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Hz egész ország tisztelgett 
az Ismeretlen Katona emléke előtt
Tízezrek zarándokoltak a milleniumi oszlophoz, hogy hódoljanak a 
hősi halottak emlékének - Korthy Miklós kormányzó fehér lován 

maga vezette a fegyveres erők diszmeneiét

Apellálunk egy Igazságosabb bíróhoz — mondotta 
Bethlen Istoán gróf miniszterelnök

Májusi vasárnapon, a zászlódiszbe öltö
zött Budapesten egész Magyarország tisztel
gett a nagy háború hőseinek, a Névtelen Ka
tonának köbefaragotl emléke előtt. A meg
taposott magyarság megállt egy percre a 
városligeti hatalmas emlékmű előtt és fáj
dalmas büszkeséggel köszöntötte a hősöket. 
Doberdó köpokolja, a gránátosapkodta ro- 
kitnói mocsár, Przemysl ágyú verte falai
nak, a San és Isonzó vérthömpölygető ára
datának, Szerbia gyilkos sarának, Ivango- 
rod és Verdun páncéltornyainak, a balti ki
kötőnek és Gallipolinak, a magyar vitéz
ségnek és szenvedésnek a világ egyik sar
kától a másikig kígyózó frontjának emléke 
szállt ma az ezeréves Magyarországot szim
bolizáló angyalos oszlop tövében elhelye
zett gránittömb fölé. Halszáznyolcvanczer 
magyar katona-halott és az ezeréves or
szági Két szimbólum, amely fenségben és 
tragikumban kiegészíti egymást. Szimbólu
mok, amelyek a határokon túl hangzó har
sonaszóval hirdetik: Magyarország volt már 
fenn, volt már lenn, vérzett és szenvedett, 
tündökölt a ragyogásban és megtaposták 
idegen hordák, de mindig föltámadt a hit
ben és erőben. A hitben, amit az ezeréves 
emlékmű hirdet és az erőben, amelynek fáj
dalmas mementója előtt ma tisztelgésre len
dült kézzel állt Magyarország népe, hogy 
köszöntse azoknak az emlékét, akik elvé
reztek az ezeréves határokért s akik örök 
álmukkal váltották meg egy szenvedő or
szág jogát a föltámadáshoz ...

Tízezrek felvonulása
A vasárnapra virradó reggelre zászlódiszt 

öltött Budapest. Már kora reggel
ezrével lepte el a közönség az útvonala

kat,
amelyeken á. e meghívottak felvonulása zaj
lott le. Reggel hat órakor a rendőrség kordon
nal elzárta az Oktogon-térnél az Andrássy- 
utal s ettől kezdve lefelé az Andrássy- 
uton gyülekeztek a diszmenelhez I ircndelt ka
tonai és fegyveres alakulatok.

Már kilenc óra tájban megkezdődött a gyü
lekezés az ezeréves emlékmű körül elhelyezett 
tribünökön. Két tribün épüli a meghívóit elő
kelőségek számára, a harmadikon pedig a 
sajtó képviselői foglallak helyei. A hatalmas 
térség baloldalán, a Szépművészeti Múzeum 
elölt gyülekeztek a fiúiskolák küldöttségei. 
Előttük a térségen sorakoztak fel a vitézek 
küldöttségei, mellettük a rokkantak és hadi
özvegyek meghívóit csoportjai.

A hadirokkantuk civilben .mellükön kitün
tetéseikkel, a járda széfén elhelyezett szé

keken üllek.
Valamivel előbb, az 1-cs számú tribünnel egy- 
vonalban pedig a törvényhatóságok kiküldöt
tei helyezkedtek el. A jobboldalon a Műcsar
nok frontján a leányiskolák, előttük a nyugal
mazott tisztek, tiszti küldöttségek és volt tar
talékos tisztek. Nagy M-i-jv-r r z-'!’ hadseregé
nek emléke volt ez a csoport. A tartalékos tisz
tek sötét civilruhában, mellükön a kitünteté
sek sorozatával, lószőrforgós csákóval tüzér
tisztek, arany zsinóros ,sujtásos mentéhen hu
szárok és a soraikat itt-ott egy-egy világoskék 
dolmányos ulánusliszt, pirosfezes hosnyá!tiszt 
és zőldlampaszos. tollas csókás vadcsztiszt tar
kította. Az ezredév: s cmh'kir.ii infif’öll ez egye
temi énekkarok, az egyetemi ifjúság és a 
TESz küldöttségei helyezkedtek el.

Ezalatt folyt a gyülekezés a tribünökön is. 
Az elsők köpött érkezett Bethlen István gróf 
miniszterelnök fekete diszmagyarban. Nemso
kára József főherceg, Serédi Jusztinián herceg
prímás, Vass József miniszter, báró Hazai 
Samu, báró Szurmay Sándor, Sipőcz Jenő pol
gármester érkeztek, azután Zala György, a mil
leniumi emlékmű megalkotója, majd Orsenigo 
Cesare pápai nuncius vezetésével a budapesti 
diplomáciai testület, a honvédség tábornoki 
kara, a felsőház tagjai, az országgyűlési kép
viselők, a törvényhatósági bizottság tagjai, a 
vármegyék kiküldöttei és

a meghívott előkelőségek.
A diplomáciai egyenruhák aranyhimzése, a 

csillogó katonai uniformisok, a gyönyörű 
diszmagyarok tarka színfoltjai összeolvadnak 
az érdemrendek villogó színeivel.

Most tizenkét alabárdos testőr vonul fel 
s kétoldalt diszőrségek állnak a nemzetiszinü

„Nem sírunk és
— Nem ünnepelni gyűltünk össze és nem 

siratni, — kezdte a beszédét a miniszter
elnök. — Nem sírunk és nem ünnepiünk, 
hanem hősi halottaink emléke előtt lebo
rulva, imát mondunk az ő lelkiüdvükért és 
a hazáért, azután kivesszük kihűlt kezük
ből a magyar trikolórt és azt magasba 
emelve,

mennünk kell tovább, a köielességtel- 
jesitésnek az utján.

íme, itt áll hősi halottaink emléke mellett 
az ezeréves Magyarországnak történelmi 
emléke. A Milleniumi emléket mégis nem 
mint zárókövét avatjuk fel ezer év törté
nelmi fejlődésének, hanem mint egy uj év
ezredet élni akaró, becsületes és büszke 
nemzet életszimbólumát. Terűidének felda
rabolása, élő testének széjjelszakitása után, 

királyi vezetés nélkül úgy áll a nemzet 
a világ ilélűszéke előtt, mint ezeréves 
bűnös, aki felett a biró joggal mondha

tott volna lesújtó Ítéletet.
Nagy szó ez a biró ajkán, mert szava vil
lámcsapásként, ezeréves élő tölgyet tört de
rékon ketté, amelyet a természet nevelt 
nagyra. Igazságtalannak találta a biró azt, 
amiért vallás, faj és nyelvi különbség nél
kül annyi millió ember egy évezredig dol
gozott és. küzdött Lehetséges lenne-e, hogy 
mindaz, amiért az Árpádok, Anjouk, Ilii- 
nyadyak, Rákóczink, Széchényi és Kossuth, 
Petőfi és Arany éllek és meghalni tudtak, 
hazugság és igazságtalanság lelt volna? 
V’agy egy hazugságért halt-e hősi halált 
több mint félmillió magyar katona?

— Nem. tisztelt gyülekezel, — folytatta 
beszédét — ilyen gondolat ellen soha el 
nem némiiható ünnepélyes óvást emelünk,

A holtak és cg.v élő nemzet nevében, a 
majdan eljövendő Igazságosabb biró lel- 
kllsmcrctéhcz apellálunk tehát. Erre 
az Ítéletre csak eg.v válaszunk lehet, az, 
hogy azt Igazságosnak „Nem! Nem! 

Soha!" sem fogadhatjuk el.
— Ez a nemzet nem hatalmi mámorért, 

nem hódítást keresve, nem hiúságból har
colt. hanem végső kéi’v*-/'liiségböl  raga
dott fegyvert Magyar hősök, ’li dicsőséggel 
harcoltátok végig e háborút. A hazát nem ti

lepellel letakart Elesett Hős Katonák Emlék
köve mellett Közben köröskörül szakadatlanul 
kígyóznak a (elvonuló cserkész- és levente
csoportok.

Pontosan fél tizenegykor trombilaszó harsan 
és dörgő éljenzés közben

megérkezik autóján a kormányzó 
feleségével és kíséretével. Horthy Miklós kor
mányzó tábori zöld egyenruhát visel, tengerész
sapkával, mellén a magyar érdemrend zöld 
szalagja. A kormányzó és kísérete helyet fog
lalnak és ezután Bethlen István gróf főimegy 
a szónoki emelvényre, amely mögött a törvény
hatóságok, Vitézi Székek zászlótartói állanak 
és néhány zászlótarló zöld és piros bársony
párnával a kezében. A bársonypárnákon tépett 
selyemfoszlányok, régi ezredzászlók viharvert 
dicsőséges maradványai. A hatalmas térségen 
mély csöndben kezdi a miniszterelnök a beszé
dét, amit megafon továbbit.

nem ünnepiünk**
vesztették el, akik érte életet áldoztatok, ha
nem azok az itthon maradottak, akik érted 
csak élni akartak.

— Ila szemügyre veszem, előttem nem 
sírkő áll, hanem

gránitból faragott fundnmentumkőve az 
uj Magyarországnak.

A ti hősi erényeitek kultuszán és önfelál
dozó példátok követésén épül fel majdan 
az uj Magyarország.

Bethlen István gróf ezzel befejezi sokszor 
viharos tapstól félbeszakított beszédét, amely
nek lendületes hatása alól a közönség nem 
tudla kivonni magát és igy történt, hogy a be
széd közben megeredt záporeső dacára senki 
meg nem mozdult a hatalmas téren.

Ágyudörgés, harangzúgás 
közben ...

Abban a pillanatban, mikor Bethlen Isi 
ván gróf befejezi beszédét, a kormányzó 
föláll és kézintéssel beleegyezéséi adja az 
emlékmű leleplezéséhez.

Megdördülnek a Gellérthegyen az ágyuk 
s Budapest összes templomaiban meg

hozzák a harangokat.
Agyudörgés és harangzúgás közben emeli 
le két diszruhás városi hajdú a nemzeti 
színű leplet, amely alól előtűnik a hatalmas 
monolit kőlap, rajta a véséssel:

Az ezeréves határokért 
1914—18.

A fejekről lekerülnek a kalapok, a kato
nák feszes vigyázz állásba merevednek és 
Magyarország népe egy pillanatra mélv 
csenddel adózik az Ismeretlen Katona emlé
kének.

Ezután Sipőcz Jenő polgármester lép a 
szónoki emelvényre és beszéd kíséretében 
átveszi a székesfőváros nevében az ezred 
éves emlékművet és a hősök emlékét.

„Tudom, mi a kötelességem* 1
Az emlékmű megkoszorúzása következett. 

Először a kormányzó helyezi el koszorúját, rö
vid, egy mondatból álló beszéd kíséretében:

— Árpád apánk, aki őseink élén ezt 
az. országot elfoglaltad és te. névtelen 
hős, ki becsülettel és lelkesedéssel tud
tál meghalni a hazáért: tudom, ml a 
kötelességein!

Egymásután helyezik el koszorúikat a pápai 
nuncius a budapesti diplomáciai testület nevé
ben, Janky Kocsárd tábornok, honvédfőpa
rancsnok Frigyes főherceg nevében, majd József 
főherceg, Bethlen István gróf miniszterelnök a 
magyar kormány, Wlassics Gyula báró a felső
ház., Almásy László a képviselőház nevében. 
Most Oxilia Giovanni Battiste olasz ezredes lép 
az emlékmű ele és mint a budapesti katonai 
altassák rangban legidősebbje, az attassék ne
vében hatalmas babérkoszorút helyez az em
lékmű talapzatára Az olasz ezredest a közön
ség harsányan megél jenzi, éppen úgy. mint az 
utána következő von Blomberg német táborno
kot, aki a német hadsereg és Vassileff bolgár 
főhadnagyot, aki a bolgár hadsereg nevében 
helyezi el a koszorút. A következő koszorút tol
las csákós két olasz bersaglicre tiszt hozza. Az 
olasz lisztek megjelenése óriási ovációt vált ki 
a közönségből. Perceken át tombol a taps és 
viharzik a kiáltás:

— Éljent Éljen! Evvlva Italia! Éljenek az 
olaszok!

Sipőcz Jenő polgármester a székesfőváros 
nevében, Agorasztó Péter alispán a vármegyei 
törvényhatóságok és a rangban legidősehb pol
gármester a városok nevében koszoruzza meg 
az emlékművet.

Et'kor Horthy Miklós kormányzó fölkel a 
helyéről és szárnysegédétől kisérve az And- 
rássy-ut elejére megy, itt lóra száll és ezzel 
megkezdődik az ünnepség leginegkapóbb s 
egyben IcglelkesiiŐbh része: a magyar honvéd
ség és a fegyveres alakulatok diszmenete a 
Névtelen Katona sírja előtt a kormányzó veze
tésével.

A kormányzó 
a díszmenet élén

Trombitaharsogás, dobpergés közben tű
nik fel a kormányzó alakja gyönyörű fehér 
paripáján. Mögötte Janky Kocsárd, a hon 
véd.ség főparancsnoka, tábornokok s a ki
séret. A kormányzó kíséretével belovagol a 
térre, körülnyargalják a Milleniumi oszlo
pot és helyet foglalnak testőröktől kisérve 
a koszorúkkal borított Hősök Emlékműve 
mellett.

Az Andrássy-iittól elindult katonai menet 
éle ebben a percben feltűnik. A Ludoviká
sok tábori fölszerelései, rohamsisakos csa
pata nyílja meg a menetet. A pirosparolis, 
sárgacsikos hadapródok dübörgő lépések
kel, feszes menetben, oldalra vetett fejjel

tisztelegnek a Névtelen Katona előtt.
A Rákóczi-induló hangja mellett dübörögve 
masíroz a budapesti helyőrség, az 1. és 2 es 
honvédgyalogezredek, gépfegyveres és utász
osztagokkal tarkítva. Fölzendül a Prím 
Eugcn mars. Egy tüzérosztály dübörög vé
gig a térségen, a Ludovikások tüzérütegétől 
követve. Magasházy ezredes vezetésével az 
1. számú lovastüzér osztály vonul cl, a rn- 
hamsisnkokon tölgyfalevelet lenget a szél. 
A hegyitüzérek egy ütege, azután az akna
vető osztag kocsijai gördülnek át a téren 
egy osztály huszár lovagol feszes tartással, 
kivont karddal. Mögöttük egy félszázad lo
vas géppuskás. Ezután a folyamőr zenekar
ral az élén egy vámőrosztag, majd egy fo- 
lyamőrosztag def«-Ilirnz cl az emlékmű "előtt, 
/i'éf szakasz gyalogos csendőr, majd teljes 
zászlóalj diszruhás gyalogos rendőr jön a 
rendőrzenekarral az élén. Ezután egy szá-
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fend lovascsendőr kakastollas csákókban és 
a menetet piros nyergetakarós lovasrend- 
örök százada zárja be. A szép szál lovasle
gények lélekemelő látványa olyan frappáns, 
hogy a közönség harsány éljenzésben és 
tapsban tör ki és

a viharos éljenzés betölti a 
térséget.

Az énekkarok rázendítenek 
Tisztelgésre lendülnek a kezek. 
mányzó fődet len fővel hallgatja végig a 
nemzeti Imát.

A Szózn’. cléncklése után Horthy Miklós 
kormányzó leszáll a nyeregből, helyet fog
lal autójában és kíséretével az Andrássy-ut 
irányában zugó éljenzés és taps között el-

hatalmas

távozik a budai várpalota felé.
A rendőrkordon feloszlik, az Ismeretlen 

Katona emlékköve előtti térséget ellepi a 
közönség és lassan egy-egy szál virágból 
valóságos virágerdő temeti be a hatalmas 
gránittömböt, amellyel e nemzet hódolt a 
hőseinek ...

Az emlékmű fölavatásával egvidőben több 
fővárosi testület tartott kegyeletes ünnepsé
get. Az Éber Antal elnöklete alatt álló VII. 
kerületi Polgári Kaszinó ünnepség keretében 
emlékezett meg a háború elesett hőseiről. A 
különféle félekezetek temetőiben szintén 
ünnepségek voltak és megünnepelték a hő
sök emlékét Szombathelyen, Debrecenben 
és más vidéki városokban is.

Százezernyi tömeg sorfala között 
tisztelgett az autós-társadalom a 
Névtelen Katona emlékműve előtt

A bizottságban Sir Austcn Chamberlain el
nöklete alatt Adatéi japán él Quinones de 
León spanyol delegátusok vettek részt. A 
bizottság elé az érdekelt államok, köztük a 
kisantant államai, továbbá Németország és 
Magyarország is memorandumokat terjesz
tettek. A Népszövetségi Tanács junius 6-án 
külön bizottsági ülést tart a kiküldött hár
masbizottság jelentésének tárgyalása céljá
ból. A kisebbségi eljárás ezeknek a madridi 
tanácskozásoknak a során előzetes vita 
tárgya lesz. A miniszterelnök tehát jogos 
érdeklődésből jelenik meg ebből az alka
lomból Madridban.

Ehhez a kormánypárti forrásból származó 
értesüléshez illetékes helyen még azt a ki
jelentést fűzték, hogy

az elutazásra vonatkozóan végleges el
határozás még nem történt ugyan, de 
az eddig! diszpozíciók szerint Bethlen 
István gróf miniszterelnök valóban el
utazni szándékozik Madridba és pedig 

a jövő vasárnap, tehát junius 2-án.
A lanácsgyülés junius 10-én kezdődik.
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Télen a szobában, 
nyáron a szabadban 

jókedvet, őrömet szerez a rádió.

Hordozható rádiókészülékét

DG 407
kétrácsos

TUNGSRAM 
Bariumcsouekkel 

szerelje föl, mert kis telepekkel 
nagy teljesítményt nyújtanak!

A tisztelgő felvonulást dunántúli verseny követte
rendezésében . oldalt álltak fel az Andrássy-uton egészen az 

a hét órakor induló
Az ország Összes autóklubjai ........... .. .......... ...

Impozáns méretű autós és motoros felvonulás Oktogonig, sorfalat állvi 
volt vasárnap délután hat órakor az Ismeret- I verseny résztvevőinek. A grandiózus felvonulás 
len Katona síremlékéhez és az autó és motoros' ................................. ~
sportnak ezt a grandiózus megnyilatkozását

▼égig az Andrássy-uton a főváros közönsé
gének tízezrei nézték végig 

sűrű, tömött sorokban. Az autók és motorok 
felvonulását verseny követte, 

amely 8<Hl kilométeres távon,
érinti a Dunántúlnak majdnem valamennyi 
pontját és a Balaton mellett fér vissza az út
irány Budnpeslre. A versenyre a különböző 
klubok részéről

78 benevezés történt,
amelyből a MAC színeit 35 gép képviselte.

Délután öt órakor mér gyülekeztek a 
fánin-uton végig az autós demonstráció 
kocsijai és motorkerékpárjai. A felvonulásban

600 nutó és 150 motorkerékpár vett részt, 
valamennyi dusan felvirágozva és fellobogózva 
n háromszinü magyar lobogóval. Pontban hat 
órakor indult cl a menet. A gépkocsik elindu
lása elölt Simanek műegyetemi tanár tartott 
magnsszámyalásu beszédet az összes klubok 
nevében, majd

az autók és motorkerékpárok lépésben el
hajtottak az Ismeretlen Katona emlék

műve előli
é> a volánnál ülő vezetők kalaplevéve hódoltak 
s nemzeti géniusz előtt. Az autók ezután két-

Ste- 
gép-

rendezéséért a KMAC és a MAC vezetőségét és 
rendezői gárdáját illeti elismerés, élükön dr. 
Szlávy Béla, dr. Dégy Ödön, Máry Dezső alez
redes, Iványi Gusztáv százados és Körtvélyesi- 
Sátmly Dezsővel.

Hétfőn délután két órakor várják majd 
huszonnégy órás verseny első beérkezöit az Ez
redes-utcában, a világháborúban hősi halált 
halt magyar gépkocsizók emlékére létesített 
emlékműnél. Azoknak a versenyzőknek, akik 
a távot előirt határidőn belül abszolválni tud
ják, a verseny húszon harmadik órája előtt kell 
a célnál jelentkezniük.

Van ezenkívül egy önkéntes útvonala is a 
versenyeknek, amelyet azonban a versenyzők, 
tekintve a megerőltető egész éjszakai hatalmas 
túrát, nézetünk szerint nem sokan fogják 
igénybe venni. A verseny vezetéséért, rende
zéséért s abszolút kifogástalan lefolyásáért ha
tározott dicséret illeti meg gróf Andrássy Gé
zát, Algya-Papp Sándort, a MAC motorsport 
osztálya elnökeit, valamint a verseny vezető
ség agilis tagjait, élükön Korbmpay Brun- 
schivig, György Vitéz Kirchfalussi Vilmost, Ke
lemen Aurélt, Múzsa Gyulát, Pisztelka Rezsőt, 
Farády Veres Imre dr.-t, Vaszel Károlyt, Wulf 
Olafot, Udvardy Györgyöt. Az indításért hatá
rozott elismerés illeti meg Jakab Tivadart, 
Latinovits Tibort és csicseri Orosz Zoltán szá
zadost. Kálmán Sándor.

a

Bethlen miniszterelnök
vasárnap utazik Madridba

hírek tér-

Az olasz szenátus 283 szóval 10 ellen 
megszavazta a konkordátumot

Mussolini záróbeszédében kijelentette, hogy a Szentszékkel 
kötött béke tartós lesz

Róma, május 26. 
szenátusban mon- 

folytatólagosan em-
Mussolini tegnap a 

dott beszédében még _____ o___.. __
lékeztetett azoknak a konkordátumoknak hosz- 
szu sorozatára, amelyeket a Szentszék kötött és 
amelyeknek első dátuma 1098. Azoknak, akik 
azt kérdik, hogy ez a béke tartós les>z-e, azt 
feleli, hogy

Igenis, tartós lesz,
mert hiszen hosszú, nehéz és kényes megbe
szélések eredménye és az egyezménynek min
den cikke feltétlenül szükséges kompromisszu
mot jelent az állam és az egyház között. Tar
tós lesz ez a béke azért is, mert hosszas és 
gondos kidolgozás eredménye és azonkívül mé
lyen az olasz nép szivébe nyúlt, továbbá, mert 
mi nem engedjük mtg, hogy akár a szabadkő
művesek, akár a klerikálisok befolyásoljanak 
bennünket. Ha vannak is anyagi differenciák 
a konkordátum körül, ezeket jóakarattal és

olasz becsületességgel ki lehet majd küszöbölni, 
mert a Szentszék is jól tudja, hogy a fasiszta 
rezsim lojális, egyenes és precíz rezsim, amely 
nyitott kezet ad, de a karját senkinek sem 
adja oda.

Az összes szenátorok, a kormány tagjai és a 
karzatok közönsége helyükről felállva, hossza
san és

frenetikusán tapsollak Mussollnlnek.
Ezután következett a szavazás. 321 szavazó kö
zül 315 elfogadta a napirendet, amely általá
nosságban hozzájárul a törvénytervezethez. A 
királyi hercegek, Pistoia és Puglia hercegei el
sőnek adták le szavazatukat. A titkos szavazás 
eredménye szerint 293 szavazó közül

283 elfogadta a konkordátumszerződés 
és pótszerződések végrehajtásáról szóló törvény
javaslatot, ugyanannyi közül 280 elfogadta az 
egyházjogi és 276 a házasságról szóló pótszer- 
zödéseket.

RÁDIÓ

A legutóbbi napokban komoly 
jedtek cl arról, hogy Bethlen István gróf 
miniszterelnök Madridba készül. Ezt a hirt 
illetékes helyen nem cáfolták meg és meg 
sem erősítették. A Hétfői Napló munkatár
sának alkalma volt ebben az ügyben igen 
előkelő

kormánypárti helyről 
megbízható információkat kapnia. Értesülé
seink a következők:

A miniszterelnök már a legutóbbi népszö
vetségi ülésezés alkalmából elhatározta, 
hogy a Népszövetségi Tanács júniusi ülését 
megelőzően elmegy Madridba és ott részt- 
vesz azoknak a delegátusoknak a lanácsko-1

zásain, akiket a tanács a kisebbségi 
reformjának előkészítése ügyében 
ki. A legutóbbi genfi tanácskozások 
ugyanis Chamberlain angol külügyminiszter 
rendkívül érdekes és nagyszabású vita ke
retében dczavuálta Rrazilia volt delegátusá
nak a jelentését, amelyet a kisebbségi kér
désben előterjesztett s amely jelentés téve
sen interpretálta a kisebbségek jogait. A ta
nács e vita alapján háromtagú bizottságot 
küldött ki, amelynek feladatává tették azt, 
hogy

a júniusi tanácsülésre tegyen javaslatot 
a kisebbségi eljárás reformjára vonat

kozóan.

eljárás 
küldött 

során

= Valószinüleg Berlin Is adja Toscanlnlt.
IA berlini rádiótársaság tárgyalásokat kez

dett Toscaninivel, hogy miként azt Bécsben
I tette, Berlinben se akadályozza meg a milá
nói Scala berlini vendégszereplésének rádión 
át való közvetítését. Toscanini egyelőre ra
gaszkodik a tilalomhoz minden jel azonban 
arra mutat, hogy mégis eláll eredeti tervé
től és igy rádión keresztül mindenki élvez
heti majd a milánói Scala berlini előadását 
és pedig 29-én este 7.30-kor Aidát.

= Hubay Jenő a rádióban. Hubay Jenő 
május 29-én Stefániái Imre zongoraművész 
társaságában két Beethoven szonátát ad elő 
a Stúdióban. A hangverseny keretében Sán
dor Erzsi kamaraónekesnő is fellép.

— A bécsi Stúdió magyar hangversenye. 
Figyelemre méltó magyar hangversenyt: önálló 
magyar estét rendez junius 3-án a bécsi rádió. 
A hangverseny legérdekesebb eseménye Andag 
Piroska szereplése lesz, aki magyar szerzők da
lait énekli. Ugyanekkor Szilágyi Imre dr. ci

gányzenekar kíséretével magyar nótákat ad elő.

A Rádió mai műsora
BUDAPEST.

0.15: Hangverseny. 0.34): Hírek. 0.45: A hang
verseny folytatása. 12: Déli harangszó. 12.05: 
Cigányzene. 12.25: Hírek. 12.35: A hangverseny 
folytatása. 13: Pontos időjelzés. 14.30: Hírek. 
16: Asszonyok tanácsadója. 16.45: Pontos idő
jelzés. 17.10: Séták a Nemzeti Múzeumban. 
17.45: Szórakoztató zene. 19: Német nyelvokta
tás. 10.40: Harsányi Zsolt fölolvasása: „Két vo
nat". 20.30: A középeurópai müsorcseresoro- 
zatban a prágai Stúdió műsorának közvetítése. 
22.10: Pontos időjelzés. Majd: Cigányzene.

KÜLFÖLD.
BERLIN. 17: OperaAriák és klasszikus zene

darabok. 20 30: Nemzetközi hangverseny köz
vetítése Prahából.

LEIPZIG. 20: Népszerű zenekari hangver- 
eny. 21: Szimfónikus hangverseny.

MILANO. 12.20: Déli hangverseny. 13.35: 
Jazz-band. 20.30: Egy operett közvetítése.

MÜNCHEN. 16: ötórai teazene. 10.50: Rádió 
trió. 21.20: Kamarazene.

NAPOLJ. 21: P. Mascagni L’Amico Fritz c. 
operájának közv.

PRAHA. 20.30: Hangverseny. Középeurópai 
miisorcsere. Közvetítés Budapest részére is. 
Műsor: 1. Ant. Dvorak: Othello. 2. V. Novák: 
In dér Tatra. Simfonische Dichtung für grosses 
Orchester, op. 26. 3. K. B. Jirák: Drei Heimtas- 
gesfinge. 4. B. Smelana: Die Moldau. Simfo
nische Dichtung aus dem Zykius „Mein Vatcr- 
land".

KÓMA. 21: Könnyű zene és egy vígjáték köz
vetítése-

WABSZAWA. 20.30: A 
hangverseny közvetítése.

WIEN. 20: Hangverseny. Műsor: Brahms: 
Violoncellosonate. E-moll, op. 38 . 20.30: Hang- 
versenyközvelités Prágából. Középeurópai mű- 
sorcsere. Utána: Esti hangverseny.

ZÜRICH. 20: Wolfram Friedrich hegedühang- 
verseny. 20: Madlen Madsen dalestje.

háljon a régi k&zpfefe.
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Ez ma már nemi
Trlkóselyem kombiné 8ta.
Trikóselyem kombiné Mlpké,ve ’...............................

Csíkos selyemkomblné e.lpMlv..................................

’trikóselyem kombiné a,MIpltfav.. . . . .
Hópene y selyemkomblné
Hópehely selyemkomblné a™ ...

Habselyem kombiné 
alul-fclül csipkézve és hímezve 
Triltóseiyem nadrág rövid szárral
Hosszú........................2.20
Csíkos selyemnadrág 
i’ allasz csíkos selyemnadrág 

hiba nélküf ...............................

Habselyem nadrág .
tízen cikkek kaphatók minden
romi megrenael«sM«t unnvewilal 

KonttsmentoMn szánnunk.

Május 31-án

pénteken
csak 1 napi;

Férfi dívni

félcipő
elsőrendű .......
munka, barna és 
fekete...............
8sínea szövött Korú

abrosz
cca 180—140 cm 
nagyság, macán- 
háztartások.ven
déglők és kert- 
nelylsé eknox 
igen alkalmas.

kézi 3*°
5®o

prahai nemzetközi

— Trnvlala a bécsi Stúdió műsorán. Isme
retes, hogy miután Bécsben utolsó percig az volt 
a helyzet, hogv Toscanini nem engedi meg a 
Lammermoori Lucia rádión át való közvetíté
sét, a Stúdió vezetősége a Traviatát tűzte ki elő
adásra igen kitűnő szereplők közreműködésé
vel. Miután azonban mégis csak közvetíthették 
tt Scala előadásait, a Traviata elmaradt. Ezt a 
hiányt pótolja most a bée*i  Stúdió, amikor 
június 7-én mégis közvetili a Traviatát.

— Haydn-emlékhangverseny a rádióban. Pén
teken, május 31-én lesz százhúsz éve, hogy az 
egyik lcgklasis7ikusahh zeneszerző Haydn, 
Beethoven tanítómestere meghalt. Ebből az al
kalomból az angol rádió Haydn-emlékversenye- 
két rendez és sorozatos előadásokban hozza 
Haydn összes jelentősebb munkáit.
= Bécs lóversenyt közvetít. Érdekes újí

tással lepi meg Bécs a jövő héten a rádió 
hallgató közönségét Junius 9 én Frcudenau- 
bál az osztrák na^vdij lefutását fogja ugyan
is közvetíteni. A felvevő mikrofont a nagy 
tribün tetején helyezik el és egy sporlszak- 
értö fogja ismertetni a távoli hallgatókkal a 
verseny lefolyásának izgalmas részleteit.
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Három diák halálos katasztrófája
Kirándulás közben csillaghegy határában elindítottak egy 

kbbanya iparvasutiat es a melységbe zuhantak
Vasárnap délután halálos szerencsétlen

ség történt Csillaghegy határában, a péter- 
hegyi kőbányában. Három újpesti diákgye
rek, Vertács István 12 éves, Tóth Lajos 12 
éves és Mauczik Ernő 14 éves polgári isko
lai tanulók kora reggel kirándultak Csillag
hegyre. Csillaghegy határában, Békásmegyer 
felé húzódik el a Péterhcgy. A meredek, 
sziklás hegyoldalban, a hegy csúcsa felé 
egy kőbánya telepe működik. A hegytetőn 
kibányászott köveket iparvágány szállítja 
le a hegy aljába.

Az iparvasutnak automatikus berende
zése van.

A kővel megrakott szerelvények egy gomb
nyomásra elindulnak és mikor a szerelvény 
a hegy aljába érkezik, a vasúti kocsik bele
ütköznek egy oszlopba, ettől a kocsi auto
matikusan oldalra billen és kiontja magá
ból a kibányászott követ, amely azután egy 
körülbelül öt méter mély szakadékba zuhan 
cs innen szállítják a feldolgozó telepre. A 
három diákgyerek délután megmászta a 
Péterhegyet és valahogy bejutott a kőbánya 
telepére.

Itt felmásztak egy gazdátlanul álló sze
relvényre s játékból megindították a 

vonatot.
Az iparvasut szédületes gyorsasággal gör 
diilt le a hegyoldalban és a hegy alján bele
ütközött az ott álló vasoszlopba.

A kocsi, amelyben a húrom gyerek állt, 
automatikusan oldalt billent s a kővet
kező pillanatban a szerencsétlen kis 
diákok hangos sikoltással belezuhantak 

az ötméteres gödörbe

s összetört tagokkal, véresen terültek el a 
szakadék mélyén felhalmozódott éles szikla
darabokon.

A szerencsétlenség pillanatában arra ha
ladó kirándulók nyomban a legközelebbi 
telefonállomáshoz siettek s értesítették a 
budapesti mentőket, akik autón robogtak a 
szerencsétlenség helyére. Időközben odaér
kezett egy csendőrőrjárat és a csendőrök 
néhány kirándulóval együtt leereszkedtek a 
szakadékba és

egyenként felhozták a lezuhant gyere
keket.

A mentők már a szakadék szélén várták s 
első segítségben akarták részesíteni őket. 
Tóth Lajost és Mauczik Ernőt, akik súlyos 
zúzott sebeket szenvedtek, a mentők bekö
tözték, a harmadik kisfiún azonban már 
nem lehetett segíteni,

Vertács István teljesen összezúzta a tes
tét, koponyaalapi törést szenvedett és 

pár perc alatt meghalt.
A szerencsétlenül járt kisgyermek holttes
tét a község halottasházába szállították, 
Tóth Lajost életveszedelmes állapotban vit
ték a Margit-kórházba, Mauczik Ernőt pe
dig ugyancsak életveszedelmes sérülésekkel 
az újpesti gróf Károlyi-kórházba vitték.

A csendőrség szigorú vizsgálatot indított a 
halálosvégü szerencsétlenség ügyében, hogy 
megállapítsák,

terhel-e valakit felelősség
azért, hogy a három gyerek be tudott jutni 
a kőbánya telepére és hozzá férkőzhetett a 
vasúti szerelvényhez.

Rassay és Sándor Pál elhárították 
maguktól az Erzsébetvárosi Kör 

tiszteletbeli tagságát
Ma este tartja közgyűlését a Kör

Ma este hét órakor tartja meg több mint 
egy esztendeig tartó interregnum után első köz
gyűlését az Erzsébetvárosi Kör. A közgyűlést 
igen nagy érdeklődés előzi meg, mert ezen fogja 
a kör tagjainak egyik igen tekintélyes számú 
csoportja

■ mai vezetőséget felelősségre vonni, 
mindazokért az eseményekért, hatósági beavat
kozásért, autonómia felfüggesztésért, ame
lyek az elmúlt év alatt a körben lezajlottak és 
szükségtelenül mcgboml ztották a kör belső 
békéjét. A kör tagjai a közgyűlés elé indít
ványt is terjesztettek, amelyben

a hazárdjáték beszüntetését kívánják ke

A Dunába ugrott egy raktárnok, mert a 
felesége szerelmes levelet talált a zsebében

Izgalmas jelenetnek voltak szemtanúi 
szombaton a késő éjszakai órákban azok a 
járókelők, akiknek az óbudai hajógyár kör
nyékén vitt el az ütjük. Az éjszaka sötét
jében hirtelen segélykiáltások hallatszottak 
a vízből, mire néhány férfi

azonnal csónakba ugrott, hogy a hang 
irányába evezve, segítséget vigyen a 

fuldoklónak.
A közelben állomásozott egyik katonai mo
nitorunk is és a hajón szolgálaton teljesítő 
őrszem a segély kiáltások zajára működésbe 
hozta a monitor fényszóróját is. A reflektor 
éles csikókban világitotta meg a Duna vizét 
s a csónakosok munkája csakhamar ered
ménnyel járt. A fénysugár segítségével rá
bukkantak a segítségért kiáltozóra, közelébe 
eveztek és néhány perccel később már a 
parton voltak vele.

A parton azután a gázlámpa fényénél meg
állapították, hogy a segítségért kiáltozó:

egy harminc-harmincöt év körüli, elég 
jól öltözött, tisztviselő külsejű férfi,

A már-már daléit férfi csakhamar magá
hoz tért és elmondotta, hogy Morvát Vendel
nek hívják és az egyik óbudai szövőgyár 
raktárnoka. Különben a Lajos-uteában la-

Párisién Grill
VI., PAULAY EDE UTCA 88.

Te e o n » 8 8 - ()»

Májusi szenzációs műsora!
LENKE 
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A I M É E S E R V É E 
THE WIO.LIAM'S 

os n k í b é r ő műsor.

resztül vinni
és a bombamerénylet áldozatainak óhajtanak 

emléktáblát állíttatni.
A tagok Rassay Károly dr.-t és Sándor Páll tisz
teletbeli taggá óhajtották ezen a közgyűlésen 
megválasztani, de a két nagynevű politikus 

elhárította magától ezt a figyelmet 
azzal, hogy a kör mai vezetőségétől amely ren
des tagságra való jelentkezésüket hatósági se
gédlettel megakadályozta, nem hajlandók sem
miféle tagságot elfogadni. A közgyűlés ezek 
szerint tehát igen zajos lefolyásúnak ígérke
zik.

kik, feleségével és két kis gyermekével. Teg
nap este, amikor munkájából hazatért, hir
telen

családi perpatvar támadt közötte és a 
felesége között, mert Horvátné szerel
mes leveleket talált a férje otthonba- 

gyott felöltőjének zsebében.
családi viszálykodás azután annyira el-

ma

ma-

A
mérgesedett és a szóváltás annyira elkese
rítette Horvát Vendelt, hogy öngyilkosságra 
határozta el magát. Kiszaladt az utcára, 
hogy egy arra robogó villamos elé vesse 
gát, mivel

azonban villamos nem jött, kislctett 
közeli Dunapartra.

Attól tartott, hogyha a partról dobja 
gát a vizbe, a parton sétálók hamar kimen
tik, fellopózkodott hát egy elhagyottan álló 
uszályra és arról vetette magát a vizbe.

Mikor azután az egyik közeli hajósházban 
úgy ahogy, megszáritották az életunt férfi 
ruháját, az elkeseredett raktárnok is meg
vigasztalódott egy kissé és

megígérte, hogy letesz végzetes szándé
káról.

Megmentő}, két derék óbudai hajós: Bursics 
János és Tomkala Vince, ezután lakására 
kisérték a Dunából kimentett raktárnokot, 
ahol

felesége boldogan ölelte magához elve
szettnek hitt férjét,

akinek természetesen — megbocsátott.

Minden gondos anya a gyermek szobában

Tunosram ODül-taHarokiampat 
használ.

Szabályozható nagyobb és kisebb fényerősségre. — Nem kápráztat, kíméli a szemet. 
Kapható mindenütt.

Üyártj a : Egyesült Izzúlímpa es Villamossági r.-t.

Bikacsekkel akart 
katonákat igazoltatni

Utcai botrányt okozott egy áldetektiv
Vasárnap hajnalban a Keleti pályaudvar előtt 

Kálmán Károly honvédliizér-lizedest megállí
totta egy magaslcrmctü, meglehetősen kopott 
öltözetű férfi, aki

bikiicsököt forgatott kezében
és hangosan kiabált a katonára:

— Detektív vagyok! Igazolja magát!
A honvédtizedes visszautasította a;

lagos detektív jogosulatlan fellépését, de az eré
lyes „detektív"
Szerencsére az 
érkezett Simck 
feltűnésekor az

ragaszkodott az igazoltatáshoz, 
összetűzés elfajulása előtt oda- 
György rendőrőrmeslcr, akinek 
erélyes detektív egyszerre 
futásnak eredt.

Megindult a hajsza és sikerült is elfogni az 
tólagos detektívet a Légszesz-ulca 2. számú ház 
előtt.

A bikacsökös ember azonban nem hagyta ma
gát elfogni, nekitámadt a tüzérnek, a rendőr
őrmesternek és az utca közönségének, úgy, hogy 
végül is Kálmán Károly

kardot rántott és megvágta a garázda em- |
bért.

A kihívott mentők a Kun-utcai kórházba 
be a rabiátus embert, ott könnyű sebét 
tűzték,

vitték 
bekö- 

majd a rendőrök előállították a VIII. 
kerületi kapitányságra, ahol kiderült, hogy az 
ál-detektivct Török Mihálynak hívják, 30 éves 
napszámos, aki semmi féle okát nem tudja annak 
adni, hogy tulajdonképpen miért adta ki magát 
detektivnek. Egyelőre őrizetbe vették.

Vasárnap elfogta a rendőrség 
az agyonlőtt pesterzsébeti ci
gánybetörő három tettestársát

Nagy razzia Pesterzsébeten
A főkapitányság közel két hét óta erélyes 

nyomozást folytat és valóságos razziaszerü 
nagytakarítást végez Pesterzsébet cigány
negyedében és ennek eredményeképpen va
sárnap délelőtt előállították a főkapitány
ságra Horváth Bálint, Jakab József cigá
nyokat és egy fiatalkorú harmadik cigányt, 
akik

az agyonlőtt Rafael Herceg Lajossal 
együtt követték el a betörést 

Krausz Ferenc alsóhatáruk' vegyeskereske
désében. Amikor a kereskedő belelőtt a ti
zenhatéves cigányfiuba, társai vitték el mint
egy másfél kilométernyire s azután a Hangya 
telepre siettek, hogy onnan segítségül hív
ják a sebek bekötözéséhez jobban értő ci
gányasszony rokonságot. Mindezt a vasár
nap délben előállitott, majd később letar
tóztatott három cigány betörő részletesen

CIGÁNYHÁBORU PESTERZSÉBETEN
Véresre verte egymást tizennyolc cigány

Furcsa verekedés hőseit állították elő 
tegnap este a pesterzsébeti kapitányságra. 
A Török Flóris-utca egyik házában hat ci
gánycsalád lakik egymás mellett. A férfiak 
valamennyien üstfoldozással keresik kenye
rüket, mig

az asszonyok szőnyegekkel és vászon
árukkal járják a közeli falvakat.

Csak szombaton este találkoznak össze a 
család tagjai és ezeknek a „barátságos" 
családi találkozásoknak rendesen az a vége, 
hogy jól helybenhagyják, vagy megkéselik 
egymást.

Tegnap este is igy történt. Hat óra tájban 
érkezett haza a munkából Fiike Kovács Jó
zsef üstfoldozó cigány tizennyolcéves József 
nevű fiával. Ugyanekkor tért haza felesége 
is, akit egy hete nem látott, mert az vidéki 
eladó „körúton" volt. Amikor azután az 
asszony elszámolt heti keresetével, úgy lát
szik, férje nem volt túlságosan megelégedve, 
mert

néhány percnyi szóváltás után kési ra
gadott és azzal rohant feleségére.

Szerencsére a fia közbelépett, kicsavarta 
apja kezéből a kést, mielőtt az bárkiben is 
kárt tehetett volna. Ez természetesen nem 
ment minden zaj nélkül, a nagy lármára

Nagyon csinos
rra ■ ■■

II. csoport
állitó-

CALVIN-TER 7
Postán utánvéttel bérmentve szállítunk

igen jó minőségű, diszkréten 
mintázott kelmékből. Úgy a 
minőségért, mint a köpenyek 
elsőrendű szabásáért cégünk jó 

írneve teljes garanciát nyújt 
Nagy méretekből is van 

választék.
I. csoport

Bz alanti két cikk 
csak 1 napon 
pénteken, e hó 31-én 
flyersse-ivem a5n 
gyönyörű divatszinckben... *t«UU  
NŐI gumi lürdösaoka -.30

bevallotta
a főkapitányságon.

Ugyancsak vasárnap másik két pesterzsé
beti cigányt is előállítottak és letartóztattak 
a főkapitányságon. Klósz Béla.,és Horváth 
Bálint a két letartóztatott betörő, akik Pest
erzsébeten, a Rudolf-utca 82. szánni házban 
betörlek Lévay János fűszeres üzletébe és 
amikor egy rendőr érkezett a helyszínre, azt 

lefegyverezték, elvették a revolverét, 
összc-vissza verték

és azután elmenekültek. A Pesterzsébeten 
folyó razziaszerü kutatások során Horváth 
Bálint cigánynak a lakásán találták meg a 
rendőr elrablóit szolgálati revolverét és ez a 
bűnjel lett a cigány-betörők árulója.

A letartóztatott cigányokat hétfőn kisérik 
át az ügyészség fogházába, a fiatalkorút pe
dig a gyermekbiróságnak adják át.

összecsődültek a cigányház többi lakói is és 
ki a férfinak, ki pedig az asszonynak adott 
igazat. A vélemények eltérése során óriási

verekedés kerekeden
Az általános verkedésnek csak a közeli 

örszobáról futólépésben érkező rendőrök 
megjelenése vetett véget, akik o Török Fló- 
ris-utcai cigányház valamennyi lakóját, 
számszerint tizennyolcat, bekísértek a pest
erzsébeti kapitányságra. Érdekes látvány 
volt, ahogy

a rendőrök között végigvonultak sza
kadt Hibában és kisebb-nagyohb sérü
lések nyomaival a cigányok az utcán. 

Valamennyiük ellen megindult az eljárás.

HOLLINGWORTH, 
NEWYOllKI EGYETEMI TANÁR 

többévi tudományos kísér
letezései alapján a követke
ző végleges megállapításra 
jutott: „a rendszeres kávé- 
iogyasztás testnek, szellem
nek egyaránt jótétemény". 
Ez azonban csak tökéletesen 
pörkölt kávéra vonatkozik.

MEINL GYULA R.-T.
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szenzációja: a Florida
Kévén hely lett hnmnrabb népszerű Buda

pesten, mint a Florida. A Florida Caffe Restau
rant szombat este nyílt meg s iningyárt meg
nyitásának napján, mindenfelé a budapesti tár
saságokban beszéllek róla. Az első este annyian 
lepték el a svábhegyi fogaskerekűvel szemben 
lévő Florida-park ellennél és kertjét, hogy a 
kapukat le kellett zárni s százan és százan vol
tak kénytelenek autóikon visszafordulni. így 
például nem tudott már helyet kapni Jeritza 
Mária és Molnár Ferenc sem. Az asztaloknál ott 
láttuk az arisztokrácia, a pénzvilág, a művészet, 
a politika, a budapesti diplomáciai testület, az 
ipar és a kereskedelem iamertnevű kiválóságait, 
de számosán a legszélesebb polgári rétegekből 
is felkeresték a Floridát, amelynek uj kreációja 
az u. n. kétszemélyes, clőélcles házastársi menü, 
— melynek ára 5 pengő, — szenzációs sikert 
aratott.

Vasárnap ugyancsak mozgalmas nap ígérke
zett a Floridában, melynek telefonkezelője alig 
győzte az aszlalrendelések előjegyzését, amelyet 
már a délutáni órákban a Florida kénytelen 
volt beszüntetni. Délután is meglelt vendégek
kel a Florida, melynek kávéházában a legkitű
nőbb jazz-band szórakoztatja a közönséget. Va
sárnap este újból ellepték a kies fekvésű 
Florida-parkot, amelynek konyhájában Orosz 
konyhachef, a párizsi Claridge, majd a buda
pesti Ritz konyhamesterének vezetése alatt kó- 
•tűinek a kitűnőbbnél kitünöbb, ízes ételek, 
•melyeknek külön szenzációjuk — az olcsó ár. 
Meg lehet állapítani, hogy a Florida Budapest
nek máris kedvenc helye lett.

— A« írországi választások eredménye. 
Londonból jelentik: Észak-Irországban a 
választások a következő eredménnyel jár
tak: unionisták 38, nacionalisták 11, füg
getlen unionisták 2, munkáspárti 1.

— ünnepség a zsidó temető hősi slrpar- 
eellájánál. Kegyclctcs emlék folyt le vasár
nap délelőtt a rákoskeresztúri izr. temető
ben eltemetett hősi halottak sirparcellájá- 
nál. Llneezky Bcrnát főkántor és a temp
lomi kórus éneke után Weisz Miksa dr. fő
rabbi mondott cmlékbeszódet, melyben rá
mutatott a hősi halottak honszeretetére s 
utalt arra, hogy ők egy nagy, boldog Ma
gyarország megteremtéséért mentek a hősi 
küzdelembe, ezért ontották vérüket s sírjuk
ban is Nagymagyarországról álmodoznak, 
ahol felekezeti és faji különbség nélkül bé
kés egyetértésben él mindenki. Glückstalil 
Samu dr. felsőházi tag, a felsőház nevében 
mondott röyid beszédei, Hajdú Marcell dr. 
é» Grauer Vilmos elöljáró a pesti izr. hit
község elnöksége és képviselőtestülete névé 
ben beszélt Jeszenszky Sándor ezrede« a 
honvédfőparancsnokság, Della-Donna Mihály 
dr. tanácsjegyző pedig a székesfőváros ko
szorúját helyezte el ezután a zsidó vallásu 
hősi halottak emlékoszlopára, amelyet Fi- 
schcr Márton rabbi, a zsidó vallásu rokkant 
katonák nevében koszoruzott meg. A kegye- 
Jetcs ünnepély, amelynek folyamán három 
repülőgép keringett a hősi halottak teme
tője felett, a Himnusz elcncklésével ért 
véget.

— Autóbusz és autó karambolja. Vasár 
napra virradó éjszaka óriási riadalom tá 
madt a forgalmas Városligetben, az Állat
kerti utón, ahol az éjfél utáni órákban is a 
kocsik és autók egész sora vitte és hozta a 
szórakozó közönséget. A riadalmat az okoz 
ta, hogy egy 2-es számú autóbusz nagy erő
vel futott össze egy személyszállító magán 
autóval. Az autóbusz utasai hangosan kiál
toztak segítségért, holott csodálatos módon 
különösebb baj a nagy ijedtségen és a ki- 
sebb-naqyobb horzsolásokon és zuzódáso- 
kon kivül ne mtörtént. Az autóbusz utasai 
közül egyedül egy Mágncr Nándorné nevii 
liriasszony sérült meg az autóbusz betört 
ablaküvegeinek a szilánkjaitól és a men
tőknek egyedül őt kellett komolyabb ápolás 
alá venni. Az autóbusz vezetőjét, Jcnkey 
Gyula 25 éves sofőrt és az autóbusszal ősz- 
•reütköző Bp. 16-867. rendszánni autó 
sofőrjét, Mlénor Mólét a helyszínen kihall
gatta a rendőri bizottság, de a helyszínen 
nem sikerült tisztázni, hogy ki és mi okozta 
n könnyen végzetessé válható balesetet. A 
forgalom a kikérdezések befejezése után 
mintegy negyedórái késéssel újból megindult 
az éjszakai liget legforgalmasabb útvonalán

— Kétezer pengős csekk csal ás. Néhány 
nappal ezelőtt a Belvárosi Takarékpénztár
nál a Nagyváradi Bank nevében kétezer 
pengős csekket nyújtott be Slernberg Jenő 
23 éves banktisztviselő, a Nagyváradi Bank 
hivatalnoka, aki nemrégiben érkezett Buda
pestre. Minthogy a Belvárosi Takarékpénz
tárnál szabályszerűnek talállak a Nagyvá
radi Bank csekkjét, Slernberg Jenőnek ki
fizették a kétezer pengőt. Utólag derült ki, 
hogy a bank nevében hamisítás történt, 
mert a Nagyváradi Banknak semmiféle tu
domása nem volt a kétezer pengős csekkről. 
A budapesti rendőrség erélyes nyomozást 
indított a csekkcsaló felkutatására és vasár
nap délben sikerüli a még mindig Budapes
ten tartózkodó Slernberg Jenöt egy Ilka 
Utcai lakásban, ahol albérleti szobái bérelt, 
kézrekeriteni. Előállították a főkapitány
ságra és a beszerzett bizonyítékok alapján 
előzetes letartóztatásba helyezték a csekk- 
hamisító fiatalembert. Hétfőn már át is ki
élik nz ügyészség fogh^z^ba.

Katasztrófa négy halottal 
a zlttaul autóversenyen

Zittau, május 26.

Az automobilok és motorkerékpárok szá
mára kiirott Lückendorf hegyiversenyen egy 
Bugatti-kocsi, amelyet Mahla Morchenstern 
vezetett, kilendült az egyensúlyából, elsodort 
három fát és egy telefonpóznát, majd

nagy ívben berepült a nézőközönség

— Vasa József — Dréhr Imréről. Megható 
ünnepség keretében iktatták be tegnap este 
Dréhr Imre népjóléti államtitkárt, a Budai 
Katolikus Kör társelnöki tisztségébe. Az 
ünnepségnek megkülönböztetett jelentőséget 
adott Vass József népjóléti miniszter felszó
lalása. A népjóléti miniszter avató beszédé
ben örömének adott kifejezést, hogy a Kör 
választása Dréhr Imrére esett. „Annakidején 
én is öt választoltam munkatársamnak, — 
mondotta a népjóléti miniszter — és én jól 
szoktam a munkatársaimat megválasztani. 
Bégen ismerem Dréhr Imrét. Ismerem ki
váló tehetségét és jellemét. Dréhr Imre első
sorban jó ember. A jóság fogalmát én a 
kriszlusilag fegyelmezett akaratban látom 
megvalósulva, mert hiszen komoly és te
remtő jóság fegyelmezett akaraton alapul. 
Dréhr Imre széttépi a lelkét, hogy embertár
sain segíthessen. Nemcsak jó ember ő, ha
nem vakmerő ember is, vezérlésre alkalmas 
ember, aki töretlen utakon mer járni". Eze
ket mondotta Vass József, a népjóléti mi
niszter, legközvetlenebb munkatársából — 
Dréhr Imréről.

— A Bocskay reáliskola növendéket a re- 
pülömodell verseny győztesek Magyar Aero 
Szövetség vasárnapi repülőmodcll versenyén, 
nyolcvanöt nevezett állt starthoz különböző 
modellekkel. Az első dijat a honvédelmi mi
nisztérium és a Magyar Légiforgalmi Rt. tisz- 
leletdiját br. Stepsitz Károly, a Bocskay főreál 
VIII. osztályú tanulója nyerte. A belügyminisz
térium diját Straub István és Velenszky József, 
míg a harmadik helyezett Medgyaszay Károly 
lett, mindhárman a Bocskay főreál tanulói 
nyerték. Érdekes, hogy a siklümodellek cső 
portjában is a Bocskay főreáliskola egyik nö- 
vendége: Zoltán Ferenc nyerte az első dijat.

NYARALÁSRA 
vagy más célra 

pénzkclcscnf kap 
negyedévi 3.ö'/o kamat összköltséggel, ha 
szőrméit vagy szőnyegeit Breitfeld szűcshöz
IV., Váci-utca 21) adja megóvásba.

— Az Újságíró Egyesület közgyűlése. Va
sárnap délután tartotta az Otthon Körben a 
Magyar Újságírók Egyesülete folytatólagos 
közgyűlését Sziklay János elnöklése mellett. 
A főtitkári jelentés részletesen beszámolt az 
egyesület elmuit esztendei munkásságáról. 
Kun László, Herczegh Jenő, Lengyel István 
szóllak hozzá a főtitkári jelentéshez, majd 
Pakots József az ujságirótársadalom válto
zatlan ragaszkodását tolmácsolta a közgyű
lés nevében Márkus Miksának. Dr. Kun An
dor reflektált az előtte elhangzott felszóla
lásokra. Beszédében óva intette az újságíró 
társadalmat attól, hogy viszálykodással gör
dítsenek akadályokat a kiküldött bizottság 
munkájának eredményes befejezése elé. A 
közgyűlés tudomásul vette a jelentést és egy
hangú lelkesedéssel bizalmát fejezte ki a tá
vollevő Márkus Miksa elnök és a vezetőség 
iránt.

— Körmcndi-Frlm Ödön Jubileuma. A Föld
hitelbank rt. pénztárosztályának vezetője Kör- 
mcndi-Frim Ödön most jubilál. Harminc éve 
annak, hogy a pénzvilág szolgálatába lépett, 
ahol a hosszú évek alatt kedves és megnyerő 
modorával nemcsak pozíciót, de csupa jóbará- 
lot és tisztelőt sikerült szereznie.

— Véget ért • szemorvosok nagygyűlése. A 
Magyar Szemorvos Társaság közgyűléssel egy
bekapcsolt két napos nagygyűlése vasárnap 
este ért véget. Az első ülést vasárnap reggel 
kilenc órakor tartották é« ezen Lénárt Zoltán, 
Ifj. Imre József, Krciker Aladár, Fazekas 
Sándor, Blaskovics László, Horváth Béla, Csa
patig István, Rőtth András, egyetemi tanárok, 
Fodor Géza tanársegéd, Bartók István főorvos 
tartottak előadást. A délutáni ülés első elő
adója Ditróy Gábor professzor volt, utána Pel- 
láthy Béla tanársegéd, Fejér Gyula főorvos. 
Nagy Sándor. Nónay Tibor, Papolczy Ferenc 
tanársegédek és Brana János ezredes-orvos be- 
izéitek különböző szakkérdésekről. A nagy
gyűlést Licbermann Leó egyetemi tanár, újon
nan megválasztott elnök zárla be.

SIOFOK
^riMNDEÜRDÖJE nyílva vannak

Májusban, júniusban kedvezményes, olcsó árak.

tömegébe.
Az eddigi megállapítások szerint 

négy ember meghalt, 
hat súlyosan, nyolc pedig könnyebben se
besült meg. Maga Morchenstern súlyos, de 
nem életveszélyes sérülést szenvedett. A se
besültek között több gyermek is van.

— Szenzációs aviatika! események világ
szerte. Vasárnap a rendkívül érdekes avia
tikái események egész seregéről érkezett hir. 
Dcssauban Neunhofer pilótahadnagy uj 
magassági rekordot állított fel azzal, hogy 
Junkers-gépével 12.500 méteres .magasságot 
ért el. — Wciss és Giriér francia aviatikus 
őrnagyok uj sebességi rekordot állítottak fel 
5000 kilométerrel, összesen 26 óra 34 perc 
és 55 másodpercig tartózkodtak a levegő
ben. — Arrachard és Rignot avialikusok 
Szófiából jövel ma Sztambulba érkeztek. — 
Newyorki jelentés szerint Robbins és Kelig 
amerikai aviatikusok nyolc napja repülnek 
leszállás nélkül a forthworthi kereskedelmi 
kamara 16.000 dolláros dijáért. Az aviatiku
sok már megdöntötték a Qvestion Mark vl 
lágrekordját. — Port Darwinból táviratoz- 
zák, hogy az eltűnt Moir és Ómen aviatiku- 
sokat/a donfoki világítótoronynál megtalál
ták. Moir és Ómen kényszerleszállást végez
tek, de semmi bajuk se történt

— Egységes piaci szabályokat kérnek a piaci 
és vásári kereskedők. Az Egyesült Csarnoki, 
Piaci és Vásári Kereskedők Országos Ipartásu- 
lata vasárnap délután három órakor gyűlést 
tartott a régi képviselőházban. A gyűlés elha
tározta, hogy az ipartársulat kérni fogja a fő
város tanácsát és a rendőrséget, hogy az élel
miszerekkel való engedélynélküli házalást szi
gorúbban ellenőrizzék. Ugyancsak kérik a fő
várostól és a kereskedelmi minisztériumtól, 
hogy az összes piacokat egységesen szabályoz
zák és úgy a nyílt piacokon, mint pedig a 
csarnokokban a záróra vasárnap délelőtt ki
lenc óra legyen. Kérik még nz élő és vágott 
baromfi forgalmiadójának eltörlését, valamint 
az általános kereseti adó leszállítását, mert az 
aránytalanul súlyos terheket ró a piaci áru
sokra.

— Vasárnap tartották a középiskolai tanul
mányi versenyt. Vasárnap tartották a Markó- 
utcai reálgimnáziumban és reáliskolában, vala
mint az Atlila-utcai Verbőczy reálgimnáziumban 
a hetedik országos középiskolai tanulmányi 
versenyt, amelyen 85 budapesti és 15 vidéki kö
zépiskola képviseletében 2/7 fővárosi és 44 vi
déki tanuló mérte össze tehetségét és tudását. 
A nagy érdeklődéssel kisért tanulmányi verseny 
eredményeit két hét múlva hirdetik ki.

— Felemelték az Izraelita felekezet állami 
segélyezését. A Pesti Izr. Hitközség disztermé- 
ben vasárnap tartotta közgyűlését a magyar 
zsidóság államilag elismert szervezete, a VI. izr. 
községkerület képviselőtestülete. Kohner Adolf 
dr. báró elnöki megnyitóbeszédé után kegye- 
lefes szavakkal emlékezett meg Kaszab Aladár, 
a Pesti Izr. Hitközség elnöke és Wolfner Tiva
dar báró haláláról. Hevesi Simon dr. vezető 
főrabbi abból az alkalomból, hogy a községke
rületi közgyűlés egybeesett a Hősök Emlékün
nepével, fenkölt szellemű beszédben emlékezett 
meg a hősi halált halt katonákról s a hősök 
emlékére imát mondott, amelyet a nagyszámú 
közönség állva hallgatott végig. Ezután dr. End
rei S Henrik előterjesztette a községkerületi 
jelentést. Kohner Adolf dr. báró elnök bejelen
tene, hogy az Izraeliták Országos Irodájához 
Wckerle Sándor pénzügyminiszter levelet inté
zett, melyben bejelentette, hogy az állam az 
Iroda közbenjárására a zsidó felekezet évi ál
lami segélyezését törvényszerű értelemben 
38.000 pengővel felemeli s az összeget évről-évre 
emelni fogják, amíg az arányban fog állani a 
többi felekezetek állami segélyével.

— Nem lesz Sportpalota a Moulln Rougeból. 
Ma az egyik reggeli lapban tudósítás jelent 
meg, amely arról számol be. hogy a Moulin 
Rouge Sportpalotává alakul ét. Felkértek an
nak közlésére, hogy ez a hir tévedésen alap
szik, mert nem a Moulin Rouge Nagymező
utcai helyiségét alakítják qt, hanem azt a Her- 
mina-uti helyiséget, ahol az első években a 
Moulin Rouge nyári előadásait tartotta. A 
Nagymező-utcai Vörös Malom mulató, most 
is minden este régi helyiségében tartja előadá
sait fényes műsorral.

— A Dermatológial Társulat nagygyűlése. A 
Magyar Dermalológiai Társulat szombaton és
vasárnap tartotta Nékám Lajos egyetemi ny. r. 
tanár elnökletével első nagygyűlését a buda
pesti bőrklinika előadótermében. Az ülés előtt 
leleplezték Kaposi Mór híres bécsi bőrgyó
gyásznak Alberti által festett arcképét, melyet 
az elhunyt professzor özvegye ajándékozott a 
társulatnak. A nagygyűlésen referátumok és 
előadások keretében bőrgyógyászati és vene- 
rologiai kérdésekről tanácskoztak és*  fontos 
gvnkorlati eredményeket mutattak be.

Kommiinisia zavargás 
mán

Párizs, május 26.
A kommunisták vasárnap az 1871-ikf 

kommün leverése alkalmával kivégzett kom, 
münardok emlékének megünneplése céljá- 
ból menetben készültek felvonulni a Pére- 
Lachaise-temetőbe. Kevéssel a menet elin
dulása előtt a kommunisták összetűztek a 
rendőrökkel. Egy rendőr megsebesült. A! 
rendet csakhamar helyreállították. Tizenkét 
embert letartóztattak. A felvonulás és a 
gyászünnep ezután minden repdzavarás nél
kül ment végbe. Több ember a menetben a 
hőségtől rosszul lett.

— Letartóztatták a Humanité szerkesztő
jét. Párizsból jelentik: Tegnap éjszaka 
Périt, az Humanité szerkesztőjét és Rous- 
scaut, a lap igazgatóját letartóztatták. Mind 
a kettejüket azzal vádolják, hogy a lapban 
engedetlenségre bujtogatták a katonákat.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézel va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist tette közzé: Meleg idő várható, helyi zl-*  
vatarokkal.

— Földbcrlők gyűlése Békéscsabán. A Föld
bérlők Országos Szövetségének alföldi csoportja 
ma délelőtt tartotta ülését Békéscsabán, ame
lyen a felszólalók követelték a földbirtokot 
terhelő adók csökkentését, a kartelek megrend- 
szabályozását és kedvező mezőgazdasági hite
lek folyósítását.

— Főző és gyermekszórakoztatási verseny. A 
Katholikus Leányok Országos Szövetsége va
sárnap délelőtt és délután a Cukor-utcai ház
tartási iskolában gyakorlati főző, asztalteritési 
és gyermekszórakoztatási versenyt rendezett, 
A versenyben a felsőbb diákleányok - agyszám
ban vettek részt.

— Agyonsujtotta a villám. Ma délutáni 
nagy zivatar vonult át Orosháza környékén*  
Amikor a zivatar kitört, a mezőn dolgozott 
Csiszár Bálint földbirtokos Dénes Bálint 
nevű bérese, aki a zápor elől védett helyre 
akart menekülni. Futás közben azonban a 
szerencsétlen emberbe belecsapott a villám,' 
és azonnal megölte. A villámcsapás való
sággal szénné égette a béres testét.

AMI A FÉKI I ’ K VT 
LE6JOBBAN ÍAilíFKI.I

Ha kevés pénzért elegánsan akar ruház- 
kodni, keresse fel László Sándor férfiszabó
mester üzletét (Rákóczi-ut 50.), ahol mérték! 
után kifogástalan kivitelben elegáns férfi
öltönyöket, legdivatosabb szövetekből 80 és 
90 pengőért készít. A szabóipar legszebb 
példája ez az olcsó és jó munka, ami a cég
főnök szakértelmét és hozzáértését bizo
nyítja. Szövetmintákat vidékre bérmentve 
küld. Felhívjuk t. olvasóink figyelmét ezen 
harminc év óta fennálló cégre.

— A zsidó fluárvaház emlékünnepe. A Pesti 
Izraelita Hitközség fiúárvaháza volt növendékei
nek egyesülete ma délelőtt tartotta évi közgyű
lését, amelyen felvetették a zsidó tanoncotthon 
felállításának tervét. Az árvahéz háborúban el
esett növendékeinek emlékére az árvaház tem
plomában requiemet tartottak

—Középiskolai diákok dalosversenye. Vasár
nap délelőtt és délután folyt le a székesfővárosi 
Vigadó nagytermében az országos középis
kolai dalosverseny, amelyen a budapesti refor
mátus, a kispesti és a szegedi állami gimná
zium, a miskolci református reál, a csongrádi 
Szent István, az egri cisztercita gimnázium, a 
hajdúböszörményi Bocskay-reál, az esztergomi 
bencés- és sárospataki református gimnázium 
tanulói vettek részt. A dalosversenyt nagy
számú előkelő közönség hallgatta meg, akik
nek soraiban ottláttuk Bárdos Rémig bencés 
főapátot is. A kultuszminisztérium képviseleté
ben Jeszenszky Sándor miniszteri tanácsos, a 
tankerületi főigazgatóság képviseletében pedig 
Pintér Jenő főigazgató jelent meg. A jól sike
rült dalosversenyt Bittner Illés clairvanxi apát, 
főigazgató rendezte. A dalárdák éneke után 
Brissits Frigyes cisztercita rendi tanár intézett 
lelkesítő beszédet az ifjúsághoz.

— Az V. kerületi leventék évzáróünnepélyévcl 
kapcsolatban kitünően sikerült atlétikai ver
senyt tartottak vasárnap délelőtt a MAC pá
lyán. Egyes számokban szenzációs eredményt 
értek el a gondos munkával előkészített ifjak, 
különösen a 13. körzet leventéi. Közülük a 17 
éves Kovács J., a magyar atlétika egyik leg
többet igérö reménysége, akinek a magasug
rásban elért 181 cm-es bámulatos rekordját az 
idén csupán Késmárki múlta felül. Sokat ígérő 
tehetség Niedermann Pál is, aki 100 méteren 
113 mp . 400 méteren 54.1 mp. kitűnő idővrí 
győzött. Kiemelkedő eseménye még a versen?- 
nek Eper J., a 21. körzet leventéjének 4 p. 25 
mp-es 1500-asa.

— A Földhitelbank ' Részvénytársaságnak • 
XVIII-ik üzletévre vonatkozó mérlegmegálla- 
pitó ülésén az igazgatóság elfogadta az előter
jesztett zárszámadásokat, amelyek szerint a 
tiszta nyereség 1,087.408 pengő 35 f-t tesz ki és 
egyúttal elhatározta, hogy a f. hó 31-én tar
tandó közgyűlésnek javasolni fogja, miszerint 
a részvények után 6 (hat) pengő osztalék fizet
tessék, ami a névérlék 12%-ának felel meg. A 
mérlegadatok s a közgyűlés elé terjesztendő 
jelentés újabb igazolásai annak, hogy a 19-ik 
üzleti evébe lépő intézet folytonosan emelkedő 
vonalban fejlődve, kitartóan szolgálja az ala
pításkor kitűzött célját: a kisgazdáknak föld
del való ellátását.

Dr. KA JD ACSY szakorvos
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Katasztrófa lis 
felhőszakadás Szerencsen

Szerencs, május 26.
Szombaton délután hat óra tájban a vá

rost környező hegyekben nagy felhőszaka
dás volt. A városba zuduló víztömeg Sze
rencs alacsony fekvésű részeit teljesen elön
tötte.

Egész utcasorok álltak méteres viz 
alatt.

A víztömeg a lakásokba is behatolt és a la
kók sokhelyütt csak az ablakon keresztül 
közlekedhettek. Az éj folyamán hét lakás
ból kellett a lakókat kilakoltatni.

A kórházban térden felül állott a viz, 
a betegeket más helyre kellett szállítani.

Éjfél után a vízállás erősen apadt és va
sárnap reggelre már csak a mélyebb helyek 
maradtak viz alatt, az eső azonban továbbra 
is zuhogott. A hatóságok remélik, hogy az 
eső szüntével megkezdhetik a pincékbe és 
lakásokba tódult viz kiszivattyuzását. A 
csendőrség, rendőrség és tűzoltóság egész 
éjjel permanenciában dolgozott.

Gesztely községből hasonló katasztrófális 
felhőszakadást jelentenek. Negyven házba 
behatolt a viz.

X. Y. 
titokzatos öngyilkossága 
egy dohányutcai szállóban

Vasárnap délelőtt rejtélyes öngyilkosságot fe
dezett fel a Dohány-utca 40. szám alatt lévő 
Oríon-szállónak a személyzete. Szombaton dél
után egy jómegjelenésü, középkorú férfi bé
relte ki a szálló első emelet 26. számú szobáját 
és a szállodai bejelentőlapon Bállá Antal 36 
éves magánhivatalnoknak nevezte meg magát. 
Vasárnap délelőtt a szálló személyzetének fel
tűnt, hogy Bállá Antal, a 26-os számú szoba la
kója, nem ad magáról életjelt. A szobaleány 
kopogtatott az ajtón, de nem kapott választ. 
Rendőrt hívtak, aki felnyittatta az ajtót és a 
szobában

habzó szájjal, teljesen eszméletlen állapot
ban

találták Bállá Antal magánhivatalnokot. Kihív
ták a mentőket, akik megállapították, hogy a 
szállodai életunt nagymennyiségű ismeretlen 
méreggel mérgezte meg magát. Bevitték a Ró
kus-kórházba, ahol nem sikerült eszméletre té
ríteni és nem lehetett még kihallgatni.

A helyszínre kiérkező rendőri bizottság 
búcsúlevelet talált, amelyben az életunt férfi a 
következőket irta:

— Ne kutassák, hogy ki vagyok, álnéven 
vettem ki a szobát. Ne derítsék ki kiléte
met, mert nem akarom, hogy vidéken lakó, 
öreg szüleim tudomást szerezzenek öngyil
kosságomról. Nem tudnák túlélni.

X. y.
A rendőrséghez intézett sorokon kívül még 

egy másik cédula is hevert a szállodai szoba 
asztalán, ennek szövege csak annyi volt: „Fele
ségemnek. Anyagi okok miatt kellett megvál
nom az élettől."

A rendőrség a titokzatos szállodai öngyilkos
ság ügyében erélyes nyomozást indított, egyelőre 
azonban nem sikerült megállapítani a titokzatos 
X. Y. személyazonosságát.

RETEK-UTCA 81.
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Az elhagyott férj 
revolveres merénylete 

felesége ellen
Békéscsaba, május 26.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Mester 
György budapesti hentes és mészárosmesler 
különváltan élt feleségétől, aki Dévavánván 
lakott. Mester György többször kérlelte az 
asszonyt, hogy térjen vissza hozzá és a na
pokban ismét leutazott Dévaványára, hogy 
hazavigye feleségét, de ez hajthatatlan volt.

A hentesmester elkeseredésében ma dél
után a korzón merényletet kísérelt meg az 
asszony ellen. Felesége három asszony tár
saságában sétált a korzón, amikor Mester

A keleti expressz tengelyéhez 
kötözve akart Szófiából Buda

pestre utazni
Belgrád, május 25.

Érdekes potyautast fogtak el tegnap a bel
grádi pályaudvaron. Amikor a keleti express 
már indulóban volt, az egyik vasutas észre
vette, hogy

a postakoc.si alól egy férfi lába lóg a 
földre.

A vonatot ismét megállították és átkutatták a 
postakocsi alvázát. Megállapították, hogy

a vágón tengelyéhez kötözve eszméletlen 
állapotban egy férfi fekszik,

akit leoldoztak a kocsi tengelyéről és az állo
más épületébe vitték, ahol eszméletre téritették. 

Ekkor kiderült, hogy a férfi egy magyaror
szági bolgárkertész, Teodorov Milcsenko, aki
nek néhány hónappal ezelőtt még Pcstszentlő- 
rinc határában volt háromholdas kertészete. 
Teodorov Milcsenko nemrégiben eladta kerté
szetét és hazautazott Szófiában lakó szüleihez. 
A kertész Bulgáriában akart letelepedni, de — 
mint kihallgatása soréin vallotta — politikai 
okokból összeütközésbe került a rendőrható
ságokkal, amelyek elrendelték letartóztatását.
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Kilenc embert magmáit 
egy veszett kutya

Szeged, május 26.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Izgalmas 

negyedóra telt el vasárnap délelőtt a szegedi 
Csillag-börtön környékén. Valahonnan 

elszabadult egy hatalmas veszett kutya, 
amely az utcán egymásután 

kilenc embert megmart.
A járókelők rémülten szaladlak a veszett eh 
elől, amely a szegedi Csillag-börtön felé

Az életem: a dal, gyermekeim 
és a szegények 

mondja Gigli, aki vasárnap Pestre érkezett
Olaszországban csak jótékony célra lép fel és külföldön mesés 

pénzt keres a világhírű tenorista
Benjamino Gigli, a világhírű tenorisla, a 

newyorki Metropolitan tagja, vasárnap reggel 
felesége és két ur kíséretében tiz bőrönddel, 
szürke felöltőben, kopott, zöld kalapban és bo
rostás arccal megérkezett a trieszti gyorssal a 
Délivasuton, ahol két perc múlva már elcsattant 
az első fényképezőgép és három perc múlva 
Gigli már mosolyogva osztogatta az autogram- 
mokat.

Alacsony, kissé molett, égő fekete szemű 
férfi. így első látásra nehezen lehet róla el
hinni, hogy ő a világot hódító tenorista, aki
nek hangját bámulalttal hallgatja New York 
és akinek isteni tenorját a rádió utján a legki
sebb balkáni faluban is istenítik. Kedves köz
vetlen fiatalember Gigli. Csak nz interjút nem 
szereti. Amig rajzolják, gyermekes örömmel ül 
modell, de rögtön kényszeredetten mosolyog, 
amikor kérdezni kezdjük.

Harminckilenc éves és tizennyolc éve énekel. 
Olaszországban tanult és ha szabadideje van. 
azonnal hazasiet, hogy honfitársainak énekel
jen.

— Olaszországban mindig Ingyen énekelek
— mondja büszkén — nem fogadok el hono
ráriumot, minden jövedelmet jótékony célra 
juttatok. Mielőtt New Yorkba mentem, egész 
Ol*a»9t ‘íásol bsulaíHe. Bíuden xitMbM isi 

György hirtelen előugrott egy kapu alól, 
revolvert rántott és kétszer ax asszonyok 

közé lőtt.
Különös véletlen folytán azonban a két re
volverlövés egyik asszonyt sem sebesitette 
meg. A merénylő ezután futásnak eredt s 
amikor a rendőrök utólcrlék

főbe akarta lőni magát,

de a revolver csütörtököt mondott. A hen
tesmestert letartóztatták és a királyi ügyész
ség fogházába szállitották.

Az elfogató parancsot három nappal ezelőtt 
adták ki Teodorov Milcsenko ellen, aki mene
külni akart, de mivel útlevelet és vízumot nem 
tudott már váltani, különös módját választotta 
a szökésnek. A keleti express Szófiából való 
elindulása előtti éjszaka belopódzott a pálya
udvarra és

szíjakkal a postakocsi tengelyéhez kötötte 
magát,

azzal a szándékkal, hogy ezen a kényelmetlen 
helyen teszi meg a hosszú utat. A bulgár ker
tész, vallomása szerint ismét vissza akart térni 
Budapestre, de a kellemetlen szituáció annyira 
kimeritettte, hogy már Belgrád előtt elvesztette 
eszméletét, n szij meglazult és egyik lába a 
földre lógott, aminek következtében azután 
fölfedezték rejtekhelyét.

A vállalkozó szellemű potyautas természete
sen nem folytathatta útját Budapest felé, mert 
Belgrádban egyelőre őrizetbe vették és mind
addig fogvatarlják, amig nem tisztázódik, hogy 
a szófiai rendőrség tényleg politikai, vagy csak 
közönséges bűncselekmény miatt keresi-e.

A

tartott futva. Az egyik börtönőr már messzi
ről felismerte a helyzetet, lekapta válláról 
puskáját és célbavette az állatot. A lövés ta
lált és a veszett állat nyomban megdöglött.

A megmart embereket felszállilották a 
budapesti Pasteur-intézetbe, a vizsgálatot 
pedig megindították annak kinyomozására, 
hogy terhel-e valakit felelősség a történ
tekért.

léptem és
minden jövedelmet az árváknak, a rokkan

taknak juttattam.
Augusztusban ismét hazamegyek és akkor a 
veronai arénában lépek fel. Megint honorárium 
nélkül énekelek, jótékony célra.

Negyvenkét operát tud. De legjobban sze
reti a Giacondát, amelyet legtöbbször énekelt.

— Egész életein a művészeté. Soha nem ál 
lók meg, soha nem pihenek, mert — mint pél 
dául most is, — mikor vakációm van, akkor 
is turnézok. Ez az élelem: a dal.

A felesége, lesimitott szőke hajú asszony — 
Gigli flatalnbbnak látszik — áhítattal nézi, kis 
elcvenszcniü urát, mialatt ez tört frnncinsággal 
interjút ad. Mellette áll utitársa, egy alacsony 
olasz fiatalember, nki nevetve mondja, hogy 
csak a barátság fűzi Giglihez, aki mindenüvé 
magával viszi és Amerikától Berlinig kiséri vé 
gig turnéján a Mestert.

— Van két gyermekem, akik négy hónapja 
Olaszországban élnek. Pesten öt napig marn 
dók, azután Bécsbe, majd Berlinbe megyek és 
megint a gyermekeimhez. öértflk, a csaló 
dómért és n szegényekért dolgozom. A szegé 
nyékért, hogy jót tudjak lenni azokkal, akiket 
megcsufolt nz élet.

<— Mennyit keret a hangjával, mester?
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tesszük fel az indiszkrét kérdést, amely méltán 
izgatja nemcsak Európa, hanem Amerika mű
vészi köreit is

— Sokat — mosolyog ravaszul Gigli, da 
erre a kérdésre nem válaszol részletesebben. 
Ugylátszik ez üzleti titok, nem akarja elárulni, 
milyen horribilis honoráriumokért lép a kö
zönség. elé, de ezeknek a tiszteletdijaknak? 
nagyságára következtetni lehet abból is, hogy 
Gigli most

márványpalotál építtetett Porto Recanati- 
bán.

a kis olasz faluban, ahol született és ahová 
európai turnéja után visszamegy nyaralni

— Budapesten már jártam egyszer, — foly
tatja az interjút — tiz évvel ezelőtt és ugyan
csak voltam már Berlinben is. örömmel jöttem 
vissza arra a két estére, amikor fellépek, mert 
tudom, hogy itt megbecsülik a művészetet.

Szinte kérlelve néz rám, amikor megkérdi:
— Elég lesz már?
És mintha a vádlottak padján ült volna, 

olyan boldogan ugrik föl, amikor befejezzük a 
beszélgetést. Az előszobában hallom még, 
amint jókedvű trillázó áriába kezd. Egy percig 
szárnyal, zug a szállodai szobában Gigli 
hangja, aztán jókedvű fütyülésbe halkul.

Ma este érkezett meg a Keleti pályaudvaron 
Leonóra Corona a newyorki Metropolitan hirea 
sztárja is, aki Gigli partnere lesz a Toscában.

Apponyi Rómában
Róma, május 26.

Apponyi Albert gróf vasárnap reggel leá- 
nyával, Mária grófnővel ideérkezett. A vas
úti állomáson a kvirináli é.s vatikáni magyar 
követség tagjai Hory András és Barcza 
György követek vezetésével fogadták üd
vözlésére megjelentek még San Martina 
gróf és Valii tanár az Olasz-Magyar Egyesü
let részéről. Chartel titkár a külügyminisz
térium képviseletében, a római magyar egy
let alelnöke, aki a grófnőnek hatalmas csok
rot nyújtott át, Tóth Tihamér igazgatóval 
élükön a római magyar akadémia tanárai 
és növendékei, a Collegium Germánjaim 
kispapjai és a magyar kolónia számos tagja.

Ideges gyomorhaj és 
az eltiint húszezer pengő

Vasárnap délben a főkapitányságon sikkasz
tás büntette miatt letartóztatták' Roth Pál 36 
éves magántisztviselőt, az Egyesült Malomipar 
salgótarjáni kirendeltségének a vezetőjét, akit 
már hosszabb idő óta kerestek a büntető ható
ságok A törvényszéki elfogató parancs alap
ján a budapesti detektívek néhány nappal ez
előtt már megállapították, hogy Roth Pál, akf 
az ellene beadott följelentés szerint Salgótar
jánban

húszezer pengőt sikkasztott, 
Budapesten a Szent István-kórházban áll ápo
lás alatt. Roth Pál ideges gyomorbaja miatt 
vétette fel magát a Szánt István-kórházba, de 
miután kiderült, hogy

nem annyira az Ideges gyomorhaj, mint 
inkább a sikkasztás bűncselekménye okoz 

neki gondokat, 
vasárnap reggel elbocsátották a kórházból. A 
kapuban azonban már vártak rá a detektívek. 
Roth Pált előállitották a főkapitányságra, ahol 
a húszezer pengős sikkasztás vádiával szem
ben Roth azzal védekezett, hogy már Salgótar
jánban is sokat betegeskedett és a Malomipar 
kirendeltségének egyik alkalmazottja hamis 
jelentéseket vitt oda betegágyához, hogy azo
kat aláírja. •
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S Z I MI Í 7. -MOZI
Bűnügyi útra akarják terelni 
a jövőben a szinházbukásokat

Rubinstein Erna amerikai han
gos fiimbenlép fel és húsz rádió

koncertet ad Newyorkban

A szinigazgatás mai rendszerének csődje — Tizenkilenc 
reménytelen pályázója van a Belvárosi Színháznak

Ma este lecsukódnak a Belvárosi Színház 
kapui. Hosszú agónia után csendesen elszen- 
derült Pest legintimebb és legelegánsabb kis 
színháza és a fejíYijára csak < gv számot le 
bet írni: /50 ezer pengő. Hogy "ót adott, 
mit nyiijtoll mii vészeiben, .színházban, vagy 
kultúrában ez a korán elhunyt színház, az 
egyelőre nem javít, nem ront a felállítandó 
mérlegen. A mérleg egyik serpenyőjében 
ugyanis olyan szörnyű nagy szám van, a 
srórö/urn ezer pengős adósságnak a száma, 
amely a Belvárosi Színház bukásának kér
dései általánossá leszi és meggondolásra 
készlet akkor, amikor a

nzinliáznk újabb milliárdos költségve
tésekkel készítik elő jövö szezonjukat, 

újabb milliárdos angazsnianok.il vállalnak, 
közben pedig kollektív szerződés kötése al
kalmával 50 KO pengős differenciákért har
colnak a létminimumos kis .színészek és sta
tiszták tömegével.

1.
A Belvárosi Színház bukása egyben csődjét 

jelenti a pesti szinigazgalaseak is. Csődjét an
nak n rendszernek, amely vabanqucként megy 
az uj szezon elébe és amely rendszernek (nem 
mondjuk, hogy színigazgatónak) sokszor

nincs több pénz a zsebében, mint az az 
adósság, amelyet a múlt szezonból sikerült 

átmentenie n jtivft szezonra.
A szinházbukások korát éljük Európa szerte. 
Most, amikor egymásután láthattuk összerop
panni a színházak gazdasági épületének papír
masé oszlopait, ijedten tesszük fel a kérdést: 
vájjon ki az a tényleges vagy jogi személy, 
nki egy-egy színház bukásáért felelős azok
kal szemben, akik anyagilag és erkölcsileg ren
delkezésére állottak, akik vitték hitelbe a posz
tót, a selymet, a ruhát és nkik eladták magu
kat testestől lelkestől egy évre szerződés alap
ján. Ki felelős a színház tagjainak, akik egy
szerre pénztelenül itt állnak a világban? Váj
jam lehet -e nz, hogy a vállalkozó színigazgató 
akár most, akár néhány évvel ezelőtt, akár a 
jővőbe-n, csak addig vezessen egy színházat, 
ameddig ez rentábilisnak mutatkozik és addig 
kösse öt a vállalat kötelezettségének nyűge, 
ameddig ő akarja

Fel kell tenni'tehát a kérdést, hogy ha egy 
más üzleti vállalkozás, például egy bank öt 
millió pengő alaptőkét jegyez és a bank össze
omlásakor kitűnik, hogy az alaptőke nincs meg, 
mi történik a bank felelős igazgatóival, cég
jegyzőivel és egyéb jogi személyeivel. A szín
háznál tudjuk mi lesz. A színház egy ideig a 
tagok vezetése alá kerül éw azután becsukódik

a kapu és a fejfára egy szám kerül: az adós
ságok száma.

2.
A mull példáiból kiindulva tehát jól meg kel

lene nézni azt az embert, akit saját presztízse 
megóvása céljából színigazgatónak elfogad a 
jövőben a Színigazgatók Egyesülete. Ezt vi
szont abból az alkalomból Írjuk, hogy a Bel
városi Színház bérletéért Hajdú Sándor dr.-nál, 
a háztulajdonos ügyvédjénél nem kevesebb 
mint

tizenkilenc ember jelentkezett,
ki pénzzel, ki ötlettel és ki csak szakember mi
voltára hivatkozva. Mikor négy nappal ezelőtt 
Beöthy László, a Belvárosi Színház nagy kon
cepciójú és elismerten kitűnő művészeti igaz
gatója csalódottan

kihurcolkodott a Belvárosi Színházból 
és a szó legszorosabb értelmében hazavitte iro
dájának bútorait, abban a pillanatban 

az igazgatói Iroda üres falai között nem 
kevesebb, mint tizenkilenc ember képzelte 
magának a színigazgatói Intcrlcurt és benne 
az emelvényen álló hatalmas bársonyszéket. 

Hajdú Sándor dr. a szinházvezelís eme re
ménytelen szerelmeseinek ostroma elől kényte
len volt Pestről elmenekülni, mert úgyszólván 
éjjel-nappal csengett a telefonja és félő volt, 
hogy minden idejét elfoglalják a meddő tár
gyalások. Egyelőre azonban az a helyzet, hogy 
a háztulajdonosnak, illetve Hajdú Sándornak 
nincs is joga kiadni a színházat, mert a szín 
ház vállalkozói még tizennyolc évi bérlettel bír
nak. amelyet elsősorban ők szeretnének érté
kesíteni. Arról szó sincs, hogy a Belvárosi 
Színház jelenlegi bérlői jövőre is megnyissák 
a színházat, amelynek sorsát ők látják a lég- 
reménytelenebbnek és megoldhatallanabbnak.

3.
így áll tehát a Belvárosi Színház ügye, 

amelynek különös sorsa és évröl-évre való 
bukdácsolása már a színészek körében is 
cgv szokatlanul éles kérdést vetett fel. Arról 
van ugyanis szó, hogy a Szinész Szövetség 
vezetőinek egyik érdemes tagja, a közeli vá
lasztmányi ülésen indítványt nyújt be, amely 

bűnvádi eljárás megindítására akarja 
felhatalmazni a Színész Szövetséget

a színházi bukások esetében. ■ Egyben. fel 
akarják vetni a vagyoni cenzust és annak 
megállapítását, hogy milyen kauciói, vagy 
anyagi garanciát kell annak az urnák vállal
nia a jövőben, aki Budapesten a szinigaz 
gatás életveszélyes mesterségét akarja űzni.

Stób Zoltán.

A hangos film térfoglalása nagyon meg
változtatta Hollywood szinészgárdájának 
összetételét. A filmsztárok nagyrésze nem 
tud mikrofonképesen beszélni é.s nagyon 
sok világhírű filmsztár nem kapott ezért 
uj szerződést. Ellenben Newyorkból csapa
tostul jönnek Hollywoodba a színpadi szí
nészek, énekesek és zeneművészek, akik 
számára a beszelő, illetve hangos film egé
szen uj lehetőségeket nyújt.

Most érkezett haza Amerikából Rubin
stein Erna, a neves magyar hegedümü- 
vésznö, aki elutazása előtt

érdekes szerződést kötött az egyik leg
nagyobb amerikai filmgyárral.

Erről a szerződésről Rubinstein Erna a kő
vetkezőket mondta a Hétfői Napló munka
társának:

— A Metro-Goldmyn és Fór. kerestek fel

szerződési ajánlattal. A Metro-Goldwyn 
ajánlatát nem tudtam elfogadni, mert a ter
vezett filmnek a főszerepét — egy zongora
művésznő játssza és a film írója nem akarta 
a szüzsét megváltoztatni. A Fox erre egy 
neves amerikai íróval készíttetett részemre 
érdekes storyt, amely lehetővé teszi, hogy 
hegedűvel léphessek fel a hangos filmben.

— Október elején kezdem meg Holly
woodban első filmen felvételét 

és ennek befejezése után Newyorkba kell 
mennem, ahol

húsz rádiókoncertre van szerződésem.
Mindegyik hangversenyen legalább egy 
magyar kompozíciót mutatok majd be az 
amerikai közönségnek.

— Itthon nem ad hangversenyt?
— Nem. Haza pihenni jöttem. Erőt kell 

gyűjteni a jövö szezónra.

A P Ó K
detektív dráma Cs groteszk humor egy este

Premier: szerdán

FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ

VIGSZI HÁZ
LILIOM 

TOPÁZ
AZ ÖIWÖG

vrtltnkoznnk a színház e heti műsorán.

Nagy nyári kabaré szombattól 
a ROYAL ORFEUMBAN 

SZŐKE SZAKÁLL 
első budapesti vendégjátéka

színházi napló
JT) rámabemutató volt a Városi Színházban. 

Romain Rolland Dantonját játszották Pá
rizs 1794. címmel. A nagy francia költőzseni 
drámája azonban nem a színpadra való. Bár
mennyire igyekezett egy nagyszerű fiatal ren
dező, Keleti Márton, aki színesen és nívósán pró
bálta csatasorba állítani az erős drámai lendü
letű Toronyi Imrét, a karakterisztikus Gellert 
Lajost, a vérfagyasztóan gunyoros Baló Elemért 
és még a dráma számos kitűnő figuráját, ezek az 
alakok nem a drámai akcióban, hanem csak leg
feljebb a szájukba adott szavakkal harcoltak. 
Ami pedig könyvben élvezetes, a színpadon 
unalmassá válhat.

A jövő hét nagy színházi eseménye a Fö- 
városi Operettszinházban zajlik le, ahol 

a Pók címen egy vérbeli amerikai riport
drámát mulatnak be. A Pók tejtestvére a 
Brod magnak. amely az amerikai mentalitás
ból sarjadzott és terebélyeseden ki. A „Pók1' 
azonban színházi megoldásában inkább a 
bravúrosabb színházi teljesítmények közé 
tartozik, mint tcjtcstvcre, mert nemcsak tar
talomban, hanem kivitelben is a színházi 
technikának vakmerő alkalmazásával dolgo- ; 
zik. .4 Pók cselekménye ugyanis egyszerre 
játszódik a színpadon és a nézőtéren. Az 
erős, és sok helyen lenyűgözően félelmetes 
drámát gyakran az igazi amerikai humor 
szálai szövik át és nem hiányzik belőle az 
egészséges romantika sem. .4 Pók előadását 
mindenesetre a legnagyobb érdeklődéssel 
várják azok, akik szeretik a valódi, ízes 
színházi csemegét.

A Budai Színkörben erősen készülnek a 
na9U nyári slágerre. .4 „Szökik az asz- 

szony" a Budai Színkör slágerének címe, 
amelyet Kardos Andor. Ilarmath Imre és 
Brodszky Miklós írtak. Egy gazdag földbir
tokos nőcsábászról van szó, aki végre bele
esik a saját vermébe, feleségül veszi egyik 
régi szeretőjét. Az operett egy uj zeneszerzőt

mutat be, Brodszky Miklóst. Ez a fiatalem
ber tizenkét éves korában már színházi kar
mester volt, igaz ugyan, hogy Tompos Péter 
daltársulatánál valamelyik vidéki mezővá
rosban. Tizennégy éves korában már külföl
dön volt és bárzongorák mellett ült Párizs
ban, Londonban és Becsben. Olaszország
ban tanulta meg a zeneelméletet és Pesten 
már nem egy szép slágerrel ajándékozta 
meg a publikumot, összesen pedig 24 éves. 

JMT^ll Gerő, a Vigszinház kitűnő tagja, a 
jövő szezónra nem szerződött a Vigszin

ház hoz, hanem a berlini U niver sál filmmel 
kötött nagyon érdekes szerződést. Mály Gerő 
paraszt ruhás kimaszkirozott képét a buda
pesti Ufa kétszáz más hasonló portréval 
kiküldte a berlini Univcrsallioz, amely Máig 
Gerő képét találta a legközelebbi filmjének, 
a „Vater Garas” főszerepére a legalkalma
sabbnak. Mály Gerő nagyon előnyös szerző
dést kötött az Universallal és junius, julius 
hónapokban Berlinben fog filmezni.
TTasárnap délelőtt rendezte a Nirschy tánc- 
r akadémia matinéját, amelyen elsősorban 

feltűnt Kende Margit, aki nagyon tehetséges 
táncosnő. Piroska Ferenc. Lengyel Kató és Li- 
bertini Éva. — Vasárnap délben a Radius-szin- 
házban folyt le Pallay Annának, az Opera volt 
prímaballerinájának táncakadémiai bemuta
tója. A tehetséges növendékek között kitűnt 
Den Mary, — akinek három tánca bravúros 
sikert aratott — Paulay Etta, Heisler Magdi, 
Gönczy Stefi cs Láger Kató. A négyéves Sándor 
Pista Beethoven egy kis tréfájával viharos tap
sot aratott. A színházat zsúfolásig megtöltő 
nézőtér közönsége a gazdag műsor végén lelke
sen ünnepelte Pallay Annát.
Q álamon Béla junius 1-én kezdi meg turnéját 

a Terézköruti Szinbad válogatott csapatá
val. A turné Miskolcon kezdődik, Nyíregyházán. 
Kisvárdán, Debrecenben. Szolnokon, Békéscsa
bán, Makón, Szedegen. Hódmezővásárhelyen, 
Baján, Kaposvárott. Nagykanizsán, Pécsett, Sop
ronon, Szombathelyen, Győrön keresztül junius 
28-án Erdélyben folytatódik.

A Royal Orfeum május végével befejezvén va
rieté-szezonját, junius 1-én a legelsőrendü kaba- 
ré művészek felléptével nagy kabaré-műsort mu
tat be.

Főérdekessége ennek a Nyári Kabarénak nz 
évek óta külföldi sikereket gyűjtő Szőke Szakád
nak első fellépése, aki a Royal Nyári Kabaré cél
jára irt saját három képből álló bohózatában, 
A lyoni követ-ben játssza a címszerepei. A leg
mulatságosabb helyzetekben bővelkedő, végig 
kacagtató bohózatban Szőke Szakdll-on kiviil 
Pethes Sándor, Dénes György, Sugár Flóri, Gá
bor Mara, Sándor József, Keleti László, stb. ju
tottak jobbnál-jobb szerepekhez.

A ragyogó kabaré-műsor kiemelkedő száma 
fesz Zerkovitz Béla és Vadnai László uj kis opc- 
rcltje: Itt a hölgyek, ott az urak, amelyben a 
brilliáns humoru Rajna Alice, a nagyszerű Gár
donyi Lajos. Dobos Anny és Sárossy Mihály 
játsszák a főszerepeket. Lőrinci Miklós gro- 
teszkje: Rádiorctrograph. Ilarmath Imre pom

pás bluettje: A sróf a vizbe fűlt; Faragó Sándor 
burleszk-bohózata: Borbélybosszu és ezenkívül 
egy sereg tréfa, paródia, magánszám teszik vál
tozatossá a szenzációsnak ígérkező műsort, 
amelyben még Radó Sándor teljesen uj magán
számokkal, Gallay Nándor, Rolkó József. Vár
nai/ László, Baróthy József, Sass Olly, Fenyvcssy 
Flnci, Győry Maliid szerepelnek.

A műsort llerczeg Jenő rendezte.
A kabaré-előadást a szokástól eltérően a 

Royal Orfeum teljes zenekara kiséri Márkus 
Alfréd személyes vezényletével.

Az óriási műsor dacára az igazgatóság a hely
árakat annyira redukálta, hogy már a jegyek ol
csósága is feltűnést fog kelteni.

Helyárak 50 fillértől 5 pengőig.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a jegye

ket már most árusítja a Royal Orfeum pénztára.
Az előadás kezdete fél 9 órakor.

G I G L I,
a világ első tenoristája, az operaszínpad világ
hírességeivel együtt lép föl a Városi Színházban

Holnap, kedden, május 2A-át::
TOSCA

A Glgli-dlszelőndások sorrendje:

Cigi! partnere Leonóra Corona. a 
Metropolitan-opera tagja, Gigli 
[urtom

newyorki 
newyorki

Gigli

Pénteken, májuz 31-én:
BOHÉMÉLET

partnere: Ada Sári, a chicagói 
világhírű művésznője.

operaház

olcsóbb a rádió!
Csak kiváló imnőség! Versenyen lei páratlan ajánlat! 
„Symphonie**  — nagyfelületű hangszóró 

C-modell 60 pengő helyett csak 40 pengő 
D-modoll 70 pengő helyett csak 45 pengő 
E-modell 50 pengő helyett csak 32 pengő

Telukn kettöshallgató 12 P helyett csak 7 P
3 csöves helyi és tAvvevökészUlék D 14 typus tekercs és lámpa nélkül 40 P 
„ . „ helyett csak 34 P
3 csöves körzetvevö (csukott szekrény) I) 1. typus tekercs és lámpa nélkül 

70 P helyett csak 46 p
Négycsövesvevö (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 (árak készülék typus szerint)

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

akkumulátorral, antenna-anyaggal stb.
ieo penge helyen csak 125 pengő

Szállítható hálózati vevőberendezés akkum, nélkül, annódbattéria nélkül, közvetlen 
kapcsolattal a világítási hálózattal, beépített hangszóró és antenna kofferalak 

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

Csak az összes beküldése ellenéoen 10 napon belül szállítunk.

FA. güaeb min w Wt mse 1/a

angazsnianok.il
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Nehezen kivívott favorit
győzelmek a bajnoki finálé 

első vasárnapján
Az éllovasok és a sereghajtók elkeseredett harca 

a bajnoki címért és a létért

is

Az elmúlt vasárnapot a Névtelen Katona 
emlékének szentelte a hőseit gyászoló or
szág. A Névtelen Katona iránt érzett tisztelet, 
bői és hálából kivette részét a magyar lab
darúgás is olyképpen, hogy az ország összes 
sporttelepein félárbócra engedett gyász
trikolór hirdette a sport és a társadalom 
együttérzését. A mérkőzések 15. percében 
pedig egy percig szünetelt a játék és a pub
likum helyéről felemelkedve, levett kalap
pal a vigyázz állásba merevedett játékosok
kal egyetemben adta meg a tiszteletadást a 
háború elesett hőseinek.

E rövid bevezetés után, lássuk mit hozoll 
az elmúlt vasárnap.

Május hónap tegnapi utolsó vasárnapján 
megindult a bajnoki finis, amelynél elkese
redettebbet még nem jegyzett fel a rövid 
múltra visszatekintő magyar futball-pro- 
fesszionalizinus históriája.

Nagy tét forgott kockán elsősorban a két 
vezető-csapat bajnoki mérkőzésén. Alig há
rom forduló hiányzik még a befejezéshez és 
a bajnokság sorsa a tegnapi forduló után 
nyílt kérdés maradt.

A Ferencváros Szombathelyen csak mi
nimális gólkülönbséggel tudta maga alá 

gyűrni a Sabariát.
De nemcsak a bajnokcsapatnak kellett 

keservesen verejtékezni a bajnoki pontokért, 
hanem nehéz napja volt az idei bajnokság 
éllovasának,

• Hungáriának is, amely ellen a So
mogy félidőben már 2:l-re vezetett.

A mérkőzését a kék-fehér csapat megérde
melten a saját javára döntötte el ugyan, az 
l:2-re állott félidő azonban élénken illuszt
rálja a nehézségeket, amelyet a Hungáriának 
le kellett küzdeni.

A másik három mérkőzésen a „halálba- 
menők" folytattak irtózatos küzdelmet a 
létért, az első osztályban való bentmaru- 
dásért. Ám minden erőfeszítés hiábavaló 
volt.

A Vasas elvérzett Újpesten, a Budai 
33-as Debrecenbe, a Kispest pedig Sze
gedre volt kénytelen elvinni a drága 

bajnoki pontokat,
amelyek mindegyike talán jótékony injekció 
gyanánt szolgált volna a nehéz napokban.

Szombaton negyedik lett a 111. 
kerület, de vasárnapra már meg

előzte a Boeskay
A 

Után
bajnoki tabella a vasárnapi mérkőzések
igy fest:
1. Ferencváros 32 (71—19).
2. Hungária 30 (65—19).
3. Újpest 26 (56—31).
4. Boeskay 20 (32—34).
5. III. kér- FC 20 (24—29).
6. Bástya 19 (34—27).
7. Nemzeti 17 (26—35).
8. Somogy 15 (23—40).
9. Kispest 13 (20—42).

10. Vasas 13 (25—56).
11. Budai „33“ 12 (28—54).
12. Sabaria 9 (22—37).

• • •Ha a vége jó, minden jó !.
Hungária—Somogy 5:2 (1:2)
Gólzáporos győzelemre volt éhes vasárnap 

délután a Hungária hivőserege. Ki is gondolha
tott volna arra, hogy a Somogy fel tudja tar
tani a bajnokjelöltet, vagy hogy egyáltalában 
meg is tudja szorítani? Pedig a Somogy meg
tette mindezt és különösen a játék első részé
ben ügyesen kihasználva a Hungária indiszpo- 
zicióját olyan harci készségről és olyan küzdő
képességről tett bizonyságot, hogy sokáig meg
lepetés lógott a levegőben.

A Hungária olyan rossz és csapnivalóan 
gyenge játékkal indult a küzdelembe, 

hogy egyáltalában nem volt meglepetés, ami
kor a Somogy két gólelőny vezetéshez jutott. 
A Hungáriának egyes csapatrészci egymás után 
mondották fel a szolgálatot és úgyszólván cso

LKUSZEBB

LEGJOBBPAP..
Alaplttatott 18M

LEOOLCSOWPAP,..
Kárpltosaru. »as 
és rézbutorgyára 

Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- és asz, 
talterltők minden kivitelben kaphatók
GK ii N «it J ÁI 

Budapest, Erzseoet-korut 20. I 
W katalógwt 40 Ofl. sUeUbea joettaHtneatve l«MB

dának kellett történni, hogy a Hungária már 
foszladozó bajnoki reményei végleg veszendőbe 
ne menjenek.

A csoda megtörtént.
A Hungária a második félidőben olyan 
ostromba fogott, hogy az eredmény nem 

maradhatott eL
Egy szerencsés gól révén egyenlített, ekkor 
megingott a Somogy önbizalma és egymás után 
kapta a gólokat. Volt a mérkőzésnek azonban 
egy momentuma, amely talán fordulatot ad
hatott volna a mérkőzésnek. Amikor ugyanis a 
Somogy az egyenlités után újra megszerezte a 
vezetést, Viczenik biró nem adta meg a gólt, 
holott a Hungária első gólja hasonló körülmé
nyek között született! Ha ezt a gólt a biró meg
adja, talán más fordulatot nyert volna a játék 
és nagyon kétessé tehette volna a Hungária 
győzelmét.

fagylalthoz tyrd) tréfáidé .dlarieta
csokoládé szelét

A Hungária csapatáról csak a második fél
időbeli teljcsitmény alapján lehet véleményt 
mondani. Különösen áll ez altó! a pillunattól 
kezdve, amikor Kalmár a csatársorba vonult, 
az addig tehetetlen Molnár fedezetnek ment és 
Sebes is elesett attól, hogy a Hungária csatár
sorát lefogja. Kalmár ekkor hallatlan lendüle
tet adott a csatársornak, amely percek alatt 
felőrölte a Somogy védelmének ellenállását. 
Ekkor Jecki is nagyon jól dolgozott és a Hires 
—Skvarek szárny is nagyon veszélyes volt. 
Molnár csak a fedezetsorban ébredt fel, az. 
utolsó félórában Kompóti is elfogadhatót nyúj
tott. A védelemben lís-mdl végig megbízható 
volt, de Kocsis teljesen letört Némelhtcl együtt, 
aki sok súlyos hibát ejtett.

A Somogy csapata a veresége ellenére min
den dicséretet megérdemel. A csapat gyorsa
sága mellett pompás technikai készültséggel 
vonult fel erre a mérkőzésre. A fődirigens Kö
ves volt, aki amig a túlságos munka következ
tében vissza nem esett, annyira kiemelkedett a 
mezőnyből, hogy mellette, Kalmárt is beleértve, 
alig jutott szóhoz a Hungária belső csatár
triója. Kitűnő társa volt Tallián is a fedezet
sorban, aki Hírest nagyszerűen fogta. A csatár
sorban Somogyi kitűnő egyéni játékos, aki 
nagy technikai érzékkel irányította fürge, de 
a kapu előtt széteső játékot mutatott szárnyait. 
A védelem élén Blummal pompás romboló 
munkát végzett, Kutasi mentett minden ment
hetőt, azonban a második gól helyezkedési hi
bájából esett.

A játék Hungária-támadással indul és az 5. 
percben Sebes lövésébe Kulasi oly szerencsésen 
fut ki, hogy a labda lábáról a mezőnybe pat
tan. Még Skvarek lövése okoz izgalmat, ame
lyet Kutasi kiejt, amikor a Somogy nz érezhető 
széltől is támogatva fölénybe kerül. Előbb Rá
kosi lövése ad Némothnek munkál, majd Ko
csis „hazaadott" labdáját ejti ki Németh, ami
kor a 28. percben Vadas szökteti Rákosit, aki 
a vonalig lefut és éles lövése a lécről a hálóba 
vágódik (0:1),

MEISTER SZAPPAN

MEISTER .Fz^panI
A Somogy tovább is támad, azonban Somogyi 

lövése a léc mellett csúszik el, mig Galambos 
beadását Rákosi hibázza. A 35. percben Kövei 
—Somogyi-akcióból Körösi pompás gólt lő 
(0:2). Á Hungária támad, de a Somogy is na
gyon veszélyes. .4 40. percben Molnár szökteti 
Jecklt. akinek beadását Sebes átlépi, de közben 
Szattyánt eltolja és Skvarek tiszta helyzetből 
javit (1:2).

Helycsere utón a Somogy lendül támadásba 
és Galambos két akciója csaknem bajt hoz. A 
Hungária azonban csakhamar magára talál és 
Kubala kél ízben is nngy tudással menti Hires 
bombáját, majd Molnár magas labdáját. A 
Hungária most átcsoportosítja csapatát: Kal
már center lesz, Sebes Molnár helyére megy, 
aki jobhfcdczclnck vonul, Kompóti viszont kö- 
zépfedczcf lesz. A Hungária most formális 
ostrom aló fogja a Somogy kapuját és a IS. 
percben Skvarek váratlanul hátrahuzott lab
dája Kutasi fölött hálót ér (2:2) A Somogy 
Galambos veszélyes támadásával válaszol, sőt 
a 23. percben Rákosi beadását Gacsár a kifutó 
Németh mellett góllá értékesitil Előzőleg ütkö
zött Kocsissal, ezt a bíró ellökésnek minősí
tette és a szabályos gólt nem adta megl Erre 
megtörik a Somogy ellenálló ereje és a ?fí. 
nercben Híres szabadrúgásából Kalmár (3:2), t; 
20. percben Jecki egyéni akcióból lő gólt H-2). 
Most Somogyi megsérti a bírót, all őt kiállítja 
maid a 38 percben Szattyán faultolja a kitörő 
Kalmárt, aki a 11-esből beállítja a végered
ményt (5:2).

ABBAZIA PALACE-HOTEL
A szá'loda előttiu.l strandfürdő megnyitása május elsején. SaJátkapanák. 250szoba, mind
egyik folyóvízzel, balkonnal és tengeri kilátással. Nyári idényben mérsékelt árak. Ugyan
azon veMtéa alatt mint Reglnahotel*  ezelőtt Stefánia. Kunz Jenő vezérigaigaU
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AZ O JSÁG
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amelyektől egész Budapest gurulni fog a nevetéstől
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Nem lehetett behozni a 
ferencvárosi gólelőnyt 

Ferencváros— Sabaria 1:0 (1:0)
Szombathely, május 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Szombathelyen csaknem bajnokverés tör
tént! A kiesés réme által fenyegetett Sabaria 
nem hiába igyekezett levinni otthonába a Fe
rencvárost. A lélfenlairtás ösztöne határtalan 
önbizalmat öntött a szombathelyi együttesbe és 
valósággal szárnyakat adott a csapatnak A 
meccs a Sabaria részéről jól indult.

A csapat lényegesen jobb volt nagy ellen
felénél.

Hogy ennek ellenére is vesztesként kellett el
hagynia a pályái, az. a szombathelyi csapat 
nagy balszerencséjének tudható be.

A ferencvárosi csapatban Túrái és Rázsó bá
gyadtan játszottak, Kohut jó volt, de eredmény
leien. Teljesen kifogástalan játékot csak a köz
vetlen védelem produkált

A szombathelyi csapatban Wcinhardt jól vé
dett. A gól azonban kezei közül perdült be a 
hálóba. Kitűnő teljesitményl nyújtott Buresch 
és Tárnok és góljaiktól csak a szerencse men
tette meg a ferencvárosi kaput. A szombathelyi 
közönség egyébként kél tizenegyest reklamált

Az első félidő egyenlő erejű ellenfelek játé
kát mutatta.

A mérkőzés egyetlen, egyben győztes gólját 
a Ferencváros már a 6. percben megszerezte 
Takács II. lövéséből, amely Wcinhardt ke

zeiből kiperdülve, ért hálót.
A második félidőben azután fölénybe került 

.. Sabaria, ám a kiegyenlítés lehetősége a fe
rencvárosi védelem biztonságán meghiúsult.
a

Pénzkölcsönt
folyósítunk kereskedőknek 
gyorsan, előnyösen árufedezet ellenében. 
Budapesti Hitelbank Áruosztálya, 

Akadémia-utca 3. szám.

A bajnoki finis izgalmai 
felőrölték a Harminc

hármasok idegeit 
Boeskay—Budai 33-as 4:1 (2:0)

Debrecen, május 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) A Harminchárinasoknak a tavaszi sikerek 
alaposan megnövelték a tekintélyét:

háromezer néző vette körül vasárnap a 
debreceni pályát.

A meccs elején megnyíltak az ég csatornái és 
májusi eső permetezte be a pályát, nem nagy 
örömére a nézők ezreinek, na meg a bajnoki 
tornát vívó huszonkettőnek.

Az ég felhőkárpitja azonban nemsokára ki
derült, nagy örömére a publikumnak, amely jó 
fulballidőt kapott, de magas színvonalú játékot 
kevésbé.

A Harminchármasok nem váltották be a 
vendégjátékukhoz fűzött reményeket.

A játékuk korántsem tárta a publikum elé 
azt a képet, amelyet híre és eredményei után 
jogosan elgondolt, szemben a Bocskayval, amely 
a közepesnél valamivel nagyobb teljesitményl 
nyújtva,

érdemes győztesként hagyta el a pályát.
A Boeskay vasárnapi támasza Semler volt. 

Teleky jól irányitolt, Markot a részére jutott 
kevés labdával jól gazdálkodott, mig Vincze 
igen gyakran hálra kalandozott. A fedezelsor- 
ban Wampelich és Sághy inkább a mérkőzés 
második részében volt elemében. Jó volt ellen
ben a közvetlen védelem, amely clejétől-végig 
garantálta a csapat biztonságát.

A 33-asoknál ismét Lantos volt az, aki meg
tartotta fölényes labdabiztosságát. Kitünően 
védett és a gólokról nem tehet. A védelemben 
Oláh, a fedezetsorban Kaltenecker végeztek ki
tűnő teljesítményt. A csatársorban ismét Em
ber volt a legjobb, mig Titkos játéka csalódást 
keltett.

A játék debrecen' támadással indult. A 8 
nercben Semler a Morfintól kapott jó labdát 
Telekynek passzolta, utóbbinak lövését Lantos 
kiütötte és a labdára startolt Markos labdája 
hálót ért. A Boeskay támadásai a 16. percben 
érlelnek ismét gyümölcsöt, amikor Semler 
megszerzi a második gólt. A szünetet kővető 
első percekben a 33-asok támadlak és a budai 
offenzina eredményeként Steiner 2:1-rc javított 
Boeskay most rákapcsolt, a 16 percben Mar 
kos lejutott és a jobboldalról irányított éles 
lapos lövése Lantos mellett keresztüljut a kapu
vonalon. A harmadik debreceni gól után a

A 8. percben jut először 
de mindjárt eredményt is

keresztül utat

a Bástya, so- 
a 22. percben

Possáknt, aki

budai osapat visszaesett és az időközben fél
gőzzel játszott Boeskay ismét erősített. Az 
eredmény: Semlernek a 35. percben rúgott szép 
gólja. A Hanninchármasok most már hasztalan 
indítják el veszélyes támadásaikat, az ered
mény nem változik

A szegedi záporeső el
mosta Kispest pontszerző 

reményeit
Bástya—Kispest 3:0 (2:0)

Szeged, május 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-i 

tése.) Nem vári és meg nem érdemelt súlyos ve
reségei szenvedett Kispest vendégcsapata a 
Tiszaparti metropolisban. Vasárnap délután ha» 
talmas zápor vonult át a városon,amely a mér
kőzés megtartását késleltette. A pálya talaja 
teljesen felázott,

a csatakos, csúszós talajon reális Játékról 
szó sem lehetett.

i A Bástya csapatának nagyobb technikai ludá- 
i sán nem érzett meg annyira ez a hendikep, 

annál súlyosabban érezte meg a természet sze- 
i szélyes beavatkozását a különben törhetetlen 

elszántsággal játszó Kispest csapata, amely igy
• a nagyszerűen funkcionáló Bástya védelemmel 

szemben nem tudott eredményes lenni.
A mérkőzést Kispest támadás vezeti be. Nagy 

támadó kedve egy időre lendületben tartja a 
vendégcsapatot, de a Bástya védelme szilárdan 
állja az ostromot. ‘ ' ’’
szóhoz a Bástya, 
ér el.

Wégner a 16-os táján gáncsolja Schmartzot. 
A szabadrúgásból Wcighoffer irtózatos erejű 
bombája a kispesti falankszen 
tör Dénes hálójába (1:0).

Folytatólag is frontban marad 
rozatos támadásai, azonban csak 
hozzák meg az eredményt.

Schmartz ügyesen kiugrasztja , -
kivárja a kifutó Dénesi és mellette a sarokba 
plassziroz. (2:0).

Ezután Kispest támad és a félidő végéig nagy 
fölényben marad. Minden pillanatban várható 

' a gól, azonban a legjobban kidolgozott akcióid 
som sikerülnek, morf a Bástya kitűnő védelme 
élén Korányival és Benedekkel sikerrel lép 

’ közbe és gól nélkül ússza meg a félidőt.
A második félidő Kispest támadások jegyé

ben indul, mégis a Bástya ér el gólt
.4 12. percben Possák a /élvonalról Indulva, 

kijátssza az egész kispesti védelmet és lapos 
lövését Dénes már nem tudja parírozni. (3:0).

Pár perccel később majdnem újabb gólt 
szerez a Bástya, de Varga lövéséi Dénes sz 
utolsó pillanatban ritkán látott gyönyörű ro- 
hinzonáddal. kornerra menti. Ezután Kispest is 
felnyomni és veszélyesen fenyegeti a szegediek 
kapuját, Fürstner és Dudás biztos gólnak lát
szó lövéseit azonban a nagyszerű formában 
levő Benedek ritka bravúrral menti. A mér
kőzés utolsó percében majdnem növeli a 
Bástya n gólok számát. A kiszökő Possák gán
csolásáért a 16-oson megítélt szabadrúgásból 
WcigliofTer csaknem megismétli előbbi bravúr
ját. de Dénes most gyönyörűen kornerra menti 
a biztos gólnak látszó rúgást.

A Bástya csapatából a teljes elismerés illeti 
a nagyszerűen játszó Korányit és Benedeket. 
A csatársorból Possák ismét energikus játéká
val tűnt ki. Az. újonc Bogdán nagy lámpalázzal 
küzdőit és nem tudott csapata javára lenni.

Kispest csapatából ugyancsak a közvetlen 
védelem teljesítménye emelkedik ki. Dénes két 
gólban benne volt, de ettől eltekintve, pompá
san védett. A csatársorból Fürstner és Sen
key II. játéka vált ki.

A kieséstől menekülő 
Vasas jól startolt, de 

mégsem boldogulhatott az 
újpesti finissel szemben 

Újpest - Vasas 4:1 (1:1)
A vendéglátó újpesti csapat erősen készült a 

Vasasok fogadtatására. Ezen nem is lehet cso
dálkozni, hiszen mindenkinek még élénken 
emlékezetében van a Vasasoknak az őszi sze
zonban Újpest fölött aratott 3:0-ás győzelme. A 
játék az első félidőben még egyenrangú ellen
felek izgalommcntcs párharcát mulaltn. sőt az 
1:1 arányban végződött félidő után még Vasas
fölény is veszélyeztetett, most azután megin
dult nz újpesti gőzhenger, amely azután alapos 
munkál végzett

Újpest csapata a Spitz ellen clkövetelt gáncs 
miatt mór a 10. percben tizenegyeshez jutott, 
óm P. Szabó pcnnltyjál Szülik kornerre sze
relte. A 22. percben már a túlsó oldalon ítélt 
a biró tizenegyest, amelyet Himmer értékesí
tett góllá. A 29 percben Auer kiszökik és már 
benn van a kiegyenlítő-gól. A második fél ' 
első negyedórájában Vasas-fölény mutatkozik, 
de most mór egyre Jobban kidomborodik Új
pest technikai fölénye. Aucrnek a 23. percben 
lőtt gólját offszájd miatt érvénytelenítette 
ugyan a biró, de két perc múlva már érvényes 
gól terheli a Vasas-hálót. Auer lőtte a harma
dik gólt Is, majd Rottlemek a határbiró meg
sértése miatt történt kiAllittatása stán Boisányi 
b-állítja a végeredményt.
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Pozsonyban és Lipcsében is tönkreverték 
angol vendégeinket

A kontinensen túrázó angol csapatok közül 
eddig a Huddcrsficld Townhoz volt szeren
csénk, amely bizony az angol fulballtudományt 
illetőleg cgyállnlábnn nem tudta meggyőzni a 
magyar közönséget. Ezért kisérjük figyelemmel 
furája eredményeinek további alakulását, más
felől tekintetünk a Ncwcastle United felé irá
nyul, amely bécsi veresége után vasárnap Po
zsonyban vendégszerepelt és Űrnap! vendégünk 
Írsz. Mindkét angol csapat súlyos vereséget 
pzenvcdelt, de különösen

megdöbbentő a Neweastle pozsonyi vere
sége, amely kizárttá teszi azt a körülményt, 
hogy az angolok teljes ligarsapalukat állí

tották ki a kontinensen.

Erélyes vizsgalatot kell indítani ebben az ügy
ben és panaszt kell emelni az angol szövetség
nél, mert a sporterkölcsökhe ütközik egy ilyen 
csapni ellen válogatott csapatot kiállítani akkor, 
pmikor a 8:1-re győző Bratislavát elmúlt héten 
■ Bocskay megsemmisítő arányban legyőzte.

Bratislava—Ncwcastle l'nlted 8:1 (2:1)
Pozsony, május 26.

Nagy érdeklődés előzte meg az angol csapat
• - r

vendégjátékát és a pozsonyiak ugyancsak ambi
cionálták a jó eredmény eléréséi. A Bocskay 
pünkösdi vendégjátéka nagyon használt a Bra- 
tislavának, amely gyors és leegyszerűsített 
akcióival olyan futballt mutatott be, hogy a 
gyenge angol csapat alig tudóit hová lenni a 
bámulattól. A Ncwcastle United kompletten (I?) 
állott fel, csuk Cummingham helyén játszott 
Chahners, aki a csapat egyetlen gólját lőtte.

A Bratislavából különösen jól játszott a csa
társor, élén IJhcrrel, aki négy gólt lőtt. Az an
golok bágyadtan mozogtak és egyáltalában nem 
ambicionálták a játékot, ami nagy visszatet
szést szült.

A gólok sorát a 6. p.-ben Uher nyitja meg. 
Chalmers egyenlít, a 44. p.-ben Griboj javít. A 
második félidőben Bratislava döntő fölénybe jut 
és Sóval, Uher, Bulla és Gombai révén vígan 
rúgja góljait.
Középnémetor.szág — -Huddcrsfleld Town 5:3 (0:1)

Lipcse, május 26.
Az angolok csak egy félidőn keresztül voltak 

méltó ellenfelek, amikor a vezetést is megsze
rezték. A második félidőben a németek fölénybe 
kerülnek és biztosan győznek.

A „matadorok**  legyőzték a „dragonyosokat", 
a „tigrisek" a „kalózokat"

Válogatott vizípólócsapatunk 
fölényesen győzött Berlinben

Budapest—Berlin 8:2 (5:0)

A pompás margitszigeti lovaspóló pályán 
nagyszámú és előkelő közönség élvezte végig a 
Magyar Póló Club vasárnapi társadalmi és sport
eseményét. A hatalmas autótábor méltó kerete 
volt a festői szépségű pályának, amelynek 
nézőterén szinpompás tavaszi toalettek emelték 
u vasárnapi sportesemény amúgy is szép 
pőségcil.

A klubtribünön ott láttuk Horthy Miklós 
Hiányzót feleségével, gróf Bethlen István 
niszterelnőköt családjával, a mecklenburgi 
cognőt, Gömbös Gyula államtitkárt és r.^., 
Rakovszky Ivánnál, Álgya-Papp Sándor állam
titkárt családjával, Scitouszky Tibornál, Jakoby 
Ágoston ezredest nejéről, Bárcziházi Bárczy 
István államtitkárt, Tarján Mihály dr.-t és az

kiil-

A második liga vasárnapja
Pécn-Buranya—Zala-Kanlzsa 4:3 (2:1)

A Zala-Knnizsn ifjú amatőrökkel fclfrissitell 
csapata a lelkesedésből alapos leckét adhatott 
volna indiszponált ellenfelének. A Pécs-Bara- 
íiyát nagy balszerencse üldözte a mérkőzésen, 
csatársora rengeteg helyzetet hagyott kihasz
nálatlanul, sok esetben pedig a kapufa tartotta 
fel a csatárok lövéseit. A Pécs-Baranya a sérü
lések folytán erősen tartalékos csapattal vette 
fél a küzdelmet. így Krebsz helyén Foőr ját
szott, akit a fedezetsorban I.iptliay helyettesí
tett, míg Deierl helyén Jandala védett. A mér
kőzés hallatlanul változatos és izgalmas volt 
és mi sem jellemzi jobban a hangulatot, mint
hogy Gerő bíró négy II-est ítélt, amelyből hár
mat n Baranya értékesített, viszont Kanizsa 
kihasználatlanul hagyott.

A gólokat Pécs részéről Trilz (2), Dóra, 
nizsa részéről pedig Nagy lőtték.

Attllla—Báknspalota 5:0 (1:0)
A miskolci bajnokjelölt fölényesen bánt 

Rákospalotávul, ' • ......
módon 
ugyani) .
hói pedig két játékost kiállított. Rákospalota 
cAapatának tagjai szukcesszive elhagyták a pá
lyát, úgy, hogy n mérkőzés vége felé már csak 
hét palotai játékos maradt n pályán. A gólok 
közül Siklósén keltőt, Pimpi, Pelerfreund 
Pornazi egyet-egyet szereztek.

Bnk TK—Vác FC. 0:0 
Turul - Soroksár 3:2 (3:0) 

Erzsébetváros—Terézváros 2:2 (2:2)

Kn-

amely eléggé cl nem Ítélhető 
fegyelmezetlenül viselkedett. Amikor 

a bíró az Attilából 1, a palotai csapat-

és

A BBTE országos 
atlétikai versenye

Az idei szezonban hatodik atlétikni verse
nyét rendezte a BBTE, nagy egyesületeink kö
zött ax egyetlen, amelynek vezetősége fáradtsá
got és költséget nem kiméivé iparkodik az elő
rehaladt szezon ellenére is stagnáló atlétikánkba 
életet vinni. A szimpatikus budai egyesület 
munkásságát ezekben az időkben, amikor fizető 
nézőt legfeljebb tucatjával lehel látni, nem is 
méltányolhatjuk kellőképpen. A tegnapi ver
seny nagyobbrészt II. osztályú számokból ál
lott, a 10\300 m. stafétán és a 150 m. sikfutá- 
som kivül érdekesebb küzdelmet nem eredmé
nyezett. de mindenesetre biztositolla az atléti
kai szezon folytonosságát.

Részletes eredmények:
>00 m. síkfutás (I. os:t ): 1. Gyula) (MAC) 1 

, 25.2 mp. 2. Bejczy (MAC) 1 p. 26.6 mp. 3. 
Fai kas (MAC.) 1 p 25 8 mp.

i:>0 m. siklatás <1 oszt ). 1 Raggambi (BBTE) 
16 7 mp. 2 Szalay (BBTE) 17 mp 3. Odry 17 
mp

Magasugrás (bajnokok kizárva): 1. Udvardy 
(BBTE) Í78 cm 2 Farkas Gyula (MAC) 178 
cm 3. Obilz (BEAC) 178 cm.

Su/i/i/<’l>ás I oszt: i Mihályi (MAC) 1321 
cm. 2. Hunyadi (BBTE) 1312 cm. 3. Balázs 
(FTC.i 1232 cm.

I<H) m. síkfutás (bajnokok kizárva): 1. Nagy 
(FTC.) 111 mp. 2 Barsi (BBTE) 114 mp. 3 
Odrv (BBTE) 11.5 mp

Gerelyvclés hendikep: 1 Juhos (BTC) 5735 
cm. (10.5 ni e.). 2 Snkré.n.yessy (MTK) 5500 
cm. (3.5 ni c.). 3 Takács (Postás) 5450 cm. 
(4 5 m. c )

200 m gátfutás junior: 1. S/enlgvőrgyi 
(MAFO mp 2 Jnhn (MTK) 27.6 mp
Uichlag II mii 26.0 mn

15QO III stkf.ifos n-ajnokok kizárva): 1 Bel

II.
3
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előkelő világ számos kitűnő reprezentánsát.
Morgan őrnagy sípjelére előbb a „matado

rok” állatnak fel a „dragonyosok” ellen.
Győzlek 9:4 arányban a matadorok

és pedig Wenckheim József gró/ és a mecklen
burgi herceg pompás játékával. A mezőny leg
jobb tagja azonban Sorg Jenő volt, aki viszont 
a vesztes csapatban játszott.

Ezután a „tigrisek” mérkőztek a „kalózok" 
ellen. A küzdelemből az ifjú gróf Bethlen Ist
ván és az angol Holder kapitány állal vezérelt 
tigrisek győzlek, míg az ellencsapalban Ra
kovszky Iván dr. és Lipcsey ezredes játszottak 
jól. A kitűnő rendezés Bcrnáth Endre főhad
nagy érdeme. g. i.

lőni (MAC) 4 p. 11.8 mp. 2. Ferihegyi (MTK) 4 
p. 17.6 mp. 3. Lakos (Törekvés) 4 p. 18.2 mp.

70X300 m. stafétafutás-. 1. BBTE (Odry. 
Barsi, Szalay, Villányi, Gergelyfy, Albrecht, 
Hűbéri, Hargittay, Dárday, Raggambi) 6 p. 18.2 
mp. 2. MAC 6 p. 20 mp. 3. MTK 6 p. 27 mp.

4X/Ó0 m. stafétafulás II. oszt. A) cső;
1. MAC (Áts, Bognár, Percei, Somfay II.) 
mp. 2. MTK 46.6 mp. 3. BBTE 46.6 mp. C) 
port: 1. Postás (Takács, Breycr, Dékány, 
mentisz) 46 mp. 2. MTE 46.3 mp. 3. MÁV 
mp.

A) csoport:
45.8 
cso- 
Kle-
47.6

Bíztató eredményekkel 
indult az uszószezon

me-
---------- _ -------- sze

zonnyitójaszóversenyéi. Az egyes számok köze- 
j— . hoj-jnk csupán Mészöly ért

A BEAC uszóversenye
A Csészéi rfürdő nagy uszodájában népes 

zönyök indulásával rcmdozle meg a BEAC 

pes eredményeket l:..t„!_, , ' ... ...
cl a 100 ni gyorsuszásban másodszor kiúszott 
1 p. 03 idejével abszolút értékes eredményt.

Részletes eredmények:
/00 m. gyorsuszás I .oszt.: 1. Mészöly (BBTE) 
1 p. 03 mp. 2. Hollósi (MTK) 1 p. 07.2 mp. 200 
m .mellúszás I. oszt.: 1. Feuchtinger (FTC) 3 
p. 11 mp. 2. Melchner (FTC) 3 p. 18.2 mp. 3. 
Tóth (UTE). 100 m. hölgy hátuszás I. oszt.: 1. 
Szőke Kató (NSC) 1 p. 38.4 mp. 2. Vermes 
Magda (FTC) 1 p. 41 mp. 200 m. hölgy gyors
úszás: 1. Sípos Manci (NSC) 3 p. 33 mp. 50 m. 
hölgy mellúszás kezdő: 1. Weinstein (UTE) 48 
mp. 50 m. gyorsuszás junior: 1. Búzás (UTE) 
31.2 mp. 3X50 m. vegyes staféta: I. BESzKÁR 
1 p. 43.2 mp. 2. BBTE. 3. FTC. 3X50 m. hölgy 
vegyes staféta: 1. NSC ai 2 p. 07.6 mp. 2. FTC.
3. FTC b). Vizipóló: MTK—FTC 7:1 (1:0) ba
rátságos.

Vasárnapi sporthírek
X Rekordot eredményezett a Világosság K. 

K. jubileumi 100 km.-es országul! versenye. A 
fennállásának húszéves jubileumát ülő sike
rekben gazdag Világosság Kerékpár Kör nagy
szerűen sikerült, pompás uj rekordot eredmé
nyezett országúti versennyel ünnepelte meg a 
nevezetes évfordulót. A gödöllői országul 6.8— 
56—6.8 km. terepszakaszán megrendezett 100 
km.-es országúti kerékpárosversenyben 190 in
duló ült gépre. A? elsőségért mindvégig elkese
redett küzdelem folyt, amely csak az utolsó 
métereken dőlt cl a legminimálisabb különb
séggel. Győztes Vidn László (BSE). Ideje 3 óra 
10 p. 10 mp. országos rekord (régi rekord: 3 ó. 
17 p. 52 mp.), olyan eredmény, amely nemzet
közi viszonylatban is elsőrangú. Utána Vida 
M. (MKSz) 3 óra 10 p. 16.2 mp. és Istenes (UTE) 
3 óra 10 p. 16 4 mp. szinten jóval a regi re
kordon belül kerekezlek a célba.

X A Borúira—Ijicoste pár nyerte Franciaor
szág férfi páros lenniszbajnokságál. Kétórás 
gyönyörű küzdelem után elsősorban Borotra 
állóképessége révén 6:3, 3:6, 6:3, 3:6, 8:6
arányban legyőzték a Cochct Rrugnon párt.

X Kehrllng a francin bajnokságért vivőit küz
delemben vasárnap Parisban 6:4, 6;4, 6:1 arány 
bán legyőzte Martin Legeh.iyt.

X Belgium legyőzte Franciaországot, Skócia 
Norvégiát. I.üttich. Belgium—Franciaország 4:1 
(2:0). Re rgen. Skócia Norvégia 7:3.

X Snl.imnndcr SC—Gyárfás Club 3:2. Buda- 
gsöngye. A Salamandcr SC. állandó föhnyben, 
igen s/cpen játszott és megéldcniclten győzött.

Berlin, május 26.
A magyar csapat
Bródy, — Ivády, llomonnay. Keserű II. — 

Vértesi, Németh, Halasi 
összeállításban vette fel a küldelmet s meg-

Minden megvan a

Lancia-Lambdaban
amit a tökéletes automobiltól kívánni lehet:

Síma. lassú menet átkapcsolás nélkül a nagy
város forgalmában.

Utolérhetelen gyorsaság nz országúton és a 
hegyekben.

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

Mindeddig utánozhatatlan, tökéletes rugózás, a 
legrosszabb utakon is.

AUTOMOBILnrnOZATALI BT.. BUBAPEST
IV, KOSSUTH LAJOS-UTCA 3. TELEFON: AlHOMATA 8.r>6—28.

AUTÓNAPLÖ
)( A második nevezési zárlatig újabb nagy

számú nevezés történt a Concours d‘Elégance-ra. 
Előzetes híradások több ízben beszámoltak ar
ról, hogy Az Úrvezető május 30-án, Űrnapján 
délelőtt fél 11 órakor rendezi a MAC margitszi
geti sporttelepén Concours d‘Elégance-ál ügyes
ségi versennyel egybekötve. A szezonnak ez a 
rendkívül jelentős automobilista eseménye már 
hetek óta foglalkoztatja a közönség érdeklődé
sét s az ügyes rendezőség mindent elkövetett, 
hogy a verseny a legmesszebbmenő várakozá
sokat is kielégítse. A zsűri, a startlista, a con- 
cour és az ügyességi verseny jól megoldóit pro
gramja mind annak bizonyítékai, hogy az 
idei Concours d'Elégance magasan kiemelkedik 
a legjelentősebb és legelőkelőbb események kö
zül is. Bár a benevezett kocsik között a Buda
pesten is jól ismert európai és amerikai már
kák úgyszólván kivétel nélkül mind szerepel
nek, mégis nagy meglepetés lesz az, hogy a

eonnnrie
)( A „Budapest**  Sport Egyesület motorszak

osztálya 1929. évi junius 2-án, vasárnap dél
előtt 10 órakor kezdi meg a Hármashatárhegyre 
országos gyorsasági hegyi versenyét, amelyet 
automobilok, szcikll árok és motorkerékpár
vezetők részére rendeznek A verseny útvonala: 
Szépvölgyi-ut, Guckler Károly-ut. A start az 
ürömi-utcai Újvilág-kápolnánál van. A ver 
seny célja pedig a Hármasihatárhegyi BSE tu- 
ristaház előtt 270 méterrel. A verseny útvonala 
5030 m. hosszú. Magasság különbség: 335 mé
ter. Átlagos emelkedés 6.6%. Maximális emel
kedés 18% 100 méter hosszúságon. A verseny 
országos jellegű és a versenyautomobilok ki
vételével nyitva áll az összes csoportok szá-

CUKRÁSZOK, PÉKEK

RENAULT
kombinált személy

es teherautó

KIITIAX
lÓM’OKT

Büszke nyerte 
az Osztrák kancadijat.
bécsi derby-miting második napján futót- 
az Osztrák kancadijat, amelyben Pctáno- 
" * ' * könnyen, hat

... magyar tulajdon
ban levő Nemulass és az osztrák Perle előtt 
A részletes eredmény a következő:

I. 1. Bed Dragon (’/in) Szilágyi, 2. Eisberg 
(Vl) Szénié. F. m. Bambusz, Hunyad. — II. 1. 
Szerencs (2%) Takács I.. 2. Primula (2%)
Szabó. F. m. Alamuszi, Arnolda. — in. l.MI- 
rakel (*/io)  Szabó L. F. m. Hcrmcs, Bibika, 
Róza. — IV. 1. Büszke (R/io) Schejbál. 2. Ne mu
lass (2'/t) Gulyás, 3. Perlc (4) Szabó. F m. Para 
bcllum, Baby, Daca, Luvkv slrikc, Hnrmonic. 
— V. 1. Llluschka (1%' Szilágyi, 2. Rázd le (4) 
Gulyás, 3. Chnmisso (1) Balog. F. m. Chaplin, 
Cara min, Frauenlob, Lady golighlhy, Mcvistn, 
F.lisa. Min. Osmnn, Pascha, Tamara. — VI. 1. 
Pnstrana (2) Albrecht. F. m. Esz^madta. — 
VII. I. Dnrk Rock (2%) Sznhó. 2. Pollit (1%) 
Szilágyi. 3 Bu'togntó (4) Schejbál. F. m. llop 
Toy, Woolrag, Horthy. Hislrio, Lobau.

A 
Iák 
vits József lova Büszke, igen 
hosszal győzöll az ugyancsak 

semmisítő arányban győzte le a lelkes, de 
lechnikátlan németeket. A II. félidőben oly 
nagy volt a magyar csapat fölénye, a tempót 
nem bíró németekkel szemben, hogy az iramot 
lefékezte.

Elsőrendű anyai, óraműszeren precíziós 
kidolgozás, szinte hihetetlenül hosszú élet
tartam.

A legnagyobb!) kocsit is túlszárnyaló teljesít
mény mellett a legkisebb kocsiknál is kisebb 
benzin-, olaj- és gumifogyasztás.

A legnagyobb stabilitás, ami autónál elérhető.
Gyömyörű külső forma, amely ehér attól a 

sablóntól. amely ma már minden taxin is 
látható.

karosszéria építése és díszítése terén mennyi 
uj ötletet és szépséget tudnak produkálni az 
autógyárak. Keibl, Van den Piacé, öffag, Fis- 
her, Farina, Ambi-Bud, M. Casaró, Rietti, St. 
Dilier, Erdman-Rosy, Aura stb. stb. felvonul
tatják Budapesten is szokszor megcsodált és 
eddigelé csak a külföldi nagy Concours d'Elé- 
gance-okon látott művészetüket. Az idei con- 
courson a mi karosszériásaink is be akarják 
bizonyítani, hogy minden tekintetben képesek 
felvenni a versenyt nagyhírű konkurenseikkel. 
Hetek, sőt hónapok óta lázas munka folyik és 
érlesülésseink szerint sok olyan gyönyörű kocsi 
épült a magyar karosszériagyárak műhelyeiben, 
amelyek még felül is múlják majd a külföld
ről behozott kocsikat. A rendezőség igen he
lyesen méltányolni akarja a magyar ipar mű
vészeinek ezt a törekvését és ezért a legszebb 
magyar karosszériákat külön kitüntetésben 
fogja részesíteni. Nagy Géza, Metalló, Balogh és 
Tánsa, Ludovika, Zupka Lajos és Fia, Schillin- 
ger Gyula és Tücsök István neveivel szerepel
nek a nevezési iveken, mindannyian tudásuk, 
ízlésük legjavát adva.

mára. Csupán versenyautók nem vehetnek részt 
a gyorsassági és hegyiversenyen. Mindenki be
nevezhet, akinek szabályszerű versenynevezői 
igazolványa van. Cégek azonban csak oly széria 
gépeket nevezhetnek, melyeket bárkinek a be
jelentett katalógus áron eladni hajlandók. Ezt 
az árat a nevezésnél meg kell adni. Motorke
rékpárok vezetői és a mcllékkocsik utasai ré
szére a KMAC által hitelesített fejvédő sisak 
viselése kötelező. Nevezési határidő 1929 májns 
27-én 20 órakor. Nevezési hely: a „Budapest**  
Sport Egyesület titkári hivatala a Millenáris 
sporttelepen. Az uíónevczés határideje: 1929 
május 29-én 20 órakor.

kombinált személy
es teherautó
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Káposztásmegy éri versenyek
Nagy közönség előtt, a 

folytak le vasárnap az 
versenyei. Az lnkey Antal 
küzdelem után Kohold 
Schnecsy századossal

A részletes eredmény a
1. 1. Sári néni (’/to) Peiezcl fh. 

Sárga, viola. 3 h. 10:12. • - -
Klárika (2) Sínnek. F. in........... .. ..........................

III. 1. Kohold (2'á) Sclmcczy szus., 2. Szamos 
Endródy fh. F. m.: Arany bogár 
10:56, 18, 15. — IV. a. áwsííiiiáai, \i>“> </ ..••o.vj 
Potya (5) Páiyi fh., 3 Álarc (Ifi) Grash. F. m.: Man
darin, Alpár, Sóvár. Mcneiaus, Bicsk.is. *.'4  h. 10:1K. )•’. 
10, 28. V. 1. Klapee (“/:«) Schnecsy szds.. 2. Talált 
kincj (3) Csernovils, 3. Fellegvár (2) Endródy. F. m-: 
Hózsabimbó, Eszék, Pamina, Bonn Dea. Caprice. II.. 
csínom Palkó. 1 h. % h. 10:21. 12, 14, 13. - ' I. l- 
Elöljáró (2W) C.seszkovics, 2. Hurry hope (part) 
czián, 3. Paprikás (4) Podoljók. F. m.: Mac Donald. 
Ne állj meg. Mon plaisir. Dohnány, Tcgethoff. lejh. 
l'ú h. 10:18. 15, 13. 20. - VII. 1. Basaharc (5) Cscsz- 
kovics. 2. Tini (l’.-j) Hujber, 3. Mirabclla (4) Pérzi. 
F in.: Sarkos, Scverina. Eszménv, Poseuse, Tran- 
saipina. Missy. Nyíl. 2 h 10:87. 19, 1 í. 111.______ __

megszokod keretben 
Urlovas Szövetkezet 
emlékversenyt szép 

nyerte nyergében 

következő:
. ...zcl fh. F. m.: Verka, 
II. í. Labrador (I) Bódé, 2. 

Pravda, Antinca. Fejh. 10:66. 
szus., 2. Szamos (parii 

.................. Aranybogár, Kikerics, Nesze, ló- 
18, 15. — IV. 1. Ilocománr (pari) Mislcy fn . 2. 
(5) Páiyi fh., 3 Álarc (Ifi) Grosh. F. m.: M--“ ti; —1. . h'- I. «n-1U •-

Szakomosiss
A szerkesztésért és kiadáséit felel: 

Dr ELEK Hl’GÖ
Kiadja :

„A Hétfői Lapok- UJs.'.m általat.
NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS


