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Hétórás tűzvész pusztított Óbudán

>ethlen és Eckhardt
Becsből Rómába utazott

Kormányhoz közelálló hely érdekes vasárnapi nyilatkozata 
a Hétfői Naplónak a kiil- és belpolitikai kombinációk híréről

Gömbös Gyula miniszterelnök betegsza
badságával és a fővárosból való eltávozásá
val kapcsolatban a politikai kombinációk 
és találgatások valóságos özöne indult meg 
ugy a politikai életben, mint a sajtóban, 
sőt már kormányválságot is emlegettek. 
Talán a véletlen különös játékaként éppen 
a miniszterelnök betegszabadságra való tá
vozásának időpontjában megjelent a re
formnemzedék röpirata, amely éles bírála
tot mond a kormány bizonyos ténykedésé
ről bár az úgynevezett Reformnemzedék
alakulatban a NÉP néhány képviselötagja 
is vezető szerepet játszik, akik eddig még 
nem tartották szükségesnek a röpiratnak a 
kormányra vonatkozó sulyos megállapítá
sokkal szemben kijelenteni, hogy

■ pártfegyelem ellenére azonositják-e 
magukat a röplrattal vagy sem.

Vasárnap reggelre azután újabb, még ér
dekesebb politikai szenzáció került nyilvá
nosságra: Bethlen István gróf és Eckhardt 
Tibor váratlan és sürgős bécsi, illetőleg ró
mai utazásának hírei s e tekintetben is kü
lönböző információk terjedtek el a sajtó
ban,

amelynek Jólértesült része megállapí
totta, hogy Bethlen valóban Béesben 
tartózkodott, majd Bethlen István gróf 
egyenes felhívására hozzája csatlako
zott ugyanott Eckhardt Tibor is és 

azután együtt utaztak el Rómába.
'A sajtó másik része és bizonyos politikai 
körök is ezzel szemben azt hangoztatták,

Cáfolják a kormányválság 
és a személyi változások hírét

A különböző kósza hírekre vonatkozólag 
a Hétfői Napló munkatársa vasárnap a kor
mányhoz közel álló egyik tényezőtől a kö
vetkező felvilágosítást, illetve megállapí
tást nyerte:

— Arra a kérdésre, hogy mi igaz 
azokból a kombinációkból, amelyek a 
belpolitikai helyzettel kapcsolatban el
terjedlek és a nyilvánosságot mindin
kább foglalkoztatják, azt mondhatom, 
hogy a magyar közvélemény és a ma
gyar sajtó ítélőképességét becsüli le az, 
aki feltételezi, hogy a politikai ugra
tásoknak és a kávéházi találgatásoknak 
általában komoly politikai tényezők hi
telt adnak. A közélet eseményeivel tisz
tában levők nem tulajdonítanak ko
moly jelentőséget annak, ha időnként, 
rendszerint olyankor, amikor a belső 
politikai életben a közóhaj szerint is 
nyugalom van és a párt és egyéni szem
pontok illő mérséklésének volna he
lye, egyesek, lelkiismeretlen szándékok
kal, vagy ki tudja milyen okokból és 
számítással, zavart akarnak kelteni.

— Amig az ilyen felelőtlen híreszte
lések csak abban merülnek ki, hogy a 
külső és belső politikai eseményeket 
ferde megvilágításba helyezik, avagy 
önmaguk vagy mások szórakoztatására 
személyi kombinációkkal kísérletez
nek, at arra illetékes tényezők nem 

hogy Bethlen István gróf Inkén tartózkodik 
és ugyanezt az információt kaptuk mi is 
Inkéről, ahol az inkei uradalom gazda
tisztje arról értesített vasárnap bennünket, 
hogy Bethlen István gróf ott tartózkodik. 
A rejtély tehát Bethlen István gróf szemé
lye körül mindjobban bonyolódott, de va
sárnap estére kiderült,

hogy Bethlen István gróf nincs Inkén, 
nincs Magyarországon, hanem ténylege
sen már a római vonaton ül Eckhardt 

Tiborral együtt.
Ehhez az utazáshoz azután a legmesszebb
menő kfll- és belpolitikai kombinációkat 
fűzték annál is inkább, mert az a hir ter
jedt el politikai körökben, hogy Bethlen 
István gróf elutazása előtt tanácskozott 
volna Darányi Kálmán helyettes miniszter
elnökkel és Kánya Kálmán külügyminisz
terrel. Az érdekes hir leellenőrzése céljából 
illetékes helyen eljártunk és hiteles értesü
lésünk alapján megállapítottuk, hogy

Darányi Kálmán helyettes miniszter
elnök legutóljára Széchenyi Aladár 
gróf temetésén találkozott Bethlen Ist

vánnal,
vele azonban semmiféle tanácskozásokat, 
vagy megbeszéléseket nem folytatott, akkor 
sem, azóta sem — és igy Bethlen István 
gróf és Eckhardt Tibor római utazásáról 
sem folyhatott közöttük megbeszélés. Ha 
tehát Bethlen István gróf és Eckhardt Ti
bor Rómába utaztak, ez az utazás teljesen 
magánjellegűnek tekinthető.

tartják szükségesnek, hogy komolyan 
foglalkozzanak az ilyen találgatásokkal. 
De abban a percben, amint azt fogják 
látni illetékes helyen, hogy a valótlan 
híresztelések alkalmasak a belső rend 
és köznyugalom megbontására, vagy 
pedig zavartkeltő spekuláció a céljuk, 
amely a gazdasági életre is kihat, a 
megtévesztő célzatú hirek forrásaival 
és ezeknek a valótlan híreknek a ter
jesztőivel szemben, kérlelhetetlenül a 
törvény szigorát fogják alkalmazni.

Ennek a nyilatkozatnak az utolsó pasz- 
szusa hivatkozik arra, hogy a valótlan hí
rek terjesztőivel szemben a törvény szigo
rát fogják alkalmazni. Az úgynevezett rém- 
hirterjesztőkre vonatkozólag az 1931. évi 
XXVI. te. intézkedik, amelynek 9. paragra
fusa a következőket mondja:

Aki a gazdasági helyzetet, vagy a hi
teléletet károsan érintő ldrt közöl vagy 
vagy valótlan ily hirt terjeszt, ameny- 
nyiben a cselekmény súlyosabb bün
tető rendelkezés alá nem esik, vétség 
miatt egy évig terjedő fogházzal bün
tetendő.

Ezekbe a rémhirterjeszlési kategóriákba 
tartoznak — kormánypárti politikusok sze
rint — azok a hírek is, amelyek elkezdőd
lek a különböző tanintézetekben, amikor 
az iskolásgyerekek állítólag a tanítójuk be

mondása alapján
különböző kommentárokat fűztek a 

tanév megkurtításához.
Majd folytatódott a kormányválsággal, 
egyes politikusok külföldi utazása körüli 
találgatásokkal, majd

a kormányban állítólag beálló szemé

Reformképviselők a Reformnemzedék 
röpirata ellen

Á mai felkavart politikai vizeken ezeken 
kívül még mindig erős hullámzása van a 
Rajnlss Ferenc-féle levelek ügyének is.

Zsilinszky Endre, aki az 1. számú levelet 
— amelyben egy német pénzen alapítandó 
közgazdasági lapról volt szó — átszolgál
tatta Györki Imrének, azt a meglepő nyilat
kozatot tette lapjának legutóbbi számában, 
hogy ez a levél hónapokig Kozma Miklós 
belügyminiszternél volt, akinek ő annak
idején azt átadta s aki azzal adta vissza 
neki a levelet, hogy annak nyilvánosságra- 
hozatala — a Kánya Kálmán külügyminisz
terrel folytatott megbeszélése alapján — 
olyan kül- és belpolitikai bonyodalmakat 
idézne elő, mely a mai viszonyok között 
egyáltalában nem kívánatos.

Zsilinszky Endre megállapításainak hi
telességét vasárnap nem volt módunkban 
ellenőrizni, mert Kozma Miklós volt belügy
miniszter vasárnap nem tartózkodott Buda
pesten. Kormánypárti körökben azonban 
éppen a belügyminiszter és a külügyminisz
ter állítólagos megállapításai után külö

Bécsi riport Bethlen és Eckhardt útjáról
Bécs, május 17.

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségének 
tclefonjclentése.) A Hétfői Napló bécsi 
munkatársa Bethlen István gróf és Eckhardt 
bécsi tartózkodására vonatkozólag a követ
kezőket jelenti:

— Bethlen István gróf bécsi tartózkodá
sáról osztrák politikai körök egyáltalában 
nem tudnak, amint hogy a volt magyar mi
niszterelnök egyetlenegy számbavehetŐ 
szállodában sem vett lakást. Hivatalosan 
nem tud bécsi tartózkodásáról az osztrák 
kancellária sem, sőt ott

határozottan megcáfolják azt, mintha 
Bethlen István gróf vagy Eckhardt Ti
bor bármiféle tanácskozásokat folyta

«*
Miniszterelnök és külügy

miniszter: León Blum
1’ári.s, május 17.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Néhány na
pon belül megalakul a I-eon Blum-kormány. A 
jövendő miniszterelnök a hét vége alkalmá
ból néhány napos pihenőre utazott és kedden 
estére várják vissza a fővárosba. Lehetséges
nek tartják, hogy

lyt változásokkal.
A kormánypárton azt mondják, hogy mind
ezeknek a híreknek a terjesztése beleütkö
zik a hivatkozott törvény rendelkezéseibe, 
miután ezek a hirek és találgatások alkal
masak arra, hogy a nyugalmat megzavar
ják és ezzel kiszámíthatatlan gazdasági ká
rokat okozzanak.

nösnek tartják,
hogy Zsilinszky Endre mégis átadta a 
levelet Györki Imrének és egyben kö
zölte annak kópiáját a saját lapjában 

Is.

A ffétfól Napló munkatársa a Reform
nemzedék által kiadott röpirat tartalmára 
vonatkozólag beszélt a Reformnemzedék 
néhány képviselő tagjával, akik kijelentet
ték, bőgj'

a röpirat megjelenéséről előzetesen 
semmiféle tudomásuk nem volt és az 
abban foglalt bizonyos megállapítások 

ellen tiltakoznak Is
s ezt a tiltakozásukat részletesen a hétfői 
nap folyamán fogják a nyilvánosság előtt 
kifejezésre juttatni.

Az a véleményünk — amit különben még 
ellenzéki vezérférfiak is hangoztattak 
munkatársunk előtt — hogy a röpirat meg
jelentetése egyáltalában nem volt időszerű 
most, amikor a kormány feje betegszabad
ságon van.

tott volna Schuschnigg kancellárral.
A bécsi magyar követség sem tud Bethlen 
István gróf ausztriai tartózkodásáról és ki
jelentették munkatársunk előtt, hogy 
amennyiben Béesben tartózkodna, ez az 
útja teljesen magánjellegű lehet.

Béesben azonban tudni vélik, hogy
Bethlen István gróf Badenbcn tartóz
kodott az. utolsó két napon, almi Pol- 
zer-Hoditz gróf, ÍV. Károly király volt 

kabinetfőnökének volt a vendége, 
de onnan már továbbutazóit.

Eckhardt Tibor bécsi tartózkodásának 
azonban semmiféle nyoma nincsen, hacsak 
egyenesen nem utazott ugyancsak Badenbe 
és olt találkozott Bethlen István gróffal.

már .szerdán közzéteszik az uj kormány 
névsorát.

Vasárnap a kormány várható összeállításával 
kapcsolatban újabb érdekes kombinációk me
rüllek fel. Miután az utóbbi napokban már 
meglehetős határozottsággal állították, hogy a 
Blum-kormány külügyminisztere Herrtot volt
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miniszterelnök lesi, most egy másik kombiná
ció került előtérbe, amely szerint

az uj kormányban a külügyminiszteri tár
sát ta Leód Blum. ai eljövendő miniszter

elnök vcazl át.
Az Echo de Párta rendszerint Jól értesült bel
politikai szerkesztője, Marcel Butin azt írja, 
hogy Herriot végleg vUszaataattja Ix-on Biom 
nzorialteta pártvezérnek azt az ajánlatát, hogy 
Herriot vegye át a népfront kormányában a 
kliltigymlntarterl tárcát. Ilyen körülmények 
között Lenn Blum leez majd az uj küMIgyinl- 
nlazter is éa államtitkárnak maga mellé veari 
Menőt képviselőt, akit mint a Németországhoz

Lázár Andor az »irányitott« gazdálkodásról
Búzabemutató Debrecenbeu

Debrecen, május 17.
f.i Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 

léte.) A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara 
búzaminőség) bemutatót rendezett, amelvnek 
megnyitására a más irányban elfoglalt földmű
velésügyi miniszter helyett Lázár Andor igaz- 
ságügyminiszter, a sáros képviselője jelent 
meg. akit az állomáson báró Vay László tő
ispán vezetésével a város előkelőségei fogad 
lak.

A buzabemutató ünnepélyes megnyitásán 
búró Vay László szólalt fel, majd dr. Lázár 
Andor iguzságügvminisztcr megköszönve az 
üdvözlő szavakat, kijelentette, hogy a földmű
velésügyi miniszter nevében is

Mit mond a valutaügyészség 
vezetője egy ismert tőzsdetag 
állitólagos valutaügyéről

Tőzsdei és közgazdasági körökben egy 
ismert és legutóbb sokat szerepelt tőzsde
tag valuta ügyéről kolportálnak különböző 
híreket. Vasárnap rnár konkrét formában 
beszéllek erről a valutaügyről.

Névtelen följelentés érkezett a valula- 
Ugyéfizaégre 

és ebben az ismert tőzsdetagot régebbi üz
leti ügyeivel kapcsolatban olyan cselekmé
nyekkel gyanúsították meg, amelyek a va
lutatörvénybe ütköznek, mire megindult el
lene az eljárás. Így szóltak ezek a hírek. 
Voltak, akik már arról tudtak, hogy a va- 
liitaügycszség

kihallgatásokat te foganatosított.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap be

•p ■ *
Budapesten keresik Walter
Nagelstock főszerkesztőit, aki 

sikkasztott és megszökött Bécsből
tűntek el a kezénTitokzatos pénzek

Bécs, május 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefönjeién- 

tése.) Vasárnap Becsben nagy izgalmat kellett 
nz n hír, hogv Walter Nagelstock, a Telegraphen 
l’nin és a Neues Wiener Journal volt főszer
kesztője ellen kőrözőlevclet Adott ki n rend
őrség.

Walter Nagelstock neve a Rínfe/en-féle puccs
kísérletekkel kapcsolatban vált közismertté.

Nagelstock bizalma*  barátja és tanácsadója 
volt Hlntelen volt stájerországi tartomány
főnöknek. utóbb pápai követnek és részi
vett a nemrctl szocialista szerevzkedésck- 

ben.
Mint s puccs egyik értelmi szerzőjét, azonnal 
letartóztatták és hónapokig fogva tartották.

A körőzőlevelel az ügyészség utasítására adta 
ki a rendőrség és igy a nyomozóparancs hát
teréről a rendőrségen csak annyit tudnak, hogy 
Walter NageJstockot

azért keresik, mert 100 000 schillinget nem 
arra a célra használt fel, amiért neki át

adták,
hogy a pénz honnan származott és milyen 
célra kapta N’agclslock, azt eddig még nem 
hozták nyilvánosságra. 

-
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való közeledés meggyőződésen hirdetőjét teme
rik.

Meglehetős biztonsággal állítják, hogy 
az uj kormány hadügyminisztere Daladler, 

a radikáilspárt vezére lesz 
s a pénzügyminiszteri tárcát Vincén! 
Anriol szocialista képviselő veszi át. George 
Bonnit jelenlegi kereskedelmi miniszter, aki 
a radlkáltepárt tagja, megtartja majd tárcáját, 
Ugy anúgy mint Paul Bozieour államminiszter, 
aki ugyanúgy mint a Sarraut-kormányban, az 
uj kormányban te a népszövetségi ügyeket In
tézi majd.

örömmel és szeretettel üdvözli mindazo
kat, ukik a magyar búza sorsát a szivü

kön viselve,
ezt a bemutatót megrendezték.
- Sokat halunk most — mondotta az igaz- 

ságügvminiszler — az irányított gazdálkodás
ról. Gondolkodnunk kell azon, hogy ez a szó 
„irányított", összefér-e a magyar nép termé
szetével. Mikor ezt a bemutatót láttam,

tudatára jöttem, ml az a gazdasági Irányí
tás, amelyet a magyar nép szívesen vesz.

A miniszter nagy tetszéssel fogadott beszéde 
után inegtekintette a kiállítást, majd utána 
közebéd volt.

szélt
dr. Kötele Miklós ügyészségi alelnökkel, 

aki ez ügyben a következőképpen tájékoz
tatott bennünket;

— Semmiféle újabb nagyobbszabásu va
lutaügy e pillanatban nem foglalkoztatja a 
valntaiigyészséget s

nem tudok arról, hogy bármelyik is
mert tőzsdetag ellen e pillanatban nyo

mozás indult volna.
A valutaügyészség a folyamatban lévő ré
gebbi bűnügyek anyagának vizsgálatával 
van elfoglalva. Ezekben az ügyekben re
mélhetően rövidesen befejeződik a vizsgá
lat és az ügyek bírói eljárás stádiumába 
kerülhetnek. 

A bécsi rendőrség még vasárnap folyamán 
megállapította, hogy a volt főszerkesztő eltávo
zott Ausztriából. A körözőlevelet rádión Buda
pestre is továbbították, mert 

lehetségesnek tartják, hogy Nagelstock 
Magyaroraaágra szökött.

Az osztrák fővárosban különböző találgatások 
terjedtek el a pénz eredetéről. Egyes vélemé
nyek szerint a pénz politikai célokat szolgált 
volna, mások pedig azt állítják, hogy u Phöniz- 
botrány egyik mcllékhajtása pattant ki.

Japán előadás
a Nippon-társaság 
pesti ünnepségén

A Magyar-Nippon Társaság fennállásának 
tizedik évfordulója alkalmából és annak emlé
kére, hogy tizenöt esztendeje szabadította meg 
a keletázsiai magyar hadifoglyokat a szibériai 
japán expcdiclós hadsereg az orosz hadifog
ságból, ünnepségeket rendezett. A vasárnapi

ünnepségeken részi vettek a Budapesten tar
tózkodó japán vendegek a hősi emlékműnél, 
melyet megkoszorúztak.

Délután a Tudományos Akadémián jubiluris 
disz közgyűlést tartott a Magyar-Nippon Társa
ság. Dr. Simonyi-Setnadam Sándor ny. minisz
terelnök elnöki megnyitója után Suva Sulamu 
bécsi japán ügyvivő beszélt. Dr. Mezey lstvá.i, 
a Társaság ügyvezető alelnöke, a Magyar- 
Nippon Társaság történetét ismertette és saj
nálkozással jelentette be, hogv- Japánban még 
mindig nincs magyar külképviselet.

Előkelő bécsi vendégek
a Nemzetközi Vásár 
búcsú-vasárnapján

Vasárnap délelőtt tízezrével özönlött a kö
zönség a vásár területére. Hozzájárult a nagy 
forgalomhoz, hogy vasárnap reggel tizenkét 
nagy magyar városból érkeztek vásárvonatok, 

egyenkéut több mint ezer utassal.
Délután két órára megindult a nagy felhő

szakadás, mely rövid megszakításokkal öt óráig 
tartott, de a vásárt látogató közönséget ez sem 
kedvetlenítette el. A több mint 40.000 négyzet
méter kiterjedésű fedett csarnokok széles sétá
nyaik

száras menedéket biztosítottak 
mindenki számára. A hirtelen időváltozás elle
nére nem szüneteltek a vásár alkalmából ren
dezett körrepülések sem.

Vasárnap látogatták meg a vásárt
Béta Idegenforgalmi Ügyeinek legfőbb 

Intézői:
dr. Róbert Kraus városi főtanácsos, dr. báró 
Paul Stelten, a bécsi vásár h. elnöke és dr.

Molnár Gábor, a vak természet
búvár vadász-expediciót vezet 
Délamerika ismeretlen vad vidékére,
ahol kőkorszakbeli módon él egy titokzatos indián néptörzs
A tudományos és vadász-expedíciók tör

ténetében példátlanul álló és világérdeklő
dést keltő készülődés folyik Budapesten egy 
övutcai lakásban: Molnár Gábor világtalan 
természetbúvár felfedező expedíciót szervez 
Délamerikába.

Molnár Gábor esztendőkkel ezelőtt Dél
amerikába került és egy brazíliai gumiül
tetvényen dolgozott, ahol a Ford-müvek 
számára termeltek kaucsukot. Molnár Gá
bort munka közben szerencsétlenség érte, 

robbanás történt és mindkét szemevllá- 
gát elvesztette.

Világtalanul jött vissza Magyarországra,
A fiatal természetbúvár, aki az esztendők 

hosszú során át megszokta a trópusi vidé
ket,

vteszakivánkozlk Délamerikába 

és hozzáfogott egy expedíció megszervezé
séhez.

A világtalan természetbúvár igy beszél ér
dekes terveiről;

—• Tudom, hogy valósággal hihetetlenül 
hangzik, amire készülök, de végrehajtom;

a látás hiányát pótolja majd nálam a 
hosszú esztendők tapasztalata 

és a nyelvtudásom. A tervem az, hogy 
Triesztből indulok, Pernambucoban kötök 
ki, onnan az Amazonon hajózok föl Dél
amerika szive felé. Belanlg tart az ut nagy
hajóval, ott szervezem meg a vadász- és 
evezőslcgényaéget bennszülöttekből és on

nan nagy csónakokon haladok tovább az 
Amazon egyik mellékfolyóján. Az Amazon
ba torkoló Lfatapu folyó halban, vadban és 
rovarban gazdag vidékét akarom felkutatni. 
Délamerlkának egy eddig még jórészt isme
retlen és térképézetlen területe ez. Hogy 
mennyire nem ismerik, az jellemzi, hogy 
az arravetődő vadászok

csak nemrégiben fedeztek fel itt egy ti
tokzatos indián törzset, amely valóság

gal kőkorszakbeli módon él.

— Célom — folytatja —, hogy hat hó
napig tartó vadászexpedició során ismeret
len, exotikus és ritka állatpéldányokat és 
növényeket gyűjtsék.

Molnár Gábor, mikor legutóbb hazajön 
Délamcrikából, értékes állatokat hozott a 
budapesti állatkert számára. Most készülő 
expedíciója

zsákmányából a Magyar Nemzeti Mú
zeumnak Is tekintélyes részt szánt.
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I. emelet.

Wilhelm Blahy, a bécsi vásár igazgatója.
Hétfő este 6 órakor zárják le véglegesen a 

vásár kapuit. A vásár befejezése ezúttal díszes 
ünnepségek keretében zajlik le, amelyeknek so
rán a vásár elnöke, dr. Szendy Károly polgár
mester mondja a záróbeszédet.

★

A Dohányjővedék csütörtökön bemutatót 
rendezett a Nemzetközi Vásáron a sajtó kép
viselői számára. Fattinger Sándor igazgató tar
tott érdekes előadást a dohánynemüfogyasztás 
nagymértékű emelkedéséről. Kiderült, hogy a 
Leventéből hat évvel ezelőtt 14 millió darab 
fogyott el. a múlt évben pedig 1300 millió. Az 
újságíróknak bemutatták a Balaton cigaretta 
és a „Fabinyi Medeának" nevezett rövid Me- 
dea készítését. Végül az előadó rámutatott ar- 
ra, hogy a nyersnikotin fogyasztás nagymér
tékben emelkedett az országban, továbbá, 
hogy a dohúnyanyagok beváltása révér. jelen
tős Jövedelemhez jut a gazdatársadalom.

Az övutcai lakásban nagyban folynak az 
előkészületek, levélváltások és a világtalan 
magyar természetbúvár expedíciója nemso
kára útnak indul.

Mikecz Ödön 
érdekes előadása 
a társadalmi problémákról

Mskole, május 17.
Vasárnap délelőtt Miskolcon díszes és előkelő 

közönség előtt korunk társadalmi problémáiról 
tartott előadást Mikecz Ödön sajtófőnök.

A zenepalota zsúfolt széksorai előtt azzal 
kezdte meg előadását, hogy amit mondani fog, 
az kizárólag az ö egyéni véleménye. A bevezető 
szavak után

a vidék kultúrájának létjogosultságáról 
beszélt, majd áttért a közjogi kérdésekre.

— A liberálizmus indokolt volt a maga ide
jében, — fejtegette — de ma, mikor maguk af 
érdekeltek kérnek állami beavatkozást, akkor 

nemzeti érdek a gyengébbek megvédése.
A választójogi kérdéssel kapcsolatban Bethlen 
István grófot idézve megjegyezte, hogy arról 
csak nyugodt atmoszférában lehet beszélni.

Előadása végén az ifjúság helyzetéről beszélt 
Érdekes előadását igy fejezte be: elvek harcát 
kivonjuk a magyar közéletben.

Nagy gyári tűz 
a Szemlöhegyen

Vasárnap este 9 órakor értesítették a köz- 
Bonti tűzoltóságot, hogy a Szemlöhegyen, az 

römi-ut és Szemlőhegy-utca sarkán lévő Új
laki cementgyár hatalmas telepén

tűz keletkezett,
A Jelentés szerint a több épületrészből álló ce
ment- és téglagyár területén egy üzemen kívül
álló épület tetőzete gyulladt ki eddig ismeretlen 
okból és a szeles időben a tűz csakhamar to 
vább harapódzott és mire az éjjeli őr felfe
dezte, már az egész épületrész

tetőzete lángban állott.
A központi, a III. és Vll. kerületi őrségek vo
nultak ki Ausch tüzoltófőtiszt vezetésével. Há
rom sugárral kezdték meg az oltási munkálato
kat. Lapunk zártakor n tűzoltók még a hely
színen dolgoznak, azonban a tüzet sikerűit lo
kalizálni.

TUDÓSÍTÁS ELEJE a 6-IK oldalon
Az esti órákban hirdették ki az eredménvt. 

József királyi herceg tiszteletdiját dr. Sélyi- 
Staub Aladárné törpe spitze nyerte, a földmű
velési miniszter dijait Tóth Sándor (Mezőhe
gyes) homondo és Romaiset László schnau- 
zer kutyája nverte. A főváros diját Koczkás 
Ödön bernáthegyi kutyája, llosvai-Hollósy 
örökös vándordíjakat: dr. Cslcseri Orosz Ká
roly angol foxkrrierje. Ztvincz Vieior Hugó 
drótszőrü foxija és dr. Barna Károlyné ter
rierje. Palugyay Móricz tiszteletdiját gróf Zi
chy Aladárné rővidszőrü tacskója, gróf Tom- 
rsányi Móricnc tiszteletdiját pedig dr. Vészt 
Mátyás komondorja nyerte.I
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Hatalmas tűzvész Óbudán
Hét órán át pusztított a tűz, amelyben egy építési 
anyagtelep és egy faárugyár pusztult el teljesen

Vasárnap veszedel
mes tűz pusztított Óbu
dán, a Cserepes-utca 3. 
alatt a Wellisch Tibor 
tulajdonát képező építési 
anyag telepen, azonkí
vül a szomszédos tel
ken lévő Lajos-utca 
145. alatti Schleien

Gyula-féle faárugyár telepén. Délelőtt
10 órától délután félötig szünet nélkül 

dolgoztak a tűzoltók,
szinte emberfeletti munkát végeztek és 
hogy a tűz tovább nem terjedt azt nagy
ban előmozdította a tűzoltók segítségére 
siető délutáni eső.

Pár perccel 10 óra előtt a Wellisch-féle 
telep portása kétségbeesett hangon jelen
tette a tüzet a központi tűzoltóságnak. Az 
első jelentés szerint még csak a Cserepes
utca 4. alatt volt tűz, mire a II. és III. ke
rületi őrségek vonullak ki Óbudára. Ami
kor a két őrség kiérkezett, rögtön látták, 
hogy komolyabb baj van,

az építési anyagraktár már teljesen 
lángokban állott, azonkívül a lángok 

átcsaptak a szomszédos faárugyárra 
és a földszintes épület tetőzete is csakha
mar lángba borult. Erősítést kértek a tűz
oltók, mire az V., VI. kerületi és a központ 
is kivonult Theasdale Ottó tűzoltó főpa
rancsnok, Sturm István és Erlesbeck Gyula 
tűzoltó főtisztek vezetésével. Velük egy
idejűleg érkeztek a mentők is két autóval 
és több orvossal, mert arra számítottak, 
hogy esetleg sérülések is történnek.

Az építési anyagraktár már teljesen el
pusztult, rengeteg anyag, műszaki beren
dezések estek a tűz martalékául.

A tűz keletkezési helye a Wellisch-féle 
telepen volt és a tűzoltóknak nagy nehéz
ségekkel kellett megküzdeniök, mire

a házak közé ékelt helyen megkezdhet
ték munkájukat.

öt sugárral kezdték ostromolni a tűz fő
fészkét és vizsugarakkal árasztották el az 
asztalosárugyár tetejét, hogy megmentsék 
ami még megmenthető. A gyárépületben 
igen sok bútor, azonkívül nyersanyag, 
szerszámok és lécek voltak felhalmozva, 
amelyek pillanatok alatt lángba borultak és 

percek alatt a nagy áruraktár teljesen 
elpusztult.

A szomszédos házak lakói közt óriási pánik 
keletkezett. Attól lehetett tartani ugyanis, 
hogy a veszedelmesen pusztító tűz átcsap

• ÓVJ*

ezekre az épületekre is és a többnyire rossz 
karban lévő épületek szintén elpusztulnak. 
Több család el is menekül a tűz által leg
jobban veszélyeztetett házakból és csak a 
késő délutáni órákban tértek ismét vissza 
hajlékukba.

Nagy munkája volt a rendőrségnek is. Az 
óbudai kapitányság rendőrei kevésnek bi
zonyultak, riadóautón a Afosonyi-utcai lak
tanyából hoztak segítségükre rendőröket. 
Hatalmas kordont vontak, igy is nehezen 
tudták távoltartani a kiváncsiakat,

többezer ember verődött össze a környé
ken,

sőt a városból is többen autón mentek meg
nézni az utóbbi hónapok legnagyobb tüz- 
katasztrófáját. Az oltási munkálatok köz
ben

két tűzoltó rosszul lett a füsttől, 

ezeket a mentők részesítették első segély
ben, azután rövid idő múlva ismét vissza
tértek munkájukhoz. A Wellisch-féle tele
pen 35 méter hosszú, 12 méter széles tere
pen dolgoztak a tűzoltók, a Schleien faáru
gyár épülete 35 méter hosszú és 8 méter 
széles volt. A tűzoltók legnagyobb fárado
zása arra irányult, hogy a szomszédos épü
leteket megóvják a tüzvcszedelemtől és ezt 
sikerült is elérni. Tizenkét óra volt, ami
kor a tüzet sikerüli lokalizálni, de

az oltási munkálatok késő délutánig el
tartottak,

mert különösen a faárugyár telepen több 
helyen még fel-feltört a lappangó tűz. A 
kár az eddigi megállapítások szerint meg
közelíti az ötvenezer pengőt.

Hétfőn délelőtt száll ki a helyszínre a 
rendőrség és a tűzoltóság együttes bizott
sága, de a rendőrség már vasárnap délután 
széleskörű nyomozást indított annak a 
megállapítására, hogy tulajdonképpen mi 
is idézhette elő a pusztító tűzvészt. A hely
színen ellenőrizhetetlen forrásból ugyanis 
olyan hirek terjedtek el, hogy

A Váci-utcai ékszerrablás Párisban 
elfogott gyanúsítottjai

útban Budapest felé!
A Hétfői Napló vasárnap érdekes infor

mációt szerzett a váci-utcai ékszerrablás 
legújabb fordulatairól: a Párisban elfogott 
gyanúsítottakat útnak indítják Budapestre.

A budapesti hatóságok elfogató-parancsa 
alapján a párisi rendőrség hetekkel ezelőtt 
letartóztatta Weiser Salamont és Richter 
Hildegardot, akiket azzal gyanúsítanak, hogy 
ők rabolták ki fényes délben a váci-utcai 
ékszerüzlet kirakatát és hatalmas értékű 
zsákmányukkal Párisba szöktek.

Vasárnap érdekes értesítés érkezett a pá
risi rendőrhatóságtól:

Weiser Salamont és a szép Hildegardot 
kiadatási fogságba helyezték és intéz
kedtek, hogy Budapestre szállítsák őket. 

Most már csak különböző formaságok elin
tézése van hátra és a váci-utcai ékszerrab-

Elmosta a májusi zápor 
a Király-dij impriméorgiának

Ígérkező divatparádéját
A divatdiktátorok szomorú vasárnapián „csak" a ló
versenyben gyönyörködhetett a lóverseny publikuma

Vasárnap délben fönt a Kitaibel Pál-utcÁ- 
bán alighanem jócskán csuklottak a Meteo
rológiai Intézet ügyeletes tisztviselői: turf- 
mannek és divathölgyek sűrűn emlegették 
az időjárást, amint félve-aggódva szemez
gették a szürke felhős égboltot.

A Meteorológiai Intézet urai igazán nem 
tehettek róla, de az aggodalmak valóra vál
tak és mire az idei kird/y-dijra elindult 
volna az autók áradata, kerekedett is ak
kora zápor, hogy még azok a hölgyek is 
visszariadtak, akik tüzön-vizen át divatre- 
vüzni akartak a negyven esztendős Király
díj hagyományai szerint.

Hát bizony az eső ugy elmosta az idei 
7<ird/y-dij társasági eseményét, hogy a di- 
vatszalónokban sokáig emlegetni fogják ezt

A pályán, ahol a ügyelem tekintélyes ré
sze máskor a felvonuló hölgyeknek és a 
remek toaletteknek jut, most a lóverseny 
felé terelődött az érdeklődés és bekövetke
zett az a hihetetlen valami, hogy a lóver
senytér publikuma „csak**  a hippikus szép
ségekben gyönyörködhetett.

A A’ird/y-dij közönségének szemléjét a 
kormányzói páholyban kell megkezdeni: 
eljött a kormányzó a feleségével és József 
királyi herceg Auguszta királyi hercegnő
vel. A lovaregyleti páholyban ott ülnek az 
aranypatkós urak teljes számmal, a páholy
sorokban a Király-díj hagyományos előkelő 
publikuma: tábornokok, politikusok, ka
szinótagok, külföldi vendégek és mindenki, 
akinek illik itt lenni. Persze kissé gyéreb
bek a sorok, hiányoznak a hölgyek, csak a 

'bátrabbak merészkedtek ki. dacolva az 
ősziesen borús időjárással. Meg kell di
csérni egyik-másik dámát, megmutatták, 
hogy „juszt is" lesz divatbemutató. Ezek a 
bátor amazonok legtöbben bundában, eső
köpenyben menekültek a bejárattól a fe
dett tribünig, olt megmutatták magukat és 
dideregtek egy kicsit, de odáig már nem 
jutott a bátorságból, hogy kimerészkedtek 
volna a zöld gyepre és a pályakorzó bizony 
egy percre se virágzott ki toalettektől.

esetleg gyújtogatás történt,
arról is beszéltek, hogy az utóbbi időben 
az asztalosgyárban sztrájkmozgalmak voltak 
és lehetséges, hogy

valamelyik elbocsátott munkás bosszú
ból gyújtotta fel a telepet.

Ezeket a mende-mondákat azonban a rend
őri vizsgálat megdöntötte, hiszen kétséget 
kizáróan megállapítást nyert, hogy a tűz 
nem is a faárugyár telepén, hanem a Wel
lisch-féle építési anyagraktárban keletke
zett és az a legvalószínűbb feltevés, hogy 
valami eldobott égő gyufaszál, vagy ciga
retta idézhette elő a két telep pusztulását.

lás gyanúsítottjai Budapesten lesznek.
Van azonban még egy érdekes eseménye 

a nagy bűnügynek: Weiser Salamon és 
Richter Hildegard semmit sem akar tudni 
az ékszerrablásról és

mindketten alibit próbálnak bizonyí
tani.

tanukra hivatkoznak. Ez azonban már nem 
érinti a kiadatási eljárást, a gyanúsítottakat 
Pestre kisérik és

itt eléjük tárják mindazokat a bizonyí
tékokat, amelyeket a nyomozás leg

újabban produkált, 
szembesítik velük azokat a gyanúsítottakat, 
akik hamisított útlevelet szereztek szá
mukra.

A váci-utcai ékszerrablás ügyében tehát 
napokon belül döntő események történnek.

Pedig micsoda előkészületek folytak ittl 
Valóságos imprimé-orgiára készültek fel a 
pesti szalónokban. A pályakorzó hűséges 
krónikása ezúttal sem akart csődöt mon
dani és a leghitelesebb forrásokból megsze
rezte, kinek mi készült erre a nagy napra. 
A divatreviit váró publikum ha már nem 
láthatta a toaletteket, legalább okulásul ol
vashassa micsoda csodaruhákat álmodtak 
tűbe a szalónokban.

Hát tessék, itt az írás, ezek a holmik ké
szüllek, de persze csak kevés jutott ki be
lőlük a Király-dijra: gróf Khuen-Héderváry 
Károlynál fehér síré kosztüm fekete musz- 
linzsabóval, Muráti Lili bourbon-liliomos 
fehér-fekete imprimé fekete orosz selyem
kabáttal, a párisi Madame Coogan mezei- 
vi rágós impriméniha, Roboz Imréné fekete 
alapú tarkamintás viaszkos iinprimékabát 
sárga nehéz angol selyemruha, Németh An- 
talné Pcéry Piri fekete alapú kis rózsamin
tás imprimé kazak zöld muszlinbluzzal, a 
stockholmi Lili Altströn kék selyemkosztüm 
feketemintás imprimébluzzal, Dayka Mar
git fehér-fekete mintás imprimébluzzal, Pil
lér Vera fehér pikékabát méregzöld zsabó- 
val, fekete szoknya és csudálatosán szép 
nagy fekete A/ír-kalap, gróf Edelsheim- 
Gyulay Lipólné fekete kazak, báró Villani 
Lajosné zöldmintás fekete kazak, Csonka 
Lászlóné fekete kazak, Rudnay Éva im- 
primérnha fekete kabáttal, báró Dániel Ti- 
borné imprimé kompié, Novák Silvana tő- 
rökösmintás kabát sárga ruhával, Mezey 
Györgyné világoskék csikós selyem háromne

gyedes kabát ugyanolyan ruhával, Nagyko
vácsi/ Ilona kék alapú larkavirágos imprimé 
kosztüm. Nyárt/ Jenőné sötétkék imprimé- 
ruha sötétkék kabáttal.

És mialatt a Kristóf-téri divatdiktátorral 
az élükön emigyen borongtak a divatdámák 
és divatszakértők és egyhangúan megálla
pították, hogy az idei nyári divat az egy
szerű, angolos imprimé lesz, szépen start
hoz álltak a Király-dij jelölt paripák.

Az öreg turfrókák Cagliostrora szaval-

A Felsö-Margltszigeten
megnyílt a

PICCADILLY 
RESTAURANT 
BUTTOLA-JAZZ TÁNC 

(ABitalrendeléfl: telefon 171—84) 

és a szigeti

CSÁRDA
Berkes Béla és Fia zenekarával

POLÖ
cukrászdában
minden délután

5-órai tea * Tánc
lak. A nagy Rascal is zuhogó záporban 
nyerte meg valaha harmadszor a Király
dijat — emlegették és bíztak is benne egé
szen addig, amig az evezőspályává változott 
zöld gyepen szép finissel befutott a célba 
elsőnek Try Well, a lesvári ménes derby- 
évjáratu paripája.

Eddig volt, eddig tartott, az elmaradt di- 
vatrevüt majd megkapjuk Szent István nap
ján!

'*
A Király-dij lefutása nemcsak kimagasló 

sportesemény volt, de egyben ragyogó divat- 
revü is. Olt láttuk a budapesti társasélel leg
fényesebb nevű hölgyeit ■ divat uj kreációi
ban. A divat tok meglepetése közül n leg
nagyobb tetszést Schmideg sziics (Párisi-u. .3.) 
szörmecsodái aratták, elsősorban a mesésen 
szép ezü.strókák, nz előkelfien elegáns nerz- és 
vakondkeppek s az elragadó nyakkendők.

Dr. Kátay Béla, 
és dr. Ferenczy Géza 
plébános ünnepélyes 

beiktatása
Vasárnap délelőtt ünnepélyes külsőségek kö

zött iktatták be a főváros két uj plébánosát: 
dr. Kátay Bélát, a koronázó Mátyás-templom 
plébánosi tisztségébe és dr. Ferenczy Gézát, a 
ferencvárosi plébánia élére. A köt egyházkerü
let] ünnepségén a két kerület lakosságának 
szine-java vett részt, az ünnepségek sorozata 
úgyszólván az egész vasárnapot lefoglalta.

Dr. Kátay Béla budavári plébánosi tisztsé
gébe való beiktatása délelőtt 10 órakor ünnepi 
misével kezdődött, a délszaki növényekkel, 
régi, évszázados zászlókkal feldiszilett koro
názó Mátyás-templomban. Dr. Mészáros János 
érseki helytartó pontifikálta a nagymisét. A 
pápai himnusz hangjai mellett

nagy papi kísérettel vonult be az aj 
plébános.

Az érseki helytartó meleg szavakkal köszön
tötte dr. Kátay Bélát, aki meghatott beszédben 
válaszolt az üdvözlésre.

A felckezetek közti békét, a szegényeken, 
az elesetteken való segítést tűzte ki 

programjául.
Dohndnyi Ernő Szegedi Miséjét adta elő az 
egyházi zene- és énekkar, több operaházi tag 
közreműködésével, Sugár Viktor karnagy ve
zénylete mellett.

Az ünnepi szentmise után a szentháromság
téri elemi iskolába vonullak az egyházközség 
tagjai, ahol Lampcl Vilmos, az egyházközség 
világi elnöke üdvözölte az uj plébánost, majd 
bankett következett

A délután folyamán a budai egyházi és tár
sadalmi egyesületek küldöttségei tisztelegtek 
az uj plébánosnál.

Ferenczi Géza dr.-l, az uj ferencvárosi plé
bánost Bednárz Róbert apátplébónos iktatta be. 
A zsúfolásig megtelt Bakáts téri templomba 
pontban 10 órakor

harungzugás mellett érkezett az uj 
plébános.

Cserkészek és magyarruhás diákleányok sor
fala között vonult be a díszes menet n virágok
kal telehintett templomba. Bednárz Róbert az 
oltár előli üdvözölte az uj lelkipásztort, majd 
Ferenczi Géza dr. köszöntötte híveit

Békét, szeretetel hirdetett és különösen ki
emelte, hogy a jómódban lévőknek kötelessége 
segíteni az arra rászorulókon.

A plébúnosbeiklalúst ünnepi ebéd követte a 
ferencvárosi keresztény kaszinóban, ahol több 
pohárköszöntő hangzott el.

szonvegipahTre MAGVAR UACUUM CLEANER
Alaptőke: 600.000 P V., VISEGRÁDI-UTCA 62. * TELEFON: 90-6-98 és 90-6-99.

(Szörmemegóvéa) SZÖliyOjjCk nyÓri Q0IKÍ0ZÓS3, IHÜVéSZÍOS jüVÍtÓSO, IH0S3S3

(VAKUM KHMER)
Alapítva: 1803

(Szőrmamegóvás)
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lesz a Tiszti Ka- 
társadalmi bízott-

Érdekes divatbemutató 
szinóban. A Vitézi Szék 
sága divatbemutatót rendez, hogy megismer
tesse a hölgyekkel a magyaros nőiruha- 
vtsetet szépségeit.

o
Sima Endre iparművész, aki pár eszten

dővel ezelőtt egy olasz kiállításon nagydijat 
nyert, érdekes ajándékot szánt Mussolini- 
nek. Gyönyörű dilikürtőt készített. A re- 
mekbefaragott kürt tizenhárom kilogramm 
súlyú, arany-, bronz- és ezüstveretek díszí
tik A kiváló iparművész maga viszi Olasz
országba, hogy hódolata jeléül 
Dúcénak.

fölajánlja a

0
Ady Endre sokáig lakott a 

Park-szanatóriumban. A nagy 
hódolatból most emléktáblát 
egykori szobájában. Tegnap avatták fel az 
emléktáblát. Az avatáson megjelent a Bu
dapesten tartózkodó Ady Lőrincné, a költő 
édesanyja és a fivére, Ady Lajos is.

hűvösvölgyi 
költő Iránti 
helyeztek el

o
A Kisnapló a múltkor megirta, hogy a 

német követség költözik, palotát vásárol, a 
Várban less a rezidenciája. Azóta már be
fejeződött a dolog. A követség megvásárolta 
bárclházi Bárczy István államtitkár úri- 
utcai palotáját és rövidesen ideköltözik.

o
Furcsa „Irodalmi" affér zajlik, amelynek 

központjában a Baumgarten-dijas Nagy La
jos, a kiváló iró és esztétikus áll. Nagy La
joshoz tegnap bekopogtatott a postás. Minta 
érték nélküli csomagot hozott. Az (ró fel
bontotta és fantasztikus küldeményt talált 
a borítékban: legutóbb megjelent novellds- 
kötetének összevagdalt és összeragasztott 
lapjaiból készült akasztófa-alaku figurát! 
Kísérőlevél nem volt mellette. Nagy Lajos 
magánnyomozást indított, hogy kikutassa a 
furcsa küldemény titkát. Szétszedte az ösz- 
szeragasztott lapokat és egyik oldalán meg
találta sajátkezű dedikálását. Kicsit utána
gondolt a dolognak és rájött, hogy ezt a 
könyvet egy ifjú költőnek dedikálta. Nem 
kellett sokáig gondolkozni, hogy kiderítse, 
mit jelent a különös csomag. Az egyik no
vellájában ugyanis mühelynyelven szólva, 
alaposan „lerántotta" a hypcrmodern költő
ket. Ifjú költőnk, ugylátszik, találva érezte 
magát és ezzel a csomaggal felelt a novel
láról

®
Az ’Áfrika-kutató Széchenyi Zslgmond 

gráf most tartotta eljegyzését Londonban. 
Stella Gromther, egy előkelő, nagyvagyonu 
angol hölgy a menyasszonyom. Az ismerősök 
azt mondják, hogy esküvő után stílszerűen, 
Afrikába mennek nászúira.

•
A K MAC-bán vasárnap nagy élet zajlott, 

Landautr Eduárd dr. vezértitkár irányítá
sával nagyban folyt a munka a Grand Prix 
megszervezésére. Két rendkívül érdekes ven
dég érkezését jelentették, eljön Parazsadhi- 
pok detronizált sziámi király unokaöccse, 
Pyra herceg és Ghyka herceg is résztveez a 
versenyen. A KMAC bronrrelieffel diszitett 
emlékkövet faragtatott és elhelyezi a pasa
réti templom fala mellett, ott, ahol Stein- 
iveg Rudolfot, a híres német autóst halálos 
szerencsétlenség érte. A Grand Prix startja 
előtt a verseny résztvevői a pasaréti temp
lomhoz vonulnak és kegyelettel emlékeznek 
meg Steinweg Rudolfról.

o
Megnyílt a Margitsziget álomkalltkája: a 

szigeti Grill. A szombati premieren ott volt 
tout Budapest.

0
Vasárnap távirat érkezett Turlnból Her- 

zog András báró Andrdssy-uti villájából. A 
fiatal báró jelezte a személyzetnek, hogy már 
indul hazafelé, Herzog bárót pár hónappal 
ezelőtt olaszországi sítúrán baleset érte, 
fölbukott és a lábát törte. Egy turini sza
natóriumba vitték. A felesége Turinba uta
zott, hogy ápolia. Most táviratozott, hogy 
nagyjából már rendbejött a lába, szombaton 
érkeznek Budapestre.

’O

Ne felejtse el május 30-ikát,
mert akkor nyitja meg világvárosi műsorával kapuit a

FŐVÁROSI HAGY CIRKUSZ

vótakBAKTER: Má meg ujfent Pesten
Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: De még hozzá kedvezményes 
útnzással. Mer a Vásárba vótunk.

BAKTER: Hinnye fene! Ammán döfi.
Mongya el hamar, hogy mit láttak.

ÖRZSI: Hamar? Még ha kilenc szájam 
vóna, oszt éjjel-nappal folton kotkodálnék, 
akkor se tunnám elsoróni. Azok a szép 
pavelónyok! Meg a sok cifra portéka. Se- 
lem, meg csipke, meg szallag .. .

LEPCSES: Hát azok a fajn traktorok!
ÖRZSI: Meg a drága harizsnya-kapcákl
LEPCSES: Meg az a sok Jó pipadohány!

E’ szép tajtékpipa megbolondúhat örömibe, 
ha ollan dohányt gyömöszkőnek belé.

ÖRZSI: Láttunk e’ pár csizmát, ippen az 
apiyuk bütykire illett, hájjá, ha lett vóna 
cslz'máiavaíó péziink, menten vettem vóna 
magamnak egy ollan selemruhát, aki ódalt 
fő van hitsitva, oszt kíládzik belölle a nö- 
személ téj-gyekaláccsa.

BAKTER: Mi a csuda! Hát most ollat vi
selnek a pesti nők?

ÖRZSI: Csakis.
BAKTER: De minek kéne •’ magának? 
ÖRZSI: Hát kapáláshoz. Igen jó szellös. 
LEPCSES: Máj odasuhintanék én a nad- 

rágszijjal a nyakad közé e’ jó szellőseb
ÖRZSI: Mér? A falusi nép nem haladhat 

a divattal?
LEPCSES: Ne bosszincs örzsi, mer kiho

zol a sodrófábu 11 Mit szólnál ahhoz, ha én 
is ódalt föhasíttanám a villogó gatyámat?

ÖRZSI: Mérges vónék
LEPCSES: Na úgy-e? Hát csak fogd be 

a csuszalesőt.
BAKTER: Igaz is. Nem illik falura a di

vat. — Hát mi újság Pesten Lepcses szom
széd?

LEPCSES: Sokat beszélnek a fotokópiá-
rul.

RAKTÉR: Hát ammeg mi a ragya?
LEPCSES: A Rajniss képvisellö úrrul az

tat állíttyák a cucilisták, hogy levelet írt a 
Hitlernek, akibe fölajállotla, hogy elbánik 
n hazai zsidókkal.

BAKTER: Oszt az baj?
LEPCSES: Nem vóna baj, mer a mi ssl- 

daink sokat kibírnak, — hanem hát a Raj
niss aztat állíttya, hogy a levél hamisít
vány, mer mikor az Íródott, akkor ű ippen 
nagy beteg vöt.

BAKTER: Igaza lehet neki, mer én még 
egésséges állapotba se szeretek levelet Írni.

LEPCSES: Odaát Zalalövőn is vót eccer 
egy lilén eset. Csécsi Balogh Pálné főjelen
tette aztat a sürübélű Hábor Gyulát, hogy 
éccaka bemászott az ablakán, azó nélkül 
odabútt melléje a sötétben, oszt igénybe 
vette aztat a komfortot, ami csakis a férj
nek dukál. Persze Hábor Gyük tagatta a 
dógot, aszonta, hogy a' nem lehet, mer ü 
azon éccaka tökrészeg vót. Nohát, — 
aszongya Csécsi Balogh né, — most má bi
zonyos hogy ü vót, mer az uram is mindig
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HÖLGYEIM,
GYŐZŐIT A LENVÁSZON

• leves só nélkül, Abesszínia négus 
Budapest Halászbástya és Duna 

olyan az elegáns asszony Idei gar- 
vagy kosztüm

Mint 
nélkül, 
nélkül, 
derobja lenvászon-ruha, 
nélkül, vagy ha úgy tetszik: ruha és ka
bát nélkül. Dlvatkreátorok ajkáról elhang
zott a szó: lenvászon. Erre éss nélkül ro
hantunk és elleptük az üzleteket: Lenvá- 
aznn-ruhára kérek anyagot, kérek lenvást- 
nat zöldben, kékben, rózsaszínben atb., 
atb. A fülünkben, fejünkben, ereinkben 
lenvászon buzog és álmainkat is külön
böző mintájú és összeállítású lenvásznak 
töltik be.

Meg kell hagyni azonban, hogy Jó, szép 
éa praktikus divat a — lenvászon. Elveink
kel ugyan ellenkezik, hogy igy, minden to
vábbi nélkül dicsérjünk valamit, de erre, 
bármilyen betegek is vagyunk a májunk 
körül, mégis csak két szót mondhatunk:

mikor be vancsak akkor komfortéroz, 
rúgva.

ÓRZSI: 'Mind egyforma a férfiember, az 
ördög bújjon beléjük.

BAKTÉI]: Hát ahhoz mit szól Lepcses 
szomszéd, hogy niostanába igen gorombá
kat mondanak a képvisellök a tisztötl 
Házba?

LEPCSES: Hásze nem lehet tagannl, né
ha igen kanászos mondásokat hagyigálnak 
egymás fejihöz. De ammind jószándékbul 
van, mer a haza érdeke dagadoz bennük, 
mint barátba az alleluja. Teszem föl, eccer 
e' vasárnap dilelőtt az a felvégi Muszi Mi
hál kegyetlenül mérges vót. Ide-oda járkált 
a házba oszt káronkodott: „hogy az az ég
benéző hédervárl szakrament árgyélussa ne 
legyen ennek a Istenverte betyár világ- 
naklll" „Hejnye", — aszongya a felesége,
— „nem szégyelli magát, szent vasárnap 
reggelin igy káronkonni?**  — „Micsoda?"
— feleli Mihál, — „má hogy az anyád ke- 
serüségibe ne káronkonnék, mikor nem ta
nálom az imakönyvemet."

BAKTER: Megesik az a magyar ember
rel. — Hát abbul ml igaz, hogy Gömbös 
apánk betegszabaccságra megy?

ÖRZSI: Az ám, szegényke. Belebetege
dett a sok munkába.

LEPCSES: A kórmányzásba
BAKTER: Oszt az Eckhárd mit 

höz?
LEPCSES: Nincs annak szive, 

„az órszág népe is belebetegedett 
mányzásba, arra is ráférne ekkis 
cság."

BAKTER: Mond valamit. De azér most 
az a fő, hogy Gömbös apánk Isten segéllé- 
vel meggyógyujjon.

ÖRZSI: Ammen.
BAKTER: Az én Julcsám is kornyadoz 

má negyedik napja.
ÖRZSI: Mi baja?
BAKTER: Van néki egy ápfoga, affáj, de 

aszongya ollan pogányuí hasgat, mintha 
percenkint belecifrázna a száraz ménkü. 
Hónap főküdőm Pestre, hadd húzza ki néki 
valami ottani doktor.

LEPCSES: Sokba kóstál azl jótvaros 
üszög Isványnak Is odaföl húztak fogat. A 
végin megkérdezte: mit füzetek? Aszongya 
a doktor: tíz pengőt. — Hejnye, — aszon
gya ótvaros, — ezér a könnyű kis foghú
zásér? Húzott nékem fogat odahaza a ko
vács, de ollan nehezen rángatta ki, hogy 
háromszor körülszalatta velem a kovács- 
mflhelt mire kicibálta, oszt mégis csak há
rom pengőt kért.

BAKTER: Igaza van Lepcses 
a kovácshoz viszem a Julcsát. 
néki minden körülnyargalásér 
kupica pálinkát.

LEPCSES: Hát aztat rosszú ___ , ___
dufla köccség félmulaccság. Én a fájós fo
gát meghannám, a pálinkát meg meginnám.
— No Isten álgya.

szól eh-

Aszonta: 
a kór- 

szabacs-

szomszéd, 
De ígérek 
külön e'

teszi, mer

nagyon jó. Még a férjek le örülhetnek en
nek a divatnak, mert őnagysága, ha csi
náltat egy ilyen toilettet, nein létezik, hogy 
hamar megunja éa aszongya: Fiam, adj uj 
ruhára pénzt, mert ez a kosztüm régi, 
agyonhordtam, agyonismerik, meg igy, meg 
úgy. Az kérem ennél a ruhánál nem léte
zik. Mert ha összegyűrődik, mondd már, 
kivasalod, ha piszkos, otthon kimosod, 
még tisztitóba se kell adni és ismét úgy áll 
rajtad, mintha vadonatúj lenne. A lenvá- 
azon viselhető otthon, weekendre, strandra, 
sőt még utazás közben is. A sötétkék len
vászonról kénytelen vagyok

uj bekezdésben beszélni. Ez még a len
vászon általános praktikussága mellett is 
a legpraktikusabb. Ezt még mosni sem 
kell és mindenkinek egyformán Jól áll. 
Láttam például egy nagyon csinos kis sö
tétkék lenvászon-ruhát fehér, álló nyak
kal, ez nyakkendőbe kötve, hozzá fehér 
vászon szmóking kabáttal. Strandra sem 
lehel jobbat elképrelni a sötétkék színnél.

Mert ha nagynehezen kis vetkőzőszekrény
hez jutsz (ami valóban oly kicsi, hogy 
egy kétpengősből 50 fillér bizton kilát
szik belőle), ebben a sötét ruha nem stra- 
pálódik oly nagyon, mint a világos.

Kedves és fiatalos a sötétkék ruha, ha 
hozzá rózsaszín kabátot viselünk.'

Nagyon nagy sikert aratott a demi kol
lekció bemutatásakor egy rózsaszínű len- 
vászon-kosztüm sötétkék organdi blúzzal, 
melynek rózsaszínnel plisszirozott zsabója 
kihajlott a kabátra. Minden nő szivgörcsöt 
kapott a gyönyörűségtől, annyire tetszett.

A lenvászon legújabban, mint toilette 
kabát is szerepel. Egyre-másra mutattak 
háromnegyedes, csípőben sveifolt oroszos 
lenvászon, illetve angol vásznakat, elegáns 
ruha kabátjául. így roppant tetszett egy 
gyönyörű fekete kioké ruha rózsaszín an
gol vászon háromnegyedes kabáttal, fekete 
bársony gallérkáva] és fekete, rózsaszín 
cipővel, fekete bársony sapkával.

A rózsaszín általában nagy szerepet ját
szik az idei divatban. Es ez a rózsaszín 
fekete bársony accesoirekkel az elegáncia 
non plus ultrája.

A vászon — észreveszik, hölgyeim? — 
majdnem minden átmenet nélkül, egyszerre 
szerepet kapott a nagy toileitek mellett, 
így lesznek az elsőkből az utolsók.

A len vászon-kosztűm úgy fogy most a 
szalonokban, mint a cukor. Sötétbarna
vagy feketehaju hölgyeknek nem lehet pl. 
szebb trottőr toilettet elképzelni, mint egy 
fehér lenvászon-kosztflmöt, nyitott, bőhátu 
kabáttal, ,mérgeszöld - selyemblúzzal, amit 
esetleg végig szegőzhetünk és ugyanilyen 
zsebből kikandikáló zöld selyem zsebken
dővel. Hozzá egy fehér vászon steppelt ka
lap zöld szalaggal, zöld vászoncipő, táska 
és fehér kesztyű. Ismerik ezt a kifejezést, 
hogy „tip-top“? Nohát, aki igy felöltözik, 
az nyugodtan megérdemli ezt a Jelzőt. 
(Dr. Dévainé Erdős Bőiké.)

¥

A GEIGER-SZALON 
DEMI-BEMUTATÓJA

Mint megírtuk, a Geiger-szalon (Andrássy-ut 
23.) múlt hét elején tartotta meg demi-bemu- 
tatóját, amit négyszer kellett egymásután meg
ismételnie azért, mert az érdeklődés szokatla
nul nagy volt. Nekünk, akik igazán sok bemu
tatót láttunk, a Gcigeré annyira tetszett, hogy 
kétszer néztük végig. Itt láttuk a pesti elegáns 
asszonyok szinejavát. A szalon fiatal vezetőjé
nek, Geiger Pálnak, ezúton gratulálunk ehhez 
a gyönyörű, finom Ízlésű, csodaszép kollekció
hoz. Minden kompién, esti és koktail ruhán 
rajta van Geiger Pál finom Ízlése. Lenvászon 
kosztümjei, nagyvirágos muszlin és imprimé 
esti ruhái minden képzeletet felülmúlnak. Kü
lönösen tetszett egy rózsaszín kompléja tüll- 
beállitással és egy fehér kioké kosztümje mé
regzöld georgclte blúzzal. Az esti toalettjei 
minden nő legszebb álmai közé fognak tar
tozni. Színe, összeállitásai, merész, de annál 

J~.......................... ejtik az asz-
Pálnak ezt a

izlélesebb elgondolásai bámulatba 
szonyokat. Köszönjük meg Geiger 
gyönyörű kollekciót.

★
Az Itt felsorolt divatkelmék az _____ ____

színekben és minőségekben, rendkívül jutányos 
árban kaphatók Sugár Vilmosnál, Deák Fe- 
renc-utca, Deák-tér sarok. Az elegáns hölgy
közönség figyelmébe ajánljuk a Sugár-cég lát
ványos kirakatainak megtekintését.

♦ .
Vékey-szalon (Petőfi Sándor-u. 14.) nem 

csinál nyári divatbemutatót, de azért azt 
ajánljuk hölgyeinknek, hogy ne mulasszák el 
megnézni kollekcióját, ha valami nagyon szé
pet akarnak látni. Minden ruhája, lmprlmé 
kompiéi, délutáni ruhái, köpenyei magukon vi
selik a párisi ízlést és clegánciát. Vékeyéknek 
igazán gratulálhatunk ehhez a kollekcióhoz, 
bár megszoktuk már, hogyha egy ruha tőlük 
kikerül, arra csak azt mondhatjuk, hogy gyö
nyörű. Az árai? Feltűnően mérsékeltek.

★

Kalapvásárlás előtt álló hölgyek figyelmébe 
ajánljuk, hogy keressék fel az Ella kalapszalont 
(Petőfi Sándor-u. 14, félemelet). Elmondhat
juk, hogy már sok Jó kalapot láttunk életünk
ben, de még ilyen sikkes, nívós és igazán olcsó 
kalapokat, mint amilyeneket a fiatal tulajdo- 
nosnő készít, sohasem, önmaguknak tesznek 
jó szolgálatot, ha felkeresik Ellát.

összes létező

— Bemutató-előadások a honvéduccal kiállí
tásban. Az Elektromos Művek V., Honvéd ucca 
22. sz. alatti kiállításában díjtalanul üzem
körben bemutatják a különböző villamos ház
tartási készülékeket: kávéfőzőt, vasalót, haj
szárítót, forralóedényeket, porszívót, ventilá
tort, hűtőszekrényt stb. Főző- és készülék
bemutató előadást szerdán délután félhat óra
kor tartanak, főzési gyakorlatot pedig hétfőn, 
csütörtökön és pénteken délelőtt féltfz órai kez
dettel. Különféle húsok, sütemények sütése. Be
lépés, ruhatár díjtalan.

— Clpfiváaárláa előtt ajánlatos fölkeresni a 
jóhirnevü Friebert cipöüzleteket: Rákóczi-ut 39., 
leráz körut 62.. Erzséhet-körut 17., Vámház- 
körút 10. és Rákóczi-ut 64., mert a Friebert- 
cégnél elismerten jóminöségú cipők a legolcsób
ban vásárolhatók.

— Gyermekeinek homokjátékok, repülőgép- 
modellek, visijátékok legolcsóbban: Minerva 
Papiráruháznál, Kossuth Lajos-utca 20., Astó- 
ria-azállóval szemben.

Ezüst-, kékrókák, keppek
rendkívül olcsón SCHM8OEG szűcs, Párisi-utca 3
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Kétmillió márka sikkasz
tása után Hamburgból 
Budapestre szökött
A hamburgi rendőrség rádiogranion keresi 
Jacobi Brúnó Walter odavaló kereskedőt

Vasárnap reggel egy feltűnést keltő rádio- 
gram érkezett a budapesti főkapitányságra 
Hamburgból. A rádiogramot az ottani rend
őrség küldötte. Tartalma: „Körözzük Jacobi 
Brúnó Walter hamburgi születésű 43 éves 
kereskedőt, aki egy északamerikai nagy vál
lalat kúrára

1,000.000 birodalmi márkát sikkasztott, 
majd okmányokat hamisított és meg- 

szökött.* 4
A hamburgi rendőrség értesítése nem szólj 

arról, hogy melyik északamerikai cégről van!

szó, ellenben annak a gyanújának ad kife
jezést, hogy miután Jacobi Brúnó Walter 
Budapesten is megfordult már többizben, 
lehetséges, hogy

erre vette az útját.
A távirat alapján azonnal érdeklődtek a bu
dapesti szállodáknál, végignézték a bejelen
tőlapokat, azonban sehol semmi nyomát 
nem találták a veszedclemes sikkasztónak, 
aki a rendőri krónika szerint eddig a leg
nagyobb sikkasztást követte el ebben az 
esztendőben Európában.

Vasárnap békét kötöttek 
Sándor Pál örökségéért 

indult harcban
Vasárnap meglepő fordulat történt abban 

az örökségi harcban, amely a magyar köz
élet egyik legtiszteltebb egyéniségének: 
Sándor Pálnak öröksége körül keletkezett.

Pár nappal ezelőtt Sándor Pál fia: Sándor 
János

bűnvádi feljelentést tett a rendőrségen 
ismeretlen tettesek ellen. Feljelentésében 
arra kérte a rendőrséget, hogy állapítsa meg: 
eltüntek-e kisebb-nagyobb értékek édesapja 
hagyatékából és ha igen: ki felelős ezért.

A rendőri nyomozás megindult s tegnap 
már olyan stádiumba jutott, hogy.

• hétre több tanú kihallgatását akarta 
megkezdeni a rendőrség.

Elsősorban dr. Glückstahl Samut a végren
delet végrehajtóját, özvegy Sándor Pálnét, 
azután magát Sándor Jánost, valamint nő
véreit: Geiger Jenőnét és dr. Szily Jenő- 
nét kívánta meghallgatni a rendőrség, hogy 
az ő tanúvallomásukkal tisztázza:

milyen irányban, kikkel szemben foly
tassa le a nyomozást.

Dr. Glückstahl Samu időközben kifeje
zésre juttatta a maga álláspontját, amely 
Sándor Pál többi örököseinek véleményével 
is megegyezett:

a hagyatékból nem hiányzik semmi, a 
hagyatéki eljárás leltározása a legna

Tizenhat öngyilkosság 
történt vasárnap

Egy húszéves cselédleány egy hónap alatt négyszer 
követett el öngyilkosságot — Hat biztositőtüt nyelt 
le a „Magdolna Életvédelmi Otthon* 1 egyik lakója

Rekordvasárnapja volt az öngyilkosságok
nak. Nem kevesebb, mint tizenhat férfi és nö 
akart megválni az élettől, egyik méreggel, a 
másik zsebkés segítségével vagy a Dunába kereste 
a halált. Akadt olyan makacs öngyilkosjelölt 
is, aki zsebtiikrét törte össze és a darabokat 
nyelte le, majd amikor ily módon nem sikerült 
megválnia az élettől, hat darab biztositó tűvel 
kísérelte meg az öngyilkosságot.

özv. Kiadós Józsefné 40 
éves szakácsnővel akadt 
először dolga a budapesti 
mentőknek. A szerencsét
len asszony

szerelmi bánatában
a Sip-utcában heresóval 
megmérgezte magát.

Balogh Veronika 22 éves 
mindenesleány a Víg-utca 

26. szám alatti lakásán, ugyancsak szerelmi 
bánatában

arzénpindákat vett be
és összeesett.

A kilakoltatás előtt álló özv. Lakics Lászlóin- 
35 éves tiizőnö, aki a Márvány-utca 11. szánni 
házban

Sevenált vett be,
hogy, mint búcsúlevelében irta, „a föld alatt 
öröklakást kapjon."

Pokorny Mária takarítónő idegbetegsége miatt 
nagymennyiségű

fejfájás elleni pori veit be
Bcm-utca 13. szám nlntti lakásán.

Részegségében egy 83-as
villamos elé ugróit

PÁRÁD Keresse fel a kiváló 
gyógyhatású vastlm- 
sós arzénes gyógy
fürdőt Szénsavas für
dők. Vlzgyógyintézet.

U) modern (24*  C) hegyi STRANDFÜRDŐ. Kölónbózó 
ivógyógymódok bél- és gvomorbetegekiiek. Folyóvízzel 
ellátott modern szobAlc. Penzió rendszer. elóidényl>en 
.1.U0-7.20.lg. tóidénybcn 7-9.50 ig. DIÉTÁS ÉTKEZÉS. 
Prospektust készséggel kőid (ürdóigazgatósig Parúdtürdó 
Idény V. 14—IX. 30. Főidíny VII. 1-tX. 1-ig Tel.: 1. 

gyobb rendben történt.
Ezzel szemben Sándor Jánosnak az volt az. 
álláspontja, hogy az örökség köteles részé
ből öt nem 300 ezer pengő, hanem 600 ezer 
pengő illeti meg, mert a hagyaték jelentő 
sebb értéket reprezentált, mint az eddig 
hitték.

Az örökösök között támadt ellentétek el
simításáról két nap előtt

váratlan tárgyalások kezdődtek.
Ezeknek a tárgyalásoknak az volt a céljuk, 
hogy meggyőzzék Sándor Jánost: ne ilyen 
eszközökkel igyekezzék a maga álláspont
ját érvényre juttatni. Édesapja nevének, em
lékének tartozik azzal, hogy elkeseredett 
perlavina helyeit békés utón tárgyaljon az 
örökség ügyéről.

A békéltető tárgyalásokban nemcsak az 
örökösök, ügyvédjeik és más érdekeltek 
vettek részét, hanem

több előkelő közéleti tényező
is, akik közel állottak Sándor Pálhoz.

A Hétfői Napló információi szerint va
sárnap már olyan stádiumba jutottak a ta
nácskozások, hogy

békés megoldást sikerült találni az örök
ségi harcban 

és a rendőrségnek nem lesz dolga az isme
retlen tettesek ellen tett bűnvádi feljelen
téssel.

Kacsa Emília gyári munkásnő, aki a Kazinczy- 
utca 43. számú házban lakik. Mikor kijózano
dott, kijelentette, hogy sajnálja, hogy élet
ben maradt s ezért addig nem nyugszik, mig 
öngyilkossága nem sikerül.

Molnár József Fecske-utca 45. számú ház
ban lakó napszámos nyomora miatt

zsebkésével balmellébe azúrt.
Életveszélyes sebet ejtett magán.

Tüdőbetegsége miatt Kázmér Púiné, aki egy 
kórházi tisztviselő 27 éves felesége, reggel ’/*  10 
órakor az újpesti alsórakpartnál

a Don liba ugrott.

Egy nagy karriert befutott magyar fiúnak, amerikai és 
európai mammutlapok nagystilü riporterének világsikere. 
A cseresznyevlrág és a forradalmak országának mai képe.

Megjelenik 16 nyelven egyszerre I
Harminckét mümelléktetlel, fűzve p. 4.80, P. 5.80.

DANTE KIADAS.

a különös választ

vagyok.

Idejében kifogták.
Ismeretlen okból ivott

heresót
a Tisza Kálmán-téren Tóth Ernő 26 éves ma 
gúntiszlviselő, aki a Munkás utca 27. szánni 
liázban lakik.

Tizenegy óra tájban a> 
Erzsébcthid budai hídfőjé
nél egy jól öltözött negy
ven év körüli asszony a 
Dunába ugrott, azonban 
kimentették. Megállapítot
ták, hogy Daróezi Iniréné 
negyvenéves asszony, egy 
ügynök felesége. Mikor 
megkérdezték tőle, hogy 
miért akart meghalni, ezt 
adta:

— Gyengeelméjű
Vámos Béla 42 éves tisztviselő Dévay-utca 

12. számú házban lévő lakásán
zsileltpcngével alsó bnl lábán vágta fel aa 

ereket.
Herczeg Jánosné 46 éves különélő asszony 

nyomora miatt 
vcronált ivott.

Zelenka János 38 éves napszámos Drégely- 
utca 5. szánni házban

zsebkésével
balmellébe szúrt, nyomora miatt.

Park István 35 éves asztalossegéd a Sándor- 
utcában veronállal mérgezte meg magát.

Gyógyíthatatlan gyomorhaja
késztette az öngyilkosságra.

Délben 12 órakor Panáli József 66 éves pin
cér az összekötő vasúti hídról

a Dunába ugrott,
mert nyomora mialt nem akart tovább élni.

Az öngyilkosokat a Rókusba szállították, ahol 
valamennyit nyomban ápolás alá vélték.

Végül egy olyan öngyilkosságról adunk szá
mot, amely a maga nemében szinte páratlan. 
Nemcsak azért, meri az öngyilkosjelölt egy
másután sorozatosan követte el nz öngyilkos
ságokat, hanem azért is, mert utolsó öngyilkos 
ságát a Villám-utca 25. szám alatt lévő Berni- 
őrségi Életvédelmi Otthonban követte el.

Simán Mária 20 éves cselédlány sűrű egy
másután

négy ízben adott dolgot a mentőknek 
és a főkapitányság életvédelmi osztályának. 
Elsőizban április 28-án gázzal akarta magát

megnviiiak
uj vezetés mellett az

Zenét
Kurtna Sírni és 
cigányzenekara 
szolgáltatja. 

megniérgezni a Mérleg-utca 12. szám alatt 4évő 
szolgálati helyén, de megmentették.

Kél nappal később az olasz fasorban találta 
ájullan egv rendőr a busz esztendős leányt, aki 

kéziliikrél törte össze és lenyelte az Üveg
szilánkokat,

majd egy nagyobb darab üvegcseréppel felvágta 
karján az ereket. Beszállították a Rókusba, 
ahonnan május 4-én gyógyultan bocsátották el.

Még ugyanaznap délután megmérgezte magát 
és újra visszakerült a Rókusba. A rendőrség 
életvédelmi osztálya ismét kihallgatta, mint 
első kél öngyilkossága után.

Miután nem mondott le öngyilkosságáról, a 
rendőrség vett oltalmába s elhelyezték a Vil
lámutca 25. szám alatt lévő Magdolna Élet
védelmi Otthonban.

Vasárnap reggel félnyolc órakor Simán Mária 
egyik szohatársnöje arra lett figyelmessé, hogy 
a buskomor leány előbb nvögdécsel, majd jaj
gatni kezd. Azonnal szólt az otthon gondnoká
nak. akinek a leány keservesen nyögve mon
dotta cl, hogy

hat darab biztosító tilt nyelt le.
Azonnal kihívták a mentőket, akiknek a leány 

elmondotta, hogy nemcsak biztosító tűket 
„evett" hanem egyéb fémtárgyat is lenyelt. A 
mentők a Szent í’tván-kórházba vitték. A sze
rencsétlen leány állapota sulyos, életveszélves.

Tizenkéttagu ittas társaság 
garázdálkodása Csepelen 
Vasárnapra virradó éjszaka Gsepelcn a Zrí

nyi-utcában igyekeztek hazafelé Szabó Imre 
gyárimunkás, a felesége és sógora. Sing-r 
Lajos. A kocsimon cgv tizenkét tagból álló 
ittas társaság haladt, amelynek tagjai előbb 
durván sértegették Szabóikat, majd amikor 
azok kikértek maguknak a sértegetést, rájuk 
támadtak és 

agyba-főbe verték őket.
A legsúlyosabban Szahóné sérült, akinek 

a fejét valami kemény tárggyal bezúzták. 
A mentők részesítették első segélyben a véres 

éjszakai verekedés három áldozatát, Szabónál, 
aki kórházi ápolásra szorult, a Szent István- 
kórházba szállították. Az éjszakai verekedőket 
keresi a rendőrség.

Alsó Margitsziget
a 0 Modernül átalakított helyiségei &

legkényesebb Ízlést Is kielégítik. 
Kitűnő konyha, polgári árak.

Szives pártfogást kér Szalay Illés vendéglős Telefon: 24-1*06*
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KÖZGAIDASÁGfi

öt hónap óta áll 
az építési munka 
az Attila-utcában 
készülő bérpalotákban

A várbeli földeimjramlá*,  a polgármester 
egyik legutóbbi jelentése szerint, már hetekkel 
ezelőtt megszűnt és nem kell ujahb veszélytől 
tartani n várbeli háztulajdonosoknak. Hónapo
kig tartó munka után a támfal Is elkészült a 
l.ogody-utcában. Igaz ugyan, hogy az eredeti
leg előirányzott 32.000 pengőt jóval felnimül 
ták az építkezések, mert a védlntézkedések a 
legutóbbi kimutatás szerint

270.000 pengőre rugtak.
Máig sincs eldöntve, hogy megadóztatják e ez
zel kapcsolatban az érdekelt háztulajdonoso
kat mint azt a főváros eredetileg tervezte 

vagy sem. Ez csak a legközelebbi napokban 
fog eldőlni, amikor a főváros közgyűlésén 
részletesen beszámolnak a Várhegy nyugati lej
tőjén történt támfal- és egyéb építkezési mun
kálatokról.

A Várban — mint annakidején megírtuk -- 
■ földcsuszamlás felfedezése után több építke
zés abbamaradt, sőt a hatóság egyes építkezé
sek további folytatását meg Is tiltotta Az 
Attila utcában két ötemeletes bérpalotának 
májusra el kellett volna készülnie, azonban 

kistél öt hónapja szünetelnek a munkála
tok mind ■ két épületen

és teljesen bizonytalan, hogy mikor kerülnek 
tető alá a bérpaloták. Az az érdekes helyzet 
állott elő ugyanis, hogy a polgármester kijelen
tése szerint, amelyet a főváros közgyűlésén 
telt, megszűnt a földcsuszamlás, az építészek 
és as építtetők azonban ezt nem veszik tudo
másul mindaddig, amíg

■ földcsUAUinlások megszűnéséről hivata
lon jelentést nem ad ki a ffívároa.

As építészek nem akarják ugyanis vállalni 
nz újabb kockázatokat, abban az esetben, ha 
a földcsuszamlás továbbra Is megismétlődne, 
míg abban az esetben, ha a főváros vezetősége 
hivatalos jelentésben adná közre a földcsu
szamlás befejeződését, további bajok esetén n 
fővárost lennék felelőssé.

fíOO vágón ausztriai faragott/a behozatali en
gedélyét ezen a héten adják ki a fakereskedők- 
nek.

♦
A Csarnoki, Pirid és Vdsdri Kereskedők Or 

tiiigoi Ipartársulata vasárnap délután tartotta 
rendes évi közgyűlését Sólyom Fekete Vilmos 
dr elnöklésével. Az elnöki megnyitó után az 
álőstermelők megrendszabályozásáról, a piacok 
rendezését és a csarnoki, valamint piaci hely 
bérek csökkentését követelték.

♦
A Magyarorstági Kereskedelmi Utazók Egye

sülete élén 40 év óin áll alsóterénvl Auer Ró 
bért elnök és dolgozik a hazai kereskedelem 
és a magyar kereskedelmi utaztatás fejlesztése 
és felvirágoztatása érdekében. E ritkaszép ju
bileumot az Utazók Egyesülete szombaton tar
tott ünnepi nagygyűléssel ülte meg. Vas Imre 
főv. biz. tag. az egyesület társelnöke ünnepi 
bestédben méltatta a jubiláló elnöknek a ha
zai közgazdasági élet fellendítése körül Is ki
fejtett hervadhatatlan érdemeit. Az egyesület 
maradandó emléket kívánva állítani szeretett 
és köztiszteletben álló elnöke négy évtizedes 
munkásságának, Röige László, n fiatal és tehet
séges szobrászművész által elkészíttette Auei 
Róbert elnök bronz mellszobrát, amelyet Va» 
Imre társelnök a Jelenlevők lelkes éljenzést- 
közben leplezett le az ünnepi nagygyűlés kere
tében. A jubiláló elnököt a résztvevők meleg 
óváriéban részesítették

¥
A fíudapestvidéki Őstermelők Szövetsége va 

sárnap tartotta rendkívüli közgyűlését. Dr. 
Zsigmond Gyula v. országgyűlési képviselő el
nöki megnyitójában bejelentette, hogy dr. 
Kuschbaeh Ferenc javaslatára a Pestkörnyéki 
Gazdakörök kimondották szövetségbe való tö
mörülésüket. Stromp Gy. Lajos főtitkár elő
adása után határozntl javaslatot fogadtak cl, 
melyben nz eladósodott gazdák védelme érde
kében o kitűzött árveréseknek 193Ö október 
.11-tg történő felfüggesztését kérik. Krámer Jó
zsef; Stenthe József, Sztlbfltfoí Ferenc és Va- 
renict Antal felszólalása útim elhatározták. 
hogy kérelmezni fogják a Budapest környéki 
Mezőgazdasági Kamarák sürgős fclállilásdt. A 
határozati javaslatokat a földművelésügyi mi
niszterhez és n Mezőgazdasági Kamarákhoz, 
fogják küldöttségben felterjeszteni.

¥
A napokban megjelent Katona Béla Magyal 

ország Közgazdasága cimü 500 oldalas év
könyve Katona Béla hasonló — gazdasági 
szempontból felbecsülhetetlen értékű - mun
kái másfél évtizeden ál egyre nagyobb érdek
lődés mellett jelentek meg Katona Béla a múlt 
év eseményeiből, valamint statisztikai és egyéb 
adataiból kiválogatta azokat, melyek a gyors 
tájékozódást lehetővé teszik a valutáris és áru
forgalmi korlátozások minden vonatkozásában 
Évkönyvének egyik nagy értéke még az is. 
hogv ar események folyamatos összefoglalása 
tiszta, áttekinthető képet ad hazánk egész gaz
dasági életéről

*
A „Molnár nap ok" résztvevői a mai záróna

pon a Gabona és T Isztkisérletl Állomás t te 
hintik meg. ahol „a búza és liszt fizikai és ké 
miai vizsgálatairól" is tartanak előadást.

♦
A május Üt én kezdődő, Jviniua 1! ig tartó 

Vili. Szegedi Ipari Vdsdrra május 25 töl kezdve 
a MFTR és DGT vonalain, május 28 tói kezdve

pedig a MÁV éa SZCSV összes vonalain 60 szá
zalékos vasúti kedvezménnyel lehet Szegedre 
utazni. A kedvezményes jegy váltására jogo
sító igazolványok az összes menetjegyirodák
ban és az ipartestületeknél kaphatók.

♦
A Választottblráskodási Központ Budapesten, 

a Mngvar Gyáriparosok Orsx. Szövetsége (V., 
Akadémia u 1) nagytermében május 1-én, Ál
dozócsütörtökön délelőtt 10 órakor, 22-én és 
28-án délután 6 órakor a gazdasági érdektestü- 
letek, a bel- és külföldi rokonintézmények » 
szakemberek részvételével választottbirósági 
kongresszust rendez az aktuális szakkérdések 
megvitatása céljából.

♦
A Hajós és Szántó Elektromos Gyár Rt. üze

mét kibővítette maximális áramszámláló készü
lékek gyártásával. Ezenkívül termelési üzleti 
körébe felvette a már régebben bevezetett hor
dozható gramofon-készülékek gyártása mellett 
az elektromos meghajtású asztali gramofonok 
gyártását is.

Háromezer állástalan zenész ostroma a hanoosmozik 
meghódítására és a miikedvelő muzsikusok ellen

A belügyminisztériumot, a Zenészszövetsfget 
és a különféle illetékes hivatalokat és egyesü
leteket egy renddkivül érdekei és mindenképpen 
jelentős mozgalom foglalkoztatja, amelyet az 
állástalan zenészek Indítottak helyzetük megja
vítására.

A szakmabeliek szerint 
háromezerre tehető azoknak az úgyneve
zett kis zenészeknek a száma, akik ebben 

a pillanatban állás nélkül vannak.
Sokan közülök nagy nélkülözések között élnek 
és csnk a legnagyobb nehézségek árán tudják 
előteremteni azt a csekély összeget, amelyből 
szövetségi tagdíjukat megfizethetik. Ezek a szer
ződésnélküli zenészek a Zenészszövetséghez 
fordultak és kérték, valamilyen ulon-módon 
javítsanak a helyzetükön. Fölvetődött köztük 
az az ötlet, hogv

a mozikban kellene elhelyezkedést találni 
a azerződésnélklill zenészek egy tekintélyes 

részének.
Mióta a némafilmet fölváltotta a hangosfilm, a 
mozikból kiszorultak a zenészek és ezek nagy
ban növelték az állásnélküliek számát.

A szerzödésnélküli zenészek ugy képzelik a 
dolog megoldását, hogy

mozik szerződtessenek kisebb zenekarokat
és ezek a muzsikusok nyitányt játsszanak a 
film előtt és a szünetekben is zenével szóra
koztassák a közönséget.

A mozisok természetesen nem nagy készséggel 
fogadták ezt a tervet, arra az álláspontra he
lyezkednek, hogy

amúgy Is sok a kiadásuk, ezt a rezsitöbb

KisikloH a 
páris-római gyors

Pária, május 17.
A PAris és Róma közötti gyorsvonat 

Laroche közelében kisiklott. A szerencsét
lenség éjfél után tiz perccel történt. A ki
siklott vonat mozdonya felborult.

A mozdonyvezető és a fiitő meghalt.
Az utasok sértetlenek maradtak.

Kutyaszépségverseny
- macskavendégség

Előkelő nemzetközi társaság adott találkozót 
vasárnap a Nemzeti Lovardában. Iletedhétor- 
szág legszebb és leghíresebb kutyái gyűltek 
össze, hogy eldőljön: melyikük érdemli meg a 
„nemzetközi champion" cimet. Angol, német, 
francia, osztrák „hozzátartozók**  izgultak ked
venceik: foxik, agárok, bernáthegyiek, selvem- 
plncsik, pulik és chow-chow kutyák mellett, 
„akik" valamennyien arra vártak, hogy

megkaphassák a szebbnél szebb dijakat.
A kormányzó, József királyi herceg, Darányi 
Kálmán földmivelésl miniszter, Sipőcz Jenő 
főpolgármester. Szendy Károly polgármester 
és sokan mások ajánlottak tel értékes tisztelet
dijakat a kiállítás rendezőinek.

A nemzetközi bírókból álló négy birócsoport 
a délelőtti órákban kezdte meg munkáját. Az 
arisztokrácia, a politikai élet és a művészvilág 
előkelőségei, köztük Széchenyi Márton gróf, 
Beregi Oszkár, Ilosvai-Hollósy Zoltán, Zse- 
lénszky Klára grófnő, Solymossy Jenő báró,

egymásután vonultak ki kutyáikkal a zsilrl 
elé.

Mialatt az izgatott kutyatulajdonosok a zsűri 
előtt produkáltatták a champion jelölteket, 
másutt lázasan kefélték, puderozták a verseny 
résztvevőit. A nngy készülődést kisebb „inci

A Felsődunántull Mezőgazdasági Kamara má
jus 25-én, hétfőn délelőtt 9 órai kezdettel Esz
tergomban, a vármegyeháza nagytermében 
tartja XXVII. rendes közgyűlését.

♦
4 Magyar Tourínf Club u or„ágo.

/«t feJlesiUae ügyének ébrentartü.® céljából, 
a legkötMbl utlgyúlMt Pécsett rendet! mea.

♦
A Gizella Gőzmalom Rt. május 2»-án tartja 

rendes közgyűlését, amelynek tárgysorozatában 
az igazgatóság és felügyelőbizottsági tagok 
megválasztása is szerepel.

A Magyar Pamutipar Rt. igazgatósága má 
jus 15-én tartott ülésén elhatározta, hogy a 
közgyűlésnek javasolni fogja a megfelelő le 
írások után megállapított 389.766.19 P nyere
ségből részvényenként 4 pengő oszatléknak 
1936 május 30-ától kezdve való kifizetését. A 
szelvények a Magyar Általános Hitelbank, 
Budapest, pénztáránál kerülnek beváltásra.

letet nem tudnák beilleszteni a költségveté
sükbe.

A zenészek viszont ugy érvelnek, hogy no is 
a mozik fizessék őket, hanem a mozijegyek 
mellé szedjenek néhányfllléres zenepótdijat és 
ez az összeg jusson nekik.

Ugyanekkor még egy Irányban indítottak ak
ciót. Az állásnélküli muzsikusoknak az a ta
pasztalata, hogy

Igen sok nyári vendéglő műkedvelő zené
szeket alkalmas,

olyan embereket, akiknek rendes polgári fog
lalkozásuk van, de értenek valamilyen hang
szerhez és esténként a nyári szórakozóhelyeken 
játszanak. Azt kívánják a zenészek.

tiltsák meg a műkedvelő muzsikusok al
kalmazását,

mert ezen a réven is sok hivatásos zenész Jutna 
szerződéshez.

A Zenészszövetség vezetősége, amely a szivén 
viseli a hivatásos muzsikusok sorsát, élénken 
foglalkozik is a szerződésnélküli tagok problé
májával. Az üggyel kapcsolatban már megin
dultak a tanácskozások a hivatalos fórumok
kal és legutóbb

a belügyminisztériumban ankétet tartottak, 
amelyen résztvett Huszka Jenő, a szövetség 
elnöke és Fekete Gyula operaházi tag, a szövet
ség ügyvezető elnöke.

Különféle megoldások terve vetődött fel és 
az állásnélküli zenészek remélik, hogy az ille
tékesek megtalálják a módját annak, hogy 
segítsenek rajtuk.

dens" zavarta meg, amelyet a kiállítás egyik 
hívatlan vendége okozott. A nagy lármára elő
került a lovarda istállójából

egy öklömnyl fekete cica Is és klvóncsls-
* kodva begurult a kiállítási terembe.

Egészen addig az asztalig, ahol a kutyusokat 
szépitgették. Majdnem kitört az évezredek óta 
tarló kutya-macska háboru, a sok kutya egy
szerre felhördült és méltatlankodva tiltakozott 
az „ellenség" jelenléte ellen. Már-már felborult 
a rend, mikor a cica észrevette, hogy öreá ha
ragszanak és egy gyors iramodással kiszaladt 
a Lovarda csarnokából.

Hirtelen meghalt 
Calüarisz volt görög 

miniszterelnök
Athén, május 17,

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) Vasárnapra virradó éjszaka agy- 
szélhüdés következtében hirtelen meghalt 
Caldarisz volt miniszterelnök. Szombaton 
este még résztvett a képviselőház bizott
sági ülésén, aztán hazatért, lepihent: haj
nalban hirtelen köhögési roham vett erőt 
rajta s

félóra mulva már halott volt.
A G8 éves Caldarisz Panajotisz kormány

elnöksége alatt folyt le a görög népszava
zás, amely a királyság visszaállítása mellett 
döntött. Az ő kormányzására esett a veni- 
zelista lázadás is. A forradalom leverctése 
után Caldarisz átadta helyét Kondylisz tá
bornoknak, aki nemrég ugyancsak meghalt.

Vasárnap még egy haláleset keltett fel
tűnést:

hirtelen szivszélhüdésben meghalt Pa- 
raszkevopulosz tábornok is, 

aki a világháború alatt a kisázsiai görög 
hadsereg főparancsnoka volt.

. Távbeszélőt 87—i-is.
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KIÁLLÍTÁS: 1036 május 15- 18-ig bezárólag, na

ponként d. e. 10—W óráig, azonkívül 15-én és 
16-án d. u. 4-M.8 órák között.

ÁRVERÉSEK: 1936 évi május 19-tól május 
29-ig. illetőleg a könyvanyag árverése junius 
2-tól 6-ig bezárólag naponként d u. ’Al órai 
kezdettel. Vasárnap nincs árverés.

ARVERF.SRE KERÜLNEKt Mü beeső festméngek. 
raftok, metszetek. szobrok, poreelhinok. ezüst 
Idrgyak, keleti szőnueqck mtlveszi ts közhassná- 
lafn bútorok ékszerek, érmék, kézimunkák, ke- 
lelázslat tárguak. feguverek. kónuvek stb.

Katalógus a helyszínen 1.20 P-ért kapható.
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Egy csodálatos 
magyar karrier

Egy huszonhatesztendős magyar újságíró, 
akinek hivatása tulajdonképpen az volna, hogy 
szenzációk után szaladgáljon, maga vált szen
zációvá, újságcikkek és riportok hősévé. Ebben 
persze semmi különös nem volna, ha a fiatal
ember ugy válik szenzációs hőssé, hogy kiirt 
egy négytagú családot, vagy esetleg leugrik az 
Eiffel-torony tetejéről. Lajtha Edgár azonban 
egyszerűen újságírói munkájával került a világ 
érdeklődésének reflektorfényébe. Azzal a te
hetségével, hogy nem utána, hanem elébe sza
ladt a szenzációnak. Hihetetlen éleslátással, 
valami hatodik érzékkel fogta fel a holnap és 
a holnapután érdekessé váló dolgokat, látta 
meg azokat az embereket, akikről beszélni és 
imi fogok. Fotográfussal járta a világot és 
leendő aktualitásokat fényképeztetett le Európa 
egyik végétől Ázsia másik végéig. Szeme éle
sebb volt a gép lencséjénél.

Riportereknek, amióta riport van a világon, 
mindig az volt az ambíciójuk, hogy megelőzzék 
egymást. De tessék megelőzni valakit, aki csi
rájukban látja és érzi meg az eseményeket! •

Mindez kissé fantasztikusan hangzik igy, bi
zonyíték nélkül. De most már kezünkben van 
annak a bizonyítéka, hogy Lajtha Edgár tehet
sége nem valami hatványra emelt riporter
tehetség, hanem sokkal több és komolyabb 
ennél. Lehet eseményeket, emberekben rejlő 
erőket előre megérezni, csak az a képesség le
gyen meg bennünk, hogy emberekbe és. dol
gokba beleéljük magunkat. Véletlenek, csodák 
nincsenek. A karrier már benne van az ember
ben, a háboru vagy a forradalom a körülmé
nyekben — csak az a kérdés, van-e valaki, aki 
belülről, átélés formájában látja meg őket.

Lajtha Edgár Japánról szóló könyve, mely 
magyarul most jelenik meg „Japán tegnap, ma 
és holnap" elmen, ennek az átélőképességnek 
ragyogó bizonysága. Ezzel a könyvvel nz tör
tént, hogy 1936 február 26-án megjelent Ber
linben. Utolsó fejezetében (A tisztek Alma) 
Lajtha megjósolja a katonai forradalom kitö
rését. A könyv megjelenésének napján ki is tör 
a forradalom. A „Tisztek álmát" száztizennégy 
németnyelvű újság közli vezércikknek. Egy hó
nap alatt tizennégy európai nyelvre fordítják 
le a könyvet...

De még ez a pontosan beteljesült jóslat Is 
lehetne véletlenség (ámbár Lajtha egész újság
írói pályafutása ilyen kisebb-nagyobb „vélet- 
lenségekböl" tevődik össze). Hanem ha az em
ber komolyan forgatja ezt a Japánról írott 
könyvet, tüstént észre kell vennie azt az alap
vető különbséget, amely minden európai vagy 
amerikai szerző hasonló tárgyú könyvétől el
választja. Idegenek Írtak már Japánról gyűlö
lettel, nyílt vagy leplezett félelemmel, rajongó 
szeretettel; gúnyolták vagy egekig magasztal
ták; megálltak a felszínen vagy próbállak tör
téneti, társadalmi, vallási magyarázatokkal 
közelebb férni hozzá. Egyet nem próbállak — 
azt, ami ennél a fiatalembernél, ugy látszik, 
természetes adottság: átélni Japánt. Hogy té
nyekben is sok újat mond, hogy belevilágít a 
félelmesen aktuális japán dömping titkaiba és 
még sok más „friss" titokba, azt szinte mellé
kesnek érzi az ember: oly gyökeresen uj 
mindaz, amit könyvekből régóta és sokféle
képpen ismert dolgokról, a „zöld tea" hagyo
mányos szertartásairól vagy a gésákról beszél. 
Tudományosan ellenőrizhető tények uj szint 
kapnak az átélés megvilágításában.

Lajtha nem rajong és nem retteg: él és le
írja, amit átélt. Nincs semmi oka arra, hogy 
túlozzon, szinezzen, szenzációkat kerekítsen ki. 
Tudja, hogy bőségesen eleget tett újságírói kö
telességének (s hozzátehetjük: írói kötelessé
gének is) — ha élményeit kifejezi.

A külföldi sajtó a cikkek számiban ismerte 
el ezt a munkát a legjobb Japánról szóló 
könyvnek. Ezt a kritikát nyugodtan aláírhat
juk, nemcsak azért, mert megvan benne min
den, ami nz egyre izg.atóbb japán problémát 
legfontosabb részleteiben világosan a nyugati 
olvasó elé tárja, hanem azért is, mert Lajtha 
átélőképessége és megelevenítő művészete az ő 
élményét az olvasóra nézve is élménnyé teszi.

Ez nz egv ok is elég volna arra, hogy a köny
vet és fiatul magyar szerzőjét világszenzáció 
hősévé tegye. Bórcsak mindig ilyen világszen
zációkkal volna dolgunkl

biztosítással vállal Hevít Istvánná, sztica

Barosa uica Tel.: 42-8-01
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Hatalmas 
felhőszakadás

A kapurthalai maharadzsa 
élete Indiában, Párizsban 
a Riviérán és Budapesten

A Meteorológiai Intézet 
jelenti vasárnap:

Nyugat-Európában sze
les és esős, Európa kö
zépső és keleti részein 
túlnyomóan száraz az idő, 
de az orosz síkság felől 
mérsékelt erővel áramló 
hUvös levegő némi lehű
lést okoz. Hazánkban ke

leti északkeleti légáramlással felhűsebb lett az 
égbolt, de csak jelentéktelen futó eső volt egy
két helyen.

Vasárnap délben Budapesten a hőmérséklet 
18 Celsius fok, a tengerszintre átszámított lég
nyomás 763 milliméter, gyengén emelkedő 
Irányzatú.

Várható időjárás a következő huszonnégy 
órára:

Keleti-északkeleti légáramlás. Egy-két helyen 
záporeső, esetleg zivatar. Az éjjeli lehUIés még 
kissé erősödik, a nappali hőmérséklet lassan 
emelkedik-

Vasárnap délután hatalmas felhőszakadás 
vonult végig a fővároson és a pestkörnyéki vá
rosokon. Különösen Kispesten, Csepelen és 
Prstszenterzsébeten okozott komolyabb bajo
kat a nagy esőzés. Kispesten as ÜUői-utat tel
jesen elborította a viz, ugyannyíra, hogy a 
villamosközlekedés la percekig szünetelt. Több 
helyen

a pincék éa lakások te megteltek viszel 
éa a tűzoltókat hívták ki, hogy a nagy víztö
meget kiszivattyúzzák a pincékből és lakások
ból. Csepelen három helyen volt szükséges a 
tűzoltók közreműködésére, Pestszenterzaébelen 
hat esetben. A legnagyobb baj a Vécsey-utea 
44, as Albert-utca 20 alatt, azonkívül a Ferenc 
József-tér éa a Temesváry-utca sarkán lévő 
földszintes épületeknél volt. A rozoga épületek 
teljesen átáztak éa attól kellett tartani, hogy 
a falak beomlanak. Ezekből az épületekből

ki is lakoltatták a lakókat, 
nehogy baleset érje őket. A tűzoltók a késő 
esti órákig dolgoztak.

Locsoiötomio
vásárlásánál ragaszkodjék a 
vörös csíkos

45 év gyártási tapasztalatával 
készült. Kérje kifejezetten a 
vörös csikós EMER6É víz
töm löt és ne fogadjon el 
helyette mást.

GYÁRTJA A MAGYAR RUGGYANTAÁRUGYÁR

A HÉTFŐI NAPLÓ ÉRDEKES ÉS UJ 
SPORTSZOLGÁLATA

A Hétfői Napló a vasárnapi sportesemények 
eredményeit nyomban az események befejezte 
után a főváros közönségének tudomására adja. 
Az Oktogon-téri Savoy-kávéház és a Llpót- 
körutt Club-kávéház kirakataiban elhelyezett 
plakátok eseményhlrdetése nagy közönséget 
gyűjt össze, amely a Hétfői Napló nagyarányú 
sportszervezetének gyors munkája alapján a 
leghamarabb tudja meg a friss sportszenzáció
kat.

— Kaszáskeresztes szervezők letartózta
tása. A jánoshalmai csendőrség szombaton 
éjszaka a pécsi ügyészsvSgre szállította Hat
vány Lajos és Szabó Péter jánoshalmai 
gazdálkodókat, mig a budapesti rendőrség 
holnap szállítja le Kecskés József bánya
munkást, aki a pécsi bányavidék szervezé
sével volt megbízva a kaszáskeresztesek ré
széről. Ez a Kecskés József nemrégiben töl
tötte ki nydlchónapi büntetését kommunista 
bűncselekményekért. Szombaton fogalko- 
zott a pécsi királyi törvényszék vádtanácsa 
Böszörményi és társai felfolyamodásával, 
amelyet letartóztatásuk ellen adtak be. A 
vádtanács elutasította a felfolyamodást s 
igy a letartóztatás érvényben marad.

TÖLTŐTOLLA 
MINERVA

kar. aranytollal 
dern gombnyo- E _ 
ara szívó......... P **•

PAPIRÁRUHÁZ
Kossuth Lajos-u. 20.
Astoria leállóvá' szemben

— Autógázolás. Sulyos autógózolás történt 
Kispesten, a Kossuth-téren, n városháza köze
lében. Debreceni István soffőr egy luxusautó
val elütötte Sebestyén Gyula lakatossegédet, 
aki kerékpáron haladt az úttesten. Sebestyén a 
fején és nz arcán szenvedett sérülésekkel a 
kispesti Lukács-szanatóriumba került. A gázo
lás ügyében megindult az eljárás.

— Halálozás. Kiss Ignác ny. kir. ítélőtáblái 
főigazgató e hó 16-án elhunyt. Temetése hét
főn, 18-án délután 4 órakor lesz a rákoskeresz 
túri izr. temetőben.

Dr. Jakó Endréné 35 éves korában Aranyos 
medgyesen elhunyt. A családi sírboltban temet
ték el. 

FRIEBERT OÍ|>Ö
Elismert jó mlnösógt Legolcsóbb árt
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Á magyar főváros jelenlegi legelőkelőbb ven
dége, a kapurthalai maharadzsa, aki fiával és 
nyolctagú kíséretével lakik a margitszigeti Pa
latínus Nagyszálló tizennégyszobás lakosztá
lyában, egyre jobban rajong Budapestért és 
meghosszabbította ittartózkodását: elhatározta, 
hogy

három hétig marad Budapesten.
Kapurthala ura nemcsak arról nevezetes, hogy 
egyike a leggazdagabb maharadzsáknak, de 
ö a legmodernebb indiai uralkodó. A nemrég
elhunyt gróf Apponyi Henrik, a világhirü ma
gyar utazó és tigrisvadász jó barátja volt Ka
purthala maharadzsájának. Amikor a keleti 
fejedelem elsőizben Magyarországon járt, uta
zásának tulajdonképpeni célja gróf Apponyi 
Henrik meglátogatása volt. Az elhunyt magyar 
utazó tőbbizben volt Kapurthalában a maha
radzsa vendége. Utólsó könyvében sokat irt a 
dúsgazdag keleti uralkodóról. Érdekes, hogy 
ez az egyetlen keleti fejedelem, aki

Indiában is teljesen európai módon ren
dezte be életét.

Kapurthalában Is európai ruhában Jár, flát és 
két leányát francia professzorokkal neveltette. 
Felesége a francia mintára berendezett kapui- 
thalai udvarban éppen olyan szertartásokkal 
fogadja a vendégeket, mint bármely európai

Festetics Sándor gróf 
bizalmas parancsban 
„igazolási" eljárást rendelt el 
a nyilaskeresztes pártban
Harminckét kérdésre kell a párttagoknak válaszolni

Pár nap őta nagy az izgalom a nyilasok
nál. Arról van szó ugyanis, hogy Festetics 
Sándor gróf — a vezér — nagy „gleich- 
saltolást" rendelt el pártja keretén belül. 
Titkos és bizalmas napiparancsok, szigorú 
Utasítások'1 követik egymást, amelyekből 
nem kisebb szenzáció derül ki, mint az, 
hogy a magyar horogkeresztesek soraiba 
sok megbízhatatlan egyén furakodott be, 
sőt az a megdöbbentő eset is előfordult, 
hogy a sárvári főcsoport vezetője Horváth 
Károly — mint a vezér napiparancsa közli 
—< fontos megbízatása mellett

elfelejtett kilépni a helybeli szociálde
mokrata pártból, sőt abban vezető sze

repet Játszik.
Ez a felfedezés annyira felbosszantotta 

Festetics grófot, a nyilasok vezérét, hogy 
vasárnapi bizalmas parancsában

a legszigorúbb személyi igazolásokat 
rendelte el

a budapesti és vidéki csoportoknál. Az ösz- 
szes csoportvezetők két héten belül kötele
sek kitölteni egy ivet, amelyen nem keve
sebb, mint

harminckét kérdés szerepel
és ezek mindegyikére válaszolni kell. Az 
összes tagok személyi adatain kívül köte
lesek bejelenteni dédszüleik, nagyszüleik ne
vét, származási helyét és vallását. Arra is 
kiváncsi a „vezér", hogy a tagok milyen 
„szakképzettséggel" rendelkeznek, milyen 
az olvasottságuk, megfelelnek-e a nemzeti 
szocialista világnézet követelményeinek, 
mennyi iskolát végeztek, azonkívül: nem 
kerültek-e összeütközésbe a büntető tör
vénykönyv paragrafusaival. Festetics gróf 
nem elégszik meg a kérdőív kitöltésével, azt 
is szigorúan megparancsolta az ifjúsági és 
egyéb csoportvezetőknek, hogy minden 
egyes tagtól

kérjék be születési, anyakönyvi bizo
nyítványaikat,

azonkívül az iskolai, szakképzettséget iga
zoló bizonyítványaikat, sőt még erkölcsi bi
zonyítványaikat is, amely két hónapnál ré
gebbi keletű nem lehet. 

RESZKESS!
Holnap ion a

csakis a

PALftCE

nagyur. Gróf Apponyi Henrik megírta ait is, 
hogy a maharadzsa

leányai önálló modern nők,
majgnem azt mondhatni: /lapperek. A fejede
lem egyébként az év kétharmadrészét Európá
ban tölti, Párisban állandó lakása és udvar
tartása van, minden esztendőben a „szezon
ban" a Riviérára is ellátogat. Most ugylátszik 
besorozódott a maharadzsa „stammhelyei" 
közé Budapest is.

Vasárnapra virradó éjszaka előkelő vendé
günk és fia, egy kapurthalai ezredes és hél 
francia hölgy kíséretében a margitszigeti Pic- 
cadilly-étteremben mulatott és táncolt. Innen 
átmentek a szigeti csárdába, ahol ugyanaz a

Berkes Béla cigányprímás húzta fülükbe a 
magyar nótát,

aki a vélsz i hercegnek, ma már Vili. Edivard 
angol királynak is kedvenc cigánya volt.

A társaság vasárnap a szállodában villás
reggelizett, majd a Margitszigeten sétált. Vasár
nap délutáni programjuk: a Király-dij volt.

A Király-dij azonban — csak program ma
radt. A társaság már gálába öltözve, indulásra 
készen állt, amikor a zuhogó eső elriasztotta 
őket a túritól. Otthon maradtak és a vacsorát 
is lakosztályukban fogyasztották el.

A nyilasok körében nagy izgalmat keltett 
a vasárnapi szigorúan bizalmas napiparancs, 
hiszen az iratok s az erkölcsi bizonyitvány 
megszerzése pénzbe kerül és bizony a leg
több tag eddig még a tagsági díjjal is adós 
maradt.

— Sajtóelőadó a rendőrségen. Kozma 
Miklós belügyminiszter az elmúlt héten fo
gadta a lapok rendőri rovatvezetőit és be
jelentette, hogy a rendőri hírszolgálat ér
dekében sajtóelőadói állást honosít meg a 
főkapitányságon. Erre az állásra Oláh Já
nost, a Függetlenség politikai rovatveze
tőjét, a Magyar Országos Tudósító belső 
munkatársát szemelte ki. A belügyminisz
ter bejelentése nagy örömet keltett a rend
őri riporterek kövében, mert ezt a jelentős 
pozíciót olyan személlyel töltötte be, aki 
nemcsak a rendőri riporterek körében és 
a politikai világban, hanem az egész saj
tóban a legnagyobb népszerűségnek örvend 
Oláh János közel tizenöt esztendeje dolgo
zik mint újságíró és ez alatt az idő alatt 
szeretett és megbecsült tagja lett az újságíró 
társadalomnak. Mint a Magyar Országos 
Tudósitó munkatársa, közelről ismerte meg 
a rendőrség nehéz munkáját, de ismeri és 
tudja értékelni a rendőri riporteri munka 
nagy fontosságát is.

— NE UGORJ A VILLAMOSRA. Hajdú Jó- 
zsef 20 éves fővárosi tisztviselő a Szent Imre 
herceg-utón egy mozgásban lévő 61-es villa
mosra akart felugrani. Az ugrás nem sikerült, 
Hajdú lába beleakadt a lépcsőbe és n villamos 
húsz lépésnyire húzta maga után. A szeren 
csétlen fiatalembert koponynalapl töréssel hal 
dokolva szállították a mentők a Rókus-kór- 
házba

— Tolvaj szállódul takarítónő. Stutt Anna 
táncosnő följelentést telt a főkapitányságon, 
hogy a Poulay-utcában lévő Adlon-szállóban 
levő lakásán levő bőröndjéből mintegy kétszáz 
pengő értékű ékszer eltűnt. A nyomozás során 
kiderüli, hogy az artistanő ékszerét Vancsurn 
Józsefné 39 éves takarítónő lopta el. Megálla 
pitotlák, hogy már kétszer volt büntetve. A 
zálogjegyek megkerültek és Vancsuránét letar
tóztatták.

GYERMEKSZANDÁL

IV Kossuth 
Lnlos-u 11

Perimutter Izsák 
síremlékének 
leleplezése

Vasárnap délután avatták fel a művészvilág 
és az izraelita hitfelekezct vezetőinek részvé
telével a rákoskeresztúri temetőben Perimutter 
Izsák festőművész síremlékét. A nagy festőmű
vész síremlékét Szentgyörgyi István szobrász 
készítette el. A művészi alkotás felavató ün
nepélyén a pesti izraelita hitközséget Stern 
Samu elnök vezetésével az elöljáróság, a Szent
egyletet Kramer Miksa elnök és nz elöljárók, 
valamint az Országos Magyar Zsidó Múzeumot 
W ertheiuier Adolf elnök képviselte. A művész
világ minden jelessége eljött, az elhunyt mű
vész emlékének áldozni, élükön Petrovics Elek, 
a Szépművészeti Muzeum nyugalmazott igazga
tója, Csók István, Márk Lajos és sokan mások. 
Dr. Hevesi Ferenc rabbi mélytartalmu síremlék
avató beszédet mondott, majd dr. Barna Ká
roly a pesti izraelita hitközség elöljárója mél
tatta Perimutter Izsákot, aki nagylekü aján
dékot hagyományozott a hitközségnek és a 
zsidó múzeumnak Csók István, Szinyei Morse 
Társaság nevében mondott bensőséges meleg 
beszédet. Végül a Nemzeti Szalon elnöke, Hu- 
bay Andor koszoruzta meg a Nemzeti Szalon 
nevében a sirkövet.

— Ma temetik az öngyilkos Llpovnlczky Gá
bor rendőrfogalmazót. Lipovnlczky Gábor 
rendőrfogalmazói, a közszeretetben állt rend
őrtisztviselőt ma, hétfőn délelőtt 11 órakor he
lyezik örök nyugalomra a farkasréti temető
ben.

— Iskolai találkozói A Nagymező-utcai felső 
kereskedelmi iskola 1896. évben érettségizett 
növendékei 40 éves találkozójukat családtag
jaikkal együtt 1936 május hó 28-án este tart
ják a Gundel városligeti éttermében. Bejelen
téseket kér: Balogh Miksa, Budapest, VIII., Be- 
zerédl-u. 6. (38-1-27.)

Szerdán, május 20-án nyit a

izgalmasan érdekes 
uj nyári helyisége.

a diadalmas amerikai világ- 
táncattrakció, Amerika után 

Páris és Berlin után

Erzsébet királyné-ut 1 
Telefon: 97-0-07

(A volt Jardin de Paris he’.yón)
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Betörőt fogtak el 
a száguldó autón 

Vasárnap délután a Fehérvári-uti vámnál 
szolgálatot teljesítő rendőr egy autóra lett 
figyelmes, amely a megengedettnél nagyobb 
gyorsasággal haladt At a vámon. Megállásra 
szólította fel, de az továbbszáguldott. A 
rendőr egy másik autón üldözőbe vette a 
korait és sikerült megállásra bírni a gép
kocsivezetőt. Kiderült, hogy nz autó utasa 
«gy 

körözött betörő,
Szurbucz Géza volt, aki már többször volt 
büntetve és jelenleg is egy betörésből kifo
lyóin gkörözik országszerte. Legutóbb Er- 
linzer Richárd balalonsznbadii földbirtokos
nál mint urasági inas vállalt állást. Pár nap
pal ezelőtt gazdája távollétiben

feltörte az egyik szekrényt
s onnan kétezer pengő készpénzt és több 
ruhaneműt lopott el. A betörés után meg
szökött, vidéken tartózkodott s vasárnap 
autón a fővárosba igyekezett.

A sofőrnek nagy borravalót Ígért, ha mi
nél gyorsabban hajt. Ennek köszönheti, 
hogy

a rendőrség knrmal közé futott.
Bőröndjében megtalálták az ellopott ruhá
kat, a pénz nagyrészét azonban elköltötte. 
A körözött betörőt letartóztatták.

— Ravasz püspök a nemzeti öntudatról. 
Vasárnap Kecskeméten országos református 
értekezlet volt, amelyen Ravasz László püs
pök a nemzeti öntudat fontosságúról tartott 
előadást. Kifejletté, hogy a nemzeti öntudat 
fejlesztése mennyire fontos minden ország 
sorsára.

— IFJÚ HORTHY ISTVÁN EGYHÁZI FŐ
GONDNOK. A diósgyőri református egyházköz
ség vasárnap tnrtolta évi közgyűlését, amely
nek sorón a diósgyőri állami vasgyárak helyet
tes vezérigazgatóját, ifjú Horthy Istvánt egy
házi főgondnokká választották. Az ünnepélyes 
beiktatás junius 14-én lesz.

— Holnap kezdődik a balatonfüredi Orvos
hét. Vasárnap nz ország minden részéből 350 
nél több résztvevő érkezik a balatonfüredi 
Orvoshétre. Az előadások, amelyeket a legki
válóbb egyetemi tanárok, illetve orvostudósok 
tartanak. hétfőn délelőtt kezdődnek a kormány 
és a különféle testületek képviselőinek jelen
létében. Tizenhét professzor fog előadni szom
bat délig. Balatonfüredi öl minden délután ki
rándulnak az orvosok, hogy a többi nagyobb 
balatoni és fürdőhelyet tanulmányozzák.

— Az Árverési Csarnok aukció kiállítása. 
Pénteken nyílt meg a Postatakarékpénztár Ár
verési Csarnokának 78. művészeti aukció kiál
lítása a Lónyay-utca 30—32. sz. kilóllítási pa
lotában. A kiállítás gazdag és változatos anya
gúval. kitűnő rendezésével művészi szempont
ból is jelentős. A gyűjtemény festményekből, 
szobrokból, antik bútorokból, szőnyegekből és 
egyéb műtárgyakból áll. Különösen a kelet
ázsiai gyűjtemény ezüst- és porcellán-csoportja 
gazdag. A kiállítás hétfőn délután 2-ig marnd 
nyitva. Az árverés május 19-től junius fi ig tart.

— Itozgonylnál 3 kabinetkép 5 P. Kálvin-tér fi.
— A miskolci ügyvédi kamara az ügyvéd

ségért. Ihdiiindcr Béla elnöklésével vasárnap 
a miskolci ügyvédi kamara közgyűlést tartott, 
melynek szónokai állást foglaltak a zugirász.al 
ellen, a törvénykezési illetékek mérsékléséi 
kérték és végül azt javasolták, hogy középfokú 
közigazgatási bíróságot állítsanak fel.

— Gyászistentisztelet Székely Ferenc emlé
kére. A Pesti Izr, Hitközség elöljárósága kedd 
este >í7 órakor a dohányutcai templomban 
Székely Ferenc m. kir. udvari tanácsos, a pesti 
izr. hitközség volt elnöke emlékére gyászisten
tiszteletet rendez.

— Slrkőavatás. Vasárnap délelőtt avatták fel 
h rákoskeresztúri Izraelita temetőben Kovács 
Hcrmannak, a Bethlen-téri izraelita templom
körzet elnökének, Tausz V. I.ipótnak, a zug
lói izr. lemplomegycsiilet elnökének síremlé
két A megható ünnepélyen Stern Samu elnök
letével megjelent a hitközség minden számot
tevő Ingja.

— Utcai rablótámadás Debrecenben. 
Dajka Imre vasutnst vasárnap virradóra a 
Pcterfln-ulcában ismeretlen tettes megtá
madta és elvitte pénztárcáját és értéktár
gyait. A rendőrség megindította a nyomo
zást az éjszakai támadó ellen.

— Az Országos Közművelődési Szövetség 
közgyűlése. Az Országos Közművelődési Szövet
ség vasárnap Szilágyi Sándor kormányfötaná- 
csos elnökletével tartotta meg közgyűlését, 
nmelven rászívott báró Petényi Zsigmond ko
ronaőré*  Lukács György ny. kultuszminiszter 
is. Traegcr Ernő miniszteri tanácsait, a szövet
ség társelnökévé választották.

mAJL'SI - HORTOBÁGYI - JUHTURÖ
lo delta Budapesten IS filter 

Lén-icgc*  változások a menetrendben. Ta
pasztalatok szerint a májusi menetrendváltozá
sokra a közönség nem fordít kellő figyelmet s 
különösen téved a pályaudvarokban: a Nyugati 
helyett a Keletire megy, vagy megfordítva. A 
mai reggeli berlini induláskor 29 utas tévedett 
ilyenformán s az utolsó pillanatban hányát- 
homlok rohant a Nyugati pályaudvarról a Ke
letire. Az ÍBI SZ ezúton is felhívja a figyelmet, 
hogy a reggeli berlini gyorsvonat 7.02 kor indul 
n Keleti pályaudvarról, (és nem a Nyugatiról). 
Ugyancsak a Keleti pályaudvarról indul délután 
14 40 kor a debreceni gyorsvonat, mig a Keleti 
pályaudvar helyett a Déli pályaudvarról indul 
reggel 7.50 kor a grácl gyorsvonat.

Bombarobbanás, lövöldözés, 
gyújtogatás Jeruzsálemben
Jeruzsálem, május 17.

(A Hétfői Napló tudósitójának távirata.) 
A zavargások napról-napra erősödnek. 
Haifában és Jeruzsálemben több honiba 
robbant, Jeruzsálemben’ az egyik moziban 
revolverrel

agyonlőttek egy zsidó lakost.
A mozi előtt tovább folytatódott a lövöldö
zés, aminek ismét

két halálos áldozata
volt. A zavargások vasárnapra virradó éj
szaka és egész vasárnap tovább folytak.

Érdekes rekordok
a gyorsíró versenyen
Országos gyorsiróbajnok: Kappa György, 
hölgybajnok Marguiet Ltvia

A Magyar Gyorsírók Országos Szövetsége 
Tráger Ernő dr. miniszteri tanácsos tízéves 
kormánybiztosi jubileuma alkalmából sorozatos 
ünnepségeket, versenyeket és gyorsíró kiállítást 
rendezett.

Vasárnap befejezésül a Kereskedelmi és Ipar
kamara nagytermében diszgyülés volt, ahol a 
jubiláns lelkesen ünnepelték. Radnay Béla dr. 
és több szónok Triiger Ernő dr. érdemeire mu
tatott rá. Triiger Ernő meghatott szavakban 
mondott köszönetét az ünneplésért.

Este nagy érdeklődés mellett hirdették ki a 
gyors- és gépiróversenyek eredményét. Orszá
gos gyorsiróbajnok

Kappa György országgyűlési gyorsíró, 
percenként 400 szótaggal, a második dijat Fo
dor Antal hírlapíró, a harmadik dijat dr. Ma- 
jcrcsik Sándor országgyűlési gyorsíró nyerte 
cl.

A hölgybajnokságot
percenként 400 szótaggal Margulit Lívia, :■ 
Globus-nyomda tisztviselőnője nyerte el. Ez 
országos jelentőségű rekord, most történt

MriMi szöveteinkből 
legdivatosabb

V E RS E N YSZ A B ÓSÁ C

f emoiton vt 35™
remek szabással, két próbával W tünk 
, VII., ROTTENBILLER-UTCA 4/a, I. emelet

— HIRTELEN MEGHALT A KIRÁLY
DÍJON KÉGL DEZSŐ FÖLDBIRTOKOS, 
AZ ISMERT TURFMEN. A vasárnapi Ki
lói (/-díjnak tragikus áldozata van: Kcgl 
Dezső hatvan esztendős csalni földbirtokos 
az izgalmak következtében a versenypályán 
este hét óra tájban szivszéllnidést kapott és 
mire a mentők kiérkeztek, meghalt. A ha
talmas, robusztus termetű nagybirtokos év
tizedek óta ismert és kedvelt alakja volt n 
lurf világának, állandó vendége a galopp
versenyeknek. Baráti szálak fűzték az is
tállótulajdonosokhoz és különösen a Lut- 
zcnbacher—Blaskovich istállóval állott szo
rosabb összeköttetésben

— A Rábába sülyesztetc a lopott kerék
párokat a fiatalkorúak betörőbandája. A 
győri rendőrség vasárnap kilenc jócsalád
ból való fiúból álló belörőbandát tartózta
tott le. Betöréseken kívül főleg kerékpárlo- 
pással foglalkoztak a banda tagjai. A lo
pott kerékpárokat a Rábába sülyesztetlék 
és amikor szükségük volt azokra, kötéllel 
kihúzták onnan.

— Tűz az Erzsébct-köriiton. Vasárnap este 
félkücnc tájban nz Erzsébct-körul 38. szórna 
házban a Hammerli-téle kesztyüsüzlet transz
parense kigyulladt. A központi és a VII. kerü
leti őrségek vonultak ki és tízperces munka 
után eloltották a tüzet. A tűznek óriási néző 
közönsége volt, úgyhogy n kerületi kapitány
ságról rendőröket kellett kivezényelni a rend

— A VÉGREHAJTÓK KÖZGYŰLÉSE. Vasár 
nap délelőtt tartotta 40. jubiláris közgyűlését 
a Végrehajtók Országos Egyesülete a járás
bíróság épületében. Dr. Scliweitzcr Brúnó el
nöki megnyitójában ismertette a végrehajtók 
sérelmeit. Követelte, hogy a 25 pengőn aluli és 
a hagyatéki ügyeket is a végrehajtókon keresz
tül bonyolítsák le. A titkári és pénztárosi je
lentések után megválasztották n tisztikart. El
nök lett dr, Schmeitzcr Brúnó. Végül dr. Jávor- 
nitzky Jenő, a KANSz vezértitkára, szólalt fel.

— Az osztrák sajtófőnök ma előadást tart 
Budapesten. Ludivig Ede rendkívüli követ 
és meghatlmazott miniszter, nz osztrák kor
mány sajtófőnöke hétfőn este felhőikor Bu
dapesten a parlamenti muzeuni tanácster
mében a Magyar-Osztrák Társaság meghí
vására előadást tart Das Werden des netten 
("isterreichs címen. Minden érdeklődőt szí
vesen látnak.

— Május 30-án nyílik meg a Fő*árost  Nagy 
Cirkusz. Fényes György igazgató yasArnap meg
érkezett Londonból repülőgépen és még a re
pülőtéren volt alkalmunk beszélni vele. — Nem 
árulok cl egyelőre semmit — mondja Fényes 
igazgató —, de egy biztos: a pesti közönség 
meg lesz velem elégedve. Olyan műsort fogok 
nyújtani, amilyen bátran mondhatom —, még 
nem volt Pesten. London. Paris, Berlin és 
Stockholmból jönnek a legjobb artisták, hogy 
n régi békevilág magasnivóju pesti cirkiiszcletc 
támadjon újra fel.

Halfában megint gyújtogattak a láza
dók és a tűz igen nagy károkat okozott.

A mohamedán-zsidó zavargások zsidó ha
lottjait vasárnap temették. A temetésen 
többezer zsidó vett részt és a zsidó boltok 
a gyász jeléül zárva maradtak. A helyzet 
rendkívül feszült.

A mohamedánok kitartanak az általá
nos sztrájk mellett

és úgy mohamedán, mint zsidó körökben 
igen nagy a nyugtalanság.

ugyanis először, hogy gyorsirónö versenyben 
400 szótagot irt. A második Schmidt Kornélia 
tanárnő, 300 szótaggal.

A középiskolai bajnokság
nyertese Bónis János, a Barcsay-utcai gimná
zium most érettségiző diákja 400 szótaggal, 2. 
Színák Zoltán, 3. Kálmán Miklós, az Eötvös- 
reál hetedikes növendéke. Az utóbbiak 350 szó
taggal.

német verseny első diját 300 szótaggal 
Vándor Ervin hírlapíró nyerte. Második Rad- 
nay Kurt, a Fáy András-reál hetedikes növen
déke.

Az iskolák közti Gömbös-vándordljat
a Lőnyay-utcai református gimnázium nyerte, 
22 sikeres versenyzővel, 2. Madách-re&l, 3. 
Radnay-szakiskola.

A gépiróversenyben a közalkalmazottak cso
portjában Tögel Ilona tisztviselőnő és Huba 
Irén kaposvári tisztviselőnő elsők lettek a má
solási versenyben. A magánalkalmazottak cso
portjában Mahler Klára, Dénes Lívia és Szte 

| rényi Irén tisztviselőnők nyerték az első dija- 
' kát.

— Dr. Donáth Gyula ünneplése az elme
orvosok egyesületében. Vasárnap délelőtt 
rendkívüli közgyűlést tartott a Magyar El
meorvosok Egyesülete, amelyen dr. Donáth 
Gyula egyetemi tanárt, az egyesület 86 éves 
tiszteletbeli tagját ünnepelték és nyújtottak 
át neki díszoklevelet.

— Elfogták a budapesti lakások névtáb
láinak tolvaját. A Teleki-téren szolgálatot 
teljesítő detektiveknek feltűnt egy fiatalem
ber, aki tiz réz-névtáblát kínált eladásra. 
Igazolásra szólitották. Kiderült, hogy Hor
váth Sándor a neve, hanninckétéves, rovott- 
múltú lakatossegéd. Horváth bevallotta, 
hogy másfél év óta lopkodja a budapesti la
kások ajtajáról a réz-ncvtáblákat. Volt olyan 
nap is, amikor egy házban az összes név
táblákat leszerelte. A táblák egy részét or
gazdáknak törmelékben eladta, másrészük
ről lecsiszolta a nevet, azután mint állás
nélküli csiszoló jelentkezett a lakásokban, 
megrendelést gyűjtött és uj nevet vésett a 
táblákra. Horváthot letartóztatták.

— Uj főgondnok a miskolci református 
egyházban. A miskolci református egyház
község vasárnap beiktatta uj főgondnokút, 
Barabási Kun József egyetemi tanárt. Far
kas István református püspök beiktatta 
tisztségébe Barabási Kun Józsefet, aki szék
foglaló beszédében azt hangoztatta, hogy 
ma van igazán szükség a kálvinista purita
nizmusra.

— Nemzetközi vasúti kongresszus Pécseit. 
Kilenc nemzet és pedig: bolgár, olasz, jugo
szláv. német, osztrák, norvég, svéd, holland és 
magyar vasutak főtiszlviselöi kongresszusra 
gyűltek össze, amelyen larifamódositási javas 
latokat bezélnek meg. A külföldről érkező 
vasutas főtisztviselőket dr. Seidl József minisz
teri tanácsos, üzletigazgató és dr. Tóth Sándor 
helyettes üzletigazgató fogadták ünnepélyesen. 
A tanácskozások hétfőn kezdődnek.

— Tavaszi divatszövetből mérték után 35 
pengőért remekszabúsu férfiöltönyt vagy felöl
tőt készít két próbával a Versenyszabóság. VII.. 
Rottenbiller-utca 4/a. I. emelet.

— Felhivjjuk olvasóink figyelmét László 
Sándor 40 éves Uriszabóságára. József-körut 45. 
sz., akit mindenki a legnagyobb bizalommal ke
reshet fel. mert szakképzett munkásokkal ké
szít legdivatosabb tavaszi szövetekből mérték 
után, remek szabással 40 pcngőérl férfiruhát.

— Budapest és Marseille kikötője. Marseille 
izgalmas, érdekes szépségektől fütött életét 
plántálta át Budapest szivébe egy vérbeli mii- 
'ész: Paán József. Egy valódi életet lehelő, 
lihegő, dúridozó kikötőnegyed, hamisítatlan 
színekkel, zenével, tánccal, vízzel és hajóval. 
Igazán eláll a szívverés a gyönyörűségtől, aho
gyan a Jardin d’Atelier-bcn ez a művészi kom
plexum felépült. Ilyet Pmt még nem látott, 
amit ilt nyújtanak szépségben, érdekességben, 
műsorban, az felülmúl mindent, ez párisibb Pa
risnál is...

A vidéki bajnokságot remek finissel d r. 
Hedry Lőrinc főispán egri csapata nyerte 
meg, bemutatjuk a döntő partit Kaposvár ellen:

4 A, K, 9, 8, 3
V 6
0 A, 10, 8, 4
4. A, 10,8

♦ 7, 6, 5, 4
9 D, 5, 3
0 K, 5
4*  D, 9, 7, 5

♦ D, 10, 2
<7 A, B, 9, 7
0 D, B, 7, 6,3
* 2

♦ B
V K, 10, 8, 4,2
0 9, 2
4. K, B, 6, 4,3

Licit; Észak Kelet Dél Nyugat
1 pikk — 2 kör —
3 káró — 3 szán —

Indítás treff ötös, felvevő üt az asztalon a 
treff nyolcassal és ezt Kelet nem tudja fedni! 
Felvevőnek most dönteni kell, hogy milyen 
sánszot játszik meg. Felvevő egy merész hú
zással a nikk hármast hívja meg, Kelet üt a 
pikk dámával és kört hiv. Dél kétségbeejtő 
helyzetében beüt n királlyal, ez rajta marad, 
egy „boldog sóhaj“, most már megvan a parti, 
ütött 4 pikket, 3 treffet, 1 kört, 1 kárót. A fel
vevő, a hires brigdc mecénás, a brilliáns tech
nikájú dr. Szigeti Pál földbirtokos, most 
már az „egri hős“ bridge melléknevet Is meg
kapta. A másik asztalnál ugyancsak 3 szánt 
játszottak de — öt bukással!

♦

Megkezdődött a nyári bridgeszezón, köl
töznek a bridgeszalónok. Dr. Molnár Harry 
vezetése alatt már holnap, kedden megkez
dődnek a keddi és csütörtöki állandó páros
versenyek a Dunacorso-k&véh&z pálmater- 
raszán. Hetenként kétszer este 9 órakor 
kezdődnek a versenyek, amelyek kiosztott 
lapokkal, amerikai rendszerrel folynak. 
Minden pár összekerül egymással a küzdel
mek során. A tavalyi dr. Molnár-féle verse
nyeken edződött erős teammé a vegyész
csapat is, amely az év legnagyobb bridge- 
csatáját: a Hétfői Napló vállalati versenyét 
nyerte.

*

Az Unió-, Szabadság-, Országház- és Pár*  
lament-k&véház bridgeszalónjai nyárra fu
zionáltak és a Kossuth Lajos-téri kerthelyi
ségbe költöznek — 24 tulajdonossal. Kürti 
Aranka a Szeiffert-k&véházba Vermes és 
Friedmann a Lukácsba, a Belvárosi-kévé- 
házi Kovács—Bencsikné bridgeszalón pedig 
a margitszigeti Afcír/cus-cukrászda külön- 
helyiségébe költözik nyárra. A Splendid 
szalonja a Fasorban üti fel tanyáját.

★

Holnap, kedden este órakor nyílik meg 
az Unió Latvn Tennisz Club Átalakított uj 
nyári helyisége klubvacsora keretében a Thö- 
köly-ut 115. számú klubban. Ezen a vacsorán 
avatják fel az uj „bridgelugasokat".

moTTEinE KIRÁLYU.16.1
Cl 11 fi ÓZÓ 161 38

Helyreigazító nyilatkozat
„Valótlan az, hogy: 1. egy állítólag elfogott 

újpesti valutasiher útlevelét zempléni hatóság 
állította ki és ö kijelentette volna, hogy mivel 
Újpesten nem tudott útlevelet szerezni, azért 
csináltatott Sárospatakon útlevelet; 2. hogy a 
főjegyző bárkinek adott igazoló Írást, aki két 
sárospataki tanú kisérctében jelent meg elölte 
és aki megfizette a kívánt dijai; 3. hogy dr. 
Schweiger László főjegyző, a főjegyzői irattár
ból szombaton egy aktatáskában iratokat vitt 
el; 4. hogy a főjegyző felesége vasárnap eluta
zott Sárospatakról, de a főjegyző egyelőre nem 
hagyhatja el u községet, minden lépését csend
őrök figyelik; 5. hogy a főjegyző bármiről és 
bárkinek adott igazolványt, ha megkapta a kí
vánt külön díjazást. Ellenben való az: 1. Dá
vid Lajos és Bornstein Miksa részére a fő
jegyző kiadta a kért illetőségi és személyazo
nossági bizonyítványokat, mivel a sárospataki 
izraelita rabbi cs 3—3 tekintélyes sárospataki 
kereskedő igazolták, hogy nevezetlek törvényes 
atvjai 1921. évet megelőző 10 éven át Sáros
patakon laklak s itt a közterhekhez hozzájá
rulták Ezen bizonyítványokat vitéz Csajka 
Endre községi főbíró, illetve Leskó István tör- 
vénybiró és ifj. Stcfúii János tanácsos aláír
ták; 2. hogy n főjegyző az egyes bizonyítvá
nyokért csak a vármegyei szabályrendeletben 
megállapított 1—1 pengő dijakat szedte; 3. hogy 
sohasem állott egy percig sem csendőri fel
ügyelet alatt és lemondása után 193fi. évi már
cius 6-án költözött el családjával együtt Sáros
patakról; 4. hogy a főjegyző a vele szemben 
megválasztása óta megnyilvánult ellenséges köz
hangulat miatti clkedvctlcnedés miatt mondott 
le állásáról; 5. hogy a főjegyző magániratait 
gróf Hoyns Viktor főszolgabíró jelenlétében 
vette át a községházán. Dr. Schweiger László 
s. k., ügyvéd, volt sárospataki vezető jegyző.”-
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SZÍNHÁZ-MOZI

Vasárnap este a Zeneakadémián egy tánc- 
csodagyermek debütált: a tízéves Farkat 
Évike, aki máris uj csillagnak számit a tánc
művészet egén.

Szenkár Dezső, a kiváló muzsikus és kar
mester oroszországi vendégszereplése után 
Budapestre érkezett.

Nagy érdeklődés előzi meg a legújabb ma
gyarra szinkronizált filmet, Mag Károly „Siva
tagon keresztül" cimü kalandos regényének 
filmváltozatát, amelyet a cenzúrabizottság is 
azzal engedélyezett, hogy a legtökéletesebben 
sikerült magyar szinkronizálás.

Május 24-én a nyári Budapest egyik legérde
kesebb eseménye készül a Király Színházban: 
ez Fcleky Kamii táncképzőjének vizsgaelőadása 
lesz, amelyen a növendékek produkcióin kivül 
Radó Sándor, Kőváry Gyula, László Miklós, 
Peti Sándor, Komlót Vilmos vidám jelenetekben 
mint vizsgázó tanulók lépnek fel.

A HÉT FILMESEMÉNYE:

A BOLDOGSÁG. Természetes, hogy fran
cia film, tehát különlegesen finom és mű
vészi. Ahogy valaha a színpadokat uralta a 
francia vígjáték, a francia esprit szipor
kázó, fordulatos exportterméke, most ugy 
hódítja meg a film birodalmát a gall szel
lem. Gondoljunk csak a közelmúlt örvény 
cimü filmjére, amely szinte történésnélküli, 
csendes, halk lélekdrámája egy emberpár
nak és amelv film mégis hogy felkavarta a 
pesti publikumot. A francia film mindig 
problémát ad a könnyű szórakozást kereső 
publikumnak, de nem nagyképűen és ala
posan, hanem csak ugy odavetve. Mindig 
van uj mondanivalója, mert mindig talál 
újat abban a nagy rezervoárban, amelyet 
életnek nevezünk. A furcsa sorsokat, az 
érdekes embereket keresi a francia film, 
amely Henry Bernstein darabjában, a Bol
dogságban egyik csúcsteljesítményét 
nyújtja. Az ízes kispörkölt helyett a delikát 
konyha minden Ínyencsége csiklandozza a 
publikum érzékeit. A színészek? Merem ál
lítani, hogy a főszereplő Charles Boyer-ue 
(A Csata hőse) beleszerelmesedett fél Bu
dapest leány- és asszonyifjusága. Talán 
még az idősebb korosztály is. Pedig nem 
tipikus szépfiu, — de nagy művész. Majd
nem csúnya, mégis milyen elragadóan fen
séges a sztári kötelességek hínárjában fu - 
dokió Gaby Aforfap, a franciák nagy szí
nésznője. Azután ott van egy ifjú hölgy, 
Paulette Dubost, aki egy varrólány kis sze
repében az ellenkező nemet gyújtotta láng
ra. Angyali kis teremtés. A filmnek megér
demelten óriási sikere van a Royal Apolló
ban és a Fórumban.

A HÉT TÖBBI FILMJEI!

ROSE MARIÉ. Kanada vadregénye, „irtjei. 
csodaszép tájai elevenednek meg a filmen, az 
előtérben pedig két csodahangu énekes, a bű
bájos Jeanette MacDonald s a tökéletes Nelson 
Eddie dalolnak. A vadregényes romantikája 
operettet mesés gazdagsággal prezentálta a 
Metró-gyár, és nagy sikerrel mutata be a 
Scala. — AZ UTOLSÓ ÉJSZAKA. A fiatal ame
rikai iró és egv lengyel telepesleány végzetes 
szerelméről szói a történet. Az iró nős, a leány 
menyasszony: kész a tragédia. Garry Cooper 
sok őszlnleségpel és mílyséRR-l. Anna St'n pr- 
dig megható, fiatalos lángolással, sok helyen 
humorral szolgálja a filmet, amit a közönség 
szívesen fogadott a Radiusban és a Kamara- 
bán. _ DONOGO TONKA. Anny Ondra lég 
ujahb filmje, rendkívül jól sikerült. Szatirikus 
vígjáték ez az aranyvárosból, amelynek tün
dére természetesen a bűbájosán ennivaló Anny 
Ondra, akit végre kitünően rendezett Reinhotd 
Schiintzel. Partnere, Albert Schönhalt is re
mek. Ai Uránia és a Bécsi játssza a filmet si
kerrel. 

Kawne Henöura
legp-randiosusabb alakítása

ODAADAS
Csütörtökön: RADIUS

* A szent és a rajongója. Ágnes Gűnther re
génye mn már világhirü, természetesen, hogy 
felfedezte a film és a nagy irodalmi sikert 
film-világsikerré teljesítette ki. A herceg első 
házasságából származó felnőtt leánya és a her
ceg második felesége beleszeretnek egy fiatal 
festőművészbe és ez végzetes helyzet elé óllil a 
a különös hármast. A festőművész elmenekül, 
a leány szinte gyógyíthatatlan lelkibctcg lesz, 
az asszonyt pedig egy autószerencsétlenség éri. 
Sok minden történik, mig a fiú, akiből közben 
híres festőművész lesz, rátalál a kis hercegkis
asszonyra. aki valamilyen túlvilág! rajongással 
várja szerelmesét. A film n német fiatalok 
filmje. — iiansic Knoteck az élen.

Filmvexérefi pofozkodása a Hunniában
mit csinált Mister Rapaport a Mirscfia~g$erekícet?

A FAIR PLAY hazája volt mindig a 
Hunnia filmgyár, a tisztességes, szorgal
mas munka területe, uhol lázas igyekezet
tel „látástól vakulásig" dolgoztak azok, 
akiket jószerencséjűk, vagy tehetségük ve
tett ide. Bingert János dr., a filmgyár ki
váló igazgatója a maga úri modorával 
adja meg itt azt a tónust, amely nem en
gedte, hogy a kisebb-nagyobb vélemény
különbségek elfajuljanak és hangos bot
ránnyá szélesedjenek ki. Külföldieknek 
kellett Pestre jönniök, hogy inszcenálják a 
Ilinniában, fennállása óta az első 
tettleges botrányt, amely a jelel: 
szerint a rendőrséget és a bíróságot is fog
lalkoztatni fogja.

MISTER RAPAPORT, a botrány egyik 
főszereplője jól ismert Pesten. Annakide
jén, amikor az Universal gyártási osztálya 
élén Joe Pasternak készítette a Gaál Fran- 
ciska-filmeket, ez a különben igen kedves, 
mosolygós, zömök úriember gyakran volt 
látható a pesti szórakozóhelyeken. Mister 
Rapaport ugyanis az Universal bécsi fiók
jának volt a főnöke és mint ilyen, egyút
tal keleteurópai vezér is. Miután az Uni
versal gyártása felszámolt Európában, Joe 
Pasternak munkájára Amerikában igényt 
tartottak, de Rapaport megvált a bécsi 
Universal vezetésétől és önálló fii mvállal
kozó lett. Miután kiszámította, hogy Pes
ten sokkal olcsóbban gyárthat filmet, mint 
Béesben, Pestre hozta a kis Mlrschát, ezt 
a lengyel-francia csodagyereket és Gaál 
Bélával megrendeztetett egy németnyelvű 
filmet. .4 film felvételei kissé elhúzódtak. 
Mister Rapaport egyre idegesebb lett a 
szaporodó költségek miatt és elrendelte, 
hogy fokozottabb tempóban, ha kell, a 
késő éjszakai órákig is dolgozzanak az 
atelierben.

A KIS MIRSCHA egy ideig bírta is az 
iramot, azután panaszkodni kezdett me
nedzserének, Kurt Rosnernek, hogy álmos, 
fáradt és nem bírja az erőltetett 
munkát. A menedzser előbb szépszeré
vel igyekezett megértetni Rapaport tál, 
hogy a gyerek egészségét és életét mégsem 
lehet feláldozni egy filmnek és mikor nem 
talált megértésre, egyszerűen abba
hagyatta a m u n k á t. Aludja ki magát 
a szegény gyerek ...

ÉKTELEN DÜHBE gurult Rapaport, 
amikor meghallotta, hogy miért állt le a 
munka. A Hunnia folyosóin végigrohanva 
hangos szitkokkal kereste a menedzsert, 
akit meg is talált a borbélynál. Éppen 
szappanozták, amikor Rapaport lerohanta. 
K ét-háro m pofon csattant, majd 
vad dulakodás kezdődött, amely felverte 
az egész épületet. A verekedő filmeseket a 
diszletmunkások választották el. Az ügy 
mint halljuk „lovagias" útra terelődött. 
Kurt Rosner állítólag a rendőrségre sietett 
és testi sértés miatt feljelentést tett Rapa
port ellen.

d„Tudod, apuskám, mi 
az hat hónapig eige- 
nesből élni?" — pana
szolja most minden
sodródás világbajnoka, 
sajátból, apuskám, jól

Dénes Oszkár 
a külföldön és 

a kültelken
felé keserűen a
Dénes Oszkár: „A , 
figyelj, hat hónapja egy grandot se keres
tem."

— Mi azt — kérdezzük ijedten — hát 
kezd oszladozni az a legenda, amelyet Dé
nes Oszkár köré kerítettek kedvenc képes
lapjaink? Csak nincs valami baj mind
nyájunk Oszkárával? Mi az, hát London, 
Páris, Bécs, ahol hónapokig időzött és tár
gyalt, nem tudott megállapodni a kitűnő 
kőmikus színésszel, aki régebben külkeres
kedelmi forgalmunkban a nevetés-export 
mérlegét oly előnyösen billentette a ma
gyar színészet javára? Miután nehéz fon
tokért, dollárokért, sőt hollandi forintokért 
mérte harminckét egészséges foga: „Digl- 
digi-dlcke-daum" értékes tudományát, le
het-e az és merhetjük-e remélni, hogy mi 

MAY KÁROLY első regénye filmen
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szegény magyarok is megfizethessük 
Oszlnk széles mosolyát? A jelek szerint 
ítélve igent Oszlókkal ugyanis, mint hall
juk, Pásztorék vállalkozásában a Fővárosi 
Operettszlnház tárgyalt a Szegeden bemu
tatott Csodahajó pesti premierjével kap
csolatban. E: a Csodahajó azonban fél
úton, tehát már Szolnoknál zátonyra fu
tott Oszink sziklaszilárd igényein. Ellen
ben most ajánlatot tett neki Erdélyi Mi
hály, a kültelki színházi tröszt vezére: tel
jes anyagi felkészültséggel. Miért ne? 
Oszink mindig demokrata volt, mindig 
szerette a „dohányt" és sohasem szeretett 
„eigenesből" élni. ..

Kezdetben arról érte- 
Muréti Lili sültünk, hogy Muráti 

ruzsos autója éíH egy fess kis piros 
sportkocsit vett magá

nak, amely legfeljebb annyiban különbö
zik a tüzoltókocsik vadpiros ábrázatjától, 
hogy hát ez jóval kisebb. Később az autó
vezetési tanfolyam minden fázisáról kime
rítően értesültünk nagy és komoly lap
jainkból, ahol szinte állandó rovatot nyi
tottak abból a célból, hogy a közönség 
Isten ments! tájékozatlanul ne maradjon 
Muráti Lili délutánjairól és estéiről. Leg
utóbb egy autókaramboljáról értesültünk, 
az egyik legtekintélyesebb délutáni lap 
igen előkelő helyen méltatta ama világra
szóló tényt, hogy Muráti Lili az autó zo
máncának folytonossági hiányát saját rú
zsával pótolta ...

Hát ott tartunk, hogy a Vígszínháznak 
ez a tehetséges, fiatal tagja, aki mellesleg 
éppen a szinház negyvenéves jubileumára 
előadott Molnár-darab női főszerepét is 
játssza — autós-primadonna lett. Sze
gényke, nem ő t e h e t r 6 l a. Ez az első 
játéka. Csak ő tudja, hogy mit érzett ak
kor, amikor először a volán mellé ült. 
népszerűségének azzal a hendikepjével, 
hogy eddig túlságosan szegény volt és túl
ságosan sokat nélkülözött. Amig a szegény 
vidéki uricsalád gyereke hatvan pengős 
havi apanázzsal Pestre kerülhetett és itt 
szinipüvészetet tanult — bizony sokszor 
nem ebédelt és sokszor nem vacsorázott. 
De nem a fiús vonal kedvéért.

Bocsássák meg hát Muráti Lilinek ezt 
az első igazi passzióját. Vegyék le 
napirendről Muráti Lili kis piros ko
csiját, hogy amikor Molnár Ferenc Cin
kéje felsóbajt, ne mondja senki a támlás
székből:

— Nini, ez a Muráti Lili, aki ruzsozza 
at autóját?!

Scitovszky Béla volt
Még QZ történt belügyminiszter veze-

a héten térével megalakult „Pál-
'r las" filmgyártó r. t.,

amely Bullával már elkészítette első film
jét, nagy gyártási programmot dolgozott ki 
októberi kezdettel. Többek között egy fel
tűnő szerződtetést perfektuált. Debrecen
ből egy nagy magyar-német film főszere
pére lekötötte Es zengi Olgát, akit o 
Nemzeti Szinház is szerződtetett s akinek 
szerződtetését, mint múlt héten jelentet
tük, még nem hagyta jóvá a kultuszmi
nisztérium. A próbafelvételek remekül si
kerültek és a Bajor-tón usu szi 
nőre nagy jövő vár a film terén. Ugyan
ez a társaság németnyelvű próbafelvételt 
csináltatott Jávor Pálról is és ez is ki
tünően sikerült. Palink a Denevér Őrlőm 
szerepét játssza németül-magyarul. — 
Hans Bárt se h, a színházi világügynök
ség vezére két hétig Pesten tartózkodott 
feleségével, Palástiig Irénnel együtt. Hans 
B árts eh két hét alatt szinte magához 
ragadta a legtöbb pesti iró munkáinak ki
adási jogát a külföld számára. Több mint 
kétszáz színpadi és filmkéziratot vitt ma
gával, hogy ezeket Londonban, New York
ban elhelyezze. Mig Pesten tartózkodott, 
Tamás István, a kitűnő fiatal Iró értesí
tést kapott londoni irodájától, hogy 
Edénkért cimü darabját, amelyet Per-

ten sohasem mutattak be, Londonban a 
Globe Theatre és New Yorkban a MoroscO 
szinház tűzi őszi műsorába.

Tavaszi vendégeink sorra elhagyják Bu
dapestet. Molnár Ferenc vasárnap el
utazott. Egyelőre Bécsbe megy, de Ígéretet 
tett, hogy rövidesen visszajön. A l p á r, 
Gitta is pakol, hétfőn visszavonhatat
lanul utazik Londonba, de ősszel ismét 
itthon lesz. Bársony Rózsi is befejezi 
vendégjátékát a Fővárosi Operettszlnház- 
bán, délelőttönként máris szorgalmasan 
próbál az uj európai turnéjára. Az „Én és 
a kis öcsém" cimü Szilágyi operettet vi
szik turnéra Svájc, Belgium, Hollandia ét 
párisi állomásokkal, Bársony Rózsi part
nere Ottó Walburg lesz. A kitűnő német 
színész, aki most Pesten van, Kabos egy
kori szerepét játssza. — A nyári Budán 
„Csárdás" lesz a divatos tánc, legalább 
is erre lehet következtetni a Színkör uj 
darabjának elméből. A komoly próbák e 
hét végén kezdődnek II o nt hy Hanná
val, F e j e s Terivel, Törzs Jenővel ét 
Verebes Ernővel a főszerepekben.

A legújabb pesti társasjáték a színészeit 
között a következő: Ml LESZ A NYÁRON^ 
Sokan komoly formában játsszák, sokan 
tréfásan. A Lipót-köruti müvészkávéhát 
asztaltársasága, amelynek Gárdonyi La
jos a humoristája a tavalyi szegedi ün
nepi játékokkal kapcsolatos pereskedésekre 
célozva a következőt javasolta: Meg le
hetne rendezni a ligeti tavon a 
Glaucost, azután ismét három hónapig 
próbálni lehetne Somlap Artúr vezeté
sével a Gellérthegyen a Judást — mert 
ugyebár, előadásra nem is gondolunk . . .

A kormányzó jelenlétében 
mondott József főherceg 
elnöki beszédet 
az Akadémián

Ünnepélyes üléssel végződött vasárnap 
délelőtt a Magyar Tudományos Akadémia 
ezévi nagyboté. Megjelent az. ülésen felesé
gével a kormányzó, továbbá Auguszta ét 
Magdolna főhercegnők, Darányi Kálmán és 
lló'man Bálint miniszterek, valamint előke
lőségek hosszú sora. József főherceg elnö
költ az. ülésen. Kegyelettel emlékezett meg 
elődjeiről, főképp Berzeviczy Albertról, 
Hangsúlyozta, hogy az Akadémiában bízto- 
sittmi kell a nemzeti egyéniséget, de figye
lemmel kell kisérni a társnemzetek tudo
mányos működését is és összeköttetést kell 
velük fenntartani. Ez nincs ellentétben az
zal, hogy a tudomány, irodalom és nyelv, 
fejlesztésével nemzeti ügyet szolgáljunk. 
Lelkesen ünnepelte a közönség beszédéért 
a főherceget.

Voinovich Géza főtitkár számolt be ag 
Akadémia elmúlt esztendejének eseményei
ről. Beszélt ezután a nyelvünk romlása el
len folytatott küzdelemről Is. Végül enun- 
ciálta, hogy Rados Géza, a nagy tudós 
kapta az idei nagy jutalmat. Lenhossék Mi
hály másodelnök az Akadémia első két el
nökéről, gróf Teleki Józsefről és gróf Des- 
setvffy Emilről mondott emlékbeszédet. 
Schütz Antal Prohászka Ottokárról, mint 
akadémikusról beszélt. József főherceg 
zárószavaival ért véget az ülés, amely után 
a jelenvoltak ünnepi ebéden vettek részt, 
ahol több felszólalás hangzott el.

Csoda 8 vizek közi:
megnyílt a gyönyörű

PÁRISIÉN GRILL
Szép időben a kék Duna 
partién, csillagos ég alatt 
— rossz időben kellemes 
fedett helyiségben táncol 
a közönség

Asztalrendelés: 18-8-09 és 20-9-05
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ÚGY SZÉP A FUTBALLÉLET, HA ZAJLIK...?

Botrány a Phöbus-meccsen, a Hungária 
újabb győzelemmel befejezte a szezont, 

a Ferencváros berúgta a századik gólt 
Még egy forduló és vége az ádáz egyéves harcnak

Váratlan vihart váltat! ki a PhŐbus--Budai mérkőzés, amely a Phöbus KK-sze- 
rcplését bebiztosította. Botrány és tüntetés zaja verte fel a Beszkárt tribünjét... 
futball alig volt, izgalom annál inkább. Esemény még az újpest remek szereplése és 
formája, továbbá az, hogy a Hungária, az uj bajnok, vasárnap befejezte a bajnoki 
küzdelmeket és pedig Debrecenben újabb győzelemmel. A Ferencváros az Attilának 
rúgta a századik bajnoki gólját.

Szidalmak záporában, tömegigazolta
tással fűszerezve vívta meg áldatlan 

harcát a két „testvércsapat**
PHÖBUS—„BUDAI 11“ 7:1 (4:1)

Reménytelen záporeső köszönti a Beszkárt- 
pályára tóduló esernyő*  tömeget Előmékőzésiil 
a Phöbus—Budai „testvérharcot" tálalták fel 
A Phöbusnak feltétlenül kell a pont, hogy biz
tosítsa a Kőzépeurópai Kupában való részvé
telét, a Budai viszont érdektelen. Alig kezdődik 
el a játék,

a közönség egyrészc sértegető kifejezések
kel Illeti Klug bírót, aki felháborodva le

állítja a meccset.
Percek múlva azonban kiengcszlelődik. Az eső 
alaposan veri az állóhely-közönséget, úgyhogy 
felhangzik kórusban a kérelem:

— Nyissák ki... nyissák ki...
Tudniillik a tribünre vezető belsőbejárati 

kapuk kinyitásáért csengett a közönség, ami 
hamarosan ineg is történt, úgyhogy a bőrig

rágás követi. Majd P. Szabó kornerét Turay 
II. be/efell. 3:0.

— Pfujl Pfuj! — zug a bosszankodó tömeg.
Végre a Budai megembereli magát és szépen 

dolgoz ki egy akciót, amelyből Schuster nz 
egyetlen gólt lövi. 3:1. Közvetlenül utána Szi
kár körülbelül negyven méterről lö egy labdát 
a kapura, szépen, ívben repül a kis huncut jó
szág, de Havas kapus melléfog és javul a gól
arány. 4:1.

A félidő végen hatalmas füttykoncert kiséri 
a budai játékosokat nz öltözőig. A szünetben 

egész sereg becsületsértés hangzott el, 
úgyhogy a rendőrök valóságon tömegigazo

lást kényszerültek csinálni.
A második félidő nyugodt hétközi tréning 

képét mulatta. A budai játékosok esetlenek- 
botlanak, forognak, peregnek és feltűnően 
csigalassuak. Hosszú negyedórára unalom ül

A fi. percben Kocsis fejéről röppent először a 
hálóba a labda, aztán Pusztai kacsázó lab
dáját Kállai rakja be, 2:0. M.)st aztán lövés 
lövés után zudul a szegedi kapura,

az Újpest óriási fölényben van
s így egymásután születnek a gólok. Előbb Ba
logh, majd harmincméteres szabadrúgással 
Szűcs a gólszerző. A Szeged Korányi II. révén 
offszájdgvanus góllal felel az előző négyre, 
majd egy kapufát is elér, de azért az utolsó 
percben még Kocsis mutatja Pálinkásnak a 
góllövés magasiskoláját. 5:1.

A szünet ulán a nagy sár miatt szinte ter
mészetes, hogy esett a nívó, de azért nem any- 
nyira, hogy elmaradjon

egy érdekes doppler-öngól, 
amilyen még aligha esett a ligában. Vincze és 
Kocsis zavarfa a szegedi kapust, mire Miklós 
és Gyurcsó siet a segítségére, elveszik tőle a 
labdát és addig passzolnak egymásközt, amig 
végül is Miklós lábáról az öngól a hálóba jut. 
6:1. Ezután Vincze csattanó kapufája kap tap
sot, hogy nyomban utána Korányi /Z-nek, a Sze
ged uj centerének gólját dicsérje a közönség. 
A könnyelmüsködő újpesti védelem közölt 
könnyen cselez át a fürge, szélsőből lett cen-

Phöbus—Ferencváros, Soroksár—Újpest, .41- 
tila—III. kér. FC, SBTC—Budai, Törekvés- 
Szeged, Kispest—Bocskai. (Előlállók a pálya- 

választók.)

tér és behelyezi a Szeged második gólját. 6:2. 
Tiz perc múlva Balogh labdájával Kocsis fut 
el, lövését védi ugyan a kapus, de kiejti és 
most Kocsis másodszorra már hibátlanul fejezi 
be az akciót. 7:2. Hogy Kállay is bizonyíthas
son lövőtudománya mellett, remek helyzetben 
kap labdát s azt csak a kapufa tartja vissza 
a hálótól.

Az Újpest remek formája, kitűnő kondíciója 
nagy örömére szolgál a magyar sporttársada
lomnak, amely aggódva várja csapatainak fó 
szereplését a nehéz küzdelmeiben.

Pillanatnyi „kelmezavarban**  volt 
Óbudán a szekszepiles mesterlövész

EGV A BALJÓS HÉT KÖZÜL

Péter kiadását Béky középre adja Soltinak. A center lábáról lecsúszik a labda, de 1*.  Szabó 
fürgén fistartol vele és a kifutó Havas mellett és a két budai bekk között simán hálóba küldi 
a gólt. 5:1. II. félidő 21. perc. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

ázott állóhely-publikum az amúgy is tátongó 
tribünökre sűrű sorokban tódul fel. Közben 
természetesen a játék is folyik. Nincs különö
sebb emóció, a Budai szánalmasan beteg pro
dukciókkal vonja magára a figyelmet, a Phö
bus viszont szép lapos játékkal igyekszik kö
zönségének háláját kivívni. Néhány percnyi já
ték ulán a fedezetlenül hagyott Szikár a Ha
vas által üresen hagy ott kapuba fejeli a: első 
gólt. 1:0. A villamoscsapat a kitűnő formában 
lévő P. Szabóra játszik, aki szélsebes támadá
sokkal közdili meg szinte percenként a budai 
kaput Szörnyű botorkálás ejti kétségbe a kö
zönséget, szánalmasan ügyetlennek tűnik fel 
a budai védelem, úgyhogy ismét egy nngy vé
delmi hiba es Solti lövése máris bent van. 2.0. 
A közönség most már bosszankodik, zúgolódik, 
mert egyenesen művészet ilyen fulballanalfa- 
hólizmust felszínre hozni. Faragó Lója, a bu
daiak igazgatója szörnyű felháborodással ék
telenül szidja a fiait, bömbölő hangja tisztán 
hallatszik a tribünön:

— Menjetek rá... Borzasztó, mit csináltok... 
szégyen... kabaré...

„I.ójának" ezúttal tökéletesen igaza lehet, 
mert a közönség teljesen egy véleményen van 
vele. Végre l.yka áttöri magát a Phöbus-védcl- 
mén, de idejében átgondolja a veszélyes szituá
ciót és a Citadellát veszi Irányba. Őszinte ka

n szép zöld pázsitra. Csak néhn-ncha van egy 
akció. A 21. percnél tart n játék, amikor Pé
ter Békyt szökteti, aiknek beadását Solti ka
pásból akarja lőni, de a labda lecsúszik P. 
Szabó elé, aki néhány lépést tesz a labdáitól, 
majd az eléje futó Havas mellett hálóba pöc
köli. 5:1. Alig telik el egy perc, amikor egy 
jobbszélről jött beadást Turay II. juttat a ren 
deltetési helyére. 6:1. Mindkettő feltűnő és meg- 
bocsáthntatlnn kapushiba volt

Csodálatos, hogy a máskor oly zárt falan
xot nlkotó budai védelem ezúttal „átjáró

háznak" bizonyult
A rakkolás művészeinek ismert budai csatárok 
pedig mozdulatlan múmiák benyomását kel
tik. Rökk senkitől sem zavarva öt lépésre a 
kapu előtt földberug. Majd Béky beadásának 
szánt labdája a kapulécről pattan a gólba. 7:1.

— Elég volt... Levonulni..> Nem kérünk 
többet az ilyen kabaréból.. .

Ezek, sőt súlyosabb kifakadások is röpülnek 
a játékosok felé. Az élettelen, színtelen és só- 
tálán meccs valóban bosszúságot okozott a kö
zönségnek. Amint vége volt a játéknak, a pub
likum ajkáról csak ugy

zúgott a pfuj-zápor. a sértések özöne 
és ismét füttykoncert töltötte be a paprikás 
levegőt.

KISPEST—IH. KÉR. 2:0 (1:0)
Szakadatlanul zuhogott az eső a dunamenti 

óubdai pályán, amikor a mérkőzést vezető 
biró a két határbirőval körül futotta a Játék
teret és végül is alkalmasnak találta a pályát. 
Pedig egyes helyeken bokáig érő mély latyak 
borifotta a játékteret. A másfélezer főnyi kö
zönség üdvrivalgása közben

„vízre bocsátják" a két csapatot.
A Kispest vezeti az első rohamokat és fölény
ben is van egy darabig, kombinációi azonban 
elakadnak a feneketlen sárban. Teljesen a sze
rencse dolga, hogy ki előtt All meg a labda, 
technikai és taktikai elgondolásokról szó sem 
lehet. Az óbudaiaknál

Berctvás válogatott formát játszik ki.
Rátkainnk egy „hazaadása**  a könnyelműség 
non plus ultrája, de szerencsére nem lesz be
lőle gól. A kispestiek legjobb csatára, Székely, 
két alkalommal is közvetlen közelből pechesen 
mellé lő. A félidő végefelé a kerületiek is több 
támadást vezetnek, főként Fenyvesi, Berecz és 
Vadas jeleskednek. A 45. percben Újvári be
adását Nemes lövi, a labdát Angyal Déri elé 
üti, aki az üres kapura irányit, de hirtelen ott 
terem Steiner és kapus módjára kiöklözi a 
labdát. Természetesen 11-es, amelyet Szabó 
lapos bombával értékesít. Vége is a félidőnek.

Szünet után lendületes kerületi táadások ve
zetik be a játékot. Nagy derültséget kelt Kár
mán esése. A közönség percekig kacag a „sár
emberen**.  Rozgonyi csúnyán belelép Fenyve
sibe, amiért a biró leküldi a pályáról. Helyére 
Rátkai húzódik hátvédnek. Feltűnő sok a 
fault, ami inkább a talaj rovására irható.

Fenyvesi az ellenfél kapujából fejel ki egy biz
tos gólt.

— Légy öngyilkos! — hangzik egy szerény 
drukker-óhaj.

Unalmas sárdagasztás folyik a pályán mér
kőzés ürügye alatt. Szabó 11. nadrágja elsza
kadt, de a tenyérnyi meztelen folt nem za
varja a játékban.

— Pillanatnyi kelme zavart — állapítják meg 
a kedélyes nézők.

Azért nincsen hiba, mert a „szekszepiles 
mesterlövész" a következő percben hatalmas 
szabadrúgást robbant a kapufára. Rendkívül 
érdekes körülmények között éri el második 
gólját a Kispest. A 42. percben komért rúg a 
kerület. Berecz sarokrúgására az egész óbudai 
védelem a kispesti kapu elé húzódik. A sarok
rúgást a kitűnő Havas Serényi elé fejeli a cso
móból. A fürge szélső valósággal saját kapula 
elől mint a szélvész száguld le a pálya köze
pén. Sehol egy árnyék! Angyal elébeszalad 
ugyan, de Serényi magas lövése mint a végzet 
száll be az üres hálóba. Néhány percnyi csap
kodás után végetér a mérkőzés.

Elmaradt a Budafok— 
Soroksár mérkőzés

Budafokon mintegy kétszázfőnyi közönség 
gyűlt össze, hogv szemtanúja legyen a Buda
fok—Soroksár mérkőzésnek. Iváncsics Mihály 
biró a szakadó eső közben a pályára ment, 
azt alaposan körüljárta s végül is alkalmatlan
nak találta. A közönség szó nélkül, csende
sen szétoszlott.

Parádés játékkal búcsúzott a bajnok 
Hungária a bajnoki mezőnytől

Az Újpest KK-csapata és a Pusztai*  
Vince-pár kolosszális formában
ÚJPEST—SZEGED 7:2 (5:1)

Kalimilással kezdődött Újpesten a szegedi 
csata, mert a szegediek ar átázott talajon nem 
voltak hajlnndók mérkőzést játszani. Végül is 
■ vitát a biró döntötte el. aki alkalmasunk 
ItéHe a talajt a játékra. Ugylátszik,

a aaegrdlck meférerték, hogy az Újpest 
boinbaformába lendült éa már előre káp-

rázott a szemük attól a tűzijátéktól, ame
lyet az Újpest KK-csapatn bemutatott. 
Különösen a Vincze—Pusrtal szárny ko
losszális játéka ragadta cl a közönséget 
Minden akcló|uk tökéletes biztonsággal fu
tott az ellenfél felé, szinte szakadatlan 
trükkökkel bizonyítottak futballtudományuk 

kimeríthetetlen kincsestára mellett.

HUNGÁRIA—BOCSKAI 2:1 (1:1)
, Debrecen, május 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 
tése. Óriási érdeklődés nyilvánult meg a Hun
gária debreceni vendégszereplése iránt. A több
ezer főnyi közönség soraiban megjelent Lázár 
Andor Igazságügyminiszter, báró Vay főispán 
és Lőcsey Sándor polgármester is. Kitűnő idő 
kedvezett a mérkőzésnek. A közönség taps
vihara közölt lépelt pályára a két csapat. 
Maga a mérkőzés az első perctől az utolsóig

hallatlan Izgalmak között 
játszódott le. A Hungária nem érdemelte meg 
mind a két pontot, a győzelem inkább a Bocs
kainak állott, azonban a kék-fehérek egy 1 Les
ből lőtt góllal és egy kiáltó kapushibából sze
rencsés körülmények közt a maguk javára for
dították a győzelmet. Hatalmas iramban kez
dődött a mérkőzés, a szép akciók egymást 
érték.

A Hungária csatárai szemkápráztató 
játékot mutattak he.

A Bocskai csak egy negyedóra múlva kap
csolt rá s ekkor a folyton fokozódó iram még 
izgalmasabbá tette a játékot. A Hungária fö
lényben van a játék eme periódusában, de n 
Bocskai közvetlen védelme jól állja meg a 
helyét. Hajdú, majd Kardos jó helyzetben fölé 
lö. A 27. percben komért ér el a Hungária,

a labdát Titkos íveli, Kardos fejjel továb
bítja, de Vargha kapus hibásan ugrik ki,

ezt Vágó észreveszi és Idegességében kéz
zel üti el a labdát. Természetesen 11-es, a 
Bocskai sein tiltakozik ellene. Müllcr lapo

san belövi. 1:0.
A közönség nem látta a hendszet és igy per
cekig tüntet Vass Antal bíró ellen. A Bocskai 
egyre szebben és veszélyesebben rohamoz és 
a 30. percben egy remekbe szabott akció után

Teleki egyenlít. 1:1.
Igazi parádés gól volt!!

Szünet után mintegy busz percig
a Bocskai teljesen a kapujához szorítja a 

Hungáriát
és percenként repülnek a bombák, azonban 
b-abó oly nagy formában védi a kék-fehér ka
put, hogy gól nélkül sikerül a Hungáriának 
megúszni ezt a nagy nyomást. A bajnokcsapat 
is ol-ellátogat a Bocskai kapujához, de ezek a 
támadások már nem oly meggyőzőek. Kardos 
nagy ofTszájdon kapja a labdát és fütty után 
küldi a kapuba. Már-már ugylátszik, hogy 
döntetlen lesz a végeredmény, amikor a 40. 
percben, már teljes félhomály ül a pályára és 
ekkor váratlanul

egy ártatlannak látszó támadás ulán Cseh 
gyenge lapos lövést küld a kapura a a 
rosszul vetődő Vargha a hasa alatt engedi 

be a labdát. 2:1.
A Bocskai most mindent elsöprő lendülettel 

igyekszik kiegyenlíteni, de a Hungária védelem 
nem csinál bibót.



Budapest, 193# május 18. HÉTFŐI NAPLÓ 1i
Toldi főtte a Fradi 

századik gólját 
FERENCVÁROS—ATTILA 5:1 (4:0)

Kétezer néző előtt startolt a Fe sncváros a 
századik jubiláris gólra. A közönség mérkőzés 
előtt izgatottan találgatta, hogy ki lesz a jubi
láris góllövő. Fradi-fölény jegyében indul meg 
a küzdelem, de a miskolci együttes lelkes já
tékkal védekezik. A 17. percig nincs is szá
molható eredmény. Az első gól a 17. percben 
születik meg. Kemény komért rúg, a rúgás re
mekül ivei a kapura 6s a csavart labda a ka
pus kezéből nagy meglepetésre a hálóba ke
rül. 1:0. Nfy most jön a jubiláris gól! — hang
zik mindenfelé a tribünön.

A fqrfencvárosi csatársor erősen támad. A 23. 
percben végre berepül a hálóba a Fradi száza
dik gólja. Eldől a nagy kérdés,

a századik gól lövője Toldi, 
a népszerű ferencvárosi „tank". Toldi—Kiss a 
labda útja, majd visszakerül Toldihoz, aki a 
hálóba vágja. 2:0. A harmadik gól a 25. perc
ben K'is lövéséből esik. Állandó a Fradi-nyo- 
más és a 35. percben újabb eredményi produ
kál a Fradi csatársora. Toldi hatalmas bom
bát küld az Atilla hálójába. 4.0.

Szünet után már a 3. percben Kemény 
megsérül és elhagyja a pályát. Ettől az időtől 
kezdve a Ferencváros végig tiz emberrel ját
szik. Az 5. percben a kitűnő lövőformában levő 
Toldi megszerzi az ötödik gólt. A 30. percben 
Sárosi hatalmas szabadrúgást zúdít az Attila 
kapujára, amelyet Barna kapus kiejt. Toldi 
nyomban rajta van a labdán, de ezúttal a háló 

lövi. A 29. percben esik az Attila becsület
gólja, olyként, hogy Havas fejese Háda kezei 
között a hálóba kerül. 5:1.

AUSZTRIA—OLASZORSZÁG 2:2 (1:0)
Róma, május 17.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefónje- 
l öntése.) A Stadion Nazionaléban ötvenezer 
főnyi közönség élőn jíutottók la a fontos 
Európa Kupa mérkőzést. A díszpáholyban 

megjelent Mussolini és Starhemberg 
herceg is.

A mérkőzés ragyogó napsütésben, kániku
lai forróságban folyt le úgy, hogy a közön
ség nagyrésze ingujjban nézte végig a játé
kot.

Az első félidőben főleg az osztrákok vol
tak fölényben. A 30. percben Jerusálem 
mintegy 10 méterről lőtte ax osztrák vezető 
gólt. Hallatlan izgalommal telitett volt a 
játék, az osztrákok remekül kombináltak, 
az olasz közvetlen védelem pedig áttörhe- 
tetlennek bizonyult. Szünet után valóságos 
hengerelést végeztek az olaszok. A 18. perc
ben Marta fejesgóllal egyenlít. A 20. percben

Sindelar a lábára vetődő olasz kapust 
vállonrugja, ami újabb izgalmakul 

oko’.
Pár perc múlva

Seszta fetreng kínok között

De mindketten tovább játszanak. Az osztrák 
fedezetsor soha nem látott nagyszerű holt
játékot produkál. A labdával bőven ellátott 
csatársor a 28. percben Virtel révén ismét 
vezetéshez juttatja az osztrák csapatot.

Az olasz határbiró Virtelt idejében le
intette, hogy tűimen a labdával a vo
nalon, Hertzka Pál, a mérkőzés magyar 
bírája azonban ezt nem vette figyelem
be. Erre az olasz játékosok körülvették 
a magyar bírót és élénk gesztusokkal 
tiltakoztak. Majd betódult egy egész se
reg olasz szövetségi ember, ők is kérlel
ték Hertzkát és magyaráztak neki, de 
a bíró hajthatatlan maradt. Erre a kö

Mussolini és Starhemberg herceg jelenlétében 
gigászi futballcsatát vívtak 
az olaszok és osztrákok
Hertzka magyar bíró egyik ítéletét 
párnazuhataggal fogadta a közönség

A kiesők derbijét 
a Törekvés nyerte
TÖREKVÉS—SBTC 4:2 (2:0).

A két kieső amatőrcsapat vidéken igeykezett 
bebizonyítani, hogy kié az elsőség: a budapesti 
vagy a vidéki amatőröké. Nivőtlan mérkőzés 
keretében a Törekvés a fővárosiaknak szerezte 
meg a fölényt. A 14. percben a zivatar miatt 
tizenegyesből jut vezetéshez a Törekvés, majd 
Keszeg fejesével a félidő végéig két góllal 
vezet.

A szünet után Zsengellér ügyes húzással szé
pít, do nem sokáig örülhetnek az egygenlités 
reményének a bányászok, mert Dóri letöri a 
remény bimbóit. 3:1. Később Havas gólja, majd 
végül Keszeg mesterlövése dagasztja a hálót. 
4:2. Nem csoda, ha nagyobb ambíció nem fü
tötte a két csapatot, hiszen már rajtuk ebben 
az esztendőben még a csoda sem segít.

Víz alatt a szigeti pálya 
— elmaradt a MAC 
,, ingyen-versenye ‘ ‘

Remek újítást akart bevezetni a MAC, ami
kor vasárnapra belépőjegy nélküli versenyen 
kívánta bemutatni a legjobb magyar futókat. 
A dicséretes propaganda azonban a pályával 
együtt „víz alá került". A kiadós zápor miatt 
még 5 órakor sem állhatták starthoz az atléta
fejedelmek s igy a szigeti griffmadarasok In
gyenes versenye más alkalomra marad, ha 
ugyan a zsúfolt atlétikai program ezt lehetővé 

A honvéd utásztisztek evezős egyesülete va 
sárnap nagyszabású versenyt rendezett a Mar-
gitsziget mellett. Az old boy.palánkos versenyt 
Blum Béla, a palánkos négyest a Pannónia, a 
2X1000 méteres stafétát a Hungária nyolcas; 
nyerte. A kajak ügyességi versenyben Osváth 
György győzött.

Az országos vidéki vlvóversenyt és a női 
tőrvivóversenyt vasárnap is folytatták. A női 
tőrvivók közül Perényi Katalin bárónő győzött, 
Kégli Zoltánná és Kramer Kata előtt.

Záporpróba
a teniszversenyen

A BBTE VERSENYE
A BBTE nemzeti bajnoki tenniszversenyét 

nagy érdeklődéssel várták. Gábory kivételével 
valamennyi neves racketmiivész megjelenése 
esedékes volt a háló előtt. A versenyek legna
gyobb részét azonban a zápor elmosta. Hétfőn 
folytatják a tenniszcsatál. Az érdekesebb ered
mények eddig a következők: óriási meglepe
tésre vitéz dr. Kovássyné 7:5, 5:7, 6:2 arány
ban verte Ferenczy Időt. A férfi egyesben 
Bontát szkrcccselték meg nem jelenése miatt.

AZ MTK VERSENYE
Ax MTK nemzetközi versenyének délelőtti 

számai simán lefutották, délután azonban nem 
tudtak Itt sem megbirkózni a vízzel. Fontosabb 
eredmények: Tólh—Philenz 8:6. 6:2, Romhányi 
—Makray 6:0, 8:6, Kertész—Tóth 6:4, 6:2, Hu- 
szeri—Welnerné 4:6, 7:5. 6:3, Rónai, Jónásné— 
Politzer, Salczer 6:1. 0:6. 8:6, Radocza, Bikáné 
—Ungár. Gottlieb 6:1, 6:3, Makray, Adlerné— 
Lue,ai, Ocskay 6:1, 6:4. Két meglepetés: Síig- 
litr—Matyasik 6:3, 6:4 és Stiglltz—Muhr 7:5, 
6:4. A versenyeket holnap folytatják és a ké*  
döntő kivételével be is fejezik. Ünnepiéi díj
kiosztó vacsora csütörtökön.

REKORD Dölarany: 133:18 |
áldozat: 20 ezar pangó ■

Ez az „u]“ Nemzeti bravúros leilesilmonye
így évvel ezelőtt ádáz csata dúlt a futball 

kulisszái mögött Meglepő fordulatok után fel
sőbb utasításra kitették a Nemzeti szűrét a Li
gából és helyére az Attilát nevezték ki. Min
denki azt várta, hogy a fővárosi csapat a sú
lyos csapás súlya alatt összetörtén széthullik 
és sok évtizedes szereplés után eltűnik a fut- 
ball-Nirvána kétesértékü történelmi rekvizitu- 
mai közé. Dehát nem ez történt! A Nemzeti 
áldozatkész klubemberei fogcsikorgatva láttak 
munkához a második vonalban is és

rekordot rekordra halmozva, egyéves szl- 
vós munka árán Ismét a „nagyok" közé 

küzdött ék magukat.
Ma, amikor jobbára csak egyfajta szenzáció 

szikrái pattognak a színfalak mögött, öröm
mel kell üdvözölni ezt a másik fajta szenzá
ciót: a Nemzeti rekordját sportszerűségben és 
áldozatkészségben.

Az eddigi mérkőzéseken rekordot állítot
tak fel a 183:19-es gólaránnyal.

Bérbeadták az olimpiai tornászokat
Az olimpiai keret tornászcsapata vasárnap 

este diszbemutató főpróbát rendezett a város
ligeti sportcsarnokban. Magyarországnak min
den olimpián a legjelentöségteljesebb és leg
több esélyt jelentő száma a tornászcsapat és a 
torna különböző ágai voltak. Magyarország 
méltón és joggal képviselte mindannyiszor a 
világ első csapatának nívóját és tudását. Éppen 
ezért feltűnő, hogy most változás állott be a 
legszebb amatőrsport rendezésében: 

professzionista lett.
Bemutatókat, előmérközéseket és főpróbákat 

egy vállalkozó bérelte ki, 
hogy látványos, parádés számokkal léptesse 
fel az olimpiai keret lagjalL Revüszerü tánc

ai
Nagy a távolság az Alkotmány-utca és a Vadász-utca között?

Rejíélyesen késik a megkötött 
magyar=román sporfbéke szövege

őszinte örömmel üdvözölte az egész magyar 
sporttársadalom azokat a nagyjelentőségű tár
gyalásokat, amelyek végül Is frappáns ered
ménnyel zárultak:

évekig tarló sárkóaottság után Budapesten 
megkötötték a teljes kölcsönösségen ala

puló magyar-román sportbékét.
A vonatkozó okmányokat aláírták a delegá- 

tusok és elutaztak. Azóta két hét múlt el, de 
még mindig tanácstalanul áll a magyar sport 
az eseményekkel szemben, mert mindeddig nem 
tette közzé az OTT az egyezmény szövegét. 
Ennek hiányában a sportszövetségek természe
tesen nem láthatnak munkához és nem kama
toztathatják az egyezményben biztosított elő- 
nyöket egyik országban sem. Különösen érinti 
ez elsősorban a futballt, amelyre a román 
sportkörök is kiváncsiak. A Hungária ugyan

„SPHIttX" Tropikál öltönyök
gy Urhot etlenok I ____

Kaphatók kizárólag: I Méret

,, C IT Y w I LICHTMANN 
artsBNbóaátfnó! 44 08 urta’abóaAgnát, OR

Vili, HAhóert-ut 11 | IV. Károly k,rA^__
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Ez bizonyít a csapat kivételes sportértéke mel
lett. A másik rekord, ami bizonyára a megle
petés erejével hat, az áldozatkészségben mutat
kozik.

A Nemzeti 23 ezer pengőt költött aa el
múlt fntballévben és eaak 8000 pengőt ke

resett

A 20 ezer pengős nagy különböretet a klub
tagok adták össze, ami példa nélkül álló bra
vúros teljesítmény.

Egy dör tetten és egy vereség kivételével va 
lamennyi mérkőzésüket megnyerték. Nemzet
közi viszonylatban is értékes győzelmeket arat
tak. Verték 8:1 arányban a Trlestinát, 0:0 volt 
az eredményük a nagy AtapoH-val és 4:2-e« 
győzelemmel hagyták a porondon a Russj csa
patát.

Május 26-án ünnepi vacsorán fldvözlik a 
„kis" Nemzeti nagy bravúrját. Van mit ünne
pelni a nehéz esztendő után ...

szám lett a hölgyek szabad bemutató gyakor
lata, bemutatkozásokká, egy két ügyes lengéssé 
alacsonyodon a férfikeret.

Dr. Kelemen Kornélnak, az OTT elnökének 
és a közönségnek mutatták be ezúttal tudásu
kat. Ma mutatott formájuk azonban még az 
olimpiai bajnoki nívótól nagyon távol áll.

A pirostrikós, fehérnadrágos, válogatott ke
ret reflektorfényben, parádés menetekben és 
jól fegyelmezettségben Igen szépen megállotta 
a helyét és elismerést vívott ki. Tetszetős, 
könnyed mutatványokkal érték el a maiimális 
pontszámnak felét. Ez az eredmény, ha a kö
zönséget kell bevonzani. A bevétel és nem az 
eredmény a fontos.

már lekötött négy mérkőzést, de csak feltéte
lesen. mert az egyezmény szövegének ismerete 
nélkül csak vabanque lenne minden határo
zott lépés.

Érdeklődésünkre a szövetségben a következő 
felvilágosítást kaptuk;

— Igaz, hogy a régen várt sportbékét a két 
ország körött megkötötték, de ezt nélkülünk 
tették. Nyilván úgy gondolják, hogy éppen ezért 
nincs is közünk hozzá. Holott az egyezmény 
realizálása elsősorban is a magyar futballra 
vár. Már megsürgettük a választ az OTT-nál, 
eddig eredmény nélkül.

Úgy látszik: az Alkotmány utca és a Vadász 
utca között sokkal nagyobb a távolság, mint 
amennyit az általónosan használt hosszmérlék 
kel mérni lehet...

zönség tombolái kezdett és hallatlan 
szitkozódta töltötte be a levegőt A 
publikum u tribünökön lévő párnák ez

reit dobálta a pályára.
Hosszú Ideig tartott, amig a rendőrség a 
tüntetőktől megtisztította a pályát. Mindez 
mitsem használt, mert

Hertzka megadta a gólt. 2:1.
Ezután több sérülés történik. Az olaszok 
emberfeletti erővel rohamoznak. Végül is 
Paginazzi jobbszélső szép fejesgóllal egyen
lít. 2:2. Most

szörnyű párharc következik
a győztes gólért, az olaszok fölényben van
nak, Fiolának az utolsóelőtti percben majd
nem sikerül is a góllövés, de Platzer cso
dálatos módon kornerre menti a közeli és 
veszélyes lövést. A meccs végére a közön
ség is lecsillapodott és megelégedetten 
hagyta el a gyönyörű stadiont.

CSEHSZLOVÁK BAJNOKI EREDMÉNYEK

Prágából jelentik: Sparta—-Kladno 2:1, Pik 
sen—Prostejov 1:1, Nahod—Viktória Pihen 
5:1, Teplitz—Bratislava 3:1, Moravska Slavia—• 
Kollln 3.O, Zidenice—Saaz 7:1.

♦
A magyar-német Davis Cup-mérkőzést Dfla- 

seldorfban a németek 5:0 arányban nyerték, 
miután úgy Gábory, mint Dallos vereségit 
szenvedett He ne kelből, illetve Grammtól.

4

Walnkötz német maga^ugróbajnok vasárun a 
190.5 cm-es eredménnyel uj német rekordot 
állított fel.

A Hétfői Napló a vasárnapi sporlosensényr k 
eredményeit nyomban aa események befejez tg 
után a főváros közönségének tudomására adj i, 
Aa Oktogon-téri Savoy-kávébás éa a Upót-kPr- 
úti Qub-kávéház kirakataiban elhelyezett pl:v- 
kátok eseményhirdetése nagy közönséget gyűjt 
tteese, amely a Hétfői Napló nagyarányú apói k, 
szervezetének gyors munkája alapján a legha
marabb tudja meg a friss sportssenzáclékat.

A TTC autós és motoros vadáasvereenyóf 
vasárnap tartották meg. A „róka" szerep -f 
Selnfeld Lajos motoros töltötte be. A vadászt k' 
tíz órakor indultak a „róka" nyomán, aki oly*  
agyafúrtan szórta el a konfettit és a szerpen
tint, hogy a hnszfőnyi vadászból alig talált r4 
valaki. A cél Felső-Gődön volt, ahová Gödöllőn 
keresztül jutottak eL A versenyt Mészáros Sán
dor nyerte, Denhof Mihály és Békesy Géza előtt,

A BBTE párbajtőr-válogató olimpiai verse*  
nyében bura vívó vett részt A döntőbe a kA- 
vetkező kilenc vívó jutott: Vitéz Bartha, 8ró- 
kelyhidy, Bezegh-Huszágh István, Balázs Lajos; 
Dunay, Bay, Székudvary, Eckl és Kiéli.

A Főiskolai Sportszövetség vasárnap nőj at- 
létikal versenyt rendezett a műegyetemi pá
lyán. Az 50 méteres síkfutásban Ligeti Mária 
győzött 7.4 mp alatt, a magasugrást ugyancsak 
ő nyerte 135 cm-rel. A kis labdahajitás verse
nyében Sztehly Klára 51 m 95 cm-es dobással 
lett első. A távolugrást is ö nyerte 401 cm-rel, 
a helyből távolugrást pedig húga, Sztehly Éva 
217 an-rel.

Az Országos Magyar Galamblövő Egyetmet 
nemzetközi tavaszi versenyén a húsz agyagga
lambra kiirt versenyben Környel Béla győzött 
Papp Kálmán és Boldizsár István előtt, az öt- 
ven agyaggalambra kiirt versenyben pedig dr. 
Motagh András lett az első, dr. Halasy Gyula 
előtt.

Az Országos Magyar Lövész Szövetség olim
piai válogató versenye kitünően sikerült A kis
öblű puskában dr. Berzsenyi és Simonfay An
tal győzött, n pisztolyversenyben pedig Tölgyesy 
Sándor nagy fölénnyel szerezte meg nz elsőbb
séget.

A „TUzavIdéld- Amatőr-fénykép Kiállítás 
szabályzatát és nevezési Ivét » rendezőség ki
bocsátotta. Pályázati határidő: 1936. május 25., 
s kiállítás május 31 tői junius 11 ig tart.
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„Gyászfátyollal jöjjenek vissza 
és ne menjenek Berlinbe az amatörök, 
ha az olasz főiskolásokat nem verik meg!“

- válaszolja Lénárt Ernő főtitkára támadásokra a Hétfői Naplóban

Három magyar us zórekordnak 
tapsolt Barcelona

Az amatőr futball olimpiai készülődésének 
egyik jelentői állomásához érkezik, amikor 
május 21 én Velencében az olasz főiskolások- 
kai méri össze nz erejét. A főiskolai csapat 
képviseli majd Berlinben az olasz futballt. Tag
jai között a legjobb elsővonalbeli játékosok is 
megtalálhatók, tehát nem indokolatlan az ag
godalom, amivel a magyar amatőrök velencei 
útját kisérik. Különösen nem akkor, amikor 
az a helyzet, hogy

nz olimpiai csapat szakemberét: Opata Zol
tán trénert nem viszik el ■ mérkőzésre, 
ellenben bárom kisérő utazik a csapattal:

Fischer Mór meghívásos alapon, Vághy Kál
mán kapitány és Lénárt Ernő főtitkár a szö
vetség költségén. Opata viszont itthon marad, 
mert — tnkurékoskodnak. A szövetségnek ez 
n döntése óriási feltűnést keltett. A kiküldetés
nek ez a megoldása nem megnyugtató még ak
kor sem, ha a takarékosság jelszavával igye
keznek kellő beállításba helyezni. Takarékos
ságnak nz olimpiai előkészületek során ebben 
a vonatkozásban nincs helye. Az általános meg
döbbenés nyomán kérdést intéztünk Lénárt 
Ernőhöz, a szövetség főtitkárához:

A trénerre nincs szükség ezen at egy 

mérkőzésen — mondotta Lénárt a többi kö
zött. — Az ő szerepét Tóth (Potya) István, a 
Triestina magyar trénere vállalta el. Ez pedig 
minket teljesen megnyugtat. Nem olyan nagy 
a feladat, mint ahogy beállítják.

Ha a válogatott nem győzi le as olas*  
„Mudenteket'*,  akkor gyászfátyollal jöjjön 

haza és ne menjen Berlinbe!
— Mi szükség van ezen az utón trénerre? A 
lengyel túrán, amely egy hétig tart, nem nél
külözhetjük Opatát, de Velencében? Itt nem 
lőhet szóba a kondicionálás kérdése, taktikai 
utasítások megadására pedig ott leszünk ml.

Eddig tart Lénárt érdekes nyilatkozata, 
amely nem számol egyesületi averziókkal. Tu
dott dolog ugyanis, hogy vannak egyletek, ame
lyek

aggályosnak tartják játékosaiknak kiszol
gáltatását egy olasz egyesület trénerének.
Ez nem vétó Tóth szerepe ellen, csupán ag

godalom a rendszer ellen, amely nem számol 
a klubok sajátos érdekeivel.

A készülődés tehát — a jelek szerint — nem 
a legmegnyugtatóbb keretek között folyik s 
amig nem késő, sürgősen változtatni kell rajta.

Pincérsztrájk miatt vasárnap nem versenyez 
a magyar uszógérda, hanem bikaviadalt néz

Barcelona, május 16.
A magyar úszó- és vizipólócsapat pompás 

szereplése folytán a helyi közönség szombaton 
zsúfolásig megtöltötte az uszodai. A magyar 
versenyzők ennek tudatában még jobban kitel- 
tek magukért és három rekordot állították lel. 
A részletes eredmények a kővetkezők:

100 m-es hátuszás: 1. Bonncasa 1:17.4 p., 2. 
Hazai 1:18.2 p.. 3. Bozsi 1:22 p. - >00 m-e, 
Mliutít: 1. Lengyel 2:39.3 P- Országos rekord.
2. Marlinez 2:41.1 p. Spanyol rekord. — 100 
m-es gyorsuszás : 1. Csik 57.8 mp., 2. Abay 
Nemes dr. 1:03.2 P-. 3. Sabalcr 1:02.2 p. —
400 m-es gyorsuszás: 1. Gróf 4:55.3 p. Országos 
rekord. 2. Lengyel 1:56.4 p. 3. Sabater. (Rész-

aganmsfi

— Az autókiállítás rendezőségének kö
szöneté a Hétfői Naplónak. Az alábbi levelet 
kaptuk : Mélyen tisztelt Szerkesztőség !
A IX. Budapesti Nemzetközi Automobil, Mo
torkerékpár és Motorcsónak Kiállítás körüli 
szíves és jóindulatú támogatásáért fogadja 
a mélyen tisztelt szerkesztőség legőszintébb 
köszönetiink nyilvánítását. Sok nehézség és 
áldozat árán sikerült hajlékot teremtenünk 
kiállításunk számára, de az automobilizmus 

idők: 100 m: Lengyel 1:08 p., 200 m: Lengyel 
2:25 p., 300 ni: Gróf 3:41 p.) — 100 m-es mell
úszás: 1. Csik 1:11.8 p. Országos rekord. (?) 
2. Mezei 1:19 p. 3. Navar 1:24.2 p. Csik két 
hosszat pillangózva, egy hosszat rendesen úsz
va tett meg. Az uszoda sós vize megkönnyítette 
a rckordjavitást.

Vizipólómérkőzés: Budapest—Barcelona 
6:1 (2:1).

Góldobók: Németh (2), Brandi (2), Bozsi, 
Ilalassy, illetve Jimenez.

A vasárnap estére a Bitgesbe tervezett ver
seny a pincérsztrájk miatt elmaradt. A magyar 
fiuk délelőtt fürdőzlek, délután pedig a bikavia
dalt tekintették meg.

fejlesztéséért vállalt nagy munkánk, amint 
azt most már megállapíthatjuk, sikerrel 
járt. A közönség méltányolta törekvéseinket 
s a nagy érdeklődés erkölcsi részén túl a ki- 
állítás serkentően hatott a vételkedvre is. 
Ez a megmozdulás az előjelek szerint nagy 
befolyással lesz a magyar autópark kibőví
tésére s így az események törekvéseinket 
mindenben igazolják. A nagy közönség-siker 
jelentős részét az önök nagybecsű lapja ön
zetlen támogatásának köszönhetjük és ezért 
úgy a magunk, mint az egyetemes magyar 
automobilizmus nevében ismételten ícg- 
őszintébb köszönetünket tolmácsoljuk és 
kérjük további hathatós támogatását. Nagy
rabecsülésünk kifejezése mellett vagyunk 
kiváló tisztelettel a Kiállítás Rendező Bizott
ságának Elnöksége.

Aranyórájába került az időhúzás 
egy Turul-drukkernek

Biró-csoport:

A második helyért folyó harc döntője, a 
Postás—BSZKÁRT mérkőzés elmaradt. Csak 
egy küzdelem volt a csoportban, de azon an
nál épületesebb dolgok történtek. Az élen a 
helyzet nem változott.

Turul—B. Vasutas 2:2 (2:0). Góllövő: Pálin
kás, Fűzi, illetve Stáhl és Zubály. Pálinkást és 
Zubályt a biró kiállította. Az egyenlítés után a 
BVSC játékosai szemlátomást húzták az időt, 
amiben a nézők is segítették. Emiatt a nézők 
közt verekedés is tört ki s ennek során Simá
nyi Mártontól, a Turul TE tagjától ellopták az 
aranyóráját láncostól.

A Postás—BSZKRT és a PTBSC—TLK mér 
kőzés elmaradt.

Pártos-csoport:

Ar. FTC alaposan feljavította a gólarányát. 
A helyzet változatlan.

FTC—WSC. 11:2 (4:0). A rendkívül csúszós 
talajon nz FTC nek minden sikerült. Góllövő: 
Vermes (4), Pybcr (3), Füzér (3) és Karácso
nyi, illetve Grohtnusz és Simon.
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A „33“ FC—SZFC és a MAFC—FVSK mér
kőzés (tmaradt.

Csak 11-essel nyert 
a Nemzeti Erzsébeten

Nemzeti—Erzsébet 2:1 (1:0). Az Erzsébet
végig kemény ellenfél volt s csak a 11-esek 
vették el a győzelmét: egyet kihagyott, viszont 
cgvet beszedett Góllövő: Wohlram és Balogh 
(11-esböl), ill. Kerekes. Az Erzsébet U-esél 
Pataky rúgta mellé.

ARAK—Nagytétény 3:2 (2:1). Góllövő: Varga
(2) és Jancsák, ill. Tóbiás (2).

Szürketaxi—Vác FC 4:3 2:1). Góllövő: Mé- 
lesz (2), Kiszely és Rózsa, ill. Amszter (2) és 
Magyar.

A I/»den—Millenáris mérkőzés elmaradt.
Vasas—Csepel 3:0 (2:0). A Csepel letört csa

pat benyomását keltette. Góllövő: Hermann 
t2) és Markovics.

Mező Ferenc dr. és Seelemann berlini olim
piai kiküldött vasárnap délelőtt filmmatiné 
keretében előadást tartott az olimpiai játékok- 
röl. . . ÍJ.S1SXK

/ ./ f^jreifirenye

A Nilieneumi-dij befutója:
1. Try Wel!, 2. Coglmsíro, 3. Siíuíunga

Mindössze 12.000 ember, mint egy jobb va
sárnapon. Az eső vigasztalanul zuhog. Millen
niumi dij 1936, szomorú vasárnap.

♦
Csatakos, mély a pálya. A robusztusán erős 

Cagliostro ezen a pályán verhetetlen. Ez volt 
a szakértők véleménye a verseny előtt.

Cagliostro a start után rögtön élre is áll, fö
lényesen vezeti jó tempóban a versenyt. A me
zőny fokozatosan leszakad, csak egy’ ló tapad 
szorosan a vezetőhöz: Try Well. Már a fordu
lóban járnak, a két első hosszakkal vezet. A 
célegyenes közepén van egy pillanat, amikor 
6—8 hossznyira követi őket a harmadik. A cél 
előtt négyszáz méterrel Try Well erősít s a 
tribün felhorkan: Cagliostro verve van. A ta
valy és tavalyelőtti győztes nem bírja ifjú kol
légája tempóját átvenni s Try Well pillanatok 
alatt három hosszal van előtte. A hátvédből 
Situtunga tör előre s az utolsó kétszáz méteren 
Cagliostro lovasának, Eschnek, ugyancsak meg 
kell dolgoznia a második helyért. Közben Try 
Well könnyen galoppozik át a célkarikán. Á 
minden téren hangoztatott jelszó: helyet az if
júságnak, a zöld gyepen is érvényre jutott.

♦
A verseny után élénken pertraktálják a szak

körök a nagy dij eredményét. Általános meg
állapítás, hogy Try Well olyan hároméves, 
amilyennel nem minden évjárat dicsekedhet s 
benne látják az elkövetkezendő nagy .esemény
nek a Derbynek a győztesét. Szerény mcgólla- 
pitásunk, hogy Cagliostro épp ugy, mint istál
lójának minden lova, nem lehetett formája 
tetőpontján. Ezt látszik igazolni, hogy a végén 
nagy küzdelmet kellett vívnia a második he
lyért. (Mindenesetre azonban örvendetes, hogy

Május 21 és 24-én d. u. 3 órakor

a magyar Lovaregyiel uoíw
a Magyar Derbyben Napóleonnak egy legalább 
is egyenrangú ellenfelét birjuk Try Wellbcn.)

A nap versenyei inkább outsiderek jegyében 
zajlottak le. bár Szepessel favoritgyőzelem ve
zette be a napot. A folytatás azonban elmaradt. 
A kissé zölden futó Bársonyt megverte Céda, 
a Visegrádi handicap-ben három szélső outsi
der végzett clöl Gavallérral az élén, a jó do
lognak látszó Timoleont megverte Tékozló, 
csak a kél utolsó versenyben győzött két foga
dott ló Maycrling és Rózsám II., de ezek sem 
voltak kimondott favoritok.

A részletes eredmények a következők:
I. Csornád! díj. 1. Szcpes (1'4) Gutái. 2. Ada

tna*  (4) Vrábel. 3. Murát (5) Csapiár. F. m.: 
Tekergő (12) Csuta, Szép (14) Fetting A., Alsó 
(2) Balog, Ultimo (4) Klimscha. Könnven 2 h 
2 h. 10:19, 13, 14. 16. Befutó 100.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Céda (6) 
Nagy G. 2. Bársony (pari) Szabó L. II. 3. Szi
mat (10) Klimscha. F. m.: Lancia (12i Tel
iseink. Paulina (2) Schejbal. Ultimo G (4) 
Lsul.i, Botor (12) Vrábel, Salome (12) Keszt
helyi. Fürslenbrnuch (121 Goszlonvi Bizt

| h. h 10:122. 25. 15. 29. Befutó 512.
III. Visegrádi handicap. 1 Gavallér (6)

Schejbal. 2. Csatártó (10) Esch. 3. Mulass (10) 
Gutái. F. m.: Sátán (6) Csapiár, Aderno (4) 
Balog, Kritikus (6) Klimscha, Acacia (4) Készt 
helyi, Bitamg (2) Gosztonyi, Mérgespuszta (10) 
Csuta, Maitrcsse (5) Esch T. Könnyen 2 h., l'/s 
h. 10:65, 24, 45, 49. Befutó 1393.

IV. Millenniumi dij. 1. Try Well (2*4)  Ba
log. 2. Cagliostro (6:10) Esch. 3. Situtunga (5) 
Teltschik. F. ni.: Duce (5) Csapiár, Satum 
(20) Klimscha, Bohó (8) Weissbach, Rang (10) 
Gutái. Könnyen 2 h., '/» h. 10:40, 16, 14, 23. 
Befutó 98.

V. Handicap. 1. Tékozló (5) Berta. 2. Timo- 
lcon (l'/t) Alt. 3. Álba (4) Klimscha. F. m.: 
Kiszombor (8) Bihari, Amourette- (6) Kollár, 
Rajta (3) Gosztonyi, Csók (5) Simics, Visegrád
(3) Bakonyi. Biztosan nvakh., 5 h. 10:60, 17, 
14 ,17. Befutó 194.

VL Weller handicap. 1. Mayerllng (2) Esch.
2. Bomba (5) Szentgyörgyi. 3. Móniin Rouge
(4) Hatcher. F. m.: Diaboló (6) Rózsa. Bara
nya (l'z4) Klimscha. Liptóvár (4) Esch T., Boc
caccio (10) Csuta. Könnven 1 «/*  h, fejh. 10:52, 
21. 19, 20. Befutó 291.

VII. Handicap. 1. Rózsám II. (2%) Teltschik. 
2. Búbos (5) Gutái. 3. Signorina (6) Esch T. 
F. m.: Pici 112) Szcntgyörgyi, Napszámos (2'/z) 
Schejbal. Adamas (4) Weissbach. Tiro (10) 
Szabó L. II., Bálozó (14) Csuta, Pozőr (10) Ho
nik, Baba (8) Klimscha, Dany (4) Keszthelyi, 
Svlva (6) Klimscha II. Küzd, ötnegyed h., há
romnegyed h. 10:45, 19, 33, 30. Befutó 736.

Hírek
Az Alagi dijat, á Derby előfutamát futják va

sárnap Budapesten. A 2000 méter távolságú 
versenyben starthoz áll minden olyan három
éves, mely számításba jöhet a kék szalagért 
vívandó küzdelemben. Starthoz várhatók:

Rudi lov. Szabó L. II.
Napóleon lov. Schejbal
Agrlppa lov. Gutái
Nimród lov. Csapiár
Bagó lov. Nagy G.
Bitang lov. Weissbach
Acacia lov. Balog

A verseny az idei formák szerint Napóleon 
és Rudi párharcának látszik, de tavalyi jó for
gójával Agrippa is komoly lehetőség.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

DR. ELEK Hl'GÖ ÉS MANN HVGÓ
Felelés szerkesztő és kiadó:

DR ELEK HUGÓ
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kor., Erzsébet-körut 28. szám.
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér. Aradi-utca 8. sz. (Glóbus-nyomda) 
Telefon: 308—96.

Vasárnap (d. u. 2től)j 243—81, 100—48.
AZ ELŐFIZETÉS ARA:

F-Sy éyro 5 pengó. — Egyet szám árat Magyarorszá
gon 10 fillér. Ausztriában 20 Groschen. Fi anciaorszég- 
”’n ’ ,rAnk- JW’Báviában 2.50 dinár. Németország- 
oan 15 n. Olaszországban 1 líra. Romániában 5 lei.

Csehszlovákiában 1.20 ék.
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