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Lezuhant Mátyásföldön 
Wolf Hirth német pilóta, 
a vitorlás őceánrepiiló

Á Magyar Áero Szövetség a nemzetközi 
motornélküli repülőtársaság közgyűlésével 
kapcsolatban vasárnap délelőtt nagyszabású 
repülőbemutatóünnepélyt rendezett a má
tyásföldi repülőtéren. A nagyarányú és ná
lunk eddig még soha nem látott, érdekes 
produkciók közben sajnálatos katasztrófa 
történt:

Wolf Hirth stuttgarti repülőgépgyáros, 
• világhíres német vitorlázó-repülő, akit 
»a németek repülőkirályának**  becéznek, 
csodás repttlőmutatványai közben le 
zuhant ée életveszélyes sérüléseket szen

vedett.
Szinpompás, verőfényes idő kedvezett a 

pompás ünnepélynek. A repülőtér klubháza 
zászlódiszben úszott. A remek májusi nap 
melegen, üdén szórta aranykévéit. Többezer 
főnyi közönség gyűlt össze, hogy szemtanúja 
legyen Európa legkiválóbb repülői által be
mutatandó produkcióiknak. Szinpompás 
kép, valóságos divatbemutató. A közönség

Zuhanás, robaj, reccsenéss 
vérében fekszik a német repiiiőkirály!

Még el sem csitult a közönség tapsvihara 
és örömmámora, amikor a világhíres Wolf 
Hirth emelkedett a levegőbe. Autóval, úgy
nevezett csörlövontatással indították útnak 
a repülőgépet, amely mintegy

50—60 méter magasságban végezte 
szemkápráztató mutatványait.

Csodás orsók, dugóhúzók és loopingok ra
gadták egymásután tapsra a közönséget. 
Hirth már mintegy tiz perce keringett a le
vegőben, amikor gépe hirtelen megfordult, 
ugy látszott, hogy siklórepüléssel akar a 
sima gyeppázsitra jutni. Hirtelen ismét ma
gasba szökkent, majd egy szempillantás 
alatt

nyílegyenesen zuhanni kezdett.
Az éles szögből képtelen volt gépén ural

kodni, úgyhogy
nagy robajjal és reccsenéssel zuhant a 

földre.
Vészes porfelhő keletkezett a gép zuhanása 
nyomán.

— Borzalmas ... Rettenetes ... — hör
dült fel a közönség.

Mindenki a vérfagyasztó szerencsétlenség 
színhelyére akart tódulni, azonban a kive
zényelt nagyszámú csendőrség útját állta a 
tömegnek. A gyengébb idegzetű hölgyek si- 
kongása és jajveszékelése töltötte be a leve
gőt. A katasztrófa színhelyére csak a hiva
talos személyeket és az újságírókat engedik. 
Néhány másodperc alatt ott teremnek a 
mentők is. Borzalmas kép tárul a jelenlévők 
szeme elé.

A pozdorjává tört, roncsokban heverő 
repülőgép romjai alatt eszméletlenül, ha

talmas vértócsában fekszik Hirth,
a német repülök büszkesége. A mentőorvos 
azonnal első segélyben részesíti, szivaccsal 
lemossák arcáról és fejéről a vért, amely 
újra és újra elönti szürke hajfürtjeit.

A lábán kél törést Is felfedeznek
a mentőorvosok s nyomban megállapítják. 
•>ogy 

több bordája Is összetörött. Arcán cafa
tokban lóg a bőr.

Néhány perc múlva hordágyra fektetik, 
majd beemelik a vármegyei mentőautóba, I Casimir Kuia. 
amely félelmetes szirénabugás közben nyit | pilóta mutatványai

soraiban jelen van Winchkler István keres
kedelemügyi miniszter, Hiittl Ilümér orvos
professzor, Hohenlohe Ferenc és Egon her
cegek. Német, angol, francia és olasz elő
kelőségek társalgásaitól hangos a nézőtér. 
Tiz óra után néhány perccel kezdődik a ver
seny. Hárommotoros gép startol, a BSE 
kitűnőségei, Odescalchi Miklós herceg, dr. 
Iiuzay Árpád és Hadnagy Endre mutatják 
be speciális produkcióikat. Ezután vitéz 
llefty Frigyes, aki a közelmúltban tért haza 
Egyiptomból, ahol az egyiptomi kormány 
megbízásából tartott iskolát,

magyargyártmánya vitorlás gépével ej
tette ámulatba a hatalmas nézősereget

Ritka érdekességü epizód játszódott le ezek
nél a mutatványoknál, váratlanul megjelent 
a levegőben egy nyolctagú gólyacsalád, 
amely közvetlenül Hefty repülőgépe mellett 
szálldogált és valósággal utánozta a kiváló 
magyar repülő produkcióit.

magának utat a közönség között és elszá- 
guld a súlyos sebesülttel.

— Kegyetlen pilótasors.— hangzik a 
sajnálkozó megállapítás.

A repülőtér egyik parancsnoka a szeren
csétlenséggel kapcsolatban a következő ma
gyarázatot adja:

— Hirth már bejárta az egész világot, 
igaz, hogy több súlyos szerencsétlenség 
érte, de

a mostanihoz hasonló, tragikus eset 
csak minden száz évben fordulhat elő 

a repülőknél.
Éles szögben ment fel, remek bukófordulót 
csinált, a loopingja azonban nem sikerült, 
tulalacsonyan csinálta, valószínűleg elszá- 
mitotla magát, azt hitte, hogy magasabban 
van a föld színe felett és ez okozta a ka
tasztrófát. Amikor harminc méter magas
ságból zuhanni kezdett, ugy látszott, hogy 
egy soha nem látott bravúrt fog bemu
tatni ...

Hátborzongató 
mutatványok ...

Kevéssel később egy társzekér jelent meg 
a szerencsétlenség színhelyén és munkások 
rakták fel az apró darabokra tört repülőgép 
roncsait és szárnyait. Mintegy félórái szü
net után folytathatták a megzavart, szin
pompás repülőünnepélyt. Majoros János, 
a BSE mürepülőoktatója mutatott he ide
gekre menő és idegtépő produkciókat. Mint
egy

háromszáz méter magasságban szédítő 
és fantasztikus fordulásokkal, háton- 
repülés és dugóhuzómutatvánnyal ej

tette ámulatba a közönséget.
A német Dittmar „Kondor**  nevű gépén 
négyezer méter magasságig emelkedett.

Meg akarta dönteni a 4000 méteres magas
sági világrekordot. Ezt követően Steff Tibor, 
a leghíresebb magyar cserkészrepülőgépen, 

a Karakánon végzett csodálatos bukfen
ceket.

A gépe ugy pergelt a levegőben, mint a 
falevél, melyet a szél ide-oda sodor. Majd 

kiváló lengyel akrobata- 
következtek. Motoros

repülőgép szállította fel a levegőbe. Mintegy, let lekapcsolták és a vitorlázó lengyel ön- 
180 méter hosszú sodronykötél fűzte a len-1 állóan végezhette a cirkuszi produkciókat 
gyei vitorlázót a motoroshoz, ezer méter I is „túlszárnyaló", hátborzongató mutatná- 
magasságban lehettek, amikor a drótköte-1 nyokat. t,.

- Én vagyok az oka, bocsánatot kérek
— mondja Hirth, aki életveszélyes sebekkel 

fekszik kórházi ágyán
A mentők Wolf Hirthet a Bakay-klinl- 

kára szállították. Hirthet nyomban a kli
nika műtőasztalára fektették éa Ifibb műté
tet végeztek rajta. Megállapították, hogy

jobblába boka felett két helyen eltörött, 
koponyaalapi törést, medencetörést és 

bordatörést szenvedett.
Arcán, orrán és homlokán borzalmas sé

rülések és véraláfutások vannak. Fejsérü
léseit negyvennyolc Öltéssel varrták össze. 
A műtét mintegy fél óráig tartott, mely 
után Hirth lábát sínbe tették. Bakay pro
cesszor hétfőn reggel röntgenvizsgálat után 
fogja végleges gipszkötésbe tenni az össze
roncsolt lábat.

Hirth a délutáni órákban magához tért. 
A Hétfői Napló munkatársának alkalma 
volt Wolf Hirthlel néhány percig beszélge
tést folytatni. A fején turbánszerü, fehér 
kötés van, úgyszólván csak az orr- és száj
nyílása maradt szabadon. Halk rezignáció- 
val mondja el a baleset körülményeit és 
tragikus élettörténetét.

— Magain vagyok az oka ennek a sze
rencsétlen balesetnek. Tuhnerészen vettem 
a fordulót, már oly közel voltam a földhöz, 
hogy képtelen voltam simán elsiklunk A zu
hanás elkerülhetetlen volt.

Már a verseny előtt balsejtelmeim vol
tak.

Tudtam, hogy nagyon vigyáznom kell, mert 
valósággal állt a levegő, teljesen szellő-men
tes volt a légür.

— Történt már önnel máskor is baleset? 
— tettük fel a kérdést.

— Ez volt a harmadik súlyosabb kime

Schuschnigg kancellár 
vasárnap érdekes interjút adott egy f ra ncia lapnak 

a római egyezményről és 
Ausztria külpolitikájáról

Párig, május 24.
A Petit Journal vasárnapi szúrna Schusch

nigg dr. osztrák szövetségi kancellár nyi
latkozatát közli. .4 kancellár meglepetésé
nek adott kifejezést a Starhembcrg herceg
gel támadt nézeteltéréséről elterjedt külön
böző híresztelések felett és a következőket 
jelentette ki:

— A kormány átalakításának pusztán 
technikai okai voltak.

Az uj kormány arra törekszik, hogy tovább 
dolgozzék a gazdasági fellendülés már meg
kezdett müvén, amely az uj alkotmány szi
lárd alapjain nyugszik Külpolitikai téren 
u.ra törekszünk, hogy megerősítsük u többi 

netelű balesetem. Néhány év előtt, amikor 
megkíséreltem az óceán átrepülésit,

a tengerbe zuhantam éa a repülőgépem 
roncsaiba kapaszkodva, két napig vol

tam élet-halál között.
Szerencsére kihalásztak. Egy más alkalom
mal 300 méter magasságból lezuhantam és 
ekkor oly súlyos sérüléseket szenvedtem, 
hogy

egyik szememet elvesztettem ennek kö
vetkeztében és a ballábamat térd felett 

amputálták.
Szerencsétlen família az enyém. Bátyám
nak, Hellmuth Hirthnek, az ismert motor
konstruktőrnek pedig

az általa készített repülőgép csavarja 
mindkét kezét tőben leszakította.

Egyebekben Stuttgartban élek, harminchat
éves, nős ember vagyok, két szép kisleány- 
káin van. Édesapám repülőgépgyárában 
mérnököt ködöm.

— Néhány nap óla tartózkodom Budapes
ten — folytatta Hirth — és nagyon meg
szerettem az önök szép fővárosát. Kérem, 
legyen szives a sajtó utján tolmácsolni üd
vözletemet a szívélyes magyar közönségnek 
és bocsánatot kérek, hogy ezzel a csúnya 
látvánnyal borzongattam meg a nézők ez
reit. Elismerem, én voltam a hibás, meg
érdemlőm a sorsomat...

A Bakay-klinika orvosai nagy szeretettel 
veszik körül a világhíres, német repülő be
tegágyát. Általános vélemény, hogy sérülé
sei életveszélyesek ugyan, de tekintettel erős 
fizikumára, minden bizonnyal sikerülni fog 
Wolf Hirthet megmenteni az életnek.

Báró Gudcnus Ix*ó  dr.

államhoz való jóviszonyunkat.
Az újságíró ezután azt kérdezte a kancel

lártól, hogy
a Magyarországgal és Olaszországgal 
kötött egyezményeknek tulajdonképpen 

ml a jelentősége?
A kancellár a következőképpen válaszolt:

— E szerződéseknek nincs megkülönböz
tető jellege.

A római egyezmények nem cgjebek 
gyakorlati kísérletnél, uniely arra irá
nyul, hogy Európának e részében meg
teremtsük a politikai együttműködés 

szilárd alapjait.
Végső és legfontosabb célunk a béke bizton
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A kormányzó vasárnap 
ezer kétszáz vitézt avatott

Margitszigeten

sitáta, amely elválaszthatatlanul összefügg 
« római egyezményekkel. Ez a körülmény 
egyébként kitűnik az uj kormányom meg- 
ahikitása után

Mussolinihoz és Gömböshöz intézett 
távirataim szövegéből Is, 

amely nyíltan megmutatja, hogy külpoliti
kai irányunkban semmiféle változás nem 
állott be.

— Lankadhatatlan kitartással folytatjuk 
Közép-Európa és az egész kontinens ta‘ 
állítására irányuló munkánkat.

olpra-

Váratlanul sok szónok 
iratkozott fel a honvé
delmi tárca költségvetési 

tárgyalásához
A képviselőház hétfői ülésén folytatják a 

honvédelmi tárca költségvetését, amelyhez 
az ellenzék részéről Eckhardt Tibor, Berg 
Miksa báró, Rakovszky Tibor, Vázsonyi Já
nos, Cscli-Szombathy László és Csóor La
jos szólalnak fel. A kormánypárt részéről 
Karafiáth Jenő, viléz Biró György, Míillcr 
Antal, Hertelendy Miklós és vitéz Kö József 
iratkoztak fel és nz elhangzott felszólalá
sokra Kozma Miklós, mint a honvédelmi 
miniszter helyettese fog válaszolni.

A kormánypárt azt szerette volna, hogy 
az egész költségvetési vita inár ezen a héten 
befejeződjék, erre azonban semmi kilátás 
nincs. Előreláthatólag n honvédelmi költ
ségvetés után sorra kerülő belügyi tárca 
költségvetésénél, amelynek Molnár Imre 
lesz az előadója — nagyobb vita lesz,

nem remélhető tehát, hogy n költség
veién vitája Junius 5—6-a előtt befeje

ződjék.
Utána következik az nppropráció négynapos 
tárgyalása, ezután még néhány apróbb ja
vaslattal, vulamint a felsőház által vissza
küldött telepítési javaslattal végez n Húz, 
úgy, hogy a képviselőház nyári szünete az 
eddigi lenek szerint junius 19-én kezdődne 
meg és október második feléig tartana.

Felavatták Pilsudszky 
budapesti emlékművét

Vasárnap délelőtt leplezték le a Bfíször- 
ményl-ut cs ■ Pilsudszky-ut sarkán a Magyar- 
lengyel Társaság kezdeményezésére Budapest 
közöniéfo által felállított Pí/zudzz/.(/-emlékmű
vet, amelyet Antal Dezső építészmérnök tervei 
alapján Szilárd Ödön szohrásimüvész készí
tett cl

Az ünnepségen
■ a kormány képviseletében Lázár Andor 

igazságügy miniszter,
a külügyminisztérium részéről Baranyai Zoltán 
és Durugy Ferenc jelent meg. A főváros képvi
seletében Németiig Károly tanácsnok, lengyel 
részről pedig u budapesti követség több tagja 
jelent meg nr ünnepségen. A magyar Himnusz 
hangjai után Ltiklnlch Imre egyetemi tanár 
mondott beszédet, amelyben

a lengyel-magyar barátság 
jelentőségét hangoztatta. A lengyel Himnusz 
után Kméz Béla egyetemi tanár tartott avató
beszédet. Elemezte n magyar lengyel történelmi, 
gazdasági és kulturális kapcsolatokat. Né- 
methy Károly tanácsnok vette út ezután a fő
város nevében nr emlékművet, majd a PH- 
sudszky induld eljátszása után n koszorúkat 
helyezték cl. A kormány koszorúját f.árár An
dor ignzsiígiigyminiszlci tette le.

sikert aratott ismét a
HEZOLITE-RRPID

arcápoló gyorsborotvakrém a B. N. V. alkalmával.
Ismét forgalomba hoztam a

2fl filteres prúbadobozt
ós lu.v Uram Ön Is inceRyflződést szerezhet, hogy * Hezollte-
Rapld arcápoló gyoreborotvakrémmel víz. szappan és ecset 
nélkül 1 pero alatt tökAletasan borotválkozhat.

Kapható minden szaküzlothen é, a készítő Dr. Holczor vogyéez 
lUntszertóróban. VI.. Teréz-körut 8.

a
Vasárnap délelőtt lélekemelő ünnepség volt 

a Margitszigeten: vitéz nagybányai Horthy 
Miklós, Magyarország kormányzója, a vitézek 
főkapitánya,

négyszáz volt frontharcost ée nyolcasát vi
tézi várományost vitézzé avatott.

A ragyogó tavaszi napsütéses délelőttőn kö
zel tizezerfőnyi közönség gyűlt össze a margit 
szigeti JlfAC-pályán. Az ország minden részé
ből eljöttek az uj vitézek családtagjai.

Pontban kilenc órakor érkezett meg 
a kormányzó tengernagyi díszben, fehér 
sapkában, sötétkék dlszegyenruhában, mel

lén csillogó rendjelek é» kitüntetések 
között húzódott meg a magyar érdemrend szé
les zöld szalagja. A Himnusz hangjai mellett 
a diszcmelvényre vonult a kormányzó, majd a 
középső páholyban foglalt helyet. A többi pá
holyokban nz ország katonai, polgári, egyházi 
méltóságai, a diplomáciai kar tagja! ültek.

A beteg Gömbös Gyula miniszterelnök kép
viseletében Darányi Kálmán földművelésügyi 
miniszter jelent meg, mint honvédelmi minisz
tert pedig vitéz lőveIdl Kozma Miklós belügy
miniszter képviselte. Ott volt vitéz Shvoy Ist
ván gyalogsági tábornok, a honvédség főpa
rancsnoka, vitéz Somkuthy József altábornagy, 
a vezérkar főnöke.

A kormányzó feleségével és két fiával együtt 
jelent meg.

mellette ült Gömbön Gyuláné, a miniszter
elnök hitvese, akinek flát, Ernőt is vitézzé 

avatták.
Az ünnepély kezdetét harsonák rivalgása Je

lezte, ezután a dlszcmelvényen tábori püspö
kök megáldották az avatandókat és beszédet 
Intéztek hozzájuk. Ennek befejeztével

a kormányzó kíséretével az avatási dísz
sátorba vonult éa a felavatandó vitézekhez 

magasazániyaláau beazédet Intézett.

A kormányzó beszéde
kormányzó beszéde igy hangzott:A ...... ... _ .... .w .....

— Vitézek! Tizenöt évvel ezelőtt hangzott 
először az az ünnepélyes fogadalom, amellyel 
ma Ti váltatok részeseivé a múltban szerzett 
érdemek alapján a magyar jövő továbbépítésé
nek szolgálatúra hivatott Vitézi Rendnek.

— Az elmúlt másfél évtized alatt ez az intéz
mény nemcsak életképességéről teli bizonysá
got, hanem megizmosodott, megerősödött és ki
vívta magának a hazaűnsnn érző egész magyar 
társadalom osztatlan megbecsülését és sze- 
retetét.

•— Azok, akik a harctereken a hagyományos 
magyar vitézség és katonai erények tündöklő 
példáját mutatták,

a hétköznapi munka terén is a kötelesség
teljesítés a a bizakodó kitartás erényeivel 

tűnlek ki,
megállották helyüket a nehéz gazdasági viszo
nyok között is és hűségesen kitartottak a meg 
nem alkuvó hazafias gondolkodás mellett.

— Különös örömömre szolgál, hogy ismét tö
mött sorokban vonulnak fel a vitéz apák váró 
mányosai.

— Ti vagytok hivatva tovább ápolni a vitézi
erények kultuszát. A vitézi névvel Ti apáitok
tól a példaadásnak nehéz, sokszor önmegtaga
dást és áldozatkészséget kívánó, de mindig 
dicsőséget adó kötelességét öröklitek. Legyetek 
méltók erre a szép örökségre, hogy ' ’ ""
is szeplőtelenül és a régi fényben 
tovább Ivadékaitoknak. Most,

amikor a bomlasztó gondolatok _______
és a romboló Irányzatok azájhlscslnálói 
csápjaikat miiül gyakrabban nyújtják ki az 
Ifjúság felé, legyetek kortársaitok körében 
mindenkor büszke hordozói éa forráztál a 

nemzeti eszmének,
keresztény erkölcsöknek és a hazafias

el

majdan Ti 
adhassátok

hordozói

a . „ ___ ____ __ _ .
érzésnek.

— Vitéz Bajtársaiml
■— Ne feledjétek el soha mai szent fogadal

matokat. amellyel újabb zálogát adtátok annak, 
hogy eleven erővel él bennetek a Haza Iránti 
hűség és áldozatkészség. Legyetek továbbra is 
őrzői a dicső múltnak és hivő munkásai a szebb 
jövőnek.

A kormányzó bestédé után Igmándg-He- 
guessy Gém testőrtábornok, ügyvezető vitézi 
tör;'sknpttány, ismertette nz avatandó vitézek 
statisztikáját.

Vjtez Tuókos Gyula tóbornok, vitézi törzs
kapitány azután

háromszor megkongatta a címeres vitézi 
pajzsot,

elmondta a vitézi üdvözletét, majd vitéz Hel- 
lebronth Antal nyugalmazott tüzérségi tábor
nok, a vitézek főkapitányának helyettese, az 
avató vitézi disxkardot átnyújtotta a kormány
zónak. A kormányzó a kardot átvette, hegyé
vel a földre támasztotta és Igy hallgatta meg 
a vitézek eskütételét.

Az uj vitézek
Igmándy-Hegyessy testörtábornok olvasta az 

eskümintát is, amelyet a vitézek serege zúgva 
ismételt. A közönség megillctödve hallgatta az 
eskü régies magyaros formuláját.

Az eskütétel végeztével
a kormányzó kihúzta hüvelyéből a diszkar- 
dot éa megindult a felavatandó vitézek 

sora.
Tízesével járultak a kormányzó elé, aki az 
avató diszkarddal egyenként balvállukat

Véres korteshadjárat után 
folyt le vasárnap a belga

képviselőválasztás
Brüsszel, május 24.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A belga nép vasárnap az urnák 
elé Járult, hogy megválassza az uj képviselő
ket és szenátorokat, összesen 202 képviselőt 
választottak, mig a régi képviselőháznak 
csupán 186 képviselőtagja volt. A szená
tusba 101 uj szenátort küldtek választás 
utján, mig a szenátus többi 72 tagja ki
nevezés utján kerül a belga parlament 
felsőházába.

összesen 1124 képviselőjelölt küzdött 
a kétszázkét mandátumért,

míg a megüresedett szenátor! helyekért 550 
jelölt vette fe! a küzdelmet. A szenátorjelöl
tek között két nő Is szerepelt.

A késő est! órákig beérkezett jelentések

Ernszt Sándor az ellenzéki 
pártok összefogásáról

A felhatalmazási törvényjavaslat vitájában 
fog felszólalni a hét végén hazaérkezett Beth
len István gróf és ugyancsak az approprláció 
vitájában mondja el az uj képviselőházban 
„szüzbeszédét" a most még gyengélkedő Emszt 
Sándor, az esztergomi kerület uj képvise
lője is.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap beszélt 
Ernszt Sándorral, aki néhány pregnáns mon
datban jelölte meg, hogy véleménye szerint, 
mit várna a mostani politikai helyzetben a 
képviselőház ellenzéki pártjaitól.

— őszintén megmondom, amikor a képvi
selőházba léptem, nagyon meglepődtem az uj 
parlament láttán.

Ilyen nagy váltósán! a magyar parlament
ben egyik ciklusról a másikra még soha

sem tapasztaltam.
Ez a képviselöház nagvon uj és még alig is- 
merek valakit. De azért azt szeretném, ha a 

ZseLmetsző-olimpiász
a Ferencvárosban

Berki György lakatosmester vasárnapra vir
radó éjszaka az frkri-utca 13. számú házban 
lévő vendéglőben borozgatott. Éjfél után ki
ment az udvarra. Bogotát Sándor 25 éves nap
számos kileste ezt a pillanatot, utána lopódzott 
és a sötát lépcsőházban el akarta lopni a laka- 
lo» aranyóráját. Abban a pillanatban, mikor 
kiemelte zsebéből az órát, Berki észrevette és 
lármái csapott, de Bogotái a vendéglőn keresz
tül kiszaladt az utcára, közben azonban

leejtette a frissiben ellopott éksaert, 
az óra olt feküdt a lépcsőház kövén, Berki 
azonban nem vette észre.

Az elmenekült Bagotai nem akarta otthagyni 
a zsákmányt, félóra múlva visszalopódzott az 
Erkel-uteai házba és a lépcsöházban gyufa- 
f nunél keresgélni kezdte az árát. Ugyanakkor 
kijött az udvarra a vendéglő egyik vendége, 
Mikos Béla, aki tudott a lopásról és sejtette, 
hogy Bogotái volt a tolvaj.

—• Hohó! — mondotta — az nem úgy van, 
ha megtaláljuk az órát, osztozunk az árán.

Bagotai beleegyezett és mikor megtalálták 
ai órái, kelten együtt elmentek egy Fövám- 
téri vendéglőbe, hogy értékesítsék a zsákmányt. 
Hatvan pengőért akarták eladni a föplncdrnek. 
de ez gvantiMisk tartotta a dolgot és

rendőrt hlvolt, oki az éksterúrusokal elő
állította a főkapitányságra.

A kihallgatást végző rendőrtiszt, mikor hal
lotta miről van szó, fchrólitoita Bagntait. adja 
elő a lopott ('kszerl. A fiatalember a fjebóbr 
nyúlt, egy percig kotorászott, azután óiméi-1 dekíődö' höígyközönségnekT

érintve, vitézzé ütötte őket. Az avatás alatt * 
zenekar régi egyházi ée katonai dalokat ját
szott.

Az első, akit a kormányzó vitézzé avatott, 
Tölgyessy Péter nyugalmazott tábornok, a tá
bornoki kar legidősebb tagja volt. A vitézzé- 
avatottak között volt többek között

rnnressolymosl Mengele Ferenc dr. követ
ség tanácsos, a külügyminisztérium sajtó- 
osztályának vezetője, aki m|ut a Vitézi M 
Dcnd tagja, a vitéz marossolymosi Marosy 
Ferenc nevet vette fel, Zsilinszky Gábor 
, ex .'r Igazgató, Bodroghközy Zoltán dr. mi
niszterelnökségi osztálytanácsos, Szende 
Ferenc, az Operahál örökös tagja és Gyű- 
lay Tibor, a Budapesti Kereskedelmi éa 

Iparkamara főtitkára.
Az avatási szertartás végeztével a kormányzó 

visszatért a diszcmelvényre és fogadta a disz- 
menetet.

Az avatás után déli egy órakor a Vitézi Rend 
tisztségviselői, a régi és újonnan felavatott vi
tézek a MAC klubhelyiségében vitézi áldomásra 
gyűltek össze. Elment a diszebédre a kor
mányzó is, akit a vitézek lelkes éljenzéssel fo
gadtak.

A kormányzó sokáig beszélgetett az Országos 
Vitézi Szék tagjaival, sok vitézt tüntetett ki 
megszólításával és csak a késő délutáni órák
ban hagyta cl a Margitszigetet.

szerint a választás országszerte
rendben és nyugalomban folyt le.

A választásban való részvétel igen élénk 
volt, tekintettel arra, hogy a szavazás kő
telező és a hatóságok szigorúan ellenőrzik, 
hogy mindenki eleget tegyen szavazói kö
telezettségének. A hatóságok

széleskörű biztonsági rendszabályokat 
foganatosítottak,

annál is inkább, mert tegnapra virradó 
éjszaka egy választói gyűlés után támadt 
összeütközésben két szocialistát megöltek ét 
hármat súlyosan megsebesítettek.

Késő éjszaka valószínűnek tartják, hogy 
a választás eredménye nem változtat a je
lenlegi kormányzati rendszeren.

pártok között nagyobb összhangot lehetne te
remteni és a pártharcokat ki lehetne küszö
bölni a mai politika! életből. Külső és belső 
okok teszik ezt szükségessé és a nemzet szem
pontjából rendkívül fontossá.

— A pártok együttműködését éa a titkos 
választójogot la csak akkor lehet majd 
megvalósítani, ha előzetesen a különböző 
politikai pártok már megtalálták az egy

máshoz való közeledés útját,
Ernszt Sándornak ez a nyilatkozata azt je

lenti, hogy elsősorban — amit Rassay Károly 
is hangoztat mindig — az ellenzéki pártoknak 
össze kell fogniok a nagy cél, az általános tit
kos választójog megalkotása érdekében. Ehhez 
a munkához mindenesetre nagy segítséget je
lent Ernszt Sándor politikai higgadtsága, régi 
politikai tapasztalata és az a bölcs megértés, 
amellyel egész politikai működése alatt kon
zervatív gondolkodása mellett — a polgári 
szabadságokért küzdött és harcolt.

kodva mondotta:
— Kérem szépen, már nincs nálam, eltűnt, 

valaki ellopta ...
Mikos erre nagy büszkén, mosolyogva szólt 

közbe:
— Persze, hogy ellopták. P.n loptam el!
— Maga?
— Én hát, olyan űyf/eL'en zsebtolvajt mint 

maga, még sohasem láttam,
kiemeltem a zsebéből az órát, hogy meg

tanítsam a tisztességes zsebtolvajlásra
— felelte fölényesen Mikos.

A zseblolvaj-olimpiúsz két bajnokát a rend
őrség letartóztatta.

-- Extra nagy női ruhák erősebb termetű 
hölgyek részére. A Calvin téri Fenyves Aruház 
nagv súlyt helyez arra, hogy az erősebb test
alkatú hölgyek hőségei választékot találjanak 
kész ruhákban és fehérnemüekbcn. 130 és 150 
cm. csípöbőaégig extra nagy mórelet készített 
a cég amelyek a nagy méret dacára, igen Jutó- 
«oASn^’ P^ául: c*ba  nagy krepdesln ruhák 
980 pengőért, extra nagv krepdesln Imprimó
ruhák lo.80 pengőért, extra nagv mosó ruhnk 
>80 pengőért, extra nagv kötött ruhák 12.80
pengőért, extra nagy delén-pongyolúk 5.80 
pengőért, extra nagy koniblnék h/mzcsdísszel 
2.90 pengőért, extra nagy hálólngek szintén
dús hímzéssel már 3.50 pengőért kaphatók a
Calvin téri Fenyves Áruházban. A cég nőiruha 

•'észJéggé! küldi meg az ér-3
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Rejtélyes halálugrás
a PodmaniGzky-utcában

Vasárnap délelőtt a 
Podmaniczky-ulca 57. 
számú ház kapujában 
beszélgetett Sebestyén 
Róza cselédleány egy 
villamoskalauzzal. Mi
ről folyt köztük a szó, 
nem lehet tudni, 
leány sarkonfordult,

berohant a lépcsőházba 

és a lépcsőfokokat kettesével ugorva, sietett 
föl, a negyedik emelet felé. A villamoska
lauz ezalatt elindult lefelé a Podmaniczky- 
utcán. Pár lépésnyire lehetett csak a háztól, 
amikorra Sebestyén Róza már fölért a ne
gyedik emeletre,

—

Egy fiatal színész 
betegségének megdöbbentő 

titkát kutatja a rendőrség 
Gyógyszeresére vagy orvosi tévedés?

Vasárnap egy kétségbeesett apa jelent 
meg a főkapitányság sérülési osztályán és a 
rendőrség közbenjárását kérte annak a meg
állapításában, hogy

tragikus gyógyszercsere vagy orvosi té
vedés áldozata lett-e a fia?

Az apa előadta, hogy 22 esztendős fia, 
aki kitűnő vidéki színész, pár nappal ez
előtt megbetegedett. Felutazott Budapestre, 
hogy itt gyógykezeltesse magát. Fülöp Ala
dár dr. és Bárdos János dr. orvosok, a csa
lád jó ismerősei megvizsgálták a fiatalem
bert és azt tanácsolták, hogy vitesse magát 
klinikai szakorvosi kezelés alá.

A fiatal színész megfogadta a tanácsot. 
'A klinikán megvizsgálták, megállapították 
betegségét,

orvosságot írtak számára és közölték 
vele as otthoni kezelés módját is.

A színész még aznap megcsináltatta az or
vosságot, de a használata után

ahelyett, hogy javult volna az állapota, 
magas láz lépett fel nála, belső fájdal
makról panaszkodott, azonkívül testén 

égési sebek keletkeztek.
A szülők kétségbeesve látták fiuk rette

Magyar tüzkereszt- 
szövétség alakul 

Kik vesznek *—r
részt a frontharcosok érdekes uj alakulásában

Poltikai és társadalmi körökben nagy 
érdeklődést fog kelteni az a legújabb front
harcos alakulás, amely hetekig tartó elő
készületek után vasárnap a megvalósulás 
stádiumába jutott:

Magyar tüzkeresztszövetség elmén ala
kítják meg a frontharcosok uj társa

dalmi egyesületét, 
amelyet egészen széles alapokon akarnak 
kiépíteni.

Az uj alakulás alapítóit a francia tüz
keresztszövetség hatalmas, átütő erejű si
kere inspirálta arra, hogy

a magyar frontharcosokat uj alapokon 
szervezzék meg.

A magyar tüzkeresztszövetségben politikai, 
társadalmi és felekezeti különbségre való 
tekintet nélkül minden frontharcost be 
akarnak kapcsolni.

Az uj egyesület kezdeményezői hetek óta 

A Rajniss-Györkiügy 
legújabb szenzációja: 

holnap beszüntetik a vizsgá
latot, Nagy Istvánt vasárnap 
a gyüjtöfogházba szállították

Érdekes eseményei vannak a Rajniss— 
Györki-üfíynek. Ezek az események egye
lőre pontot tesznek azokra a bűnügyi bo
nyodalmakra, amelyek ebből az ügyből ke
letkeztek.

A budapesti főkapitányság — nz ügyész
ség utasítására — kihallgatásokat foganato
sított annak tisztázására, hogy Györki

Imre által a parlamentben felolvasott né
met leveleken Rajniss Ferenc és Barasits 
Tivadar aláírásai hamisak é vagy sem? A na
pokig tartó kihallgatások és az Írásszak
értők vizsgálata azt állapította meg, hogy 

ugy Rajniss, mint Barasits aláírásai 
hamisítványok.

Nagy István rovoltmultu tolvaj beval
lotta, hogy az első levélben lévő aláírást 
ő hamisította, Schmidt László magánhiva- 
talnok pedig beismerte, hogy a második 
levél aláírása tőle származik. Közben a 
büntetőtörvényszék Nagy István lopási és 
egyéb ügyeiben fölárgyalást tűzött ki és

egyenesen a korlátnak rohant, keresz
tül ugrott rajta és véresen terült el az 

udvar kövén.
A lakók összecsődültek, a házmester men

tőkért telefonált. Rövidesen megjöttek a 
mentők, de már nem segithettek, Sebestyén 
Róza halott volt. Megjött a rendőri bizott
ság is és a rendőrség fekete halottasszállitó 
autója a bonctani intézetbe vitte a leány 
holttestét.

A kalauz addigra már messzire járt, 
nem Is tudhatta ml történt

és igy a rendőrség egyelőre még nem tisz
tázhatta, mi vitte az önkéntes halálba a kis 
cselédleányt.

netes szenvedéseit és orvosért szaladtak, aki 
fájdalomcsillapítót irt. így is csak nagyne- 
hezen csillapultak fájdalmai, de a láz nem 
szűnt meg.

Másnap a fiatal szinész apja támogatásá
val elment a klinikára, ahol elpanaszolta az 
orvosság használatának fájdalmas következ
ményeit és megmutatta égési sebeit.

A kezelőorvos elkérte a receptet és azt 
mondotta, hogy abba kell hagyni a*  

orvosság használatát.
A fiatalember annyira legyengült a nagy 

fájdalmaktól, hogy a klinikáról hazatérve 
ágynak esett. Szombaton délután a Polikli- 
nika egyik tanársegéde,

dr. Rocknitz Samu vette kezelés alá, 
aki maga is megdöbbenve konstatálta 

az orvosság káros hatását.
A rendőrség nehéz feladat előtt áll, ’A

recept időközben elkallódott.
A gyógyszerész azt állítja, hogy az előirt 
orvosságot és azt a mennyiséget adta, 

ami a recepten volt feltüntetve.
Ki a felelős ezekután a fiatal szinész súlyos 
gyógyszerszerencsétlenségéért ?
—aMMMK

tárgyalnak. Tegnapelőtt
fennjártak már a belügyminisztérium
ban Is, benyújtották az uj szövetség 

alapszabályait jóváhagyás céljából.
Ha a belügyminiszter alapszabályaikat 

jóváhagyta, nagyvonalú szervezkedést indí
tanak az egész országban. Nemcsak a front
harcosok, hanem

a rokkantak, hadiözvegyek, hadlárvák 
körében is megkezdik a szervezkedést.
Információink szerint azok között, akik 

a magyar tiizkeresztszövetséget életre hív
ták, a politikai élet több ismert fiatal tagja 
is szerepel:

Báró Berg Miksa és Czirják Antal füg
getlen kisgazdapárti képviselők neve 

szerepel az alapítók sorában.
Több nyugalmazott katonatiszt is résztvesz 
az érdekes frontharcos alakulásban.

szombaton kétesztendel fegy házra ítélte.
Ezek után érthető érdeklődéssel várta az 

egész közvélemény:
ml történik a hamisítások ügyében, 
megindul-e a szabályszerű eljárás a ha

misítók ellen?
A rendőrség ugyanis csak tájékozódó ki

hallgatásokat foganatosított. Schmidlet és 
Nagy Istvánt nem gyanúsítottként hall
gatta ki.

A Hétfői Napló vasárnap beavatott kö
rökben és a jogászvilágban érdekes infor
mációt szerzett az ügy legújabb fejlemé
nyéről, amelyet oly feszült érdeklődés 
kisér:

- Sem oklralhamisltás, sem más bűn
cselekmény dinén hivatalos eljárás 
nem indul és holnap beszüntetik az 

eddigi vizsgálatot is,
— mondotta informátorunk. — Azért nem 
indulhat eljárás, mert az ügynek olyan 
sértettje nincs, aki szabályszerű feljelen
tést tett volna megnevezett személyek el
len. Nem nyert megállapítást az sem, hogy 
anyagi károsodási szándék — amely min
den ilyen bűncselekmény elengedhetetlen 
feltétele — fennforogna. Már pedig,

ha sem kár, sem károsult nincs, bűn
vádi eljárást indítani nem lehet.

— Ezekkel tehát egyelőre lezárul az ügy 
a hatóságok előtt. De Rajniss Ferenc fel
jelentése alapján folynak a rágalmazási pe
rek, amelyeket több lap ellen indított.

A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött 
az iránt is: mi lesz a sorsa a hamisítás 
középpontjában álló Nagy Istvánnak? Mi
után az ellene hozott Ítélet nyomban jog
erőre emelkedett,

Nagy Istvánt vasárnap rabruhába öl
töztették és rabszállitó automobilon a 

gyüjtöfogházba vitték, 
ahol megkezdte büntetésének kitöltését. A 
hamisítási botrány főszereplőjének sorsá
ról csak egy fiatal nő érdeklődött a markó- 
utcai fogházban: Nagy István menyasszo
nya. Látni szerette volna, beszélni akart 
vőlegényével, de közölték vele, hogy majd 
a gyüjtőfogházban látogassa meg Nagy 
Istvánt és ott kérjen engedélyt beszélge
tésre.

NÉMETORSZÁG

O LIM PIAI
MJ ÁT ÉKOK
Hsiir

Felvilágosítások és belépőjegyek minden nagyobb 

utazási irodában. — Prospektusok a Rcícfrs- 
bahnzenirale fiír den Deulschen Reiscvcikelír 
magyarországi vezérképviseleténél igényelhetők: 

Budapest, V., Nádor-utca 18.

Ilyen a közel szál éve fennálló

Meinl Gyula .,i

Száz betörést követett el élszaka 
a nappal Jómódú Iparos

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjeleni 
tése.) Feltűnő letartóztatás történt vasárnap 
Miskolcon: a rendőrségre előállították és ki
hallgatása után letartóztatták Novák Janót 
Jenő ismert miskolci cukorkakészitőt, aki te*  
kintilues és jómódú tagja a város tparostársa*  
dalmának.

Az iparos kihallgatása során derült ki < 
megdöbbentő tényállás: Novák János Jenő

kettős életet élt:
nappal szorgalmasan dolgozott, éjszaka pedig 
egy hetörőbanda éjén fosztogatta a város la
kásait. Közel száz betöréses lopást Ismert be, 
a eukorkakészllő. Vagyonának jelentékeny ré
szét bűnös utón szerezte, pedig tisztességei 
munkával is szépen keresett. Novákot letartóz
tatták
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József Ferenc királyi hercegtől és Anna 
királyi herccgasszonytól vasárnap távirat 
érkezett Budapestre, hogy csütörtökön ér
keznek haza olaszországi autóutjukról.

II.
Horváth Ernő gyárost Uruguay tisztelet

beli budapesti főkonzuldnak nevezték ki.

IH.
Ez az édes-gonosz Budapest mindent ki

viccel. Most, hogy Karinthy Frigyesen Stock
holmban komplikált agyműtétet végeztek, 
azt a hirt terjesztették, hogy Karinthy sür
gönyt küldött egy irótársának, aki eddig nem 
nagyon akarta elismerni Karinthy fölényét.

- - Most már elhiheted, hogy én vagyok 
a legagyafurtabb magyar iró — igy szólna 
a sürgöny,■ ,

IV.
Al ifjú is tehetséges festőművésznél por

trékat rendelt a lokáltulajdonos: hat arcké
pet a „családi képtár" számára. Háromezer 
pengő honoráriumban állapodtak meg. 
A képek elkészültek, a honorárium körül 
azonban baj volt, kevés kápé mutatkozott a 
lokál kasszá/dban. Hosszas tárgyalások 
után végre megállapodtak, hogy a művész 
„lemulatja" a honoráriumot, ifjú pikto
runk, aki Budapest legszolidabb embere 
volt, azóta éjszakáról éjszakára pezsgőzik 
és kénytelen-kelletlen „lokálcsászár" lett 
belőle. Még szerencse, hogy a pezsgő és a 
cocktall nem olcsó népital és igy reméli, 
hogy rövidesen megszabadulhat a lokálrab
ságból,

V.
Darvas Lili most már véglegesen háztu

lajdonos lett, házat vásárolt Budán, a Kék
golyó-utcában, százhatvanezer pengőt fize
tett érte,

VI.
Neivyorkból írják a Klsnaplónak: A n ern

yő r ki atlétaklubban nagy előkészületek foly
nak a berlini olimpiászra. Mr. Tóm Mur
phy, a mixerkirály uj remekművet kreált: 
az olimpiai cocktailt. A receptje ez: 3/6-od 
Ballardy-rum, UŐ-od Sherry Brandy, más
fél hatod citromlé és fél hatod málnaszörp. 
Az USA olimpiát bizottságának vezetői és 
a sportsa/tó képviselői számára kóstoló
bemutatót rendezett a klub. Az egyhangú 
megállapítás az volt, hogy aki ezzel a cock- 
talllel él, okvetlen bajnokságot visz haza!

VII.
Éber Anna, a kitűnő fiatal festőmüvésznő, 

aki legutóbb Rómában nagy aranyérmet 
nyert, a párisi piktorok mintájára otthon, 
a lakásán rendez kiállítást képeiből.

VIII.
A MAC június hatodikl első garden party- 

jóra most küldték szét a meghívókat, ame
lyek meglepetéssel szolgálnak. A garden 
party főrendezője Oláh Dezső dr., a MAC 
főtitkára, holott eddig mindig ifj. Wahl- 
kampf Henrik állt a rendezőgdrda élén. 
A Kisnapló megfejtette a titkot: ifj. Wahl- 
kampf Henrik, a budapesti aranyifjuság 
bál királya, a pesti bálok és mulatságok le- 
geslegfőbb rendezője, minden ellenkező hi- 
reszteléssel szemben, visszavonul az aktív 
báli közszerepléstől. A szimpdtikus Wahl- 
kampfról tudni kell, hogy nemcsak bdlren- 
dezéssel foglalkozik, hanem igen komoly 
munkát végző, törekvő és ambiciózus hiva
talnok és most már ugy tapasztalta, hogy 
báli szereplése túlságosan elvonja a hivata
lától. Az aktív rendezésekről ezért lemond, 
de a disztisztségeket továbbra is megtartja, 
igy ő lesz ezentúl is a bálközi blokk el
nöke.

IX.
Vasárnap reggel nyitották meg a Mun- 

kdcsy-Céh IX. reprezentatív kiállítását a 
Nemzeti Szalonban.

X.
Schivarcz Jakab és Fiai férüszabócég an

gol nyári különlegességei beérkeztek.

XI.
A színházigazgatók el akarják tiltani a 

színésznőket a soflrozdstól Azzal érvelnek, 
hogy minden eite rettegve várják, megér
keznek-e a hölgyek az előadásra, nem éri-e 
őket valami baj, mert nem sokra tartják ve
zetői tudományukat. Az autótulajdonos szí
nésznők között nagy a rémület, a KMAC 
pedig, hir szerint, autós érdekekre hivat
kozva, tiltakozásra készül az igazgatói ren
delkezés ellen!

/

Tötök
M***  /

C^'tf^omJXed.^
BAKTER: No, Lepcses szomszéd, megen 

Pestrül?
ÖRZSI: S még hozzá tuggya kinél Jár

tunk? Szeretett képvlsellő urunknál.
BAKTER: Affenét. Mivégett?
LEPCSES: Külpolitikai behatás végett. 

Elmontam néki az explózémat a gyarma- 
tosíttásrul.

BAKTER: Csak nem. Oszt mi vóna a 
maga explózéja?

LEPCSES: Hát flgyejjen ide. Aztat
tuggya, hogy az olaszok az elfoglalt Abesz- 
izíniába mekkezték a gyarmatosíttást.

BAKTER: Tudom.
LEPCSES: Mondok: mink jókomák va 

gyünk a taljánokkal, kérni köllene tüllük e*  
jókora darabot abbul a ménkű nagy ór- 
szágbul, oszt magyar gyarmatot csinálni 
rajta

BAKTER: Hinnye a fotókópiáját ax esze 
kacskaringójánakl A' fájn vóna. — De kik 
mennének oda közüliünk?

LEPCSES: Ippen ex a srófja. Teszem föl 
én nem igen akaródzok, mer hallom, hogy 
arrafelé oroszlányok, tigrincsek, sakáldok, 
meg krokodilus-kélgyók tanyáznak.

BAKTER: No no. Nem is nekünk való azt 
IIane~n hájjá, legokosabb vóna az összes 
zsidainkat odakűdeni.

LEPCSES: Maga képes vóna a félcédulás 
eszivell Hogy elkezgyenek dógozni, oszt 
még jobban megszeggyék magukat, mi?

BAKTER: Azon könnyű segítteni. Nya
kukba kúdenénk a nyilaskeresztes pártot, 
hogy ne haggyák ükét dógozni.

LEPCES: Sok okos embert láttam má 
életembe, de ekkora marhát még egyet se! 
Ha nem haggyák dógozni a zsidókat, mibű 
füzetnek adót??

BAKTER: Ki köne kűdeni a kórmány- 
pártot is, hogy ekkicsit fékentarcsák a 
nyilaskereszteseket.

LEPCSES: Ne hergejjen föl, mer füle 
közé rottyintok az esernyőmmel! Ha nincs 
ellenzék, aki vigyázzon a kórmányra ...

BAKTER: Mér, azt a pár ellenzéket ócsón 
ki lehetne szállíttatni.

LEPCSES: Fogja be má a hangszóróját, 
mer érzem, hogy süllős testi sértés végett 
kerülök bíróság elél Maga tán csak a geró- 
fokat hanná itthun?

BAKTER: Fenét. Azokat kűdeném ki 
elsőnek.

ÖRZSI: Dejszen ha mindezeket odafuva
rozná, akkor ottan ippen úgy lenne, mint 
idehaza.

BAKTER: Hm. A*  baj vóna! — Hát maga 
micsinálna, Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Én? Én csakis az adóhivatalt 
kűdeném ki.

BAKTER: Hinnye, hogy nem jutott
eszembe. Bizony úgy köne azt! — Hát mi 
újság Pesten?

ÖRZSI: Főtalálták a jelző csengőt, a cet
halottak részire.

BAKTER: Mi a szösz! Hát a‘ hogy szu
perál?
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OH, KEDVES PÜNKÖSD-WEEKENDI GONDOK!
Eg? asszon? pünkösdi

Én Istenem, jó Istenem, add, hogy min
dent közmegelégedésre intézzek el erre a 
pünkösdi weekendre. Legyen olyan a ru
hám sikere, hogy minden férfi megőrüljön 
tőle és a barátnőim pedig azonnal men
jenek széjjel az irigységtől. És a férjem se 
csináljon „kravalt", hogy sok lesz a cso
magom. Nem is értem az. uramat. Minden 
utazás előtt veszekszik velem, pedig én 
igazán csak a legszükségesebbet viszem 
magammal. Hadd vegyem csak számba, 
hogy most mit vigyek el erre a két napra. 
Először ia két fürdőruhát. Az egyiket na
pozásra. a másikban pedig megmártoga- 
tóm majd magam. Egy shortot és egy 
hosszú pizsamát reggelre, amikor felkelek. 
Vissont a most csináltatott észbontó rózsa
szín fehérpettyes dressing goivnomat se le
het itthon hagyni, mert ebben van a leg
több sexepil. És a ruháimból? Hát, ugy e, 
a rózsaszín komplém igazán nélkülözhe
tetlen. A Balogné még nem is látott benne!

Halduszoijosziűi GvűgvlurdQ
73 és 78*-os  sós, Jódos, brómos hidrocarbonatos hőforrások. * Percenként 3000 liter 
forró víz. * Strandfürdők * Kádfürdők. ♦ Állandó orvosi felügyelet s gyógykezelés. 
Prospektussal s mindennemű felvilágosítással készséggel szolgál az Igazgatóság,

ÖRZSI: Mikor a hóttember fölébred a 
koporsóba, oszt észreveszi, hogy elevenyen 
tették le a fődbe: csak szép nyugottan meg
nyomja a gombot s elkezd csöngetni.

BAKTER: No csak. Asse esett a fejire, 
aki aztat kifundálta.

LEPCSES: Én hallottam egy illen esetet. 
Az a paskonyi Kuczorás Pálné igen félt a 
cethaláltul, oszt végrendeletbe háttá, hogy 
a fejfájára aggassanak e‘ nagy kolompot, 
aminek a madzagja az ű kezire legyen 
kötve, hogyha netán fölébred odalent, hát 
megránthassa. No, a temetés estéjén a sír
ásó észrevette, hogy a bús özvegységre ma
rsit Kuczorás sógor odaballag a sírhoz, oszt 
elvágja a madzagot. Persze ráhujántott: 
„micsinál sógor?" „Hát" — aszongya az 
özvegyember — „biztosíttom az örök nyú- 
godalmat." —„Hejnye" — monta a sír
ásó — „oszt hátha nem hótt meg egésszen 
a becses neje?!" „Ki beszél űrulla?" —mo
rogta a sógor — „én a magam örök nyúgo- 
dalmát akarom biztosíttani.

BAKTER: Együtt jártam oskolába én 
avval a Kuczorással, — má akkor igen jó- 
eszű gyerek vót.

ÖRZSI: Tán maga is képes vóna illenre. 
BAKTER: Én? eztet má igazán kikérem! 

Sokat kínoz engem a Julcsám, folton lafa- 
tyol, piszkál, zavadzál, de alfélül nyugott 
lehet, ha eccer a Jóisten elveszi, én úgy 
ütöm majd agyon, hogy a fötámadáslg ne 
kolompolhasson.

LEPCSES: Ammcn.
BAKTER: Arrul mit hallottak, hogy a 

villanyosjegy árát fölemelik?
ÖRZSI: De a kisszakasz árát nem nyom

ták le, pedig a*  is tervbe vót.
LEPCSES: Mer a Beszkár is csak aztat 

vette ki a tervből, ami néki vót jő. Mint mi
kor Futovány János ette a tőtött-káposztát, 
oszt csak a töteléket falta ki belülié, a leve
lit meg otthatta. Rákaját a felesége: „emmá 
igazán rusnya dolog, kitül tanúta eztet? — 
„A lovaidul" — aszongya Futovány — 
„azok is csak az abrakot eszik meg, a ta
risznyát nem."

ÖRZSI: Fejire is borogattam vóna a forró 
káposztát, azon minútába.

BAKTER: Hát Gömbös-apánk? Hallom a 
Balalonyon van üdülésbe.

BAKTER: Pedig de igen szeretne má a 
helin lenni, a kórmánynál.

BAKTER: Két helen nem lehet eccerre.
LEPCSES: Éppen úgy, mint Bőraszaló 

Kotra Ferenc. Huszárokat szállásoltak be 
hozzá, oszt estefele igen csak főtámatt 
benne a félelem a fiatal felesége miatt. De 
meg a szénát is féltette, hogy a pallásrul le- 
horgyák a katonák. „No most micsinájjak?" 
__ aszongya — „fönt köne hálnom a palló
son a széna végett, de akkor ki vigyáz te
rád?" — Máj vigyázok én magamra" — fe
lelte az asszony. — „Idebe hálok inkább" 
— monta Böraszaló •— „mer a szénába 
jobban bízok.*  — No gyere örzsi, Isten 
álgya.

utaxds előtti monológfa
És az ura, aki nagy bámulóm, szereti a 
szépet. Hadd pukkadjon az asszony két
szeresen. Úgyis haragszom rá. Azt mondta, 
hogy meghíztam egv kicsit. Én és a hí
zás... Már úgyszólván nem is eszem ... 
Na azután az imprimimet a hossau fekete 
kabáttal, kénytelen vagyok elvinni a va
csorához. Gondolnom kell arra is, hogy 
mit veszek fel első délután. Erre a célra 
a fekete kosztümöm lesz a legjobb. Azt 
hiszem, végextem Is. Jaj, szent Isteni... — 
Majd elfelejtettem az estélyi ruhámat. Ezt 
as isteni csikós chiné taftot, muszlin be
lépővel. Még csak az hiányozna, hogy Itt
hon felejtsem. Ez a ruha lesz az ütőkár
tyám. Ugy képzelem, hogy az esti tánc
hoz elkésve akkor érkezünk, mikor már 
mindenki ott lesz, megvárjuk, mig a tánc
zene elhallgat és akkor vonulunk végig a 
parketten. Remek less ... Cipőt azután 
igazán keveset viszek. A barna antilopot a 
rózsaszínhez, a fekete lakkot as imprimé- 

hez és a többihez a feketét fehérrel. Saj
nos, kalapdobozt is kell vinnem, mert a 
nagy fekete és a fehér nem megy a kof
ferba bele. A bársony sapkámra és a gros- 
graln tokra nincs gondom, mert az bele- 
szoritható n többi holmi közé. Három re- 
tikül is keli és négy muszlin zsebkendő, 
ezek azonban nem foglalnak el helyet... 
Istenem, most az uram holmijai Igaz, hogy 
neki mást nem engedek vinni, mint a 
szürke ruháját. Egy férfinak valóban elég 
egy ruha nyáron. Mindenhova fel tudja 
venni és elegáns lesz. — Ha elgondolom, 
hogy milyen jó a férfiaknak, nem kell 
annyi ruhát cipelniök. De azért, ha jól 
utánagondolok, mégse lehet nekik annyira 
Jó, mert barátjuk nem pukkadna meg egy 
uj ruha láttán. Míg az én barátnőim? A 
legjobb közülök majd meghal, ha uj hol
miban lát engem... S ezért as egyetlen, 
kellemes Jó érzésért érdemes nőnek lenni. 
(Dr. Dévalné Erdős Bőske.)

ér
Fentjártunk Gács Rózsa divatszalónjában 

(Dorottya-u. 3) és csodálkozva láttuk, hogy a 
szezón összes furcsasága (értsd: kinai tollette, 
hangjegyes és kalapos imprimé) szerepel demi- 
kollekciójában, de olyan Ízléssel, hogy ilyet 
még sehol sem láttunk. Merész 'ötletei a leg
egyszerűbb kartonból is utánozhatatlanok. Gács 
Rózsa ötletes, Ízléses, sikkes és nem utolsó sor
ban — érdekes.

Egyik fővárosi előkelő klub bridgezőinek nagy 
tetszése mellett Játszódott as alanti parti, 
amelynek szépsége, hogy eltér a sablónos éa 
ismert mesterjátékoktól és érdekessége, hogy 
nem egy krekk, nem egy versenyjátékos, ha
nem a közszeretetnek örvendő dr. Toffler 
Arthur ügyvéd játszotta:

4 K, B,3
9 K
0 K, B,10, 6, 4 

D, B, 10,3

♦ 8,6,4
9 B, 8, 8, 2 
0 7,5
♦ K, 0,8, 4

♦ 10.0,7,8
9 9
<z AD, 9, 8
♦ A, 7,6, 5

db A, D, 2
9 A,D,10,7,8,5,4 
0 3,2
+ 2

Licit:
Észak Kelet Dél Nyugat

— — 1 kör —
2 szán — 3 kör —
3 szán contra 4 kör contra
Indítás treff 4. Kelet üt a treff ásszal és 

adut hív. Felvevő as asztalon üt a királlyal éa 
„megássa a vermet", amibe as ellenfélnek bele 
kell esnie. (A kontrákból már látja, hogy Nyu
gatnak 4 körje van a bubival és Keletnél van 
a káró nagy gábll. Tehát ki fog adni még egy 
kört és 2 kárót. Egy Ireffet már ütöttek, tehát 
egyet bukik!!) Meghívja as asstalról a treff dá
niát és eldobja a késből a „pikk" 2-t", — 
egyetlen remény, Nyugat beütése után pikket 
hiv, azon elgondolással, hogy nem engedi el
dobni a kést pikkeket! — A blöff remekül si
kerűit, Nyugat pikket hív és a felvevő teljesít! 
Bravó, Ügyvéd ur!

★

A stockholmi európabajnoki versenyen 
Cohen vezetése alatt a kapitányon kívül 
Alpár, Kelety Klór, Darvas, Leitner és Fe- 
renczy képviseli a magyar bridget. A team 
hetenként háromszor kemény tréningen 
vesz részt, mert a nevezésekből nyilvánvaló, 
hogy a stockholmi mezőny minden eddigi
nél erősebb lesz; valamennyi bridgeben 
nagy nemzet elindul és valamennyi a leg
jobb csapatával. Ezen az Európa-bajnok- 
ságon pompás formát kell produkálniok a 
magyaroknak, hogy helyezést érhessenek el!

A repirezentativ teamet egyébként a 
BEAC szerdán meghívta klubvacsorára, 
amely után a válogatottak és a háziak ba
rátságos bemutató mérkőzést játszanak.

♦
A „Dunacorso" bridgetársaság dr. Molnár 

Háry által rendezett páros verseny csütörtöki 
győztese: Bárdos István és Erdélyi István. 2-ik: 
dr. Krémer Oszkár és dr. Retch Lajos. Minden 
kedden és csütörtökön este 9 ómkor a Duna- 
korzó pálma-terraszán megismétlik a versenyt.

— Bemutató-előadások a honvéduccal kiállí
tásban. A nyári idény alatt — június l-étől 
kezdődően — az clektoromos-kiállításon a dél
utáni főző- és készülék-bemutató előadásokat 
szüneteltetik. Május 27 én, szerdán délután fél
hat órai kezdettel a befejező előadást tartják 
meg. A délelőtti főzőbemutalőkat azonban to
vábbra is folytatják még pedig változatlanul 
minden hétfőn, csütörtökön és pénteken dél
előtt féllíz órai kezdettel. Húsfélék, lészta- 
neinúek sütése, befőttek készítésének bemuta
tása. A kiállítás a nyári idényben és pedig 
június bétől kezdve délelőtt 8—3 őráig meg
szakítás nélkül nyitva van
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Május utolsó vasárnapján 
az egész ország a hősök 
emlékének áldozott

A főváros u elmúlt esztendők szokásaihoz 
híven, Impozáns ünnepséggel vett részt az or
szágos megemlékezésben. A közegészségügyi 
osztály fogalmazási karának tisztviselői dr 
Salamon Géza tanácsnok vezetése alatt már 
kora reggel megkoszorúzták a budapesti teme 
tőkben felállított hősi emlékműveket. A főün
nepség a Hőzők-terén zajlott le.

Egymásután vonultak fel a honvédség kü
lönböző fegyvernemei,

a díszruhát rendőrök kordonjával elzárt térre 
A milléniumi emlékmű lábánál

hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák 
helyezkedtek el és tizenkét óra felé felvonul 
tak

az alabárdos testőrség 
szinpompás egyenruháim öltözött legényei is.

Az előkelőségek sorában ott volt Nemes An
tal címzetes püspök, Józan Miklós unitárius 
püspök, Bornemisza Géza iparügyi miniszter a 
kormány képviseletében, Rákóczi Imre minisz
teri tanácsos, dr. Huszár Aladár volt főpolgár
mester, dr. Ferenczy Tibor főkapitány és több 
törvényhatósági bizottsági tag.

Pontosan tizenkét órakor a Hősök-terének 
bejáratához érkezett

a kormányzó képviseletében megjelent vi
téz Shvoy István, a honvédség fűparancs

noka,
ellovagolt a csapatok előtt, majd lováról le- 
szállva, fogadta Szendy Károly polgármester 
és Salamon Géza tanácsnok üdvözlését.

Ezután a Himnusz hangjai közben az em
lékmű elé ment és a Hiszekegy eléneklése után 
megkezdődött a koszorúk letétele.

A kormányzó koszorúját
vitéz Shvoy István tette le az emlékműre,

utána Rakovszky Endre a felsőház, Putnoky 
Móric a képviselőház, Bornemisza Géza a mi 
niszterelnök és a kormány, vitéz Rúcz Jenő 
tábornok a honvédség, Szendy Károly polgár
mester a székesfőváros koszorúját helyezte el, 
majd sorra az emlékkőre kerültek a külön
böző egyesületek és alakulatok koszorúi. A ko 
szoruzás után

a katonaság és az egyéb alakulatok elvo
nultak a megjelent előkelőségek előtt.

Vasárnap az összes fővárosi iskolákban ál
doztak a hősök emlékének. A tanítók és taná
rok méltatták növendékeik előtt a nap Jelen
tőségét.

A pesti izraelita hitközség és a pesti Chevrn 
Kadisa elöljárósága a hősök emléktemploma 
előtt tartotta meg emlékünnepét a világháború 
zsidóvallásu hősi halottainak emlékére. A fel
sőház képviseletében Vészi József, a NyUKOSz 
képviseletében pedig sióagárdi Zöld Márton 
tábornok vett részt as ünnepen, amelyen meg
jelent Stern Samu, az országos iroda és pesti 
hitközség elnökének vezetésével a hitközség 
egész elöljárósága. A Hiszekegy és Lineczky 
Bemát zsoltáréneke után dr. Hevesi Simon 
főrabbi emlékezett meg a világháború hősi ha- 
lottairól. Az ünnep a Himnusszal ért véget. 
Vasárnap reggel a rákoskeresztúri zsidó te 
metö hősi sirjainál is emlékünnepélyt tartót 
tak.

A Magyar Nemzeti Diákszövetség az Egye
temtéri diák-hősiemlékmü előtt rendezett ün
nepélyt. Az ünnepi beszédet Kása István, a 
Protestáns Diákszövetség országos elnöke mon 
dotta.

Vasárnap az ország összes hősi emlékeinél, 
az iskolákban és a templomokban mindenütt 
megemlékeztek a világháború hősi halottairól.
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A iőurnak nem jár százalék!
_ — hirdetik a pincérek, mialatt a kávésok a

százalék egy részét a íőpincéreknek Ígérték

kavarodás a borravaló-fronton
Holnap, kedden lép életbe a borravalót 

eltörlő rendelet, amely a kávésok, pincérek 
és föpincérek között még mindig sok vitára 
és izgalomra ad okot.

A felszolgálók a borravalót helyettesítő 
százalékot a maga egészében saját szá

mukra követelik.
Ezzel szemben a főpincérek azt szeretnék, 
ha a százalék egy része >— 40 százaléka — 
az övék lenne és csak a többi jutna a ki*  
szolgálóknak.

A vitának érdekes előzményei vannak. A 
Kávésipartestület megállapodott a Főpincé
rek Egyesületével, hogy

a felszolgálásért számítandó százalék 
Budapesten 15 százalék lesz és ennek 
negyven százaléka a főpincéreké, hat
van százaléka pedig a kiszolgáló pin

céreké.
A föpincérek és kávésok megállapodásáról 
a kávésipartestiilet vezetősége szombat déli 
ülésén számolt be az ipartestület tagjainak. 
Az ipartestületi ülésen elhangzottaknak ha
marosan Ilire terjedt a pincérek között is, 
akik nagy megdöbbenéssel hallották, hogy 

as ő jövedelmükről megkérdezésük nél-

•HM—i

Ha a tolvaj magának ás vermet
— maga esik bele

— Aki másnak vermet ás, maga esik bele,
. ezt a régi közmondást most alaposan 

megcáfolta egy betörőtörténet, amely a 
pestszenterzsébeti rendőrkapitányságot fog
lalkoztatja.

Csillag László pestszenterzsébeti keres
kedő, aki a Kölcsey-ulcu 13. szánni házban 
lakik, tegnap délután, mikor üzletéből 
hazatért, ijedten látta, hogy betörő járt a 
lakásában, az ajtó tárva-nyitva állt, min
dent földulva talált,

a betörő összeszedett és elvül minden 
ékszert, készpénzt és értéktárgyat.

A kereskedő azonnal a kapitányságra sie
tett és panaszt lett. Detektívek mentek a 
Kö/csey-utcába, helyszíni szemlél tartot
tak, azután távozlak és hozzáfogtak a nyo
mozáshoz, hogy kézrekeritsék a betörőt.

Csillag László is a detektivekkcl ment, 
hogy útbaigazításokat adjon nekik és segít
ségükre legyen a nyomozásnál. Mialatt a 
kereskedő és a detektívek a kapitányságon 
jártak, bcsötéledett és

a szomszédok észrevették, hogy a Köl- 
csey-utca mentén egy nagy üres telken 

lámpafény imlmlyog.
Egy darabig figyelték a titokzatos esti 

fényt. Megfigyelték, hogy az imbolygó lám
pafény egy helyen megállapodott, jó öt
ül percig nem mozdult a fény, azután

kül döntöttek.
Meggyőződésük szerint ugyanis a rendelet 
kizárólag az ő számukra biztosítja a kiszol
gálási dijat és abból

semmi sem jár a főuraknak.
A pincérszakegyesületben szombaton délután 
értekezlet volt, itt elhatározták, hogy ellent- 
állnak. Röpcédulákat nyomtattak, amelye
ken agitáltak a kávésok és a főpincérek ha
tározata ellen. Vasárnapra virradó éjszaka 
a pincérek között ilyen röpcédulákat osz
tottak:

„Pincérek, ne engedjétek magatokat el
csábítani, a százalék csak nektek Jár!**
A pincérek különben elhatározták, hogy 

egyelőre nem tesznek semilyen irányban 
sem lépéseket, megvárják,

mint alakul ki a helyzet az egyes üze
mekben.

Ha azt tapasztalják, hogy keresetük erősen 
csökken, akkor érdekképviseletük utján

a kereskedelmi miniszterhez fordulnak 
orvoslásért.

A kávéházakban most nagy izgalommal 
várják, mit hoz a holnap és arról vitatkoz
nak, jár-e százalék a föpincérnek?

megint utrakelt a lámpás és pár perc 
múlva eltűnt a szemük elől.

Utána akartak járni a dolognak és né
hány vállalkozó szellemű ember begyalo
golt az üres teleknek arra a részére, ahol 
kevéssel előbb a lámpafény megállapodott. 
Nagy meglepetésükre ezen a helyen friss 
ásás nyomát látták. Kapát kerítettek és föl
ásták a friss földhányást, amelynek mé
lyéről

nagy meglepetésükre zsákba csomagolt 
ékszerek, ruhafélék és más értéktár

gyak kerültek elő, 
azok a holmik, amiket néhány órával 
előbb betörő vitt el Csillag László laká
sáról.

A szomszédok azonnal értesítették a 
rendőrséget, megint megjelentek a detektí
vek és rövidesen minden tisztázódott. Ki
derült, hogy egy fiatalkorú iparoslegény 
volt a lettes. A betörés felfedezése után, 
mikor a detektiveket látta,

megijedt, nem merte a zsákmányt la
kásán tartani,

hanem elhatározta, hogy elrejti. Kiment a 
telekre és elásta a holmikat, az volt a 
terve, hogy ha a nyomozás elcsendesedik, 
majd kiássa azokat és értékesíti.

Á fiatal betörőt, aki magának ásott ver
mel és maga cselt bele, a rendőrség elfogta 
és megindítótta az eljárást.

j 1294 oldal, 35.000 címszó, 3,500.000 betű, 1497 hlp h statís*.  
: tikai táblázat, 18 színes térkép, 62 színes és fekett képtábla

; Ara június 5-ig P 12 Június 5- útin P 16.—

Vasárnap elfogták
Budapesten 
a szekszárdi 
ékszerész betörőjét

Két hónappal ezelőtt Szekazárdon betörtek 
Tóth János ékszerüzletébe. A betörök úgy Ju
tottak be az üzletbe, hogy

a padlásról kötéllel ereszkedtek le 
és körülbelül tízezer pengő értékű ékszert lop 
tak el.

A szekszárdi rendőrség megállapította, hogy 
a betörők Budapestre utaztak.

Vasárnap délelőtt a Teleki-téren az egyik 
detektivnek feltűnt, hogy egy férfi három uj 
tulaezűst órát kinál eladásra. Igazolásra szólí
totta fel. Kiderült, hogy az órákat kínáló férfi 
Both Lajos borbély és

ő követte el egy bűntársával együtt a szek
szárdi betörést.

Bűntársát azonban nem akarja megnevezni. A 
borbélyt letartóztatták.

„Fűszál hal meg... 
ki veszi észre?

Magairta verssel a kezében lett 
öngyilkos egy iparművésznél

Szombaton este liz órakor a hűvösvölgyi 
végállomáson szolgálatot teljesítő erdöőr 
fájdalmas nyöszörgést, majd hörgésszerű 
hangokat hallott a bokrok között. Az erdöőr 
a hang irányába sietett és az egyik bokor 
tövében egy

eszméletlen, most már hangtalan nőt 
talált.

Az erdőőr szólt az őrszemes rendőrnek, 
aki kihívta a mentőket. A mentők megálla
pították, hogy az eszméletlen nő Kurinszky 
Gizella 25 éves iparmiivésznő. aki a l <> nt 
40. számú házban lakik. Retikiiljében két 
papírdarab hevert, az egyiken ez az irás. 
„Nyomorgók ..“

A másik papirdarabkán egy vers áll.
A’ éleiben csak küzdés jut nekem, 
Imára kulcsolom mégis a kezem. 
S hálát adok, amiért küzdhefek, 
Nehéz Golgotámon már tovább nem megyek.

JÉtdkuldonsdsoH
azcnzáclóR bemutatása k rakatun uhun

MINERVA papíráruhoz „

A mentők a Rókus-kórházba szállították’ 
az eszméletlen állapotban levő fiatal nőt. 
Itt a kórházi ágyon az ápolónő a szeren
csétlen teremtés balkezében egy összegyűrt 
papirszeletet talált, amelyen

ugyancaak ven van,
ez a szövege:

Valaki elmegy nemsokára, 
Megszűnik lelke gyötrő vágya. 
Fűszál hal meg — ki veszi észret 
Eltiporja az élet lépte.

1936. május.
Kurinszky Gizellát injekciókkal igyekez

tek magához téríteni, azonban ez nem >i- 
került. Azt sem tudják megállapítani, hogy 
milyen méreggel követte el az öngyilkossá
got a szerencsétlen nő, akinek állapota még 
mindig súlyos, életveszélyes.

Beíörötársára zárta
a kifosztott üzlet ajtaját

Vasárnap reggel az Izahella-utca 60. sz« 
házban levő fiiszerüzletből az egyik járó
kelő zörgést hallott a zárt redőnyök mögül, 
Gyanúsnak találta a lármát és szólt a ház
felügyelőnek, aki rendőrt hivott és így nyi
totta fel az üzlethelyiség redőnyét. Egy 

egész testében remegő embert találtak 
a helyiségben,

aki elmondotta, hogy a neve Horváth Mi
hály és egv társával együtt szombaton este 
belopództak az üzletbe. Társa fölfesz.itettc a

onnan elvitte a pénzt. Az osztoz- 
összevesztek, mi re társa

kiszaladt az üzletből és rácsukla az 
ajtót.

Megállapították, hogy Horváth Mihály 
hétszeresen büntetett betörő. Társának ne
vét nem akarja megmondani. Letartóztat
ták.

fiülETROPOLE 
uirágosKertje 
megnyílt!

Valódi

erdélyi flekken 
és csöbensült 
halk(llónlcKe»»égck!i 
FAHKAN nfiLA muzsikai
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X .««í«dl Vlll-lk Ipari Virtrt miim U 
mn nyitják m<« A megnyitó flnnepiégen 
résit vesz Bornemisza Géza iparügyi miniszter 
is. Erre at alkalomra a kereskedelmi minisz
ter 50 százalékot utazási kedvezményt engedé
lyezett az ország minden részéből.

*
A Kúria Ítéletében kimondotta, hogy az egy 

írben kirótt és megfizetett fázisadót a vevő az 
áni továbbadásakor a vételárhoz számíthatja.

A Magyar Pamutipar Igazgatósága dr. Pofa 
horszky Györgyöt értékes munkájának elisme
réséül cégjegyzővé léptette elő. Ugyancsak cég- 
vezető lett dr. Hajdú György.

♦
Magyar Ruggyantaáruguár Rt. A vállalat 

igazgatósága elhatározta, hogy a junius 5-én 
megtartandó közgyűlésnek az elmúlt üzletévre 
2.50 P osztalék kifizetését fogja javasolni

Nagyszabású exportvásári 
központot létesítenek Nagykanizsán

Nyolc vámszedő háborúja
Szolnok városával

Gráf Károlyi Viktor országgyűlési képvi
selő vezetésével vasárnap reggel tizennégy 
NÉP képviselő utazott el Németországba, 
hogy ott gazdasági tanulmányokat végezze
nek.

Ezt a tanulmányutat összekötik azzal, 
fiogy a német gazdasági élet illetékes ténye
zőivel letárgyalják annak a nagyszabású 
«iportszövetkezetnek a részleteit, amely el
sősorban — Bárrtay Ferenc képviselő elgon
dolása szerint —

a magyar sertés exportjával kíván fog
lalkozni.

X terv ugyanis az, hogy,

Békekötés 
Kispesten: 

elbocsátják a Bedeaux- 
mérnököt és megkezdik 
a munkát a sztrájkotok

A Kispesti Selyemszövőgyár 320 sztráj
koló munkása — akiknek túlnyomó része 
nő — vasárnap ismét a határerdőben akart 
tábort ütni, de ezt a tervüket a rendőrség 
megakadályozta. A kora reggeli órákban 

rendőrök eaáltták meg az erdő környé
két és szétoszlatták a csoportosan ér

kező munkásokat.
A sitrájkolók vezérkara ezután a munkás
otthonban ütött tanyát, hogy megbeszéljék 
a teendőket.

A munkások addig nem tartoztak egy 
szervesethez sem és most elhatározták, hogy 
testületileg belépnek a Magyarországi Tex
tilipart Munkások Szövetségébe és annak a 
közbenjárását kérik az ellentétek elsimítá
sára. Nagyobb küldöttség kereste fel délben 
a Magdolna utcai központot és részletesen 
beszámoltak a sztrájkmozgnlomról.

A selyemszövőgyár munkásai
a Bedanx-rendszer azonnali beszünteté

sét kérik
én akkor felveszik ismét a munkát. A tex
tilipari munkások vezetői és a sztrújkolók 
megbízottai

hétfőn reggel felkeresik a gyár igazga
tóságát

és ettől a tanácskozástól teszi függővé, hogy 
■ sztrájkot beazüntetik-e vagy tovább foly
tatják.

A gyár igazgatósága részéről azt az In
formációt kaptuk, hogy kísérletképpen akar
ták bevezetni a Beaőux-rendszcrt, amely
nek ai a lényege, hogy egy munkás egy
ezerre több gépen dolgozzon.

— Az uj eljáráshoz alkalmazott mérnö
köt és asszisztenseit hétfőn elbocsátjuk •— 
mondották —, visszatérünk a régi rendszer
hez és nzt hisszük, akkor békés megoldásra 
Jutunk a sztrájkolókkal.

A munkások vasárnap délután értesültek 
az igazgatóság kijelentéséről, tanácskoztak 
is felette, azonban úgy döntöttek, csak

akkor veszik tudomásul, ha hétfőn reg
gel ai ő megbízottaik előtt is megismét

lik a kijelentéseiket
és tényleg be is szüntetik a Bedaux-rená- 
szert.

Ha ez megtörténik, még hétfőn, de legké
sőbb kedden reggel megindul újból a 
munka.

A Királyi Magyar Automobil Club vasárnap 
tartotta 35 ík évi közgyűlését. Andrásig Sán
dor gróf v b. t t. elnök meghatott szavakkal 
emlékezett meg Hűek Istvánról, a Club volt 
vcrértltkáráról, majd Mámig Samu a tagok 
nevében, vágfalvi Quittner Ervin alelnök pe
dig a Tourlng Club nevében üdvözölte And- 
ráisy Sándor grófot 30 éves elnöki jubileuma 
alkalmából. Dr. kandauer Eduárd vezértitkár 
terjesztette elő az 1935. évi jelentést és n 
sársiáinadáat, amit a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadott. Ezután az elnök méltató szavak kí
séretében díszjelvénnyel ajándékozta meg azo
kat, akik 5 éve tagjai a Clubnak Ezüst dísz
jelvényt kaptak: Kienast Ferenc, dr. Renárd 
Ágoston, dr gróf Czlráky József, Frey Ede, 
Euró Kornfcld Móric, l.öwy Hermann, Nyéki 
Ilona, őrgróf Pallaviclnl Alfonz Károly, Szent- 
ímrey Pál, Szilárd Béla, Utbán Zslgmond. 
báró V«y Miklót, fíeiringer Ernő, a Pctter 
I loyd rendőri rovatvezetője, liléi István, n 
KMAC hivatalos lapjának szerkesztője. ifj 
Kristtinkovich Béla, Lindner Ernő, Ciektne 
Károly, Vojnift Béla ét Vögerl Gyula.

♦
Máiul 28-ón tartják meg • szokásos szövet

kezeti kongresszust és ugyancsak kedden lesz

nüvetkeceti alapon Nagykanizsán nagy
szabású exportvásári centrumot létesí

tenek,
amely a zala- és somogymegyei és környéki 
gazdák sertéseinek értékesítéséről gondos
kodna.

A nagykanizsai exportvásár ügyében Bár
szag Ferenc az elmúlt héten tárgyalásokat 
folytatott Nagykanizsa város vezeőtségével 
is és ezek nyomán folytatják most már oda- 
künn Berlinben a további megbeszéléseket. 
Ezeknek eredményeképen a képviselői cso
port hazaérkezése után nyomban megkezdik 
a nagyszabású erportszövetkezet megalapí
tásának előmunkálatait.

az Országos Központi Hitelszövetkezet köz
gyűlése. Az O. K. H. kötelékébe ezidöszerint 
több mint 1000 hitelszövetkezet tartozik és 
amely eredményes munkával már 2f>50 köz
ségre terjesztette ki működését. Az Országos 
Központi Hitelszövetkezet mérlege a tavalyi 
405.000 pengővel szemben 412.000 pengő tiszta 
nyereséggel zárta az elmúlt űzletévet. Fonto- 
nabb mérlegtételei közül a váltótárca 156.1 
millióról 157.3 millió pengőre emelkedett, az 
intézet kötelezettségei 148 millióról 138.9 mil
lióra csökkentek.

♦
'A svájci-magyar kllring biztosítására már 

holnaptól, május 26-tól kezdve junius 6-ig bo- 
nyolilják le a 4000 vagon buzaszállitmányt, 

amelyet a svájci érdekeltek Buchsban vesznek 
At. A 4000 vágón búza értékét teljes egészében 
a kllring céljaira fogják fordítani.

♦
A tlsztaselyem-harisnyagyártó vállalatok tár

gyalásokat folytatnak selyeinkartel megalapí
tására. A kötszövöttáruüzletek nagy érdeklő
dést tanúsítanak a karteltárgyalósok iránt. 
Úgy halljuk, hogy a G. F. B. gyár nem vesz 
részt ezeken a tárgyalásokon és a karteitagok 
közűi egyesek hajlandók a G. F. B. nélkül is 
kartelt létesíteni.

♦
A Gázvédelmi Kft. társaság, amely nemcsak 

a híres berlini „Degea" (Auer) társaság, ha
nem a gázvédelem terén ina tekintetbejövő 
összes gyártmányaival nagy feltűnést keltett a 
Nemzetközi Vásáron, elvállalja óvóhelyek épí
tését, illetve meglevő pincéknek bomba- és 
gázhiztoa óvóhelyekké való átalakítását és be
rendezését. A társaság programjába vette az 
ipar összes ágazatában és a bányászatban is 
a gáz- és füstvédö légzőkészülékeknek terjesz
tését.

♦
Valamennyi magexporttal foglalkozó cég 

belép a Magyar Magkiviteli Értékesítő társa
ságba. A Mecsér-féle vállalat is csatlakozni 
óhajt az uj társasághoz.

♦
A textilipar — nagyösszegü lieniházásalra 

való tekintettel — többévi haladékot kért a 
minimális munkabérek intézményes bevezeté
sére. Értesülésünk szerint az iparilgyi minisz
térium csak egyévi haladékot nyújt a textil
ipar egyes Agázatal számára.

Faimportunk nagy emelkedését mutatja, a 
mostan nyilvánosságra került kimutatás, amely
ből kitűnik, hogy az ez év első negyedében be
vitelünk 721 vagánnal emelkedett az előző évi
hez képest.

A gyarmatárukereskedelmi áruk behozatalá
ban bizonyos nehézségek mutatkozunk, mert 
nz április-május havi gyarmatáru kontingensek 
behozatali engedélyeit a kereskedők még nem 
kapták meg és igy igen nagy mennyiség torló
dott össze a tranzitraktárakban.

A szolnoki biróság most tartott tárgyalást 
egy érdekes pörben, amelynek során szóba- 
került a városi botrány ügye is.

Szolnok városa még 1926-ban nyolc fo
gyasztási adó- és kövezetvámszedőt alkal
mazott, köztük Pandúr Andrást, Bársony 
Jánost, Török Istvánt és Földes Ferencet. A 
megállapodás az volt, hogy fix fizetést nem 
kapnak, hanem a beszedett adó és vám tíz
százaléka őket illeti meg jutalék cimén. 
Négy esztendővel később a város átvette 
bérlőjétől a régi 77wa-hidat is és

ezt a nyole alkalmazottját a hídhoz 
rendelte ki a hídpénz szedésére, ugyan

csak tízszázalékos részesedés mellett.
Amikor a szolnoki városházi botrány ki

pattant éa Tóth Tamás dr. polgármestert 
letartóztatták, a vámszedők Berki Zoltán dr. 
budapesti ügyvéd utján pört indítottak a 
város ellen. Előadták, hogy

a tízszázalékos Jutaléknak annakidején 
csak kisebb hányadát kapták meg

és mikor panaszra mentek a polgármester-

Hogyan születik a lexikon?
A legfrissebb lexikon piacra került: a Révai 

Kis Lexikon. Divat most lexikont csinálni, de 
úgy látszik, venni is. Ha ezt a sárgaruhás, kék- 
kötésü, pufók kötetet kézbe veszi az ember, 
csodálkoznia kell azon a tarkaságon, ami il
lusztrációk, térképek, színnyomótok seregével 
borítja el a tulajdonképpeni szövegrészt. Meg 
is kérdeztük a kislexikon főszerkesztőjét, Varjú 
Elemér múzeumi igazgatót: mire ez a gazdag
ság?

— A párhuzam talán különösnek tűnik fel — 
mondja a főszerkesztő —, de a filmre kell em
lékeztessen. Vagy az utóbbi egy-két évtizedben 
rohamosan kifejlődőit reklámgrafikára. A mai 
emberek sokkal Inkább gondolkoznak képben, 
mint mondjuk harminc-negyven évvel ezelőtt. 
Lexikonunkban is ezért fektettünk olyan nagy 
súlyt az illusztrációs anyag modern, „up to 
date“-voltára.

— Ezt a célt szolgálja a számos statisztikai és 
nem statisztikai táblázat is. Tessék megnézni 
például a halálozások arányszámának alakulá
sát: sokkal inulatósabban megkapjuk a fejlő
dés menetét, mintha kétoldalnyi tanulmányt ol
vasnánk róla. Ez Is a képszerüség, az áttekint
hetőség folyománya.

— De ez nem ment a tulajdonképpeni lexi
kális anyag rovására?

— Hová gondol? Szó sincs róla. Tessék meg
nézni — mutat egy befűzött, képek nélküli 
lexikonra —, ha belelapoz, látni fogja, hogy 
nincs az a ravasz keresztrejtvény, amely kis
lexikonunkat zavarba hozhatná. Ennél persze 
sokkal több van benne — mosolyog Varjú igaz
gató , csak annak példájára hoztam, hogy 
mennyire a változatosságon tartottuk a súlyt. 
11a komoly kérdés után érdeklődik, arra is 
megkapja az első kézből való precíz választ. 
Akár pszichoanalízisről, akár relativitásról, 
akár a legmodernebb háztartási segédeszkö
zökről van szó.

Az asztalon egy Ívben felgöngyölt térkép he
ver. Kinyitom: a legelső, ami a szemembe öl
ük: Kelet-Afrika szemléltető, részletes ábrázo
lata.

— Ja, haladunk a korral — mondja nem 
minden büszkeség nélkül a főszerkesztő. — A 
térkép ma épp olyan szezóneikk, mint egy 
naptár. Ezen a kis térképen rajta van az egész

hez és Írásos elszámolást kértek a beszedett 
hídpénz-jutalékról, azzal küldték el őket, 
hogy valamennyinket elbocsátják a szolgá
latból, ha még egyszer ilyen erélyes módon 
lépnek fel. A vámszedők most azon az ala
pon indították a pert, hogy

megtudták, az őket illető jutalék annak
idején állítólag másokhoz került.

Neu Dénes dr. járásbiró előtt tartották 
meg az első érdemi tárgyalást. A város kép
viseletében megjelent ügyvéd harmincnapi 
halasztást kért a bíróságtól. Az ügyvéd arra 
is hivatkozott, hogy az ügyre vonatkozó 
összes iratok a vizsgálóbírónál vannak, 
másrészt pedig

a város tizenegy vezető tisztviselője fel 
van függesztve és igy nem tudott olyan 
Információkat kapni, amelyekkel a per

ben esetleg sikerrel védekezhetne.
A biróság megállapította, hogy az ügyvéd 

kérése méltányos és ezért úgy döntött, hogy 
a legközelebbi tárgyalást csak Junius végén 
tartja meg.

Vörös-tenger vidéke, Palesztinától Szudánig 
ami az utóbbi időben nap mint nap izgatta az 
újságolvasók fantáziáját.

— S nem marad el a lexikon az események" 
mögött? Hiszen ez manapság alig elkerülhető.

Varjú főszerkesztő ismét mosolyog. — Mon
dottam, hogy ez a lexikon legelsősorban „up 
to date“ akar lenni. És ha talán Abesszínia 
címszó alatt nincs is meg Addísz-Abeba elfog
lalása, Viktor Emánuel alatt benne van „Etió
pia császára".

Ha ezt a közel háromszáz oldalt lapozgatja 
az ember: tényleg imponáló ez a gyorsaság.

— Nem akarom tagadni, hogy ez a tempó, 
amellyel a lexikont élő anyaggá gyúrtuk, szük
ségképpen bennehagyott egy-két apróbb hibát, 
vagy hiányt. De hát ezzel tulajdonképpen szá
molni is kell. És — fűzi hozzá búcsúzóul a fő
szerkesztő hamiskásan mosolyogva — majd 
nézze meg a második kiadásunkat!

A szegedi szabadtéri játékok 
előkészületei

Szegedről jelentik: A szegedi szabadtéri 
játékokat rendező bizottság Pálfíy József 
polgármester elnöklésével szombaton dél
előtt ülést tartott, amelyen elhatározta, 
hogy augusztus 1-étöl 16-éig terjedő szabad
téri játékok műsorára tűzi ki Az ember 
tragédiájá-n és a Bizánc-on kívül a János 
vitéz-t is. Az ülésen Janovícs Jenő rendező 
bejelentette, hogy Herczeg Ferenc a Bi- 
zánc-ot átírja és egészen új befejezést ké
szít, amely a kereszt felmagasztosodását 
fogja hirdetni. Herczeg Ferenc részt fog 
venni a próbákon is, hogy útmutatást adjon.

— Országra szólónak Ígérkezik az egri sza
badtéri Liszt-liangverseny. Eger városa — mint 
már megírtuk — pünkösd vasárnapján nagysza
bású szabadtéri Liszt-hangversenyt rendez, 
amelyen száztagú sziinfónikus zenekar és 1200 
főből álló énekkar szólaltatja meg Liszt Ferenc 
legszebb müveit. A hangversenyt a főszékesegy
ház előtti három oldalról zárt és akusztikai ha
tásokra rendkívül alkalmas Esterházy-téren 
tartják meg. A hatalmas ének- és zenekar a 
székesegyház lépcsőidén amíiteátrálisan helyez
kedik el, mig a nézők számára a líceumi előtti 
téren állítanak fel 3300 ülőhelyet. A székes
egyház oszlopos homlokzatút, amely háttérül 
szolgál, 35 reflektorral világítják meg. A hang
versenyre Magyarországról és külföldről már 
több mint kétezren jelentkeztek. Rendkívül ked
vezményes díjszabású vonalok szállítják a kö
zönséget mindenünnen Egerbe. A hangversenyt 
előkészítő nagybizottság, amelynek élén Braun 
Károly polgármester áll, a legteljesebb mérték
ben gondoskodott arról, hogy n várható négy
ötezer főnyi közönség olcsó ellátásban és ké
nyelmes elhelyezésben részesüljön.

— Püskösdi hajókirándulások. A MF1R közli, 
hogy a pünpösdi ünnepek alkalmából kényel
mes nagy termesgőzöseivel a következő csopor
tos hajókirándulások indulnak: Május 28-án, 
csütörtökön 22.30 órakor az Aldtinára (Kazán
szoros, Ada-Knleh szigete, Vaskapu) egyheti 
hajóüdüléssel: 1. o. 147 pengő, II. o. 117 pengő. 
Ugyanaz bukaresti egynapos kirándulással: I. o. 
173 pengő, II. o. 142 pengő. A Kazán-szoroson 
át Orsovára, háromnapi üdüléssel, Herkules- 
fürdőre: I. o. 135 pengő, II. o. 118 pengő, háló
hely nélkül II. o. 05 pengő. Visszaérkezés mind
három útról június 4-én, csütörtökön 7.20 óra
kor. Május 30-án, szombaton 18 órakor Bécsbe 
három napra, részbeni ellátással. I. o. 29 pengő, 
II. o. 23 pengő, avagy teljes ellátással, külön
féle összeállítás szerint. 33—47 pengőig (Po
zsonyba is lehel). Visszaérkezés június 2-án, 
kedden 20.45 órakor. Jegyek, felvilágosítás kap
ható a MFTR nél és az IBUSZ nál (81 8-10).
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Locsolűtümis
váxárlásánál ragaszkodjék a 
vörös csikós

vlztömlöhös.
45év gyártási tapasztalatával ké
szült Kérje kifejezetten a vörös 
csíkos EMER0É vlztömlöt 
és ne fogadjon el helyette mást
Kapható minden műszaki üzletben.

OYÁRTJA a MAGYAR RUOOYANTAÁRUeYAW

Árvíz Borsodban:
öt Község határát 
Öntötte el a Sa|ű

Miskolc, május 24.
(A Hétfői Naptő tudósítójának telefon- 

jclentése.) Ax utóbbi hónapokban Borsod 
vármegye északi részén négyszer öntött ki 
a Sajó. Az elmúlt napokban ismét megáradt 
a folyó és vasárnap reggelre, most már 
ötödször, kiöntött és

elárasztotta a vfai Putnok, Hét, DuM- 
caány, Sajóvelead és Sajónéiuetl 

község egész határát Ezúttal ax áradás 
rendkívül súlyos károkat okozott: az egész 
lábonálló gabona- h kapásterméet elpusz
tította.

A sajómentl községekben óriási as izga
lom és a rémület A lakosság mindenütt 
építi a gátakat, de nem valószínű, hogy a 
további áradást meg tudják akadályozni. 
Ennek ai öt felsőborsodi községnek lakói 
inár elkészültek arra, hogy a hétfőre virradó 
éjszaka esetleg elönti a oh a falvakat és 
hirtelen ki kell költözniük lakásaikból.

ABBAZIft QUISIMRA
Mállodák a ma«yar közönség kedvelt házai. Mérsékelt 
penziói Arakon szobarendeléseket felvesz: Bterk Imre a 
C.I.T. Irodában. VI.. Andráwy-ut 28. Telefon: 18 4-08, 
valamint az 1. B. U. Sx. Vlgadé-térl központja «o as 

összes fiókirodái

A HÉTFŐI NAPLÓ ÉRDEKES ÉS ÜJ
sportszolgAlata

A Hétfői Napló a vasárnapi sportesemények 
eredményeit nyomban as események befejezte 
Dtán a főváros közönségének tudomására adja. 
Az Oktogon-téri Savoy-kávéhás ée a Llpót- 
körati Glub-kávéhás kirakataiban elhelyeaett 
plakátok eseményhirdetése nagy közönséget 
gyűjt össze, amely a Hétfői Napló nagyarányú 
sportszervezetének gyors munkája alapján a 
leghamarabb tadja meg a friss sportszenzáció
kat.

— DORNER AURÉL MAGAS KITÜNTE
TÉSE. A vasárnapi hivatalos lap közölte, 
hogy a kormányzó Darányi Kálmán, a mi
niszterelnök helyettesének előterjesztésére 
Dorner Aurél miniszteri tanácsosnak a 
Magyar Érdemrend középkeresztjét ado
mányozta.

— városházát épít és strand
fürdőt létesít a fejlődő pest
szentlőrinci Pestszentlőrinc, az ország 
legfiatalabb yárosa, nagyszabású fejlődés 
előtt álL A város közgyűlése dr. Balogh 
Géza polgármester előterjesztésére elhatá
rozta, hogy a régi községháza helyén uí 
városházát épitenek. A város vezetősége 
már utasítást is adott a műszaki hivatalnak 
a szükséges tervek elkészítésére. Elhatároz
ták ezenkívül az utak fásítását, a régi lö
völde többholdnyi területén ártézi kút fú
rását és ugyanitt strandfürdő létesítését. A 
polgármesternek az a terve, hogy Pest- 
szentlőrincből modern kertvárost csinál.

— Sirkőavatósok. Vasárnap délelőtt avatták 
fd a rákoskeresztúri izr. temetőben Bloch 
Sándor hitközségi elöljáró-helyettes, dr. Pol
liik Lipót főkéntor, liauuihorn Lipót lemplom- 
épitő műépítész és a Kerepesi-uti régi izr. te
metőben dr. Krömer József elöljáró síremlé
keit. Az ünnepségeken mindenütt a hívek, ba
rátok és tisztelők nagy tömege vett részt.

— HALÁLOSVÉGÜ ORSZÁGÚTI SZURKÁ- 
LAS. Miskolc közelében, nz országúton vasár
napra virradóra Kállai András és János föld 
mívesek kocsija összeakadt egy másik kocsi
val, amelynek két ismeretlen utasa a két 
Kállait összeszurkálta, úgyhogy András meg
halt, János életveszélyesen megsebesült. A 
szurkálók továbbhujlattak. A rendőrség keresi 
őket.

Mulatozás közben 
agyonszurta 
a társát

Vasárnap hajnalig öt kocsmát mulatott 
végig Horváth József 86 éves fémcsiszoló. 
Hogy mulatozásának méltó befejezést ad
jon, betért Újpesten a Pfcco/o-kávéházba, 
ahol összeveszett Bocskai Lászlóval.

A kávéhái tulajdonosa a két verekedőt 
kituszkolta as utcára, de ezek itt is tovább 
civakodtak, majd Bocskai

kéet rántott elő és azzal hasbaszurta 
Horváthot, akt véresen terült el as utea 

kövezetén.
Ax újpesti mentőket a Járókelők hívták 

ki és kórházba akarták szállítani Hor
váthot, útközben azonban a szerencsétlen 
ember

saörnyfl sérülésébe belehalt

A mentők jelentése alapján az újpesti 
rendőrök előállították Bocskai Lászlót, akit 
Zoro és Mogyorós álnéven Ismernek az al
világban. Egyike volt Újpest legveszedelme
sebb verekedőinek, akit már több Ízben 
büntettek meg súlyos testi sértés elmén. A 
rendőrségen tagadta, hogy Ö szúrta volna 
agyon Horváthot. Azt állítja, hogy mások is 
beavatkoztak a verekedésbe ■ valaki zseb
kését beledöfte Horváth hasába.

Ezzel szemben megállapították, hogy a 
kés, amelyet a mentők vettek ki a szeren
csétlen Horváthból, Bocskainak a tulajdona. 
A gyilkos verekedőt letartóztatták,

■MM
■■■
•— A Budapesti Nemzetköal Vásár köezö- 

nőlevele a Hétfői Naplónak. Dr. Elek Hugó 
urnák a Hétfői Napló főszerkesztője, Buda
pest. Á Budapesti Nemzetközi Vásár sikeres 
befejezéee alkalmából kedves kötelességünk
nek teszünk eleget akkor, amikor a magyar 
sajtó összes képviselőinek a leghálásabb 
köszönetünket tolmácsoljuk azért a nagy
vonalú munkáért, amellel diadalra segítet
ték a Budapesti Nemzetközi Vásár közérdekű 
ügyét A Bpesti Nemzetközi Vásár sikerét 
a magyar társadalom mindea rétegének ál
talános megmozdulása biztosította. Ebben 
a hatalmas munkában főszerkesztő Ur 
és nagyrabecsült munkatársai oly jelentős 
részt voltak szívesek vállalni, amely tanú
bizonysága volt nemcsak annak, hogy a 
magyar sajtó ismeri, de annak is, hogy 
méltóképpen értékeli mindazokat a magyar 
erőket, amelyeknek nagy átfogó megnyilvá
nulása volt a most lezajlott Budapesti Nem
zetközi Vásár. Szendy Károly, s. k., Chorln 
Ferenc, s. k., Éber Antal, s. k.

Záporeső, zivatar
A Meteorológiai Inté

zet Jelenti vasárnap:
Budapesten vasárnap 

délben 21 Celsius fok 
a hőmérséklet, a ten
gerszintre átszámított 
légnyomás pedig 758 
milliméter, mérsékelten 
emelkedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Élénk szél, változó felhőzet, több helyen 
még záporeső és zivatar. A nappali hőmér
séklet alig változik, de az éjjeli lehűlés fo
kozódik egy kissé.

— Szabadonhoc.sátolték ■ szombat éjjeli 
halálos autós gázolót. Szombaton éjszaka 
történt, hogy a Pasaréti-ut és Olasz-fasor 
sarkán a CK 152. számú motorkerékpár, 
amelyen Palkovics János sofőr ült, össze
ütközött az A A. 717. rendszámú autóval, 
amelyet Hccklein Gerhard 35 éves gyárigaz
gató vezetett. Az összeütközés következté
ben Palkovics szörnyethalt. A gyárigazgatót 
előállitották a rendőrségre, ahonnan vasár
nap délelőtt elbocsátották, mert beigazolást 
nyert, hogy a szerencsétlen sofőr maga 
okozta katasztrófáját.

— Postást gázolt az autó. Vasárnap reggel 
a Hungária-ut sarkán haladt kerékpárjával 
Lenke József 30 éves postás. A fífí 9.15. számú 
autó elütötte. Agyrázkódással, borda- és hal 
lábszártöréssel szállították a mentők a Rók’is- 
kórházba.

— Ne ugorj a mozgó villamosra! Vasárnap 
délelőtt a Nagymező-utcában egy mozgásban 
lévő 10-es villamosra akart felugrani Kardos 
Antal 74 éves gazdasági szakértő. Az öregur 
elveszítette az egyensúlyt és leesett a villamos
ról. A mentők súlyos, életveszélyes állapotban 
vitték kórházba.

Siófok
Szobarendéit: 
Budapest, 
Káioty-körut 3 a
Tol. 45-2-M ét 30-6-54

SIÓFOK: Telelőn 1

fürdőtelep 
üzemben

Előldény napi 8 pengőtől

MiiaKáttétáfa qyMmafcwtCtti. ét MŐtHrten-, vmzK neStneieaxen:NwitímSPSklbét
OtH-et otdatwat 1%oí irűtíld méezÁíntt

„wjtitméwnlíd! M*n‘
100 gr. 1 kg. 5 kg. 25 kg.

1’0.60 2.60 2 45 2.04

MAUTHNER MAG
RAkóczI-ut 7. Rottenblller-u 33. Kossuth Lajos-u.4 

Vilmos császár-ut 59.

CiomagoIU 1 kg. I1/, kg. 5 kg. 10 kg. 25 kg. sookg. 
kg-kénti ár P 2.40 2.40 2.35 2.20 2.10

AGRO NÖVÉNYVÉDELMI RT. MONORI MAG
Budapest, IV., Hajó-u. 2. Tel : 80-5-19

2.—

A hirtelen megőrült 
sátoraljaújhelyi kántor 
borzalmas vérengzése

Sátoraljaújhely, májúi 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Páratlan izgalmat keltett Sátor
aljaújhely lakossága körében Frenkel Sán
dor, ax orthodox izraelita hitközség kántor
jának tragédiája.

A fiatal, xzéphangu kántor iáját maga 
■xarezte egyházi dallamaival »ok*xor  ejtette 
csodálatba ax áhltatoikodókaL Rákóczi-a ti 
lakásában vasárnap egy újabb aeerzeményt 
komponált, amikor hirtelen felugrott éi

meztelenre vetkőzve, zsoltárok éneklé
sébe kezdett

’Á meztelenre vetkőzött ember ezután
késsel a kesében üldözni kezdte hozzá

tartozóit,

akik rémülten menekültek előle.
A segélykiáltásokra odasiető rendőr n ka

put lezárta és értesítette a mentőket. Mire 
a mentők megérkeztek, Frenkel

a késsel testén borzalmat csonkítást 
hajtott végre, 

a véres késsel a mentőket igyekezett magár 
tói távoltartani, míg végűi a súlyos vérves**  
teaégtől összeesett

A mentők kórházba szállították, ahol mű
tétet hajtottak rajta végre. Felépüléséhez 
kevés reményt fűznek.

Frenkel sógorát tizennyolc késszurássat 
nemrégen ölték meg a palcszttnat zavargá
sok közben az arabok. Hozzátartozói szerint 
ez a borzalmas hir okozta Frenkel súlyos 
elmezavarát

Surányí Miklóst súlyos szívaftakkal, 
fuldoklási rohamok között éjszaka 

kórházba vitték a mentők
Vasárnap reggel szakadatlanul csöngött ■ te

lefon a Zstdókórházban. írók, művészek, poli
tikusok, közéleti előkelőségek érdeklődtek 
Surányl Miklós állapotáról: vasárnap reggelre 
pattant ki ugyanis a hir, hogy a kitűnő iró| 
tegnap virradó éjszaka súlyos szivattakkal, ful
doklási rohamok között kórházba kellett vinni.

Az irodalmi világot és a közéletet hetek óta 
foglalkoztatja Surányl Miklós Széchenyl-regé- 
nyének ügye. Bizonyos oldalakról ugyanis 
súlyos támadások érték Surányl Miklóst. 
„Egyedül vagyunk..." című nagy regénye 
miatt. Ez a regény Széchenyi István gróf életé
ve! foglalkozik. A támadók axemérevetették 
Surángtnak, hogy

szerintük bizonyos vonatkozásokban olyan 
módon szerepeltett Széchenyi István gró
fot, mely mód sérti ■ legnagyobb magyar 

emlékét
Különösen azt tartották sérelmesnek, hogy 
Széchenyt naplótöredékét nem a hűségnek 
megfelelő formában használta volna fel. A re
gény körül keletkezett vihar túlnőtt az irodalmi 
vitán, Széchenyi Aladár gróf, aki azóta el
hunyt « felsőházban Is felszólalt, azonkívül 
más testületek slőtt Is tiltakozások hangzot
tak el.

A kitűnő Író tiltakozott a beavatkozások 
ellen, amelyekben az írói szabadság sérelmét 
látta és végleges válaszra készült a támadások
kal szemben. A Janus Pannonius Társaság, 
amelynek Surányl Miklós az elnöke, erre a 
hétre tűzte ki közgyűlését. Pécsett tartják a 
közgyűlést, amelyen

Surányl Miklós felolvasást akart tartani és 
ebben a felolvasásában válaszolt volna a 

regényét ért támadásokra.
Mialatt a közgyűlés és a nagy érdeklődéssel 

várt felolvasás előkészületei folytak, szombaton 
ismét foglalkoztatta a nyilvánosságot a Szé- 
chenylreyény problémája. Sopron vármegye 
törvényhatóságának kisgyülésén Fertsák Jenő 
nyugalmazott főispán és tizenöt társa Indít
ványt terjesztett elő, amelyben javasolta, hogy

• vármegye bélyegezze meg Surányl regé
nyét és tiltsa ki az Iskolákból.

A kisgyülés elfogadta az Indítványt, ennek a 
hire azonban már nem juthatott cl Surányí 
Miklóshoz, mert előtte való éjszaka súlyos be
tegen kórházba került.

Tegnapelőttre virradó éjszakán Surányl 
Miklós n Horthy Mtklós-ut 15/b. számú ház
ban lévő lakásán hirtelen rosszul lelt, szív 
attakot és fuldoklási rohamokat kapott. A fele
sége rémülten telefonált orvosért és

rövidesen bárom orvos állt a nagybetrg 
Író ágya körül.

Az orvosok injekciózással kísérletezlek, de 
olyan aggasztónak és veszedelmesnek talállók 
Surányl Miklós állapotát, hogy ugv döntöttek, 

azonnal kórházba kell vinni.
Mentőkért tehfonállak, néhány porc múlva 
mentőautó állt meg a Horthy Miklós-utl ház 
elölt és az írót a Zsidókórházba vitték,

Surányl Miklós állapota vasárnapra mór 
javult, orvosai azonban egyelőre

megtiltották, hogy létcgalókal fogadjon,

njsdgokat ae olvashat, nehogy Izgassa 
magát

és jgy természetesen betegsége miatt elmarad a 
nagy érdeklődéssel várt pécsi felolvasás is.

CÍPÖ JÖ minőség, OLCSÓ
FRIEDEHT.„« IlÁkóczt-ut 8«. Rákóczhut 04. Teráz- 

körut U2. Erzsébel-krt. 17. VAmhAz- krt. 10.

— De mutatták a nyomdászok csillag
hegyi gyönyörű otthonát. A Budapesti Hír- 
lapszedök Köre most mutatta be a sajtó 
képviselőinek a csillaghegyi Dunaparton 
létesített nyomdászotthont. Az ünnepségen 
a budapesti lapok szerkesztőségein kívül az 
újságíró jóléti intézmények, a vármegye és 
a főváros fa képviseltették magukat. A lát- 
ványosságssámbamenő emeletes üdülőtelep 
már tavaly elkészült, azonban a nagy ér
deklődés miatt ki kellett bővíteni az épü
letet. A csillaghegyi Dunapart legszebb 
üdülőtelepe a kényelem és a modern higié
nia minden kívánalmának megfelel. A 150 
személyre berendezett épületben olvasó
termen, társalgón és vendéglőn kivül hideg 
és meleg vízzel Mendelkezö fürdőszobák is 
vannak arra az esetre, ha a strandolásra 
nincs megfelelő Idő. A nyomdászok, akik a 
munkásság elitcsapatát alkotják, összetar
tásuknak, takarékosságuknak és szociális 
érzéküknek követendő példáját állították 
üdülőtelepükkel.

— Megégette a kazángőz. Nagy László húsz
éves villanyszerelő vasárnap a Bolond utca 7. 
szám nlatt levő gummigyárban dolgozott. 
Munka közben eddig meg nem állapítható mó
don kinyílt a gőzkazán csapja, amelyből nagy 
erővel tolult ki a gőz és összeégette Nagy 
Lászlót. A mentők súlyos égési sebekkel szál
lították kórházba.

„KI mint ciánoztatla ágyát, 
ügy alussza álmát!“

Ditrichstfiln.

— MISKOLCRA VISZIK A PESTEN ELFO
GOTT KLOROFORMOS BETÖRŐKET. Az el
múlt héten Miskolcon Szabó József szűcs fa
kására behatolt három férfi, kloroformmal el- 
kábították a cselédlányt, majd kirabolták a la
kást. A három rabló három iparos: Jakubovics 
Fekete Lajos, Hid g József és Flelseher Zol
tán Budapesten rendőrkézre kerültek. Fogház
őrök Jöttek értük es ma viszik őket Miskolcra.

— Orvosi hir. Dr. Laczkó László bőrorvos, 
poliklinikni asszisztens, az Újságírók Szanató
rium Egyesületének szakorvosa, rendelőjét 
Vili., Népstinház-u. 47. szám alól VUL, Jó- 
zsef-körut 2. sz. nlá helyezte át.

— A Goethe Társaság évadzáró Illése. A 
Magyar Goethe Társaság nagy közönség rész
vételével tartotta évadzáró előadériiléséf. Az 
ülésen Vikár Béla elnökölt Az elnöki megnyitó 
ülún <ír. Travnik Jenő, dr. Gcdö Simon és VI- 
kúr Róla olvasott fel.
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Tizennyolc újabb 
feljelentés érkezett 
Záhony igazgató ellen

Miskolc, május 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele/onjelen- 

tése.) Vasárnap, amikor elterjedi a hir, hogy 
Záhony János, a százezer pengő elsikkasztá- 
sáért körözött diósgyőri bankigazgutó Nagy
kanizsán rendőrkézre került, a miskolci kapi
tányságon tizennyolc újabb feljelentést tettek 
az igazgató ellen.

A miskolci ügyészségről egyébként még va
sárnap fogházőröket küldtek Nagykanizsára, 
akik onnan ma,

hétfőn Miskolcra hozták Záhony Jánost.
Vasárnap délelőtt különben kihallgatták 

Nagykanizsán a volt Igazgatót. Kihallgatása al
kalmával

elmondotta szökésének kalandos történetét.
Mikor meghallotta, hogy a miskolci ügyész

ség körözést adott ki ellene, minden pénzét 
összeszedte és kerülő utakon Olaszországba 
szökött. Egy darabig

Fiaméban élt,
pénze azonban elfogyott és attól félt, hogy az 
olasz hatóságok felismerik, ezért a fiumei ma
gyar konzulátuson Jelentkezett. Itt 

kényazerutlevelet kért és ezzel Jött haza.
Kanizsán önként Jelentkezett a rendőrségen. 
Azt hangoztatta, hogy a sikkasztásokat, ami
vel vádolják, nem követte el.

Férfi nyári ttlttfnyt
l’-ért primo vászonhá), mérték otán, próbákkal 
készítek Teréz-ktirut 85, rutdsz. s

— IIÓMAN KULTUSZMINISZTERT ME
LEGEN ÜNNEPLI A NÉMET SAJTÓ. 
Hómon Bálint kultuszminiszter vasárnap 
Berlinbe utazott, hogy Hűit német nevelés
ügyi miniszter budapesti látogatását viszo
nozza. A német sajtó meleghnngu cikkek
ben ünnepli Hómon Bálintot s rámutat 
arra, hogy Hómon nemcsak kiváló állam
férfi, hanem nngy tudós Is.

— A DÚCÉT ÜNNEPELTE VASÁRNAP 
RÓMA. Vasárnap hatalmas ünnepséget ren
deztek Rómában az olasz hadviseltek, hogy 
szimpátiatüntetést rendezzenek Mussolini 
mellett. A Duce a Piazza Venezia erkélyé
ről lelkesítő beszédet Intézett a hadviseltek 
tömegéhez. Ugyancsak vasárnap folyt le a 
szokásos fasiszta sorozás, amelyen Musso
lini is megjelent. A fasiszta szervezetek 
fiatalsága is lelkesen ünnepelte Mussolinit.

— Öngyilkos pénzügyőr. Ruppert János 
pénzügyőr dunaföldvári lakásán föbelötte 
magát és mire rátaláltak, meghalt. Búcsú
levelet hagyott hátra, amelyben bejelenti, 
hogy gyógyíthatatlan betegsége miatt válik 
meg az élettől.

— Börtönre ítéltek egy vidéki ügyvédet. 
A bajai törvényszék több napon át tartó 
tárgyalás után szombaton késő este hozott 
ítéletet dr. Vermes József jánoshalmi ügy
véd sikkasztási bűnügyében. A bíróság hat
hónapi börtönre ítélte a megtévedt ügy
védet.

— Rozgonylnál 8 kabinetkép 8 P. Kálvln-tér 5.
— A debreceni Ipartestületi választás. Va

sárnap volt Debrecenben az ipartestületi vá 
lasztás. A jobboldal került ki győztesen a vá 
lasztásokból. Elnök Tóth Lajos építész lelt 
802 szavazattal.

— Budapesti sikkasztó! fogtak Mohácson. 
Kratisz Izidor budapesti kercskedősegéd vasár
nap jelentkezett a mohácsi rendőrségen és be
vallotta, hogy egy esztendeje keresik, mert egv 
pesti textllcégtöl háromezer pengő értékű árut 
csalt ki és azt eladta. Beismerő vallomása 
után letartóztatták.

mAJUSI - HORTOBÁGYI - JUHÍURŰ
10 deka IhnlnpeRten IS fillér

— Póriil|árt betörő. Vasárnap hajnalban 
Lechner Károly százados arra lett figyelmes, 
hogy az Ullői-ut 127. számú házban lévő föld
szinti lakásának ablakán át egv ember bemá
szik A százados elfogta a betörőt és rendőr
nek adta át. Kiderült, hogy a betörő Stram 
Gyűl,. Zita telepi lakos. Azzal védekezett, hogy 
nyolc gyermeke van, ö maga tüdövészes és 
azért akart betörni, hogy gyermekeinek enni
valót. magának pedig gyógyszert vásárolhas 
són. A szerencsétlen emberi letartóztatták.

— Ix*lklgynkorlulos  hajózarándoklat Mária- 
cetibe. Az A< lio Catholica Országos elnöksége 
július 1." I? ig lelkigyakorlaton hajózarándok
latot rendez Máiiacellbe. A zarándoklAs a Szent 
Gellért hajón indul és dr. P. Uzdóczy Zadra- 
wetz István ny. tábori püspök vezeti. Érdeklő
dés és jelentkezés a rendezőség központi iro
dájában: Ferenciek-tere 7.

— Corradlna Mola hangversenye. Hétfőn 
este 8 órakor a Zeneművészeti Főiskola nagy
termében érdekes hangverseny keretében lép 
fel Cnrradina Mola claviccmbalo-müvésznö. A 
hangverseny programja sok kiváló müsorszá- 
mol ígér.

— Borosa Samu síremlékének ünnepélyes
felavatása. A békeidők neves újságírójának. 
Borosa Samunak síremlékét avatták fel ün
nepélyes külsőségek közepette n rákoske
resztúri temetőben. A család tagjain kívül 
megjelent az emlékünnepen a váci piarista 
diákszövetség küldöttsége. Ima ulán elhe
lyezték a koszorúkat a művészi emlékmű
ven. Ar. Otthon Kör és az újságíró szociális 
intó'iné nyék nevében Radó Rikárd < s Vali- 
kovszky Károly voltak jelen s leli k le n 
kegyelet és emlékezés koszorúját a kiváló 1 
pjságiró síremlékére. [

Éjszakai reflektoros 
betörőhajsza az Erzsébet- 

körúti háztetőkön
Vasárnap késő este az Erzsébet-körut 13. 

számú ház házfelügyelője észrevette, hogy 
a házban levő Kiss Ernő-féle vaskereske
désbe betörtek. Rendőrért sietett, de addigra 
a betörők kiszaladtak az üzletből, a kapu 
be volt zárva, az utcára nem tudtak me
nekülni.

Béca, május 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A bécsi rendőrség hosszú ideig 
tartó nyomozás után vasárnap

hatalmas szervezettel dolgozó képhaml- 
aitó bandát leplezett le.

A banda három tagját letartóztatták.
Tíz évvel ezelőtt indított először nyomo

zást a bécsi rendőrség, A nyomok Rudolf 
Wenlnger szobrászhoz vezettek, de a bíró
ság felmentette őt, mert nem lehetett rossz
hiszeműségét bebizonyítani. Wenlnger a 
tárgyaláson azt vallotta, hogy ő maga is 
csalók áldozata is nem tudott a hamisí
tásról.

A botrányok tovább folytatódtak, egy re- 
másra érkeztek a feljelentések ismeretlen 
ké.phamisitók ellen. Több alkalommal

nyilvános tárlatokra is kerültek hami
sítványok

és csak akkor tüntették el a képeket, ami
kor festőművészek, köztük világviszonylat
ban is ismert emberek, akiknek neve a ké
peken szerepelt, tiltakoztak a szerzőség 
ellon.

A rendőrség egyre nyomozott, a csalók 
pedig mindjobban berendezkedtek. A föl
jelentések évről-évre nagyobb számban ér
keztek a rendőrségre és az utóbbi időben 
már

aggasztó tömegben 
futottak be. A bécsi rendőrség erre erélyes 
nyomozáshoz fogott, amely

vasárnapra eredménnyel is járt.
Kiderült, hogy a banda vezetője Rudolf 

Wenlnger volt,
ugyanaz a szobrász, akit tiz évvel ez

előtt bíróság elé állítottak.
Rudolf Deutsch ügynök és Arthur Mir-
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Hatalmas képhamisító gyárat 
leplezett le vasárnap 
a bécsi rendőrség

PÜHKÖSD FÜRDŐ'
— A NÉGUS ANGLIÁBAN OLASZELLE

NES TEVÉKENYSÉGET NEM FEJTHET 
KI. Jeruzsálemi jelentés szerint a négusnak 
azzal a feltétellel adták meg az Angliába való 
utazásra szóló engedélyt, hogy angliai tar
tózkodása alatt semmiféle olaszellcnes tevé
kenységet nem fejthet ki. Aszmara! jelentés 
szerint, vasárnap nagy ünnepség közepette 
nyújtották át Badoglio tábornagynak, 
Abesszínia alkirályának azt a diszkardot, 
amellyel Eritrea lakóssága ajándékozta 
meg. Badoglio ma családjával visszatér 
Olaszországba.

— Az osztrák forgalmi Iroda kiadásában 
tartalmas ismertető jelent meg. Az ismertető 
a vasúti kedvezményeket tárgyalja, külön osz
tályozva az elő- és főidényben érvényes ked
vezményeket. Tájékoztatást ad a schilling 
beszerzés módozatairól és felsorolja a magyar 
közönséget legjobban érdeklő fürdő- és nya
ralóhelyek II. és III. kocsiosztályu menet 
árait. Az ismertető, amely minden Ausztriába 
készülő nyaraló fontos segédeszköze, az osztrák 
forgalmi irodában (VI., Andrássy út 28) díj
talanul kapható.

— Gázolt, azután elmenekült a budapesti 
autó. Az éjszaka Baja határában eszmélet
len állapotban, vérző sebektől borítva talál
ták Angyal Ernő szeretnie! földművest. An- 
gyalt egy budapesti rendszámú autó gázolta 
el, amely a gázolás után elmenekült. A gaz 
(lálkodót a bajai kórházba szállllollák, ahol 
pár óra múlva belehalt sérüléseibe. A gá
zoló autót keresi a rendőrség.

— Nagy a csoportosulás a Minerva Papíráru 
ház. (Kossuth Lajos-utca 20i kirakatai dőlt, 
ahol játékujdonságokat élő ember mutat be.

Olimpiai rejtvényversenyünk részletes meg
fejtéseit jövő számunkban közöljük!

felsiettek a hátsó lépcsőn és feljutot
tak a háztetőre.

Detektívek és rendőrök érkeztek riadóautón 
a helyszínre, körülfogták az egész házat és 

fényszórók mellett megkezdődött a 
nagy hajtóvadászat, 

mely a késő éjszakai órákig tartott.

glien kereskedő volt a két segítőtársa. A 
házkutatások meglepő eredménnyel jártak: 
a két „munkatárs" lakásán hatalmas kép
raktárt találtak. Minden egyes darabon elő
kelő festőművészek neve szerepelt.

Eleinte mind a hárman tagadtak, de ké
sőbb a hatalmas, többszáz hamisképet 
magábafoglaló bizonyitékanyag hatása alatt 
mindent beismertek és részletesen elmond
ták, hogyan hajtották végre csalásaikat. Is
meretlen, szegény festőktől olcsó áron ösz- 
szevásárolták a legkülönbözőbb festménye
ket és azután

kiválasztották, hogy az egyes képek 
melyik nagy művész stílusának felel

nek mg
Eredeti festményekről gondosan lemá

solták a művészek aláírását és
ráhamisitották a képre.

Az eladás munkáját sok megbízott és 
ügynök végezte, akik

behálózták egész Középcurópát, sőt 
még tengerentúli műkereskedőkkel Is 

összeköttetésben állottak.
A kár összegét eddig még megközelítően 

sem lehetett kiszámítani. A hamisítók min
den valószínűség szerint

sokszáz képet adtak eL
Sok esetről már tud a bécsi rendőrség, 

de valószínűnek tartják, hogy sokan szé- 
gyelni fogják, amiért becsapták őket és nem 
tesznek följelentést.

Rudolf Weningert, Rudolf Deutschot és 
Arthur Mirghent letartóztatták és most már 
a banda többi tagját keresik. A képhami- 
sitó társaság leleplezésének hirét még va
sárnap közölték azokkal a külföldi rendőr
ségekkel, ahová hasonló feljelentések ér
keztek.

Csütörtökön, május 28.
megnyílik

— ÚJABB VÉRES ZAVARGÁSOK JERU
ZSÁLEMBEN. Jeruzsálemi jelentés szerint 
Jaffában és Nebluszban újabb véres zavar
gások történtek. Egy arab rendőrt megöl
tek, egy angol rendőr súlyosan megsebesült. 
A jeruzsálemi arab ifjúság négy vezérét le
tartóztatták.

— HALÁLOS SZERENCSÉTLENSÉG A 
KÖRNYEI BÁNYÁBAN. A kömyei kőszén
bányában vasárnap hajnalban az egyik ol
dalfal beomlott és az ott dolgozó négy mun
kást maga alá temette. Három bányászt si
került élve kiásni a romok alól, azonban 
negyedik társuk. Horn József harminckét
éves bányász már halott volt.

— Tisztújítód a fűszeresek egyesületében. A 
Füszerkereskedők Országos Egyesülete vasár
nap délelőtt tartotta 43. évi rendes közgyűlé
sét, Hoffmann Mihály királyi tanácsos elnök
lésével. Az elnöki megnyitó után a tisztikar
nak megadták a felmentvényt, majd megejtet
ték a Hszlujilást. Két lista futott, amelyből 
győztesként Hofmann Mihály listája került ki, 
igy hát a vezetőség a régi maradt.

— Megölte az apját egy tlzenhároméves flu. 
Luczendcr András idős gazdálkodót a bácsine- 
gyei Kerény községben szombaton este tizen
háromesztendős fia konyhakéssel szivenszurta 
és mire rátaláltak, már halott volt. Luczender- 
nek egv esztendővel ezelőtt meghalt a felesége 
s a mull év nyarán ismét házasságot kötött. 
A fiú nem nézte jó szemmel a mostohát. 
A ti zenháromé vés fiú attól félt, hogy apja ki
tagadja öt és ezért ölte meg.

— Fejtse megl Hengerelt fekete szemek ne
mes leve tejjel elkeverve Legjobban készíthető 
Meinl Gyula r. I. bármelyik fiókjában kapható 
Mágnáskevcrékböl.

— Az Uj Szivárvány független kritikai ma
gazin Friedrich István lapvezér és Hangiig 
Sándor főszerkesztő: legújabb száma megjelent 
érdekes tartalommal.

„Lidó“ az elegáns 
nyári férfiöltöny 

pehely hőn nyíl szövetanyagból, 
amely nem gvürődlk. Kellemes vi
selet, rendelhető mérték szerint 
kétszeri próbával 40 pengőért. 
László uriszabó, Józsei-kőrut 45.

I. emelet.

A holland sajtó 
Budapestről

Az első Amsterdam—Budapest Közvetlen 
Légijárat megnyitásakor a Gyógyhelyi Bizott
ság meghívására Budapestre repült holland 
újságírók hasábos cikkekben számolnak be fe
lejthetetlen magyarországi élményeikről.

Ahogy az eddig beérkezett hét nagy holland 
lap magyarországi cikksorozatait olvassuk, 
őszinte örömmel állapíthatjuk meg, hogy az a 
szívből jövő lelkesedés és csodálat, amely a 
tudósítások minden sorában megnyilvánul, új
ból tanujelét adta a holland nép irántunk ér
zett, meleg barátságának.

„Örökké Budapest után vágyódik az, aki eb
ben a gyönyörű városban megfordult1* cira 
alatt az amsterdami „De Tidd" kéthasábos tu
dósítást ir a „gyógyfürdők ét a zene városá"- 
ról: Felejthetetlen emlékeket hoztunk magunk
kal Budapestről. Egész életünkben emlékezni 
fogunk az éjjeli Budapest képére, amikor a 
kivilágított főváros ezernyi lámpafénye a lát
határon az ég cslllagmllliárdjaival olvadt 
egybe. Nem felejtjük el soha a magyar bor 
izét, a magyarok muzsikáját s a csodálatos 
üdítő gyógyforrásokat, amelyek joggal a világ 
legelső fürdővárosává teszik Budapestet. De 
különösképpen a magyarok csodálatos életerő- 
jére emlékszünk majd vissza, arra a nagy
szerű életakarásra, amellyel évezredes orszá
gukat a háboru okozta nyomor és megalázta
tás állapotából akarják kelemelni.

Egy magyar költő azt mondta valamikor, 
hogy ha a világ Isten kalapja, Magyarország 
a bokréta rajta, önkénytelenül la erre a mon
dásra gondol az ember, ha hosszabb vagy rö- 
videbb ideig, pz ősi Magyarország csodálatos 
légkörében tartózkodik. Magyarország, de fő
kép Budapest meleg színekkel tele, bóditó aro- 
májú virágoskert.

Csodálatos és felemelő érzés szállja meg az 
embert, amikor a széles, ragyogó tükrü Duna 
mellett áll és mély lélegzetet vesz... Ezután 
a napi 22 millió liter vizhozadéku gyógyforrá
sokat irja le a cikkíró részletesen, ismerteti az 
egyes gyógyfürdőket, majd a cigányzene mél
tatásával fejezi be tudósítását.

A másik, képpel illusztrált cikk az „Vtrechtl 
Nieutvsblad"-ban jelent meg: „Budapest a 
Duna szépséges királynője" elmen. „A termé- 
szét és a civilizáció alkotóereje hozta létre azt 
a fővárost" — kezdi a holland tudósító —• 
„Nápolyi látni és meghalni, ezt tartja az olasi 
közmondás, én azonban ezt Így módosítom: 
Utazz először Budapestre, nézd meg a Duna 
királynőjét, azután elmehetsz Nápolyba meg
halni. A természet és az ősi kultúra egyesített 
ereje olyan csodálatos pompájú főváros terem
tett meg a Duna mentén, amit alig lehet em
beri szóval kifejezni. Kicsinek érzi az ember 
magát, amikor a kivilágított éjjeli Bldapestet 
szemléli a Citadella tetejéről. Ez a megdöbbe
nés azonban napvilágnál is megmarad, mert 
az a fenségges panoráma, amely a Duna partján 
épült két város megpillantásakor fogja el as 
idegent, a szószoros értelmében lenyűgözi.- 
A cikkíró ezután a gyógyfürdőket és a magyar 
fő:város viiágfíirdől jellegét ismerteti.

A „De Slandaard" „Visszatér a kék madár* 4 
cimü cikkében igy írja le a Budapestre való' 
megérkezésüket: „Lassan ereszkedik le a kék 
Duna légi express a világ legnagyobb fürdő
helye felett Budapestre, a tündérmesék váro
sába ..." Ugyancsak a „De Standaard" május 
12-iki számában „Budapest a fürdők városa" 
és „Budapest a Duna királynője" címmel két 
teljes oldalon ismerteti a magyar főváros szép
ségeit és „csodatevő" gyógyvizeit.

A „Hét Volk" cimü holland újság munkatársa 
oldalas tudósításban többek között ezeket írja: 
„Budapest különös gyöngyszem az őrök Duna 
országokat átfogó, ékes szalagján", majd: 
,,Kétségkívül a világ egyik legelegánsabb és 
legmondénabb városa ez, amelynek széles ut
cái és boulevardjai Párisra emlékezteinek. 
E milliós város azonban amellett a kényelem 
és a gyógyerejü csodaforrások világmetr^po- 
lisa is."

A „Nieuwe Rottcrdamsche Courant" Így irt 
„Láttuk Budapest csodálatos természeti és kul- 
turklncseit, láttuk e gazdaságilag sújtott, <le 
mégis istenáldotta főváros nagyszabásuan meg
szervezett „fürdőiparát", — hogy ezt a szót 
használtuk — de mi, holland újságírók, mégis 
legjobban annak örültünk, hogy régi, meleg 
barátságunkat ismét felújíthattuk ezzel a nagy
szerű néppel.. .**

Nagykoncepcióju és modern propagan ia- 
inunkát végzett a „Gyógyhelyi Bizottság" a kül
földi újságírók meghívásával, akik milliós pél
dányszámú lapjaik hasábjain felmérhetetlen 
szolgálatot lettek a magyar idegenforgalomnak.

— A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő május hó 
1-én megnyílt. Csonka hazánk egyik leglátoga
tottabb, igen olcsó és páratlanul eredmény* ’, 
gyógyfürdője, a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő, 
május hó 1-én megnyílt. Hírneves ' fürdőitől 
megfosztott országunk egész. Európában egye
dül álló kinccsel dicsekedhetik. Hajdúszobosz
lón ma már — rövid fennállása óta — tízezer 
és tízezer meggyógyult ember hirdeti minden
fele a szobosz.lói „Csodaforrás" áldó s eredmé
nyes hatását. Prospektussal és felvilágosítással 
készséggel szolgál díjmentesen a fürdő igazga
tósága.

— Felhívjuk olvasóink figyelmét László 
Sándor 10 éves iirisznhóságnrn. József-körút 45. 
sz.. akit mindenki a legnagyobb bizalommal 
kereshet fel. mert szakképzett műnk: sokkal ké
szít legdivatosabb tavaszi szövetekből mérték 
után, remek szabással 40 pengőért férfiruháL
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SZÍNHÁZ-MOZI

Vasárnap két színház zárta be nyári szü
netre kapuit: a Belvárosi Színház és a Fő
városi Operettszinliáz, jövő hétfőn játszik 
utóljára a Terézkörutl Színpad: még itt 
sincs a junius és mégis hogy megritkult 
színházaink sora ...

A Nemzeti Színház szezonzáró újdonsága 
Máriássy Imrének „Fény a faluban" cimü da
rabja, amelyben a fiatal iró derűs hangon 
ugyan, de rendkívül komolyan foglalkozik a 
magyar falu emberi és mélyenszántó problé
máival.

A Falusi vasárnap cimü nagy magyar balet
tet adják elő Trojanofi növendékei a Városi 
Színházban. Ezt az előadást teljes egészében 
lefilmezi a Short film Ltd., amely Londonból 
küldi el operatőrjét, hogy elkészüljön az első 
magyar balettfilm.

Az idei első szabadtéri előadást Szalay Ká
roly színigazgató Jászberényben rendezi, mert 
az ottani Margitszigeten pünkösdkor szinre- 
hozza a Pillangókisasszonyt, Fehér Pálnak, a 
berlini operaház volt tenoristájának fellépté
vel.

A HÉT FILMESEMÉNYE

ODAADÁS. Mennyire igaz az, hogy nincs 
távoli téma, ha művészet van jelen. Az 
igazi művész közel hozza a tőlünk, lelkűnk
től, gondolkozásunktól szinte járhatatlan te
rületet. Tehát nincs téma, amely ne keltene 
érdeklődést akkor, ha a művész nem éppen 
a cselekmény lokális vonatkozásait hangsú
lyozza ki, hanem az általánosan emberit, 
tehát azt adja, ami minden időben és min
denütt aktuális. Valahogyan igy vagyunk 
Katherine Hepburn-nek, ennek a teljesen 
egyéni és a csúnyaság határán járó, mégis 
ragyogóan szép teremtésnek uj filmjével, az 
Odaadás-sal. Mindegy, hogy véletlenül a 
múlt századbeli kis skót falu puritán lako
sai és a fiatal, szerelmes lelkésze körül ka
varognak az események, mindegy, hogy az 
iró hová helyezte cselekményeinek színhe
lyét, mert az iró csak egy gondolatot akart 
kifejezni filmjében, és pedig csak azt, hogy 
a szerelmem nem ismer akadályt, áttöri az 
előítéletek gátját és mindenen felül diadal
maskodik. Mert miről is van szó? A kis 
skót falu fiatal lelkésze beleszeret egy ci
gánylányba, akit egy dúsgazdag gróf nagy
világi dámává neveltet és feleségül is kér. 
A falu gyűlöli a kis cigánylányt, akit szinte 
démonikusnak tart, de ez, angyali jó szivé
vel és szociális érzékével az elnyomottak 
érdekében majdnem forradalmat csinál. M. 
Berry irta meg először regénynek ezt a té
mát, amely Angliában és Amerikában is hi
hetetlen sikert ért el. A film ráduplázott a 
regénysikerre. Természetes is, hiszen az 
operatőrnek pompázó, romantikus háttér 
mutatkozott és ebből a legragyogóbb felvé
teleket varázsolta elő, majd a regény főhős
nőjének figurája, Katherine Hepburn jutott 
olyan szerephez, /melyben szivszorongatóan 
vógzetszerü, féktelenül szenvedélyes, ön- 
marcangolóan lemondó és könnyesen szép 
tudott lenni: tehát egy olyan szerelmes nö, 
akit a költő, a filmrendező megálmodott 
magának.

A HÉT TÖBBI FILMJE

A SZENT ÉS A RAJONGÓJA. A kis hercegnő 
már nem is szerelemmel, hanem vallásos áhí
tattal szereti ideálját — amig eléri vágyát. Na
gyon szép filmet csináltak ebből a finom re
gényből a németek, Hansie Knoteck, Lola 
• hiúd, a föszereplőnők elsőrangúik. A film az 
l'rónia nagy sikere. — ö, AZ ÉLET KIRÁLY
NŐJE. Ridder Haggard fantasztikus regénye 
pompásan érvényesül a filmváltozatban. Né
hány jelenet, köztük a menekülés, az ember
áldozat véres, barbár tumultusa valóban nárat- 
lan. Helen Mack és Randolf Scotl kitűnő szí
nészek A Royal Apollo játssza. — A SÁRGA 
RÉM. A közönség rendkívül jól mulat a Sárga 
rém rémségein. Hangos kacagással honorálják 
a legképtelenebb gyilkosságok tömegét. — A 
SIVATAGON KERESZTÜL. Az ifjúsági emlé
keinket idézi Mny Károly filmje. A Szahara 
arab hősei magyarul beszélnek, örüljön a néző, 
hogy nem németül, mint a film eredetijében. 
A filmet valóban a Szaharában forgatták és 
egy egész sereg kitűnő színész játszik benne. 
Az Omnia és a City játssza.

* Napi 100.(100 dollár bevétel. Thomas Ren
diek, a remekhangti énekes a Melropolitan 
opera-kórusban énekel és sose tud olyan sze
repet kapni, amelyben kiugorhatna. Számos 
megpróbáltatás után végre sikerül n pénzt ősz- 
szellőzniük és nekikezdenek egy uj operának, 
amely az első előadás utón 100.000 dolláros 
bevétellel dicsekedhetik. Ezeket az érdekes 
eseményeket mutalja be a „Melropolitan" ci
mü hatalmas 20th Cenlury Fox-film, amelynek 
főszerepét Lawrence Tibbet, a világhírű bari
tonista játssza.

A kapurtalai mafiaraazsa 
huszonnégy felesége 
és pesti zenés éjszakája

FEJEDELMI VENDÉGÜNKRŐL, a ka- 
purtalai maharadzsáról köztudomású, 
hogy huszonnégy felesége várfa haza, a 
kincses Indiába. Azt is tudjuk, hogy meg
engedheti magának eme luxust, hiszen a 
leggazdagabb és leghatalmasabb föura a 
Keletnek. Téli európai útja alkalmával 
statisztikusok számoltak be arról a se
lyem- és prémmennyiségröl, amelyet e hu
szonnégy feleség európai toalettjeinek 
megrendelése alkalmával kifizetett és ez 
az összeg angol fontokban is tekintélyes 
számot képviselt. Ez még egy maha
radzsának is sok — állapította meg 
Budapest, amelynek ez évben immár má
sodszor volt szerencséje üdvözölni ezt a 
különben teljesen európéer erotikus feje
delmet. Ez alkalommal azonban csak 
egyik fia társaságában jött Pestre, termé
szetesen nem nélkülözve szárnysegédeit 
sem, akik előrelátó gondoskodással állapí
tották meg a maharadzsa szórakozási és 
üdülési programját.

ÉS ITT KACSOLÓDIK BE TÖRTÉNE
TÜNKBE egy igen szép, karcsú, fiatal ma
gyar leány, Nagy Mária, aki Párisban 
Mist Duna címen (nem távol minden rek
lámtól) viselte a magyar színeket. E szép- 
ségkirálynöválasztás győzteseit Deauville- 
ban vendégül is látta huszonnégy feleségé
vel együtt a kapurtalai maharadzsa, aki 
most Pesten a sok szép leány között is im 
ráemlékezett a magyar szépségre. Szombat 
délután megszólalt mondén életünk e fia
tal csillagjának telefonja s a kapurtalai 
maharadzsa szárnysegéde a fejedelmi asz
talhoz szives szavakkal invitálta meg bu- 
csuvacsorára a szép párisi ismerőst. Má
riánk az örömtől és a boldogságtól alig 
tudta elrebegni az igent, máris Rolls Royce 
repült érte, amely kivitte a Szigetre. Itt 
folyt le ez a csendes és finom zenés bu- 
csuuacsora, amely azonban nem minden 
eredmény nélkül végződött: Nagy Mária 
a fejedelmi asztalnál rágondolt a magyar 
művészetre is és megkérte a maharadzsát, 
hogy nézze meg a képét, amelyet a 
Műcsarnokban most Z á d o r István 
kiállított. így történt azután, hogy vasár
nap délelőtt a maharadzsa megtekintette 
a kiállítást, feljegyeztette a kép festőjének 
nevét és nem lehetetlen — ha csak a hu
szonnégy feleség nem tiltakozik ellene - 
a fiatal magyar leány képe rövidesen a 
kapurtalai palota egyik termének faláról 
mosolyog le.

Addig is Nagy Mária itthon szövögeti 
álmait. Mi volt az egész* * Felejthetetlen él
mény, büszkeség, diadal vagy csak egy 
mutatós virágdísz a fejedelem asztalán ...

A KAPURTALAI MAHARADZSA egyéb
ként vasárnap délután három órakor egész 
ki,érettvei elutv.ott Budapeet- 
ről. Először Becsbe megy, majd Parisba 
és francia kikötőben száll hajóra és in
nen indul távoli hazája felé.

Ma, a memoárok és 
Uralkodók regényes életrajzok
és komédiások is feltűnő érdeklődésre 
tart számot Bárdos Arthurnak, a Belvárosi 
Színház kiváló rendező-igazgatójának uj 
könyve. Ritkán került kezünkbe könyv, 
amelyből ennyit megtudtunk volna, amely 
szellemesen finom, társalkodó hangján 
annyi mindenre megtanitott volna. Egy 
nagykulturáju iró hosszú búvárkodásának 
eredménye az életrajzszerü karcolatok eme 
összessége, amelyben találóan mutat rá 
az uralkodók és komédiások vérrokonsá
gára. Minden uralkodó többé-kevésbbé a 
komédiás gesztusával kénytelen élni és 
minden igazi művész a színpadon uralkodó 
is. A rendkívül érdekes könyv inkább Na
póleon korának mesteri korrajza. Tulaj
donképpen Napóleon és kora a főhős és 
a Comedie F tan false csillagot: Clairon, 
Georges, Talma csak statisztái a Nagy 
Színésznek és a nagy kornak. Hogy ráadá
sul még megkapjuk a Napóleon után dő*  
Rach etjének regényes, de mégis hitelei 
élettörténetét és megelevenedhetik előt
tünk Alfréd de Mustét világa, az külön 
ráadása az Írónak, aki amugyis bőkezűen, 
két kézzel szórja csillogó értékeit és ta- 
pnertnlvtatt.

47-1-55 — régen
...... felel. Zeillia pe-,1-A Fcdak-re/tely ,.enMrinCi „mája 

raaknlgan néma, mint 
nmlll/en néma n híre, telefon. Sok minden 
történt ariffa, hogu Fedők omerlkal harca 
után haralért. hon mrgngugodlon a perí- 
„entlSrtncl kert drnt/a, fdi alatt. Fedők 

életét ezután is az ujságoldalakon szedték 
hangos címsorok alá és a nagy színésznő 
két színházi próbálkozása — amint szín
házi nyelven mondják — nem váltotta be 
a hozzáfűzött reményeket. A Pityu és Az 
ezüstmenya:tzony Feddk hallatlanul nagy 
és gazdag művészi életének ama szakasza 
után került színre, amely már nem ter
mett bő gyümölcsöket.

Fedák először szanatóriumban, majd a 
villájában keresett megbékülést. Közben 
megírták róla, hogy Aknay Vilma elé uta
zott, hogy osztozzon abból a pénzből, 
amelyet barátnője kapott volna kártérítés
képpen és végkielégítésül nagy perbeli el
lenfelétől, Vajda Ernőtől. Megírták azt is, 
hogy Brémában várja a hajót, majd, hogy 
inkognitóban hazajött és most már ko
mondorokkal őrizteti kertjét, hogy azt az 
idegenek és kiváncsiak át ne léphessék 
Íme, itt van a Fedák-rejtély, amelynek 
megoldása azonban milyen egyszerű. Fe
dák tűrte, nem cáfolta a hangos riporto
kat, mert közben leszámolt egy csendes 
és halk tragédiájával. Ez azonban teljesen 
magánügy. Semmi köze ennek sem a 
színpadhoz, sem Aknayhoz, se pénzhez, se 
dicsőséghez. Ha a i7-1-5S-ön valaki 
nem jelentkezik többé —1 másra nem ki
váncsi az állomás bérlője.

íme: a Fedák-rejtély ..,

Májusi operett tr.dag Érni, a Me- 
rekben gazdag fiatal 

.. ... szerző, pompás operett
el Nemzetiben Rberettót irt, amely 

egy kis cigány muzsikával, de egyébként 
zene nélkül kitünően megállta helyét a 
Nemzeti Színház tavaszi programján. Anday 
Ernő valóban jól tudja, hogy mi kell a kö
zönségnek, adagolt egy öntudatos vidéki 
kislányt, aki Pesten egy világhírű Írót és 
ennek tudós fiát egyszerre hódítja meg, 
egyiket férjül, másikat vőlegénynek, ka
punk hozzá egy erőteljes falusi Don Jüant 
és édes népszinmü-mamát, fűzfapoéta pa
tikust, klasszikus verseket citáló villapor
tást, előrelátó ügyvédet, egy kis cigány
murit a vén cigánnyal, egy kis csalást, egy 
kis flörtöt, végül pedig a mindenkit meg
nyugtató happy endet. A Nemzeti Színház 
közönsége végignevette és végigtapsolta az 
előadást, amelynek élén Somogyi Erzsi 
bámulatos bravúrral próbálta elhihetővé 
tenni a hihetetlent. Külön sorokat érdemel 
Ignátz Rózsa, aki a vidéki szerelmes 
kisasszony szerepében Erdély zamatját 
hozta. Angyali teremtés. Uray Tivadar 
sohasem volt ennyire mulatságos, mint c 
szerelmi életben vak, de egyébként is 
rövidlátó professzor fiatal szerepében. 
P e t h e ő Attila, a hűvösvölgyi rezidenciájá
ban székelő drámairó alakjában valósággal 
herczegferenci. P et he s Sándor, Hosszú 
Zoltán, Gázon Gyula, Be rky Lili 
gyöngyszemei a darabnak, amely sokáig 
uralná a Nemzeti Színház színpadát, ha a 
kötelező bérletrendszer le nem paran
csolná onnan.

Vasárnap délelőtt be- 
Ez történt még pillantottunk a jövő 

a cózsáskertjébe. Több
vlzsgaelőadás volt, köz

tük Feleky Camillé a legkiemelkedőbb. 
Ez a népszerű és kitűnő táncosszínész 
színpadi táncképzőjének első évét zárta 
ragyogóan sikerült vizsgával a Király Szín
házban. Rengeteg apró kis művésznő, köz
tük a feltűnően tehetséges kis Simon 
Györgyi, majd Hegedűs Nagy Tltl, Krans: 
Juci, Addm Klári, Epressy Hédi, Keszler 
Máry, Heller Klári, Schwarz Évi, Vadász 
Ibi, Ernszt Zsuzsi, Rajcsányi Adrienné és 
a kis Singer Gyuri, u kész művésznők kö
zül pedig Komlóé Juci és Békéssy Magda 
párosa, a bájos Salamon Csöpi és Sebest 
Tibor együttese igazolják azt a tényt, hogy 
Feleky pedagógiai művészképző módszere 
már első évben is óriási eredményt produ
kált. — Adorjánné M. Frida növen
dékei a Fővárosi Operettszinházban vizs
gáztak és itt Lakner Edit, Igaz Juci, Szőni/i 
Gizi és Sári valamint Szegő Tomy kap
tak sok tapsot.

Hétfőn kezdik a próbát a Budai Szín
kör nyári újdonságából, a Csárdás ci
mü Szilágyi-operettből, amelynek hat 
sztárja van. Hanthy Hanna, Fejes Teri, 
Rózsahegyi Kálmán, Törzs Jenő, Páger 
Antal, Gárdonyi Lajos. Latabdr Kálmán. 
Joggal kérdezheti mindenki, hogy az óri
ási revü hogy fizetődik ki. Felelet: Sebes
tyén Géza emlékének áldozva minden mű-

Ruha
bájos, fiatalos 
fazón, jól mosható 
ripsangagból, kom
plett méretekben 
csak 5’80 pengi

Kosztüm
valódi <1 K
lenvászonból I □ 80

Imprlmé 4 H
Marokénből iy-50

Postán utánvéttel küldjük. Képes árfeijyzék díjtalan

vész, féláron vállalta a szereplést. •—* A 
pécsi szabadtéri ünnepi játé
kok alkalmával a Dóm-téren a M i s s a 
Sollemnist muttaják be. Közel ezer 
szeieplő vesz részt, köztűk Lehotay Ár
pád, Táray Ferenc, Toronyi Imre, Gellért 
Lajos, Berky József. A Liszt-mise szóla
mait Laczkó István, G. Schlesak Auguszta, 
a bécsi rádió népszerű magyar énekesnője 
és Biró Malvin, a milánói Scala volt tagja 
énekli. A pécsi székesegyház megnyi
totta kincstárát és átengedte az 
előadás céljairu századokon át gyűjtött és 
megőrzött ódon egyházi köntösöket.

Valamit a filmfrontról is: Bolváryné 
gyengélkedik és hosszú idő óta először 
nem vesz részt férje munkájában, aki a 
Hunniában a Madchenpensio cimü német
nyelvű filmet készíti. A Mődchenpenslo for
gatását egybként szombaton befelezik ét 
az egész társaság, köztük három fiatal ma
gyar színésznő is, vonatra ül és Mün
chenbe utazik, ahol a külső felvételeket 
készítik. Pünkösd hétfőjén már uj film 
előkészületei kezdődnek. Ez Lehár Pacsir
tájából készül, a főszerepet E gg e rt h 
Márta játssza. Ez időre, mint magán
ember, Pestre érkezik Kiepura 
is, akinek Eggertli Mártával való házassá
gát se nem cáfolták, se nem erősítették 
meg.

(ét)

A régi szép idők
A Palace-mozi busz évvel megfiatalít min

denkit e héten. A Royal Filmszínházak igaz
gatósága kiadta az ukázt, tessék valami újat 
hozni e héten a Palace-mozlban. Törtem a 
fejem, mi lehet az az uj, a végén kisütöttem, 
hogy valami régit fogok hozni, amely fiz 
újdonság ingerével fog hatul, összevettem 
Magyarország területén található régi, szinte 
muzeális értékű filmeket és egy csokorba 
fűzve átnyújtjuk azt e héten Budapest közön
ségének. Aki ezeket a filmeket látja, busz 
évvel fiatalabbnnk érzi magát, mert ott lehet 
Károly király koronázásán, Ferenc József 
temetésén, láthatja a német császárt, Horthy 
Miklós kormányzónkat mint sorhajókapi
tányt.

Lumiere, a mozgófénykép feltalálója, 
ugyancsak szerepel a műsoron, amelyen első 
filmje, az 1895-ből fennmaradt 25 méteres 
burlcszk is műsorra kerül.

Blaha Lujza, Nydray Antal. Lábasa Juci. 
Mészáros Alajos. Ilajdu József és még sok 
más elhunyt nagy magyar szinész is szerepel 
egy-egy pillanatra ebben a változatos és érde
kei programmban, amelyet betetőz a régi 
szívfacsaró tragédiák bemutatása. A drámá
kat természetesen magvarázat kiséri, ebben 
a minőségben a kis Halmay és Keleti László 
fognak jeleskedni.

A kinő előtt omnibusz, konflis vár a publi
kumra, a biilfében friss óriáskiflik, a pénz- 
tárnál pedig kníjcáros lielyárak.

A zene megadja n je'l, a művészek be
vonulnak és reméljük, hogv két órára sike
rült visszalopnom a szivükbe a boldog békét.

I.akner  Artúr
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Csődöt mondott Sáros! dr.
a magyar-olasz mérkőzés előtt I
A Phöbus nagyértékU győzelme pompás aiibii teremteti 
a villamos csapatnak — Az Újpest legjobbjai megsérülteka villamos csapatnak — Az Újpest legjobbjai

Lezajlott a bajnoki év utolsó fordulója. Most már csak egyetlen meccs van hátra: 
n Törekvés és a Budafok közöli, amelyet szerdán fognak lejátszani a Bihari-uli pá
lyán. .1.- utolsó vasárnapon is akadt elegendő izgalom. Sói hatalmas meglepetések is 
voltak. A I'ercncváros váratlan gyenge játékkal megérdemelt vereségei szenvedett 
a Phöhustól. A Nemzeti Bajnokságból távozó Törekvés pedig 7:1 arányú horribilis vere
seget méri a szegediekre. .4 Budai II Salgótarjánban kénytelen volt megelégedni a dön
tetlennel, a Bocskai viszont ismét régi fényében tündökölve legaloppirozla Kispestet. 
A III. kerületnek nagy szerencsével sikerült Miskolcról mind a két pontot elhozni. Az 
I jpcst is csak nehezen szerezte meg a győzelmet Peslszenterzsébclen a Soroksár ellen.

Baljós mementó Bécs és a KK előtt
a Ferencváros veresége

PHÖBUS—FERENCVÁROS 2:0 (1:0)
A meccs nélkül maradt újpesti közönség nagy 

számban vonult ki a Berlini-utcai pályára, hogy 
szemtanúja legyen a két KK -csapat egymás el
leni, előreláthatóan heves küzdelmének. A há
romezer főnyi publikum impozáns gyűrűt al-

cl. A Phöbus inég mindig határozott fölényben 
van. A Fradiban Lyka sérülése nagy gondol 
okoz, hirtelen felforgatják a csapatot, Lyka a 
jobbszélre megy, Táncosból jobbösszekötö lesz, 
a jobbfedezet posztját pedig Kis tölti be. A Phö- 
búsnál is sérülés tizedeli meg a csapatot,

fejeli a vezető gólt. 1:0. Ezután Kispest-tárna 
dások következnek, majd isméi Bocskai-fö- 
lénynek tapsolhat a közönség. A 12. percben 
Teleki éles és helyezett lövést küld n kispesti 
hálóba. 2:0. A Bocskai most szuverén ur a 
pályán, ragyogóan játszik a csapat. Teleki, 
Markos, majd ismét Teleki a labda útja s a 
■•les center végigcselczve a védelmei, közelről 
bekotorja a harmadik gólt. 3:0. Kispest-TSa- 
oata feljön ezután, de a nagyszerűen dolgozó 
Bocskai-védelein mindent Kispest-támadást 
csirájában elfojt. Szabónak egy remek kapu 
mellett surrant bombalövése érdemel említést.

Szünet után sorozatos és erős kispesti táma
dások következnek, azonban a Bocskai-védelem 
szenzációsan állja az ostromot. Majd amikor 
felszabadul a debreceni csaoat, ismét a csatár
sora végez nagy munkát. Azonban ekkor nincs 
sok szerencséje Telekinek és Markosnak, mert 
két nagy gólhelyzetet hagynak ki. Takács lába 
azonban nem téveszt. 4:0. Kispesti finis kö
vetkezik, melynek során Déri labdája kapufát 
ér és onnan a hálóba löppcn. Varga kapus 
lehetetlen volt vele szemben. 4:1.

Játék Gól Pont

1 HUNGÁRIA 26 87:21 48
2 ÚJPEST 20 80:29 43
3 FERENCVÁROS 20 103:40 39
4 PHÖBUS 20 76:50 35
5 KISPEST 20 00:50 29
0 BOCSKAI 20 55:51 24
7 SZEGED 20 35:52 23
8 III. KÉR FC 20 38:57 23
ti BUDAI 11 20 43:53 22

10 BUDAFOK 20 53:68 21
11 SOROKSÁR 20 52:71 20
12 SBTC 20 39:84 13
13 TÖREKVÉS 25 35:82 13
14 ATTILA 20 32:72 7

* P1IÖBLS VEZETÖGOIJA: OFFSZA.ID!

Polgár

Péter szökteti az offszájdon Álló Soltit, a Fradl-védelem füttyöt és áll. Nem így
Solti, aki a kifutó lláda mellett kapufára és onnan a hálóba helyezi a Inhdát. 0:1. Első fél- 
Idő 7. pere, fCopyright by Hétfői Napló —System Horváth.)

U Körönt

kötött a pálya körül. Meleg taps köszönti a 
pályára lépő két csapatot. A Ferencvárosból 
Kemény hiányzik, helyén Karácsonyi szerepel, 
mig a Phöbus csapatában Turay II. helyén 
Gombkötőt szerepeltetik.

A Ferencváros kezdi a mérkőzést és a bal- 
azárnva révén azonnal sikeresnek látszó táma
dást vezet, amelyből korner lesz. A következő 
percben n Béky állal kiugrasztott Soltit Polgár 
csúnyán buktatja a tizenhatoson belül, de Ru
bint biró nem látta a súlyos szabálytalanságot. 
A Phöbus közönség hatalmas hangorkánnal ad I p< 
kifejezést nemtetszésének. Elénk Phöbus-láma-

ugyanis Toldi lerúgja Wébcrt, akit mintegy tiz 
percen keresztül a kapu mögött élesztgetnek. 
Végül is visszatér, de a balösszekötőbe megy, 
a hátvédposzton pedig Titkos II. debütál. Most 
a Ferencváios egyre-másra támad, de nincs 
szerencséje. Toldi falsos labdája a kapu vona
lon pereg végig. Az utolsó percben Soltinak 
van egy remek lövése, amelyet azonban Háda 
szerencsésen elcsíp. Ezzel zárul az első félidő.

Szünet után erősen támad a Fradi, de csak 
két cgyinásutáni korúért sikerül elérnie. Az 5. 
>erc végleg megpecsételi a mérkőzés sorsát.

A különben kitünően védő lláda nagy hi
bájából esik a Phöbus meccshiztositó 
gólja. Borsányi tisztes távolságból könnyű-EZ VOLT A MÁSODIK

Borsányi

Borsányi előreadott labdáját a bámcsz lláda 
elnézi, de P. Szabó annál kevésbé. A fejes a 
hálóba kerül. 2:0. — Második félidő 5. perc- 
(Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.(

Eltemették az Attilát
in. KÉR FC—ATTILA 3:2 (0:2)

Miskolc, május 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Két hónap óta nem volt mérkőzés Mis
kolcon. de ez a közönséget nem nagyon éhez- 
telte ki, mert alig négyszázan voltak kiván
csiak az Attila „temetésére". A meccset nem a 
népkerti, hanem a Szárma-utcai pályán tartot
ták meg, mert az előbbit a KISOK foglalta le. 
Az előző napi nagy záporok mély talajt vará
zsollak a csapatok elé. Ez meglátszott a mér
kőzésen is, amely bizony igen alacsony nívón 
mozgott. Meg kell állapítani, hogy az Attila 
nem szolgált rá a vereségre, mert nemcsak 
hogy méltó ellenfele volt az óbudaiaknak, de 
a második félidőben lényegesen jobb is volt 
náluk. Sorozatos miskolci támadások után a 
32. percben Adóm szöktelése után Badur kö
zelről lőtte az Attila első gólját. 0:1. Befejezés 
elölt három perccel Badur átadásából Adám 
szerezte meg a második gólt. 0:2.

Szünet után sokáig mezőnyjáték folyik s 
csak a 23. percben Fenyvesi egyéni játéka vál
toztat az eredményen. 1:2. Ezután Ludányi 
hendsze miatt a biró tizenegyest ítélt az Attila 
ellen. Nagy botrány tört ki, mert a közönség 
úgy látta, hogy a kezelés a büntetőterületen 
kívül történt. Fehér biró azonban hajthatatlan 
és Lutz büntetője bombaként röpül a hálóba. 
2:2. Nagy csata indul meg a győztes gólért, az 
utolsó percben az. óbudaiak kerekednek felül 
’s Fenyvesinek sikerül a második pontot je
lentő gólt megszereznie. 3:2. A mérkőzés be
fejezése után ismét parázs tüntetés zajlott le a 
biró ellen s a szitkozódások zöme zuhogott 
feléje.

TUzijátékkal búcsúzott 
a Törekvés a Ligától 

TÜKEKVES—SZEGED 7:1 (4:1) 
A kőbányai amatőrcsapat alaposan 

ezúttal magáért, töbjb mint féltucat 
küldte haza Szeged büszke profijait. A 
diek teljesen formán kívül vannak és az egész 
mérkőzés alatt védekezésre szorítkoztak. A vi
déki vendégek érték el a 3. percben a vezető 
gólt Vastag révén. 0.1. A 9. percben Virágnak 
sikerült az egyenlítés. 1:1. Ettől kezdve a Tö
rekvés nagy fölénybe kerül és csak ritkán en
gedi szóhoz a szegedi csatársort. A 20 .perc
ben Virág fejesgólja röpül a szegedi hálóba, 
majd két perc múlva Dóri 3:1-re, közvetlen 
utána pedig Nemes 4:1-re emeli a gólarányt. :

Szünet után helyenként a kapujához szegei 
a szegedi csapatot a nagyszerűen játszó Tö
rekvést. A 3. percben Virág lövése jelenti az 
újabb Törekvés-gólt. 5:1. Ezután Vastag meg
sérül és csak statisztál. A 20. és a 34. percben 
Dóri újabb két gólja állítja be a végered
ményt. 7:1.

kitelt 
góllal 
szege-

Elhozták Salgótarjánból 
az utolsó pontot
BUDAI „11“—SBTC 2:2 (2:1) 

Salgótarján, május 24.
Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen-(A , ,

lése.) Mindvégig változatos és szép mérkőzést 
játszott a kel jó stilusu csapat. A döntetlen 
eredmény mindenben megfelel az erőviszonyok
nak. Igaz, hogy a Salgótarján nélkülözte ez
úttal gólzsákját, Zsengellért és ez az ellenfélre 
nagy előnyt jelentett. Salgótarján éri el a ve
zető gólt a mérkőzés 5. percében. Thour jól 
irányított szabadrúgását Farkas a hálóba 
fejeli. 0:1. Gól után az SBTC erősen támad, de 
a Budai közismerten masszív védelme jól állja 
az erős nyomást, sőt gólt elérni is van ereje. 
A 36. percben Lyka egyedül fut át a tarjáni 
védelmen és belövi a kiegyenlítő gólt 1:1. 
További változatos támadások során ismét a 
budai csapat ér el gólt. Hajós remek komért 
ivei a kapu elé és a résen álló Komáromi a 
nagy csomóban is megtalálja azt a rést, ame
lyen a labdát a hálóba küldheti. 2:1. Szünet 
után valamivel csökken az iram, de a mérkőzés 
igy is szép sportot nyújt. Farkas gólja eldön
tetlenné teszi a mérkőzési. 2:2.

Megtizedelték az Ugpestet Erzsébeten

disok következnek: Ihky közeli lövését Háda 
védi. Majd hatalmas Lázár-bomba repül a Phö- 
bus-kapurn, amelyet Csikós kapus nagy bra
vúrral tesz ártalmatlanná. A gyönyörű lövést 
percekig tapsolja n közönség. A 7. percet mu
tatja nz óramutató, nmikor gólhoz jut a 
Phöbus:

Péter szökteti az ofszájdon álló Soltit, az 
egész Fradi-sédclcin leáll, mert azt hiszik, 
hogy bírói fütty hangzott cl. Solti is této
ván néz a biró felé, majd hirtelen nekilra- 
modlk, sulósággal egyedül lesétől a kapu
hoz, lláda nz utolsó pillanatban elével! 
magát, de Solti lövése a baloldali alsó 
kapufát érve, a háló másik oldalába per

dül. 0:1.
Nyilvánvalóan ofszájd-gól volt' A zöldfehér kö
zönség óriási tüntetést rendez a bíró ellen, 
mert nem volt kétséges a lesállás. Nagy elán
nal támad a következő periódusban a Phöbus. 
Uéku jó helyzetben mellé lő Majd bírói sip- 
jclzts után a Phöbus ujnbh gólt helyez a Fradi- 
hálóba. de ezt Rubint termeszt lesen nem adja 
meg Ezután Táncos „pr.ccolja" cl Jó helyre 
tét. Erős iramú, stép •' változni! s a küzdő 
lem A Phöbus tcnyrlgé-.-'cn Péter emberfeletti 
módon dolgozik, ezzel szemben

Sárost Gyurka valósággal eltűnik a mr 
zőnyből.

Karácsonyi szép kitörése Csikós kezében hal

nek látszó labdát Ivei kapura, Háda meg
kísérli ■ labda elfogását, de szerencsétle
nül mellé nyúl és a befutó P. Szabó a 

hálóba fejeli a második gólt. 2:0.
A Phőbus-közőnség hangja megjön erre a 
gólra, erősen biztatja a lelkesen játszó csapa- 

• tol. A biztatás ellenére a Fradi lámad többet, 
| de támadásában nincsen erő és lendület. Csi

kós kezéből cgv alkalommal Toldi kisodorja a 
labdát, már-már gólnak látszik az akció, de 
Tánczos az üres kapu mellé lövi a labdát. Fel
tűnik Titkos II. nagyszerű bekkjátéka. A Phö
bus támadásai szórványosak, de sokkal több 
veszélyt rejlenek magukban. A félidő középé 
felé jó negyedóráig olyan erős a Fradi-nvo- 
más, hogy bátran ki lehelne tenni n .félpálya 
kiadó" jelzésű táblát. Toldi cgv szabadrúgást 
huszonöt méterről fölé bombáz. Vigh VI. 
hendsze hozza fel a Phöbusl, de három csa
tárral nem boldogul. Félidő végén a Fradi ugy- 
lálszik feladja n küzdelmet és Phöbus táma
dásokkal ér véget a végig izgalmas, szép mér 
kőzés.

ÚJPEST—SOROKSÁR 2:1 (2:0)
Kétezer néző elölt szerencsétlen csatát nyert 

íz Újpest. Majdnem azt mondhatunk, hogy 
ivrrhusi győzelem volt, amiben a lila-fehérek 
'cgjobbjai hulltak el. Az ádáz csata hevében

Hórl már a 6. percben súlyos vállperec- 
sériiléssel került u kapu mögé és ettől 

kezdve már nem is védett.
Helyette Balogh volt a kapus. Megsérült még 
Vincze és Kállay. Hóri peches sérülésének tör
ténete a következő: A fi. percben Magyar lövé
sét Futó és Hóri egyesült erővel tói ja kornerre. 
közben azonban, hogy hogy nem, a vakmerő 
kapus áldozatául esik a szerencsétlen helyzet
nek. Kiviszik a pályáról, négy percig áll a já
ték s aztán a következő 84 percre Balogh áll a

kapuba. A mérkőzés eldurvul, röpdösnek a bí
rói figyelmeztetések. A 21. percben Kocsis le
fut, középre gurított labdáját Kállai okosan 
tálalja Vincze elé, aki bombalövéssel szerzi 
meg a vezetést. 1:0. Pár perccel később a so
roksári Kállai gáncsolja az újpesti Pusztait, 
amiért 11-cs jár és Kocsis értékesíti. 2:0. A fél
idő vége felé a soroksáriaknak nagy helyzetük 
van. de Magyar lövése a belső kapufáról is 
visszakerül a mezőnybe. A szünet után a vál
tozatlanul fiz emberrel játszó Újpest több gól
helyzetet teremt és fölényben van. Közvetlenül 
a lefújás előtt azonban Magyar elfuthat Futó 
mellett, beadását újpesti recept szerint Ta
kács II. Kovács elé szervírozza és a tiszta hely
zetből 
kapja

most már Balogh, a szükségkapus be- 
a: egyetlen gólt. 2:1.

Kitett magáért a Hungária

Debrecenben igazolták 
a — Phöbust

( I
se.)

BOCSKAI—KISPEST 4:1 (3:0)
Debrecen, május 24.

Hétfői Napló tudósítójának tc'efonjclen- 
A hóromezerfúnyi közönség nagyszerű

élvezetben részesült, a Bocskai ismét régi, pa
zar formájáhnn mutatkozott be és megérde
melt, biztos győzelmet aratott a Kispest együt
tese felett. A debreceni csapatnak különösen 
a csatársora brillírozott Már az 5. percben 
Teleki—Markos-Hajdú összjátéka után utóbbi

HUNGÁRIA—UNIVERSITATEA 5:2 (2:1)
é.t Hétfői Napló tudósitójának telcfonjelcn- 

tése.) A bajnok Hungária romániai túrájának 
második mérkőzésén a kiváló kolozsvári egye
temi csapattal, az Univcrsitatea-val került ősz- 
sze. A kékfehérek ezúttal nagyszerűen játszot
tak. különösen a csatársoruk mutatott be tü
neményes játékot, úgyhogy az elfogulatlan ko
lozsvári közönség gyakran tapsviharral hono
rálta a ritkán látott gyönyörű nkciókat. Az 
első félidőben még nagy ellenállást fejtett ki 
az Vnivcrsilalea, amelynek védelme szenzációs 
biztonsággal állt a lábén. Ennek ellenére a 
Hungária csatárai gólokban is ki .'ezé,re Ir.d 
l k juttatni a fölényüket. Szünet i'l in mintegy 
félórán keresztül szcmel-lelket gyönyörködtél 
játékban volt része a kolozsvári közönségnek 
az Vnivcrsilalea Ciak az utolsó percekben ju
tott komoly szóhoz. A magyar bajnokcsapat 
góljai közül Cseh kettőt, Kardos, Titkos és

JZ*-

Turay egycl-egyel lőtt. A második félidőben a 
Hungária néhány játékost kicserélt, még pe
dig Miiller helyett Sebes, Cseh helyén Pénzes, 
Mamii posztján pedig Kis-Kalktisz jutott szó
hoz. A mérkőzés végén a Hungáriát nagy ün
neplésben részesítette a háromezer főnyi kö
zönség.

Kél 
hőző 

szitette

Indulót kapott
a bajnok Hungária 

lelkes Hungária-drukker, Kunszegi 
Író és .Szűcs Gusztáv zeneszerző elké- 

a Hungária indulót, amelyet hétfőn
nyújt ál a kék-közép Brüll Alfréd elnöknek. 
Kitűnő a szöveg, pompás a zene — sikere lesz. 
A dnloskedvü drukkcrhndnk ezentúl kórussal 
biztathatják csapatukat győzelemre.
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Pazar sporttal, rekorddal mutatkoztak be 
aZ atlétaCSlIlaUOk Gyilkos küzdelem 5000 méterer.

— Szabd rekordot futott 2000-en
Szokatlanul nagy érdeklődés nyilvánult meg 

az MTK kétnapos atlétikai versenyének máso
dik napi programmja iránt. Több mint kétezer 
főnyi közönség gyűlt össze az MTK-pályára, 
ugyanis ez volt a szezón első nagyobb atléti
kai mitingje, amelyben a jólértesültek és a 
szakemberek

szenzációkat és meglepetéseket sejtettek.
Azonkívül növelte a verseny látogatottságát az 
a körülmény is, hogy ezzel kapcsolatban ját
szották le az Elektromos—MTK amatőrbajnoki 
derbit. A várt szenzációk nem maradtak el, 
mert

Szabó Miklós a beígért kétezerméteres re
kordot valóban megjavította, de a Szilágyi- 
Kelcn-Esztergomi hármas összecsapás is a 

szenzáció erejével hat.
Kitűnő eredményt ért el azonkívül Kovács a 
400 méteres síkfutásban. Kár, hogy néhány 
olimpiai reménységünk, igy többek közt Bó- 
dosi, Holtai, és Darányi dr. hiányzott a népes 
mezőnyből. Nagyszerűen sikerült a százméte
res síkfutás is, ahol Sir revánsot vett áldozó
csütörtöki legyőzőjén, Gyenesen. A részletes 
eredmények a következők:

2000 méteres síkfutás: 1. Szabó Miklós MAC 
5 p 26.8 mp, országos rekordl 2. Iglói BBTE 
5 p 30.2 mp. 3. Kósa UTE 5 p 54.2 mp. A nap 
kimagaslóan legjobb eredménye és legszebb 
versenye. Ha az előjelek nem csalnak, Szabó 
Miklós formája olimpiai bajnokságra mutat.
— 5000 méteres síkfutás: 1. Esztergomi, Besz
kárt, 15 p 03.2 mp. 2. Szilágyi UTE 15 p 03.4 
mp. 3. Kelen BBTE 15 p 04.2 mp. 4. Csaba, 
Beszkárt 15 p 33 mp. Gyönyörű verseny volt! 
A starttól a célig állandó gyilkos küzdelem 
volt a három kiváló távfutó közt, amely végül 
is a „villamosfutó‘‘ győzelmével végződött. — 
1000 méteres síkfutás: 1. Ráthonyi MAC 2 p 
32.2 mp. 2. Istenes MAC 2 p 32.3 mp. 3. Gyön
gyösi MAFC 2 p 35 mp. — 100 méteres sík
futás: 1. Sir BBTE 10.6 mp. 2. Gyenes (0. K.) 
10.8 mp. 3. Gerő MTK 10.8 mp, 4. Kemény 
MTK 10.9 mp. 5. Minay (0. K.) 11 mp. Cso
dálatos módon az első startra elindultak a 
sprinterek. Sir 30 méternél az élre szökkent 
és fölényesen, tekintve a szélmentes időt, ki
tűnő eredménnyel szakította el a célszalagot
— 400 méteres síkfutás: 1. Kovács BBTE 48.4 
mp. 2. Ribényl MAC 50.4 mp. 8. Czeglényi

Újabb meglepő fordulat az amatőrfronton:

OPATA NEM MOND LE!
„A közvetítőknek még várni kell az üzletre i“
- mondja az amatőrvezér érdekes nyilatkozatában

Az amatőrök velencei peches szereplése fel
borzolta a futball vizeit. Hire szállt, hogy

Opata, as amatőrök olimpiai trénere, a 
mellőzés miatt lemondott.

A hir nagy feltűnést keltett, mert egyesek arra 
számítottak, hogy Opata lemondásával meg
bomlik az amatőrök olimpiai készülődése. A 
kiélezett helyzetre való tekintettel felkerestük 
az amatőrsport egyik vezérét, Zsarnóczay Já
nost, aki a Hétfői Napló számára a következő 
rendkívül érdekes nyilatkozatot adta:

— Beszéltem Opatával, aki elöltem egy 
hanggal sem jelezte, hogy lemondott. Sőt! 
Megállapodtunk, hogy vasárnap Dombóvár
ra utazik szemle céljából. Megszoktuk már, 
hogy hetenként mondanak le a mimóza
lelkű sportemberek, de azt is megszoktuk, 
hogy ennek ellenére vigan dolgoznak to
vább. És hát ez a fontos! A többi csak

•aiiii i

A KK-mérközéseket veszély
fenyegeti Polgár és Seres szereplése valószínűtlen: 

a Ferencváros és az Újpest gyengül
Nagy örömmel fogadták a labdarúgás ber

keiben a Hadsereg-Kupa kiváló sportteljesítmé
nyeit. A kupaharc a végéhez közeledik: junius 
7-én játsszák az elődöntőket. Amilyen nagy az 
öröm a futball újabb térhódítása felett, oly 

nagy most az aggodalom
a döntő mérkőzések bizonytalan terminusa 
miatt. Attól tartanak ugyanis, hogy a döntőre 
junius 2l-én, az első Középeurópai Kupa fordu
lóján kerül sor. Ebben az esetben pedig a 
több! elsővonalbell játékosok között

Érdekes perben
tesz vallomást egy futballbíró 

saját testületé ellen
Érdekes ügy kavarta fel a Futballhirák Tes

tületének aniugyis zajos berkeit. Az egyik dél
utáni lapban viharos támadás érte a testületet. 
Hecht Tivadar futballbiró ugyanis arról érte
sült, hogy előléptetését az egyik karlárse. Nagy 
László elgáncsolja. Ezért panaszt tett, de infor

BBTE 51 mp. Kovács úgyszólván minden meg
erőltetés nélkül futott, társai már 200 méter
nél leszakadtak tőle.

4X100 méteres staféta: 1. BBTE 42.2 mp
2. Olimpiai Keret és MAC kombinált 43.2 mp.
3. MTK 44 mp. — Magasugrás: 1. Rovó UTE 
és Ják MAC holtversenyben 175 cm. — Súly- 
dobás: 1. Dudar Postás 1288 cm. — Távolugrás:

Robettson, az atléfatténerek amerikai fejedelme

szenzációs tipekef adott az afléfák 
páratlan olimpiai harcára
Amerika fölénye vitathatatlan. Egyetlen magyar 
sincs a legjobb első három között

képességét

Minden idők legna
gyobb atlétikai csatájá 
nak Ígérkezik az idei 
olimpia. Hallatlan erőfe
szítéseket tesz a hegemó
nia érdekében az ameri
kai atléta-sereg. Az elő
készítés nagy munkájában 
orvosok, mérnökök, egye
temi tanárok és pazarul 
felszerelt laboratóriumok 
is szerepet kaptak.

Tudományos alapon 
fokozzák az ameri
kai atléták teljesltő- 

a maximumra.
E páratlan vezérkar élén ott áll a világhírű 
Robertson, aki most hallatta először a szavát. 
Az atléta trénerek fejedelme szenzációs nyilat
kozatban elmondotta, hogy véleménye szerint 

milyen less as olimpiai helyezések sor
rendje.

Ez magyar vonatkozásban is pikáns, mert mint 
látni fogjuk, Magyarországnak egyetlen szám
ban sem futtat helyet az első három között.

íme, az érdekes lista az első háromról: (Zá
rójelben a jelenlegi legjobb amerikai eredmé

sas;

velejáró színháza ennek a sportnak.
>— Tudjuk, — folytatta tovább — hogy 

egyesek, a játékosközvetitő ügynökök sze
retnék az olimpiai amatőrkeretet már most 
szétszedni.

Szeretnék máris szétközvetiteni a 
„rossz” amatöranyagot, hogy azután 
ezek a „gyenge1* amatőrök a túrákon 
már profiöltözetben csilloghassanak.
Mindezek tudatában üzenem az offszáj- 

don álló közvetítő hadaknak, hogy mérsékel
jék mohóságukat, legyenek szívesek várni, 
mert „bussines” ideje még nem érkezett el. 
Hogy résztveszünk-e az olimpián, azt csak 
junius végén döntjük el. Addig kár min
den reklámért, ami alkalmas lenne a vál
tozatlan intenzitással folyó előkészületeink 
megzavarására.

szerepet kap Polgár és Seres is.
Így tehát mind a Ferencváros, mind az Új

pest már a startnál tartalékosán lenne kényte
len felállani a nagy külföldi ellenfelekkel szem
ben. Minthogy a KK-mérkőzéieken óriási 
presztízs érdekek forognak kockán s a magya
rok jó szereplése egyetemes nemzeti érdek, a 
profik arra kérik a Kupa vezérkarát, hogy a 
Hadsereg-Kapa döntőjét junius 14-én játszassa 
le. Ebben nz esetben nem fenyegeti a két elit
csapatot a csonkásig veszedelme.

mátorát nem volt hajlandó megnevezni, mint
hogy erre becsületszó kötelezte. Az ügyben — 
jellemző! — fegyelmi eljárást indítottak Hecht 
ellen, amelynek ‘sorún magasabb szempontokra 
való hivatkozással arra késztették Hechtct, 
hogy

I. Szabó József MAC 651 cm. — 200 méteres
II. oszt, gátfutás: 1. Gulyás MAC 26.6 mp. — 
200 m-es Ifjúsági gátfutás: 1. Pálfy MTK 28.6 
mp.

A versenyt különben a jó eredményeken kí
vül a gyorsütemü, nagyszerű rendezés is jel
lemezte, amit atlétikai versennyel kapcsolatban 
— sajnos — csak ritkán mondhatunk el.

nye.) 100 méter: Metcalf (10.3), Owens, Pea- 
cock. 200 méter: Owens (20.3), Metcalf, Haenni 
(Svájc). 400 méter: Shore (Dél-Amerika), 
O’Brien (47.3 mp), Roberts (angol). 800 mé
ter: Eastinann (1 p 49.8 mp), Stolhart (angol), 
Edwards (kanadai). 1500 méter: Wooderson 
(angol), Lovelock (ujzélnndi), Cunnighatn (3 p 
49.2 mp). 5000 méter: Maki (finn), Roclmrd 
(francia), Lehlinen (finn). 10.000 méter: Sal- 
minen (finn), Askola (finn), Virtanen (finn). 
Maratoni: Zabala (argentin), Kyriakides (gö
rög), Harper (angol). 110 gát: Finlay (angol), 
Moreau (USA). Keller (USA)). 400 gát: Hardin 
(50.9 mp), Brown (angol), Hunter (USA). 
Rúdugrás: Graber (436.5 cm), Nishida (japán), 
Brown (USA). Magasugrás: Johnson (201.7 cm), 
Marty (USA), Asaktima (japán). Távolugrás: 
Owens (811 cm), Peacock (USA), Tajima (ja
pán). Hármasugrás: Metcalf (USA), Oshimn 
(japán), Harada (japán). Súly: Torrance (1{> 
m 52 cm), Lyman (USA), Woelke (német). 
Diszkosz: Carpentier (50 m 93 cm), Andersen 
(svéd), Berg (svéd). 4x100 staféta: USA, Né
metország. Olimpiai staféta: Anglia, USA, Ka
nada.

Érdekes vélemény ez és valószínű a bekövet
kezése. Amerika tehát szuverén ur marad az 
atlétika gigászi harcában.

szegje meg as adott szavát éa n.evezze meg 
az informátort.

Erre Hecht nem volt kapható. Végül is a fe
gyelmi bizottság felmentette. Az ügyész felleb
bezett s a tanács foglalkozott ezután az ügy
gyei. Arra az álláspontra helyezkedtek, hogyha 
Hecht diszkrét az informátort illetően, akkor 
diszkrétnek kell lennie a sérelme ügyében is. 
Minthogy ezt nem tette, bocsánatot kell kérni 
a testülettől. Hecht megunta a sok hcrce-hur-

fa

Nemzetközi
botrány f&nyeget
a magyar-olasz mérkőzés 

hiányos telefőnszolgáíata miatt
A fővárosi sporttelepek elavult berendezése 

már számos esetben kínos incidenseket oko
zott. A külföldi vendégek a modern sportpá
lyák kényelmes és célszerű felszereléséhez szok
tak s igy megütközéssel szemlélik a századcleji 
pályáink ijesztő hiányosságait. Bajnoki mérkő
zések alkalmával még csak tulteszi magát a 
hazai közönség a sok kényelmetlenségen, ami 
a pályán fogadja, nemzetközi csatákra azonban 
— mint most a magyar-olasz meccsen is — 

többezer külföldi
s velük a külföldi sajtó is megérkezik. A kí
nos incidensek egész sorát kénytelen eltűrni 
ez a vendégsereg anélkül, hogy a múlt tanul
ságai alapján a legcsekélyebb mértékben is ja
vítanának a helyzeten a rendezők.

A magyar-olasz mérkőzés alkalmával Ismét 
aktuális lett ez a téma annál is inkál b, mert

nemzetközi botrány fenyeget az MTK-

Bevonult a .teesBetszá”
a profitutDaii tetwtímzeitóre

A magyar-román sportbéke első eredménye 
már kitünően kamatozik a magyar fulhallnak. 
Egymásután érkeznek a román egyletek a jón 
latai a klubjainkhoz.

valóságos hossz van 
n magyar < sapalokhan. Ez indította arra a kő 
zépcsapatokat, hogy

kartell alakítsanak.
Kimondották, hogy Romániában két mérkőzést 
2500 pengőn alul elvállalni nem szabad Még 
igy is a legolcsóbbak n nemzetközi piacon és 
n román egyletek is jól járnak. Az alig egy
hetes kariéi vészlörvcnyszékc ózonban máris 
furcsa üggyel volt kénytelen foglalkozni. I gy 
értesüllek, hogy nz egvik karlcl-tag 
betartotta a megállapodást és a kellős tnérkő 
zésért valóban 2500 pengős kötlcvclet fogadott 
el, ugyanekkor azonban 900 pengőről előre

látszólag | mega dósát 
tartóst

MTK Sporttelepe. X. Hangária rút 6

1938 május 91-én 
vasárnap délután 6 órakor: 

Olaszország—Magyarország 
válogatott labdarugó csapatainak mérkőzése 

előtte délután 4 órakor:

Olimmai uaiogaioii—KraKö varos válogatott 
csapatainak mérkőzése 

délután 2 órakor: 

Ifjúsági csapatok mérkőzése
cát és — bocsánatot kért. Ezzel tehát az ügy 
lezárult, A testület mégis tovább perelte a 
cikkirót. Rövidesen főtárgyalásra kerül az ügy, 
amelynek koronatanúja Hecht lesz. Szokatla
nul érdekes helyzetet teremt Hecht szereplése, 
aki

kénytelen lesz a testület ellen tanúskodni 
és igazolni fogja, hogy szavának megszegésére 
valóban kényszeríteni akarták. Örök titok ma
rad, hogy mindezek tudatában miért folytatja 
a birótesiület az áldatlan ügyet, amely csak fe
leslegesen izgatja a szükséges kari békét.

PlkcinS éj mulatságos levelet ka-
................ . pott nz egyik nagy napilap 

az Országos Testnevelési Tanácstól. A le
vélben értesítik a lapot, hogy a berlini olim
piára nem áll módjukban a lapnak sajtó
jegyet adni. Ezt a furcsa visszautasítást igy 
vezették be: „Van szerencsénk értesíteni. 
Az OTT-nnk szerencse az, ha valamit meg
tagadhat?

Más.
Kedves és jellemző az alábbi eset is. Pon

tosan megcímzett levelet kapott az egyik 
újságíró, amiben felszólítják, hogy jogvesz
tés terhe mellett azonnal közölje a pontos 
lakáscímét. A lakonikns válasz valószínűen 
nagy fejtörést fog okozni az illetékeseknek: 
a saját, jól megcímzett borítékjukat kiikli 
vissza az újságíró.

Gamaufné verhetefleníll 
íejedelemnője 
a hölgytornászoknak

Közeledik az olimpia — egyre erőteljesebb 
a magyar sport készülődése is. A tornászok 
szisztematikus munkája vasárnap már a női 
tornászkeretet szólította versenyre. Valóságos 
vizsga volt ez a válogatóverseny, ahol ■ hölgy
tornászok adlak számot előkészületükről.

Amint az várható yolt, a válogatóversenyt 
Gamaufné nyerte meg

Krammer előtt. Külön pontozták valamennyi 
szer mutatványait, igy a buzogánygyakorlato- 
knt, sőt még a ritmikát is. Az érdekes verseny 
alapján jelöli ki majd a szövetség a 17-es ke
retből a nyolc olimpikont.

pálya hiányos telefonszolgálata miatt.
Egyetlen telefon áll csak rendelkezésére a kül
földi tudósítóknak s ez is olyan helyen, ahon
nan a mérkőzést nem láthatják. Az MLSZ, 
amely meglepő nemtörődömséggel teszi túl ma
gát a problémán, ezúttal sem biztosította a hír
szolgálat zavartalan lebonyolítását. A külföldi 
sajtótudósitók azt a választ kapták a háznagy
tól, hogy szereltessenek fel külön vonalat a 
saját költségükön, ha dolgozni akarnak. Ez a 
felfogás — nem vitás — árt az Idegenforga
lomnak, de árt a magyar sportnak is. Értesü
lésünk szerint olyan mozgalom indult meg a 
külföldi sajtókörőkben, hogy

bojkott alá helyezik a magyar futballt,
ha az MLSZ nem teremt rendet ezen a téren. 
Mondanunk sem kell, hogy jogos a panaszuk 
s ha másként nem megy, kényszeríteni kell a 
szövetséget a sürgős intézkedésre.

nyugtát küldött és ezzel kijátszotta a megálla
podást. azaz 2500 beívelt 1600 pengőért vállalt 
meccsel.

Óriási felháborodás vihara szántott végig a 
kiírtéi berkeiben.

\ megvádolt egyesület vezetősége tagadja az 
inkriminált szerződésszegést, ezzel szemben a 
kariéi nem elégszik meg uz egyszerű tagadás
sal. hanem azt kívánja, hogy

az egyesület vezérkara becsületszó terhe 
ulutt (elenlKe ki. hogv nem kötött titkos 
megállapodási és nem játszotta ki n kar

tell.
Eddig még nem került sor u becsületszó 

a. A mi'«a nemében egyedülálló sier- 
nagy < rdeklödéssel várják, mert ezzel 

olg; rjogot kapna a becsületszó n magyar fut- 
all judikalurá jóban.
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A Slavia lesz a Fradi
Középeurópai Kupa-ellenfele

Az Elektromos Müvek csapata 
a Nemzeti Bajnokság küszöbén

Ki Elektromos Müvek csapnia n Nemzeti 
Bajnokság felé vezető utján n legnagyobb aka 
dályon is óljutott. Most már csak két könnyű
nek mondható mérkőzése (BMTE és Köb. AC) 
van hóira s ezeknek sikeres lejátszása után 
mint csoportgyőztes fejezi be a szezónt.

PÁRTOS-CSOPORT
Az Elektromos Müvek 13. nz. FTC 14, a BTC 

13, az MIK 16 pontot vesztett. A kiesők közt 
a BVSC áll a legjobban, útónná a BLK-nak van 
n legtöbb eredménye a megmenekülésre.

ELEKTROMOS MÜVEK—MTK 2:1 (2:0)
Amatőr mérkőzésen ritkán hallható nagy lel

kesítő rivalgáa közt kezdődik a mérkőzés. A 
játék elején nz újonc. Link beadását Vigh be
rúgja Egy perc sem telik el ezután, Btizássy 
íel.ágá.a mintt 11 est ítél a biró nz MTK el
len. Kolozsvári rúgása ritkán téveszt célt, de 
most a kapus védi a labdát. Nagy izgalomban 
folyik a játék, mig Vigli újabb gólja le nem 
lohasztja nz MTK hívők hangját. Szünet után 
nz MI K remekül támad és egy pompásan ke- 
resztülvilt támadást Méret góllá értékesít. Most 
lángol csak fel igazán a harc. Az MTK nagy
szerű csatársorát nz Elektromos csak úgy tudja 
feltartóztatni, hogy a védelem, különösen Füzy 
< s Kolozsvári régen látott nagy játékot mutat.

FTC—Köb. AC 8:1 (4:0). Góllövők: Füzér és 
Jakab (4—4), ill. Tóth. A KAC egy-kettőre ősz-1 
szoroppant. |

MÁVAG-FVSK 0:1 (3:1). Góllövők: Ivanlcs I

(2), Pintér (4), ill. Szendrődi. A MÁVAG csa
társora megint kitett magáért.

MAFC—E.MTK 1:1 (1:0). Góllövő: Gervai, ill. 
Kemény. Reális eredmény.

BTG—33 FC 3:1 (2:1). Góllövő Scbröder, 
Füstös (11-énből) és Magyari, ill. Szabó (11- 
csből). A budaiak jól védekeztek.

BMTE—WSC 3:0 (2:0). Góllövő: Kardos (2) 
és Borhy. A WSC megadta magát a sorsának.

BIRÓ-CSOPORT
Az UTE 11, a Postás 13, a BSZKRT 15, a 16 

pontot vesztett. A Postás gólaránya sokkal jobb 
az ITE-énál.

BSZKRT—PTBSC, 4:0 (3:0). A BSZKRT belső 
csatárok jól játszottak. Góllövők: Szalai (2) és 
Berecz. (2).

HAC—Turul 3:3 (2:1). Góllövök: Tóth, RÍ- 
bényi és Csutorán, ill. Fűzi (2) és Pálinkás. 
Nagyon jól játszott a kél csatársor.

BVSC—Testvériség 4:3 (1:3). A Testvériség 
már 3 góllal vezetett! Góllövők: Stalil (2), 
Mrovcsák (2), ill. Keresztes (3).

Postás—Pamutipar 2:0 (1:0). Szép, nívós mér
kőzés. Góllövők: Bajkai és Bene.

UTE—BLK 1:1 (1:0). Góllövö: Aranyosi, ill. 
Jerabek. A lelkes BLK győzelmet érdemelt 
volna.

URAK—ZSE 3:2 (1:1). Góllövő: Oláh, Óhal
mi és Jeney, ill. Fekecs (2, 11-csből). Az
URAK simán nyert.

A magyar futballtársadalom nagy figyelem
mel kísérte a vasárnapi csehszlovák ligabaj
noki mérkőzéseket, ugyanis a Slavia és a 
Sparla eredményeitől függött, hogy a két pont
tal és jobb gólaránnyal vezető Sparta nyeri-e 
a bajnokságot, vagy pedig a második helyen 
álló Slavia. A harc eldöntöttnek tekinthető, 
amennyiben

Úszóink szenzációs győzelmei Triesztben
Az Olaszországban túrázó magyar uszógárda 

vasárnap Triesztben egy ötvenméteres tenger
vizes-hullámos uszodában mérkőzött meg 
Eszak-Olaszország legjobbjaival és sorozatos 
győzelmeket aratott.

A 100 m-es gvorsuszásban Csik 60.6 mp-cel 
győzött, Abay-Nemes ideje 1 p 03.5 mp volt. 
A 100 m-es mellúszásban is Csik lett az első 
1 p 18.3 mp-es idővel, 2. Mezey 1 p 21.1 mp. 
100 m-es hátuszás: 1. Lengyel 1 p 15 1 mp,
2. Hazai 1 p 21.6 mp.

400 m-es gyorsuszás: 1. Gróf 5 p 0.9.9 mp,
2. Egy 4X100 m-es ifjúsági olasz staféta 5 p 
16 mp-es idővel. Gróf 200-es ideje 2 p 29 mp 
volt.

3X190 m-es vegyesstaféta: 1. Magyarország 
3 p 47.8 mp, 2. Olaszország 20 méterrel hát
rább. Vlzipóló: Budapest—Trieszt 10:0 (5:0). 

a Slavia váratlan 1:0 vereséget szenvedett 
a gyenge Pros te javtól és Így most már biz

tos másodiknak tekinthető,

ami azt jelenti, hogy a sorsolás értelmében ő 
lesz a Fradi ellenfele a Középeurópai Kupa első 
fordulójában, a Sparta viszont 8:0 arányú ha
talmas győzelmet aratott az SK Pilsen felett és 
igy csehszlovák bajnoknak tekinthető.

A versenyen közel háromezerfőnyi közönség

Szigeti a nemzeti 
tenniszbajnok

A BBTE nemzeti bajnoki versenyét vasár
nap folytatták, amikor is a legjobb magyar 
tenniszezők kerültek össze egymással. A férfi 
egyes bajnokságot Szigeti szerezte meg Ba- 
lázszsal szemben 6:4, 6:3, 6:3 arányban. A női 
egyes bajnokság Sas Márta zsákmánya lett, aki 
meglepő biztonsággal győzött Schrédemé el
len 6:0, 4:6, 6:4 arányban. Az old boy bajnok
ság során a régi békeidők kiválóságai álltak 
szemben egymással.

A Nemzeti elbúcsúzott 
a ligától

A Nemzeti befejezte páratlan sikerű szezon
ját: 3 pontot vesztett, 142:22 a gólaránya. A 
Csepel is befejezte a szezont 16 pont veszteség
gel. A Somogy még második is lehet, mert 
csak 15 pont vesztesége van.

Nemzeti—Szürketaxi 7:2 (3:1). Góllövők:
Wohlram (3), Ihikk (2i, Túli és László, ill. 
Mclcsz (2, II-csből). A Nemzeti igen nagy for
mában van.

VÁC—Millenáris 5:1 (3:1). A Millenáris vé- 
(■elme gyengén működött.

Drogulaták—-Nugylétény 4:4 (2:2). Jó csa
tárok, gyenge védelmek harca.

ARAK—Váci Remény 6:3 (3:1). A váci együt
tes igen jól tartotta magát.

Somogy—Vasas 5:0 (2:0). A Vasas gyenge 
cllenfélnep bizonyult.

Csepel l.ódcn 8:3 (4:1). A csepeli együttes 
csatái sora végre kielégítő formát mutatott.

A Budapest Motor Yacht Club vasárnap a
Cscpelsziget körül rendezett motorcsónakver-
senvt. Az. oldalmotoros kategóriában Bubányi
\ ilmos 1 óra 10 p és 35 mp el érte el n legjobb
időt. A kiilmoloros kategóriában Ricger Antal
2 óra 33 p és 32 inp-cl győzött. A In t pitéit
motoros kategóriában Lélek József 2 óra 29 p
■10 mp alatt abszolválta a távol.
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A Kisok székesfehérvári kerületi versenyén 
a jobb eredmények a következők: A 100 mé
teres gátfutásban Demeter győzött 17.2 síp. 
alatt, a 400 m-en Vadas II. 56.4 mp. alatt, 
a távolugrásban pedig Demeter lett az első 
640 cm-cl.

A BSE olimpiai kardválogató versenyének 
döntőjében az asszók kétharmadrészének le
bonyolítása után a verseny állása a következő 
volt: dr. Rajcty BEAC és Kabos Endre UTE 
5—5 győzelemmel veretlenül vezetnek.

Vidéki eredmény. Dombóvárról jelentik: 
A nagykanizsai Zrínyi 4:2 (3:1) arányban győ
zött a dombóvári VOGE ellen. A nagykanizsai 
csapat győzelmével a pécsi I. osztály bajnoka 
lelt.

NAGYSZERŰ ATLÉTIKAI EREDMÉNYEK 
JAPÁNBAN

Tokióból jelentik: A japán atléták olimpiai 
válogatóversenye alkalmával több kitűnő ered
ményt értek el. A tízezer méteren Murakoso 
30 p 41.6 mp-cel uj japán rekordot állított fel. 
I gyuncsak rekord született meg a háromezer 
méteres akadályversenyben, amelyet Imái 9 p 
37.4 mp-cel nyert meg. A magasugrásban Tu- 
raka 190 cm-rel, a hármasugrásban Toyama 
15 in 27 cm-rel győzött. A 200 m-es síkfutást 
Yoshioka 22.2 mp-cel nyerte.

f/réjtvQliyQ

4B. Csill.-i-ásznti pont. M. Színműre 
is mondják, 81. Lcánynév. 83. C.v,- 
I.Uli ház. 84. Végtag. 58. lgekölő 
sn. (llast iilnntOiró (..A (ösvény").

Magyarul: mcnhcly.

Figaro is megverte Napóleont!
A tavaly veretlen Napóleon idei második 

startjára is vereséget szenvedett. A Nemzeti- 
Hazafi-dij után — amikor Try Well verte 
meg — még volt valami excuse abban, hogy 
szeminelláthatólag kövéren állott starthoz. Mai 
vereségére azonban — különösen fenomenális 
munkái után — semmi mentség nincs.

A Derbyk előzetes favoritja már a startnál 
tulideges volt, sehogysem akart odaállni a 
startgéphez s miatta jó negyedóráig húzódott 
a verseny indítása. Végül azonban jól ugrott 
el (csak Bagó késeit meg kissé) és a Rudi ál
tal vezetett, meglehetősen lassú tempóban a 
célegyenesre fordulóig a kis mezőny közepén 
galoppozott Napóleon. A célegyenesben a vá- 
rásra lovagolt Figaro a mezőny végéről hirte
len előretör, mig a nagy favorit Napóleon 
utolsónak esik vissza. Lovasa ostorhoz kény
szerül, a igy a távoszlopnál már második Na
póleon, de tovább nem tud ujitani, s a köny- 
nyen nyerő Figaróra pillanatra sem tud ve
szélyes lenni.

Napokon veresége — kolosszális galoppjai 
után — a szezon legnagyobb rejtélye. Ha nem 
tud állni, akkor munkában sem tud menni egy 
Simplonnal. Lovasa a verseny után a lassú 
irammal magyarázza a nagy favorit vereségét 
(de ha érezte, hogy lassú a verseny, miért 
nem ment ö?). A verseny startjához a Nubier- 
inén (ha nem is a tavalyi), de lényegesen ver- 
senykészebb kondícióban állott, mint a Nem- 
zcti-Hazafi-dijban, s igy vereségét még ma
gyarázni sem lehet. Mindenesetre most telje
sen nyílt lett az Osztrák Derby.

A nap egyébként két érdekes eseménnyel 
szolgált. A kétévesek versenyében a két jóhirü 
sötét Gangster és Turandot holtversenyt fu
tott. a Dömösi-hanőicapben győztes Mayerlin- 
get pedig szorítás miatt diszkvalifikálták.

Részletes eredmények:
I. Solymári <1ij: 1. Alaska (5:10) Csuta, 2.

Zsolcza (2%) Gutái, 3. Mályva (10) Teltschik. 
F. m.: Padua (5) Esch. Könnyen 2% h., 1 h. 
10:13. Befutó 24.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Gangster 
(p) Gutái és Turandot (2>á) Balog, 3. Ugolin 
(6) Esch. F. m.: BMW (4) Klimscha. Ereszd el 
(8) Weissbach, Sirató (12) Csapiár, Wadi 
Halfa (12) Teltschik, Árgument (6) Szent
györgyi, Cárevics (10) Nagy G., Bokréta (14) 
Csuta, Amhara (14) Wrábcl. Holtverseny, 2 h. 
10:12 Gangster, 20 Turandot, 13, 14, 17. Be
futó 35 é.$ 39.

III. Diimösi handicap. 1. Botos (3) Klim
scha, 2. Lincoln (4) Gutái, 3. Bitang (1%) 
Goszlonyi. F. in.: Ad hoc (12) Csapiár, Mulass 
(5) Esch, Cadeau (6) Teltschik, Kritikus (10) 
Szentgyörgyi, Mayerling (8) Bihari, Pilóta (10) 
Szele. Herlha (1Ö) Klinscha. Könnyen 2% h.,

h. 10:35. 15, 19, 16. Befutó 362.
IV. Alagl díj: 1. Figaro (4) Gutái, 2. Napó

leon (4:10) Schejbnl. 3. Rudi (1) Szabó Ll. H. 
F. ni.: Agfa (20) Csapiár, Bagó (10) Nagy G., 
Acacia (12) Balog. Könnyen 2 h., 5 h. 10:53,
12. 11. Befutó 105.

V. Handicap. 1. Gandhi (1J4) Klimscha. 2 
Pennáiig (4) Felting A., 3. Amourette (4) Kol
lár. F. in.: Pici (10) Szeltner, 0. K. (10) All, 
Tiro (5) Berta, Végzet (10) Bihari. Kedves 
(2>í) Go zt.'nvi. Szép (14) Cselötei. Könnven 
3 h., >í h. 10:25, 15, 16. Befutó 116.

VI. Vlf.Tiz handicap. 1. Honvéd (2J41 Gutái. 
Timolcon (6) Csömöri. 3. Saturnus i,3) Balog. 
F. ni.: Cheekv (10) Teltschik, Wail-a-bil (5) 
C.saplár, Amadeo (12) Takács J., Bon pás (10) 
Esch, Minek (12) Horváth K. II., Curacalla (8) 
Hevesi. Csárda (6) Klimscha, Remi (20) Készt 
helyi. Rajta (5) Goszlonyi, Moulin Rouge (10) 
Weckermann. Biztosan nvakh., 1 h. 10:36, 14, 
30. 14. Befutó 482.

VII. Welter hnndleap. 1. Pénz Í2) Klimscha,
2. Pártfogó (4) Csapiár, 3. Pozőr (6i Wolbert. 
F. ni.: Indiana (10) Weissbach, Regulus (0) 
Gutái, Príma vista (6) Teltschik, Danv (6) Ba- 

lóg, Dénes (5) Keszthelyi, Hans down (10) 
Kovács L., Bojtár (2%) Alt, Visegrád (3) 
Csuta. Könnyen 1% h., 3 h. 10:36, 15, 20, 41. 
Befutó 224.

Bécsi eredmények
Vasárnap a Wool Winder-Handicap volt a 

nap főszáma, melyet a tőlünk felkerült Fityula 
nyert meg.

Részletes eredmények:
I. Amatőrverseny.
II. Mac G.-Handlcap. 1. Csak-Chlck (6) Szi

lágyi, 2. Garas (4) Takács I., 3. Tünemény (4) 
Esch. F. m.: Berigali, Norma, Vindobona, 
Reine Herodine, Pazmaniterin, Ruby, Baranya, 
Orkán. 10:36, 16, 19, 34.

III. Maidenrennen dér Zwcljlihrlgen. 1. Hág 
(4:10) Szilágyi, 2. Vaklárma (5) Kotzor. F. m.: 
Bodensee, Coroneta, Pvhamaa, Pandúr. 10:14, 
12, 29.

IV. Wool Wlnder-Handlcap. 1. Fityula (2) 
Szilágyi, 2. Wiedersehen (10) Esch T„ 3. Lu- 
cius (3) Celer. F. m.: Karolinger, KaiserjSger, 
Grey hope, Siva, Atta Santorb, Dulcinea. 10:27, 
16, 33, 18.

V. Fabei Rennen. 1. Felreflz (p) Szilágyi, 2. 
Telchissi (2%) Tuss. F. m.: Faun, Szomjas, 
Fram. 10:19, 12. 15.

Vi. Antagonlst Hürdenrennen. 1. Trlbua (5) 
Hintchich, 2. Caranus (2:10) Varga I. 3. Kir- 
gise (6) Heling. F. m.: Pengő, Rómeó, Good 
night, Cascade 10:45, 15, 12, 16.

VII. Welter-Iiandlcap. 1. Allerhand (2) Tóth 
B., 2. Hapy go lucky (2) Takács I., F. m.t 
Perhaps, Ál Capone, Horace. 10:23, 16, 16.

Hírek
Az Angol Derbyt futják szerdán Epsomban. 

A nagy verseny talán még sohasem volt olyan 
nyílt, mint az idén. A fogadások előterében 
Táj Akbar. Pny Up és Noble King állanak. A 
favorit Táj Akbaron kiviil Aga Khan herceg 
még Bállá Hisart és Mahmoudot is starthoz 
állítja. Érdekes, hogy a két utóbbinak is igen 
nagy pártja van a fogadásokban.

A Nemzetközi Katonatiszti akadályversenyt 
futják szerdán Megyeren. A 4000 méter távol
ságú akadályversenyben az alábbi mezőny áll 
starthoz:

lov. Ehrcnberger fii. 
lov. Hasse h.
lov. Nette h.

Mankó
Tenor
Schwerthieb ................. ...
Ma Recompens lov. Weissengrubcr fh.
La Guigne ..........................
Puszta 
Rúna 
Rózsa Bimbó

Jankovlch-BésdnA .. __ _
vasárnapi főverseny Megyeren.

lov. Jiresch fh.
lov. Koltay fh.
lov. v. Muhr fh.
lov. Papp fh.
Gyula emlékverseny a

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkeulik:

DR. EI.EK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelős szcrkcsziő és kiadó:

DR. ELEK HUGÓ
Szerkesztőséi és kiadóhivatal:

Budapest, VII, kér., Erzsébet-küriit 28. szám.
Vasárnap d u. 2-tól kezdve:

VI. kern Aradi-utca 8. bz. (Globus-nyomda) 
Telefon: 308 - 96,

Vasárnap (d. u. 2-101): 245—81, 100- 43.
AZ ELŐFIZETÉS ARA:

Egy évre 8 pengő. — Egyes sióm ára: Magyarorszá
gon 10 fillér, Ausztriában 20 (iroschen. Franciaország
ban 1 frank, Jugoszláviában 2.50 dinár. Németország
ban 15 Ff. Olaszországban 1 lira. Romániában 5 lel. 

Csehszlovákiában 1.20 ők.
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