nélkül. A Prága- 
kocsikból ezen típuson kivül más típus is kap
ható a Nemzetközi Gépkereskedelemi R.-T.-nál 
V., Vilmos császár-ut 26. Kérjen prospektust 
vagy árajánlatot.

)( A sok egyforma automobil között még a 
laikusok előtt is feltűnik a különleges, karcsún 
épített Lancia-automobil, amely hosszú ta
pasztalatok után nyerte el azt a harmonikus 
kigyószerii formáját, amellyel úgy városok
ban, mint az országutakon a legbiztonságosabb 
menetet produkálják. Budapesten hosszabb idő 
óta van vezérképviselete a Lancia-aulomobi- 
lóknak s szinte hétről-hélre nagyobb teret hó
dit magának ez a kocsi. A mull hét szerdáján 
például hét darab Lancia Lambda-aulót vizs
gáztattak le, hogy rövidesen átadhassák 
netkészen az uj tulajdonosoknak. ‘ *
autókkal egyidőben három 
is uj gazdát kapott. Amióta 
gróf is Lancia-automobilon gyakorolja 
autókirándulásokat, ex a márka 
terjed Magyarországon az arisztokrácia köré
ben is.

) ( Andrássy Sándor gróf lesz a Coneours 
d’Élégnnee zsűrijének elnöke. Mint már meg
írtuk, Az Úrvezető május 30-án rendezi meg 
az idén a margitszigeti .WAC-pályán autós 
szépségversenyét, mely az idén éppen úgy, 
mint tavaly ügyességi versenyekkel lesz egybe
kötve. Még ugyan majdnem két bét választ el

me- 
A Lancia- 

Binnc/if-automobil 
Bethlen István 

az 
rohamosan

Aiaplttatott tSB4 Minden megvan a

LEOULCSOftt

PAP_ Lancla-Lambdabn
amit a tökéletes automobiltól kívánni leheti

Mmn. ln*»ú  menet átkapcsolós nélkül a nagy
varos fontaiméban.

UtoWrhetelcn gyorsasig az országúton és a 
hegyekben.

'Könnyű, minden erőlködés nélküli közlekedés, 
járatlan, göröngyös, bakhátas utakon, fene
ketlenül mély homokban, sárban, a legnagyobb 
hóban is.

Mindeddig ntánazhatatlan, tökéletes rugózás, 
legrosszabb utakon is.

moinoRitni nozt rin bt., ih ikpi st
IV.. KOSSUTH LAJOS-UTCA 3. TELEFON: AUTOMATA SÍM— 28.

LANCIA
S1/,, 5é» 0 tonnái gyorsteherautök!

LANCIA 

teherautomobil tiltott már üzemzavar nélkül 
400.000 kilométert! 
Előnyei minden konkurencia toló helyezik

Budapsst. IV., Kossuth Laios- 
utca 3. Telelőn: Aut 358- 28

motorosok fogadásán és turautjuk irányítá
sában résztvett Kienast Ferenc főkonzul, 
valamint Déghy Ödön dr., Delmár Walter 
mérnök, Schmidt Gyula dr. és Wolfncr 
László. Az osztrák motorkerékpáros szövet
ség részéről a turaut vezetői voltak ifj. 
Griinbeck Sebestyén mérnök, továbbá ifj. 
Kcstner Tódor alelnök, Pauly Hugó, Janata 
Antal és Krausz Károly igazgató. Pauly 
Hugó alelnök és Krausz Károly igazgató
sági tag már szombaton délután megérkez 
lek Székesfehérvárra, hogy érintkezésbe 
lépjenek a Pannónia Automobil Club alelnö
kivel, Farkasfalvy Istvánnal és elökészitet- 
lék a bécsi motorosok fogadását a székésfe 
hérvári automobil klub Budai-utca 1. szám 
alatti klubhelyiségénél ahol

lelkes fogadtatásban részesítették 
földi motorosokat.

Vasárnap 2 órakor társasebédre 
össze a résztvevők,

Pünkösdhétfőjén az osztrák motorosok 
egy részé programm szerint visszautazott 
Bécsbe, egy másik csoport pedig Budapestre 
jött, majd Balatonfüredre rándultak ki.

a kiil-

gy ültek

bennünket a szépségversenytől, annak aranyai 
máris kezdenek teljes jelentőségükben kibon
takozni. A nevezések tömegesen érkeznek a 
rendezőséghez úgy magánosoktól, mint gyári 
képviseletektől. A karosszériaüzemekben szinte 
nem győzik a munkát. Egészen uj magyar ka
rosszériák készülnek, de a már forgalomban 
volt kocsikat is mind rendbehozzák, kicsino
sítják. Mint különös érdekességet közölhetjük, 
hogy a zsűriben Andrássy Sándor gróf, a 
KMAC elnöke fogja Piret-Bihain gróffal együtt 
a vezető magyar automobiiklubot képviselni. 
A Magyar Touring Club részéről, a klub elnöke 
Vermes Gyula foglal helyet a bíráló testület
ben, mig a Magyar Atlétikai Club megbízásából 
Máry Dezső és Iványi Gyula fognak ítélkezni

MD PH 

1?Wlb az utak ktrai^a
SMtftRÖ BÉS'®

-‘jA'? • Nagymexö-«. Itt.

Telelőn: T. 258 - 34.

Az említetteken kivül még többek között 
Brunstvik Györgyöt, Csathó Kálmánt, Delmár 
Valtert, Kandó Lászlót, Lányi Dezsőt, Tors 
Tibort és mint egyetlen hölgyet Hatvány Lil- 
lyt kérték fel zsüritagságra. Érdekessége lesz 
a szépségversenynek, hogy a zsűri ítélete mel
lett a közönség is meg fogja választani sza
vazással azt a kocsit, melyet a legszebbnek 
tart. Ez a kocsi kapja meg a Közönség-diját. 
Eleinte úgy tervezték, hogy a szépségverse
nyen csokis automobilok vehetnek részt. De 
azután ezt a határozatot ki kellett bővíteni és 
befogadni néhány különösen szép mellék
kocsis motorkerékpárt.

) ( Ransehburg Pál igazgatóhelyettes. A 
Magyar Ruggyantagyár részvénytársaság igaz
gatósága Ransehburg Pál cégvezetőt igazgató
helyettessé nevezte ki. Ransehburg igazgató

Elsőrendű a nA a R, óramflszeren precíziós 
kidolgozás, szinte hihetetlenül bosszú élet
tárt mn.

A leRnasyobbb kocsit is túlszárnyaló teljesít
mény mellett a legkisebb kocsiknál is kisebb 
benzin-, olaj- és gumifoRyasztás.

A lefnagyobb stabilitás, ami autónál elérhető.
Győrnyftrfl kúlsó forma, amely ehér attól a 

sablóntól. amely ma már minden taxin is 
látható.

Minden

CITROEN
alkatrész, autópneu, autófelsze- 
relósek a legversenyképesebben

NAGY J0ZSEF
Andrássy út 34.  

számos 
őszinte

_ » Tátra-
úrvezető kiképzőiskoláját 

» l<*g-  
a leg-

helyettes nagy agilitásával és szeretetreméltó 
modorával sok hívet szerzett a kiváló magyar 
Cordatic autóabroncsnak. Előléptetése az egész 
szakmában osztatlan örömet keltett. A 
üdvözlethez szeretettel fűzzük mi is 
Szerencsek ivánatunkat.

)( Az Unltas-gyúr, amely a kitűnő 
kocsikat gyártja, i._ ■
megnyitotta, ahol az autótulajdonosok 
szakszerűbb kiképzésben részesülnek 
képzettebb oktatóktól.

) ( Léghűtéses Franklin. Mostanában egy uj 
kocsi került az autóstársadalom érdeklődésé
nek előterébe: a Franklin Aero-Sir. Ez a hat
hengeres, léghűtéses amerikai márka a legbiz
tosabb és leggyorsabb túrakocsik közé tarto
zik. A kiváló amerikai márka magyarországi 
vezérképviseletét a Midor automobilgyúr 
(VIII., Thék Endre-utca 8.) látja el, kétségte
lenül rövidesen nemcsak Budapest utcáin, de 
a magyar országutakon is mindenütt nép
szerű lesz.

2.

)( Országos niotorkerékpárvcrseny. A Kecs
keméti Sport Klub pünkösd két napján tar- 
lolla országos motorkerékpár versenyét, ame
lyen uj országos rekordot is állítottak fel. Az 
500 köbcentiméteres oldalkocsis versenyen 
első lett Bauer József (Ariel-gép), 2. Kovács 
Emil (Jamcs-gép). A 350 köbcentiméteres ver
senyen 1. Korda Béla (Zenith), 2. Kiss Géza 
(O. K. Supreme), 175 köbcentiméteres verse
nyen első König Rudolf (Puch), 2. Brada 
(Puch). 350 köbcentiméteres verseny 1. Za- 
mecsnik Tivadar (Motosakoch), ideje uj orszá
gos rekord: 3 p. 54 mp. A régi országos rekord 
4 p. 2 mp. volt. A második Kozma (Matchles). 
A pünkösdi főversenyen első Zamecsnik 350 
köbcentiméteres Motosakoch-géppel, 2. Kozma 
Matchles-géppel. Az 500-as főversenyen első 
Zamecsnik (350 köbcentiméteres Motosakoch- 
géppel). 2. Kozma (500-as Matchles-géppel. 
Ezen a versenyein a favorit Sobranák Oszkár, 
a híres magyar versenyző, az egyik fordulónál 
felborult gépével és súlyos sérüléseket szenve
dett. Állapota azonban komoly aggodalomra 
nem ad okot.

)( A hosszú tél után, a nehéz gazdasági vi
szonyok miatt az idén lassan, vontatottan in
dult meg az autó és motorkerékpár üzlet. Az 
elmúlt hét vizsga jelentését nézve, örömmel 
állapítjuk meg, hogy viszont a tavasszal vehe
mens erővel indul meg az üzlet. A múlt hét 
pálmáját a Lancia viszi 7 darabbal, a Buick 6 
darab, Chevrolet 7 darab, Studebaeker 4 da- 
rab, Steyr 6 darab, Ford 6 darab, Turini Fiat 
6 darab, Morgan 6 darab, Nash 4 darab, Hud- 
son—Essex 4 darab, Manchester 3 darab, Pa- 
cknrd 1 darabbal szerepel a listán. A motor
kerékpárok terén vezet a Méray 9 darabbal, 
Bracher James, Triiunph és Rudge 12 darab, 
Majláth A. J. S. Ilnrley 10 dnrab, Indián 6 
darab. F. N. 8 darab, Ariéi 4 darab, Puch 3 
darab, B. S. A. 3 darab, Dót Zenith 4 darab 
slb. örvendetes jelenség, hogy az elmúlt héten 
személy- és teherautót összesen 107 darabot, 
mig motorkerékpárt összesen 93 darabot vizs
gáztattak le kereskedőink. Keltőszáz darab 
motoros jármű eladás egy héten szép teljesít
mény.

)( A Dunántúli Automobil és Motorclub má
jus 26. és 27-én automobil turautat kívánt 
rendezni, azonban, amint értesülünk, a DAMC 
a turautat bizonytalan időre elhalasztotta.____
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