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Tomboló botrányok között 
puccsszerűen szétoszlatták 
kétezer orvos vigadói ülését
Rendőrök küldték el a Vigadótól az izgatott orvosokat

A magyar orvostársadalom sorsdöntő napja 
vo|t a vasárnap: a Magyar Országos Orvosszó- 
ssetség jelenéről és jövőjéről tanácskozott a 
monstre közgyűlés, amelyre

Budapestről és vidékről tfflbbezer orvos
Jött össze a Vigadó nagytermébe. A zsúfolt te
rem pódiumán ott ült Verebéig Tibor, ax el
nök, Johan Béla államtitkár a belügyminiszter 
képviseletében, Sipőcz Jenő főpolgármester, a 
különböző minisztériumok képviselői, Csilléry 
Andris, a MONE vezére, továbbá az orvouzö- 
vetség tisztikara. Tulajdonképpen hdrom párt 

'''^összecsapását várták vasárnap: az első az ed
digi vezetőség pártja, a MONE, a második a 
liberális orvosok csoportja, a harmadik a jobb
oldali EPOL, as Egészségpolitikai Társaság.

▼kedrnapm virradó éjszaka fonton tárgya
lások

trtán a MONE és « liberális orvosok egyik 
frakciója: a liberális pénztári orvosok csoportja 
főbb pontban megegyezett. A vasárnapi köz
gyűlés e vezetőség pártjának az EPOL-lal való 
izgalmas, példátlanul heves összecsapása volt. 

Verebéig Tibor elnök megnyitóbeszédében 
hangoztatta, hogy az elmúlt évek Jelszavak ivei 
voltak. Veszedelmesek a jelszavak, ha egyéni 
érdekek leplezöi. Allástfoglalt az orvosi bürok
rácia ellen. Rámutatott arra, hogy uj tárgya
lások küszöbén állnak, az OTBA rossz emlékei 
még rontják a hangulatot és

a tervezett magánbiztosító körül lángolt a 
harc.

Ezután Sipőcz Jenő főpolgármestert egyhangú 
lelkesedéssel tiszteletbeli taggá választották. 
Verebéig professzor üdvözlésén) a főpolgármes
ter szép beszédben felelt. Szavaiból kiáradt az 
orvostársadalom iránti szeretet és megbecsü
lés.

Körmöczl Zoltán jelentései után Keleti Jó
zsef főtitkár határozati javaslatot terjesztett 
elő, amely ezerint a kamara létevülése után is, 
megváltozott hatáskörrel, de

életben kell tartani az orvosszövetaéget
Másik javaslat szerint le kell szállítani a szö
vetségi tagdijat. Amikor a főtitkár a szövetség 
vezetőségének munkáját méltányolta — egy
szerre felzudült a zsúfolt terem. Elkeseredett 
közbekiáltások hangzottak cl, az ellenzékiek 
kiáltorni kezdtek:

— Lemondani!
— Éljen a vezetőség! — replikáról! a veze

tőség pártja. Keleti a liberális tagdijkezelésről 
beszélt, hangoztatva, hogy 40.000 pengő tag
dijat engedett el az orvosszövelség. Emőd\ 
Aladár vezetőség-párti beszéde alatt egyre 
Vedelt az izgalim.

Zúgott, viharzott a terem, 
amikor az EPOL egyik prominens tagja 
fgámosi János felszólalt. Már beszédének 
kezdésekor rengett a hatalmas terem az

végül határozati javaslatot terjesztett elő, hogy 
mondják ki, hogy az eddigi szövetség nem felelt 
meg hivatásának is helyette

uj szervezetet kell alapítani.
Újabb tomboló botrány fogadta ezeket a sza
vakat. Hosszú ideig tartott, amig a következő 
szónok, a székesfehérvári Schönfeld Ferenc 
szóhoz jutott. Nagy orkánban jelentette ki, 
hogy orvosok akadályozták meg a' vezető
ség munkájának sikerét. Bár OTI-orvos, lánd
zsát tört

S acabad orvosválasztás meU^tt, . , 
mire lelkesen megtapsolták. Elismerését ftjezTe 
ki az egész vezetőség Iránt, mire at egyik ol
dalon felhangzott ar éljenzés, másikon a pisi- 
szegét.

megbec&ü-

növe-

megrótta a kivonulókat, hogy a szociális Iá
mertetést nem hallgatják végig. Bakács György 
a külföldi, Borbély Mihály a hazai betegbizto
sítási viszonyokról adott elő tanulmányt, majd 
Keleti József a jövőbeni megoldás lehetőségéről 
beszélt Az orvosok várták, hogy ezután hatá
rozathozatal következik a betegbiztosítás kér
désében, de

Verebély elnök meglepetésszerűen bere-

akarták megtámadni ■ szövetség mostani ve
zetőségit és

a tánsadánek hátterében asemélyl vonatko- 
aásu kérdések

vannak.
— Tudomásom van arról, hogy az Orvosszö- 

vetség ellenzéki erősen készül 6 magánbiztosító 
támadására, de elmulasztották az alapszabály
szerű tlzenötnapos hc'áridőt az ülésen való meg
tárgyalás kérésére.

A hwgrssimeon aem történt afctrtmányeér- 
tós.

A termet két órakor át kellett adnunk és a fél
beszakítás oka az volt, hogy a megbeszélés el
lenére a két vezérszónokot öt perc helyett 
huszonöt percig hagytam beszélni. Ez azért 
történt, mert nem akartam, hogy az ellenzék 
esetleg kifogásolja a szónokok elhallgattatását.

— Ha az ülés vezetésében hiba volt, az csak 
at lehetett, hogy elmaradt a szavazás. Ennek 
azonban az volt az akadálya, hogy a teremben 
sokan voltak olyanok is, akik nem tagjai a 
szövetségnek és csak zavarkeltő kínos igazol
tatás után hajthattuk volna végre a szavazást.

Újabb közgyűlés össze
hívását kérik az orvosok

Vasárnap délután a budapesti orvostársada
lomban mozgalom indult: aláírásokul gyűjtenek, 
hogy fellehezrenek a belügyminiszterhez, hogy 
az

semmisítse meg a közgyűlést
és rendkívüli közgyűlés kitűzését kérik. Ennek 
indokai: Ar elnök sok orvost elütött a felszó
lalás jogától, nem kaptak választ a Budapesti 
Orvosszövetség múlt vasárnap kimondott ca- 
vetejére éa Verebéig elnök puccsszerűen rekesz
tette be a közgyűlést.

késztette a közgyűlést,
azzal, hogy a kérdésben majd ankétet hívnak 
össze ét most be kell fejezni a tanáeskosdet,

2 ^‘t két
órára ki kell üríteni. Ekkor fél kettő vott, te
hát még lett volna idő szavazásra. A feloezlatás 
után uj botrány tört ki. Az orvosok körül sokan 
nem hagyták el a termet, kiáltozni kezdtek:

mire lelkesen megl.p,öltik. EH,meri.tífiíkt '"'F
• • . r. • • ZMen lei fínt.TlI KL-Lnr tSI lli.Il

Az elnök ezután szavazásra bocsájtotta a tag- 
dijleszállitás kérdését. Ezt nagy zavarban meg
szavazták. Az elnök kijelentette, hogy az orvos- 
szövetság megmaradásának kérdését nem bo- 
csájtja szavazás alá. Erre érte el tetőpontját a 
vihar.

Zúgva, kiáltozva kivonult a közönség jelen
tékeny része a teremből. Verebély elnök erre

— Puccs történt!
óriási nyüzsgés és izgalom volt a Vigadó fo

lyosóján. Tumultus keletkezett a Vigadó előtt 
is. Sok elkeseredett hang hallatszott, de voltak, 
akik helyeselték az elnök eljárását Végül a Vi
gadó előtt csoportosuló orvosokat rendőrök szó
lították fel, hogy oszoljanak szét.

Verebély professzor: 
„Nem történt alkotmánysértés* 1

Az orvoskongresszus váratlan és megszaki- 
tásszerü befejezése utón a Vigadó árkádjai alatt 
csoportosuló és vitatkozó hallgatóság tömegé
ből többen szóba hozták, hogy Bakács György 
és Borbély Mihály hosszú értekezéseit azért 
iktatták be a tárgysorozatba, hogy ezzel elejét 
vegyék a vitának. A különös záróakkorddal 
végződött kongresszussal kapcsolatban a Hét
fői Napló munkatársa kérdést intézett

VEREBÉLY TIBOR PROFESSZORHOZ, 
aki a következőket mondta:

— A magánbetegbiztositó, a szövetség fenn
maradásának kérdése és a vezetőség esetleges 
lemondásának problémája, amik körül a va
sárnapi gyűlésen nagy viharokat vártak, nem 
aktuális arra, hogy a nagy nyilvánosság előtt 
tárgyalják meg. Bizonyos pártpolitikai célzattal
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Vasárnap délelőtt egyesült 
az északi és déli olasz hadsereg

Mámoros győzelmi ünnep Olaszországban — A magyar kővet a Dúcénál

Gyer- 
meg- 

___ ____ ______ ................ ...... _ . éljen
zéstől és abcugolástól. Gyertyámosi tulharsogva 
a közbekiáltások áradatát, mondta, hogy a 
szövetség egysége csak látszólagos és a vezető- 
ség nem alkalmas az ügyek vlldér*

Tombolái, kiáltozás, éljenzés, pfujolás, szék- 
csapkodás volt a válasz. Az elnök állandóan 
szóló csengő le képtelen volt lecsillapítani a ter
met.

— Nem tartozik magárai — kiáltotta valaki 
a szónok felé.

— Élig, hagyja abba! — súgta egy másik 
hang.

— Lépjen ki, csináljon uj szövetséget! -— 
mondta valaki.

— Majd kilépünk is csináluunk uj szövet
séget! — hangzott a válasz.

Gyertyámosi, amikor szóhor jutott azzal 
folytatta, hogy a szövetségből csupán Verebéig 
elnök kánt van bizalommal. Percekig ünne
pelte ezután a terem Verebéig Tibort. A ?zónok

A dúlsz Abeba, május 10.
Történelmi esemény színhelye volt vasár- 

nap délelőtt az addlszabcba—dzsibutil vasút
vonal mentén fekvő Dlredaua város. Az 
északról és délről előnyomuló olasz had
erők majdnem egyidejűleg vonultak be a 
városba s ezzel a két Irányból jövő bevonu
lással

helyreállt az összeköttetés Badogllo és 
Grazlanl tábornagyok haderői között. 
A hét hónap ótn tartó ahesszinlal há
ború ezzel elérte végső célját: az 
északi és déli gyarmatok összekapcso

lását.
Grazlanl tábornagy hadseregének egyik 

gépesített osztaga Harrarból jövet szombat 
este vonult be Ilire danába. Az olaszok bevo
nulásáig a várost francia csapatok védel
mezték az abesszin bandákkal szemben, 
amelyek Itt Is megkísérelték, hogy

az általános zűrzavart kihasználva, 
raboljanak és gyújtogassanak.

A bevonuló olasz csapatokat a benszülött 
lakosság és a Dlredauában él: külföldiek

lelkes fogadtatásban részesítették. 
Az olasz csapatok a város egész környékét 
megszállták és mindenütt

szétszórták a hegyekben elrejtőzött 
abesszin bandákat.

Vasárnap délelőtt 
megérkezett Dlredauába a Badogllo 

hadsereg első osztaga Is.
Az északi és a déli hadsereg csapatainak 
találkozása

nagy ünnepségek
közepette ment végbe. Badogllo hadsereg 
egy gyalogos zászlóaljat kUldött Dlredeába, 
amely vonaton érkezett Addlsz Abebából. 
A dlredaua! pályaudvaron

a Grazlanl hadsereg dlszőrsége várta a 
BadogUo-hadsereg katonáit

A találkozást lelkes örömiinneppel ülték 
meg.

Addlsz Abeba. május 10.
A fővárosba bevonult csapatok most 

megkezdték a környék megszállását. Vasár

nap két fontosabb várost foglaltak cl: az 
Addlsz Abcbától 80 kilométerre északra 
fekvő Flcse városát és a 40 kilométerre 
nyugatra fekvő Addlsz. Alem helységet.

Százezrek az utcán
Róma, május 10.

(A Hétfői Napló tudósiló jónak telefonjelen*  
tése.) Róma népe nem aludt a vasárnapra vir
radó történelmi éjszakán. A Vcnezia-palola 
előtt még éjjel egv órakor is százezres tőm.-- 
gek éltették a: uj római birodalom megalapi*  
tóját: Mussolinit s a Dúcénak újból meg k.l- 
lett jelennie az erkélyen, hogy fogadja a tö
meg hódolatát. A fasiszta szervezetek tagjai 
később zárt sorokban, zászlókkal és zenekar
ral a királyi palota elé vonultak és

Etiópia uj császárát, Viktor Emánuclt él
tették.

Egész éjszaka katonazenekarok járták be a 
várost és • kcletafrikaí csapatok kedvenc in
dulóit, főleg pedig az alpesi vadászok dalát 
játszották.

As egész éjszakai ünnepségnek kifejezet
ten katonai jellege volt

s az összes felvonult csapatok csukaszürkg
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egyenruhában, teljes harci felszereléssel vettek 
részt a felvonulásban.
Az ország minden városában hálaadó istentisz
teleteket mutattak be.

Közvetlenül a fasiszta nagytanács ülése után 
megjelentek Mussolininál • Palarzo Vene- 
zlában Magyarország, Ausztria, Albánia. Né
metország, Japán éj, Brazília diplomáciai 
megbízottal éa szerencseklvánataikat fejez
ték ki a Dórénak a fasiszta nagytanács tör
ténelmi Jelentőségű határozatából, amely 
kimondotta Abesssinia anneilóját és ai 
abesszin császári elmet nz olasz királyra 

ruházta.
Magyarország nevében Villául báró, Ausztria 
nevében pedig Vollgruber követ tisztelegtek al 
Dúcénál. Németországot Hasi r II nagykövet kép- • megsértése miatt.

A béke meíie lt 
és a nyomor ellen 
adott programot vasárnap León Blum 
a*  ul francia minisxterelnökíelölt

Páris, május 10.
(A II ét/ói Napló tudósítójának telefon je

lentése.) A francia szocialisták, akik nagy 
többséget szereitek a legutóbbi választáson, 
vasárnap gyűlésre hívták össze pártjuk 
nemzeti tanácsát. A gyűlésen Léon Blum, 
u párt vezére, az uj francia mlnlszterelnök- 
jclűll

már kormányprogramot Is adott.
Léon Blum beszédében a többi között « 
következőket mondotta:

— Azért jövünk, hogy véget vessünk az 
ország nélkülözéseinek és önsnnyargatáaal- 
nnk, amelyek csak autyosbltják állapotát 
anélkül, hogy uz egészségét helyreállítanák. 
Minden törekvésünk arra fog Irányulni, 
hogy

feremtaünk és életkedvet keltsünk ahe
lyett, hogy tiltsunk, adagoljunk és 

romboljunk.
I'j életre akarjuk kelteni a tragikus hely
zetben levő ifjúság reményeit, küzdeni aka
runk a nyomor ellen.

Programunk lényeges pontja lesz egy 
nemzeti újjáépítési terv megszavazta- 

tása, 
valódi újjáépítési tervé, amely hatalmas és 
módszeres lesz és amelynek segítségével a 
nemzetgazdaság hajója zavartalan vlieken

Vasárnap Becsben
a keresztényszocialisták Schuschnigg 

kancellárt, a Heimwehr pedig 
Fey őrnagyot ünnepelte

Bécs, május tO.
Nagv keres/tcjiystocialista tüntetés folyt le 

vasárnap délelőtt ai ositrák fővárosban. A 
keresztényszociálista szakszervezetekből ala
kult nemzetvédelmi munkáiltcrcvexct, aa úgy
nevezett Freiheítsbund rendezett nagygyűlést és 
tiintetőfelvonulást Ez ellen a szervezet ellen a 
litimwehr részéről nr utóbbi időben

súlyoz vádakat emeltek
és azt Állították, hogy szocialista és nemzeti 
szocialista forradalmárok gyiilhclye. Nagy fel
tűnést keltett most, hogy a Freíhoitsbund va
sárnap délelőtti felvonulásán

Hal heles kúra 20 pengő
Szegénységünkben vigasz, hogy nem kell ritka 
pengőnket külföldi gyógykurázásra költeni. Az or
vosok ajánlata szerint itthon, akár lakóhelyünkön, 
akár nvaraid*  alatt meggyógyíthatjuk az epe-, 
míj., gyomorbajt, az emésztési zavarokat, a 
tulhlzást, ha G hetes kúrát tartunk a Mira 

tagja

10.
nagy

viselte. Albánia nevében a római albán ügy
vivő, Japánt és Brazilját pedig nagyköveteik 
képviselték. A diplomáciai testület többi ‘ 
nem volt Jelen.

Angol Jegyzék 
Olaszországhoz

London, május
Abesszínia annexiósának bejelentése 

megdöbbenést kellett Londonban a politi
kai körökben az a vélemény alakult ki- 
hogy a kcletafrikaí kérdés a legközelebbi 
napokban iné# jobban kiéleződik. Az angol 
kormány hir szerint jegyzéket akar Intézni 
az olasz kormányhoz és bejelenti tiltako
zását az 11)06, évi háromhatalnii szerződés 

haladhat előre.
Léon Blum beszédében kitért a külpoliti

kai helyzetre:
— Az uj kormányban az lesz a felada

tunk, hogy helyrehozzunk minden kárt és 
behegesszihik minden sebet.

Célunk lesz, hogy megszilárdítsuk a 
békeszerető Európát önmagába vetett 
hitében, hogy a Népszövetségnek anya
gi és erkölcsi összefogó erői adjunk, 

helyreállítsuk a nemzetközi együttműkö
dést, valóra váltsuk a kölcsönös segély- 
nyújtás és a fokozatos leszerelés reményét.

Nézze m e g az árumintavásároa az uj
T. Ul. H. (frlumnti Ulerke. Kürnüerg)

NÉMET TRIUMPH
motorkerékpárokat
Bámulni fogja szépségét és árait
200 zom. ara...... P oeo.—
3S0 keni, ara P1520.—
teljes Fölszereléssel.

ÍXKS’" IIR8ACH, Hunvadi-'ár 12.

Schuschnigg kancellár vezetésével vala
mennyi miniszter megjelent, 

aki régebben a keresztényszociálista párthoz 
tartozott.

Mintegy tízezer kcresitényszocialista munkás 
vonult fél a Freiheítsbund egyenruhájában a 
Hősök terére, ahol az ünnepségek kezdetüket 
vették. Az ünnepség tábori misével kezdődött, 
majd a Freiheítsbund vezére, Staud mondott 
ünnepi beszédet, amelyben megjelölte a moz
galom céljait:

Fokozottabb állami ellenőrzés a kartelek 
é,s minden egyéb Intézmény fölött, amely a 

nép vagyonát kezeli.

glaubersós gyógyvízzel. A kúra alatt reggelen
ként, sétálás közben, éhgyomorra 2—3 deci 
langyos Mira glaubersós gyógyvizei kell inni 
s még 20 pengőbe sem kerül az egész, nagy 
gyógyhatású kúra. Kérdezze meg orvosát!

Schuschnigg kancellár rövid beszédében 
egységre és fegyelemre

hívta fel a munkásságot.
Az ünnepség után a tízezer főnyi tömeg vé

gigvonult a Ringen. Nagy feltűnést keltett, hogy 
Schnschnlgg kancellár maga Is beállt a 
sorba és együtt menetelt u munkásokkal.

Az útvonalon sorfalat álló Helmwehr-csapatok 
hangosan tüntettek a Freiheítsbund ellen és 
Starhtmberg herceget és Fey őrnagyot éltették. 
Fey őrnagy egy erkélyről nézte végig a tünte
tést, majd az utcára ment, ahol n Heinisvehr 
emberei vállukra emelték és végighordozták a 
Ringen.

A tüntetések során kisebb csetepáték Is tör
téntek. A rendőrség tizenhét Hclmwehr- 

egyenruliás férfit előállított.
A keresztényszocialista munkásság ünnepsé

gét megelőzően a vasárnapra virradóra hajna
lon több helyen tüntettek a városban. A tün
tetések során

két Freiheítsbund- és egy Helmwehr-lag 
több bajonettszurástói megsebesült,

Azana volt minisztereink vasárnap 
a spanyol köztársaság elnökévé választották

Madrid, május 10.
A spanyol köztársaságnak uj elnöke van: 

Azana eddigi miniszterelnök, akit az elnök
választó nemzetgyűlés vasárnap délben nagy 
többséggel

■ spanyol köztársaság második elnö
kévé választott.

Az első elnököt, Alcala Zamorrát, husvét 
előtt lemondásra kényszeritette a baloldali 
népfront.
A leadott 946 szavazat közül 754 esett 
Azanára.

Eckhardt Tibor a külföldi 
tanokat hirdető izgatókról

Vasárnap délelőtt a hevesmegyei Kál község
ben Soltész János, a kerület képviselőjének be- 
számológyülésún nagyobb beszédet mondott

Eckhardt Tibor.

— Egy esztendő munkája áll a hátunk mö- 
gött •— mondotta — és nem csoda, ha a nép 
körében türelmetlenség jelentkezik, mert hiszen 
eredmény még mindig nincsen, legalább is az 
ax eredmény, amit mi mindannyian akarunk, 
várunk és követelünk. Nincs előrehaladás, de 
éppen egy kiilfölddi mondotta: Nagy szerencse, 
hogy Gömböt Gyula nem tudja megcsinálni 
azt, amit szeretne, mert ezáltal nem tud bajt 
csinálni az országnak.

Valahányszor a hormány valamilyen reform
mal lépett a parlament elé,

‘tv*WV  arany,-engö
17.000 nvepemöny 250000 ar. P. írlMban

Nyeremények: 
20.00U aranypengő 
100 0
b.Oi 0 „
2.500 
2.000 
1.000

a Schwarzenberg-léren pedig két gyereket és a 
Freiheítsbund egyik vezérét kődobások sebesl- 
tették meg.

2-szer
4-szer
6-szor

10-szer 
és m>g szám's natry és kisebb nyere
mény, melyeket mind készpénzben fi

zetnek ki.
Húzás Junlus 6.-én
Sorsjegy árak:

Eoéaa ar. P. 3.— Fél ar. P. 1.50 
Kanliatő minden sorsjegy tőárusitóná), valamint az 
összes doh ..n vtö sdékben. Kóstál rendeléseket a pénz 
előzetes beküldése után azonnal teljesít a 8z> kés 
fővárosi M. alr. Pénzügyigazgatóság, Budapest V- 

Sza'av-u. jo.

A szavazatok megszámlálása közben a 
Kristálypalota egyik folyosóján izgalmas 
verekedés játszódott le.

A Claridad cimü szélsőszocialista lap fő
szerkesztője, Araquistein szóváltásba kevere
dett az El Socialista című mérsékelten szo
cialista lap tulajdonosával, Zsugazagoita 
képviselővel és összeverekedett vele. Ara
quistein arculüiötte ellenfelét, amiből szabá
lyos boxolás lett. A verekedőket alig tud
ták szétválasztani.

mindig az ország alkotmányos szabadságai
ból Iparkodott egy darabot letörni.

Mi is reformerek vagyunk, — mondotta, — de 
nem az a reform, ami csökkenti a nép jogait.

Ml csak olyan reformot tudunk elfogadni, 
amely a nép Jogait gyarapítja.

Beszélt ezután az uj költségvetésről, amely — 
szerinte — azonos a régi Bethlen-féle költség
vetésekkel. A kormány mai működése ponto
san folytatása az előbbi kormányokénak. Be
széde befejezéséül kérte, hogy a magyar nép ne 
engedjen az élharcosok terrorjának,

de ne hallgasson az országban most Je
lentkező külföldi tanokra, nemzeti uoein- 
lizniust és Isten tudja mi egyebet hirdetők 

Izgatásaira.
Délben Eckhardt Tibor Hevesen, délután pe

dig Tiszafüreden vett részt gyűléseken.

Mv&cMéni
50f&. 

^2 fWzifres céoboz ‘ip&nftü 

ön la híve lesz a víz, szappan és ecael nélküli 
arcápoló gyorsborotva krémünknek.Páris legnagyobb sikere:

HENRY BERNSTEIN első fllmdrámá|a 
CHARLES BOYER és GABY MORDAY 
tüneményes alakítása:

Boldogság
(Le Bonhour)
Kedden este 10 órakor díszelőadás a

Royal Af»o^lől>an KÉRJE MAJD,MINDEN SZAKÜZLETBEN ÉS A KÉSZÍTŐ:
Dr HOLCZER ILLATSZERTÁRÁBAN VI.TERÉZ-RRT. 8.
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Száz reményteljes örökös 
izgalmas értekezlete a négy
százmillió dolláros örökségről 
Küldöttség megy Londonba a titokzatos örökségért

Vasárnap délelőtt fantasztikusan érdekes 
és izgalmas értekezlet zajlott le egy Erzsé- 
bet-köruti kávéház különtermében, amelyet 
Pápai Elemér geneológus hivott össze. Több 
mint százan vettek részt ezen a minden mo
mentumában furcsa, kifejezetten heterogén 
gyűlésen. Ügyvédek, orvosok, tanárok, hi
vatalnokok, ügynökök, szegény tisztviselők, 
kopott nyugdíjasok, gépiró-kisasszonyok, el- 
árusitónök és más különféle foglalkozású 
emberek vitatkoztak lázas, türelmetlen han
gon

négyszázmillió dollárt kitévő örökségről, 
amely már évtizedek óta foglalkoztat sok 
magyarországi, utódállambeli és külföldi 
magyar családot. A reménybeli örökösök 
most gyűltek először össze, hogy konkrét 
formában megbeszéljék a teendőket, az 
ezeregyéjszakái kincseket hazzahozzák és 
egymásközt szétosszák.

A gyűlés előadója: Sajó Jenő építési vál
lalkozó, ismertette az örökség! ügyet, amely 
úgy hangzott, mintha egy romantikus re
gény részleteit tárta volna fel. A roppant 
vagyont Kann József Dávid mislici, morva
országi születésű anglikán püspök hagyta, 
aki 1800 táján Budáról mint szegény zsidó 
fiú vándorolt ki Londonba. Húszéves korá
ban a zsidó hitről áttért az anglikán val
lásra és pár év alatt kiváltságos karriert fu
tott be, amellett ,

hatalmas vagyonra tett szert. 
1869 október 7-én halt meg és az anglikán 
egyház 1870-ben impozáns sirkövet állított 
neves püspökének. Ugyanekkor az angol 
letéti hivatal a külügyi hatóság utján érte
sítette az elhunyt magyarországi hozzátar
tozóit, hogy intézkedjenek az örökség: pénz, 
érték, birtok, ház, stb. átvételéről. Az angli
kán püspök zsidó rokonai azonban vallási 
szempontokból hallani se akartak a kérdés
ről. Megtagadták a püspököt, mert elhagyta 
ősei hitét és ,

nem vették át a külügyi hivatal érte
sítését.

Ai eset után 15 évvel, 1885 tavaszán meg
jelent Budapesten Kann Eduárd bécsi gyá
ros és az itteni rokonokkal közölte a Wie
ner Journal-ban megjelent hivatalos hír
adást, amely felszólította a püspök magyar
országi rokonait, hogy jelenjenek meg az 
angol illetékes hivatalnál. Miután a bécsi 
gyáros a konzervatív, sőt orthodoxhitii 
Kann-örökösökkel semmiféle eredményt 
nem tudott elérni, visszautazott és az ügyet 
a maga részéről befejezte.

Negyvenkét éven keresztül aludt az ügy 
és gyarapodott a titokzatos örökség. A 
püspökké avanzsált egykori budai zsidó 
flu leszármazottjai

Szétszéledtek az egész világon, 
öt nagy családdá terebélyesedett ki a Kann- 
familia. A Grünspán-, Sajó-, Barabás, Kal
lós- és Kosrfo/dnybcsaládok tagjai sokáig 
nem is sejtették, hogy milyen horribilis va
gyonok és monteeristói kincsek hevernek 
gazdátlanul, melyek fölött nekik kellene 
rendelkezni.

A romantikus örökségi ügy 1932-ben uj 
életre támadt. Budapestre érkezett Kann 
Hermáim szabadkai kereskedő, aki egy né
met ügyvéddel együtt részben személyesen, 
részben a különféle külképviseleti hivata
lok utján megállapította, hogy

az anglikán püspök vagyonát, Illetve az 
örökséget most is őrzi a londoni letéti 
hivatal, a vagyon másik része pedig 

Amerikában van.
A szabadkai kereskedő felhívta az érde

kelteket, hogy indítsanak komoly akciót a 
szédületes örökségi ügyben. A hir akkor be
járta a világsajtót is és

néhány hónap alatt többszáz Kann-, 
Grünspán- és más rokon jelentkezett.

A kisebb légiót reprezentáló örökösök 
évek óta dolgoznak a bonyolult ügyben. 
Pápai geneológus megszerkesztette a Kann i 
családfát és a historikus táblázatot arra j

CIGARETTA
A NEMZETKÖZI VASÁRON
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nézve: kik a mesés kincs örökösei.
A reménybeli milliomosok vasárnapi gyű

lésén dr. Kann László ügyvéd felszólalásá
ban kijelentette, hogy már az Ö nagyatyja 
említette a külföldi örökséget.

— A család tagjai közül többen felszólí
tottak, — úgymond Kann, — hogy vegyem 
kezembe az ügyet. Miután az ügyvédi iro
dám nincs túlterhelve munkával, engedtem 
a felszólításnak és hozzáfogtam a misztikus 
dologhoz. Eleinte magam is hihetetlennek 
tartottam az egész komplexumot. Később, a 
nyomozás során rájöttem arra, hogy’ itt kon
krétumok vannak. Elsüllyedt, illetve elkal
lódott kincsek, amiket felszínre kell hozni.

— Első ízben n külügyminisztérium ut
ján léptem akcióba, később a család egyik 
tagjával, Kosztolányi Imrével fogtam hozzá 
a munkához. A londoni levéltárakban és 
más hivatalokban Kosztolányi talált is be
cses adatokat az örökség ügyében.

A reménybeli gazdag emberek szenvedé
lyes hangú gyűlésén nagyon érdekes beszé
det tartott dr. Breitner Gusztáv. A 80 éves 
öregur szerint

a mesés vagyon okvetlenül megvan.
Azt csak el kell hozni. Hivatkozott arra, 
hogy unokatestvére, Kann Emánuel, akinek 
50 évvel ezelőtt az Orczy-házban volt üz
lete, már tudott az örökségről. Künn is járt 
a morvaországi Misiiében, ahonnan a 
püspök származott. Később Kann Emánuel 
buga, Kann Cili férjhezment Roll angol 
gépgyároshoz, aki szintén érdeklődött az 
örökség felől.

A most is élő Rolls-Roy*  világhírű 
autógyáros nagyanyja Kann-kány volt, 

aki tudott arról, hogy az örökség létezik.

Több érdekes bejelentés után megválasz
tották a családi bizottságot, amely most 
több tagot küld Londonba a titokzatos 
örökség elintézése ügyében.

Két hónapig a budai hegyekben 
kóborolt egy urilány 

aki megtévedt, lopott és félt a rendőrségtől, de végül önként jelentkezett
Tegnap délben a Király-utca és a Körút 

sarkán szolgálatot teljesítő rendőrhöz lépett 
egy fiatalember.

— Biztos ur. egv leánv. kit lopásért föl
jelentettek, önként akar jelentkezni — mon
dotta és egy leányra mutatott, aki a járda 
szélén állt.

A rendőr odament hozzá.
►— Igaz a dolog, biztos ur, loptam, 

vigyen a rendőrségre!
— mondotta zokogva a leány.

A rendőr a főkapitányságra kísérte, ahol 
kihallgatták és egy példátlanul különös lo
pási kaland részletei derültek ki.

A fiatal leány elmondotta, hogy IV. Irma 
a neve. 24 éves, jó családból származik, de 
a famíliája elszegényedett. A fiatalember, 
aki fiegyelmeztette rá a rendőrt, a vőlegénye. 
W. Irma két hónappal ezelőtt színházba ké
szült a vőlegényével. Egy körúti kávéházban 
adtak egymásnak találkozót. A leány érke
zett elsőnek a kávéházba. A szomszéd asz
talnál

egy elegáns ur ült,
mint később kiderült, egy gazdag kereskedő. 
Nagyon megtetszett neki a leány, egv ideig 
fixirozta és a dolognak az lett a vége, hogy 
megismerkedtek. A vőlegénynek történetesen 
dolga akadt, telefonon lemondotta a rande
vút és a menyasszony és a kereskedő kávé
házi ismeretsége azzal végződött, hogy

a leány heves ostrom után még azon az 
estén elment a kereskedő garszonlaká- 

zára.
IV. Irma sirva mondotta el, nem tudja, mi 
történt vele, nem tudott cUentállni a kísér
tésnek és egy óvatlan pillanatban retlküljébe 
süllyesztette a kereskedő értékes aranyórá

N
Sima és mintás divatselymsk és műselymek, 
kabát, kosztüm ős ruha gyapjúszövetek, 
sima, hímzett és nyomott Ic-n- és mosó- 
anyagok. — A bel- és külföld divat- 
anyagainak gazdag tárházai 
Olcsó árak!
Külön maradékosztályl

Ka (i, Pfcííci &.
Bécsi-utca 7 

női divatáruházába siet!

*

F

ját. A garszonlakáson történt látogatás után 
magával vitte az órát

és mivel nem volt pénze, elzálogosította, száz 
pengőt kapott érte.

A száz pengővel és a zálogcédulával a 
retikiiljében kiment a Dunakorzóra és leült 
egy’ padra.

Lelkiismeretfurdalás kezdte gyötörni 
és elhatározta, hogy visszaküldi a pénzt és 
a zálogcédulát a kereskedőnek. Egy közeli 
trafikban levélpapírt és bélyeget! vásárolt és 
mikor a retiküljét kinyitotta, rémülten vette 
észre, hogy a száz pengője hiányzik,

a rövid utón, amíg a zálogházból a 
Dunaparlra ért, valaki ellopta a pénzt.

Erre borítékba tette a zálogcédulát és leve
let irt a kereskedőnek, őszintén elmondotta 
neki, mi történt vele és bocsánatot kért tőle.

Azt hitte, hogy a kereskedő megbocsát 
neki, de pár nap múlva hallotta, hogy fel
jelentette öt a rendőrségen.

Nagyon megijedt, nem merte megmon
dani a vőlegényének, hogy mi történt, 

félt a rendőrségtől is és öngyilkosságra 
szánta magát, de nem volt hozzá elég lelki
ereje. Elkeseredésében elbujdosott, otthagyta 
a lakását, kiment a budai hegyekbe, 

naphosszat a hegyekben, erdőkben kó
borolt, nomád életet élt,

csak néha-néha jött be a városba, fölkereste 
párperces látogatásra rokonait, ismerőseit, 
pár fillért és ennivalót kért tőlük, azután 
továbbfolytatta a bujkálást.

Két hónapon át legtöbbször a budai he
gyekben, hegyi sétányok padjain aludt és 

messzire elkerülte az embereket, 
mindenkiben detektívet, rendőrt sejtett. 
Ilyen feldúlt állapotban került be tegnap is
mét a városba s az utcán

véletlenül találkozott a vőlegényével, 
aki már hetek óta kereste.

A megtévedt leány zokogva vallotta be a 
vőlegényének, hogy mi történt, mire

a fiatalember azt tanácsolta: vezekeljen, 
jelentkezzen a rendőrségen 

és mikor a leány beleegyezett, rögtön a leg
közelebbi rendőrhöz kisérte.

A főkapitányságon a bűnügyi iktatóban 
utánanézlek a dolognak és megállapították, 
hogy IV. Mária ellen két hónappal ezelőtt 
valóban följelentést tett lopás miatt a ke
reskedő, mire az önként jelentkező leányt 
letartóztatták.

jégszekrények
villamos bUtökész 11 lékek, Rörklméró-kéizülékrk, 

faRyleitgépek. jéggyartAberendozéftek. 

HESNEFELD r,
Árjegyzék Ingyen és bérmentve.
Ta.afMt 114-1*  4a 1*4-44,  

i tavaszi 
vásárláshoz.

ha

A világhirö

r Goldberger 
gyártmányok exclusíve mintáinak 

legnagyobb választéka!

Megtámadták a rendőrt 
az utcai árusok

Finta Lajos rendőrőrmester vasárnap reggel 
a Rózsák-terén figyelmes lett Müllcr Lipót 21 
éves utcai árusra, aki tolakodó módon kinál- 
gatta portékáit a járókelőknek és molesztálta 
őket. A rendőr igazolásra szólitotta, mert sej
tette, hogv nincs engedélye az árusításra. Mül- 
ler a portékával megrakott csomagját hirtelen 
átadta a társának, Kész Gyula kerté^zsegéd- 
nek és

mindketten ■ rendőrre támadtak.
A rendőr nagynehezen megfékezte őket és el
indult velük a kapitányság felé. Útközben

Kész Gyula megszökött 
es igv csak Müllert tudta előállítani.

Mialatt Müllcr kihallgatása folyt, 
önként jelentkezelt

rendőrségen Kész Gyula is. Azt mondotta, 
nem akarta bántani a rendőrt, kissé többet 
ivott a kelleténél és ittas fejjel támadt a 
rendőrre.

Készt és Müllert hatósági közeg elleni erő
szak miatt letartóztatták.

a

az örcgur 
lakásáról

Eltűnt egy öreg 
bankigazgató

Vasárnap délelőtt a főkapitányság eltű
nési osztályán megjelenlek Stctlner László 
dr. 80 éves nyugalmazott bankigazgató hoz
zátartozói. Bejelentették, hogy 
Trombitás-utca 2. szám alatti 
szombaton délután

sétálni ment a budai hegyek 
azóta nem tért vissza.

Miután öngyilkosságról szó sem lehet, 
hiszik, hogy a bankigazgató

eltévedt, vagy baleset érte.
Személyleirása: borotvált arc, alacsony 
mel, öltözéke: szürke ruha és fekete 
cipő. Kampós meggyfabotja van.

közé és

azt

tcr- 
fél-
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Londonbdf Írják a Kisnaplónak: A jeru- 

zsálemi Dávid király-szállóról — ahol a me
nekülő négus megszállt — tudni kell, hogy 
bibliai hangzású neve mellett a világ egyik 
legdrágább hotelje. Annyit kérnek egy kö
ze pesf/ijta szobáért, amennyit Pesten a Ritz- 
ben egy lakosztályért fizetnek. Még a nagy
pénz ii angol turisták is meggondolják, hogy 
a Hotel Dávid Királyban szálljanak-e meg. 
,4 londoni utazási irodákat azonban most 
egyszerre megrohanták a turisták, mindenki 
a Dávid király-szállóban akar lakást. Ide
genforgalmi attrakció lett a négusból..,

•

József királyi hercegék szombati estélyén 
a meghívottak közül sokan nem tudták 
megérteni, hogy nem látják József Ferenc 
királyi herceget és Anna hercegasszonyt. A 
Kisnapló most megoldja a rejtélyt: a fiatal 
pár azért nem jelent meg as estélyen, mert 
néhány nappal ezelőtt érdekes tavaszi autó- 
turára indult. Festetics Pál gróf autóján 
mentek. Három utasa van a kocsinak, a ki
rályi herceg, a felesége és Festetics gróf. 
Sofőrt nem vittek magukkal. Az egész utón 
felváltva vezet a királyi herceg és Festetics 
gróf. Külön érdekessége a túrának, hogy 
nincs előre megállapított útiterv. Csak ab
ban egyeztek meg, hogy Ausztrián keresz
tül eljutnak az olasz határig. Innen kezdve 
tetszésük és hangulatuk szerint járják be 
Olaszországot, ahol megtetszik egy város, 
vagy egy tájék, megpihennek. Három hétig 
tart a tavaszi kirándulás.

G
d<if mondják, a gurmandok jól tudják, 

hogy a rituális konyha erősen favorizálja a 
pontyot. A rituális konyhán ugyanis sok
féle halat nem szabad felhasználni, a ponty 
azonban „kóser" hal. Ennek a különleges
ségének most érdekes karriert köszönhet a 
magyar ponty. Angliába nagyon sok halat 
exportálunk. Az exportőrök között van lf- 
jobb Jankovlch-Bésdn Endre gróf tógazda
sága Is. 4 fiatal gróf, aki Igen agilis, dol
gozó arisztokrata, a minap Londonba uta
zott és tárgyalásokat folytatott a halexport- 
'fal kapcsolatban. Ennek során kiderült, 
hogy az angol domíniumok vallásos zsidó 
lakossága remek piac lenne a magyar ponty 
számára. Rövidesen nagy pontyerport indul 
a világ minden tájéka felél

•
Repülő-piknik lesz pünkösdkor Siófokon. 

Osztrák, német, holland, angol és svájci 
sportrepülők, urak és hölgyek érkeznek 
apró gépeken Siófokra.

G

Albrecht királyi herceg pénteken repülő
gépen Londonba megy. Tavaly hat angol 
képviselő vendégeskedett nála, most vissza
adja a vizitet. A croydoni repülőtéren Sir 
Stensen Cook, az angol Automobil Assocta- 
tlon vezetője fogadja. Albrecht királyi her
ceg hat napig lesz Angliában.

O
Krúdy Gyula sírjánál az iró halálának 

harmadik évfordulóján, kedden összegyűl
nek a barátai. Néhány iró, újságíró, azután 
Poldi bácsi, a híres budai Mélypince gaz
dája, meg az a pár szál cigány, akiknek a 
muzsikáját ugu szerette Gyula ur. Eljönnek 
a barátok, persze a család is és körülállják 
a sirdombot, amelyen egy szerény, egy
szerű fakeresrt hirdeti a nagy mesemondó 
emlékét. Aki szerette öt és tisztelte, az igy 
is eltalál a temető fasorain a sírjához, de ha 
másnak nem, a hivatalos irodalomnak végre 
eszébe kellene, hogy jusson, talán mégis 
megérdemelne egy síremléket Krúdy Gyula. 
Valamit a halála után, — ha már életében 
olyan keveset kapott.

•
Az Operaház tájékán napok óta egyébről 

sem beszélnek, mint arról az érdekes hír
ről, amelyet fíécsből hozott egyik éneke
sünk. X bécsi városi tanács elhatározta, 
hogy a bécskörnyéki uj lakótelepek utcáit 
a bécsi állami opera nagyhírű művészeinek 
és művésznőinek nevéről kereszteli el. Jó 
is a bécsi operistáknak, nemcsak házuk, de 
saját utcájuk is lesz!!

0
4 budapesti árvák vagyonáról érdekes ki

mutatás készül a városházán. Az árvaszék 
az árvák szamára tizenegymilliónyi vagyont 
kezel, ebből készpét :ben négymillió pen
gőt.

BAKTER: Lám csak Lepcses szomszéd, 
hát maguk megen Pesten vótak?

ÖRZSI; Ott bizony. Még pedig az össze- 
nyött ikrek végett.

BAKTER: Micsoda összenyött ikrekről 
beszél?

ÖRZSI: Most érkeztek külországbul. Két 
jány. Oszt úgy születtek, hogy egymáshoz 
nyőtt a testyük.

BAKTER: Dinnye a tátintóját! Hát csak
ugyan létezik ollan?

LEPCSES: Tulajdon szemünkkel láttuk. 
Tejjes együttműködés van köztük, mint az 
ellenzékbe a péticiós választásoknál.

BAKTER: Csudálatias dologi Hanem 
hájjá, eztet nem értem: ha teszem föl az 
összenyött ikrek közül az egyik megfázik, 
ollankor a másik is trüsszög?

ÖRZSI: Trüsszög hát
BAKTER: Oszt ha az egyik bolondgom

bát eszik, a másik is megbolondul tüle?
LEPCSES: Meg hát.
BAKTER: És ha az egyik agyonlú vala

kit, oszt elítélik tíz esztendőre, — akkor a 
másikat is becsukják a börtönbe?

ÖRZSI: Ejnye, a ménkű durrogasson az 
esze kacskaringójába, — ki tunna erre 
megfelelni?

LEPCSES: Magam is szeretném látni az
tat a törvényfacsaró üdvégvet, aki nem gár- 
gyulna bele ebbe a tényválladékba. Mer én 
má csak apszurdum okos ember vónék, oszt 
még se tunnám megmondani.

BAKTER: Nem úgy-e? Hát akkor aztat 
mongya meg Lepcses szomszéd, hogy mi 
újság Pesten?

LEPCSES: Nagy beszéd vót affelül, hogy 
ájjon helre a felekezeti béke katolikusok, 
leformátusok, evangélikusok között.

BAKTER: Hát a zsidók? Azokkal nem 
akarnak békét?

LEPCSES: Nézze csak, ez ippen ollan, 
mint Háztoló Bóka János esete. Osszeszóra- 
kozott a Marijával, — aki ugyan csak vad
házasságba él vele mán jónéhány eszten
deje, — de ollan mérges vót, hogy a kapa
nyéllel sullossan megsértette az asszony 
mentelmi jogát. Hát a Mari eztet igen zo
kon vette, oszt elköltözött a testvérihöz. 
Persze Háztoló nem tudott főzni, meg 
mosni, ezér osztán elfogta a szerelmi vágy 

asszony után s üzent néki, hogy ha nem 
gyün haza, hát agyonüti. Ez igen jólesett az 
asszonynak, vissza is tért a csalárd! szen
téibe. Pár nap múlva főjedző úr tanálkozott 
Háztolóval, aki örömmel ujságóta, hogy a 
Mari visszagyütt s Igen jóba vannak. Aszon
gya főjedző úr: akkor én aztat ajállom, 
hogy most má esküggyenek meg. — Nono;
— felelte János, — azér annyira Jóba nem 
vagyunk.

BAKTER: Hát bizony az illen mázsás dó
got, hogy kit vesz el az ember, jól meg kő 
gondóni.

ÖRZSI: Ne beszéjjen má, iszen tizenöt 
éve élnek egy födél alatti

BAKTER: Allehet. De amíg egy asszony 
koporsóba nem fekszik, sose tudhattya az 
ember, hogy kit vett el.

ÖRZSI: Ejnye, iszen ha má koporsóba 
fekszik, má nem lehet elvennil

BAKTER: Na lássa. Azér köll vele várni.
— Hát még mit hallottak odaföl Pesten?

LEPCSES: Hát a Bádog Leó bevonút az 
aberok fővárossába. Egész Abezórszágot 
odacsatojják az olaszokhoz.

BAKTER: No fenel Sz’ úgy vót, ho*  esak 
egv részét akarják.

ÖRZSI: Evés közbe gyün meg az étvágy! 
LEPCSES: Savó Istvány is úgy vót a nap

pénteki Úrvacsoránál. Ahogy odanyujtották 
néki a kelhet, hát igen smakkúhatott a 
szent bor, mer ollat húzott belülié, mintha
iiniiinHniiiniiiiiHniiimmiiiiniiminimnimnnninmiroHm^^

Ragyogó toalettek
és áramvonalas „meseautó 
az 1936-os Concours d’Éléganceon

A felső tizezer s a szinészvilág minden 
jelentős tagja felkereste vasárnap délelőtt 
tiz órakor az uj ügetőpályát. Itt rendezték 
József királyi herceg fővédnöksége alatt a 
hetedik nemzetközi Concours d'Eleganceot.

A verseny, amelyre mintegy száz modern, 
áramvonalas karosszériás autó nevezett be,

a színek, vonalak, hűtők és illések har
móniájának versenye volt, 

melyet a felvont’ó közönség színes nyári 
toaíettjei tesznek még szinpompásabbá, A 

disznótorba lett vóna. Aszongya néki az ős- 
pörös ur: — sok lesz az, atyámfial — Sok 
itt a vétek is nagytiszteletű uraml — felelte 
rá Savó.

BAKTER: Magam is jómódin szoktam a 
kebelből kortyogatni. — Dehát hájjá, mos
tan mi lesz a Négussál? Igen vakarhattya a 
fejit.

LEPCSES: Máj beletörődik. Akasztófán 
is csak addig nehéz lógni, míg hozzászokik 
az ember.

ÖRZSI: Szegényke. A Népszöveccség biz
tatta föl a háborúra, oszt mikor bajba ké
rőt, a fülüket se billegették.

LEPCSES: Akárcsak Gácsér Ferenccel 
történt. Mer egy komájával vándorót, oszt 
elérkeztek ahhoz a nagy pücőkhegyi erdő
höz. Aszongya Gácsér: jobb vóna megke- 
rűni az erdőt, mer medvék tanyáznak ben
ne. Aszongya a koma: ne féjjen, ketten va
gyunk, majd elbánunk vele. No, csakugyan, 
az erdő közepin szembegyün velük •’ mac
kó, de akkora nagy barom állat vót, mint 
bíró uram. Hát ahogy a koma megláttya, 
iszkiri szingyom fökapaszkodik e*  fára. Sze
gény Gácsér meg mit tehetett, gyorsan lefe- 
kütt, oszt hóttnak tetette magát...

BAKTER: A szenvedésit nckil Oszt mi 
lett?

LEPCSES: A medve odaballagott Gácsér
hoz, körűszuszogta a fejit, osztán szép csön
dessen eltalpalt. Mikor a koma legyütt a 
fárul, tréfálkodva megkérdezte Gácsért: 
hájjá csak, mit súgott a medve a maga fü- 
libe? — Hát, — felelte Gácsér, — aszonta: 
„kend marha jószág, máskor ollan segíttő- 
társat válasszon, aki verekedni is tud, nem
csak pofázni.**

ÖRZSI: Igaza is vót a medvének.
BAKTER: Nono. — Eccer mifelénk is 

járt e’ medve. Itt gyütt a sorompónál. Per
sze én beszalattam a házba.

LEPCSES: S a medve?
BAKTER: Állt az ajtó előtt. Mondok a 

Julcsámnak: te asszony, ha valami szépet 
akarsz látni, ereggy ki.

ÖRZSI: Jézus Márijal És kiment?
BAKTER: Ki bizony.
ÖRZSI: Osztán??
BAKTER: Fene tuggya, az a medve am- 

má valamit hallhatott a Julcsámrul, mer 
csak ránézett, megcsóválta a fejit, oszt el- 
bócorgott.

ÖRZSI: De a’ is lehet, hogy megijett a 
Julcsátul. — No gyerünk aptya.

BAKTER: Csak e*  kessenyég várgyon 
még. — Igaz vóna az Lepcses szomszéd, 
hogy a Franciaórszágba a komenisták, meg 
a cucilisták győztek a választásba?

LEPCSES: Háblzony igaz.
BAKTER: De hugyan lehet az?
LEPCSES: Hát sose hallgatott maga még 

képvisellö-jelöltet szólnokolni? Igen szép 
Ígéreteket tesznek a nép előtt.

ÖRZSI; Ha jaj.
LEPCSES: Errű mongyák, hogy eccer a 

menyórszágba fökerűt három ember: e’ sze
gény adóalany, e’ pógármester, meg e’ kép- 
visellőjelölt Kérdezi Szent Péter az adó
alanyt: hányat hazuttál életedbe? Aszongya: 
tizet. — Jól van fiam, — monta Szent Pé
ter, — szaladd körül tízszer a csillagos 
eget!... Hát te hányat hazuttál? — kér
dezte a pőgármestert. — Hát, — aszongya 
az illetékes, — tán vagy húszat. — Jó) van 
fiam, szaladd körül at eget hússzor!..,

BAKTER: Hm. És a képvisellő-jelölt?
LEPCSES; Az szó nélkül megfordút, oszt 

ment kifelé. Utánna szól Szent Péter: „ho
vamégy édes fiam?" Aszongya a képvisellö- 
jelölt; „hozok valahunnaj egy motorbiciglit, 
mer saját lábamon üsse tunnám az eget tíz
ezerszer körülszalannl." — No Isten álgya.

kocsik volánjai mellett ott találjuk gróf 
Szapáry Gabriellát, Dayka Margitot, Muráti 
Lilit, Szombathelyi Blankát, Collín Immu- 
culata grófnőt, gróf Nemes Vincénél, Szé
kely Mihálynét. De ott szorong a nézőtéren 
izgatottan mindenki, akinek a kocsija részt- 

Ezüst-, kékrókák, keppek
rendkívül olcsón SCHMIDEG szűcs, Párisi-utca 3

vess k Versenyen és nem maga sofiroz. Ott 
drukkol Balta Llci, á csöpp kis szubrett, Er
délyt Mici, Págerné Romár Julin, Fenyvesig 
Éva.

Negyedtízenegykor nyitja meg József ki
rályi herceg a nemes versenyt, melybe 

hét nemzet fiai neveztek be.
Elvonulnak a zsűri előtt az ötletes reklám
kocsik, az áramvonalas autócsodák, az 1936. 
év legújabb típusai, rövid időközökben 
felhangzanak a nemzetek himnuszai: egy
másután Ítélik oda a nemzetek diját.

Az Oeszveraeny győztese a 35. számmal 
futó Mercedea-Benz kocsi, 

amelynek már a dijat a közönség a ver
seny előtt is odaítélte. Világosszürke kétülé
ses kocsi ez, minden elképzelhető kénye
lemmel. Tapsot aratott Murátl Lili piros 
Adler kocsija, amit Szombathelyi Blanká
val szokatlan lámpalázzal, drukkolva haj
tattak a zsűri elé. Egy 37-es Opel kocsi, 
mely az ausztriai kocsik között futott, ked
ves meglepetéssel, három valódi tirolival 
kedveskedett. A 43. szám alatt futott 
Auguszta főhercegnő Wanderer kocsija, 
amelyből a zsűri előtt József főherceg uno
kái szálltak ki és siettek nagyatyjukhoz a 
díszpáholyba.

Nehéz lenne eldönteni, hogy a sok szép 
kocsi közül melyik a legszebb, minden 
gyár: a Fiat, Steyr, Benz-Mercedes kitett 
magáért. Délfelé hagyták el a „meseautók" 
a pályát, a verseny befejeződött.

Késs függöny, függő nyanyagok,
Agyterltők, sző
nyeg, szőnyegfo
nalat dús választók
ban, rendkívül mér
sékelt árban

kézlmunküzlet a
RAkÓczl-ut 68DIVAT ZSARDINET

A nyári divatról óhajtván beszámolni ol
vasóinknak, felkerestük Sugár Vilmost, aki 
üzletében — az elegáns hölgyek kedvenc be
vásárlóhelyén (TV., Deák-Ferenc utca és Deák
tér sarok) — fogadott ée igy informált ben
nünket:

A legnagyobb divat Párisban a fehér-fe
kete kombináció. Fekete selyem, vagy 
könnyű szmóking kosztüm fehér blnzaal 
vagy mellénnyel elegáns nő elengedhetet
len ruhadarabja. Gyönyörű éa elegáns a 
fekete alapú fehér Imprimé, hosszú fe
kete nyitott köpennyel. A divat hatása 
alatt használjuk fel tavalyi fekete selyem 
ruhánkat! Vegyünk hozzá fehér felsőrészt, 
az ujjakat szabassuk harangalakura, csi
náltassunk nyitott, egyenes, sima fekete 
szoknyát, amelynek nyílása alatt a fehér 
selyem lássék ki. Végül a derekára ne saj
náljunk egy szép fekete lakkövet tenni.

♦
Végre kialakult a nyári kalapdlvat. Meg

jelentek és mindent meghódítottak a kis 
(fehér vagy fekete) grosgrain tokok, a leg
élénkebb fantáziát felülmúló szögletes, 
esokros, sisakos tetővel, kis, a kompiéhoz 
való szalagd isszel és tenyérnyi széles, ki
csiny fátyolköritéssel. Ez a kis tok magas, 
alacsony, karcsú vagy kövér hölgyeknek 
egyformán előnyös és kedves viselet Ma
gas hölgy nagy nyári toilettekalapja azon
ban természetesen kizárólag a fekete 
svájci kalap. (Vagy széleskarimáju szalma
kalap: berni ás genfi népviselet)

♦
Agay Irén dlvalrevüt csinál as Andrássy- 

uti sxlnhás „Aőnnpű a férfiaknak" cimfl 
uj vígjátékéban. Nagyon kedves, halvány
zöld gyapjugeorgette ruhája sötétebb zöld 
mellénnyel, övvel és két dppzáras zseb
bel. A II. felvonásban egy csodásán szép 
fekete, teljesen zárt hosszuujju vacsora- 
toiletteben jelenik meg; a szoknya nyílá
sában imprimé, fekete tok rózsaszín virá
gokkal. Végül egy rendkívül ízléses kis 
drapp kötött ruhát visel, egyszerű barna 
övvel, gombbal, 
is gyönyörűek. 
(Dr. D.-né.)

A darab is jó, a ruhák 
Meg kell őket nézni.

*

Ilus kalapszalun, Erzsébet-tér 7. sz. alatt I. 
emelet megnyílt Örömmel üdvözöljük az uj 
kalapsralontulajdonost, aki nekünk régi isme
rősünk. Évekig dolgozott a Belváros legelő
kelőbb kalap üzletében. A nők elhalmozzák 
rendeléseikkel, mert mondanom sem kell, hogy 
belvárosi ízléssel, párisi fazónokkal és szenzá
ciósan olcsó áraival nem maradhat sokáig a 
hölgyek előtt elrejtve. Húst meg kell nézni. 
Búsnál rendelni kell, aki elegánsan és olcsón 
akar kalaphoz jutni.

♦
óriási érdeklődés előzi meg az Andrássy-uti 

Geiger modell-szalon mai és holnapi demi 
saison bemutatóját. Az eddigi előjelek szerint 
az Idei Király-díj toalettjeinek jelentékeny ré
sze ebből az előkelő szalonból fog kikerülni.
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Megindul a bomlás 
a kereszténypártban

— Wolff Károly kedden felszólal 
és elfogadja a költségvetést

így vallott dr. Gletchmann Lajos is, aki 33 
évig volt Schmidt Miksa ügyvédje.

A napokon keresztül tartó érdekes kihall
gatások tegnap fejeződlek be s az ezekről 
szóló

vaskos jegyzőkönyveket útnak Indítják 
a bécsi bírósághoz, 

amely rövidesen dönteni fog a hétmilliós 
Schmidt-örökség körül támadt perben.

A képviselőház kedden folytatja a költ
ségvetés vitáját és most már megkezdődnek 
a pártvezéri beszédek is. Kedden szólal fel 
ugyanis Rassay Károly, a Nemzeti Szabad
ság Párt elnöke és utána nyomban felszólal 

Wolff Károly, aki megszavazza a költ
ségvetést.

Wolff Károly keddi költségvetési beszédé
vel megindítja azt a bomlási folyamatot, 
amely a kereszténypárt kormánypárti és el
lenzéki csoportjai között már hónapok óta 
tart.

Kétségtelen, hogy Wolff Károly kormány-

Huszonhét kommunista diák 
ügyét tárgyalja e héten 
egyszerre két biróság

i zamosan két bíróság előtt: a budapesti bün- 
I tetőtörvényszéken és a fiatalkorúak bíró

ságán tárgyalják az ügyet.
’ A vádlottak túlnyomó többsége a fiatal

korúak bírósága elé
került. Itt dr. Háry Ferenc biró fog ítéletet 
mondani a gyermekek kommunista ügyé
ben. összesen huszonhét kisdiák felett fog 
Ítélkezni. Ezek közül a legfiatalabb

tiz esztendős.
i Ugyanakkor, amikor a fiatalkorúak bíró- 
i ságánál dr. Háry Ferenc tárgyal, a buda-
> pesti büntetőtörvényszéken dr. Szemák 
' Jenő tanácsa elé kerül azoknak a konimu-
■ nistáknak az ügye, akik ugyanebben a szer-
> vezkedésben vetlek részt, de már időseb

bek annál, semhogy a fiatalkorúak bírósága
: elé kerülhessenek. A SzemdA-tanács elölt a
■ fővádlóit egy tanár húsz esztendős fia lesz

Emlékezetes az a nagyszabású és egészen 
különös kommunista ügy, amelyet rövid 
idővel ezelőtt leplezett le a budapesti főka
pitányság politikai osztálya. Különböző kö
zépiskolák diákjait, nagyrészt kisdiákokat 
fogtak el, mert kiderült, hogy nagyobb fiuk 
és lányok vezetése alatt állítólagos

cionista Sauejövetelek keretében kom
munista szemináriumokat 

tartottak.
A fiatalkorúak leleplezett kommunista 

szervezkedésének tagjai Között egyformán 
szerepeltek fiuk ét lányok, A leleplezés és 
a kihallgatások után legnagyobb részüket 
szabadlábra helyezték, illetve szülői fel
ügyeletre bízták, de az eljárás azért tovább 
folyt ellenük.

É héten már biróság elé is kerül aa ügy: 
csütörtökön, pénteken ét szombaton párhu-

Ádám, Illyés professzorok, 

előkelő állású pesfí urak 

érdekes kihallgatása 
a Schmidf-örökség ügyében

Meglepően érdekes kihallgatások folytak 
napokon keresztül a budapesti törvényszé
ken a legendás Schmidt-örökség ügyében, 
amelyről sok szó esett úgy Budapesten, mint 
Bécsben. Schmidt Miksa dúsgazdag butor- 
gyáros halála előtt pontosan végrendelkezett 
ausztriai és magyarországi vagyonáról.

Aa osztrák vagyont: mintegy hétmillió 
schIII Inget, jórészt az elhunyt butorgyá- 
ros fivére, Kari Leó Schmidt örökölte.

Alighogy a végrendeletet kihirdették, uno- 
kahuga, Herta Deskovich pert indított és a 
végrendelet érvényesítését követelte. A pe
reskedés során azt adta elő, hogy Schmidt 
Miksa súlyos beteg volt, amikor végrendelke
zett.

így nem lehet jogérvényea a végrendelet, 
amelyet az örökhagyó nagy fizikai kínok 
között, elborult lelkiállapotban irt meg. A 
butorgyáros fivére és a többi örökösök ez
zel szemben azt adták elő, hogy Schmidt 
Miksa fizikailag és lelkileg nem volt olyan 
állapotban, hogy világos fővel ne tudott 
volna végrendelkezni.

A bécsi hatóságok megállapították, hogy 
amikor Schmidt M’ksa végrendelkezett, pesti 
gyógyintézetekben előkelő neves tanárokkal 
kezeltette magát s megállapította azt is. 
hogy magyar ismerősei közül kikkel érint
kezett ebben az időben. Ezekután

Bécsitől átirat érkezett a magyar ható
ságokhoz,

s ebben azt kérték, hogy Schmidt Miksa egy
kori orvosait, barátait tanúképpen hallgas
sák ki.

Ilyen ellSzmónyek mán kerüli sor a rend
kívül órdekcs budapesti kihallgatásokra, 
amelyeket dr. Soól Gáza lőrvcnyszákl titkár 
foganatosított.

Elsőnek Ádám Irajos, Illyés Géza egye
temi tanárokat, Kövess! Géza főorvost, 
Farkas Ignác dr.-t, a Szeretctkórház fő

orvosát hallgatták ki.
Valamennyien arról tettek vallomást, hogy 
Schmidt Miksa budapesti gyógykezeltetése 
alatt frissességének teljességében volt, kora 
délelőttől késő estig diszponált vagyoni 
ügyeiről s ez akkora elfoglaltságot adott 
neki, hogy

betegágya elé egy faállványt szereltetett, 
hogy a rengeteg irat és jegyzet, amelyre 
szüksége volt, kényelmesen elférjen. 

párti beszéde után a kereszténypárt ellen
zéki érzelmű tagjai követelni fogják a hely
zet tisztázását és azt, hogy

Wolff Károly személyes hivel vonják le 
a kormány melletti állásfoglalás kon
zekvenciáját és lépjenek ki a keresz

tény gazdasági és szociális pártból

Eckhardt Tibor szerdán tartja meg költ
ségvetési beszédét és információink szerint, 
ez a beszéd a legélesebb támadás lesz a kor
mány kül- és belpolitikájával, valamint 
pénzügyi gazdálkodásával szemben.

A budapesti törvényszék Schmidt Miksa 
baráti körében is igen érdekes tanúkihallga
tásokat foganatosított. így kihallgatta Kért] 
János táblabirót, Bubits Jenő vizsgálóbírót, 
akik régóta ismerték Schmidt Miksát és 
többször megfordultak kiscelli kastélyában, 
ök is azt vallották, hogy

a kérdéses Időben Schmidt Miksán sem
mi olyat nem észlellek, amiből beszá- 

mithatatlanságára következtethettek 
volna.

Concours d'élégance 1936
5 Grands prix d'honneur
1 Grand prix d’élégance

| a nyeri:

A legszebb olasz kocsi diját
5 első dijat

Eladás : iV., VAczI-ulca 1.
Telefon: S28-48

Budapest bűnei
8000 bűnügy, 354 letar
tóztatás egy hónap alatt 

főkapitányságon minden hónapban elké-A . . „ _...................... ..
szitik a rendőrség működéséről szóló statiszti
kát és ezt a főkapitány a székesfőváros köz
igazgatási bizottsága elé terjeszti. Most készült 
el az áprilisi rendőrmunka mérlege, amelyen 
érdekes számokban szerepelnek Budapest 
bűnei.

A jelentés szerint a főkapitányság bűnügyi 
osztálya áprilisban 7992 bűnügyi eset nyomo
zását fejezte be, a bűnügyek között volt 3467 
lopás, 1011 sikkasztás és 951 csalás. A nyolc
ezer körül járó bűnügyekből kifolyóan

■ rendőrség letartóztatott 354 személyt, 
ezeket átadták az ügyészségnek, ezenkívül 
tizennyolc fiatalkorú bűnözőt vett őrizetbe a 
rendőrség és átadta őket a fiatalkorúak bíró
ságának.

A toloncházban 1711 ember került közigaz
gatási elbánás alá és ennek során

51 férfit és 63 nőt tiltottak ki Itudapest 
területéről.

Igen érdekes a forgalmi ügyekkel kapcsola
tos statisztika. Kiderül belőle, hogy Budapesten 
egy hónap alatt

nyolcvan autóbaleset történt, amelyek kö
zül hat végződött halállal,

49 esetben könnyebb, huszonöt esetben súlyo
sabb sérülést szenvedtek a balesetek áldozatai.

A gázoló és karambolozó autóvezetők 
közül hármat tartóztatott le a rendőrség.
Nagy forgalom bonyolódott le a rendörbiró- 

ságokon is, ahol a kihágási ügyekkel foglal
koznak. Az autóvezetők közül 379, a motor
kerékpárosok közül 58, kerékpárosok 
322 követett el szabálytalanságot,

47 ember ellen pedig azért Indult eljárás, 
mert leugrott a robogó villamosról, 

inig 387 férfi és nő került rendőrbiróság elé 
azon a címen, hogy a gyalogutakon akadá
lyozta a közlekedést, szabálytalanul járt.

Végül kiderül a jelentésből, hogy áprilisban 
27.030 külföldi állampolgár jelentette be magát 
a budapesti bejclenlőhivalalban.

•UH • .... .. .......

közül

Családi idill:
a fiú megverte az anyát 
az apa megfricskázta a fiút

Tegnap reggel az Egressy-ut 25. számú 
házba hívták a mentőket. A házban lakik 
id. Mikulecz Mátyás gyári munkás felesé
gével és huszcsztendős fiával, ifj. Mikulecz 
Mátyással.

A fiatal Mikulecz rabiátus fiatalember, 
sokszor veszekedik a szüleivel. Tegnap 
megint, összekapott velük, szó szót köve
tett és

és a fiatalember megütötte az édes
anyját.

A veszekedés hevében az öreg Mikulecz kést

Én vagyok TIBI!
Rólam nevezték el az uj 
Stühmer Tibi csokoládét. 
Egy próbavétel után 

érthető a mondás:

a mama kedvence.

rántott és hátbaszurta a fiát. A késpenge 
mélyen befuródott a fiatal Mikulecz hátába 
és a tüdejét is megsértette. A mentők első 
segítségben részesítették és a Rókus-kór- 
házba vitték.

A rendőrség kihallgatta id. Mikulecz Má
tyást, aki elmondotta, hogy nem akarta a 
fiát bántani, kénytelenségből, önvédelem
ből

kénytelenségből,
nyúlt késhez.

Spiritusszal leön
tötte és felgyújtotta 

magát egy leány
A Rózsa-utca 22. számú házban, a könyv

kötők szakegyesületében megjelent Reis- 
nuinn Margit könyvkötő munkásnő. F.gy- 
ideig beszélgetett az ismerőseivel, azután 
bement az egyesület irodájába. Látták, hogy 

egy kis üveget szorongat a kezében.
A lány később bement egy mellékhalyi- 
ségbe, ahonnan pár perc múlva sikoltozás, 
lárma hallatszott. Bulla Lajos könyvkötő 
odarohant és ijedten látta, hogy

Relsmann Margit éppen kirohan a mel
lékhelyiségből és lmja és a ruhája 

nagy lánggal ég.
Lefogta a lányt, leöntötte vízzel, eloltotta a 
tüzel, közben pedig az egyesület egyik tiszt
viselője a mentőket hívta. Kiderült, hogy 
Reismann Margit egy közeli üzletben spiri
tuszt vásárolt,

leöntötte magát és meggyujlotta a 
ruháját.

A lángok a fejét és az arcát súlyosan össze- 
’k és égési sebeket szenvedett a testén 
A mentők a Horthy Miklós-kórházba

Sorvice: VI., Aréna-u! 61.
Telefon: 9R8—20
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Évi 45 milliós költséggel 
Népbiztosító Intézetet akar 
felállítani az Egészségpolitikai 

Társaság
Az Egészségpolitikai Társaságba tömörüli 

orvosok érdekes törvénytervezetet dolgoz
tak ki, amely szerintük véglegesen rendezi 
az összes népegészségügyi problémát. Arról 
van szó, hogy

a népbiztosltáa intézményét a legszéle- 
arbh körre kiterjesztik 

és u befégbfztositáa keretébe bevonják a 
mezőgaztlaaági munkásságot és a munka- 
nélkülieket la. Az Egészségpolitikai Társa
ság ugy képréli el a nngvfontosSftgu intéz
mény mégvalósltásdt, hogy

■ földbirtokot adóztatják meg 
ét húsz hold földön felül holdanként bizo
nyos összeget fizettetnek a birtokosokkal a 
létesítendő Népbiztotitáal alapba. A közÜJe- 
tek kórházi hozzájárulásait szintén igénybe

A Magyar Bpitóanyagkereskedók Szövetsége 
vasárnap rendezte • 3-ik épttöanyág-nípot. A 
gazdag programot délelőtt gyűlés nyitotta meg 
a kereskedelmi csarnokban, amelyen többszá- 
san vettek részt Sonsogfi Béla elnöki meg 
nyitója után Vida Jenő felsőházi tag, disz 
tínök beszédében az építőipar és kereskede
lem, egymásra utaltságát hangsúlyozta. Szállási 
Anrél min tanácsos az iparügyi mlnlstter, 
Wossala Sándor fővárosi tanácsnok pedig a 
polgármester megbízásából üdvözölte a nagy
gyűlést. Bállá Szigfrid, a Csarnok főtitkára 
részleteién beszámolt a stóvétiég almait évi 
működéséről, majd dr. Piseher József alelnök 
az árrombolók elleni kflsdelmét, a vasúti díj
tételek lesxállltását szorgalmazta. Több vidéki 
felszólaló a tatarozást hitelkeret kibővítését 
sürgette. Délben egy órakor a gyűlés résztve 
vől a nemzetközi vásáron banketten vettek 
részt, majd fél 3 tói 7 óráig anyagbörze volt 
rehdklvfll élénk forgalom mellett. A legna
gyobb kereslet cementben, méázbén és cáerép- 
ben jelenik esett. A vásáron mintegy 7—8000 
vagon árut kötöttek le.*

A Magyarországi Kereskedelmi Vtaták Egye- 
siílHe májul hő 16 án ritka szép ünnepet ül. 
Alsrtterényi Auét Róbert 40 év óta áll az egye- 
aiilet élén. Ezt az évfordulót az egyesület egy 
dlsznsgygyülés keretében ünnepli meg. Vas 
Imre társelnök fogja a 40 év óta áz egyesület 
élén álló elnöknek as egyesület félvlrágoíia 
fása, fejlődése érdekében kifejtett munkássá 
gát, a közgazd.;Migi élet és a kereskedelmi 
utaztatás fellendítése körüli érdemeit méltatni. 
Az Ünnepi nagygyűlésen való részvételüket a 
hatóságok, kamarák, közgazdasági érdekképvi
seletek és alkalmazotti testületek már bejelen
tették.

Ar Asztalosniesterek Országos Kongresszust 
tartottak, amelyet Nagy Antal felsőházi tag, 
ipartestületi elnök nyitott meg. Tóth József al
elnök felszólalása után Fürcdn Lajos ipartes
tületi főtitkár előterjesztésére három határo
sat! javaslatot fogndtAk el: az árrombolás és 
legolcsóbb ajánlati rendszer megszüntetéséről, 
a munkaidő- és mnnkabérrendelet kiegészíté
séről és az ipar körébe eső munka vállalásá
ról. A határozati javaslatokat az iparügyi mi
niszterhez fogják küldöttségben felterjeszteni.

♦
.4 Magyar Illatszer és Háztartásicikk Keres

kedők Országos Egyesülete vasárnap tartotta 
oiszágos kongresszusát László Béla kormány
tanácsos elnöklete alatt. Taub Arthur és dr. 
Vidacs Gyula felszólalásai után határozati ja
vaslatot fogadtak cl. amely szerint az iilaisze- 
részek is fellépnek a droguisták ellen, ha azok 
tovább folytatják a tisztességtelen verseny
pereket és támogntjék n kamarának a fegyel
mi bizottságra vonatkozó tervezetét.

★

A Magyar Bárkereskedők Országos Szövet
ségének vasárnapi közgyűlésén a H/ríeh-nárti 
lista győzött. Elnök Hirsch Andor, társelnök 
Lukács Aladár lették. Alelnökök: Gldsntr Jenő 
és Mérő Oszkár.

flnök 
Jenő

♦
A kőnyvárusiló automaták felállítása 

nngv akció indult meg. A kamara nem . 
tolta az automatákból való könyvárusitú.snnk 
lehetővé tételét és mint értesülünk, a vállal 
kozó is csak kisebb vidéki városokban óhajtja 
a könyvárusitó automntáknt elhelyezni.

A Magyarországi Lábbclikészitő Iparosok 
Országos Szövetsége országos kongresszust tar
tott. Baldau Láttíó a nemkópesitett iparitták 
elle.nl állásfoglalásról beszélt. Dávid Ferenc a 
kötazállilási visszásságokat támadta. Hubay 
János pedig a minimális munkabérek ÓS A 
négyvennyol*  órát munkahét kérdését Ismer
tette. Határozati javaslatot szavaztak meg, 
amelyben az Ipar egészséges versenyfeltételei
nek visszaállítását követelték. ___ _

ellen 
java-

PÉnziniézeiek Országos Biztosító RT

szeretnék venni. - Ilyen módon évi 
negyven—negyvenötmillió pengőt 

retuének előteremteni.
Ebből az összegből orvosi segítséget és 
gyógyszert adhatnának a thezőgazdasigi és 
földmunkásoknak és a munkanélkülieknek 
is. Megvalósulás esetén természetesen 

nagyon sok orvos számára Is elhelyez
kedési tehetőség nyílna.

Az Egészségpolitikai Társaság ebben az 
ügyben már érintkezést keresett Johan ál
lamtitkárról és a miniszterelnökséggel is.

A törvénytervezet megszerkesztése most 
van folyamatban

azt remélik, hogy rövidesen elkészülnek 
vele és az orvosképviselők utján a parla
ment elé Juttatják.

A Magyar Sütőiparotok Országos Központtá 
vaaárnap országot nagygyűlést tartott Oross 
Endre elnöklésével. Galamb Ferenc, Szabó Mi
hály, Rutlcska Ede izóltak hozzá a napirend 
ágyéi porttjaihoz. A gyűlés réáztvétöl azt köve
telték, hogy a kamarakörzétenkfnt bizottsá
gokat szervezzenek, amelyek esetenként fneg- 
állapitjdk a minimális árakat. Megejtették ’úé- 
gül ar üresedésben levő tisztségekre A tliztujl- 
lást: ügyvezető elnök lett Traiich Adolf; pénz- 
náros Braun József.

*
A GyÖrr^lcstermelők Országos Egyesülete 

májúi hó 16-án tartja rendes közgyűlését az 
ÓMGE nagytermében.

♦
Részvénytársaság Villamos és Közlekedési 

Vállalatok számára (Trast). A május 9-én tar
lóit közgyűlés jóváhagyta az 1935. évi mérle
get és elhatározta, hogy a részvények 7. it 
osztalékszelvénye f. é. májul 11-tÓl kezdve 4 
pengővel váltassák be a Magyar Általános Hi
telbanknál.

A Ffíszfrkereskedök Országos Egyesülete 
vasárnap tartotta Hoffmánn Mihály kir. taná
csos elnöklete alatt nagygyűlését, amelyen 
aktuális kereskedelempolitikai kérdésekkel é« 
az áruházak problémájával foglalkoztak.

Elnökválasztás
az OMKE-ban

Az OMKE vasárnap tartotta 32-ik köz
gyűlését a Pesti Lloyd-társulat termeiben. 
A közgyűlésen, amelynek tárgysorozatán 
Sándor Pál utódának megválasztása ti Ate- 
repelt s amelyet éppen ezért rendkívül nagy 
érdeklődés előzött meg,

több, mint 600 pesti éa vidéki tag vett 
részt.

A miniszterelnök képviseletében dr. Traeger 
Ernő miniszteri tanácsos jelent meg, a 
pénzügyminisztériumot dr. Szilágyi Ernő 
min. tanácsos, a Külkereskedelmi Hivatalt 
dr. Bárányos Károly képviselte, azonkívül 
a főváros a MÁV, a posta, a tőzsde él az 
összes kereskedelmi és iparkamarák Is kép
viseltették magukat.

Vértes Emil nyitottá meg a közgyűlést, 
akinek javaslatára jegyzőkönyvileg Órttkl- 
tették meg Sándor Pál emlékét. Ezután 
megválasztották az uj tisztikart.

Elnökké: Seszllna Jenő felsőhiki
tagot, ilgjvetetö társelnökké: Magyar 

Bertalant választották.
AlélnÖkÖk lellek a pesti tagok közül: vitéz 
Bdrczy Gábor, Kéaszner Lajos, dr. Mössmcr 
Pál; Vértes Emil és Zimmcr Ferenc, a vi
dékiek kÖHIl: Berzy Sándor (Miskolc), 
Bernjeid Sámuel (Debrecen), Feréhd Ká
roly (Miskolc, Ffírst Gyula (Féck), A’oufseJl 
Géza (Debrecen), Vértes Miksa (Szegén).

Sesztina Jenő tartotta meg ezután elnöki 
székfoglalóját, hitet léve, hogy

hűséges harcosa less a kereskedők 
érdekeinek,

dr. Tratger Ernő a kormány nevében üd
vözölte at egyesületei és uj tisztikarát. A 
helyi és vidéki kiküldőitek főleg a szövet
kezetek állami támogatása allén szólaltak 
fel.

Százezren nézték meg 
vasárnap a Nemzetközi Vásári

érdeke- 
katyöbb

Soha nem látott tömegek, autók, autóbu
szok végtelen sora vonult vasárnap a Bu
dapesti Nemzetközi Vásár felé. A szakértők 
becslése szerint,

több mint százezer látogató kereste tál 
vasárnap

a városligeti vásárvárost, ami csúcsteljesít
ménynek tekinthető nemcsak a vásár törté
netében, hanem a magyarországi tömeg
mozgató akciók szempontjából is. A légi
forgalmi pavillonban a katonaság többször 
kénytelen volt a rend biztosítása céljából a 
kapukat benárni. Ugyancsak nagy volt az 
érdeklődés a sinau tóbuszok iránt is.

A vásár divatszínházában nyolc élőadást 
tartottak vasárnap, valamennyit zsúfolt ház 
mellett. A rádióüzenet fényeién Bevált intéz
ményét vasárnap különösen a külföldiek és 
vidékiek használták fel.

A vásár látogatására
állandóan özönlenek a vidékiek én kül

földiek.
Reggel hét ÓTakor érkezett meg hétssáz fel
vidéki kereskedő különvonatá, délben pedig 
a bukaresti különvonat tizénkét kocsiból 
álló izérelvénye futott be. Vasárnap érké
zéit meg a zágrábi husiparosok csoportja.

A vásárral kapcsolatos utazási és másfajta 
kedvezményeket különben sok nagy ipari és 
közgazdasági váHalat ée egyesülés iá föl
használta arra, hogy országos gyűlését meg
tartás. A gyűlésekről lápunk kÖzfrátflaáági 
rovatában áiámolunk be. Eteknek részt- 
fMŐÍ iá töikerésték a vásárt.

Séta a vásáron
A Horváth Mlkta Szönyegipár Rt. (V., VI- 

segrádl-u. 62.) remek szőnyegeit a kormányzó 
ur Oföméltósága is kísérete figyelemmel szem
lélték és érdékíŐdtek égyeá izőrtyégfajták ex
portja Iránt iá. Felvilágosításáéi Horváth Miksa 
Kormány-főtanácsos, vezérigazgató szolgált, ki
nek a kormányzó Ismételten megelégedettségét 
nyilvánította.

FIAT a Budapesti Nemsetkösi Vásáron auto
mobiljait ugyan nem mutatja be, viszont le
adja vizitkártyáját a világhirü gyár közlsmért 
S gyártmányairól, niért a gyár motorizált 

ívéit tekintetében ugy földön, mint vizén 
és levegőben, egyaránt a legtökéletesebbet 
nyújtja. Bemutat egy traktort, amély akar 
béke, akár hadi célokra használható, „Litto- 
rina" motoros sinkocsijának egyik legérdeke
sebb áttételi részletét és át újabban nagyobb 
számban gyártott csónakmotorát.

Korányi Zoltán, a Royal szálló világhirü ten- 
déglőse ismét megjelent hAlalmas nagy ét
termével, óriásméretü kávéházával, uj tej
ivóval, bugaci csárdájával ét e^íss . sor 
sörözővel és büffévél. Azt léhMhti taörtdAdl, 
hogy a magyar vendéglátó iparnak ex a ki
váló répteténtánlft jelenti a vásár gyomrát, 
óiért Korányi Zoltán Az, aki á vásár tit nápjá 
alatt gondoskodik a többszázezer külföldi és 
belföldi láto^áló ellátásáról. Egészen blfeonyos, 
hogy Korányi Zoltán éttel á hátálmaá vásári 
apparátusával H csak emelni fogja — híréhez 
méltóan — a magyar konyha- ét Atakácsmfl- 
♦ésset világhírnevét.

AS Idén is kellemes meglepetést keltett a 
belföldi és külföldi látogatók sorában. a Kain- 
mer Testvérek és a győri Richard fiiehards- 
Tertllin'ávek együttesen rénáézétt kiállítása, 
amelynek első látogatója a kormányzó folt, 
aki hagy érdeklődéssel szemlélte A két gyár 
remek készítményeit. Szövetek, selymek és 
egyéb textíliák olyan kitűnő minőségben szere
péinek at ldél tASftróh, hogy iíiég A külföldiek 
is irigykedve tekinthetnek a magyar textilipar 
hatalmas fejlődésére.

A Magyar Pamutipar Részvénytársaság 
méreteihez méltóan mutatja be 3000 mun
káit foglalkoztató üzemeinek sokoldalú gyárt
mányait. Ezék: Berfa-chiflon, Havas- és Palo- 
faf-gyolcs, a nyomottáruk közül: Presto- és 
f/M-kártonok, a Afarfene-mosódelain, a törö- 
kös mlntázásu Mustafa. Tarkánszött cikkei: 
/lero-kanavász és inledek, a tömegfogyasz
tásra szánt Héró-zeflr, Holló-zeflr és Gárda- 
póuplin valamint a légkényesebb Ízlést ki
elégítő Carousset- és Jacgue/ln-ingpouplinok. 
A kiállítás törésre a Magyar Pamutipar rt. 
divatcikkeit mutatja be: Vlstra-Wellington a 
gyár egyik legnagyobb exportcikke a világ 
minden részébe, a Crepe de Chine és Accor- 
dion a legválnsztékosabb párisi mintákkal. 
Burgund, Léda és Dimi nyári ruhácskákra 
és a most divatos dirndl-ruhákra alkalmas 
Kacagó. Az uni festett Rayé-Accordion a leg
pompásabb színekben. Tiszta gyapjúból ké
szülnek a gyár Erna, Nemi, Ceilíni és Milano 
cikkéi. Közkedvelt bársonykéSzitményei a női 
Velvet, Kalapbársony és a gyönyörű Desire- 
düftin. Az idei télre szánt Árosa-flanell, 
Donad-barchend és a téli pyjrtmákra való 
Boráig nyomott áruk.

Nagy sikere van & Nemzetközi Vásáron az 
1869. évben alapifolt Pick szalámigyárnak. A 
kormányzó hosszabban időzött a gyár hatalmas 
pavilonjánál, ahol a tulajdonos: Pick Jenő kor- 
inányfötanácsos fogadta. Az államfő, valamint, 
Bornemisza és Winchkler Miniszterek is mele- 
f!eh érdeklődtek a magyar általámi exportja 
ránt. A gváfak közül A Pich-gyárnak van a leg

nagyobb kiállítása. Bemutatja különféle készít
ményeit, legelsősorbnn diétás szalámiját. Nagy 
sikere van hentesárukészitn|ép^cinek is

A Soproni Selyemipar Rt. a színes vásár
városnak, de az egész textilkolóniának is egyik 
kimagasló látványossága. Vonatkozik sz nem
csak berendezése művészi kiképzésére, hanem 
arra a gazdag kollekcióra is, amely a minőségi 
termelés javát adja. Finom vonalak, előkelő íz
lés és a színek valóságos orgiája reprezentálja 
a magyar selyemiparnak ezt a kiváló vállalatát. 
Ma már tényleg az a helyzet, hogy nem kell 
valutákat kivinni a külföldre nemes selvem; 
anyagokért, amikor egv olyan vállalat áll a 
piac rendelkezésére, mint a Soproni Selyem
ipar A gyönyörű pavillonban valósággal elbű
völte a közönséget a Soproni Selyemipar kiál
lítási anyaga.

Az Idei Vásáron kibontakoznak előliünk a 
vegyészet legújabb csodálatos eredményei. 
Szemtanúi lehetünk az emberi agyvelő csodá
latos erőfeszítésének. amely ötletességévr], 
pompás találmányaival, szebbé, kényelmesebbé 
teszi számunkra az életet. Az ipari vegyészet 
koronája az Indathren. Evekig tartó kísérlete
zés eredménye az Indathren, amely tökéletesén 
megtartja pompázó színeit és ellentáll az idő 
minden viszontagságának. Csak a nők tudják 
Igazán megbecsülni ezt a remek találmányt, 
amely lehetővé teszi számukra, hogy évekkel 
előbb vásárolt ruhájuk az új ruha illúzióját 
keltse. Ugyancsak a Vásár meglepetései közé 
tartozik az Eulan, amely sok fáradságtól és 
bosszúságtól fogja megkímélni a jövőben a 
gazdasszonyokat. Megszűnik a molykár miatti 
aggódás, a háziasszonyuk a Jövőben hyugdlan 
rakhatják el ládákba1, szekrényekbe téjl holmi
jukat, a ruhát páncélként védi a molyok tá
madásai ellen az Eulan. Végül említést kell 
tenni egy újfajta Impregnáló anyagról, amely 
Ramaslt néven kerül forgalomba. Ez az új 
vegyipari találmány thlndén szellŐtsóge mellett 
is víhatlanhi tészl a ruhát, megóvja at eiőtől 
és így mérhetetlenül nagy erőt Jelent a közön
ség számára. A Ramaslttal Impregnált ikovéten 
megáll as esÓcsepp, iúért a skBVet rostjai kö
zött helyet foglaló vegyi anyag nem bocsátja 
keresztül a vizet. Mindhárom találmány óriási 
érdeklődést váltott ki a váslír közönségénél.

Carpathla Ipari és Kereskedelmi Rt. Bclyem- 
és gyapjúszövetgyára, Budapest (V., Harmincad 
ucca 3). Impozáns kiállításával ismételten bi
zonyságot tett a tnágyar textilipar fejlődési ké- 
péfaégérÖl. Selymei a ftkntela selymekkel, szöve
tei pedig a kontinens legkiválóbb minőségeivel 
♦tiki fel a vet-senyt. A kormányzó úr öföméltó- 
sága kíséretétel hosszasan időzött a gyönyörű 
kiállítás előtt és dr Pongor Lajos Igazgatónak 
legmagasabb albmértsének adott kifejezést.

A Gáivédelml kft társaság a légvédelmi ki
állítás csarnokában nágy feltűnést kellett. Be
mutatta á „Mérqtír" műszaki és vegyipari ft. 
ét A berlini, ,-,Degea" (Auer) társaság gáz 
álArcait és összes gyártmányait. A Gázvédelml 
eltalálja óvútíhlyék éplt&ét illetve meglevő 
pincéknek bomba- és gazniztos óvóhelyekké 
Való átalakítását és Berendezését.

Flórenea György Iparművész magyaros stí- 
Iwi bútortervezése éa festése feltűnést keltett 
á vázádon.

Fogalommá vált már az egész világ turistát 
előtt a Balaton, ez az egyedülálló természeti 
kincsünk, ígért álkértilt Ötlet volt a Dohány- 
jÖvedéktŐI, hogy az idei, újszerű felállításával 
mindén eddigit felülmúló Sikerűnek Ígérkező 
Néttizétkötl Vááár közönségének cigaretta- 
czemégével akarván kedveskedni; Balaton né
ven hozta ki ezt az uj kreációját. Ragyogó, 
modem csomagolást kapott az ul, Igén enyhe 
cigaretta, de méltó iá rá, mert bátrait kelhet 
vérsényre a leghíresebb világmárkákkal. Ára
emellett minőségéhez képest igazán korszerű, 
darabja 7 fillérbe kertÚ:<

jIIMiOUtZY 
IOSTACZ 
kéndőéyáh
ÚJPESTI 
TABKÁÜÍSZÖVÖ ÉS 
KIKÉSZITŐftlÁR 
n.-T> Kötponti iroda és raktér:
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Urbaeh kiállítási meglepetése az új német 
Triumph (TWN) bemutatása, melyek a kiállí
tás legjobb és legolcsóbb motorkerékpárjai Egy 
200 kem felszerelt íholorkprékpár P 980.—-, egy 
350 kem 1520 P-be kerül. A képviselet (Hu
nyadi-tér 12) készséggel küld ismertetőt a há
rom márkáról.

A „BMV“ autógyár fényesen megoldóttp a 
kérdési: hogy nyújthatja kis és aritoylág olcsó 
gépkocsi minimális üzemköltséggel ugyanazon 
előnyöket, mint a nagy gépkocsi. A „BMV‘‘ 
gépkocsi kitűnő súlyeloszlása, a híres „BMV“ 
motorszerkezet, a független első kerekek, gyö
nyörű karosszériák pedig a hihetetlen felgyor
sulást, hegymászóképességet, stabilitást, párat
lan rugózást, kényelmet biztosítják. A „BMV" 
autók vezérképviselete a Bárdi cég (KreszGéza 
ucca IQ., volt ügynök ucca) a múlt évben több 
mint 100 „BMV" autót adóit el és az 1034-os 
típusok Iránt erősebb érdeklődés mutatkozik.

A tnnjyar Iparpolitika a vidéki ipari centrumok 
ktfeílAdéMbén Jelölte meg a fejlődés irányvonalát. A 
magyar vidék iparosodása ma már nemzetközi viszony
latban Is kiváló eredményeket produkál. Péld*  erre 
a HlgetVári Lyon-cipógyár. E gyár a világvárósok ké
nyes Ízlésének megfelelő cipógyártmánynit a nyugat- 
európai nictlnpnljen):bnn nagv sikerrel helyezi él.

Budapest, V, Sas-utca 3-
Éten RilnUttla magyar alaplUa ztllal: Elet-. n/udUaótló- ía

femelketétl biztosításokat versenyfeltételék mellett.
Részletes felvilágositállal késrség«cl szolalt.

Telefon t 80-8-80, 80-8-88, 80-8-89 ■KQI

elle.nl
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Óriási botrány az ügyvédek 
nyugdíjintézetének 
vasárnapi közgyűlésén

Példátlan botrányok közt zajlott le va
sárnap az Országos ügyvédi Gyám- és 
Nyugdíjintézet közgyűlése.

Az ügyvédlúrsadalom ugyanis két 
pártra szakadt.

Az egyik tábor kifogásolja a nyugdíjintézet 
mai rendszerét és tiltakozott az ellen, hogy 
pusztuló értékekbe fektessenek olyan tar
talékokat, amelyeket az éhező ügyvéd-özve
gyektől és árváktól vontak el. A másik tá
bor pedig a mai tartalékolási rendszer híve 
és ezzel látja biztosítottnak az intézet jö
vőjét.

A közgyűlést Pap József elnök nyitotta 
meg. Hangoztatta, hogy az intézet mate
matikai számítások alapján működik s nem 
lehet túlzott kívánságokkal fellépniük a ta
goknak.

Az első vihar akkor tört ki, amikor Ostor 
József dr., a szombathelyi ügyvédi kamara 
elnöke különböző indítványokat tett, a köt- 
megbizatásból eredő jövedelmek befizetésé
vel kapcsolatban.

— Ne csináljanak Phönix gazdálko
dást! — hangzott az első közbeszólás.
— Gyalázat az intézetet a Phönixhez 
hasonlítani!! Ne gyanúsítsanak! — sü

vített vissza a válasz.
Az izgalmas tumultuózus jelenetek ak

kor érték el tetőpontjukat, amikor Szent-

iványi Dezső dr. szólalt fel. Azt fejtegette, 
hogy az ellenzék bekerült az intézet igaz
gatóságába de a gazdálkodás a régi ma
radt.

A szónok beszéde közben mindjobban 
fokozódott az izgalom, végre is

helyeikről felugrálva, szenvedélyesen 
kiáltoztak, vitatkoztak az ügyvédek, az
tán az elnöki asztal körül csoportosul
tak, ugy hogy csaknem feldöntötték az 

elnöki emelvényt.
Óriási hangzavarban jelentette ki Szenhnd- 
ny/, hogy a kamarának az özvegyi nyugdi
jak felemelésére vonatkozó határozatát 
máig sem hajtották végre, mert a pénzt 
olyan helyre teszik, ahol elveszti értékét.

E kijelentésekre olyan felfordulás, olyan 
botrány támadt, hogy az elnök sehogysem 
tudta helyreállítani a rendet, majd

a szónoktól megvonta a szót.
Erre újabb vihar tört ki, amely akkor ujult 
meg ismét, amikor az izgalmas jelenetek 
után

megszavazták az igazgatóságnak a tiszt
viselők fizetésemelésére vonatkozó in

dítványát.
Végül is elfogadták a zárszámadást, meg

adták a felmentvényt és befejeződött az iz
galmas közgyűlés.

a uilágkicü

Goldberger ■ cég
tcwa&zi is nuáci _

wmt * reotétMl valódi Gol«Mr<M ff

újdonságait?
Goldorado Resista 
Flocon 
Linón
Chevron fiocco 
Terrabiscotte

Magyar dirndli Goldmatt
Ogaden Goldroc
Strand Goldani
lllusion Gold Lyon
Pyramid Goldsol

Félóráig szünetelt a földalatti 
forgalma egy zsebtolvaj miatt MÍhd Miuhk kaphatók!

A Nemzetközi Vásáron Móry Vilmos MÁV 
főfelügyelő óráját ki akarta bűzni egy zseb
tolvaj. A főfelügyelő elfogta a tolvajt, 
rendőrnek adta át. A főkapitányságon kide
rült, hogy Mocsai Istvánnak hívják a tet
test, kolozsvári születésű,

körözött nemzetközi zsebtolvaj, hal tár
cát és négy aranyórát találtak nála. 

Rövidesen ugyancsak a vásáron elfogták 
Reisz Idei galaci születésű zsebtolvajt, aki

közös bandában dolgozott Mocsaival.
A földalattin ismeretlen tettes Könia 

Géza kereskedő aranyóráját lopta el. A ka
lauzok, ellenőrök és az előhívott rendőrök 
elálltak a kijáratokat, keresték a tolvajt, 
de nem találták.

A földalatti forgalma félórát szünetelt.
Vasárnap estig egyébként huszonhét zseb

tolvajlást követtek el a vásáron. A rendőrség 
négy tolvajt vett őrizetbe.
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A szocialisták beígért második bizonyítéka: 
az állítólagos válasz a levélre, 

amelyet Rajoissék durva 
hamisításnak mondanak

Winkler Mihály szentszéki biró. plébános nyi
tott meg. Utána Koháry István dr., majd Spatli 

■Gyula polgármester beszélt. Wolff Károly volt 
a kővetkező felszólaló, aki azt hangoztatta, 
hogy a

legfontosabbnak tartja a polgárság jogos 
érdekeinek megvédését.

Az elveket azonban harc nélkül nem lehet 
megvalósítani. A szabadságot tartja a legidcáli- 
sablmak, azonban a szabadság nem jelenti azt. 
hogy törpe kisebbség gyakorolja a hatalmat és 
ne engedjen élni másokat.

Az állam nyakán ma egy oligarchia ül.
amely a jószándéku miniszterek kezeit is sok-

a
A pénteki képviselőházi ülésen Györki 

Imre szocialista képviselő által felolvasott, 
majd fotókópiában a Ház asztalára letett és 
Rajniss Ferenc képviselő által állítólag alá
irt s a német propagandaminiszternek szóló 
javaslat körül még mindig nagyon élénk a 
vita politikai körökben. Rajniss Ferenc 
képviselő és Barasits Tivadar, az előterjesz
tés másik állítólagos aláírója határozottan 
kijelentik, hogy a Györki Imre által előter
jesztett irat aláírásai hamisítványok és ugy 
Rajniss Ferenc képviselő, mint Barasits 
Tivadar hirlapiró már megtették a bűnvádi 
feljelentést ismeretlen tettes ellen aláírásuk 
hamisításáért.

Györki Imre már a képviselőház pénteki 
ülésén a kérdéses okmány előterjesztésekor 
megjegyezte, hogy az csak az első számú 
bizonyíték arra vonatkozólag, hogv Rajniss 
Ferenc a német birodalom 
minisztériumától kért magyarországi sajtó
propagandára anyagi segítséget és

legközelebb újabb bizonyítékokkal fog
nak előállani, amellett, hogy blzonyl-

tani kívánják azt is. hogy Rajniss Fe
renc és Barasits Tivadar aláírásai való

diak.
Mint szocialista forrásból értesülünk, a kö
vetkező bizonyító okirat

a már előterjesztett beadványra kapott 
válasz lesz, 

amely — szerintük — megdönthetetlenül 
bizonyítja azt, hogy a már ismertetett irat
ban javasolt sajtóorgánum alapítására ko
moly előkészületek történtek.

Hogy azután tényleg van-e a
demokratáknak ilyen irat a kezükben, 
ról hiteles információkat szerezni nem volt 
módunkban, miután a szocialisták részéről 
még atekinletben is titkolódznak, vájjon ki 
fogja előterjeszteni a parlamentben a 
Györki által beígért további állítólag kom-

szociál- 
ar-

Znmrn I Promitláló okiratokat, propaganda-

szor megköti. Csik László dr. beszédével 
gyűlés véget ért.

A hajtószíjak elkapták és a fűrészre 
dobták amelyek keltéfürészelték 

a szerencsétlen emberi.
------ OH

Véres verekedés Egerben 
rendörsortüzzel

Eger, május 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelcn- 

tese.) Egerben n Práff-féle gőzmalom őrét, 
Nagyúri Mihályt és családját, vasárnap dél
után busz ittas földrnivcslcgényből álló társa
ság támadta meg, Liptai Zoltán vezénylete 
alatt.

Borzalmas 
öngyilkosság: 

borotvával levágta a fejét
Bécs, május 10.

(A Hétfői Napló tudósilójának telefonje
lentése.) Vasárnap délelőtt holtan találták 
lakásán a stájerországi Bruckban Johann 
Sattelberger dúsgazdag sertéskereskedőt. A 
negyvenkétéves férfi e#y átmulatott éjszaka 
után borotvával a szó valóságos értelmében 

levágta a fejét.
öngyilkosságát valószínűleg idegbetegsége 
miatt követte el.

detektiv is, akik le akarták 
bandát.
a detektív szorongatott hely-

Dorongokkal és kőz.óporral 
életveszélyesen megsebesítették Magyarít. Meg
sebesült Kiss Dezső lendőrfötörzsőrmester és 
Szerencsés Pál 
fogni a duhaj

A rendőr és 
zetüklsen

revolverrel sorliizct adtak k
a támadókra akik közül többen könnyebben 
megsérültak. Végül riadóautón -rendőrcsapat 
érkezett a helyszínére, a támadók közül tizen
egyet elfogtak, a többiek elmcJikiiltck.
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Lengyelország felmondta 
a francia-lengyel kereskedelmi 
egyezményt

Varsó, május 10
A lengyel kormány július 10-1 hatállyal fel

mondta az Ifíii-ben megkötött lengyel-francia 
kereskedelmi egyezményt. A lengyel kormány 
egyben

uj egyezmény megkötésére irányuló tárgya
lások gyors megkezdését kérte.

A lengyel kormánynak ez a lépése szorosan 
összefügg a legutóbbi határozatokkal, amelyek
kel

n deviza- és aranyforgalniMl szabályozták.
Az 1924. évi lengyel-francia egyezmény szerint 
Lengyelország szabad devizaforgalmát nem sza
bad megszorítani és ezért határozta el magái a 
kormány az egyezmény felmondására. Április 
27-én ugyanis olyan rendelkezéseket hozlak, 
amelyek nem egyeztethetők össze az egyezmény 
szellemével.

A Nemzeti Egység Pártja részéről meg
lehetős egykedvűséggel nézik a Rajniss 
kontra szocialisták párviadalát, mert Raj
niss Ferenc nem volt tagja és ina sem tagja 
a Nemzeti Egység Pártjának és igy a párt
nak nincs is módjában semilyen formában 
hivatalosan foglalkozni ezzel az üggyel.

Kettéfürészelt 
a gép 
egy mérnökei

Bécs, május 10.
Hétfői Napló tudósítójának telefonje-oszlíívsorslátex 

ffőárusltói kérik, 
hogy mindazok, akik a postán 
küldött sorsjegyek árát még 
nem egyenlítették ki, szíves
kedjenek a megfelelő össze- 

sürgösen megíizetnl, 
a nycreménylgény 
ugy biztosítható, 
sorsjegyek ára a 
megállapított 30 
költségátalánnyal

Wolíf Károly Győrben
Győr, május 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 
tése.) Spélth Gyula győri polgármester meghívá
sára Wolff Károly vasárnap Győrbe utazott a 
keresztény politika propagálására. A városház 
tanácstermében gyűlést tartottak, amelyet

M . .
leütése.) Az alsóausztriai Henndorf község
ben borzalmas szerencsétlenség áldozata lett 
Franz Esterer mérnök. A mérnök — munka
szünet lévén — fűrésztelepének gépeit sa
játmaga olajozta.

Siófok
A CSODATELJESÍTMÉNYŰ
1.5 it., léghűtéses, lengőtengelyes, 

áramvonalas

fill.
együtt a húzás előtt 

kiegyenlít tetet t.
Szobarenddé!: 
Budapest, 
Károly-körut S/a
Tel. 45-2-02 és 30-6-54

SIÓFOK: Telefon 1

fürdőtelep 
üzemben

Élőidén, napi 8 pengőtől

DETRfl
luxusautókat — bemutatja az 
nU NITAS(< Tele^on°'92-3-85
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’KÉT FÜGGÖNY ,M„ „ viDumhdt 
negyvenéves történetét. Az egyik, amelyi
ket negyven év előtt Jókai Mór darabja 
előtt húztak föl, a másik, amit Molnár 
Ferenc darabja után engedtek le. Ami a 
két függöny között negyven tv alatt tör
tént, at nemcsak a Vígszínház története, 
de egyúttal a magyar színházi kultúráé is.

Mindkét függöny előtt sokszor hajoltak 
meg a magyar színpadi Irodalom büszke
ségei és mindig ünnep volt a közönség 
számára az, amikor Herczeg Ferencet üd
vözölhette a függöny előtt. A Vígszínház 
és a magyar színpadi kultúra nagy ünne
pén tehát kénytelenek vagyunk illő tisz
telettel éppen Herczeg Ferencet rekla
málni, aki immár nemcsak fejedelmi ran
got képvisel a világ drámairodalmában, 
hanem olyan mozgalom első katonája, 
amelynek célja minden magyar előtt 
szent. Leírjuk ezt is, mert úgy tudjuk, 
hogy a Vígszínház először Herczeg Feren
cet kérte fel arra, hogy ünnepi köszöntő
jével tegye még ragyogóbbá ezt a napot 
és gestiójával adjon kivételes súlyt, nyo
matékül annak az elvitathatatlan ténynek, 
hogy a Vígszínház jubileuma egyúttal a 
magyar szó ünnepe is.

Sajnos, Herczeg Ferencet sem szóban, 
9em személyesen nem üdvözölhettük ezen 
a ritka estén és ott sem, ahol a Vígszín
ház válogatás nélkül látta vendégül a ma
gyar irodalom és színművészet szine-ja- 
vdt. A Fészek vlgszihházi estélyéről be
szélünk, amelynél nagyobbvonalut, pata- 
rabbat és márkásabbat alig-alig adtak az 
utóbbi évtizedekben. Még a Fészek derék 
portása is nem titkolt lelkesedéssel bámul
ta meg azt a felvonulást, amelyet ezek a 
termek már igen régen nem láttak és ami 
együtt valóban a magyar szellemi és mü- 
véstéletet reprezentálta. Milyen szép lett 
volna beszámolni arról, hogy mig az egyik 
tarokban az őszhaju Molnár Ferencet hall
gatja nagy tábora, addig a másik fotőj- 
nen Herczeg Feren fogadta azok hó
doló felvonulását, akik mindig szellemi 
vezérüknek vallották őt, aki ma a magyar 
irodalmi élet olimptiszán trónol.

Sokat vesztett a Vígszínház és a Fészek 
publikuma, hogy ennek a jelenetnek nem 
lehetett tanítja és hogy Herczeg Ferenc 
üresen hagyta ama trónt, amelyet neki e 
társaság képzeletében régen felállított.

A HÉT FILMÉSEMÉNYE:

A SZERELEM ORVOSA. A francia filme
ket különös módon megszerette a pesti kö
zönség, mert megtalálta bennük azt a pluszt, 
amely a filmet mini gyári árut a művészi 
készítménytől megkülönbözteti. Harry Baur 
már régi kedvence a pesti közönségnek, uj 
filmje pedig egyike a legkitűnőbb produk
cióknak. A szerelem orvosa, mint égy mo
dern ..Ördög" próbára teszi a nőt, vájjon 
mit választ, ha mind a kettőt elé teszik, n 
Szerelmet, vagy a pénzt. A nő búr szerelmes, 
először a pénz után nyúl, de a kísérleti 
alanyba a szerelem orvosa Is belészeret. Ez 
n drámai magva a filmnek, amelynek során 
a legizgalmasabb és a leginüvészibb jelene
tek sora váltogatja egymást. Az artista- és 
az orvosmiliő kitűnő alkalmat nyújt Harry 
Raliznak és a „Bűn és bünhödes“-böl any- 
nylra ismert és megszeretett partnerének. 
I’ierre fíhtnt húrnak művészetük csillogtatá
sára. A filmet értékéhez képest felfokozott 
érdeklődéssel fogadta a publikum a Hadib
ban és a Stúdióban.

A HÉT TÖBBI FILMJE:
A Ml KISLÁNYUNK. Legyen az első hely 

a csöpp kis Shirley Templeé, azé az édes, 
aranyos kislányé, aki a filmsztárok között 
mindenki szivében úgyis az első helyet fog
lalja el. A 20 Centurv Foxnak u| filmje a 
meglazult családi életet mulatja be, nmeivel 
ez az. angyali Shirley kis kacsóival nngvsre- 
rüen összekovácsol. Aki látta a filmet a Dé- 
i síben, Kamarában vagy az Átriumban, azok 
könnyezve kacagva hagyták el a nézőteret. 
- MERI -NYLET AZ ÖCEANJÁRÚN. Az 
Uránia valóban izgalmas kalandorfilmet mu
tatott he. A ragyogó jelenetek során meg
csodáltuk a szép Li<ln Bnarovát és a i‘érfi- 
föszerepbt n az uj sztárt. Wlllv Rirgert. — 
MINDENKI A FEDÉ1 ZETRE' Kedves rcvii- 
film, sőt lengerészrcvii, felvonul benne az 
egész amerikai flotta (milyen aktuális cl 
most ) Egyik jelenet szebb a máálkiiál. Az 
Omnlában és a Cityben nagy síkére van a 
Jlltnnek.

Bajor Gisi ssabadsáfflevele
és a Nemzeti Sstínfiást obsitosai

Ezért vissza-

TCZ'ZVK NAPIfíENfífíE a Ba/or-űtiaet, 
hiszen e rovat első közlése után a legkép
telenebb és legvadabb híresztelések jelentek 
meg Bajor Gizi és a Nemzeti Színház állí
tólagos afférjával kapcsolatban. Pontosan a 
következő történt: Bajor Gizi kéthónapos 
fizetésnélküll szabadságot kötött ki a szezon 
elején. Miután a Nemzeti nyitását követő 
két hétig nem jelentkezett a színházban, 
Németh Antal azt hitte, hogy ezt a két hetet 
levonhatja Bajor Gizi szabadságából. Bajor 
Gizi azonban ragaszkodott c két héthez is, 
hiszen a „Néma levente” sikerét nem akarta 
megszakítani. Németh Antal ezt is enge
délyezte, viszont uj szerepet osztott ki 
Bajor Gizire, akinek azonban művészi ag
godalmai támadtak abban az irányban, 
vájjon a nyolchetes szabadság után követ
kező öt nap alatt megtanulhatja-e uj sze
repét. No és most jön a szenzáció:

VÁLASZUL StABADSÁGOS LEVELÉT 
kapott Bajor Gizi, a Nemzeti Színház igaz
gatójától. E levélben Németh Antal teljesen 
osztja Bajor Gizi művészi aggodalmait a 
szerep eljátszásását illetően, 
kéri a szerepet. Leszögezi azonban azt, 
hogy a szihház idei műsorterve már nem 
nyújt Bajor Gizinek uj szerepet, viszont a 
bérleti rendszer nem engedi meg, hogy Ba
jor Gizi régi szerepei közül valamelyiket 
műsorra tűzze... Punktum.

Bajor ezt a levelet szabadságos levélnek 
tekintette és bejelentetté a Magyar Szín
háznak, hogy az év végéig zavartalanul a 
színház rendelkezésére állhat.

DE OBSITOT KAPTAK a Színház nagy
szerű vendégmüvésznői is, akik a szezón 
elején ötven-őtven estére szerződtek az or
szág első drámai színházához. Titkos Ilona, 
Dayka Margit, Makay Margit és Gombaszögi 
Ella voltak a szerencsés kiválasztottak, akik 
közül azonban egyedül csak Titkos Ilona 
fogja lejátszani a szezonban az ötvén estét. 
Dayka Margit eddig tizennégyszer lépett fel 
a Nemzeti Színházban, Makay Margit közel 
negyvenszer, Gombaszögi Ella egyetlenegy
szer sem.

Németh Antal már most mindent meg
tett, hogy a magánszínházak e kitűnő
ségeit a jövő évben is foglalkoztathassa a 
Nemzeti. Hosszú tárgyalások indultak meg 
a kultuszminisztériumban, ahol a színház 
pénzügyi oldalúit vizsgálva, belátták, hogy 
az a túlságos nagy elán, amellyel Németh 
Antal a szezon elején a magánszínházak 
használható erőit megrltkitotta, nagy ártal
mára volt a Nemzeti Színház büdzséjének. 
Ezt hivatalos nyelven úgy mondják, hogy 
a művésznők jövőévi szerződtetésére nincs 
pénzügyi fedezet. De — és talán éz a vi- 
Íasztaló —, Németh Antal szabad kezet 
apott arra, hogy minden kötelezettség nél

kül ígéretet tegyen mind a négy müuésznő- 
arra, hofjy a jövő szezonban, ha alkalmas 
szerep kínálkozik, felléptét! őket.

NEM ÉRDEKTELEN az sem, hogy Né
meth Antal magas gázsival szerződtetett a 
jövő évre egy vidéken működő szihésznőt, 
aki azelőtt a Nemzeti Színház ösztöndíjasa 
volt. Ez a színésznő, aki a vidéken Bajor
szerepeket játszott, több pesti színháztól is 
kapott szerződtetés! ajánlatot. A Nemzeti 
Színház ráígért az ajánlatokra és a szerződ
tetést most — a kultuszminisztérium nem 
hagyta jóvá. Hasonló okokból. . .

Szorítják tehát a nadtdgszijjat — egy 
lyukkal beljebb — a Nemzeti Színházban.

M .< „Csoda a hegyek közt"
A Molnár könybdrdmónnk íródott 

premier ° IfOsrrrencsétebb 
helyet kapta a Vígszín

házban. A költőnek ez a müve nem mii- 
sordarab, értsük alatta azt, hogy nem az, 
amit a színházak kél másik darab között 

amit a színházak két máéik darab kö
zött előadhatnak. Külön helyet kell kapnia 
egy vígan műsortervben is, amelyben pél
dául Molnár Ferenc szerepel. Egy másik 
Molnár, tle ne mis jubileumi darab. Több 
annál, koronája egy költő életének és koro 

nája egy színház életszakaszának.
De . . . amikor a hit és szeretet eme le

gendája kilép a könyv formájából és az
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éles reflektorfényben valószerüséget kap 
a színpadon, néhány olyan Szakadék mu
tatkozik, amelyen a színház közönsége 
nem mindig tud átugorni. Hogy csak egyet 
említsünk, ez a polgármester figurája. A 
polgármester, a helyi kiskirály, közbecsü- 
lésnek, közszeretetnek örvend a kis vá
rosban, pedig mindenki tudja róla, hogy 
megejtett egy árva kis cselédlányt, akit, 
aztán gyermekével együtt kikergetett hd-l 
tóból. A közönség nem érti, hogy miért 
szeretik annyira ebben a városkában a gaz 
polgármestert, hogy miatta boszorkány
ként üldözik az árva kis cselédet. Igaz 
azonban az, hogy a figurának G ó t h Sán

dor adott, ha nem is szimpatikus, de em
beri colort. A másik kifogás, amit kényte
len vagyok megjegyezni, inkább a rende
zés felé szól, amely lehet, hogy a szerző 
instrukcióihoz való pontos ragaszkodásá
val talán túlságosan elmellőzte azt a szín
padi hatást, amelyek at ilyen transzcen
dentális figurák, mint az Idegen Ügyvéd 
(szerintünk: az élő lelkilsmeret) színpadra 
állításánál a mai közönség még nem nél
külözhet. De mindezeket beleértve is sziv- 
dobogtatóan gyönyörű volt ez a Molnár
este. T o r o ny i Imre az Idegen Ügyvéd 
szerepében toronymagasságban nőtt min
denki fölé és nem szavalt úgy, mint egyik
másik. M u r á t i Lilire büszkék vagyunk, 
hogy van, Beregi Oszkár, R á d a y Imre, 
Bihari József brilliáns. Solti is fel
tűnt néhány pillanatra. Jób Dániel látha- 
tatlánul is lelke volt a remek előadásnak.

A közönségnek is egyest kell adnunk. 
Halk volt és finom. A hölgyek nagy őn- 
megtartóztatással lemondtak arról a divat- 
revüről, amelyet előző nap talán Grace 
Moorendl úgyis kiéltek. Ezen az estén a 
színpad volt a fontos, nem a nézőtér.

t Török Sándor uj iró-
AprtllS ként jelentkezett az Áp-
és a Zöld béka *Uli  cimü komédiával 

a Nemzeti Színházban. 
Ha nem is irt jó darabot, de bátor iró 
és szimpatikus. Egy kabarétréfának ele
gendő ötlet keretébe néhány erős ütéssel

MEQEÁDIIIIÁ7
Bársony Rózsi,

Gombaezögi Ella, Kabos, Békássy, 
Gárdonyi, ifj. Latabár, Peti, Keleti

A Fészekben az Olasz vöröskereszt javára 
szerdán este 9-kor jótékonycélu estély lesz, 
amelyre a társadalmi kiválóságok és a művész
világ legjava megy el és amelyen Alpár Gitta, 
Barzetti Marcella, Basilides, Lánczy Margit ve
zetésével a legragyogóbb színészek és muzsi
kusok lépnek fel.

.4 kecskeméti városi dalárda május 14-én a 
Zeneakadémián Bartók és Kodály kórlisbemitta- 
tót tart Vásárhelyi Zoltán vezényletével és Ger
gely llus közreműködésével; ugyanezt a műsort 
11-én Kecskeméten is eljátsszák Bartók Béla és 
Zatiireczky Ede köiremiiködéiével.

A magyar színészet legöregebb veteránja, 
Zombory Imre 81 éves korában meghall, a hét
főn délelőtt féltizenegykor a keresztúri temető
ben tartandó temetésén az öreg nyugdíjas szí
nészek gyászdalt fognak énekelni.

pl
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pofozza a társadalom ama kinövéseit, 
amelyeket közönségesen hiúságnak, nagy
ravágyóénak és snobizmusnak nevetünk. A 
finom zenekiséret Hegedűs Tamást di
cséri. C s o r t o 8 Gyula által rendezett elö- 
tidds jól Szolgálta az írót. Megdicsérjük 
Titkos Ilonát, az egyre kitünőbb Jávor 
Pált, Szörényi Évát, P e t h e s Sán
dort, B e r k y Lilit és Kovács Károlyt.

Térjünk át a legkönnyebb műfajra, 
amellyel a májusi napsütéshez híven a 
Kamar a szn ház is nyarat csiná — a 
nyári operettre, a Zöld békára. Bállá 
Lici hosszas távoliét után ismét a legelra- 
gadóbb. L a t a b á r Kálmán a legmulatsá
gosabb, Lengyel Gizi a legszebb, S o- 
mogyi Nusl a legaranyosabb. S á r- 
mássy Miklós pedig, amennyire az ope
rettől kitelik, a legférfiasabb. K e 11 é r 
Dezső a legragyogóbb versszöveget irta, 
G y ö n g y Pál pedig olyan slágermuzsikát 
(„Bocsánat” cimü tangó és „Táncoljunk 
hajnalig” cimü fór), amely hors concours 
elsőnek fut be az akácvirágos gyönyörű 
májusi pesti utcára.

Egy kis As Miriuít héten nagy
feltűnést keltett a Mar-sztnhazi vegyes léne DMrich

felvágott kapcsolatos plágium
perre vonatkozó közlésünk. Május 6-án 
volt a perfelvétel, amely egyúttal ennek az 
ügynek jelentős fordulatát eredményezte, 
dé különösen megváltoztatta azt a felte
vést, mintha a plágium ügyében a kitűnő 
Székely János hibás lenne. Székely János 
ugyanis megkapta az UFA-től azt a bírói 
végzést, amit 1934 junius ötödikén a ber
lini Landgericht hozott Gordon Pál, 
Illetve László Miklós által indított plágium
perben. A jogerős Ítélet szerint a per Szé
kely Jánost igazolta. A biróság 
megállapította, hogy a László Miklós-da- 
rabban és a Székely János-filmben sze
replő ékszerrablási trükk a kilencvenes 
években Odesszában valóban meg
történt és ezt a tényt legalább húsz iró 
egymástól függetlenül külön-külön már fel
dolgozta. Megállapították, hogy Székely 
János filmjében László Miklósétól telje
sen eltérő módon dolgozta fel 
ezt az eseményt. — Tegnap délelőtt igen 
érdekes táncmatinét rendeztek a Belvárosi 
Színházban H arasztiné és Z a h l c r 
Magda torna- és tánciskolájának növendé
kei. Zahlcr Magda maga is fellépett, vonzó 
megjelenése és graciöz mozdulatai és töké
letes klasszikus táncművészeié élménnyé 
avatták szólószámát. — A Városi Szín
házban junius ötödikén este érdekes uj ba
lett kerül bemutatásra. A cime Falusi 
vasárnap, Fóthy János müve. A balet
tet érdekes tánemüsor keretében Trojanoff 
mester balettakadémiája mutatja be a bu
dapesti szimfonikus zenekar kíséretével.

(3)

A Metró gálnév első filmje a Hőse Marle 
eimti romantikus operett, amelynek fősze
repeit Jeanelte MacDonald és Nelson Eddie 
éneklik^ a filmet a napokban tűzi műsorára 
a budapesti Scala.

MI AZ A DONOGOO TONKA?
Donogoo Tonka... Ha ezt a két szót hall

juk, pálmákra gondolunk és távoli rejtélyes 
szigetekre valahol a Csendes-óceánon. Holott ez 
a két szó nem egyéb, mint egy aranyos, mulat
ságos filmmese elme, melynek főszerepeit Anny 
Ondra és Viktor Staal játsszák. A darabot Jides 
Romain irta, s ez a három név önmagában is 
garantálja, hogy a közönség jól fog mulatni a 
pesti bemutatón, mint ahogy jót mulatott Bér 
linhen, Bécsben és Párisban is. A mese két 
tönkrement szegény fiatalember szerelme körül 
bonyolódik. Annv Ondra, a női Chaplin kedv*  
sen csedik-boflik a vásznon, a közönség kacag 
s végül elkövetkezik a happy cn'd is: a kél sze
relmes egymásra talál. De hogy mi is az a 
Donogoo Tonka, az csak akkor 
megnézzük a filmet.

Jeanette
IACD0NAID

és Nelson

opereítíllrnje
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Öngyilkos és életmentő 
izgalmas küzdelme 
a Duna hullámaiban BMW

Vasárnap délután öt óra tájban Izgalmas 
iíletmentési jelenet játszódott le a Dunán 
az Eötvős-térl hajóállomás közelében.

Egy jólöltözött harminc év körüli nő 
idegesen sétált fel-alá a hajóállomás köze
lében, majd lesietett a Dunához vezető lép
csőkön és

a vlrLe vetette magát.
Az öngyilkosságot észrevette a hajóállomá
son tartózkodó Kopaker Ferenc hajófütö 
és gondolkozás nélkül

a hullámok kört vergődő nő segítsé
gére sietett.

Már-már ugylátszott, hogy az életunt nőt

elsodorja a viz, azonban az utolsó pilla
natban az életét kockáztató fűtőnek sike
rült elérnie a nőt és nagynehezen partra 
vitte a makacs életuntat, ki még

a Duna habjai közt is dulakodott meg- 
mentőjével.

Az izgalmas jelenetnek többszáz főnyi 
nézőközönsége akadt, akik megéljenezték a 
bátor életmentőt.

Rövides'n megérkeztek a mentők is, akik 
megállapították, hogy Gál Mária 32 éves 
állásnélküli komorna az öngyilkos. Anyagi 
gondjai miatt akart megválni az élettől. A 
Rókus-kórházba szállították.

6 henger, 1’5 liter 
ezért 
felsöbbrendti

KIS AUTÓ

/ÜGYNÖK-U.5 BARD

A szolgabiró pénztárából 
vitt útiköltséget a rab, 
aki megszökött a fogdából

Hatvanévi börtönre
ítélték a második 
számú bébirablót,

aki elrabolta az amerikai fakirály unokáját

Debrecen, május 10.
(A Hétfőt Naplő tudósítójának telefonjelen

tése.) Vasárnap reggel a vásá zosnaményl 
csendőrön vakmerő szökésről értesítette a 
debnecéni réndÖráéget. Szombaton este lopási 
ügyből kifolyólag a csendőrség előállította 
Kosztyuk Mihály vasmuskást éa

éjszakára a főszolgabírói hivatal fogdájá
ban helyezték el.

A vasmunkás egyedül volt a cellában és alig 
kisérte be a csendőr a fogdába, végig feküdt a 
priecsen éa ugy tett, mintha mélyen aludna. 
Vasárnap reggel kihallgatásra akarták kísérni, 
azonban meglepő felfedezést tettek:

a fogda ajtaja nyitva állt és a fogolynak

hűlt helye volt.
Kosztyuk az éjszaka folyamán felfeszitette a 
fogda ajtaját, kijutott a folyosóra, majd onnan 
felment a főszolgabírói hivatal emeleti helyi
ségeibe. Amikor átkutatták az épületet, meg
állapították ugyanis, hogy

a szökevény még ráadásul ki is fosztotta a 
pénztárt, az feszes szekrényeket és fióko

kat feltörte
éa többszáz pengőt vitt magával.

A csendőrség erélyes nyomozást indított és 
mivel az a gyaná, hogy Debrecenben bujkál, 
a nyomozásba belevonták a debreceni rendőr
séget.

Newyork, május 10.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Egész 

Amerikában nagy érdeklődéssel beszéllek 
vasárnap a tacomai biróság ítéletéről, amely 
Willy Mahan, az amerikai fakirály unoká
jának elrablója sorsát döntötte el.

Nem sokkal a Llndbergh bébi elrablása 
után ujahb gyermekrablás döbbentette meg 
Amerikát: vakmerő gangszterek

elhurcolták Weyerhauser fakirály uno
káját, a kllenccsztendős kis Gcorge-t, 

akire több millió örökség várt.
A vakmerő emberrablás megmozgatta 

egész Amerika rendőrségét. Heteken át folyt 
a példátlanul izgalmas üldözés az ujahb

el-

bébirabló genszterek után Az izgalmat fo
kozta, hogy nemsokára jelt adtak maguk
ról az emberrablók és

kétszázezer dollárt követeltek 
rablót I gyermekért.

Az irgalmas nyomozás végül is eredmény
nyel járt; elfogták Willy Mahant, a Weyer- 
hausen-unoka elrablóját, egész bandájával 
együtt.

A tacomai bíróság napokig tartó tárgya
lás után most mondott ítéletet Willv Mahan 
fölött:

hatvanévi börtönbüntetéssel sújtotta 
a bébirabló amerikai gengsztert és súlyo
san elítélte bandájának többi tagját is.

Magyar irgalmasnővér
tragédiája Kínában

Megfojtott kisgyermeket
fogtak ki a Dunából

A ferencrendiek Margit-köruti rendházába 
pár nappal ezelőtt messzi Keletről jött vendég 
érkezett: Páter Grácián, a ferences atyák ki 
nái missziójának orvosfönöke. Páter Grácián, 
aki évek óta Kínában dolgozott, rengeteg érde
kes élménnyel jött haza rövid látogatóba, de 
egy szomorú hírt is hozott:

tragikus módon meghalt Golkowsky Invlo- 
■ Írttá nővér, a paoklngl árvaházi nővérek 

főnöknője.
A fraaciskánusok kínai missziója évekkel 

Azelőtt Irvaházat alapított Paokingban. Kinai 
gyermekeket nevelnek itt, olyan gyermekeket, 
akik közül legtöbben a kinai polgárháborúk, 
mészárlások során jutottak árvaságra. A sárga 
apróságokat

a ferences atyák missziója mellett müködö 
irgalmasnővérek gondozzák, 

eteknek a fönöknöje volt Golkowsky Inviolata.
A mult hónapban a háborús pusztítások nyo

mán kiütéses tífusz keletkezett Kína egyes vi
dékéin és a járványt behurcolták Paokingba is. 
Páter Grácián, a ferencesek orvosfönöko a

missziós szerzetesekkel és az irgalmas nővérek
kel

odaadóan Igyekezett segíteni a tlfuszo- 
sokon,

akikkel a helyi hatóságok ugylátszik nem tö
rődtek valami túlságosan

Inviolata nővér járt elől az irgalmas szama
ritánus munkában,

éjjel-nappal a betegek mellett tartózkodott, 
mig végül egy napon rosszul lett, ágynak esett 
és nagy rémületre megállapították, hogy meg
kapta a betegektől a kiütéses tífuszt. Napokon 
át küzdöttek az orvosok az életéért, de nem 
segíthettek rajta és

Inviolata nővért megölte ■ gyilkos kór.
A ferencesek rendjében mélységes megillető- 

déssel fogadták a tragédia hírét. Kedden reggel
L’zdóczy-Zadravecz István püspök ünnepé
lyes gyászmisét mutat be Inviolata nővér 

lelklüdvéért a margitköruli templomban, 
a gyászmise után pedig Páter Grácián mond 
szentbeszédet

Vasárnap a déli órákban az Újpesti rak
part közelében a hajósok észrevették, hogy 

a Duna közepe táján nagyobb csomag 
úszik lefelé.

Gyanúsnak találták a dolgot, csónakon 
megközelítették a vízben úszó batyut, be
emelték ladikjukba és partra vitték. A par
ton, amikor kibontották,

szörnyű látvány tárult eléjük: egy félig 
oszlásnak Indult fiúgyermek holtteste 
került elő a csomagból, nyakán vastag 

zsineggel.
Pillanatok alatt terjedt el a szörnyű lelet

híre és a kiváncsiak egész tömege vette kö
rül a kisgyermek holttestét. Értesítették a 
főkapitányságot is, ahonnan bizottság szállt 
ki az Újpesti rakparti a és megvizsgálták a 
Dunából kifogott gyermekholttestet.

A rehdőrorvos megállapítása szerint 
két-húromhetes korában fojtotta meg 

a lelketlen anya n kis áídoztatot, 
majd a holttestet a Dunába dobta, bizonyára 
abban a hitben, hogy bűnére sohasem de
rül világosság.

A rendőrség a gyermekgyilkosság ügyé
ben nagy apparátussal indította meg a nyo
mozást és keresik a gyilkos anyát.

A letartóztatott Ríchter Híldegard 
érdebes házassági regénye

A váci utcai ékszerrablás gyanúsítottjai, Wei- 
tér Salamon és barátnője, a szép szőke Rich- 
tér Hlldegard a párisi ügyészség fogházában 
várják további sorsukat, azonban a pesti rend
őrség munkája ezalatt sem szünetel. A fárad
hatatlan pesti detektívek Weiser és a német 
artistanő előéletéi, szökésük előtti napjaik 
mozgalhias történetét kutatják a legapróléko- 
sáhb részletekig. Erre a munkára nagy szük
ség van. Tudják jól, hogy nehéz dolguk lesz 
velük, ha döntő bizonyítékot nem tudnak pro
dukálni ellenük.

A Weiierék előéletét kutató detektívek va
sárnap

szenzációsan érdekes dolgokat derítettek 
ki a kalandor és a német artistanő házas

sági tervéröl.
Weiser nek állandóan volt baja a különböző 

hatóságokkal és szökése óta is két csalási ügy
ben tűztek ki fötárgyalást ellene. Állandó ügy
védje is volt. Lénárt Béla dr, ő képviselte bo
nyolult ügyeiben és többször eljárt Richlcr
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Hlldegard megbízásából is, akinek nem volt 
rendben a tartózkodási engedélye.

Március végén Weiser megjelent barátnője 
társaságában az ügyvédnél és elöljáróban 
szinte mentegetődzve mondta:

— Ne ijedjen meg, ügyvéd ur, most 
nem bűnügyről van szó, 

másban szerelném igénybe venni közbenjárá
sát.

Ezután elmondotta, hogv szeretné feleségül 
venni llildegárdnt, mégpedig a legrövidebb 
időn belül, mert

nemsokára „üzleti ügyben" el kell utaz- 
fala.

Az ügyvéd átvette a férfi és a nő Iratait, na
pokig járt is különböző helyeken, de a házas
ságkötés elé áthidalhatatlannak látszó akadá
lyok gördüllek. Weiser vallása volt az aka
dály. Az igazsfigügyminisztériumbatl kijelentet
ték, hogy

miután Rlchter
és kathollkus 
árjapnrngrafus.

Diáköngyilkosság 
a dorgálás miatt

A diáköngyilkossági járványnak ujahb ál
dozata van: Karácsony Klára, a Bajza-ulcai 
polgári iskola harmadik osztályának növen
déke szombaton délben leugrott az iskola 
második emeleti ablakából az udvarra és 
súlyos belső sérülésekkel szállították a Ma
darász-utcai kórházba. Vasárnap javult a 
leány állapota s orvosai bíznak felépülésé
ben.

Az életunt szép szőke 1.3 éves leány a 
Butyovszky-utca 31. alatt lakik szüleivel. 
Édesapja ügynök, szoba-konyhás kis lakás
ban laknak és nagy gondot okoz neki leá
nya neveltetése. ” ' ...................
természetű,

rendkívül
és a múltban is
öngyilkossági tervekkel fenyegetődzött, ha 
valami minit megplrongallák. Ideges termé
szete mialf többször kellemetlensége volt az 
iskolában is. Szombaton Is megdorgálta az 
osztályfőnöknője, sőt később az iskola 
igazgalója is magához rendelte, hogy meg- 
feddje. Az érzékeny leány túlságosan szi
vére vette a dolgot és ettől való félelmében 
követte el az öngyilkosságot.

Karácsony Klára ideges

érzékeny lelkületű
gyakran előfordult, hogy

Tolvajt fogtak 
a futballisták

Szombaton este vakmerő betörés történt 
a Nagyszombat-utcai ///. kerületi Torna- 
egylet sporttelepén.

Míg a Játékosok a gyepen futballoztak, 
két ember betört az öltözőbe és az ott- 
lévŐ ruhák zsebeli teljesen kifosztotta, 
játékosok meccs után, mikor felfedezték 
fosztogatást, felcsaptak detekfivnek és

A
a
nyomozni kezdtek. Szétszéledtek a környé
ken és csakhamar

sikerült is nekik a két betörőt osztoz
kodás közben elfogni.

Kiderült, hogy Dávid Antal 21 éves nap
számos és Bari József 2G éves napszámos 
voltak a betörök. Érdekes, hogy a két be
törő hetek óta

ii sporttelep fészerében lakott, 
ahol n jószívű telepgondnok adott részükre 
szállást. Azzal hálálták meg a jóságát, hogy 
kifosztották az öltözőt. A betörőket a rend
őrség letartóztatta.

Hlldegard lipcsei születésű 
vallási:, rávonatkozik az

........... o___  , tehát nem adhatnak en
gedélyt a házassághoz.

Ez a hir kissé eliieserilette n szerelmes ka
landort, de nein adta fel még sem a reményt.

Aprilií tizediké körül ismét jelentkezett és 
örömmel iljsitrfollá, hogv Hlldegard az ö ked
véért hajlandó áttérni és akkor már nem lesz 
akadálya a házasságnak. Ebben az irányban 
még is történtek a lépések, jártak az. egyházi 
halóságoknál is. de

mire '■ szükséges iratokat megkapták 
volna, váratlanul búcsút veitek Budapest

től.
Ez az ujahb érdekes adat is azt igazolja, 

hogy állhatatos tagadásuk dacára, mégis csak 
közük lehetett a váciutcai ékszerrabláínoz.

on is megy 
aKiaintasrai

Akkor tekintse meg a 
Ruházati pavltlon külső 
oldalán felépített szép 
kirakatainkat.

NEUMANN M.
m. kft udv. éa kánt. szállító

VIM Muzoum-körut 1.
...... ...........  d
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Szeles, felhős idő
A Meteorológia Inté

zet jelenti vasárnap: 
Európa nyugati részein 
hűvösebb északnyugati 
Áramlás vált uralkodó
vá. Közép*  és Kelet- 
Európában kissé élén*  
kebb lett a déli szél, 

írnap egészen derült és 
napfényben gazdag volt. Kivétel ez alól a 
Dunántúl nyugati része, ott meglehetősen 
sok a felhő és a reggeli órákban több Ke
lvén sűrű köd keletkezett. Budapesten va
sárnap délben n hőmérséklet 21 Celsius*  
fok. a tengerszintre átszámított légnyomás 
761 milliméter, gyengén süllyedő irányzatú. 

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Élénkebb szél. Az ország nyugati felé
ben, az északi domboavldéken és való
színűleg n fővárosban Is több felhő, 
néhány helyen záporeső és zivatar. Dél
keleten továbbra Is derült égbolt. A hő
mérséklet a délnyugati és nyugati ha
láron kissé esökken, a Tiszától keletre 
még tovább emelkedik, az ország többi 

vidékein nem változik.

— A KORMÁNYZÓ KIHALLGATÁSON 
FOGADTA A LENGYEL KÖVETET. Horthy 
Miklós kormányzó vasárnap délben 12 óra 
30 perckor kihallgatáson fogadta Lepkowski 
Szanlszló lengyel követet. A kihallgatás 
után a kormányzó és felesége a követet és 
feleségét villásreggelln látta vendégül.

— Közgyűlést tartott a hírlapírók nyug
díj Intézete. A Magyar Hírlapírók Orszá
gos Nyugdíjintézete vasárnap délelőtt n 
Kereskedelmi és Iparkamara tanácstermé
ben tartotta ötvenedik rendet évi közgyű
lését Gerő Ödön elnöklésével. Wallkovszky 
Károly titkár ismertette a tárgysorozatot és 
terjesztette elő a javaslatokat. A közgyű
lés Székely Miklós, Szalag Mihály és Má
riása Viktor dr. felszólalása után az összes 
javaslatokat elfogadta, majd megválasztotta 
az Igazgatóság és a felügyclöblzoltság uj 
tagjait.

— Katolikus nagygyűlés Nagykanizsán. 
Vasárnap Zala vármegye és a környék ez
rekre menő katolikus hívőinek jelenlétében 
katolikus nagygyűlést tartottak Nagykani
zsán, melyen dr. Rótt Nándor megyéspüs
pök elnökölt. Vitéz Tabódy Tibor, a vár
megye főispánja Zala vármegye nevében 
köszöntötte a főpásztort, majd Kovács Sán
dor országos főtitkár, dr. Vértesy Frigyes 
és Csőthy Géza pápai prelátus tartottak 
beszédeket. Délután n női tábor tartott 
nagygyűlést, amelyen dr. Krátky István 
polgármester nagyobb beszédet mondott. 
Este nyolc órakor nz oltárt szentséggel kör
menet volt dr. Nőtt Nándor püspök vezeté
sével, majd a nagygyűlés határozatából 
hódoló táviratot küldtek a pápának.

— Érdekli valami diszkrét dolog? Forduljon 
bizalommal Hfczey Pál magánnyomozó irodá
jához. Uj elme: 5dn<for-utca 27. Tel.: 845—66.
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— Repülőgép ■ Vásár felett! Tegnap délután 
>Í4 óra felé meglepetésszerűen egész alacsonyan 
egy repülőgép tűnt fel, amely a Vásár területe 
felett keringett. Amikor a Vásár nagyszámú kö
zönsége már figyelmes lett, megoldódott a rej
télyt A kis röplapoknak egész tömege hullott le 
a vásár területére. De békés üzenettel: Ilei-Ka, 
Magyarország legnagyobb cipő-, harisnyaszak- 
üzlete érdekes vásárajánlata volt.

Kilenc utassal felborult 
a műegyetemisták 
regattája

Vasárnap délután könnyen végzetessé 
válható izgalmas kalandja volt a Dunán a 
Műegyetemi Evezős Egylet kilenc tagjának.

A kora délutáni órákban a Bp. 3672. 
számú nyolcüléses regattán a műegyetemi 
csónakházból elindult kilenc műegyetemi 
hallgató.

A gyönyörű napfényes időben hosszabb 
utat teltek meg felfelé a Dunán és négy 
óra lehetett, amikor visszaindullak a csó
nakházba. Alig hagyták el az. Eö/pös-téri 
hajóállomást,

egy teherhajó haladt el mellettük.
Ennek a hullámai n csónakot is érték, a 
kilenc műegyetemista minden erejét meg
feszítve igyekezett a csónak egyensúlyát 
biztosítani, de az. nem sikerült,

Legújabb eredeti OLCSÓcsillár
BUDAPEST,VII., DOB-UTCA 42. T.: 42-6-77

— SZOMBATHELYI ÜNNEPSÉGEK. Va- 
sárnap tartotta Szombathely város társa
dalma az éhenként szokásos Szent Flórián 
fogadalmi ünnepélyt, valamint néhai tordai 
Szaniszló Ferenc nagyváradi püspök em
léktáblájának leleplezését. Ugyancsak va
sárnap avatták fel a határban épült kilátó
tornyot és ugyanakkor tartotta a Vármegyei 
Kaszinó ötvenedik jubiláris közgyűlését. Az 
ünnepségeken résztvett Kozma Miklós bel
ügyminiszter is, a város képviselője, aki a 
város szociális és egészségügyi intézmé
nyeit tekintette• meg. Az ünnepségeket 
nagyszabású diszebéd követte, amely után 
a miniszter és kísérete Kőszegre ment át.

Kovács Pál-emlékünncp Győrben. Kegyelete? 
emlékünnepély volt Győrben vasárnap délelőtt. 
A város 50 évvel ezelőtt elhunyt nagy szülött
jének, Kovács Pál dr. orvos-irónak emlékét ün
nepelték halálának félévszázados évfordulóján.

—ÖTVEN ÉVES A VASMEGYEI KASZINÓ. 
A Vármegyei Kaszinó Egyesület Szombathelyen 
vasárnap ünnepelte díszközgyűlés keretében 
fennállásának félévszázados évfordulóját. A ju
biláris közgyűlés szónokai: Szentmártoni Radó 
Lajos és Sheltcr Lajos dr. voltak.

— Talált doboz életveszélyesen sebesilettc 
meg a szerencsés megtalálót. Vasárnap délután 
n rákospalotái temetőben Szőke Lajos borbély- 
tanonc egy bádogdobozt talált. Vésővel fesze
getni kezdte, mire a doboz felrobbant. A szét
repülő szilánkok a fiút életveszélyesen meg
sebesítették. Haldokolva szállították n gróf Ká
rolyi-kórházba.

— Rozgonylnál 3 kabinetkép 8 P. Kálvin-tér 5
— Mecsér András németországi tárgya

lásai. Mecsér András országgyűlési képviselő 
gróf Teleki Mihály és Meixner Károly kép
viselők kíséretében az elmúlt bélen Bres- 
I a liba, majd onnan Berlinbe utazott, ahol 
különböző gazdasági tárgyalásokat folyta
tóit. Mecsér András szombaton este befe
jezte megbeszéléseit és hétfőn visszaérke
zik Budapestre.

— A villamos főzés és villamos háztartási 
készülékek népszerű bemutató előadásai szer
dán d. u. fél 6 órakor, továbbá hétfőn, csü
törtökön és pénteken d. e fél 10 órakor kez
dődnek az Elektromos Müvek V., Honvéd.u. 
22. sz. alatti óllandó kiállításában. Könnyű 
nyári ételek, sütemények készítése. Ugyanott 
igen kedvező fizetési feltételek mellett villamos
tűzhelyek, forróviztárolók is megrendelhetők. 
Felvilágosítással a kiállítási iroda készséggel 
szolgál. Belépés, ruhatár díjtalan.

BUDAPESTI 
HEHIZETKÖZI UASAR 

MÁJUS 18 ESTIG NYITVA
200 ipari szakma kiállítása.

KÜLÖN CSOPORTOK
Textil-utca. Magvar falu, üveg- és porcellánház. Tudomány és ipar. Feltalálók cso
portja. Otthon és berendezés. Divatrcvü 160 nihamodellel. Légvédelem. Külföldi államok 

kiállítása.

BELÉPŐJEGYEK :
Napi belépőjegyek a Vásár 
pénztárainál .................... P 

Kedvezményes tisztviselői és1 «■ 
munkásjegyek P 1.50 helyeit P la

Árusítják a Kulturjcgyiroda központja Budapest. IV.. Petőfi Sándor-utca 16 és összes 
flókpénctárni. Kpzpunti Városháza II. em. 212, MABLrcndelő, Péterfy Sándor 8. OT1- 
székház, Vili. Fiumci-ut 19, OTI-rcndelő, VII.. Cscngery-ulca 25, valamint a Köztisztvi

selők Szövetkezetinek összes árudái.

a hullámverés felborította őket és 
mind a kilencen a Dunába estek.

Az Erzsébet lúd pesti hídfőjénél állomásozó 
mentőőrség legénysége azonnal segítségükre 
sietett, azonkívül másik két motorcsónakon 
is azonnal az életveszélyben forgó egyetemis
ták segítségére igyekeztek.

A fiatalemberek
alapo.4 harcot vívtak a hullámokkal,

de szerencsére a kis dunai hidegfürdőn 
kívül egyéb bajuk nem történt. Legtöbbjük 
maga úszva elérte a motorcsónakot, mig a 
többieket a rendőrök emelték be.

Az életveszélyes kalandból menekült mű
egyetemisták nevetve tértek vissza klub
jukba, a derék életmentő rendőröket a több
száz főnyi parti közönség megéljenezte.

modelek, styl és 
Mária Terézia 

iivegcslllárok 
kiállítása 14 

mintateremben

— SZTRANYAVSZKY SÁNDOR A MI
NISZTERELNÖKNÉL. Gömbös Gyula mi
niszterelnök vasárnap délelőtt a miniszter
elnökségen tartózkodott. Délben egy óra 
felé megjelent a miniszterelnökségen Sztra- 
nyavszky Sándor a képviselőház elnöke, 
aki közel másfél óráig volt a miniszterel
nök dolgozószobájában.

— A Sziklai-társulat Győrben. Sziklat JenÓ 
színigazgató társulatával megkezdte Győrben 
nyári vendégszereplését. A Magyar Színház 
nagysikerű darabjával, Az Ur katonáival kezdte 
meg a nyári szezont.

vászon- és bőrkötésben 
olcsó, kedves és

szép ajándék 

PAPiRAHUHÁZ 
Kossuth I.ajos-u. 20. 
Nemzetközt Vásáron Kis- 

csarnok 4. az.

— Leszúrtak egy zsokét n Conti-ütcában. 
Vasárnap reggel a Conti-utca 10. számú ház 
előtt ismeretlen tettes megtámadta és 
hátba szúrta Ilödl Ferenc 23 éves zsokét. A 
lettes merénylete után elmenekült. A zso
két a mentők sulyos sérülésével a Róktis- 
kórházba szállították.

— A TÉBE látogatása Debrecenben. 
Hegedűs Lóránt, a TÉBE elnöke vasárnap 
több bankemberrel Debrecenbe rándult ki. 
Délelőtt Hegedűs Lóránt a múzeumban 
gróf Tisza István levelei után kutatott, 
mert könyvet szándékozik írni Tiszáról. A 
pesti vendégek délután Balmazújvárosba 
mentek, ahol a TÉBE által vásárolt 3300 
holdas birtokot nézték meg. Az esti órák
ban utazlak vissza Budapestre.

— A magyar iparpolitika a vidéki ipari cent
rumok kifejlődésében jelölte meg a fejlődés 
irányvonalát. A magyar vidék iparosodása ma 
már nemzetközi viszonylatban is kiváló ered
ményeket produkál. Példa erre a szigetvári 
Lyon cipőgyár, E gyár n világvárosok kényes 
ízlésének megfelelő cipőgyártmányait a nyu
gateurópai metropolisokban nagy sikerrel he
lyezi cl.

— A Nikopáll-bctétek absorbeálóképcsségé- 
nck kémiai vizsgálata a következel adatokat 
eredményezte: Nikotint 64%-bán, kátrányszerü 
anyagokat 54%-bán, ammóniát 60%-bán, szén- 
monoxidot 80%-bán, pyridint és methylalko- 
holt 100%-bán távolit el. A dohány izén sem
mit sem változtat s igy a jelenkor legtökélete
sebb füstszűrője.

1.50
I I Oda-vissza villamosutazáa-

I sál kombinált belépőjegyek 4 A
| | a villamoskalauzoknál . . P ■■■•w

Jé! és olcsón öltözködhet! 
Keresse tel „Hazai Szabóipar**  
úriszabóságát József-körúf 45 sz.
I. em., ahol 40 pengőért készíte
nek rendelésre mérlék után, re
mek szabással, a legú|abb tavaszi 
dlvatszövetekból férfiöltönyöket.

_  Nagyszabású klsgazdagyülés Tolnán. Kiéin 
Antal, a tolnai kerület képviselője, vasárnap a 
kerület székhelyén beszámológyiilést tartott, me
lyen resztvettek és felszólaltak Berg Miksa báró, 
Horváth Zoltán és Dulin Jenő országgyűlési 
képviselők is. A szónokok valamennyien hang
súlyozták, hogy a legnagyobb erővel küzdenek 
a Gömbös-kormány diktatórikus törekvései 
ellen.

— Kerületi pártvacsora az Erzsébetvárosban. 
A Nemzeti Egység Pártja VII. kerületi szerve
zete a Dehrecén-szálló nagy dísztermében ked
den, 12-én, este 8 órakor keriilei tpártvacsorát 
rendez. Zsitvay Tibor, valamint a kerület kép
viselői és fővárosi bizottsági tagjai a vacsorán 
meg fognak jelenni. Ez lesz az újonnan átszer
vezett VII. kerület első nagyobbszahásu párt
vacsorája.

— IV. Károly király-emlékünnep Baján. Baja 
város vasárnap emlékünnepélyt rendezett IV. 
Károly király emlékére felállított emlékkőnél. 
Az ünnepséget kegyeleti stafétaverseny elözle 
meg. Utána szentmise volt, amelyet Zichy Gyula 
gróf kalocsai érsek pontifikáit. Szentmise után 
vitéz Makray Lajos országgyűlési képviselő 
tartott nagyobb beszédet, majd az ünnepséget 
követő banketten felszólalt Payr Hugó ország
gyűlési képviselő.

— A történelem árnyékában. A hét ‘irodalmi 
eseménye Trócsányi Zoltán különös és megka- 
póan érdekes történelmi munkájának megjele
nése. Történelmi tanulmányok, helyesebben 
csevegések kóbor komédiásokról, vándor tudó
sokról, költőkről, mesterlegényekről, a régi, 
ünnepelt betyárokról és megégetett boszorká
nyokról. Sokszor izgalmas kacajt, olykor köny- 
nyékét fakasztó érdekes írás. El kell olvasnia 
mindenkinek.

OLIMPIAI
VERSENYFUTÁSUNK

Tizhetes rejtvényversenyünk 
pályázati feltételei

Mull héten ért véget tizhetes keresztrejtvény
pályázatunk. Sajnálatos nyomdatechnikai hiba 
folytán cikkünk, amely a részletes pályázati 
feltételeket közölte, kimaradt. Akaratunkon kí
vüli mulasztásunkat most pótoljuk.

Tíz héten keresztül a megfejtett 10 kere.szt- 
rejtvényből versenyzőink az esetenként közölt 
utasítások alapján összesen 10 szót állíthattak 
össze.

Pályázati kérdésünk most tehát a következő: 
MELYIK AZ A BETŰ, AMELY A 10 SZÓBAN 
LEGTÖBBSZÖR FORDULT ELŐ?

Ez a betű keresendő ki és ez a betű írandó 
be a verseny utolsó szelvényének megfejtés
rovatába.

A beküldési határidőt május 15-ről május 
23-án esti 8 óráig hosszabbítjuk meg. Azoktól, 
akik a pályázatát már a múlt héten bekiildték, 
n tiz szó közlésével (hiszen nem tMhadta, 
hogy mi lesz a pályázati kérdés) természetesen 
csak azt kérjük, hogy pótlólag szíveskedjenek 
egy levelezőlapon a már beküldött szelvényekre 
való hivatkozással a pályázat kérdésére vála
szul adandó betűt megírni.

CÍMZÉS: Hétfői Napló. — Budapest. VIL 
Erzsébet-körut 28. — Olimpiai versenyfutás.

Mint Ismeretes, a verseny győztesét költsé
günkön a berlini olimplászra küldjük ki. A -to
vábbi 100 gazdag és rendklvöl praktikus nye
remény ugyancsak méltón fogja buzdítani ked
ves olvasóinkat a további pályázatokon való 
részvételre, melyhez előre is mindenkinek sok- 
sok szerencsét kívánunk.

— A budapest—bécsi személy- és a bécsi— 
budapest—giurglu—russel expresszhajrtjáratok 
megnyitása. Kedvezményes átalányutazások ke
letre. A M. Kir. Folyam- és Tengerhajózási Rt. 
közli, hogy a Budapest és Bécs közötti személy- 
hajójáratokat a folyó «-vben oly módon indítja 
meg, hogy az első hajó Budapestről Bécsbe 
május 16-án, Becsből Budapestre pedig május 
19-én indul. Gönvü és Győr között csatlakozó 
hajójárat van. Közli továbbá, hogy május 21-től 
kezdődőleg hetenként expresszhajójáratot fog 
fentartani Bécs—Budapest—Belgrád—Orsóvá— 
Giurgiu és a bulgáriai Russe között mindkét 
irányban. Az expresszhajó minden csütörtökön 
Bécsből 8.30, Budapestről pedig 22.30 órakor 
indul és a menetrendben feltüntetett állomások 
érintésével vasárnap 6.10-kor érkezik Russera. 
Innen vissza minden hétfőn 1 ómkor indul és 
csütörtökön 7.20 órakor érkezik Budapestre, 
ahonnan útját aznap 18 órakor folytatja és 
pénteken 16 órakor köt ki Bécsben.

— Katz, Pfeffer és Társa cég V, Bécsi-utca”, 
'divatáruháza a Nemzetközi Vásár ideje alatt 
divat- és müselymekben, hímzett- és nyomott 
len- és mosóanyagokbnn, valamint szövet
újdonságokban óriási választékot .art olcsó 
árakon.

Akár 18 éves, akár 70 éves
éppen olyan érdeklődéssel olvashatja az

IIJ fflftGAZIII
legújabb számának minden sorát, mert 
különös és mindig Igaz problémákat 
vet föl a társadalom minden rétegéből
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A Hétfői Napló vállalati bridgeverseny 
rendezőbizottságának heteken keresztül 
tartó fáradságos munkája fényes eredmény
nyel járt: nz elmúlt szombaton és vasárnap 
a Lloyd-palota dísztermében megtartott 
.verseny páratlan sikert aratott. Ez a siker 
világosan igazolja a Hétfői Napló azon ál
dozatos elhatározásának helyességét, hogy 
módot, lehetőséget és alkalmat kell terem
teni a versenyektől mindeddig távolmaradó 
bridgejátékos tömegeknek tehetségük bemu
tatására. A Hétfői Napló meghozta az ál
dozatot, versenyt rendezett, a nyertesek 
számára értékesnél értékesebb dijakat tű
zött ki — és ime, beteljesedett az, amit re
méltünk, amit igazságként előre vártunk: 
a bridgclök megértették az áldozatot és an
nak célját, a bridge mindinkább növekvő 
társadalmi jelentőségének kidomboritását 
és megértésüket az egyetlen lehetséges mó
don fejezték ki, azzal, hogy példátlanul ha
talmas tömegben indulva küzdelemre, de
monstráció jellegűvé tették a Hétfői Napló 
vándordíjáért kiirt versenyt.

Hogy kik voltak a verseny első helye
zettjei, már multheti számunkban közöl
tük, de külön meg kell dicsérnünk a győz
tes Magyar Vcgypapiryyár csapatát (Friss, 
Vándor, dr. Várkonyi és Várkonyi), amely 
veretlenül, négy eldöntetlennel, s remek 
finissel szerezte meg a Hétfői Napló értékes 
vándorkupájának első védelmét. Örömmel 
regisztráljuk ezt a gyönyörű győzel
met, annál i s inkább, mert annak elle
nére, hogy a csapat kapitánya, Friss Andor 
vegyészmérnök először szerepelt nyilvános 
versenyen, kiforrott játéktechnikájával és 
biztos licitjeivel régi rutinirozott verseny
játékosokat hagyott maga mögött. A ver
seny második helyezettje az építészek csa
pata: Sailer Építési Vállalat (Sailer, Sze- 
leczky, Göllner, Fábry), akik küzdöképes- 
ségiik iskolapéldáját azzal mutatták meg, 
hogy öt vesztett ponttal fordultak szombat
ról vasárnapra, amikor egymásután 
győzelmet arattak és csak a döntőben 
rultak egy eldöntetlen mérkőzéssel a 
sodik helyre.

A harmadik a Wander Tápszergyár 
pata (dr. Dóczi, Balta, Teodorovits, Kovács, 
Gallé, Szegő). Kitűnő technikával és pom
pás licittel érte el ez a csapat előkelő he
lyét. Negyedik: Szeretet - kórház (dr. Bá
ron S., dr. Báron Gy., dr. Görög, dr. 
Krémet). A gyárak szakmai dijgyőztesc: 
Vadásztölténygyár (dr. Brázay, dr. Kó- 
czián, Tóth, Vámos). A bankok szakmai 
győztese a Hitelbank csapata (dr. Pét hő, 
Polnauer, Selmeci, dr. Molnár, Csillag, Pa- 
taky). A Biztosítók szakmai győztese: Ge
neráli csapata (Hóna, Szász, Szegő, Ráth, 
Korvin).
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Kelet Itidvl ..... . . ___  - .
hal fed és Észak Asszál lil be. (A pikk 
eliminálása miatt.) Átmegy Trcffcl az asztalra 
és Kárát hív, amit Kelet királlyal üt. Most azt 
hiszi, hogy a kör Dáma Nyugatnál van 
kört hív, amit Észak dámával öt és 
szanzadut teljesít.

Mert
telt 
tan

Az utóbbi időben oly népszerűségre
“ ><Négy ász" licit rendszer most könyvalak- 

is megjelent dr. Mernéd István tollából.
*

vidéki csapatbajnokság döntője, a vidéki 
győztesek: Szeged, Miskolc, Békéscsaba, Kapós- 
ván és Tata csapata körmérkőzése, a MAC mar
gitszigeti helyiségében dr. Hudovernig László 
elnök vezetésével péntek óta folyik. Debrecen, 
n tavalyi győztes, meglepetésszerűen nem jött 
el és nem is mondott le. Meglepő a vidéki 
teamek nagy javulása, magas brldgekulturája. 
4 szómban éjszakai helyzet; Szeged és Békés
csaba vezet 2—2 győzelemmel.

Vasárnap Szeged és Békéscsaba mellett a 
miskolci kerület csapata is előretört. At utolsó 
forduló előtt — lapzártakor — tehál e három 
csapat közt dől el a bajnokság; Szeged (Máté—• 
Fellegi—Pártos—Grüner), Miskolc (Hcdry főis
pán—dr. Szigeti—Sinkovics—Tömösvári-—Gara 
Palik), Békéscsaba (dr. Gardos—dr. Fehér— 
Stern—Vándor). V

Gyilkos autókatasztrófa 
a gödöllői 
halálkanyarban 

egy halott és hat haldokló sebesUlt
Vasárnap este borzalmas aulókalaszlrófa 

történt a gödöllői halál kanyarban, ahol a 
múltban is több szerencsétlenség történt.

Budapest felé haladt egy budapesti ki
ránduló társasággal az AC 231. rendszámú 
autó. A kocsit Szabó Endre 31 éves soffőr 
vezette. Utasai Ecker Károly kőbányai hen- 
lesmcster, a felesége, hat éves Károly fia. 
a hentesmesler buga, Ecker Paula, azonkí
vül két ismerősük, Tüdős József és Jetiinek 
Lajos pesti szobafestőmesterek voltak.

Nagy sebességgel haladt a túlterhelt 
kocsi 

és éppen az autós nyelven hajtüfordulónak 
nevezett kanyarban jártak, amikor a soffőr 
egy előttük haladó autót akart előzni. Ez 
a terve nem sikerüli, az autó felborult és 
utasai kizuhantak az úttestre.

Hn “ - wriiononyi
remek szabással, kőt próbával

VERSE NYSZAEÓ5ÁG, VII., ROTTENBILLER UTCA 4/a, I. emelel

— Napnyugat! őrjárat. (Márai Sándor 
könyve.) Különös könyv, még különösebb 
műfaj. Műfaj, amit sem meghatározni, sem 
körülírni nem lehet: mondjuk — kereszt
metszet. Élő, mozgalmas kép arról, amit 
egy élesen látó ember, igazmondó kicsit, a 
mindig torzító, díszesen nagy dolgok mel
lett észrevesz és feljegyez. Nem sok törté
nés, izgalmas kaland várja az olvasót eb
ben a könyvben, inkább halk utánérzések, 
reminiszcenciák és apró kritikák sorozata 
ez az írás, mely egy fürdőkád lefolyócsö
vén és a vasárnapi szórakozásként halálos 
komolyan sárkányt eregető londoniakon ke
resztül megmutatja, mi az a — napnyugat.

I íj^úr. Horváth és penzió
AMRA7IÜ Meleg tengeri gyógyfürdők, 

orvosi diéták, napon terranzok, | 
Árnyas park, jutányos pnusálAruk. Saját strand; 
d'jtalnnul. Felvilágosítás:

BrUannla-NzAlloda. d. e. 11-5-ig. Tel. 20-6-46.

— Bajtársi találkozók. A volt, krasznojarszki 
hadifoglyok bajtársi összejövetelüket május 
16-án, szombaton, este 7 órakor a városligeti 
székesfővárosi pavillonban tartják meg. — írbit
ben, hadifogságban volt egyéves önkéntesek a 
Nemzeti Kaszinó épületében lévő Pintz-éttcrem- 
ben (Szép-u. 2.) május 16-án, este 8 órakor 
tartják összejövetelüket. —- A debreceni volt es. 
és kir. 39. gyalogezred tisztjei és tisztjelöltjei, 
családjaikkal együtt, minden hó második csü
törtökén, este 8 órakor tartják bajtársi össze
jövetelüket a Zöldfa-étteremben, Krisztina-tér 
9. sz. alatt. A legközelebbi összejövetel e hó 
14-én lesz.

— Huszonötévé*  érettségi találkozó. A Buda
pesti Állami Felsőkereskedelmi felső C) osztá
lyában 1911 ősben érettségizettek e hónap 
23-án, este fél 9 órakor nz alsó Margitszigeti 
(volt Márkus)-étteremben tartják 25 éves ta
lálkozójukul. Jelentkezési kér dr Burgcr Imre 
ügyvéd. Liszt Ferenc tér ti.

— Nemzetközi chainpinn ebkiállitás Buda
pesten. A Magyar Ebtenyésztők Országos 
Egyesülete a nemzetközi vásárral egyidejűleg 
május 17-én rendezi a: cvenkint megtartani 
szokott és a nemzetközi champion-bizonylat 
kiadásával egybekötött, egy napig tartó ebki- 
állítását. A kiállításra benevezendő ebeknek 
a kiállítás napjáig a nyolchónapos kort be 
kell töllcníök. A kiállítandó ebek bírálatát a 
Nemzetközi Ebtenyésztő Szövetség által elis
mert hazai és külföldi bírák fogják végezni. A 
foxlerriereket Kari Hensel (Düsseldorf), a kül
földi egyéb terrierekéi Hehirich Katteffer 
(Frankfurt), a törpe ebeket Charles Kammcrer 
(Wien) fogják bírálni. A kiállítandó ebeket 
május 9-cig lehet bejelenteni llosvai-Hollóssy
Lajos m. kir. gazd. főtanácsosnál az egyesület 
irodájában, Budapest, VIII., Rákóczi út 29. 
szám alatt (telefon 39-4 61',, ahol készséggel 
nyújtanak részletes felvilágosítást,

— Sokezer hamvas arcbőrü nőt lát az cm 
ber, akik a leányos üde arcszinüket annak kö
szönhetik, hogy egv hétig használják a Leton- 
szappant, utasítás szerinti

—• A Jóssef-körut 45. sz. alatt tevő László 
Sándor-féle mérték szerint dolgozó férílszabó- 
mester a nagy választékban lévő divnfszövetek- 
böl jószahósu férfiruhákat készít 40 pengőért. 
Elismerés illeti nz ilyen iparost, aki kisebb ha
szonnal is megelégszik és a közönség kisebb te- 
herbiróképességéhe.z igazodik.

Locsolútömio
vásárlásánál ragaszkodjék ■ 
vörös csíkos
EMERöÉ vlztömlöhöz I

45 év gyártási tapasztalatával 
készült. Kérje kifejezetten e 
vörös csíkos EMcRöt víz
tömlőt és no lonrdjon el 
halgette mást

GYÁRTJA A MAGYAR RUGGYANTAARUGYÁR

Vérző sebesüllek jajkiáltáia verte fel rí 
országutat, 

azonnal értesítették a mentőket, akik három 
autóval robogtak n szerencsétlenség színhe
lyére.

A soffőrön már nem tudtak segíteni, 
szétzúzott fejjel, holtan került elő az 

autó alól,
azonkívül a kormányrudja is felnyársalta. 
Az idősebbik Ecker Károly, n húga és Tüdős 
József koponyaalupilőrést, bordatörést 
szenvedtek,

haldokolva szállították őket a gödöllői 
mentők a Rókusba,

három utast életveszélyes sérülő- 
Horthy Miklós kórházba szállítót-

a másik 
sekkel a 
tűk.

p-ert 
készí
tünk

— öngyilkosok fekete vasárnapja. Klo- 
busiczky Lászlóm*  a rákoskeresztúri uj- 
temetőben első férje sírján megmérgezte 
magát. — László Katalin 22 éves leány a 
Király-utca 78. számú házban — Frigyesi 
Ferencné 45 éves szakácsnő Csepelen - 
Ubrinszky András a Dobozi-utca 17. számú 
házban. — Boros Gyula 22 éves ügynök az 
Auj/usxfa-tclepen. — Rumszky Attila Rá- 
kosszentmihályon. — özv. Cseh Ferencné 
pedig a Rákóczi-téren mérget vett be. — 
Molccz Sándor fodrászsegéd a Ferenc Jó- 
rs(*/-hidról  a Dunába ugrott, de kifogták. 
— Az Orcry-tcren egv ismeretlen, ötven év 
körűi férfi rnegmérgezte magát. A mentők 
valamennyi életuntat kórházba vitték 
Matics Margit 24 eves háztartási alk 
zoll, a ceglédi vonatból a Ferenc Józse 
tanya közelében kiugrott. A vonal kt 
mindkét lábát lemetszenék. Életveszélyes 
állapotban szállították a Rókus kórházba.

— Orvosi hir. Dr.Fenfó Béla fogorvos ren
delőjét V., Vilmos császár nt 62. 1. 6. sz. alá 
helyezte ál. Vj telefon: 195—-85.

Vásár tartamára vevőinek 
nagy árengedményt nyújt

Elbán szűcs
IV, VAcl-u. 22. félem. J
Telefon 87 4-56, 87-2 Ui

— Székesfővárosi M. Kir. Pénzügyigazgatá
sig felkéri nz igen tisztelt közönséget, hegy nki 
a címére küldött állami sorsjegyet megtartani 
óhajtja, annak árát, a postatiikarékpénzlúri 
befizetési lap felhasználásával mielőbb egyen 
litse ki. Aki a küldött sorsjegyet nem kívánja 
megtartani, szíveskedjék azt n mellékelt portó 
mentes küldésre jogosító válaszboríték felhasz- 
Hálásával visszaküldeni oda, ahonnét érkezett. 
Az állami sorsjáték jótékonycélt szolgál s nki 
n megtartani nem kívánt sorsjegyet vissza nem 
küldi a jótékonyéit! károsítja meg. A sorsje
gyek visszaküldése díjtalan.

— A M. Kir. Osztálysorajáték résztvevői fel- 
kéretnek, hogy a megnjitási beletel: egész 23. 
fél 14, negyed 7, nyolcad 3.56 pengő és az elő
irt 30 fillér költséget legkésőbb a f. hó 15-án 
kezdődő (I. osztály hozása előtt fizessék meg. 
mert ellenkező esetben it nyeretnényigény és 
minden más a sorsjeggyel kapcsolatos jog el
vész. Jótékonycélu állami sorsjegyek is kanba 
lók az összes főárusltóknál.

Schmoll éa Kallós r. 1. Igazgatósága, felUgyelŐbizottsága, tiszt
viselői és munkásai mélyen megrendülve jelentik, hogy a vállalat 
alapitó-elnöke

elsenwerthi

Schmoll Károly
kereskedelmi lanácsos ur

munkás és teremtő életének 85-ik évében, rövid szenvedés után, május 
7-én elhunyt.

Alapító-elnökünk, patriarchális kora ellenére, úgyszólván az utolsó 
óráig személyesen veti részt vállalatunk vezetésében és munkabírásá
val, szorgalmával és kereskedői lelkiismeretességével mindnyájunk 
örök mintaképéül fog szolgálni.

Atyai főnökünk
áldásos emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni.

ÍES

i
KREMES HABJA 
FIATALÍT ÉS 
BÁJOSSÁ TESZ

Kapható miiulenUII. Főraktár: Hunnia g/ótj»iert<n 
Budapest, Vll., En-sébct-körnt 56.

— SZIMON ISTVÁN FŐTANÁCSOS l’J BE
OSZTÁSA. Szimon István dr. rendörfőtaná- 
csost, a főkapitányság életvédelmi osztályának 
vezetőjét uj beosztásba helyezték. Átkerült a 
közigazgatási osztályra helyettes vezetőnek. 
Szimon főtanácsos éveken át állt az életvédelmi 
csoport élén. Mélységes emberi átérzóssel. pél
dátlan ügyblizgalommnl és szeretettel foglalko
zott azokkal a szerencsétlenekkel, akik az élet
védelmi osztályra kerültek és sokezren kö
szönhetik neki, hogy a halál partjáról vissza
tértek az. (kibe.

— Nem azonos. Felkértek annak közlésére, 
hogy az. EME nevében vagyontalansági esküt 
telt dr. S-atmuv István nem azonos dr. 
Szatmári] István OTI körzeti orvos, törvény
széki orvosszakérlövel.

FROOT OÍpO
Ellámért Jó minőség! I.------’—■* *“*

Rákőczl-ut 39 
Toréz-körui 62

Rákóczí-ul 64

■olcsóbb Art
Evzsébet*{<örut  17
Vámhaz-körut 10

képviselőtestület! ülés Keszthe- 
:űcs Károly kép
hangulatban kér- 
isbiróhoz. a kép

miért nem fo- 
■ nj képviselőjét, 

k a közigazgatási hi- 
mandátumál. 

nz egész, 
kísérte, 

úgyhogy beszéde bcfi Imre vá-
rosbiró kijelentette. ügyek elin
tézne ulán hn.oiK tisztségéről.
Reizcld elhatározása nagy izgalmat keltett Keszl-
IiHvrn <s valószínű, hogy több képviselőtestü
leti tag is le fog mondani vele együtt a kép
viselőié .liib.li tag ágról.

— Osztrák orvosnő előadása Budapesten. 
Az önnáió bivala.sti nők magyarországi szövet
ségének meghívás'.ra nz osztrák szövetség alel
nöke, l.ormcnsl ein-llrill asszony, osztrák or
vosnő csütörtökön a Hungária szálló zöldtcriné- 
ben előadást (art a dolgozó nő problémájáról. 
Vendégeket sziv.-sen lát a szövetség.

— Tiszává léid amatőr fény kép-kiálltáé. Má
jus 11 közölt Szentesen tiszavidéki amatőrfény- 
kép-kiádlitást rendeznek. A kiállításra, amely
nek végső beküldési luitáridejc május 25, már 
eddig is nagv anyag érkezeit.

Kartoték lapok ügyvédi, fogorvosi, pénz
intézett, gyári, kereskedelmi nyilvántartásra: 
Minerva Pnpirúruházbnn, Budapest, Kossuth 
Lajos-utca 20.

— Epekő-, epehólyaghurut-, máj-, lépbeteg- 
ségcknvl az orvosok a MIRA glaubersós gyógy
vizet javait jik!

— Dr. llotezcr István vegyész most érdekes 
módon nyilvánítja háláját azért, mert a férfink 
körében hihetetlenül népszerű lelt gyártmánya, 
a Hezolile Rapid gyorsborotvakrém. A BNV 
tartama alatt, május 8-től IS-ig, a 83 filléres 
Hezolile Rapid tubus ára f»0 fillér, az 1.50 pen
gős doboz pedig 1 pengő. Minden szaküzletben 
kapható.

Tavaszi divatszö veiből mérték ulán 35 
pengőért remekszabásu férfiöltönyt vagy felöl
tőt készít két próbával a Versenyszabóság, Vll., 
Rottenbillcr-utca 4/u. 7. emelet.

F
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Két futballszenzácié
1. Sárosi doktor góiképes centerhalf
2. a Hungária gélképteleo MiilSer nélkül
Döntetlenek a Nemzeti Ligában

A vasárnapi látszólagos szürke forduló több vaskos meglepetést hozott. Három 
meccsen a csapatok kénytelenek voltak megosztozni a pontokon. A legnagyobb meg
lepetést a bajnok Hungária döntetlenje jelenti, de a kék-fehérek ezúttal több tartalékot 
próbállak ki. Értékes döntetlent vívott az Attila a „Hadai 1 f-gyel s ugyancsak 
pontosztozkodás volt Peslszenferzsébeten, ahol a [Jócskái vendégszerepelt. Nehezen 
viola ki győzelmét a Phöbus a lelkes salgótarjániakkal szemben, úgyszintén Szeged 
Budafok ellenében. Egyedül a Ferencvárosnak sikerült Kispesten féltucat gólt lőni, 
viszont ennek ellenében hármat a kispestiek vissza is adtak. .4 csapatok helyzetére 
a forduló úgyszólván semmilyen kihatással nem volt.

Pech ellen a Hungária sem tudott 
ellenszert taláini

de 
ez

HUNGÁRIA—in. KERÜLET 0:0.
A Hungária .bajnoki istállója" a bajnokság 

biztos tudatéban összes csikóit pályára dobta 
a könnyű mérkőzésre. Mándi, az „anynesikó" 
vezeti a pályára a bajnokcsapatot 3000 főnyi 
közönség lelkes tapsviharában. Már az első 
percekben

óriási

láb-

gólhelyzete akad Kardosnak,

de a finom elgondolások elkallódnak a 
rengeteg útvesztőiben. Angyal sorozatos bravú
ros védésekkel vonja magára a figyelmet.

Dudás sziporkázik, játéka a legjobb Kolenatyt 
varázsolja elénk. Titkos bálsó kapufája a fél
idő utolsó eseménye. A Hungária szép me
zőnyjátékban élle ki magát az első félidőben.

Szünet ulán Titkos az oldalhálóba lő, majd 
Kardos kilőrése hoz komért. A sarokrúgást

A SZEZON LEGNAGYOBB GÓLHELYZETE GÓL NÉLKÜL

’Snmnl

Reretvát
Tompa

Vágl Víg elé úti ki, aki messziről ejtett lövést 
leüld a kapura. .4 kitűnő kispesti kapus elbá
mészkodik és a labda mellette a hálóba esik. 
3:2. A félidő végefelé Rozgonyi inegrugja Tol
dit. amiért szabadrúgás jár. Sárosi lövi a bün
tetőt harminc méterről, de a labda Rozgonyi- 
ról Toldi elé perdül és a megrágott „tank" ir
tózatos dühvei vágja a labdát Kispest kapu
jába. 4:2.

Szünet után a Ferencváros kezdi a támadást, 
de hamarosan a Kispest is feljön. Déri biztos 
helyzetben hibáz, majd Toldi lő fölé kitűnő 
helyzetet. Ezután Déri valóságos dribliiskolál 
mutat be, de rajtaveszt, mert Sárost elveszi tőle 
a labdát és Tánczos csak hajszállal küldi a 
kapu mellé. Kispesti támadás közben a mester
lövő Szabó Irtózatos bombát durrant a ferenc
városi kapu felé, de a süvítő lövés Korányi ke
zéről irányt változtat. A biró habozás nélkül 
tizenegyest ítél, amelyet Serényi góllá értékesít 
1:3. Ezután magas labdákkal játszik mind a 
két csapat és valóságos csapkodás alakul ki. 
Polgár ötvenniéteres szabadrúgása sorozatos el
nézések folytán csaknem a gólba esik. 
Sárosi átveszi a játék irányítását,

szuverén nr a pályán és úgy játszik, 
ahogy akar.

A Korányitól kapott labdát a népszerű Gyurka 
laposan, irtózatos erővel vágja a bal kapufa

Feltámadt halálos

lilék Gól Ponl

1 HUNGAÍIA 24 82:17 45
2 ÚJPEST 24 77:20 39
3 FERENCVÁROS 24 08:43 37
4 PHÖBUS 24 67:49 31
5 KISPEST 24 57:52 27
6 SZEGED 24 32:38 23
7 BOCSKAI 24 50:48 22
8 BUDAI 11 24 40:44 21
1) III. KÉR FC 24 35:53 21

10 SOROKSÁR 24 51:67 20
11 BUDAFOK 23 48:65 18
12 SBTC 24 35:78 12
13 TÖREKVÉS 24 24:7!) 9
14 ATTILA 24 28:62 8

Ferencváros— Attila, 111. kér.—Kispest, Új
pest—Szeged, Budai—Phöbus, Bocskai—Hun
gária, Budafok—Soroksár, SBTC—Törekvés. 
(Előlállók a pályaválasztók.)

Most

tövébe, ahonnan a jobb kapufára pattanva, a 
hálóban köt ki. Mesés gól volt. 5:3. A játékidő 
végefelé nagy tumultus támad a ferencvárosi 
kapu előtt. Szabó lő, Polgár belép a lövésbe. A 
közönség csak azt látja, hogy a kiugró Kutasi 
elterül. A kapust kiviszik a pályáról és Kemény 
áll a kapuba védeni. A rövid idő alatt a Kis
pestnek alkalma volna gólt lőni, de nem hasz- 
nálja ki a szükségkapus hátrányát. Az utolsó
előtti percben esik a mérkőzés utolsó gólja. 
Sárosi—Toldi—Táncos a labda útja, majd visz- 
szakéról a labda Toldihoz, aki kapura durrant. 
Az erős lövés kipattan, de a résenlevö Kiss most 
marj véglegesen behelyezi. 6:3. (V. B.)

I
• Dudás

ATTILA—„Budai 11“ 3:3 (2:1)
Alig ötszázfőnyi néző őgyelgett a meccs kez

detén a Hungária-úti pálya korzóin. Remek ta
vaszi futbaliidő kedvezett ennek az érdektelen
nek látszó meccsnek, senkisem gondolta, hogy 
itt meglepetés is lehet A publikum nagyrésze 
ebédutáni szivarját és cigarettáját élvezve sé
tálgatott, másik része pedig izgalmas detektiv- 
regénvbe ölte bánatát. A nagy fejocsudás csak 
akkor kezdődött, amikor 2:0-ra vezetett a mis
kolci csapat.

— ,Vo, az Attila legalább szép halállal múl 
ki! — hangzott az epés megjegyzés a miskolci 
kieső csapatra.

Már az első percben két nagy gólhelyzete 
van a Budainak, azonban Sztuncsik és Lyka jó 
helyzetben ellövik a puskaport. Majd az Attila 
megy ellentámadásba és Vajda szcp lefutás 
után komért erőszakol ki. A 3. percnél tart a

ágyáról az Attila 
bán ekkor sem nyúl utána kézzel, hanem min
denki elképedésére úgy fejeli ki a kapuvonal, 
ból.

Szünet után a Budai nagy fölénybe került él 
a 15. percben Lyka lövése jelenti az egyenli- 
test. 2:2. Néhány másodperc múlva Sztancsik 
már a vezetést is megszerzi. 3:2. Most ismét 
unalomba fullad a játék, kornerek zömét rúgja 
a budai csapat, de a tespedt, uszályhajó- 
tempóju játék nem hoz életet, mozgást a pá
lyára. A 31. percet mutatja az óramutató, ami
kor Kovács hendszet vét.

— Tizenegyes! Tizenegyes! 
közönség.

Vajda áll a labdának és védhetetlen jobb- 
•*- -------‘ Attila a továb-

megérdemelten 
ami sikerül is.

sarkos góllal egyenlít. 3:3. Az 
biak során lelkesen küzd a 
„rablóit" pont megmentéséért,

lelkesül a

Dodiin labdájával Titkos levlharzlk, beadását Pénzes kódexszerűen rakhatná a hálóba, de az 
újonc a közeli templomot veszi célba. fCopyri ght by Hétfői Napló —< Systcm Horváth.)

de n bomba nem explodál. Majd Rcrecz fejel 
közvetlen közelről Újvári ölelő karjaiba. 
I.nnsbn iram,

rossz passiók, Indolcnsen kényelmes star
tok

jellemzik a játékot Kiss Gábor lámpalázai. 
Pénzes idegeskedik. Cseh Matyi lágy ólmokat 
szövöget a kapu előtt. Nincs egy egészséges, 
ötletes akció ellenére annnk, hogy az ellenfél 
hosszú percekig át sem jut a félvonalon.

Titkos megunja a nyaralást, lenyargal a ka
puig, de beadását Kardos lekési. Dudás remek 
akrobalnmutalvány elán hatalmas bombái ereszt 
meg, de Angyal elcsípi Hatalmas taps bonorála 
n cirkuszi mulatvánsl. Mándi faultjából Feny
vesi alig lövi fölé a szabadnigóst. Végre egy 
szép akció' Cseh remekül teszi tisztára Kardost, 
de Gellert biró ofszójdot jelez.

- deliért-kegy! — mondja egy dühös hun
garista.

Kiss Gábor huszáros előretöréséből előbb 
Kardos, majd Cseh veszélyeztet, de a kerületi 
védelem jól áll a lábán. Szinte unnlmas a 
Hungárin fölény, de még csak gólszag sincs a 
levegőben. Turay hosszú labdája szép, de An
gyal védi. A kerület tömörül. Remek Dudás— 
Cseh—Titkos tűzijáték, de utóbbi ofsz.ájdra 
fut. Sós jó helyzetben mellé lő. A Hungária a 
lő os vonalon Í»clíll tanyázik hosszú percekig,

Angyal ligrisszerü ugrással szedi le a fejekről. 
A Hungária belejön a játékba. Szemet-lelket 
gyönyörködtető akciók kápráztatják cl a né
zőket. de hiába. Angyallal nem lehet megbir
kózni. Fenyvesi lefutása eredménytelen komért 
hoz, majd Farkas lapos lövése foglalkoztatja 
nz unatkozó Újvárit. Radnai megsérül és a 
Kerülőt 10 emberrel játszik. .4 Hungáriának 
határtalan pechje van. Sas csodásán húz a ka
pura, de lövése hajszállal csúszik el a kapufa 
mellett. Farkas öt lépésről hatalmas „ziccer" 
kihagyásával békill ki a Hungária elkeseredett 
híveit. Újabb tigrisugrást mutat be Angyal 
Titkos komorénál. Nyomban utána Farkas 
Fenyvesi beadásából offszájdgólt fejel. A biró 
természetesen szabadrúgást ítél. Mintegy öt 
percen keresztül n Kerület rohamoz, majd

Pénzes hagyja ki a szerón legnagyobb 
gólhelyzetét.

Titkos lapos beadását tisztán állva öt lépésről 
mellé guritja. Titkos hatalmas lövéssel való
sággal agyonlövi Borotvást, aki

percekig fetreng a földön.
Tinkos lövését Farkas kiejti, de a labda a 
)ál>nk között kivónszorog. A Hungária-közön- 
ség mór nem is mérgelődik, hanem nevetve 
bagvja el a pályát azzal az egyhangú megálla
pítással, hogy — a pech ellen nincs orvosság.

szerez. Szállnak a keresztlabdák lábról-„muszájból" pompás gólt

0:2 után 6:3, azaz ismét Fradl-bravur
FERENCVÁROS—KISPEST 0:3 (4:2)

Háromezer néző és szörnyű állapotban levő 
poros, ulőhelvmenles pálya várta a Kispestre 
kiránduló Ferencvárost. Mór a meccs előtt vita 
támad a labda körül, a biró végül is a ferenc
városi labdái tartja alkalmasabbnak a játékra. 
A Kispest támad a meccs elején, de

a eenterhnlfot Játszó Sárosi nagy stílusban 
tbzlázzn a vcszedclmca kispesti támadást.

Toldi szökteti Keményt, de beadását Kiss mellé 
fejeli Csakhamar gólt ér cl a vendéglátó csa
pat. Újvári a jobbszélen lerohan, beadása Ko
rányiról Nemes elé pattan. aki kicselezi a ki
futó kapust és a labdát kényelmesen a hálóba 
emeli. 0 1 Gól után a Ferencváros erélyeseb
ben támad, Kemény pompásan fut le, de be 
adását Kiss elhibázza. Újabb gól rémitl el a 
nagyszámban kivonult ferencvárosi drukker
hadat. Újvári és Szabó egymásnak adogatva a

Az elbizakodott Budai . , . _____  „__ _ „
lábra, míg Lyka, a róka-ravasz taktikus Szlancslkkal parádés gólt lövet. 2:3. II. félidő 12 perc. 
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labdát, lejutnak a ferencvárosi kapu elé és 
Szabó irtózatos bombát ereszt Kutasi kapu
jára, amelyet Kutasi csuk érinteni tud, de vé
deni nem. 0:2. A Ferencváros magához tér és 
erélyes ellentámadásokat vezet. Ezeknek a tá
madásoknak csakhamar megvan az eredménye. 
Srfrosf remek labdát tálal Toldi elé, aki okosan 
kiugrasztja Kissi és a szőke összekötő bevágja 
<z Ferencváros első gólját. 21. Nyomban a gól 
utón Serényi száguld végig a poros pályán, de 
jó helyzetből fölé vágja a labdát. Ugyanezt is
métli meg Tánczos nz ellenfél kapujánál. A 
Ferencváros sokáig tologat a kispesti kapu 
előtt. A kapukirm.ást Sárosi fordulásból gyö
nyörűen továbbítja Tónczoslioz és a labda Tol
din keresztül ismét Gyurkához jut, aki kapás
ból, mintegy huszonkét méterről gyönyörű gólt 
lő. 2 2. A közönség p-Tccki.t lelkesen tapsolja 
a bravúros akciót. Eiy perc sem telik el. újabb 
gól esik a Kispest hálójába. Kemény beadását

játék, a sarokrúgást ugyancsak Vajda rúgjál 
és a jól helyezkedő , j

Havas II. szédületes erővel ■ hálóba he
lyezi a labdát. 1:0.

A Budait nem nagyon rázza fel ez a váratlan 
fordulat, unott, sablónos játékán látszik, hogy 
nincs érdekelve ennél a meccsnél. A közönség 
természetesen a gyengébb miskolciak pártjára 
ál) és lelkesen biztatja az Attilát:

— Mis-kolcl Mis-kolcl Mis-kolcl
A derék északmagyar fiuk hálásan viszonoz

zák a közönség bizalmát, amennyiben Bonyhai, 
Nyitrai, Vajda, Bán, Darázs a labda útja, a 
jóképcs'égii jobbszélsö szép ívelt beadást küld 
a középre. Kulik ráfut és élesen küldi fejjel 
a kapu jobbsarkába. 2.0. Most már mindenki 
figyel és biztatja az Attilát. Nem kétséges, hogy 
ez lesz a szürke forduló nagy meglepetése. 
Erős ellentámadásokba fog a budai csapat és 
már a következő percben korúért ér cl. amely
ből Komáromi fejeli a budaiak első gólját. 2:1. 
Ezután az Atilla visszaesik és Sztancsik, majd 
Vértes lövései érdemelni nek gólt. Közvetlenül 
a félidő befejezése előtt Sztancsik éles labdája 
a felső lécet súrolja. Barna kapus egv nagy 
rumliban egész uj figurát mutat be: nem kéz
zel fogja a labdát, hanem a kapuvonalon bekk 
módjára, ollózva szabadit fel. Nagv tapsot kap 
érte. Ez további bravúrra ösztönzi, mert most 
meg egy magas beadást kellene lehúznia, azon-

Öngöl adott pontot 
a Bocskainak

SOROKSÁR . BOCSKAI 2:2 (III).

A „döntetlenek napján" a soroksárinknak 
sem futotta többre a fáradt Bocskaival szem
ben, amely a hosszu-hosszu túra után kivételes 
„állóképességéről" ezen a meccsen is bizonyí
tékot szolgáltatott. Az elején ugyan még volt 
némi fiitkározás, a gólhelyzetek szempontjából 
igy is a soroksáriak állottak jobban. Később 
azonban lelanyhult az iram és csak a kapu 
fölölti lcvegőeget bombázták jobb ügyhöz méltó 
buzgalommal a prémiumra váró csatárok. 
Zimonyi, Takács 11., Teleki... Volt itt bomba 
bőven, csak éppen a gól hiányzott. Nehéz ám 
azt a hétméter széles kaput eltalálni! Végre, 
hogy szégyenben ne maradjanak,

Takács II. bemutatja egykori tudományát 
és Zimonyi labdájával a kifutó kapus mellett 
dagasztja a hálót. 1:0. A soroksári fölényt egy 
korner is jellemzi, de ennek ellensúlyozására 
érdekes jelenetet rögtönöznek a debreceni csa
tárok. Kovács kapus egy kirúgást a tizenhato
son kívül végez, szabadrúgás. Berccz Hajdúhoz 
tolija n labdát, de a nagv lövés csak a kapu
fát találja. Később Zimonyi lő gólt ofszújdról. 
A félidő derekán azután Teleki labdájával Be-
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recs kitör, iltt lövését Kováét kiüti ét Berecz 
tndr másodszorra nem ad módot a kapuénak 
védekezőire. 1:1.

A srünet után aoroksárl fölény alakul ki, 
amit csak jó negyedóra múltán tud viiizaazo- 
ritanl a Bocskai, A vezetés mégis csak a sorok
sáriaké marad, mert Kováét I. a izélen lefut, 
beadását Varga elnézi és Magyarnak már köny- 
nyü dolga van a gurulós labdával. 2:1. Mintha 
megjött volna az étvágyuk: Takács lövését csak 
nehezen védik. A 41. percben rabolja el a deb
receni csapat ar egyik pontot: Hajdú lefut, a 
kifutó kapus fölött átemeli a labdát, mire

a pceehes Kállai beront
és védeni akar, de pompás fejese a saját háló
jában akad meg. 2:2 Ezzel az öngóllal Kállaii 
csatár erényeiről nyújtott némi Ízelítőt.

IzzasztAkűrára fogták 
a bányászok a villamos

csapatot
PHÖBUS—SBTC 3:3 (0:2).

Közel háromezer főnyi közönség fogadta lel
kesülten a negyedik hely várományosát, a 
Phöbust. A bizalomnak szokatlan arányú meg
nyilvánulása azonban korainak bizonyult, mert 
a különben kiváló képességekkel rendelkező 
csapat ezúttal mélyen formán alul játszott. A 
lelkes salgótarjániak remek játékkal lepték 
meg az újpestieket, úgyhogy már 2:0-ra vezet
tek is, mikor a Phöbus felocsúdott és nagynehe- 
zen sikerűi megszereznie a kiegyenlítést, majd 
még nehezebben a győzelmet. Az SBTC hatal
mas sikere természetesen frappiroita a közön
séget és a derék vidékiek, akik az egész meccs 
folyamán győzelemre, vagy legrosszabb esetben 
döntetlenre számíthattak, végül hosszú orral 
voltak kénytelenek elhagyni a játékteret.

A SBTC remek húzásokkal már a 2. percben 
megszerzi a vezetést; Havat balszélső beadá
sát Koppányi védhetetlenül küldi a hálóba. 1:0. 
A vidékiek drukkoló tábora nagy éljenzésben 
tör ki. A biztatás újabb gólt eredményez, három 
perc múlva Ztengellér átadásából ugyancsak 
Koppányi juttatja a labdát a hálóba. 2:0. Sőt 
néhány perc múlva Koppányi egy kis lelki nyu
galommal a harmadik gólt is bebiztosithatná, 
azonban az üres kapu mellé pöccinti a labdát. 
Most gyakori ellentámadásokkal válaszol a 
Phöbus, azonban Géczy, a salgótarjáni kapus 
biztosan állja a rohamokat. A Phöbus-védelem 
meglepően rossz. Titkot II. hazaad egy labdát 
s majdnem öngól lesz belőle.

Szünet után hamarosan megfordul a helyzet. 
A 2. percben a tizenhatos vonalon álló Tour 
kezére pattan a labda. Bíró Sándor játékvezető 
megadja a büntetőt, amelyet Solti értékesít. 1:2. 
A siker felvillanyozza a villamoscsapatot és 
röviddel később Turay II. átadását Ismét Solti 
juttatja a kapuba. Most

óriási harc
fejlődik ki a győztes gólért. Borsdngi egy al
kalommal közvetlenül a kapu előtt rántja el 
karjánál fogva Zsengellért, de a biró sípja ez- 
nttal néma marad. Majd a salgótarjáni hátvédek 
Békyt gáncsolják. A 26. percben Titkot 11. 
magas előreadására Szikár startol rá és élesen 
fejeli a kapuba. 9:2. Közvetlenül a befejezés 
előtt

Túrán drámai ÖMzeütktteése 
a Phöbus-Játékosokkal kelt kis Izgalmat, majd 
Takács „masszírozza" meg stoplis cipőivel Szi
kárt, miért kiállítás jár. A Phöbus-közönség 
nagy örömben tört ki a meccs végén, hogy si
került megszerezni a győzelmet s vele együtt 
a negyedik helyet.

Nyolc védőjátékossal 
nyert csatát a Szeged

SZEGEIT—BUDAFOK «:1 (ill)

Szeged, május 10.
(A Hétfői Napló tudósitójának tele fon jelen

tése.) Izgalmas, kemény mérkőzést vívott a két 
csapat annak ellenére, hogy egyiknek sem volt 
különösebben fontos a győzelem. Az első fél
időben a budafokiak voltak inkább frontban, 
szünet után pedig a Szeged uj összeállítású 
csapata uralta a helyzetet A betegségek miatt 
megtizedelt szegedi együttes öt fedezet és há
rom hátvéd, tehát nyolc védőjátékossal volt 
megspékelve. Kezdés után azonnal a budafo
kiak lendülnek támadásba, a szegedi kapu előtt 
töbh veszélyes akció játszódik le, de a jól mű
ködő közvetlen védelem paríroz minden gól
esélyt. Negyedórái védekezés után ellentáma
dásba megy a Szeged csapata. Vastag lövését 
Raskó kapus kiüti, a labda Nagy elé perdül, aki 
« rendeltetési helyére juttatja. 1:0. Ismét a 
Budafok csapata kerül fölénybe, de csak a 42. 
percben sikerül a kiegyenlítés, amikor a három 
belső csatár igen szép támadásokkal közelíti 
meg a szegedi kaput. Zilahi kitör és mintegy 
tizenöt méterről éles gólt helyez a szegedi há
lóba. 1:1.

Szünet utón eleinte ellaposodik a játék. A 
20. perc, hozza meg az első nagyobb izgalmat, 
amikor Miklósi hnszonÖtmétcres szabadrúgását 
Raskó kapufára üli, majd védés közben elterül, 
Ciyurcsó kélháróm lépésre áll az üres kapu 
előtt, de a labdát fölé helyezi. Felélénkül es- 
után a szegedi csapat. A 39. percben Korányi 
szép lefutás után Jól adja be a labdát Vastag
hoz, akinek lövését Raskó védi ugyan, de a 
labda kezéből kapuba perdül. 2:1 A budafoki 
kapus az utolsó percben Vastag lábára veti ma
gát, megszédül, de szerencsére nincs vele na
gyobb baj. Izgalmas hangulatban ér véget a 
játék.

NÉMET GYŐZELEM A TRIPOLISZI AUTÓ- 
VERSENYEN

Tripolissból Jelentik: A várni-várt nemzet
közi autóvresenven huszonhat versenyző indult. 
A miting hatalmas német győzelemmel végző- 
dőli, miután négy német kocsi maga mögött 
hagyta az egész mezőnyt és a végküzdelmet a 
németek egymás között vívták meg. Az 624 ki
lométeres távot Varsi 2 óra 31 p és 22 mp-es 
idővel tette meg. Háns Sluck mindössze hét 
másodperccé maradt mögötte.

Beszél a lengyel-magyarról

WITTMANN, a magyar-lengyel
Vasárnap délután a ragyogó napsütésben 

sokan karesték fel a BLKE disztenniszpályáját 
a Horthy Miklós-uton, hogy végignézzék a ma
gyar-lengyel tenniszmérkőzések harmadik és 
egyben utolsó fordulóját.

A diszpálya mellett, ahol javában készülnek 
a bajnoki mérkőzésekre, kisméretű pályák te
rülnek el, amelyeknek egyikén folyik egy iz
galmas küzdelem.

Két-házomévca leányka
alacsonynetzes, nagytenniszrafcettes küzdelme 
— eredmény, pltyergés. Ezalaó^ bírák s a kö
zönség elhelyezkednek, megjelenik a lengyel 
drukkerhad s elkezdődik az első mérkőzés: 
Gábory—Hebda. Fehér ruhákkal tarkított, iz
guló, bírót korrigáló nézőhad veszi körül a pá
lyát, de a közeli házak erkélyein is akad igen 
sok „potyanéző'*.  Erős, helyezett és lovagias- 
kodó könnyű labdák váltogatták egymást a 
nézők szemei előtt, amelyek ritmikusan köve
tik a labda irányát. Egy-egy izgalmasabb sport
eseménytől csak az különbözteti meg a fehér
sport nézőit, hogy itt bizonv a bírónak nagy 
tekintélye van. téved? Pardon! és minden 
megy tovább. Közbeszólni, tapsolni csak labda 
után lehet. Nincs pártoskodás. A lengyel Hebda 
minden szép labdáját taps követi, igaz, hogy 
Gábori ütései nyomán nagyobb a tapsfergeteg. 
Szépen, finoman, gavallérosan nyerik egymás
után a gémeket és iskolapéldáját mutatják be 
a remeknél-remekebb ütéseknek. Egy-egy kapu 
mellé lőtt lövésnek sem lehet annyi fclsóhaj- 
tója, mint itt egy megtévesztett ütésnek. Min
denki Izgul, halkan kritizál, szakvéleményt 
mond, de gyorsan peregnek a szetek, máris jön 

Megdöbbentő jeleneteit sorozata 
az ír-magyer mérkőzés elölt 

váratlanul leszátiitottdK a prémiumot — szokatlan paiota- 
torradaiom az Öltözőben — Három darab citrom regénye

Az ír-magyar mérkőzést (bár döntetlen volt) 
a magyar válogatott gyászos körülmények kö
zött elveszítette. Olyan elbizakodottan mentek 
a harcba, mintha tizgólos győzelemmel már túl 
lettek volna rajta. Az elbizakodottságon kivül 
azonban

számos megdöbbentő és eddig gondosan 
titkolt jelenetből 

arra a következtetésre kell jutni, hogy gyöke
res rendszerváltozásra van szükség, ha a to
vábbi fájdalmas csalódásokat el akarjuk ke
rülni. Ilyen rendszerváltozás mingyárt a pré
mium kérdésének szabályozása.

Az Ír-magyar mérkőzés előtt bejelentették a 
csapatnak, hogy leszállítják a győzelmi Jutal
mat és csak 40 pengőt fizet a szövetség. A be
jelentést szokatlan palotaforradalom követte. 
Éles kifakadások és megjegyzések röpködtek 
az öltözőben és csak Dletz kapitány erélye tu
dott rendet teremteni.

A prémium váratlan leszállításával mind
össze 220 pengőt takarított meg a szövet

ség,
hogy mit fizetett rá erkölcsiekben, art viszont 
még csak ezután fogják megérezni. Tizenkét
ezer fizető néző volt kint a mérkőzésen, defi
citről tehát szó sem lehet. Érthetetlen tehát a

Szerencsés döntetlennel élen maradt 
az Elektromos

Pártos-csoport:
Az Elektromos kínosan kivívott döntetlennel 

megőrizte elsőségét. A helyzet: az Elektromos 
13. az MTK 14, az FTC és BTC 15—16 pontot 
vesztett eddig.

BTC—Elektromos Müvek Isi (1:6). Az első 
félidőben a BTC Iskolajátékot mutatott. A baj
nok jelölt nagyon gyengén játszott. Góllövök: 
Maszárovils. illetve G. Tóth.

MÁVAG—EMTK 3:1 (1:0). Góllövök: Bakó 
(2), Ivanlcs, illetve Varga (öngól). Az 
EMTK-ra rá sem lehetett Ismerni.

MTK—FTC 0.-0. A két csapat rengeteg hely
zetet hagyott kis. Pósa egy 11-est előbb gólra 
váltott, de szabálytalanság miatt újra kellett 
rugatnl. Ekkor kapufára ment a labda. Az el
keseredett MTK-hivŐk a taccsbirónak bosszú
ból egy pohár sört küldtek be, amin Jót neve
tett a közönség.

SzFC—Köb. AC 2(0 (•d)). Dennhoffer Intéső 
Huszár Játékosigazolványát csak félidőre hozta 
ki, addig az SzFC 10 játékossal küzdött: Gól. 
lövők: BedÖ és Itsák.

MAFC—38 FC 4:1 (1:0). Góllövők: Vlzy (3), 
Rába, illetve Csánk.

WSC—FVSK 4:2 (0r2). A WSC bravúros 
győzelmet aratott. Góllövők: Molnár (3), Csá. 
szár, Illetve Szendrődl (2).

Bíró-csoport:
A kiesésre álló BLK egy újabb ponthoz jut

tatta az UTE-t. Az UTE 10, a Postás 13. a 
Turul 14. a BSzKRT 16 pontot vesztett eddig.

Poatáa—BLK 2:2 (1:0). A lelkes BLK az 
utolsó percekben egyenlített. Góllövők: Boné, 
Gombos (11-esböl), líletve Viola és Jerabek.

UTE—TLK 2:0 (írt)). A TLK egyenrangú el
lenfél volt. Góllövök: Salamon és Aranyosi.

BVSC—UBAK 1:8 (2:8). A kD>*<l  d.rW SAJ. 
Ját Markó rúgta.

az újabb forduló: Szigeti—Tloczynsky. Mind 
járt a játék kezdete utón kiderül, hogy a „bal
kezes" Szigeti balkeze is — Jobbkéz, még ha 
pechhcl indul is a Játéka. Kehrling sokszoros 
magyar bajnok a néző nyugodt, fölényes mo
solyával kiséri a játékot, nem vesz részt a fia
talok izgalmában. Mialatt a ragyogó játék fo
lyik, beszéltünk Wittmann lengyel játékossal. A 
lengyel—magyarról tehát egy magyar-lengyellel 
beszéltünk. Ugyanis Wittmann bár lengyel 
versenyjútékos. Magyarországon született és 
magyarul drukkol a magyarok mellett.

-----  Tavaly óta Gábort sokat romlott, — 
mondotta Wittmann, — amit a mai veresége is 
bizonyít, de azért u magyarok még mindig 
gavallérom, jólechnikáju versenyjátékosok. Ugy 
érzem, hogy ennek ellenére Gábori balszerencse 
folytán szenvedett vereséget és a közeli reváns- 
mérkőzésen kiköszörülheti a csorbát.

Eddig Jutottunk csak a beszélgetésben, mert 
egv magyar néző fölényes tudással és abszolút 
biztonsággal szólt közbe és állításai két kézzel 
igyekezett igazolni, hogy — joggal nyert a len
gyel. Igenis, rosszak a magvarok ... Tovább 
nem hallottuk... Wittmann megfutott a ma
gyar temperamentum elől. De futott a hívatlan 
prókátor is a remek játékon izguló közönség 
ostroma elől. Elek Júno*.

♦
A többnapos lengyel-magyar tennlszcsnla 

egyébkért a magyarok 3:2 arányú győzelmével 
ért véget. Vasárnap Tarlotvski—Gábori 4:6, 
6:1, 6:.>, 8:6, mig Szigeti—Tloczgnski 4:6. R:6, 
6:3, 6:1 arányban mérkőzött.

..prémium-spórolás", amelynek egyenlege baga- 
tell 220 pengő.

De más sérelme is volt a válogatottnak, 
így például az, hogy pénteken */i7  órára ren
delték be őket megbeszélésre, de a nagyválo- 
gatottal csak 8 órakor kezdték meg a tanács
kozást. Addig a Csikókkal és « B-csapattal be
széltek, a „nagyokat" másfél óráig várakoztat
ták idegesítő céltalansággal.

Redukálták a Játékosok Jegyeit la, 
holott a mérkőzésen hatalmas ürességek tá
tongtak az ülőhelyeken. Ez a sérelem is ala
posan felkavarta a kedélyeket. A mérkőzésen 
citromra van szükség, amivel a szomjukat olt
ják a nehéz munkától lihegő játékosok.

Három darab citromot
akartak felsőbb utasitáara kiosztani a játéko
sok között éa csak a kapitány intézkedésére 
került elő a megfelelő mennyiségű citrom
szörp.

Igaz viszont, hogy a szerencsétlen „lelki elő
készítés" ellenére sem lett volna szabad a já
tékosoknak ugy játszani, ahogy — még soha
sem játszottak. A vasárnapi teljesítményűkért 
— svájci mintára — mínusz-prémiumot érdé-! 
mcltek volna. Nem nekik kellett volna fizetni, 
hanem ők fizethettek volna.

Testvériség—BSiKRT 1.4 (1:6) Meglepetés. 
A győztes gólt Készéi rúgta.

HAC—PTBSC 3:3 (3:1). Góllövők: Tóth (3), 
illetve Kiss, Berelváa és Pavllcska.

I’amutlpar—ZSE 3:0 (1:6). Góllövők: Ströck 
(2) és Kemer. Jól Játszott a Pamutlpar csatár-
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az ékszerrablók 
után... 1

2 000 PENGŐ ÉRTÉKŰ JUTALMAT 
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EZ LESZ AZ UTÓBBI ESZTENDŐK LEGIZGALMASABB REJTVÉNYVERSENYE

Elképesztő tormában vannak 
az amerlltíri atiétacsillagolc

Elképesztően jó formában vannak máris at 
amerikai atléták, akik Berlinben 
clókra készülnek. A legjobb eredmények közül 
Íme néhány — fejcsóválva lehet csuk olvasni. 
Rúdugrásban öten jutottak tol ■ 4 méteren. 
KíizülUk kettő 4.22 m-rel győzött. Johnon 2.02 
métert ugrott magosba. 100 yardon hárman 
futottak 0.7 mp-ett És még csak ezután Jün ■ 
javn. Eddig csak n „bemelegítés*  tartott.

Alapos hálókoptatás!
A Nemzeti 3. a Csepel 14. a Somogy 15, a 

Vác FC 18, az ARAK 21, a Szürketaxi 22 pon
tot vesztett eddig.

Nemzeti—Vác FC 4:0 (1:0). Góllövök: Mol- 
nór (2), Wohlrarn és Bakk. A Vác védelme 
igen jói játszott.

Millenáris—Vasas 3:1 (0:1). Góllövök: Far
kas t'2), Vizes, illetve Normann.

Szürkéinél—Ixiden 4:3 (2:1). Góllövők: Mé- 
Icsz (2), Kiszely és Kovács, illetve Pálfalvi, 
Maiidéi és Szécxi.

(/epei—Vári Kemény 2:2 (1:0). A vári
epvütles meglepetésszerűen igen jól játszott. 
Góllövök: Sötér és Frigyes, illetve Hiltler (2).

Drngulsték— Erzsébet 5:3 (3:1). Góllövők:
Kisudszky (2). Zalay (2) és Gervay, illetve 
Urbancsik, Simon és Mézes.

Az autósport 
nagy eseménye 

a IV. Frontharcos Tura
Negyedszer rendezi az Idén az elesett hő

sök emlékére az Országos Frontharcos Szövet
ség népszerű furáját. Autók és motorkerékpá
rok hadserege indul május 30 án 1200 kilomé
teres nagy útjára Budapestről, hogy Győr, 
Veszprém, Siófok, Pécs, Szekszórd, Baja, Sze
ged, Füzesgyarmat, Nyíregyháza és Gyöngyös 
érintésével az ország legszebb helyein száguld
jön végig A nevezési zárlat május 16-án van. 
Minden felvilágosítást a szövetség Rákóczl-ut 
27 nlntt levő központjában adnak az érdeklő
dőknek.

A Hétfői Napló a vasárnapi sportesemények 
eredményeit nyomban as események befejezte 
után a főváros közönségének tudomására adja- 
Az Oktogon-téri Savoy-kávéhóz kirakataiban 
elhelyezett plakátok eseményhlrdetése nagy 
közön-M-gct gyűjt össze, amely a Hétfői Napló 
nagyarányú sportszervezetének gyom munkája 
alapján a leghamarabb tudja meg a friss sport- 
SEcnzáclóknt.

Dunántúli futball. Győri ETO—Tatabányai 
SC 1:1, Győri Textil—TAG 3:0, DAC—Komáro
mi FC 2:1, Soproni USE—Székesfehérvári SE 
2:2, Soproni FAC—Szombathelyi MÁV 3:2, Szé
kesfehérvári MÁV Előre—Zalaegerszegi TE 3:2.

Gyomorszájon lilötfék a gyalogjáró rekordert. 
A Magyar Atlétikai Szövetség olimpiai előké
születei 30 kilométeres gyalogló versenye a 
MÁV-pályán váratlan eredménnyel végződött. 
A vc-rscny első felében Jánosi nagyszerűen 
ment, amikor véletlenül Összeütközött a lekö
rözött Farkassal, aki oly szerencsétlenül ütött 
könyökével a rekorder gyomrába, hogy össze
esett és csak néhány perc múlva tért eszmé
letre. Jánosi folytatta ugyan a versenyt, de két 
kör után kénytelen volt kiállni. így azután 
Farkas FTC lett az első. Az eredmények a kö
vetkezők: 1. Farkas FTC 3 óra 03 p 17.8 mp. 
2. Fehér FTC 3 óra 07 p 57 mp. 3. Berki FTC 
3 óra 09 p 35 mp.

Gudenna Hugó állítja ÖMze as IskolánklvUU 
testnevelés futballcsapatát az osztrákok ellen. 
Pünkösd hétfőjén tartják meg ax első magyar
osztrák Iskolénklvüll válogatott mérkőzést. A 
meccs színhelye valószínűleg a Postások lóver- 
senylári pályája lesz. Az érdekes mérkőzés 
előkészítésével a szövetség llolly Jenő alezre
dest és Asztalos József századost bízta meg, 
mig a csapatösszeállítás feladatát az ifjuágiak 
kapitányára, Gudenus Hugó báróra bízta a 
LESOK. Gudenus a jövő héten megkezdi a 
keret tagjaival a tréninget.
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Aggasztó a magyar csapatok helyzete
a KK gigászi küzdelmei előtt

Habos győzött
a Tersztyánszky-mékversenyben

A futball bajnokságát már lefutották: tlsz- 
Msódott aa első hely és a kieső csapatok kér
dése. Ai érdeklődés most teljes egészében a 
Középeurópai Kupa közeljövő küzdelmei felé 
Fordul. Sajnos,

MeMék agyafúrt taktikája ellen nem ta
láltak orvosazert

lés igy a magyar csapatok az olaszokkal együtt 
tokkal kedvezőtlenebb anyagi helyzetben lesz
nek, mini bécsi vagy prágai riválisaik. A zöld 
gyepen folyó sport tekintetében ennek ellenére 
sem mnradnak mögöttük, bár a mieink harci 
készülődéseit nem indokolatlanul nagv aggoda
lom kíséri.

A HUNGÁRIA
csapatától várják a legtöbbet. A bajnok soha 
ily kedvező kilátásokkal nem startolt még a 
KK bán. Ennek ellenére még mindig „nincs 
együtt''. Hiányzik egy centercsatár és egy half. 
Pótlásukra még remény sincs, de kevés az idő 
is n két poszt megnyugtató betöltésére.

AZ ÚJPEST
csapatában a legkevesebb a javítani való, i 
Egyetlen csatár pótlására lenne csupán sziik-1

ség ahhoz, hogy benne lássuk az idei KK győz
tesét Kondíció és játékkedv szempontjából 
versenyen kívül állnak a remekül piheni új
pesti legények az egész küzdelem mezőnyében.

A FERENCVÁROS
csapata annyi bravúrt halmozott már össze, 
hogy most sem kellene félteni, ha nem érkez
nének aggasztó hírek gyökeres csapatátszervc- 
zésről a KK küszöbén. Sárosi doktort ismét 
centerhalffá akarják minősíteni, mig a csatár
sor tengelyébe Toldit állítják. Ezenkívül is 
vannak még gyenge pontok, amit esak a 
..Fradi" hallatlan kiizdenitudása egyenlíthet ki.

A PHÖBUS,
a KK újonca „sötét csapat" a nagy küzdelem
ben. Csak ezután derül ki, hogy mi van n 
csapatban. Lehet, hogy bravúros bizonyítékokat 
dob az asztalra, lehet, hogy csak tanulmány
utat tesz, hogy azután tapasztalatokban gazda
gon jövőre lendüljön az „öregek" élcsapatai 
közé.

A nemzetközi futballfront erejének ismereté
ben csak azt tudjuk, hogy nagyon nehéz küz
delem lesz az idei. Elbizakodottságra semmi 
okunk sincs. Aggodalomra annál több.

Szarvas, május 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Vasárnap ünnepélyes keretek közt tar
tották meg Szarvason a Nagyszálló dísztermé
ben n Tcrstyánszkv ezredes emlékére rende
zett vivóversertyt, amelyen a legjobb magyar 
vívók vetlek részt. A délelőtt folyamán a Hő
sök Emlékkövét keresték fel n vívók, ahol vi
téz l'hlvárik százados mondott lendületes be
szédet. Á verseny végig izgalmas keretek közt 
zgjlott lo

A legsikeresebben Kahos vívott,
aki egyetlen vereségét Rajcsányitől azenvedta. 
Bár lapzártakor a verseny még folyik, de min
den valószínűség szerint ő a verseny győztese. 
Jól vívott a késő esti órákban Maszlag, aki 
valószínűleg Rajcsányival dönti el a második 
helyezést. Kovács kitűnő kezdés után vissza 
esett. A verseny állása: Kabos 6 gy. 1 vereség. 

' Rajcsányi 4 gy, 2. v, Maszlay 5 gy, 2 v, Rajczy 
I dr, Gerely! és Berczelly 4 gy, 3 v, Kovács 3 gy, 
| 4 v, Rónay 1 gy, 6 v, Vályi 0 gy, 7 v.

KJSOK REKORD A „NAGYOK" 
GYULAI VERSENYÉN

A Gyulai Atlétikai Klub pályaavató ünnepé
lyére u magyar atléták olimpiai keretének né
hány tagja is leulazolt. Ugyanekkor rendezte 
a KISOK kerületi bajnoki versenyeit, melyek
nek során Cserna János, a békéscsabai gazda
sági iskola hallgatója 185 cm ugrásával orszá
gos KISOK-rekordot ért cl. A verseny eredmé
nyei a következők: fíOO m: 1. Rálhonyi MAC 
1 p 25 mp. 100 m: I. Gyenes MAC 10.8 mp. 
2. Minni OK 11.5 mp íizomrándulás miatt las
sítva futott át a célon). Diszkoszvelésben: 1. 
bkalicki Gergely Bcs. MÁV 3768 cm. (Donogán 
MAC. nem utazott le a versenyre.) 300 m: 1. 
Minni OK 36.1 mp. — Táuolugrásban: 1. 
Dombóvári MAC 601 cm. (Dombóvárinak vdt 
egv 715 cin es ugrása is, de belépett.) iXlOO 
m 1. MAC.

DÖNTETLENÜL VÉGZŐDÖTT A 
SZEGEDI DERBI

Szegedről jelentik: KEAC- SzAK 1:1 (1:0). 
Amatőr derhimvrkőzés.

A PÁC VERSENYE
Az 50 éves Pécni Atlétikai Club vasárnap dél

után rendezte jiil-ii ’.ris atlétikai versenyét.
A verseny eredményei a következők:

m • 1. Kovács tBBTEi 12.7 mp.
AOd ni.; I. Vadas (OK) 36 mp.
600 m.; 1. Temesvári (BBTE) 1 p 22.8 mp. 
T200 ni. 1. Szabó (MAC) 3 p 05 mp. 
Távolugrás: 1 Márkus 1’1 AC 684 cm. 
Rúdugrás: |. Z.sulTka MAG 360 cm.
Gerelyvetés. 1. Fehér. PEAC 51 m. 28 cm. 
iOOO in.: I. Szilágyi UTE 12 p. 00.6 mp.
8000 in . 1. Hernádi Törekvés 25 p. 53.4 mp. 
Svéd staféta: 1. PEAC Ai csapat 2 p. 0ű mp. 

ktleli kerületi rekord beállítva!
Magasugrás. 1 Bebesi PEAC 180 cm 
Sulydobés: I Horváth I. MAC 14 ni. 96 cm. 
Diszkoszdobás. 1. Józsii. PEAC 43 m. 87 cm.
A balatoni kerület vasárnap rendezte ország- I 

úti kerékpárosversenyét 100 kilométeres távon,

amelynek célja Székesfehérvár volt. A verseny 
abszolút győztese Kovács, a Világosság Kerék
pár Kör vers •nyzője volt. Az ifjúsági verseny
ben I)robo Törekvés, a szenioroknál Vitlory 
győzött.

GYŐZTEK A LENGYEL KOSÁRLABDÁZÓK
A BEAC lágymányosi sporttelepén vívták meg 

a lengyel—magyar kosárlabdamérközésl, ame
lyet a lengyelek nyertek meg 21:19 arányban. 
A félidő 13:7 volt. A lengyeleket dr. Szerelem- 
hegyi Jenő üdvözölte, átadva a MASz, ajándék
szobrát, amelyet a lengyelek egv ezüstserlegget 
viszonoztak. Zsingor bíráskodása mellett folyt 
le az érdekes mérkőzés, melyben a lengyel csa
pat mind technikailag, mind taktikailag fölény
ben volt. A játék a magyar csapat rajtaütésével 
kezdődött, már 0:4-re vezettek a magyarok, 
amikor néhány szabálytalanság miatt megítélt 
büntető dobásból a lengyelek kiegyenlítettek. 
Végül a győztes csapatból Kurek nyolcat, Ko- 
walski ötöt, N'owakowski négyet, Gzc.ll kettőt 
es Kowalski II. két gólt dobott. A magyar gó
lokat Csányi Hl. (9). Kozma (5), Marosi (3), 
Rózsa (2) szerezte.

A BEAC-VERSENY EREDMÉNYEI
A BEÁI, vasárnap tartotta nagyszabású atlé

tikai versenyét, amelynek keretében több ér
dekes olimpiai előkészítő verseny is volt. A 
főbb eredmények: Rúdugrás: 1. Bácsalmási 
BEAC 380 cm. 1'200 m síkfutás: 1. Ignác: 
BBTE 3 p 11.2 mp. Sulydobás: 1. A’arró Váci 
Remény 1399 cm. Diszkoszvetés: 1. Remecz 
4560 cm. 2. Madarász 4410 cm.

NAGYOT JAVULT KÉZILABDA
VÁLOGATOTTUNK

Magyar olimpiai jelöllek—Fcrrowatt 
9:7 (3:4)

Az olimpiászra készülő magyar kézi
labda-válogatott csapat tegnap a bécsi 
Ferrosvall együttesét látta vendégül. Az 
osztrák bajnokcsapat, mely öt válogatottal 
állt lel, igen .jó treningpartner volt, szüne
tig vezeteti, de szünet után kénytelen volt 
álengedni a teret a hatalmas lelkesedéssel 
játszó magyar csapu’nak, mely szép remé
nyekre jogosító játékot mutatott.
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ZABALA FALJA A KILOMÉTEREKET
Vasárnap a Wittembergben rendezett atléti

kai verseny a tízezer méteres síkfutásban ar
gentínai Zabala 31 p. 02.4 mp-es idővel győ
zött.

D. C. EREDMÉNYEK
Athénből jelentik: Az Argentína—Görögország 

Davis Cup-mérkÖzést vasárnap fejeztek be, 
győztek a délamerikaiak 4:1 arányban. Argen
tína legközelebbi ellenfele a német—magyar 
mérkőzés győztese lesz

TOUR FRANKFURT
A Frankfurt körüli országúti kerékpáros ver

seny győztese a hivatásos versenyzők csoport
jában Weckerlin lett 6 óra 59 p. 25 mp-es idő
vel.

KIKAPOTT A RAPID!
Favorrtner AC—Wacker 5:3, Austria—Rapid 

3:2, FC Wien—Sportclub 3:0.
A Törekvés Magyarország kerékpárcsapat- 

bajnoka lett. A Millenáris sportelepen vasár
nap délután nívós kerékpárversenyt tartottak- 
A kezdők kétkörös versenyét Pap FTC nyerte, 
n főverseny győztese Németh Törekvés lett, a 
haladók versenyében IJszkay Törekvés és az 
ötvenkörös páros versenyben az Orczán—Né- 
meth-pár győzött. Magyarország csapatbajnok
ságát n Törekvés csapata nyerte 52 ponttal. 2.
FTC. 3. UTE.

Nlcole nyerte a Széchenyi Istvan-emlékversenyl
A hároméves kancák első klasszikus erőpró

bája a Dreher-istálló A’íco/e-jának könnyű győ, 
zelmével végződött. A nagy stayer Nicolas test
vére n verseny végső fázisában fölényesen bűnt 
el ellenfeleivel, bár szemlátomást nincs még 
formája tetőpontján. Ez a hároméves kanca, 
mely ezúttal nyerte első versenyét, a Derby 
idejére a méneknek is komoly ellenfele lehet. 
A második helyért Alaska és Boriira derű vív
tak elkeseredett finist s végül holtversenyben 
érlek célba.

A nnp egyébként alapos meglepetéssel kez
dődött, az eddig szerényebb képességű három
évesnek ismert Totem megs'erte a flyer-király 
Trumpot. A Nyeretlen kétévesek versenyében a 
reús favoritként indult B. M. W'.-ét Verekedőn 
kiviil a bécsi Pauline is megverte. A Csepeli 
handicap-Len Fiola szép küzdelem utón verte a 
kettős (icrby-győztes Simplont. A három kis 
handicap-ben Naplóm, Amourctte és Napfelkelte 
„személyében" reális esélyek diadalmaskodtak.

Részletes eredmények:
I. Budafoki dij. t. Totem (10) Teltschik. 2. 

Trflinp (l'A) Balog. 3. Zsolcza (5) Esch. F. m.: 
Feketeszáru (10) Szabó J., Rend (12) Csuta, 
Ultimo (6) Klimscha, Széltoló (14) Szálkái, 
Bácska (IJ-í) Gutái. Küzd, fél h., ötnegyed h. 
10:201, 21, 14, 16. Befutó: 748.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Verekedő 
(2) Weissbach. 2. Pauline (10) Szentgyörgyi. 3. 
B. M. W. (pari) Balog. F. m.: Brezova (16) 
Vrábel, Hédié (16) Horák, Corsica (10) Esch, 
Ultimo G. (12) Csuta. Borzas (12) Fodor, He- 
louan (81 Csapiár. Dont worry (6) Teltschik, 
Céda (20) Nagy G., Salome (20) Keszthelyi. Al- 
busz (33> Goszlonyi, Santella (12) Rózsa, Lőve 
major (16) Szabó L. II., Fóth (33) Simics, Fleg
máé (20) Klimscha. Biztosan 1 h., 2 h. 10:38, 
16. 46. 15. Befutó: 1221.

III. Csepeli handicap. 1. Fiola (4) Esch T.

Május 13, 10 és 17-én <1. u. 8 órakor

a Marni1 Lovaidtól veiw
2. Simplon (2*/s)  Schcjbal. 3. Mórán (61 Csap
iár. F. m.: Mulass (3) Balog. Mumus (10*  
Weissbach, Carlhago (3) Csuta, Kritikus (5) 
Szentgyörgyi, Amadeo (10) Weckennann. Küzd, 
háromnegyed h., 2% h. 10:52, 17, 14, 25. Be
futó: 178.'

IV- Gróf Széchenyi István emlékverseny. 1. 
Nicole (2i Gutal. 2. Alaska r2,,'j) Esch és Bo
rúra derii (2'/») Csnptár. F. m.: Gamma (20) 
Csuta. Formás (4) Weissbach, Recamier (16) 
Balog, Maitresse (20i Nagy G. Könnyen l’/t h.. 
2Vi hossz. 10:30. 10. 10. 10. Befutó: Nicole— 
Alaska 35. Nicole-—Boriira derű 49.

V. Handicap. 1. Amourette ,1'á) Kollár. 2. 
Buzakalász (5) Szcltner. 3. Vísegrád (4) Bako
nyi. F. m.: Scnora (12) Heinrich, Szép (12) Fel- 
ting A.. Garuda (12) Horák. Slgnorina (12) 
Schwadlenka. Mesebeli (10) Simics, Matador 
(6i Mányi. Sherry (3) Horváth K. II.. Col Santo 
(6l Csömöri. Bátor 13) Esch T. Küzd. M-fej. 
10:26. II. 16. 17. Befutó: 130.

VI. Wrlter handicap. 1. Naplóm (2‘i) Gutái. 
2. Saturnvs ífh Félix. 3. Gandhi (parii Esch. 
F. m.: Lehűlő 110 Wolberl. Lenka ’f3) Szabó 
L. II., Csárda (10) Nagy G., Kundrv (12) Keszt
helyi. Csókos Julis (14) Halschor. Cserebere 
(12i Tollschik. Baranya (5) Klimscha, Vivő 
(20) Bihari. Biztosan l’/t h., 2*/t  h. 10:39, 13. 
25. 12, Befutó: 795.

VII. Handicap. 1. Napfelkelte (6) Alt. 2. 
Syha (8) Klimscha. 3. Bájos í5) Szabó L. II. 
F. m.: Búbos (5) Gutái, Napszámos Í5) Schej- 
bal, Sok Í16i Hevesi. Hozomány II. '16) Vró- 
bel, Thank you (3) Esch, Tiro (12) Teltschik. 
Végzet (10) Csapiár, Minek? (10) Horváth K.

II.. Regulus (6) Balog, Baba (12) Nagy ö., Ma
zsola (8) Rózsa, Barátom II. (8) Csömöri, Po- 
zőr (4) Szentgyörgyi, P.runelle (6) Csuta. Köny- 
nven 2% h., ’/t hossz. 10:79, 32 , 26, 25. Be
futó: 397.

Cagliostro
nyeri az idén is 
a Király dijat

A tavaszi idény legnagyobb sporteseményét 
futják vasárnap Budapesten. A hajdani Király 
dijat, melynek a körülmények nemcsak a ne
vet változtatták Milleniumi díjra, de az első 
dija is messze jár a békeidők 100.000 koronája 
mögött, jelenleg ugyanis mindössze 40.000 P 
üti a győztes ló „markát".

A versenynek Festetics herceg Cagliostro-js 
a favoritja, mely már kétizben megnyerte a 
még ma is tekintélyes dijat. Ellene a legjobb 
öreg lovak: a Derby-győztes Duce, a Kanca- 
dij-nverö Rang, a Kettős Ivadékverseny-nverő 
Rohó, az. Alagi dij-nyerő Situtunga, a múlt va
sárnap Napóleont verő Try Well és az Asszony
ságok diját nyerő Satum állnak starthoz.

Cagliostro idei debüjénél vereséget szenve
dett Duce és Jtang-tól, de mentségére szolgál, 
hogy a startnál annyit vesztett, hogy helyzete 
helyből reménytelen volt. Ettől a futásától te
hát nyugodtan el lehet tekinteni s igy eddigi 
kimagasló teljesítményeit figyelembe véve ét
idén is

Cagliostro
győzelmét kell várni a hagyományos jellegű 
nagyversenyben. Legkomolyabb ellenfeleinek 
n Horthy-lovak: Duce és Situtunga látszanak, 
közülük is a súlyviszonyok alapján inkább az 
utóbbi.

Htrok
A Kettős Ivadékversenyt (12.000 P, 1800 m) 

futják szerdán Budapesten. A versenyben kis 
mezőny, mindössze négy ló: Figaro (Gúlái), 
Lator (Balog), Bagó (Nagy G.) és Boss (Esch) 
várhatók starthoz. Valószínű győztes: Figaro.

A Nemzeti dijat futják csütörtökön az üge- 
tön. A 3500 pengős első díjazású versenyben 
a derby-évjárat legjobbjai várhatók starthoz. 
Indulnak:

Veronika 2260 Kovács I.
Silly 2300 Zwillinger
Liberty Hanov 2300 Marschall
Ipoly 2300 Feiser
Bajnok S 2300 Kovács II.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

DR. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelőt tzerkctitő ét kiadó: 

DR ELEK HUGÓ
SzerkeidAség ♦» klsdóhtvetsl:

Budapest, VII. kern Ensébel-körut 28. sUnu 
Vesirnap d. u. 2-tdl kezdve:

VT kér, Aradl-otcv 8. ez. (Glóbus-nyomda) 
Telefon: 308—88.

Vasárnap (d. u. 2-től)í 245—81, 188-48.
AZ ELŐFIZETÉS ARA:

Egy érre 5 per.gé. — Egjet néni éra: Magyarért:!*  
vtfn 10 fillér. Ausztriában 20 Groiehen. Franciaország*  
bsn 1 frank, Jugottláviábsn 2.50 dinér. Németorssáf*  
bei 13 Ff. Olsssorstágbsn 1 líra. Romániában 5 **-  

Ctebsslováklában 1.20 ík.
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