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Tűzoltók hősies harca a Rózsadombon

Keresnek egy autóbuszt, 
hogy kiderítsék Taska János 

haláltaxijának titkát
Hétfőn reggel terjesztette a rendőrség elé 

jelentését Madarász Viktor törvényszéki hi
tes autószakértő, aki szombat délután öt 
óra óta vizsgálgatta szakértői szemmel a 
Duna hullámaiból kihalászott borzalmas 
autókatasztrófa főszereplőjét: a Dunába 
zuhant autót.

Az autószakértő jelentését vasárnap dél
előtt kapta meg a rendőrség s mint a Hétfői 
Napló értesül,

a jelentés két sűrűn teleirt gépírásos ol
dalra terjed

és pontosan elmondja mindazt, amit szak
értői szemmel az autóroncsot átvizsgálva, 
meg lehet állapítani.

A fék jé volt
A továbbiakban a szakértői jelentés eze

ket mondja:
— A kocsin még két olyan — a leg

nagyobb valószínűség szerint a baleset pil
lanatában bekövetkezett — műszaki termé
szetű sérülést találtam, melyeknek bár
melyike, ha a baleset előtt állott volna be, 
alkalmas lett volna arra, hogy az első kere
keket elforgassa. Az ebből az elforgatott 
helyzetből való kitéritésüket a kormány
kerékkel nem lehetett volna megakadá
lyozni. A két sérülés: a balhattyunyak és a 
jobb első rugó eltűrése,

a vizsgálat alkalmával a jármű fék
berendezése és pedig ugy a láb, mint a 

kézifék megfelelően működött.
— összefoglalva az előadottakat,
olyan műszaki természetű hibákat, 
amelyeknek a baleset előtt való beálltát 
megnyugtató módon kimutatni s igy 

‘ azoknak a baleset előidézésében való 
szerepét kétségenklvül való módon 

tisztázni lehelne, nem találtam
— folytatja a szakértői jelentés, amelynek 
egyik leglényegesebb és a baleset szempont
jából döntő jelentőségű része az, amely a 
fékeket rendben levőknek mondja. Amcny- 
nyiben ugyanis az autó kormányszerkezete 
előbb mondotta volna fel a szolgálatot, 
mint az összeütközés történt és Taska János 
solTör cselekvőképes állapotban lelt volna, 
ebben az esetben meg tudta volna a kocsit 
fékezni.

Na boncolták a soffőrt
Ezek szerint tehát a szerencsétlenséget 

'agy
Taska János hirtelen halála,

vagy oly nagymérvű rosszulléte idézte elő, 
amelynek következtében eszméletét vesz
tette és nem tudott a kocsin uralkodni.

Erre a kérdésre a keddi nap adja meg a 
választ, amikor

Kenyeres Balázs és Mlnlch Károly pro
fesszorok fel fogják boncolni

a Szvetenny-utcai boncintézethen Taska Já
nos holttestét.

A szerencsétlenséggel kapcsolatosan egyéb
ként még egy probléma elölt áll a rendőr
ség Több tanú ugyanis azt vallotta, hogy

A szakértői jelentés 
vetkezőket mondja:

A kormány vasrud

többek között a kö-

A kormány vasrud első jobbkeréken 
■’ lévő kormányán ülő úgynevezett dióról 

r' le van válva. Ebből következtetni arra 
kétségenklvül, hogy a baleset előtt vagy 
után történt-e ez a leválás — nem 

sikerült!
A gépkocsi — mint a szakértői jelentés 

szól — 1936 április 29-én, tehát
pontosan a katasztrófa előtt egy hónap
pal rendőrségi és műszaki ellenőrző
szemlén volt és ez alkalommal mű

szakilag teljesen rendben találták.

jelenti a szakértő
az összeütközés előtti pillanatban Taska 
soffőr egy autóbuszt és egy szemetes

bocsit került ki.

Az autó hátsó részén ugyancsak látható 
ütödések, illetve sérülések. Lehetséges, hogy 
ezek a sérülések a Dunából való kiemelés 
közben állottak elő, de az is lehetséges, hogy

Szenzációs pünkösdi interjú 
Gibraltárban a négussal
A világ elé akarom tárni Abesszínia ügyét...

London, junius 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának lelefonjc- 

fentése.) Ruiz Gulnazunak, Argentína kép
viselőjének a népszövetségnél a közgyűlés 
összehívása tárgyában tett indítványa

nagy meglepetést okozott Genfben.
Eddig fennállott az a lehetőség, hogy a ju
nius 16-ára összehívott népszövetségi tanács
ülés

nem fog foglalkozni az olasz-abesszin 
ügy elrendezésével és a locarnói egyez

mény megszegésének problémájával, 
hanem a két kérdés megbeszélését szeptem
berre halasztja. Argentína kiküldöttjének 
lépése

felborította ezt a tervet.
Miután a szeptemberben megkezdett és 

október 11-éig tarló közgyűlés nem fejező
dött be, hanem Benes elnök — éppen az 
olasz-abesszin viszályra való tekintettel — 
csupán elnapolta, és a rendkívüli közgyűlés 
összehívása az elnök jogkörébe tartozik, 
Benes, noha államfő lelt időközben, össze 
fogja hívni a rendkívüli közgyűlést, de azon 
valószínűleg valamelyik alelnök fog elnö
kölni. Nyilvánvaló, hogy

a megbeszélés nem fog megállani az 
összehívás alapokúnál, az olasz-abesz- 
szín viszály kérdésénél, hanem felöleli

talán hátulról kapott egy ütést a szeren
csétlen soffőr kocsija, ennek következtében 
csapódott neki a Margithid korlátjának, 
amelyet kettétörve, a Dunába szaltózott.

Keresnek egy autóbuszt I
Éppen ezért ki fogják hallgatni azt a 

soffőrt, akinek autóbuszát Taska János hir
telen kormány fordítással megelőzte és ki
kerülte. Intézkedés is történt, hogy

a Beszkárt állapítsa meg, melyik autó
busz haladt át a kritikus időpontban 

a Margithidon.

Azt remélik ugyanis, hogy nz autóbusz- 
soffőr kihallgatása erre a körülményre is 
fényt fog vetni, ha ugyan valóban megfelel 
a tanuk vallomása a tényeknek és Taska 
János sofTőr tényleg egy autóbusz kikerü
lése következtében csavarta el kormányát 
annyira, hogy a Margithid gyalogjárójára 
futott a kocsija.

Ezek azonban még egyelőre feltevések és 
a rendőri nyomozás fogja csak megállapí
tani, mennyiben felelnek meg a tényeknek,

l

sasa

majd a megtorlásokra, továbbá nz alap
okmány reformjára vonatkozó kérdése

ket Is.
Az olasz-abesszin viszállyal kapcsolatban
a négus vasárnap Gibraltárban nagyobb 

nyilatkozatot
adott, amelyben többek közt a következő
ket mondotta:

— Nagy megelégedésemre szolgál, hogy 
Angliába mehetek. Az a szívélyes fogadta
tás, amelyben itt Gibraltárban a katonai és 
tengerészeti hatóságok részesítettek, bizo
nyítéka annak, hogy

az angol nép rokonszenvvel viseltetik 
ügyem Iránt.

— Mi célból megy Angliába? — kérdezte 
az újságíró.

— Abesszínia ügyét akarom megvédeni a 
világ előtt — felelte a négus.

— Mennyi ideig szándékozik Angliában 
maradni?

«— Ameddig szükséges.
— Elmegy felséged junius 16-án 

is?
— Abesszínia ügyét Igazságosan

Genfben lehet elintézni.
— Személyesen szándékozik kérni a meg 

toriások fenntartását?

Genfbe

csak

miután több szemtanú vallomásáról máris 
kiderült, hogy tévedésen alapul.

A halálauió tulajdonosa 
perli a kincstárt a híd 

karfája miatt
Egyébiránt Taska János soíTőr özvegye 

elmondotta a Hétfői Napló munkatársának, 
hogy tudomása szerint

az autó tulajdonosa csak az autó utasait 
és a kocsit biztosította, míg a soffőr 

életbiztosítását elmulasztotta.
Még egy per indul a m irgithidi halálos 

autószerencsétlenség ügyében. Ezt a pert, 
mely ugyancsak polgári természetű,

A BO 687. taxi tulajdonosa Indítja 
a kincstár ellen.

Arra alapítja keresetét, hogy
a Margithid karfája korhadt é.s rozsdás 
volt és ezért törött Izzé-porrá az össze

ütközés következtében,
ezért a kocsi tulajdonosa a kincstárt teszi 
felelőssé.

— Remélem, továbbra Is szem előtt 
tartják a népszövetség alapclveit.

— Angliában vagy Jeruzsálemben fog 
lakni?

— Csak látogatóban vagyok Angliában
Is, Jeruzsálemben is.

— Reméli felséged, hogy visszatérhet 
Abesszíniába?

— Feltétlenül bízóin a népszövetségben.
— Mik a szándékai a legközelebbi jö

vőben?
— A világ elé akarom tárni Abesszínia

ügyét.

Útban Anglia felé
Hailé Szelasszié pünkösdvasárnap délután 

Gibraltárban kíséretével hajóra szállt és
útban van Anglia felé.

A volt uralkodó egy angol luxusgőzösön 
utazik.

Közvetlen elutazása előtt a volt császár a 
gihraltári angol hatóságok vezetőinek meg
köszönte a szívélyes fogadtatást, amelyben 
részesítették. Hailé Szelasszié az újságírók 
előtt kijelentette, hogy nem Sou'hampton- 
bán száll le a hajóról, hanem a londoni ki
kötőben Kijelentette még, hogy Londonban 
a Buciingham-pidola közelében egy szállo
dában íog lakni. (
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1.5 lt., léghűtéses, lengőtengelyes, 
áramvonalas

DETRfl
luxusautókat bemutatja az
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Pünkösd vasárnapján 
ünnepelte Róma a pápa 

80. születésnapján
Róma, junius 1.

Pünkösd vasárnapján a Vatikánvárosban 
nagy ünnepségeket rendeztek abból az alka
lomból, hogy

XT. Pina pápn most lépett nyolcvanadik 
életévébe.

Róma valamennyi templomában ünnepi 
istentiszteletek voltak A Szenlalya a Szent 
/’éfrr-székescgyházbnn pápai misét cele
brált. A világ huszonöt államából az Actio 
Calholica több mint tízezer tagja zarán
dokolt el Rómába, hogy hódolatát fejezze 
ki a Szenlalya előtt.

Serédl Jusztinján biboroa-hercegprimás 
pünkösd vasárnapján, a pápa 80. születés
napja alkalmából Te Deumos misét mon
dott az esztergomi székesegyházban. Utána 
a hercegprímás beszédet intézett a bérmál- 
kozók seregéhez.

Villamos és motor 
súlyos karambolja

Súlyos kimenetelű villamos- és motorkc- 
rékpárössreütközés történt vasárnap a késő 
esti órákban.

Varga Pál motorszerelő a Conff-utca irá
nyából a Népsz/nfidz-utcába Igyekezett mo
torkerékpárján. Az utca kereszteződésénél 
beleszaladt az arra haladó villamosba,

a villamos felborította a motorkerék
párt és jó nár méteren tolta maga előtt 

utasával egyiltt.
Varga Pál a fején szenvedett súlyos sérülé
seket, azonkívül a bullába is eltörött. Sú
lyos állapotban szállították a mentők n 
Rókus kórházba.

A rendőri vizsgálat megállapítása szerint 
a motorkerékpáros vigyázatlansága 

idézte elő a szerencsétlenséget.

Rekord pünkösdi 
idegenforgalom - 
egzotikus vendégekkel

A pünkösdi ünnepek alkalmával ezrekre 
menő külföldi tömeg kereste fel n magyar fő
várost. Bár az esős Idő ezt az idcgcnözönlést 
kissé leapasztotta, mégis az európai államok 
mindegyikéből

autók. autóbuszok, társasvöhatok érkeztek 
Budapestre.

Svédek egész autótábora jött el ar. ünnepekre, 
élükön Vnden svéd miniszter, feleségével. A 
főbb útvonalakat ellepő idegenforgalmi autó
buszok legtöbbje olasz rendszámú. A vendég-*!:  
között az olasz társadalmi élet minden előkelő 
séga képviselve van, a diplomáciát gróf Cippier 
olasz diplomata képviseli.

Feltűnően sok a lengyel, csehszlovák és an
gol vendége a vidéknek. A társasutazásoktól 
függetlenül sok külföldi kiválóság egyéni luxus
utazás keretében látogatta meg a főváros für
dőit, Thost. a Hamburg Aincrican-I.llie elnöke. 
Eichel, a svájci fulballszővotség 
Dávid Monn amerikai bankár.

A magyar pünkösdnek előkelő 
vendége Is van: Zaehedl perzsa

Sok külföldi határozta el. hogy ünnepi Itt tar
tózkodását meghosszabbítja. Rövidesen ,.Spa- 
vonat ' keresi fel Londonból Budapestet. A vo
natnak kétszáz legelőkelőbb angol vendégét 
lord Rothermére testvórflccso vezeti.

kiválósAga.

cxollkus 
mintatér.

Prof.
az <agyrébusz 1 Fővárosi nagy

„Natal“ 
a gorilla Ab 15 vllágsláger!

Megelégedetten tértem
haza Berlinből— mondotta Hóman 

kultuszminiszter a Hétfői Napló munkatársának
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi

niszter egyhetes németországi tartózkodása 
után a bécsi gyorsvonattal visszaérkezett Bu
dapestre. Vele együtt megjöttek kíséretének 
tagjai Is: Szlly Kálmán államtitkár, Villani La
jos báró követség! tanácsos, Kultsár István és 
Terbócz Miklós miniszteri osztálytanácsosok. 

A kultuszminiszter Németországból visszaté
rőben a határról a kővetkező táviratot küldte 
Rust birodalmi nevelésügyi miniszternek:

„A német birodalom határán gondolatban 
mégegyszer végigtekintek azoknak a nagy és 
maradandó benyomásoknak a sorozatán, 
amelyeket a magyar-német kulturális egyez
mény kiegészítése alkalmával nyertem. En
gedje meg Nagyméltóságod, hogy hálámnak 
adjak kifejezést, amiért a német kormány 
és nép kitűnő vendégbarátságát élvezhettem.

Hóman Bálint."
Vasárnap reggel 6 óra 20 perckor érkezett 

meg Hóman kultuszminiszter Budapestre és a 
Keleti pályaudvaron, a kora reggeli időben is 
sokan várták a minisztert.

A német követség részéről Mackensen kő
vel, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
vezető tisztviselői közül pedig Wlasslcs Gyula 
báró helyettes államtitkár, Madarász István

Egyesítsen bennünket
a hazaszeretet felekezet, vallás 
és osztálykülönbség nélkül
— mondotta Bethlen István gróf Inkén

Inke község
állított emlék
herceg avatott

Pünkösdhétfőjén avatták fc! 
ben az elesett hősök emlékére 
oszlopot, amelyet József királyi ____ „ .........
fel, aki Bethlen István gróf kíséretében jelent 
meg ■ kegyelete*  ünnepségen.

Haőm Lajos főszolgabíró megnyitó beszéde 
után Bethlen István gróf lépett a szónoki 
emelvényre és Inke község lakóinak nevében 
üdvözölte József királyi herceget, mint a vi
lágháború egyik nagy hadvezérét, majd meg
ható szavakkal emlékezett meg Inke község 
betvenhároni hőséről, akik virággal díszítve és 
dalolva indultak a világháborúba hazájuk vé
delmére és akiket egyesített a kötciességtudás 
a hazával szemben.

— A mai napin — mondotta Bethlen István 
gróf — Itt lebeg feleltünk az ő szellemük,

minket pedig egyesítsen a haza Iránti eze-

Albrecht főherceg
Alfonz spanyol királynál járt

Azoknak az angol képviselőknek a meg
hívására, akik legutóbb Budapesten Al
brecht királyi herceg vendégei voltak, 
Albrecht főherceg most egy hetet töltött 
Londonban. Saját repülőgépén, a Gerlén 
utazóit gróf Lóváry néven privát ember
ként. Útjára a neves magyar pilóta, Bán- 
liidy Antal kísérte el, akivel felváltva

vezette a gépel a főherceg.
Haza jövet u főherceg Bécsben részivel! 

azon az ünnepségen, melyet a régi monar
chia osztrák tisztjei rendeztek atyjának, 
Brigiiét főhercegnek nyolcvanadik születés
napja alkalmával.

Bár Albrecht főherceg londoni utazásé 
íól csak azl tudja a közvélemény, hogy a 
főherceg az angol képviselők látogatását 
adta vissza, megbízható értesülésünk sze
rint ennek az utazásnak fontos családi és 
politikai jelentősége volt

Emlékezetesek még azok a hírek a köz
vélemény elöli, melyek szerint annakidején 
Albrecht királyi herceg polgári házasságát 
nem jó szemmel nézte a királyi család. 
Most, hogy a főherceg felbontotta házassá
gát és válópere szabályszerű befejezési 
nyert, felmerült Ismét az a lehetőség, hogy 
helyreálljon a régi kapcsolat a királyi csa
lád és a főherceg közöli. Ennek bizonyos 
fokig Időszerűséget aoott az n tény Is, 
hogy Albrecht királyi herceg nemrégen 
a legújabb külpolitikai eseményekre1 való 
tckinlellel, a Habsburg-csniád ausztriai ma-

3 napia fogalom a

Cirkusz
monstre műsora

Előadások kezdete naponta */<  ű órakor

prelátuakanonok, miniszteri osztályfőnök 
Stolpa József közalapítványi főigazgató, Kő- 
rössu László, Kása Kálmán és Nevelőt Gyula 
miniszteri tanácsosok, Hertelendy Jenő osz
tálytanácsos és Palkovics Pál, a miniszter sze
mélyi titkára fogadták a hálókocsiból látha 
tóing frissen és vidáman kilépő minisztert.

HÓMAN BÁLINT kultuszminiszter 
berlini Impresszióiról a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársának:

— Berlini utam benyomásairól, tapaszta 
tatairól és eredményeiről részletesen elmon
dottam már mindent, ami a nyilvánosságot 
érdekelheti a német sajtóban megjelent nyi
latkozatomban.

— Ezen tulmenőleg csupán azt állapítha
tom meg, hogy a fogadtatással, a ar ottan 
számomra nyújtott tanulságokkal és a kul- 
turegyezmény tényével megelégedetten tér
tem haza
Hóman Bálint a vasárnapi napot pihenéssel 

töltötte, de hétfőn már hozzálátott berlini tár
gyalásai anyagának feldolgozásához. A hét fo
lyamán meglátogatja Balatonfüreden a gyen
gélkedő miniszterelnököt.

osz-retet felekezet, vallás, foglalkozás ée 
tálykültfnbség nélkül.

Majd megköszönte József királyi hercegnek 
megjelenését és felkérte az emlékmű felavatá
sára.

József királyi herceg lépett ezután az emel
vényre és megkapó beszédében Somogy-vár- 
megye hős fiai emlékének áldozott, akik a 
legsúlyosabb viszonyok között dalolva védték 
a hazát. Ezután beszélt az öreg szülőkről, öz
vegyekről és árvákról, akik odaadták, a hazá
nak gyermekeiket, férjeiket, megmutatván ez
zel. hogy a hazáért mindent feláldozunk.

A királyi herceg beszéde utón megkoszorúz
ták az emlékművet, majd a frontharcosok és 
leventék diszmenetben elvonultak a királyi 
herceg előtt, akit kíséretével együtt Bethlen 
István gróf látott vendégül ebédre.

I

gánvagyonának törvényes visszajuttatása 
kapcsán u/ő/ojj felajánlotta Illetékes ténye
zők utján hűséges szolgálatait a Habsburg- 
ház fejének, Ottónak.

Megbízható forrásból származó informá
ciónk szerint Albrecht útközben

meglátogatta nagybátyját, Alfonz spa
nyol exkirályt,

aki ma is tekintélyes szavú tagja és tanács
adója a királyi családnak és vele, akihez a 
főherceget Ifjú kora óta becéző rokoni kap
csok fűzik, megtárgyalta családi vonatko
zású teendőit. Alfonz király volt ugyanis 
AZ, aki már a múltban igyekezett eloszlatni

a királyi család tagjainak neheztelését 
a népszertt magyar főherceggel szem

ben
és aki tudomásunk szerint most is igen 
szívesen vállalta ezt a kérést.

Angliában egyébként — tudomásunk 
szerint —< ezúttal is értékes szolgálatot tett 
Albrecht főherceg a Ifabsburg-családnak, 
mert Jelentékeny baráti összeköttetéseit fel
használva, olyan fontos Információkat szer
zett és diplomáciai szempontból is fontos 

sínen aratott ismét a
HEZOLITE-RAPID

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

24 fineres prebadooozt
és Így Uram ön is meggyőződést szerezhet, hogy a Hezollte- 
Rapld arcápoló gyorsborotvakrémmel viz, szappan és ecset 
nélkül 1 perc alatt tökéletesen borotválkozhat.

Kapható minden szaktlzletbon és a készítő Dr. Holczer vegyész 
lllatszcrtárában, VI., Teréz-körut 8.

olyan újabb kapcsolatokat teremtett, me
lyeknek súlyát a királyi család is nagyra- 
értékeli.

Albrecht főhercegnek Bécsben is nagy
részt sikerült eloszlatnia azokat a még ed
dig fennmaradt, jórészt technikai akadá
lyokat, melyek

megnehezítették ausztriai magánvagyo
nának visszaszerzését 

és i*y  „a leggazdagabb Habsburg főher
ceg” hamarosan abban a helyzetben lesz, 
hogy különösen műkincsekben hatalmas 
ausztriai vagyona felett szabadon rendel
kezhet.

Két 
gyermekdráma 

Kovács Lajos kocsis másféléves Lajos fia 
az Augusrfa-telepen levő lakásukban egye
dül tartózkodott a konyhában. A tűzhelyen 
egy forró vízzel telt üst volt. A kisgyermek 

játszás közben felborította az üstöt és 
a forró víz ráömlölt.

A szerencsétlen fiúcska az arcán és egész 
testén súlyos égési sebeket szenvedett. Élet
veszélyes állapotban szállították a mentők a 
Madarász-utcai kórházba.

Vaskó Miklós szerelő négyéves fia Csepe
len, szüleinek Szent László-utca 68. sz. alatti 
lakásán

véletlenségből tej helyeit lugkövet ivott. 
Szülei eszméletlen állapotban találtak rá. 
Azonnal értesítették a mentőket, akik a 
Szent /sfodn-kórházba szállították.

Életbenn.dradásához kevés a remény.

\ rendőrség nyomozást indított annak a 
megállapítására, hogy a két szerencsétlen
ségért terhel-e valakit felelősség.

Orosz csempészt 
fogtak a hidasnémeti 

vámőrök
Miskolc, junius 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Pünkösd hétfőjén a hidasnémeti határ
állomásnál a vámőrök egy izgatottan viselkedő, 
oroszul beszélő férfira lettek figyelmesek. Gya
núsnak találták viselkedését és alaposan

átkutatták zsebelt és bőröndjeit.
A motozásnál derült aztán ki, hogy a magát 
Ivanov Igomár Szerafin néven igazoló vladl- 
vosztoki kereskedőnek alapos oka volt az izga
tottságra.

Bőröndjében eldugva nagymennyiségű va
lutát találtak, többezer pengő értékű belga 
és francia frankot, dinárt, dollárt és 

egyéb pénzt.
Az idegen pénzt elkobozták az orosz kereske
dőtől és valutakihógás elmén megindult ellene 
az eljárás.

Olasz diák halálos 
autógázolása a 
győri országúton 
Tcssei Bernardo olasz egyetemi hallgató 

vasárnap a bécsi országúton Autójával a fő
város irányába robogott, öttevény közelé
ben az autó elütötte S2alai Gyula gazdálko
dót. A szerencsétlen embert haldokolva vit
ték a győri kórházba, ahol röviddel beszál
lítása után meghalt.

A csendőrség Tessel Bernardót 
tatta, a vizsgálóbíró azonban 

lábra helyezte,
mindössze útlevelét kobozta el s___ _____
lezte, hogy a gázolás ügyében kitűzött keddi 
tárgyaláson jelenjen meg.

A nyomozás adatai szerint Szalai Gyula 
nagyothallott. Igv » gázolásért Tessei Ber
nardót nem terheli felelősség.

lelartóz- 
szabad-

arra köte-
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Tüzoltőtisztek és tűzoltók 
viaskodása életre-halálra 

© Rózsadombon egy 
lángban üsző háztetőn 

Rászakadt az égő gerendatőmeg három tdzoltéra
Vasárnap a kora reggeli órákban óriási 

riadalom támadt a Rózsadombon. A Rózsa
domb egyik meredek utcáj íban, a Zárda- 
ntcában tűz támadt, amelynek lángja 
messze bevilágította a környéket és nagy 
riadalmat okozott a főváros egész terüle
tén, ahol elterjedt a hir. hogy az egész 
Rózsadomb lángokban áll.

A Zrfrda-utca 34. számú ház öt udvarból 
álló hatalmas épülettömb. A főépület egy 
négyemeletes épületkomplexum, amely T- 
p.lakban terül el. A T betű felső részének 
bal tetőzetén támadt a tűz, még pedig oly
képpen, hogy

<»j!y kéménygerenda gyulladt ki való
színűleg az áttüzescdés következtében 
és több óra hosszáig parázslóit, mig 

lűngraíobbantotta az egész tetőtüzel.
Teasdcale Ottó tüzoltóföparancsnok ve

zetésével nagy készültséggel vonultak ki a 
tűzoltók. Egyre-másra szirénázott végig a 
városon a központi, Vll. kerületi, az V. ór 
/V. kerületi, valamint az /. és II. kerületi 
lüzőrség. Később kivonult a gőzfecskendő 
is, a tolólétraszerek is, azonban rendkívül 
nagy feladat elé kerültek a tűzoltók, mert 
szinte

leheletlennek látszott az égő tető meg
közelítése.

Azon a részen ugyanis, ahol a tűz volt, 
olyan meredek az ul, hogy sem tűzoltó
kocsi nem állhatott oda, sem vizsugár- 
ral megközelíteni erről az oldalról a 

tüzet nem lehetett.
Csupán egy keskenv lépcső vezetett fel a 
ház padlásának ehhez a részéhez és itt

kellett a tűzoltóknak utat találniok, hogy a 
tüzet oltani tudják.

Két óra hosszáig tartott a tűzoltók élet
veszélyes munkája, amikor nagynehezen 
sikerült a meredek úttestre egyik tűzoltó
autónak fölvontatni a létraszerkocsit, amelv 
olyan veszedelmes szögben állott a mere
dek lejtőn, hogy két nehéz tüzoltókocsit 
állítottak eléje, ’ - •

Ausch, Szilvay és Kéler tüzoltóllszlek 
kapták kézbe a viztömlőket, ők maguk 
kúsztak fel a létra tetejére, hogy saját 
életük kockáztatásával igyekezzenek a 

tüzet lokalizálni.
Mikor már a tüzet valamennyire csök

kentették, három tűzoltó a keskeny lépcsőn 
át odamerészkedtt a padlásfeljáróhoz, hogy 
innen árassza el vízzel a ház lobogó tető
zetét. Oltás közben a gerendázat egy része 
összeomlott és

rázuhant Hortobágyi István, Geró An
tal tűzoltókra és Szabó Gyula tűzoltó- 

szakaszvezetőre,
akiket társaik mentettek ki életveszélyes 
helyzetükből.

Természetesen kivonultak a mentők is 
három kocsival, ápolás alá vették a három 
sérült tűzoltót és a /íókus-kórházba szál
lították őket.

A tűzoltók munkája tiibb mint öt óra 
hosszáig tartott és sikerült is a tüzet loka
lizálni, azonban a tetőszerkezetet már nem 
menthették meg. A részletes tüzvizsgálatot 
kedden tartja meg a lüzőrség és a rendőr
ség.

MODIANO
GYÁRTMÁNYOK:

Szivarkahüvely:
MODIANO............................ 40 niiér

IKERSZŰRŐS MODIANO .... 4® (mér

PARAFÁS MODIANO ikerszűrővel SO fillér

Szivarkapapír:
MODIANO........................... 12 -mér

MODIANO-TÖMB^,^ 13

Csak ezzel az aláírással valódi:

Leugrott a főkapitányság 
második emeletéről és 
megszökött egy betörő, 
de felismerték és elfogták Budán

Három hónappal ezelőtt a főkapitány
ságra előállították Szaladnya Rudolf 23 
éves rovottmultu villanyszerelőt, aki több. 
Ízben volt már büntetve betörés és lopás 
miatt. A betörés miatt előállított embert a 
főkapitányság második emeletén egy detek
tív kísérte a referens rendőrtisztviselő elé 
kihallgatásra, amikor

Szaladnya hirtelen beugrott egy szo
bába és a másodikemeleti ablakon át 
kidobta magát a Ferenc József-térrc.
A betörő a Ferenc József-tér kövezetén 

összetört tagokkal terült el és a mentők 
comb- és medencetöréssel szállították a 
JTóA'US-kórházba, ahonnan vissza kellett 
volna öt szállítani gyógyulása után a rend
őrségre, azonban

sikerült megszöknie.
Elfogatóparancsot adtak ki ellene és há

rom hónap óta kercsték-kutatták ország
szerte. de nem akadtak nyomára, sőt kide
rült, hogy

Szaladnya álneveken bérel albérleti la

Pincérsztrájk fenyegette 
pünkösd vasárnapján Budapestet

A budapesti kávéházak és vendéglők iro
dáiban nagy tanácskozások folynak, tulaj
donosok, üzletvezetők, könyvelők, főpincé- 
rek dugják össze a fejüket és tanakodnak, 
hogy oldják meg a százalékrendszer pro
blémájút. Egyik-másik helyen a pincérek 
megbízottait is belevonták a tárgyalásokba. 
A közönség viccel, tréfál, „százalékos feke
tét" rendel ebédulán a törzskávéházában 
és nem is tudja, hogy pünkösd vasárnapján 

komoly méretű pincérsztrájk fenye
gette Budapestet.

Budapest közönsége és a kiszolgáló pin

kásokat és azokat sorra fosztogatja.
Hét helyről érkezett bejelentés a főkapi
tányságra és mindegyik károsult más-más 
néven jelentette be albérlőjét, aki meg
lopta. A személyleirás azonban, amelyet va
lamennyien egyöntetűen adtak elő, mint a 
bűnügyi nyilvántartó adataiból megállapí
tották, pontosan egyezett Szaladnya Rudol
féval.

Vasárnap délelőtt az a detektív, akitől 
Szaladnya megszökött, Budán a Fő-utcán 
sétált, amikor

egy kiránduló társaság tagjai között fel
ismerte Szaladnyát, aki tiiristaruliá- 
ban, szeges cipőben, hátizsákosán bal
lagott és jókedvűen magyarázott vala

mit a társaság tagjainak.
Szaladnya mintegy három lépés távolságról 
vette észre a vele szembejövő detektívet és 
futni igyekezett, a szeges cipőben azonban 
nehezen mozgott a lába, sőt cl is esett.

A detektív elfogta és előállította a főka
pitányságra, ahol letartóztatták.

cérek nagy örömmel és megelégedéssel fo
gadták a rendeletéi, amely eltörölte a bor
ravalót, az idegenforgalmi szervezetek is 
örültek neki, a főnökök é.s a főpincérek 
tekintélyes része azonban igen vegyes ér
zelmekkel fogadta a rendeletét. Különféle 
okokkal érveltek, de appelláta természete
sen nem volt, érvénybélépett a százalék- 
rendszer és a vendég azóta százalékban fi
zeti a kiszolgálási dijat. A kávéházi tizenöt 
százalék körül keletkezett a bonyodalom, 
amely most majdnem sztrájkra vezetett né
hány üzemben

A rendelet szerint a tizenöt százalékot 
megfeleli) arányban kell elosztani a sze
mélyzet között. A legtöbb helyen bizonyos 
okok miatt ugy döntöttek, hogy

az összeg negyven százalékút a főpln- 
eérek kapták, a fennmaradó hatvan 
százalékot pedig elosztották a kiszol

gáló pincérek között.
A pincérek tiltakoztak ez ellen, azzal ér
veltek, vége már a borravalórendszernek, 
ők dolgoznak, ők szolgálják ki a vendéget, 
tehát

nem méltányos, hogy a jövedelemnek 

közel felét egy kéi főpincér vigye el, 
aki — szerintük — egyebet sem csinál., 
mint hogy átveszi a pénzt a vendégtől, akit 
a pincér kiszolgál.

A pincérek és főpincérek háborúságát a 
főnökök közbelépése sem tudta megszün
tetni, a legtöbb helyen izgatott tárgyalások 

■és tanácskozások folytak. Ezek az izgalmak 
pünkösd vasárnapjára

majdnem kenyértörésre vezettek,
több helyen is kijelentették a pincérek, 
hogy ha nem teljesítik a kívánságukat, nem 
szüntetik meg a tizenötszázalékos jövede
lem aránytalan eloszlását, akkor 

abbahagyják a munkát,
azonkívül egyik-másik helyen a fix fizetés 
azonnali rendezését is követelték.

Ezek a tárgyalások nem folytak le. egé
szen simán, a hangulat olyan izgatott volt, 
hogy például a főváros egyik legnagyobb 
vendéglátó üzemében

több mint kétszáz pincér kijelentette, 
hogyha nem teljesítik a kívánságukat, 
leteszik a frakkot és feherkabátot, 
szekrénybe csukják a szalvétát, nem 

szolgálják ki a publikumot.
A pünkösdi idegenforgalomra készülő 

nagyüzem vezetősége természetesen érthető 
megütközéssel fogadta a pincéreknek ezt 
az erélyes fellépését, mindenesetre azonban 
a méltányosság szempontjából is igyekezett 
valahogy megoldani a kérdési,

ideiglenes rendezési módot ajánlott, a 
pincérek ezt el Is fogadták 

és pünkösdkor zavartalanul folyt a munka.
Hasonlóan izgalmas jelenetek játszódtak 

le egy budapesti nagykávéházban, azonkí
vül még néhány helyen:

a pincérek ezeken a helyeken már fel
sorakoztak, jelentkeztek a főnöknél és 
a százalékrendszcr, valamint a flxfize- 
tés azonnali rendezését követelték, kü

lönben nem dolgoznak.
A főnökök itt is lecsillapították a pincére
ket és megígérték, hogy rövidesen megta
lálják a legjobb megoldás módját.

így forr és zajlik az élet a kulisszák mö
gött és a budapesti publikum most már 
csak abban bizhat, hogy a kereskedelmi 
miniszter, amint megtalálta a módot arra, 
hogy a borravalórendszert végre eltüntesse 
Budapestről, most is megtalálja majd a 
módját, hogy

ha kell, a rendelet kiegészítésével te
remtsen rendet

a háborúskodó főnökök, főpincérek és ki
szolgáló pincérek között.

Hősi emlékeket 
avatott pünkösdkor 

az ország
Sopron, junius 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
téie.) A soproni Deák Ferenc téren pünkösd 

vasárnapján avatták fel a helybeli tüzérek baj
társi körének rendezésében a hősi tüzérszobrot. 
Előzőleg Haúsz István tábori püspök celebrált 
misét. Az ünnepélyen a diszemelvénycn Alb
recht főherceg is helyclfoglalt, aki apját, /rí- 
gyes főherceget, nz egyesület diszclnökét kép
viselte. Rakovszky Tibor országgyűlési képvi
selő üdvözlő beszéde után a főherceg beszélt. 
Rámutatott arra, hogy

a vérségi kapcsolatnál is erősebb az a kap
csolat, amely a vérrel áztatott föld és népe 

közölt kialakult.
Lelkes szavakkal szólt a világháború hős ma
gyar katonáiról. Beszéde közben lehullott a 
szoborról a lepel. Ezután Pinezich István or
szággyűlési képviselő, majd Sapronyi-Thurner 
Mihály polgármester beszélt. Letették koszorúi
kat az emlékműre a Nagybányai Horthy Istuán- 
távlovaglás résztvevői

Az ünnepéllyel kapcsolatban a soproni Ná
dasáig huszárezred kaszárnyájában lovasver
senyt rendezlek Albrecht főherceg jelenlétében. 
A tisztek és önkéntesek díjlovagláson, disztig- 
ratáson és nehézugratáson kivid harci játéko
kat és harci jeleneteket is mutattak be.

Pápa, junius t.
é/t llétjói Napló tudósitójának tclefonjelen- 

tésc.) Pápán pünkösd vasárnapján a hadifog
ságban elhunyt hősök emlékharangját avatták 
fel és helyezték el a ferencrendi templom tor
nyában. A hadigondozottak szövetsége ez alka
lomból gyűlést is tartott. A hősök sírjánál ren
dezett emlékünnepélyen Galántliay-Glock Tiva
dar országgyűlési képviselő beszélt.

Dombóvár, junius 1.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

tésc.) Leleplezték n miszlai hősök emlékművét 
is. Az ünnepélyen Thuránszky László főispán. 
Cserfa János plébános. Szentjóbi Szabó Zoltán 
református lelkész és Pálos Ferenc biró be
szélt.

Minden este

JÉG 
táblás ház tapsol a 

MOULIN 
ROUGE 
íuniusi 
műsorának
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Ötök ÍZped

Ruszwurm Rezső dr., 
kitűnő főorvosa pápai 
Sült; meg kap! a

4%oiti4Xed

n budapesti mentők 
kitüntetésben része- 

a I.afe róni Keresztet.

o
Nagy külföldi vendégjárás volt pünkösd

kor Budapesten. A Kisnaplót külföldről ér
kező friss hírekkel halmozták el a barátai. 
Póri s: Zita királyné sógornője, Sixtus bour- 
hon-pármai herceg felesége előadást tartott 
az Amabassadeur-ben. „Asszonyok a poli
tikában" — ez volt az előadás elme. A her
cegné azokról nz asszonyokról beszélt, akik
nek népek és államok sorsának kormányzá
sában jutott szerep. Rendkívül érdekes és 
eddig még soha nem hallott királyi titkok 
tárullak fel a közönség előtt. Pécs: Glaise- 
Hortenau udvari tanácsos könyvet irt Fri
gyes királyi hercegről. Magyarországon most 
ünnepelték Frigyes királyi herceg nyolcva
nadik születésnapját. A könyvet magyarra 
fordítják s egy budapesti vállalat is kiadja. 
London: Az angol Automobil Assoeiation 
figyelmeztette az európai túrára induló tag
jait, vigyázzanak a francia, belga, holland 
és német határ átlépésénél. A figyelmeztetés 
s:érint a határőrök első szavára vagy kéz
mozdulatára azonnal meg kell állni, külön
ben kiteszik magukat annak, hogy rájuk lő
nek. A szigorú rendelkezés oka: ezeken a 
határokon nagyszabású csempészés folyik. 
.\cm árt, ha a londoni autóklub figyelmez
tetését megjegyzik maguknak a magyar 
autósok is, akik véletlenül arrafelé járnak! 
N e w y o r k: Vili. Edvárdot, mint malesi her
ceget sokoldalúnak ismerhette meg a világ
publikum, de azt nem tudták róla, hogy 
zeneszerző is. A háboru alatt egy katona
indulót komponált. Ezt az angol marsof 
most felfedezték és a newyorki rádió elő
adta. Morc Marnom zenekara játszotta az in
dulót és a newyorki rádiószámot a londoni i 
rádió is közvetítette. 1

G
Egy igazi derék pesti polgár ünneplésére 

készül Budapest: most harminc éve, hogy 
Bárczy István polgármester lett. Mit csinált 
ebben a városban, mindenki tudja, azt is 
tudják róla, azok közé a kevesek közé tar
tozik, akiknek csak barátjuk van. Isten él- 

1111lesse Bárczy Istvánt.

Q
Sürgős interpelláció a dunaporti kávé- 

háztulajdonosokhozl Van-e tudomásuk ar
ról, hogy az esti Dunapart szépségeiben a ká
véházi tcrraszokról gyönyörködő vendégek 
dobhártyáját a legkomolyabb formában ve
szélyezteti az a szörnyű kakofónia, amit a 
forraszokon egymással versenyző zenekarok 
mixelnek? A helyzet ugyanis az, hogy a kö
zel tucatnyi terraszon egymást felülmúló 
buzgósáygal szórakoztatják a vendégeket a 
zenekarok, egyszerre szól tiz zenekar, egy- 
cgy forrasz vendégei egyszerre választhatnak 
abban, hogy mit hallgassanak: jazzt, zon
goraszólót vagy más egyebet. Azaz csak 
választhatnának, mert a zene néha olyan. 
szörnyű zűrzavarrá fonódik össze, hogy a 
gyengébb idegzetű vendég a feketekávé mel
lől még fejfájást is vihet haza. Ha a kávés 
urak nem tudnák, mi a módja a rendcsiná
lásnak, rövid tanáccsal szolgálhatunk: álla
podjanak meg egymás között, hogy a szom
szédot zenekarok ne játszanak egyszerre 
egy időben, szűnjön meg a szomszédvárai 
muzsikaháboruja, zenekonkurrenciája. Sok 
a jóból is megárt.

©
Az Idegenforgalom Rudapest egyik lég 

ufobb és legérdekesebb eseménye: golfpálya 
épül a Margitszigeten.

&
Ápolónőket keresett az egyik budapesti 

szanatórium. .t hirdetésben kikötötte, hogy 
csak nagy prakszissal, kórházi vagy szana
tóriumi gyakorlattal rendelkező hölgyek 
jelentkezzenek. Beállított az igazgatóhoz egy 
fiatal leány is.

— Praktizált kórházban vagy 
fiúmban?

— Nem.
—- Akkor? . . .
— .1 papám motorkerékpáros, 

futballista, az öcsém kerékpáros 
sógorom dllványozómunkás . ..

Tauglieh! — mondotta az igazgató ne
vetve és a kisasszony még aznap szolgálatba 
állt

szanató-

a báty dm 
kifutó, a

o
Szerdán a Millerem helyiségében megnyí

lik l'orray Zoltán, a kiváló rajzolómüvész 
és Gosztonyi Alice szobrásznő gyűjteményes 
kiállítása.

BAKTER: Aggyisten, Lepcses szomszéd.
Fogadok e*  liter kadarkába, hogy Pestrül 
gyünnek megen.

ÖRZSI: Onnan bizony. Fönt vótunk a 
rendőrfőkapitány úrnál.

BAKTER; Ml a ragya? Oszt mér?
LEPCSES: Megmontam néki, csinájjon 

rendet a családi állapotomba, mer érzem, 
hogy kezdek megbolondűni.

BAKTER: No csak. Mitől?
LEPCSES: Ne is kérdezze. Áztat tuggya, 

hogy idesapáni hatvanhét esztendős vén feji
vei beleszeretett a feleségein első házasságá
ból szármadzó jányába, a Borcsába.

BAKTER: Ilonne tonnám. El is vette.
LEPCSES: Mán akkor igen fő vótar. 

zándorodva, hogy a rokonyság tejjesen 
összegabalodotl. Mer minekfoltán a felesé
gem jánya az apám felesége lett, ezáltal a 
mustohajányom most az én anyám s a fele
ségem az apósát vőmuramnak szólongattya.

BAKTER: A ponciussát neki! Ollan ez, 
akar a bozontos pulikutya, — nem tunni hun 
a feje, hun a farka.

ÖRZSI: Dejszen most állt össze az egész, 
mint a szajli asszony haluskája, miúta a 
Borcsa jányomnak fia született.

LEPCSES: Éltül bolondulok meg! Mer 
miilen rokonyom az újszülött? Az apámnak 
második házasságából való fia, tehátlan né
kem mostohatestvérem. Akkor pedig a fele
ségemnek sógora.

ÖRZSI: Má illet ne mongyon, mer én a 
nagyannya vagyok néki. Az unokámnak 
mégse lehetek ángya!

BAKTER: Nem hát. Maga az unokája 
apjának a menye .,.

ÖRZSI: Dehogy. Én a jányom urának 
anyósa vagyok.

BAKTER: Igen, de mivel az apósának az 
anyósa ...

LEPCSES: Ne kavarjon össze, mer mejjbe- 
taszajlom, hogy lenyeli a jelzőlámpáját! 
Ilát nem érti? A feleségem jányának az új
szülött fia: az én unokám. 
apámnak, ez a gyereke, 
unokája. Nékem az apám 
menyem az anyám, a feleségem sógorasszo
nyom, a fiam a nagybátyám, de aztat is 
lehel mondani, hogy szegrül-végrül a saját- 
magam öregapja vagyok.

BAKTER: És ebbül folvást az idesapja a 
maga fia.

LEPCSES: A szépen szóló ménkű, aki 
belecifráz a maga közlekedési edényibe, 
vagyis a kupájába. Apám nem lehet az én 
fiain, mer ü a mustohajányom fiának szülő
apja s ezáltal vicesógorom és nagybátyám.

BAKTER: Haggya mán, Lepcses szom
széd. mer lassanként úgy érzem, mintha én

Illenformán az 
igazában déd
unokaöcsém, a 

Megérkeztek ARIIÉ moiorkerűünároK a német ipar romokéi. Képviselő 

BAUER TIBOR 
VI., Isabella-u. 88. T.» 209-12

GARDEN PARTY 1936
Ha az ember elegáns, estiruhás, „kikészí

tett" nővel találkozik a garden partyn, 
sohasem gondol arra, hogy... amig ez a 
nő eljutott idáig... Hát most elmeséljük, 
milyen óriási procedúra ez.

A család elhatározza, hogy elmennek erre 
és erre a garden partyra. Az elhatározást 
követik a nagy ruha-gondok. A család nő
tagjai alig várják, hogy a nagy elhatáro
zást követő estét a másnap reggel kövesse, 
amikor is háztartást, gyereket, mindent fe
lejtve, útnak indulhatnak toilette-problé- 
jnáik megoldására. Ezt Igy a türelmes pa
pírra leírni roppant egyszerű dolog, de 
mondjuk, ha a ruhnrendelés előtti megbe
szélést egy férfi végighallgatná, másnap 
biztosan agytumorban kellene szegényt 
mcgoperálnl. Az a rengeteg pro és contra
vélemény: neked jól áll ez a fazón, nekem 
viszont rosszul fog állani. Pistának tetszem 
a kékben, de mit csináljak, ha Pali is ott 
lesz, aki viszont kijelentette, hogy minden 
szint szeret, csak a kéket nem és Igy to
vább. . Mi az olasz-abesszin probléma 
ehhez képest?. ..

Végre 10—lg ruhaszalón végigmustrálása 
után kikötnek egynél. De Itt la, amig 
partra jutnak, akarom mondani, amig a 
kiszemelt fazónhoz érnek, eltelik még egy 

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

is magának a bérmakörösztannya vónék. 
Inkább aztat mongya meg, hogy mi újság 
Pesten?

ÖRZSI: Széltibe hfresztelik odaföl, hogy 
Páris-országba vót egy vacsora, ahun víziló 
tokányt, meg kígyópörköltet, meg vajba sü
tött hernyót eltek.

BAKTER: Hogy nem fordút ki a bélük!
LEPCSES: Afrikás Gezmet Pál mesélte, 

hogy eccer valami naccságos úr meghítta 
vacsorára, oszt előételnek asztrigát tettek 
eléje. Szegény Pali nem akarta megbántani 
a házigazdát, szájába vett egyet, oszt meg- 
tróbálta lenyelni. Hát ahogy ezen iparkodik, 
eccercsak megmozdút az asztriga, oszt tor
kon rúgta ütet. Persze Ijettibe ollan hosszút 
köpött, mint ide Ujkécske. Aszongya az úr: 
no mi a* * barátom, tán nem Ízlik? — De 
igen, — aszongya Afrikás Gezmet, — egész 
jó lenne, csak hát eztet az ételt vacsora 
előtt agyon kellett vóna lüni.

BAKTER: Meg aztat is, aki illen pajkos 
étket ád a vendégnek. — Hát a négus? Ugy 
hallom, Angolországba akar menni.

LEPCSES: Haggya el. Aztat az ángolok 
mongyák meg, hogy ű hova akaródzik. 
Ippen úgy van szegény, mint Fötzenö Káról, 
mikor vezette a Riska tehenyet. A kötőféket 
ráhurkóta a kezire. Hát eccer csak ulláccik 
a tehenynek eszibe juthatott a hadiköcsöny, 
vagy a Népszöveccség, mer igen mérgessen 
futni kezdett, árkon-bokron keresztül, oszt 
hurcolta magával Fötzenöt. Mondok néki: 
hova-hova sógor? Aszongya: aztat csak az 
Isten tuggya, meg a Riska teheny.

ÖRZSI: No gyerünk aptya.
BAKTER: Várgyon csak e‘ kesennyég. — 

Mongya, Lepcses szomszéd, mér ítélték el 
öt hónapra aztat a Virrasztó nevű oros
házai táltos villanyszerelőt?

LEPCSES: Mer felekezeti izgatást művelt. 
BAI\TER: Hm. Oszt ml az a felekezeti 

izgatás?
LEPCSES: Esse tuggya? Hát idefigyejjen! 

Maga körösztény ember. A Ciccelvájsz sak- 
ter Malvin jánya, ammeg izrajlita. Ha te
szem föl az a bögyös kis Malvin odaáll 
maga elé e‘ szál apró üngbe, oszt elkezd 
fukszrótot táncúni, hogy a maga szeme ki- 
düjjed a kívánkozástul, — ammá felekezeti 
izgatásnak számít.

BAKTER: És ha elkapom a derekát, oszt 
jól magamhoz szorongatom?

LEPCSES: Akkor előugrik a maga Jul- 
csája és a faji különállás elérése végett ollan 
nyóc-tíz táltos pofont hagyít a kegyed füle- 
tövire, hogy az eget bőgőnek, a viharsarkot 
pedig komol politikai tényezőnek nézi. — 
No Isten, Isten.

ii

„kis" idő. Ha netán egy férjnek eszébe 
jutna feleségét Ilyen fazón-kiválasztáshoz 
clkisérni, ajánljuk neki, nehogy elunja 
magát, vigyen magával valami kis kör.y- 
nyed olvasmányt — mondjuk — a Révai 
kézlexikonját.

Mi is bekukkantottunk a szalónokba, 
valamint Sugár Vilmos Deák Ferenc-utca és 
Deák-tér sarkon levő dlvatáruházába, ahol 
óriási választékot láttunk a legújabb ruha
vászon, Imprimé selymekben és ahol a 
francia dlvatszaló.nokban kedvelt nyári dl- 
valkülönlegességek már mind raktáron van
nak, — hogy megnézzük, hossz van-e vagy 
bessz az esti ruhákban. Milyen a kereslet, 
az anyag és az árfolyam. (Azért beszélünk 
tőzsdei nyelven, mert a rendelést RÖVétő' 
„munka" valóban pénzügyi manőver.)

A látottak alapján megállapíthatjuk, hogy 
az esti ruhadivat nem marad el az tdei 
igazán Ízléses nappali ruhák divatja mö
gött.

Leírunk egy pár nagyon szép fazónt, 
hogy megkönnyítsük a fazónt-keresők mun
káját.

Nagyon tetszett egy fekete, fehér széles 
csikós taft, hátul spicces uszállyal, fekete 
bársony övvel, bársony vállpánttal, a blúz 
egyik oldalán egy nagy méregzöld geor- 

gette izek füvei. Ezzel a ruhával versenyt 
futott egy fehér-fekete imprimé nagy esti 
toilette, amelynek nagy, nyitott háromne
gyedes ujjal voltak, a derekán hosszan le
lógó széles zöld georgelte öv, ugyanilyen 
szinü virág a vállon. Ugyanezt a zöld dí
szeket alkalmazta azután a szalón egy 
elegáns, hosszú fehér esti ruhára.

A zöld általában — különösen a geor- 
gette — diszként gyakran szerepel.

Gyönyörűek azután a nagyvirágos, fe
kete alapú muszlinok, amelyeket rendsze
rint taft kombinéra dolgoznak rá és ehhez 
olyan taft kabát járul, amilyen mintájú a 
muszlin. Ezek a kabátok, ha taflok, rend
szerint stuart-gallérosak, háromnegyedesek 
és csípőben sveifoltak. De megfordítva is 
láttunk sok toilcttct, amikor a ruha volt 
taft és a kepp hozzá muszlin. Sok bársony 
esti keppet is mutattak, amelyek jó mele
get tartanak, ellentétben a kis húzott 
muszlin keppekkel, amik nagyon szépek 
ugyan, de meleget azután a legjobb aka
rattal sem tartanak.

A bársonyról jut eszembe, hogy már 
most annyira szóhoz jutott az elegáns 
asszony ruhatárában, hogy félő, ha siker
ben igy halad tovább, még a téli pizsa
mánkat is bársonyból fogjuk varratni. Óh 
ti szegény férjek... (Dr. Dévainé Erdős 
Böske.)

HOlgyek leszavaz
ideális bevásárlási helyünk

Kiéin Antal
divatárui) Aza

Király-utca 49. <A Teréz-templomnAl)

Dormándy Géza, 
a bridgeszövetség 
elnöke beszél

Hosszabb betegeskedés után most végre 
teljesen felgyógyult dr. Dormándy ■ Géza, a 
bridgcszÖvctsig ügyvezető elnöke. E héten 
már át is veszi az ügyek vitelét és elnökölni 
fog holnap, szerdán a Magyar Bridge Szövetség 
döntő fontosságú intézőbizottság! ülésén. Á 
Hétfői Napló munkatársa a magyar bridge 
kül- és belpolitikájának érdekes kérdéseiről 
beszélgetést folytatott a felgyógyult elnökkel. 
Első kérdésünk természetesen a stockholmi 
Európa-bajnokságokra vonatkozott.

— Feltétlenül bízom a magyar csapat jó 
szereplésében,

— mondta dr. Dormándy. — Komolyan trení
roz, komolyan dolgozik a team. Az elkényezte
tett magyar közönséget figyelmeztetni akarom 
azonban valamire: nemcsak az a siker, ha 
megnyerjük az Európa-bajnokságot, ebben a 
mezőnyben, amelyben elindulnak a nagyfej- 
lettségii angol, francia és holland bridgekultura 
legkiválóbb reprezentánsai, komoly eredmény 
a helyzés is. Anyagilag rendben van már a 
csapat útja. A szövetséget Stockholmban dr. 
Szigeti Pál képviseli.

... Komoly formában merült fel a Budapes
ten rendezendő 1937. évi Európa-bajnokság 
terve? — kérdezzük .

— A legkomolyabb formában.
A stockholmi kongresszus fog dönteni arról, 
hogy sikerülni fog-c ezt keresztülvinni. A ma
gyar idegenforgalom szempontjából is óriási 
jelentőségű esemény lenne ez: tizenkét nemzet 
első bridgezői jönnének Budapestre és nyolc 
napig foglalkozna az egész világsajtó a buda
pesti versennyel. Reméljük, hogy sikerül...

—- Az elnök ur legközelebbi tervei?
— Kora tavasszal megrendezzük a magyar 

női és vegyespáros bajnokságot. Újszerű küz
delem lesz az úgynevezett

„csikó verseny
amelyen ki fog bontakozni, hogy milyen a 
bridgeben az utánpótlás: ezen ugyanis csak 
olyanok vehetnek részt, akik még nngy verse
nyen nem értek cl helyezést és nem játszottak 
elsöosztályu csapatban.

A bridgeszövetség elnöke előtt jegyzetek 
tömege fekszik: látszik, hogy komoly lelkese
déssel foglalkozik a magyar bridge problémái
val.

*

egy izgalmas páros 
magántisztviselő zsü- 

ellen, aki hibásan in
adott

Az elmúlt héten 
bridgeversenyen egy 
rit kért egy mérnök , .............
dúlt. A zsűri a magántisztviselőnek 
igazat, mire nyugodtan továbbfolyt a ver
seny. Amikor a játszma véget ért, a mérnök 
kihívta a hivatalnokot és a ruhatárban in- 
zultálta. Ezekután mindkét fél befejezte a 
versenyt. Másnap a magántisztviselő segé
det utján lovagias elégtételt kért a mérnök
től, aki szintén megnevezte stgédeit. Te
kintve, hogy az affér egyik tagja tartalékos 
tiszt, a jegyzőkönyveket most felterjesz
tették a vegyesdandárparancsnoksághoz és 
csak annak döntése után határoznak a se-

I gédek, hogy mi Irént folytai ód jdk a lovagias 
I ügy.
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Nemzetközi valutás zsebmetszöt 

lógtak a Városligetben 
Azért jött Budapestre, hogy segítsen 
a cinkosain, akiket itt letartóztattak

Vasárnap óriási tömeg tartózkodott a vá
rosligeti Afufafpdnyos-téren. Mikor az eső 
zuhogni kezdett, az emberek egy része a 
vihar elöl a körhinta fedett helyiségébe me
nekült. Itt húzódott meg Várvízi Károly 
gazdálkodó is. A tömeg összezsúfolódva né
zegette a körhintázókát és ezt figyelte Vár 
vízi is, aki egyszer csak

észrevette, hogy valaki a zsebében mo
toszkál.

A gazdálkodó elkapta a zsebmetsző 
csuklóját és segítségért kiáltott. Véletlenül 
a közelben tartózkodott egy detektív, aki

a
a közelben tartózkodott egy detektív, 
lefülelte Várvizi tolvaját és előállította 
fíernüna-uti rendőrőrszobára.

Mikor átkutatta zsebeit, 
háromszázötven csehkoronát, tiz dol
lárt, negyven pengőt és húsz osztrák 

schillinget talált nála, 
valamint négy papirpénztárcát és három 
patkóalaku pénztárcát.

Az őrszobáról előállította a főkapitány
ságra a tolvajt, aki Kovács János hentes
nek mondotta magát. A bűnügyi nyilvátar-

——

Beethoven szerelme, Liszt Ferenc
LCVeie £s so£ rendkivül értékes ismeretlen emlék

tárgy a pöstyéni színházi kiállításon
Pöstyén, 1936 május 31.

(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójának te
lefon jelentése.) Pünkösd vasárnapján délelőtt 
nagy ünnepségek keretében nyílt meg a pös- 
tgénl nemzetközi színházi kiállítás, amely mint 
ilyen egyedüli a maga nemében. Európának 
úgyszólván egész színházi, zenei és irodalmi 
élete képviselve van itt világhírű művészek 
fényképeiben, jobbára ismeretlen leveleiben és 
olyan metszetekben, amiket eddig még a mü- 
vészetttörténelem sem fedezett fel.

A hatóságok képviselőinek üdvözlő beszédei 
után a pöstyénl nemzetközi színházi kiállítás 
ünnepi beszédét a világhírű, magyar szárma
zású bécsi zenekritikus, a muzsika történetének 
világszerte elismert, legnagyobb tudósa, Prof. 
Détsey Ernő tartotta, aki élvezetes előadásában 
megemlékezett azokról az unikumokról, ame
lyeket elsőizben Pöstyénben Állítottak ki. Kü
lönösen hosszasan szólt Beethovenről, aki a 
múlt század első három esztendejében nemcsak 
vendége volt Pöstyénnek, hanem szerelmének, 
Brunstvick Terézia grófnő sógorának, Finta ez
redesnek pöstyéni nyári lakában,

a Bacchus-villában kezdett hozzá élete hal
hatatlan müvéhez, a kilencedik szimfóniá

hoz.
Beethoven emlékének külön vitrin van szen

telve a kiállításon, ahol egykori rézmetszetek
ben nemcsak a korompai kastély képét láttuk, 
hanem találunk itt ismeretlen portrét a ..hal
hatatlan szeretö"-ről, Terézia grófnőről, meg
találjuk Itt a fotográfiáját annak

az öreg geeztenyefának,
amelynek korhadt törzse és az itt levő mohás 
odúban helyezte el Terézia grófnő Beethoven
hez intézett első szerelmes leveleit.

Legnagyobb érdekessége a kiállításnak két
ségkívül

az a négyoldalas levél,
amelyet ezernyolcszázötvenegy március ötödi
kén Liszt Ferenc intézett egy Prileszky Thá- 
deus nevű pesti úrhoz és amely megvilágítja 
azt a harcot, amelyik Liszt Ferencnek a ma
gyar cigánymuzsikáről irt könyve körül kelet
kezett. Ezt a levelet Liszt életrajziról sem is
merték eddig, de

ismeretlen volt az a fénykép la, 
amelyet Csernyánszky nyltrazsámboki esperes 
adott ajándékba a kilencvenes évek elején 
Misz, mostani trencséni apátplébánosnak, aki 
ezt az ismeretlen Liszt-rekvizitumot a pöstyéni 
kiállításon mutatja be elsőizben a nyilvános
ságnak. A fényképet Dunkel Norbert, Liszt ki
adója — a Rózsavölgyi és Társa cég megalapí
tója _ készítette a hetvenes évek elején és 
azon Liszt Ferencet pesti barátai között lát
tuk. Ott ülnek az asztal körül: Haynald kalo
csai érsek, Huszár Adolf, a hires szobrász, 
Mihalovits Ödön, a Zeneakadémia igazgatója, 
Hans Richter, a pesti, később a bécsi opera hí
res karnagya, aki arról volt nevezetes, hogy 
Wagner valamennyi operáját kotta nélkül diri
gálta, gróf Karátsonyi Guidó, gróf Széchenyi 
Imre berlini nagykövet és az akkor még fiatal 
Apponyi Albert gróf, Dunkel Norbert mellett.

Kiss Józsefnek négy ismeretlen költeménye 
szerepel a kiállítás anyagában, ezek közül há- 
rom családi vonatkozású, a negyedik, amelyik
nek „Casement“ a elme, az írek szabadságharca 
alkalmából íródott, Kiss József Pöstyénben irta 
ezt, a ceruzával — javítás nélkül — irt költe
ményt. oldalúra odaírta még; „célzás a mi sza- 
badságharciinkra".

A nemzetközi színházi, zenei és irodalmi vi
lág kitűnőségei a megnyitó beszédek elhang
zása után órákat töltöttek a kiállításon és bá- 
múlták meg annak minden tekintetben hallat
lanul érdekes anyagát. Az egyes pavillonok 
nemzetek szerint vannak csoportosítva, de

a művészet halhatatlanjai külön falakat 
kaptak.

Meyerbeer, Wagner, Rossini. Toscaninl. Más- 
cagni kéziratai mellett ott találjuk a ...Szökött 
katona" első németnyelvű előadásának bud- 
.vrelssi szinlapját, az „Aranyember" bécsi pia

tóban ujjlenyomata alapján kiderült, hogy 
Barabás Béla 32 éves kolozsvári születésű 
egykori nyomdász.

Barabást Európa egész rendőrsége is
meri, egyike a legveszedelmesebb zseb

tolvajoknak.
Tizenkét ízben volt már büntetve Európa 
városaiban elkövetett zsebtolvajlásokért és 
a főváros területéről örökre ki van tiltva.

Mikor Barabás látta, hogy felismerték, tö
redelmesen bevallotta, hogy ő egyik tagja 
annak a nemzetközi román zsebtolvajban
dának, amelynek három tagját az áruminta
vásáron fogták el hetekkel ezelőtt.

ö közben Bécsben Is járt, de visszajött 
Budapestre.

Elmondotta, hogy az vezette vissza a ma
gyar fővárosba, hogy itt fogva lévő három 
társán segítsen. Miután pénze nem volt, 
annyi pénzt akart összelopni, hogy társait 
élelmezni tudja.

Barabás Bélát kihallgatása után letartóz
tatták.

kútját, Lehár Ferenc „Vig özvegyiének első 
kéziratát, Kálmán Imre, Kodály Zoltán, Hubay 
Jenő. Vecsey Ferenc, Kóbor Tamás, Eszterházy 
Ferenc gróf, Balló Ede, Bass Árpád. Bokor 
Margit, Odry Lehel, Szép Ernő, Biró Lajos, 
Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső kézira
tait, azután Kellcrmannak azt az ezenkilenc- 
százlizennyolc november tizenharmadikán kelt 
levelét, amelyben „Az alagút" című regényét 
harmincezer márkáért eladja, a régi szinlapok 
tömegében ráakadunk egy felette érdekes szin- 
lapra, amely azt bizonyítja, hogy az álom és 
a színpad néha könnyen valósággá válik.

Ezt a szinlapot nyolcvanhárom évvel ezelőtt 
nyomtatták Milánóban és hírül adja azt, hogy 
ezernyolcszázötvenketiö február tizennyolcadi
kén, kedden a Gran Teatro la Fenice-ben — 
az utolsó évtizedekben ebben a színházban mu
tatták be Lehár Ferenc és Kálmán Imre ope
rettjeit — Verdi halhatatlan operája, a „Rigo- 
Ictto" került színre és a mantovai herceg sze
lepét egy bizonyos

Ludovieo Grazlani nevű színész énekelte.

• /$) •• fi V

Az önre nézve értéktelen

hasznait. tius evőeszközei
becserélheti
a vételár 25%-ának értékében

ul Wellner aipacca evőeszközre
ügyeljen a 85 eves világmárka cvvellnerd

Öntött alpacca-evőeszközt nem cserélünk I

vádlegyárel

WELLNER ALPACCA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Ez ft szlnlap azért aktuális ma, mert hiszen 
az Abessz.ini.iban harcolt olasz seregek egyik 
vezére nemsokára heroegi rangot kap az olasz 
királytól. Az a Ludovieo Graziani, aki „il Dúca 
di Mantova" (mantovai herceg) volt a milánói 
Fenice-szinház szinpadás esto félnyolctól ad
dig, amig le nem mosta arcáról a maszlikszot, 

Graziani tábornoknak volt a nagyapja ...
Rengeteg régi szinlap díszíti a pöstyénl szín

házi kiállítás falát, akad közöttük sok törté
nelmi emlék, látunk itt egészen kicsinyke szín
lapokat és olyanokat, amelyeknek

aranyos betűit selyemre nyomták és ezek 
a szinlapok Ferenc József páholyának pe

remén várták az uralkodó érkezését...
A pöstyénl színházi kiállítás hat hétig marad 

nyitva és annak keretében a művészi és zenei 
események egész sorozatát rendezi meg a ki
állítás elnöksége.

---------- HUH 

Keííős szerelmi 
dráma

lillllllll

Egy HAPAC - utat metélt:
=■

1= ..F.aaaki uappalok - éaankl
éjfelek, ht eat átélted. -

l~ tiéd egy o| világ!” -'

•Ciak a*,  akt as éttakl vidék c indáit át-
illt. a*  Itmeri. a*  tudja megérteni eteket - i
ét így örök értékű kincsre tett étértt -

-£ = Amit könyvek. képek ét létrátok hiába
tárnak fel. atl nyújtják a HAPAC. éltakt j

!: ■ utalásai. Utólérhetetlen tapasetalatok je- •
löllk ki hajóinak útját. A HAPAC-

r‘ ittatok ellátása mlnlasterü. A Hamburg-
1 Amerika Unté hajóin élvetet a*  utasáé

Első Island-
(“ Spitzberga - Norvégia utazás

• „Milwaukee" gőzössel jul. 15 • ing 7.
j— HM 475-től

ES Nordkap-Spitzberga utazás
• »St- Lonis" gőzöméi jul. 17 - ang. 4.

RM 560-tői '■.-J.I
2-ikIsland-

Spitzberga - Norvégia utazás - ■
• „Reliance" gőzössel árig. 2-25. RM 440-től ■

Keleti-tenger - Norvégia-utazás
a „Milwaukee" gőzössel aug. 9-25.HM 520-től

A HAPAC megvalóiltja att. amit a
tengert útról ál módtól 1
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az elvált féri 
luglíövei leöntötte feleségét, 
azután snegmérgezte magát

Kaposi József huszonnyolc éves földmives 
tegnap meglátogatta a Kvassay-vámnál lakó fe
leségét, akitől különváltál! él. Kaposi kérlelte 
a feleségét, hogy térjen vissza hozzá, az asz- 
szony azonban elutasította. Az elkeseredett férj, 
aki ugylátszik előre számitott erre a válaszra, 
lugkőoldattal telt üveget rántott elő a zsebé
ből és

a maró folyadékot az asszony arcúba ön
tötte.

Kaposiné, akit a maró folyadék súlyosan ösz- 
szeégetett, rémülten segítségért sikoltozott. Mire 
a szomszédok odarohantak,

Kaposi hirtelen kiitta az üvegben maradt 
lugkőoldatot és szörnyű kínok között ösz- 

szcesctt.
Pár perc múlva megjöttek a mentők, akik első 
segítségben részesítették őket és mindkettőjü
ket a RőÁ'us-kórházba vitték

Az orvoshét pünkösdhétfői 
ünnepélyes megnyitása 

ünnepélyes külsőségek között pünkösd hét
főjén megkezdődött az Orvosi Nagyhét.

Magyar Orvosok Tudományos Egyesületei
nek Szövetsége dr. Scholtz Kornél elnöklésével 
ülést tartott. Az elnöki megnyitó az orvosi 
együttműködés fontosságáról szólt, majd a szö
vetség alapítójának és első elnökének,

Korányi professzornak érdemelt Ismer
tette.

Johan államtitkár volt a következő felszó 
laló: a fiatal tanárnemzedéknek az öregek 
iránti hálájáról beszelt. Utána Korányi Sándor 
professzor nagyhatású felolvasást tartott arról, 
miként szolgálják az orvosegyesületek az egye
temes orvostudománvt.

Az előadás után ismét Scholtz Kornél szó
lalt fel. Bejelentette, hogy a szövetség alapító
jának,

Korányi Sándor bárónak tiszteletére em
lék-plakettet készíttettek: a Korányi-érmet.

Az első példányt lelkes ünneplés közben át
nyújtotta az idős professzornak.

Korányi Sándor báró meghatott szavakkal 
mondott köszönetét az ünneplésért és azt han
goztatta, hogy eredményeit elsősorban munka
társainak köszönheti.

Az orvostársadalomnak az egymással való 
érintkezést kell keresni.

mert csak igy jutnak közelebb egymáshoz. A 
közeledés pedig a jobb jövő záloga. Ezután ő 
adta át a Korányi-plakettet az egyesület mos
tani és volt elnökeinek.

A megnyitó ülés Buday Kálmán beszédével 
ért véget.

Az Orvosi Nagyhét résztvevői ezután Nékám 
professzor előadását hallgatták meg.

Délben megtartották az Orvosi Héttel kap
csolatos kiállítás bemutatóját. A kiállítás az 
orvostudománnyal kapcsolatos ipari produktu
mokon kívül a fővárosi gyógyfürdők történe
tére vonatkozó dokumentumokat is bemutatja.
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KÖZGAZDASÁG
Ma újból megkezdték 

a földcsuszamlások 
miatt szünetelő 
várbeli építkezéseket

A napokon át Ismétlődő nagy esőzések 
újabb izgalmakat keltettek a várbeli lakos
ság körében. Attól tartottak ugyanis, hogy 
a aok eső Ismét megindítja a földet és a 
természettől pünkösdi ajándékul ismét föld
csuszamlást kapnak, házbeomlásokkal és 
egyéb veszélyekkel.

Szerencsére azonban a föld nem mozdult 
meg a Várban, sőt, úgy látszik, mostanában 
nem is igen fog. A hatósági megbízottak, 
szakértők az újabb vizsgálatok során meg
állapították, hogy a három támfal húzá
sával

sikerült a földet „megfogni**.
A hatnlmns falak megbirkóztak a sorozatos 
esőzésekkel, dicséretesen

kiállották az eső ostromait.
Annyira kielégítőnek találták hivatalos 

körök n helyzetet, hogy
az öt hónapja szünetelő építkezések 
folytatására la megadták ax engedélyt. 

Kedden reggel ismét megjelennek az Attila- 
utcal építkezéseknél a munkások és megin
dul újból a munka.

Eddig ugyanis az volt a helyzet, hogy az 
építtetők és az építészek addig nem voltak 
hajlandók vállalni az esetleges további csu- 
■zamlások okozta károk rizikóját, amig hi
vatalos helyről meg nem állapítják a föld
csuszamlás megszűnését. Most ez megtör
tént, mire kiadták a jelszót: az ünnepek 
után kezdődhetik ismét a munka.

A Magyarországi Épttőanyagkereskedők 
szövetségétől a következő levelet kapta a 
Hétfői Napló;

„Mélyen tisztelt Szerkesztőségi A Hétfői 
Napló a III. Országot Épitőanyagnap esemé
nyeitől, at Országos Építőanyag Nagygyűlés- 
ról ét az Épttőanyagtözsdéről kimerítő tudósí
tóiban számol be. Eutl, valamint az Épitő- 
ányagnap előkészítése kapcsán közölt tudósí
tásokkal a Hétfői Napló igen nagy mértékben 
járult hozzá az épltőanyagkereskedelem e fe- 
lentől megmozdulásának átütő sikeréhez. E 
nagyértékü támogatásért szövetlégünk igazga
tósága május hó 27-én tartott ülésében a Hét- 
fif^aplőnak legőszlytébb köszönetét fejezte 
kf Amidőn ezt szives tudomásukra hozni sze- 
rlffliénk van, kérjük igen tisztelt Szerkesztő
séget, fogadja őszinte nagyrabecsülésünk kije- 
fejezésél.

Fennállásának tízéves évfordulóján a szo
kottnál nagyobb terjedelmű Jelentésben fog
lalja össze az. Országos Hitelvédő Egylet ed
digi tevékenységének érdekes adatait, amelyek 
szemléltető képét adják ezen időszak gazda
sági és hitelviszonyai alakulásának. Különös 
figyelmet érdemelnek ezek sorából főképp 
azok a megállnpitások, amelyeket a Jelentés 
az OHE által lebonyolított, tizenháromezret 
megközelítő számú inzolvenciális esetekből 
von le. A jelentés, amelynek adatai szerint az 
ipari inzolveneiáknál mintegy 60 millió, a ke
reskedelmieknél pedig 350 millió pengő vesz
teséget szenvedtek el a hitelezők, részletesen 
kiterjeszkedik azoknak az okoknak a vizsgá
latába, melyek a fizetésképtelenségek bekövet
kezésére vezettek, majd a köztartozások kér
désével foglalkozik és ismerteti azokut a ja
vaslatokat, amelyek a válságos helyzetbe ju- 
tv»tt adósok helyzetének megkönnyítésére al
kalmasak volnának. A közgyűlést junius hó 
ŐJén tartják meg.

♦
A Magyar Gyáriparosok Országos Szövet 

lége ezen a héten, pénteken tartja rendes köz
gyűlését, amelyen a megnyitó beszédet a gyár 
ipar időszerű kérdéseiről Chorin Ferenc, a 
Gyosz. elnöke fogja megtartani.

★
20 slnaulóbtisz szállítására kapott a kairói 

vasutigaigatóságtól megbízást a Ganz-gyár. Ez
zel az. újabb megrendeléstől nz egyiptomi vas- 
utakon 30 Gani-féle sinautóbusz fog közle
kedni

★

Első alkalommal történt, hogy közös meg
állapodással az. üzletek és áruházak egész sorú 
zárva tartotta helyiségeit a pünkösdi ünnep 
mindkét napján. A megállapodásban résztve
vők elhatározásukról a sajtó nyilvánossága 
utján előre értesítették a vásárló közönséget, 
hogy bevásárlásaikat még szombaton bonyo
lítsák le és igy minden zökkenő nélkül ment 
ál a gyakorlatba ez a különösen nz alkal
mazottak szempontjából — szociális újítás.

★

Szövetkezeti múzeumot fog alapítani a Han
gya és ebben összegyűjtik a szövetkezet mull 
jóra vonatkozó összes iratokat, értékes és ér
dekes emléktárgyakat.

A tüzlfaforgalom szabaddálélelét követelték 
n kereskedők és az nrnivó biztosítására ele 
gendőnek találták a jelenleg is érvényben levő 
szállítási igazolvány-rendszer további fenntar
tását.

♦
Az Országos Mezőgazdasági Kamara ebben 

nz évben is megrendezi az őszi incrőgnrdnsági 
kiállítást

•
nioyuar I 
áruház I

márkája mellett a „magyar munkát" is je
lezni fogják

♦
A kormány május 81-töl Junius 1 l'-ig */s  

vlzumkedvezményt engedélyezett a Szegedi 
Ipari Vásár látogatóinak. A belügyminiszter 
máj*.  31-től junius 11-ig utlevéjkirendeltséget 
állít fel Szegeden, ahol 2.50 pengő kezelési 
költség és pótilleték lefizetése mellett utólago
san megadják a Szegedi Ipari Vásár látogatói
nak a vízumot. Vizumlgazolványok az összes 
menetjegyirodákban és a külföldi utazási iro
dáknál kaphatók darabonként 1 pengőért. A 
Szegedi Ipari Vásárra az ország minden részé
ből féláru utazási kedvezmény érvényes. A 
MFTR, EDGT és MAVAUT vonalain szintén 
életbe lépett az utazási kedvezmény. A vásár 
május 31-től junius 11-lg tart.

♦
Most tartotta meg az Országos Központi 

Hitelszövetkezet 36 Ik rendes évi közgyűlését, 
melyen 412.2Ő0 pengő üzleti felesleg feloszlá
sáról intézkedtek. A közgyűlést megelőző szö
vetkezeti kongresszuson Beöthy László v. b. 
t. t. elnök megnyitója után Nagy Emil tartotta 
meg emlékbeszédét Korányt Frigyes báróról, 
majd Schandl Károly alelnök vezérigazgató 
tartott előadást a hitelszövetkezeteknek az uj 
gazdasági életben való szerepéről. Ax OKI! 
közgyűlésén uj igazgatósági tagoknak megvá
lasztották: Antal István államtitkárt és Dará
nyi Bélát, a Futura vezérigazgatóját. Az igaz
gatóság Wanke Gusztáv osztályfőnököt al
igazgatóvá nevezte kf. *

A Nova Közlekedési és Ipari Rt. csütörtökön 
közzétett 1035. évi mérlege 220.953 pengő 
tiszta nyereséggel zárul az előző évi 200.940 
pengővel szemben. A junius 12-re összehívott

A pénzügy miniszter haladékot 
adott a földbirtokosnak —
a pénzügyigazgatóság mégis 
elárvereztette a birtokát Welisz Richárd-f

P

Sógor Mihály mezöcsáti földbirtokos tíz
ezer pengő illetékkel tartozott a kincstár
nak. Sógor nem fizetett idejére, mire lefog
lalták a birtokát és kitűzték az árverést. A 
birtokos, mikor megkapta az árverést el
rendelő végzést,

Budapestre utazott, Jelentkezett a pénz
ügyminisztériumban is halasztást kért.

A minisztérium méltányolta a kérését és 
megadta a haladékot, még pedig olyan mó
don, hogy Sógor részletekben fizetheti , a?!' 
összeg egyrészét, a fennmaradó részt pedig 
későid) egyszerre, egyösszegben egyenlít
heti ki.

Sógor Mihály boldogan, hálálkodva kö
szönte meg a pénzügyminisztérium előzé
kenységét, azonnal vonatra ült. hazautazott 
és jelentette az ügyben illetékes miskolci 
pénzügyigazgatóságnak, hogy a miniszté
riumban haladékot kapóit. Mindez az árve
résre kitűzött határidő előtt két nappal tör
tént és mikor a két nap elmúlt, Sógor 
Mihály

nagy megdöbbenésére mégis csak meg
tartották az árverést és egy bank 130 
ezer jengőért megvásárolta birtokát.
A földbirtokos nem hagyta annyiban a 

dolgot, kártérítési pórt indított a kincstár 
ellen, azon a cimen, hogy a jogosulatlanul 
megtartóit árverés miatt öt sulyos károso
dás érte. A kincstár ügyésze érdekes véde
kezést terjesztclt elő.

— Nem történt szabálytalanság. Amikor 
a miskolci pénzügyigazgatóság értesült ar
ról, hogy a pénzügyminiszter haladékot 
adott,

Schadl tanácselnök
izgalmas vitája az ügyésszel 

a Beketow-cirkusz jegycsalási ügyének tárgyalásán
Zsúfolt tárgyalóteremben, viharos összecsa

pások, Izgalmas viták közben egy hosszú idő 
óta húzódó és mindjobban szerteágazó per
lavina egyik hajtását tárgyalta szombaton a 
büntető törvényszék Schadl tanácsa. Az ügyész
ség hűtlen kezelés minit emelt vádat Árvái 
Rezső, a Bcketow cirkusz volt igazgatója és 
két sógora, Weisz Géza és Ferdinándy Albert, 
a cirkusz alkalmazottai ellen. A vád szerint 
Árvái tudott a cirkuszban folyó fegyvisszaélé- 
sckrfil, a másik két vádlott pedig jegy nélkül 
vitte be a közönséget, a belépődíjat pedig be
szedte is elsikkasztotta és ezzel a kiskorú 
Belcefow-gyermekeknek tudatosan kárt okoz- 
tnk.

— Nem érzem magam bűnösnek — kezdte 
vallomását Árvái Rezső. — Az ellenem indított 
hajszának és vádaskodásnak egyedül az üzleti 
konkurrencia volt az inditó oka.

Árvái ezután előadta, hogy 1932-ben az ár- 
vatzék javaslatára szerződte!le a Beketow- 
gyermekek gyámja. A megnyitáshoz szükséges 
pénzt, több mint százezer pengőt ö szerezte 
meg és talpra Állította az évek óta deficites 
cirkuszi. Pár héttel a megnyitás után, dr. 
Zsigmond Antal ny. katonai főóllatorvos. Be- 
ketow Boris és Mátyás nevelőapja és volt 
gyámja közölte vele, hogy értesülései szerint

visszaélések történnek.

N yaralóba, 
wekendltázba

IILLEHUIIII SEBESTVÉIt Vilmos császár ut 12 
(gróf Tisza István u. sarok.

kóxgyülésen .. Iga^aló.íg . Uv.lyi 60 fillér-1 Háromn.po, megfigyelt, után rájött, hogy
■ V „r. r.ntoIZ.lr kifizetését — rAkolámlnól •íll/> LZf i.-trvit<mIA tiilih e«efrcl szemben 70 filléres osztalék kifizetését 

fogja javasolni.

A GOLDBERGER SÁM. F. ÉS FIAI Rt. Buday- 
Goldberger Leó dr. elnöklete alatt szombaton 
tartotta meg rendes évi közgyűlését. A közgyű
lés az Igazagtóság jelentése és a mérleg tudomá
sulvétele után elhatározta, hogy az elmúlt üzlet
évre részvényenként három pengő osztalékot fog 
fizetni. A szelvények junius 2-től kezdve kerül
nek beváltásra a Pesti 51agyar Kereskedelmi 
Bank és a vállalat pénztárainál. A közgyűlés 
végül uj igazgatósági tagokul megválasztotta 
Láng Boldizsár báró és Simontsits Elemér 
belső titkos tanácsos urakat.

*
A HAZAI FÉSÜSFONÓ- ÉS SZÖVŐGYÁR Rt. 

az 1935. üzletévet az előhozatal tekintetbevétele 
nélkül 200.635.52 pengő tiszta nyereséggel zárta. 
A május 26-án megtartott igazgatósági ülés el
határozta, hogy a folyó évi junius 15-ére egybe
hívott XIV. rendes közgyűlésnek, mint az elmúlt 
évben is, 5% osztalék, illetve részvényenként 
0.80 pengő kifizetését fogja javasolni.

A Pesti Tőzsde kiadásában és Kallós János 
szerkesztésében most jelent meg tizenkettedik 
évfolyamában a Kallós-féle Gazdasági, Pénz
ügyi és Tőzsdei Kompasz első része. Rövide
sen sajtó alá kerül a kompasz második része 
is. A kompasz mind a négy kötetének ára csak 
fiO pengő és igy a legolcsóbb magyar kompasz. 
Megrendelhető a Pesti Tőzsde kiadóhivatalá
ban, Budapest, VI., Anker-köz 2. I. 4. Az uj 
kompasz praktikus összeállítása és áttekinthe
tősége biztosítja a Kallós-féle kompasz döntő 
sikerét és megmagyarázza, hogy évről-évre 
miért népszerűbb ez a kompasz.

r___ r

az akkori miskolci pénzügyigazgató 
több főtisztviselő Jelenlétében telefonou 
felhívta Budapestet, kapcsoltatta a pénz

ügyminisztériumot 
és az illetékes ügyosztályt kérte. Az ügy
osztály egyik osztálytanácsosa jelentkezett. 
A pénzügyigazgató közölte vele, hogy az ár
verés elhalasztása veszélyezteti a kincstár 
követelését, mire

a pénzügyminisztérium osztálytanácsosa 
hozzájárult az árverés megtartásához.
A budapesti törvényszék, amely az ügy 

gyei foglalkozott, nem fogadta el ezt az ér 
velést, hanem közbenszóló Ítélettel meg
állapította, hogy

a kincstár kártérítést köteles fizetni 
Sógor Mihálynak.

A törvényszék arra az álláspontra helyez, 
kedett, hogy nem fogadhatja el a telefon
beszélgetéssel kapcsolatos védekezést, meri

erről a telefonbeszélgetésről a pénzügy
igazgatóság nem vett fel jegyzőkönyvet, 

egyébként pedig nem is lehetett megállapi 
tani, szeméig szerint ki volt az az osztály 
tanácsos, aki a pénzügyigazgató bejelentése 
alapján engedélyt adott az árverésre.

Megállapította a törvényszék, hogy bárki 
is adta az engedélyt, az mindenképpen jog 
ellenes intézkedés volt, z z z

ha a miniszter egyszer haladékot adott, 
azt más nem vonhatta vissza.

A hatósági rendelkezés jogellenesen történi, 
az állam pedig a tisztviselői által hivatalos 
eljárásuk körében vétkesen okozott kárért 
felelős, tehát ebben az esetben is köteles 
kártérítést fizetni.

a főbejáratnál álló két Jegy.szedő több eset
ben ellépetlcnill adja vissza a jegyei, 
amit aztán a jegyszedőnők sem téptek el, 
hanem visszacsempészték a pénztárba és 
mint eladatlan jegyet visszaszámolták a 

cirkusznak.
Azonnal detektívet hívott, telefonált dr. Fául 
János ügyvédnek, dr. Vajda Ödön gyámhelyet
tesének, akikkel együtt lefolytatta a vizsgála
tot és

leleplezte a csalánt.
A bandából egyedül a főbünösöket bocsátotta 
el, a többiek megtérítették a kárt, bocsánatot 
kértek és helyükön maradtak.

Mikor lejárt a bérlet, három ajánlatot nyúj
tottak be a fővároshoz, az egyiket Árvái, a 
másik kettőt Raskó és Weisz Richárd. A fői
város a másik két nagyobb összegű ajánlat 
ellenére

Árváinak adta a cirkusz bérletét.
A határozat után pár nappal

Jegycsalás és hűtlen kezelés elmén 
följelentést tettek Árvái ellen, miro a főváros 
újabb határozatot hozott, amely szerint

amíg a vádak nem tisztázódnak, Árvái 
Rezső nem kaphatja meg a fővárosi tizem 

bérletét.
— A háttérben Weisz Richárd működött — 

mondotta végül Árvái Rezső —, aki előzőleg 
fölemeltette napi vigalmiadó pausálémat is és 
tanukat bérelt fel ellenem.

A másik két vádlott is tagadta bűnösségét, 
majd dr. Zsigmond Antal és dr. Fául Ernő 
vallották, hogy minden tekintetben meggyő
ződtek a jegycsalás leleplezésekor Árvái ártat
lanságáról. Több tanú kihallgatása után 
Károlyi Tivadar MÁV-tisztviselő, volt cirkuszi 
jegyszedő állott tanúként a Schadí-tanács elé. 
Előadta, hogy többször figyelmeztette Árváit 
a visszaélésekre és jelentette azt is, hogy 
Weisz elszedi és magánál tartja a belépődíjat.

A tárgyalás ezután mind viharosabb és viha
rosabb hangon folyt

Árvái megkérdezte a tanútól, hogy miért 
ment Weisz Richárdhoz jegyzőkönyvet aláírni.

— Ne tessék presszionálni a tanút — szólt 
közbe váratlanul Kurovszky Lajos ügyész —> 
tessék' nyugodtan kérdezni.

— Miért ment két év után 
hoz, hiszen

akkor már nem vott clrknsz?
— kérdezte ismét Árvái.

— Mert Weisz Richárdnak oka volt rá, 
hogy firtassa az ügyet

— felelte meglepetésszerüleg a tanú.
A közönség egy része már állva hallgatta nZ 

Árvái és tanuk között pattogó kérdéseket él 
feleleteket, mikor

Ingerült hangú vita robbant ki az elnök és 
az ügyész között.

Az ügyész többször közbeszólt, majd tilta
kozott a kihallgatások sorrendje és az olyarj 
tanuk kihallgatása ellen, akikre senki nem; 
hivatkozott.

— Megmondom őszintén — válaszolta! 
Schadl elnök —■, azért, mert

a vádirat zavaros volt
— Nem volt zavaróé!

— tiltakozott az ügyész.
— Föntartoni, hogy zavaros!

— hangoztatta Schadl.
— Ha tanácselnök ur elolvasta volna a 

vádiratot...
— Végigolvastam! — válaszolta Schadl. —i 

Különben én olyan sorrendben hallgatom ki d 
tanukat, ahogy a gusztusom tartja!

Több tanú kihallgatása után Schadl elnök 
kihirdette a törvényszék Ítéletét:

Arval Rezsőt, Weisz Gézát és Ferdlnándy 
Albertét felmentette nz ellenük emelt vád 

alól.
Kurovszky Lajos ügyész megfellebbezte az ité-' 
letet.

— Bemutató előadások a honvéduccai kiál
lításban. A nyári idény alatt az Elektromos 
Kiállításon a délelőtti főzőbemutatókat to
vábbra is folytatják, csupán a délutáni előadá
sok szünetelnek. A délelőtti előadások válto
zatlanul minden hétfőn, csütörtökön és pénte
ken d. e. %10 órakor kezdődnek. Húsfélék, 
tésztaneműek sütése, befőttek készítése. A ki
állítás a nyóri idényben és pedig június 1-től 
kezdve d. e. 8 órától d. u. 3 óráig van nyitva. 
Olt az összes villamos háztartási készülékek 
üzemközben is megtekinthetők; pl.: porszívó, 
vasaló, szellőző, parkettkefélő, kávéfőző, for
raló edények stb.

— Egy pengőre (+ 15 fill. üvegbetét) olcsób
bodott a vesebajosok világhírű Fiuggi-gyógy- 
vlzc.

MEGJELENT A

Kallós János-féle
„GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI 
ÉS TŐZSDEI KOMFASZ"

1938 1937, évi évfolyamának első része 
két kötetben.

TARTALMAZZA: nz tisszos biidnpesti, vidéki ban
kok é» bnnkliúiak. biidapeMi én vidéki szövetkeze
tek, minisztériumok, n Tébc. n Ihtdnpesti Áru- é« 
Értéktőzsde, Budapest székesfőváros és n vidéki 
városok atb. leaujnbb ndiitait, A közeljövőben meg
jelenő két kötettel együtt — amely az összes buda
pesti és vidéki ipari, kereskedelmi, biztosító stb. 
vállalatok legújabb adatait fogja tartalmazni — 
négy kötetből ing (Hinni n nagymérvűén kibővített 

komplett kompnsz.

Mind a négy kötet rtrn ci/yiltt 60 P
Megrendelhető: a Pest! Tőzsde kiadóhiva
talában, Budapest, VI., Anker-kőr 2. /. 4. 

Telefon : 22-0-96 és 21-3-86
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TOzpanik a miskolci színház 
ovormekeioadasan: 15 kisgyerek 

elájult as megsebesüli
Miskolc, junius 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Pünkösd vasárnapján a délutáni 
órákban nagy pánik keletkezett a színház
ban, ahol éppen gyermekelöadás folyt.

A miskolci színházban vendégszerepel pár 
nap óta egy budapesti gyermekszintársulat. 
Pünkösd vasárnapján délután is tartottak 
előadást,

zsúfolásig megtöltötték a színházat a 
gyermekek és kísérőik.

A János vitéz egyik jelenetét adták elő ép
pen a színpadon, amikor egy ijedt gyermek
hang sikoltott fel a nézőtéren:

— Meneküljünk! Meneküljünk! Ki
gyulladt a színház!

~—l

A budapesti francia követ 
és százötven külföldi 
vendég viharkalandja 
a hortobágyi csárdában

Gyilkolt, pusztított és országszerte óriási 
károkat okozott a pünkösdi ítéletidő

A pünkösdi ünnepek alatt nagy esőzések, 
több helyen felhőszakadás és jég pusztított 
országszerte. A legnagyobb kárt Miskolc 
és Debrecen környékén, azonkívül a Du
nántúlon okozta a katasztrófáiig időjárás.

A Hajdúságban mindkét napon úgyszól
ván

szünet nélkül esett az eső.
A Hortobágyon

kísérteties színjátékban
.volt réaze

Gaston Maii gr as budapesti francia kö
vetnek és mintegy százötven főnyi 

svéd, olasz és francia vendégnek, 
akik autocarral haladtak Debrecenből » 
Hortobágyra és a vihar elől a hortobágyi 
csárda évszázados falai közé menekültek. 
A viharedzett, villámháritóval ellátott épü
letből nézték végig a külföldiek az égi tűzi
játék felejthetetlen élményét.

A debreceni villanyvezetékbe
tlx-Hzenöt helyen becsapott a villám 

és legtöbb helyen a városban a két ünnep
nap alatt

órákon keresztül szünetelt a villany
világítás.

A pályaudvar külső részét is érte az egyik 
villámcsapás, ahol éppen Nagy Mihály 
pályamunkás dolgozott. Nagyot valósággal 
isteni csoda mentette meg a haláltól, az 
utolsó pillanatban ugrott ki abból a vasúti 
kocsiból, ahová rövidesen becsapott a vil
lám.

Nádasdy József gazdálkodó kétlovas ko
csiján haladt Tiszacsegére. A falu közelé
ben

a villám agyonsujtotta
és a megvadult lovak tovább száguldottak 
a kocsival halott gazdájukat a bakon hur
colva. A falu végéiben sikerült csak meg
fékezni a megvadult állatokat.

A környékbeli falvakban több helyen jés 
pusztított, nagy károkat okozva a vetésben

Pünkösdhétfő délutánján Egerben és a 
környékén

óriási clklonszerü szélvész
volt, amely nagy károkat okozott a gyü
mölcsfaállományban és a szőlőtermésben. 
Késő délután a vihart felhőszakadás vál
totta fel.

Hétfőn a déli órákban nagy esőzés, majd

Pünkösd vasárnapján tartotta alakuló 
értekezletét a halálfejes „Tüzkereszt“

A Hétfői Napló jelentette elsőnek, hogy 
báró Berg Miksa és Czirják Antal országgyű
lési képviselők vezetése alatt megalakult nz 
ellenzéki frontharcos szervezet, a magyar Tűz- 
kereszt Szövetség. Az alakulat, amely egyelőre 
a független kisgazdapárt égisze alatt működik, 
Rákóczi-uti helyiségében pünkösd vasárnapján 
tartotta alakuló értekezletét, amelyen fontos

Olcsóbb lett az olasz 
„ Fill GGI “-GYÓGY VIZ, 

mert közérdek, 
hogy minden szív- és vesebajos, valamint 
gyomorbeteg és reumás alaposan kimossa 
szervezetét Nem hashajtó — soványit. 

Kapható mindenütt!

Pillanatok alatt óriási rémület lett úrrá 
az egész nézőtéren, a szülök legtöbbje ölbe
kapta gyermekét és

egymást letaposva rohantak a kijárat 
felé. A nagy tumultusban hat gyermek 
elájult, kilenc könnyebben megsérült, 

ezeket a színházi orvos és a mentők része
sítették első segélyben, majd hazaengedték 
őket lakásukra.

A pánik további elfajulását az ügyeletes 
rendőrtisztviselő akadályozta meg, aki el
rendelte az előadás félbeszakítását' és meg
nyugtatta a közönséget, hogy

vaklármáról van szó csupán.
A rendőrség most azt kutatja, hogy’ ki idézte 
elő a színházi pánikot.

■ML-

jégeső pusztított Szikszó és Abaujszántó 
községekben. A jégverés

nagy pusztítást okozott a vetésben.
A kárt eddig még nem állapították meg. 
Hajdúszoboszló város vajdazugi határrészén 
nagy jégverés volt.

Ezerötszáz katasztrálh hold elsőrendű 
buzavetést semmisített meg a jégverés, 

amely három óra hosszat tartott. A kár 300 
ezer pengő.

Csór község határában a mezőn legeltette 
tehenét Kajovszky Pál tizenegyéves fiú, ami
kor kitört a vihar. A fiú egy nagy nyárfa 
alá menekült, amelybe

a villám beütött éa a kisfiút megölte.
Győr környékén hétfőre virradó hajnal

ban, félháromkor kezdődött a felhőszaka
dás és megszakítás nélkül a reggeli órákig 
tartott. Időközben egy óra hosszat

mogyoró- és diónagysága jég
esett, amely a messzi környéken felbecsül
hetetlen kárt okozott a termésben. A gaz
dák mindenütt

30—50 százalékos jégkárt
jelentettek.

A Bakonyban szélvihar dühöngött, amely 
évszázados fákat döntött ki

és több helyen a fákat is magával sodorta. 
Baja fölött hétfőn, a délutáni órákban, 

hatalmas vihar vonult el. Az órákig tartó 
felhőszakadás az

utcák forgalmát teljesen megbénította.
A felgyülemlett viz a pincéket is elöntötte. 
Az eső hamarosan jégesőre fordult és a vil
lám is több helyen lecsapott Baja területén. 
Komolyabb károkat okozott a kisérő szél
vihar is, amely a külváros kerítéseit ron
gálta meg.

A baranyamegyei Hirics községet hétfő 
délután borzalmas felhőszakadás lepte meg, 
amely hatalmas víztömegével

elárasztotta a környékbeli mezőket és 
erdőket.

Szabó Mária hatéves kisleányt a mezőn ta
lált a felhőszakadás. A gyermek menekülés 
közben egy

vízzel telt meeszesgödörbe esett éa meg
fulladt.

határozatokat hoztak és érdekesen szögezték 
le céljaikat és elveiket. Hangoztatták, hogy az 
uj egyesület

nem Ismer faji ú felekezeti különbségeket, 
harcol azok ellen és nem engedi a fronthar
cos-problémát pártkérdéssé sülyeszteni. Kifo
gásolták. hogy a jelenlegi frontharcos szövet
ség csak annyit tudott elérni, hogy a hősi ha
lottak özvegye 5 pengőt, árvája pedig 75 fil
lért kap havonta. Kimondották az értekezleten 
azt is, hogy junius 11-éh, vasárnap a Vigadó 
nagytermében zászlóbontó nagygyűlést tarta
nak. A vezérlöbizottság elhatározta, hogy tel
jesen politikamentesen, tisztán gazdasági ala
pon kezdi meg működését. Megállapodtak ab
ban is, hogy mi legyen az uj frontharcos szö
vetség jelvénye. A jelvény meglehetősen haj
meresztő:
"halálfejet ábrázol, amely rohamsisakot 

visel.

(ápolására .. .

ELIDA SHAMPÖO

K A M I ILO FIO R 
A uAUkneli küton alhilinwfitM 
Kamilloflor Spacial Shampoo mac- 
tirtj* a haj ttrméauOM aranya* íJ- 
nyál é, azl viaaiavarizaolja, ha w4r 
el'ompull volna. Gy6r>yö'ü Mnyt a«J

B R U N ETAFLO R 
A tö'it ho|nok kiitül’ okókmaalai 
BrunataAo' SpazifllShompoo ragyogó 
mély fényt od ti o «d<*lbori»o MÍoó' 
oyolotoEol ioho oooi «O|HH ga*pó- 
bon juHoljo érvényt, Mély lényt ad

Báró Rerg Miksa országgyűlési képviselő, a 
szövetség egyik vezére a következő nyilatko
zatot tette az alakulással kapcsolatban:

— A szövetség megalakulását és az orszá
gos szervezkedést késlelteti a miniszterelnök 
ur betegsége. Az illetékes minisztérium még 
nem adott határozott választ arról, hogy nem 
gördit-e akadályokat a szövetség működése 
elé. Azt azonban meg kell állapitanunk, hogy 
egyelőre a legnagyobb megértéssel fogadták a 
bejelentést, hogy frontharcos szövetséget ala
kítunk. Gömbös Gyula miniszterelnök hazaté
rése előtt végleges álláspontjukat nem nyilvá
nítják az illetékesek.

Ettől függetlenül a szervezet
megtartja ■ vigadói aászlóbontó gyűlést,

Eladó Óbudán egy főher cégi kastély
A Kiscelli-utcán felkapaszkodva, a Sclimidt- 

kastély közvetlen közelében áll József Ferenc 
királyi herceg zöldre festett, modern stilusn 
óbudai kastélya. A csendes, romantikus helyet 
most mérnökök, vásárolni vágyók, ingatlan 
ügynökök keresik fel, a kastély ugyanis — 
eladó!

Óbudát a magyar történelem a „királynők 
városának" nevezi. Már 1156-ban Óbudán la 
kott a királyi család, mindaddig, mig állandó 
székhelyüket a budai Várba tették át. Nagy 
Lajos uralkodása alatt az anyakirályné lak
helyéről nevezték el „királynők városának".

Óbuda utolsó királyi lakója József Ferenc 
királyi herceg,

akinek a Bécsi-ut 124. számú házban kisérleli 
laboratóriuma van, telkének dombtetőn fekvő 
részén pedig Pogány Móric műépítésszel kas 
télyt építtetett.

A pazar kastély a domb oldalában épült és 
sok mende-mondára adott okot. Nemrégen 
tatarozó állványok takarták el a ház egv ré
szét. A megrongált vakolatot hozták helyre, 
mialatt kőmüvesmunkálalok is folytak. Ezzel 
kapcsolatosan az a tévhit terjedt cl a környé
ken, hogy a szomszédos Sc/imídf-kastély egyik 
földalatti járata, amely a főhercegi kastély 
alatt is elhúzódik, meglazult és ezért

a pöslyéni Ihermális kúra. Az 
iszap csökkenti a fájdalmakat 
és elősegíti a lobos izzndmá 
nyok felszívódását, gyógyulást 
eredményez

Olcsó pausálkurók, pengölefize- 
lés: Pöslyén fürdőiroda, Károly- 
körül 3/a. Tel.: 45-3-82 Keressen

tekintve, hogy még nincsenek megerősítve aa 
alapszabályok, nem mint önálló srövetséf, 
hanem mint a független kisgazdapárt fronthar
cos frakciója, amelynek neve: „Három Tör
vény Pártja", aminek a jelent/se, hogy három 
törvény hozását sürgetik a frontharcosok és « 
hadigondozottak érdekében. A nagygyűlésen 
báró Berg Miksa és Czirják Antal országgylú 
lési képviselők mellett beszédet mond vitéf 
Szokolay Kálmán ezredes, a három törvény
tervezet kidolgozója, továbbá vitéz Nagy Sán
dor nyugalmazott altábornagy, akit a vidéki 
szervezkedés vezetőjének kérnek fel. A nagy
gyűlésen az eddigi terv szerint rendkívül né
pes, esetleg ezertagu szervezőbizottságot vá
lasztanak.

a főhercegi kastély causrik.
A Hétfői Napló munkatársa felkereste a 

kastély építőjét, aki elmondta, hogy
a csuszáról szóló hir crak romzlndulaton 
alapulhat, mert a munkálatok mlndtteaae 
a szél által lehordott vakolat visszahelyezé

sére szolgáltak.
A királyi hercegi kastély elhagyottan, iío- 

moruan várja uj gazdáját. Ezzel a „királynőit 
városának" utolsó királyi lakója is elhagyja 
Óbudát.

Elek Jánm

Veszedelmes tűz,
két sebesült a gólya 
utcai vegytisztitóban 

Vasárnapra virradó éjszaka a Gő/yo-utca 13. 
számú házban levő Haller-féie vegytisztító 
üzem úgynevezett csavaróhelyiségében 

az elektromos dinamóból szikra pattant ki 
és meggyujtotta a szárításra fölakasztott füg
gönyöket.

A gyúlékony holmikon hamar végigfutott a 
tűz és pár pillanat múlva

lángban úszott a helyiség.
A műhelyben dolgozó két munkás, Weist 
László festőmester és Chlapati Márton csavaró
munkás segíteni akartak, de közben a lángok 
súlyosan összeégették őket.

Csakhamar megjöttek a tűzoltók, öt szer
kocsisai vonullak ki és két óra hosszat dolgoz
tak. mig a tüzet lokalizálták. Chlapatit éa 
Wciszt n mentők a Aófciu-kórházba bevitték.

fi Royal lilmszinházaKDan
n belügyminisztérium rendeleté foly
tán, mától kezdve

az előadások kezdete: 
ROYAL APOLLO, FÓRUM, 

DÉCSI és CASINO-ban
5, >48 és ’/jlO órakor,

a PALACE-ban
6, 8 és 10 órakor.
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SZÍNHÁZ-MOZI

Szomorú csütörtök oimniei Harmath 
Imre irta és Lakner Artúr rended a leg
újabb na^y nyári filntszkeccset, amelynek 
főszerepeit úgy a filmen, mint színpadon 
Gombaszögi Ella, Szokolay Olly, Szőnyi 
Lenke, Hátkai Márton, Básthy Lajoa játsz- 
szák,

A másik nyári flInMKkccca, amelynek 
forgatását még e hiten befejezik, a Rádluaé*  
elmet Forog a a Idegen, főszerepeit 
Radó Sándor, Peleky Kamill és Komlót 
Juci játsszák.

Salamon Béla társulata Indult először tur
néra vidékre és hétfőn már zsúfolt házak előtt 
mutatkozott be Szegeden.

A Péeri Nemaell Salnház befejezte szezon
ját, a*  évi mérlegből kiderült, hogy 204 ízben 
játszott prózai müveket, amely példátlanul áll 
h vidéki színházak történetében.

Az olasz és magyar aászlódiszbe öltözött 
Fiumében. Turbtico tartományi főnök je
lenlétében óriási közönség előtt mutatták 
be a „Hungária“-filmet és ez előtt Tassa 
Ferenc dr. tanár tartott tartalmas előadást 
Magyaroméig történetéröl é» az ősrégi 
magyar-olasz barátságról,

As óbudai Kisfaludy Színház bemutatta 
Körössy „Gsóklmrosgnö' cimü háromfelvoná- 
Bos operettjét; az író, aki egyben kiváló tehet
ségű táncoskomikus, maga játossa darabjának 
főszerepéi.

Az idei ssezón nagy művéstl eseményének 
Igérkesik Rallay Anna ssiniakadémiájának ha- 
Irltrevű/e junius tS-én délelőtt a Magyar Szin- 
hátban; a kiváló művésznő többek között há
rom magyar táncot kreált, amelyet az angol 
koronázási ünnepek alatt a Nemzetek táncai 
pirosaiban is bemutatnak.

X HÉT FILM ESEMÉNYE
METR0PGL1TAN. Operafilmet játsaik a Fó

rum. A nézőtér zsúfolt, mert a közönség, mint 
már annyiszor kiderült, valamilyen titkos szeiz
mográffal felfogja, hogy mit érdemes meg
nézni. Lawrence Tlbbet a film főszereplője, a 
Metropolitan csodftshanBU baritonistája pedig 
mint filmszínész nem Igen volt a legkedvel
tebb a pesti közönség előtt. Hossz szerepeket 
játszott, filrubonvivánokat. Most nem bonvi- 
vón, hanem egy küzdő, szegény kórisla, aki 
hosszú, keserves próbálkozás után végre fel
színre jut. A történet maga la érdekes. A 
Metronolltan kórusában észreveszi az igazgató 
hősünket. Káoszt egy szerepet. Szegény azt 
hiszi, hogy végre érvényesülhet, de az Igazgató 
elveszt tőle a szerepet azzal, hogy neki „név 
kell". Ugyanakkor az Opera egyik valaha ra
gyogó. de most már hangját vesztett csillaga Is 
megsértődik és ellenoperát alapit Philadelphiá
ban. ide viszi magával az opera diaszldensclt 
és egy csinos kis leányt, akivet Tibbet Össze
kerül. Nem tudják, hogy ez a leány egy dús
gazdag bnnkárcscmelc, aki feltette magának, 
hogy önerejéből csinál karriert. Amikor azután 
az igazgatónő cserbenhagyja a társulatot, Ö 
folyamodik np.|n csekk könyvéhez és ö menti 
meg szegény kollegáit. A ragyogó áriákon kí
vül a legangyalibb RZlnésrekhcn gyönyörködhe
tünk, az olasz menedzser és knrmester édes- 

. apja alakítása a legemberibb művészet. Ezt a 
' filmet valóban érdemes megnézni.

A HÉT TÖBBI FILMJE
A HÉT VILÁGCSODA. Wall Disney, a trükk- 

film ezermestere hét csodálatosan aranyos, 
tündér! ötletekkel tarkított színes kisfilmcl pre
zentál a Hóval Apollóban. Miki egér, a Három 
kis malac, az Éhes farkasok, majd a holly
woodi sztárok karikatúráiban fellépő állatse
reglet két órán át harsogó derültségben tartja 
n nézőteret Pompás kerek meséje van az apró 
remekeknek, az élet torrtiikre mindegyik ilyen 
trükkfllm gyöngyszem. Ha nem csalódunk, az 
egész nvarnt átjátssza ezzel a Royal Apolló. — 
ASSZONY! CSALÉTEK című társadalmi színmű 
Knv Francis és George Hrend főszereplésével 
középszerű. — REGI SZI'P IDŐK. A Palaec és 
«z Átrium huszonötévé*  apró ..filmesodákkal" 
szórakoztat. A közönség hangos derültséggel fo
gadja a magyar filmgyártás Őskorából szór- 
mázó kis magvnr remekműveket, amelyeken 
például Beregi Oszkár liheg és N'yárny Tóni 
di ámázik, valumlnt az ős Chaplint. Zlgottót és 
társait. Nagyon érdekes Ferenc József király 
temetéséről és Károly király koronázásáról ké 
szült egykori híradók. Keleti I.ás/ló nagysze
rűen tölti be az cgvkori kikiáltó szerepét. ■— 
< 0NT1NENTAL és CUCARACHA. Az óv két 
legérdekesebb, legszebb rcvüopcrcttje rcprizben 
és óriási érdeklődés mellett fut a Rádiósban.

KARTOTÉK lapok 
minden nyilvÁntartAsi célra LOVASOK 

MINERVA K«M«tk lAl.Jok.»oí

1. Amiről nem beszélnek 
a Bajor-affér kapcsán, 

miért üljön ott fon a nagy magyar színésznő?

történt ezután? 
a Magyar Szín- 
színház rendel- 
Néma leventét 

ezt a közönség

próbálta. Bajor be- 
leállította a próbá- 
a Néma leventét

májút 91 -én leve-

E HELYEN IRTUK MEG hetekkel ez
előtt, hogy Bajor Giti „szabadságot 
levelet" kapott a Nemzeti Színház igaz
gatójától, Németh Antaltól, aki levelében ki
jelentette, hogy a szezon további folyamán 
sajnos, uj szerepet már nem adhat Bajor 
Gizinek, másrészt pedig lejátszott szerepei
ben sem foglalkoztathatja at ország egyik 
legnagyobb színésznőjét. Levele végén 
igy búcsúzott el: A viszontlátásra a 
jövő szezonban. Mi •*■**-*

1. Bajor Gizi bejelentette 
háznál, hogy korlátlanul a 
kezésére állhat, tehát a 
addig játszhatja, ameddig 
megengedi.

2. A Magyar Színház csak május 17-ig 
számolt Bajor Gizi felléptével, ezért Balázs 
Sándor uj darabját 
jelentése után hirtelen 
kát és a szezon végéig 
tűzte ki műsorára.

3. Dr. Németh Antal ____
let irt a 'Magyar Szinháznak és Bajor Gizi
nek, ezekben a levelekben leghatározottab
ban leszögezte, hogy Bajor Gizinek csak 
heti három fellépésre adott további enge
délyt, igy a Néma levente heti hét előadás
ban nem játszható.

4. Wertheimer Elemér igazgató tárgyalni 
kezdett Németh Antallal, aki azonban min
den tárgyalás elöl a legridegebb 
formák között kitért és a kultusz
miniszter döntésére bízta azt, vájjon Bajor 
Gizi játszhat-e a Magyar Színházban vagy 
sem.

Ezek a csupasz tények. Wertheimer 
Elemér kedden délelőtt tiszteleg Hóman 
kultuszminiszternél, akit általában igen 
gyakorlatiasnak tartanak s igy talán nem Is 
szükséges az az utravaló, amellyel a Bajor 
Gizi és a Magyar Színház jóhiszeműségét 
és kétségtelen igazságát támogatni akar
juk. Néhány megjegyzésünk azonban van:

a) Szükséges-e alkalmazni a rideg para
grafusokat, amelyek otthonülésre 
kényszerítik Bajor Gizit anélkül, 
hogy a Nemzeti Színház foglalkoztatná?

b) Elképzelhető-e, hogy a Nemzeti Szín
ház és a kultuszminiszter d e r é k b e n 
törje ketté egy olyan színpadi mű 
karrierjét, amelyhez hasonló irodalmi siker 
talán húsz éve nem volt magyar színpadon?

c) A Magyar Színház lejátszotta a színé
szeivel szemben kötelező kilenchónapi 
Időtartamot. Most már nem a színháznak, 
hanem elsősorban az Írónak, színésznek, 
munkásnak és a színház körül élő embe
rek tömegének létérdeke a színház 
nyitvatartása. Ki vállalja a fele
lősséget, hogy tisztán atért, hogy a 
Nemzeti Színház Igazgatójának „Igaza 
legyen", bezárjon a Magyar Színház, amely 
a Júniusi Hetekben szinte egyedül van 
hivatva a kitűnő magyar „báráck > tt c‘~ 
gúny és természeti szépségeink mellett a 
magyar kulturfölényt hirdetni. Mert szinte 
példátlanul áll a magyar színházak törté
netében, hogy egy magyarnyelvű prózai 
előadást ennyi külföldi látogasson, akik a

Thomas Mann 
felolvasóestje 

vnnArnap, június 7-ín 8 órakor a B'lváro.i 
Stlnhilrbnn: „Joieph In Aegyplen . Wí'*  
a srínbAr. pAnztArÁnól a Jegyirodákban 
válthatók. «■■■■*

• Junius 21-én zár az Arizona: tehát mielőtt 
nyaralni megy, okvetlenül keresse a népszerű 
csodabárt, hogy kellő jókedvvel felszerelve in- 
dúlhasson kellemes nyaralósóra. Rosenyay igái 
gntó a csonka hónapra is kivételes produkciók
ból óllitotta Össze műsorát, amelynek minden 
száma nagy sikerrel Illeszkedik az Arizona ra- 

keretei közé.

Az Ember harca 
az AnyafUd áldásáért!

Kenyér!
l’nltcd ArtiBts-Trlcolor-Hlm

Jön! Jön! 

számukra készített idegennyelvü brosúrák
kal pontosan követhetik a darab tartalmát 
s akik az előadás végén számtalan ízben 
az elragadtatás fortisszlmójával nyilatkoz
nak a magyar nyelv zengő szépségéről.

//. Meghalt vagy csaü kivándorolt as. operett ?!
FEDAK SÁRI, a legutóbbi idők 

néma primadonnája tegnap megszólalt. 
Elégikusan bús nyilatkozatában kitért 
ugyan a kérdés elől, amely tőle szinte ért
hetetlen visszavonulását firtatta és meg
oldhatta volna azt a Fedák-rejtélyt, 
amelyet éppen múlt héten e helyen tűz
tünk napirendre, mégis igen érdekes meg
állapítást kockáztatót meg. Ez pedig az: 
at operett már régen halotti

Valóban, ha visszanézünk az idei ste- 
zonra, meglepetéssel állapíthatjuk meg, 
hogy négy prózai színházunk a komoly 
színpadi műfajjal aratott sikereket, eszel 
szemben szinte kivétel n IkOl balsikerekét 
vezettek azok a próbálkozások, amelyek a 
magyar operett kétségtelenül nagy múlt
jának folytatását kisérették meg. Azt le
hetne hinni, hogy a közönség elfordult a 
legkönnyebb műfajtól, pedig csak a pro
dukciókkal nem volt megelé
gedve. Kevés kivétellel kihalt vagy ki
vándorolt a magyar operettnek az a vezér
kara, amelyik oly nagy sikerrel és oly sok 
győzelemmel tartotta magasra a magyar 
operett zászlóját. Valljuk be, nincsenek aj 
színésznőink, nincsen elég uj primadon
nánk, szuberttünk, táncos komikusunk, 
legfők ppen pedig bonvivánunk, akik el
hitetnék velünk a hihetetlent: az operett
mesét. Kivándoroltak vagy nincsen jó után
pótlás? KI tudja?!
Magyar muioiha

Offanbach
színházában

foglalása.

Szorosan ide tarto
zik Lajtai Lajos, a 
kiváló fiatal magyar 
muzsikus párisi hon- 

Lajtai Lajos másfél évvel ez
előtt vándorolt ki és most rövid „látoga
tásra" hazaérkezett. Ml történt e másfél 
év alatt, az klklvdnkozlk „A magyar kar
rierek külföldön" cimü sablonból.

Ott kezdte, hogy hóna alatt kottáival 
beállított a Nouveauté s-szinház igaz
gatójához és ebben a pillanatban ott tart, 
hogy Páris legelőkelőbb operettszinháza, 

~ • várja tőle at
Ezt a

a Bouffey Partéién 
1936/37-es szezonsláger-operettet. 
színházat Offenbachnak építették, Offen-

III. Mégegysxer: a Vigszinfiást negyven éve
H BT FON RE00EL Mise, mily- 

nyomású kis könyvet hozott a posta. Köny
vet? Többet annál: szlnháztőrténelml do
kumentumot, Hunyady Sándor művét írás
ban és képben a Vígszínház negyven 
évéről. Lapozzuk a gusztusos könyvet, 
lapottuk a magyar színházt kultúra lap
jait. Ahány sor, ahány oldat, annyi meg
lepetés.

Tudja-e azt a mai, vagy akár a tegnapi 
színházi generáció, hogy például Blaha 
Lujza és Jászai Mari is megszólalt azokon 
a deszkákon, ahol a magyar színpadok 
összes jelesei szerepet és művészi szószéket 
kaphattak. Megtudjuk, hogy 1901 február 
8-án Hercztg Ferenc öcskay brigadé- 
rosa nyitotta meg a magyar színpadi szer
zők útját ama magyar közönség felé, amely 
eddig idegen tudott lenni a magyar da
raboktól. 1902 november 28-án, a Dok
tor ur premierjén indult világkarrierje 
felé Molnár Ferenc, aki harmincnégy év 
után a Csoda a hegyek között című da
rabja nélkül Összesen tizennégy színpadi 
müvével 939 estén bűvölte el a közönséget. 
Itt mondta ki az egyik próbán először 
Dl t r ói Mór rendező a bűvös Igét: VI- 
gy á z z fiam, fals vagy, szere
pet mondást! Ez meglepően uj do
log volt akkoriban, hiszen addig ez nem 
voll vád s inkább azt követelték a színész
től, hogy szavaljon, hogy szerepet mond
jon. A modern magyar színjátszás született 
meg ezen a délelőttün. Milyen hihetetlen 
ez a passzus, amit a Faludi-rezslmről mond 
Hunyady:

„A Faludt-rezstm derekán a Vígszínház 
már kétségtelenül a város kedvence. Meggy 
piros-arany nézőtere csupa vidámság és 
meleg sugár, a vállalat olyan pompás for
mában van, olyan életerőtől duzzad, mint 
egy kis olasz renaissance köztársaság. Jel
lemző a viszonyokra, hogy elővételi dlI van.

És végűi:
d) ami r öl nem beszélnek. Né

meth Antal dr.-nak hét hónapig elég ideje 
volt foglalkoztatni a rendkívül nagy anyagi 
erőkkel rendelkező Nemzeti Színházban 
Bajor Gizit. Ha jól tudom, összesen 
huszonnégyszer játszott itt a művésznő és 
ez, csak havi 3000 pengős gázsit alapul 
véve, esti 1500 pengős fellépti*  
díjnak felel meg. Nem lehet most a 
Magyar Színházon és vele együtt a magyar 
színházi kultúrán ütni azért, mert szegény 
országunk szegény színháza hollywoodi 
sztárokat megszégyenítő felléptidtjjal hono
rálta azt a színésznőt, aki ezt a gázsit 
nem a saját hibájából nem dol
gozhatta le. Nem lehet most otthon
ülésre kényszeríteni az ország kivételes ér
tékét csak azért, hogy egy rosszul értelme
zett fegyelem érvényesüljön vele szemben, 
ellenben hét hónapon át gyakran kellett 
volna felléptctnl az ország első színpadán 
Bajor Gizit a magyar színházi közönség 
gyönyörűségére.

bach műveit adták elő benne először és 
ha a nemzetiszinhdzi múlt tradícióját a 
könnyű muzsikára dthangszereljűk, akkor 
ez a tradíció szorosan rokon a Comedie 
Frarifalse történelmi renoméjával. Eb
ben a színházban még soha ma
gyar szerző nem került színre, 
de Idegen is alig. Mit kellett dolgoznia, mit 
kellett produkálnia ennek a joviálisán mó
léit, fiatal magyar muzsikusnak, hogy ez az 
emíéketben gőgösen konzervatív és a má
ban olyan fényűzően gazdag színház or- 
cheeteréböl felzendülhetnek Lajtai meló
diái. Milyen hosszú ez az ut, milyen rövid 
Idő alatt. De mondjon erről az útról va
lamit maga Lajtai is:

— Másfél év után meghívást kaptam, hogy 
André B ar d é nevű, kitűnő francia lib- 
rettistával csináljam meg a „Papi-mami" 
cimü operettet. Mikor az operett kész volt, 
kiderült, hogy az egészet el kell 
dobni, mert húsz évvel ezelőtt teljesen 
hasonló témájú darabot már nagy siker
rel adtak elő Párisban. Ott álltam Párti
ban minden nélkül. Rettenetesen és 
irtózatosan kellett dolgoznom 
az idegen tengerben. Végre a Nou- 
veautés klhotta a „Tonton" cimü operettet 
s bár ennek százhuszadtk előadása után 
meghalt Dramcn, a nagy francia komikus, 
at operett főszereplője, még százhúsz
szor ment a darab. Utána rögtön megvet
ték a La Poule („A tyuk") cimü operettet. 
(A tyuk kifejezésében rokon a párisi és a 
pesti argót.) Ezt at operettet Henry Cliris- 
tinével együtt írtam, de csak társszerzőm 
jegyezte a darabot, mert a francia szerzők 
törvénye értelmében kétszer egymásután 
idegen szerző nem kerülhet színre ugyan
abban a francia színházban. Hol va
gyunk mi az ilyen érthetően so
viniszta állásponttól! Ezután 
jött a Bouffay Párisién ajánlata s itt már 
saját nevem alatt írhatom a következő év 
operettjét. Mert itt egy darabot egy vagy 
két évig játszanak. Ennyi az egész.

És azt mondják, meghalt az operett. 
Nem! Csak kivándorolt!

meg-uj kezdet

BELUGYM1NISZ- 
mcffjutalmazott

ha valaki már a hét közepén akar gondos
kodni a szombatesti zsöllyéjéröl, 10 per
cent felárat kénytelen fizetni.

igy fejezi be Hunyady:
... mintha e jubileum nem a múlt meg

koronázása, hanem egy 
nyitó előadása lenne ..*

A 
Még ex történt TÉR

a héten: két magyar filmet. Ká
dár Levente miniszteri 

osztályfőnök javaslata alapján az utolsó 
években készült magyar filmek közül az 
V j f ö l d e s u r és a C a f é Moszkva 
című filmeket jelenlclte ki a legjobak- 
nak. Az Uj földesur gyártója Hirsch és 
Tschuk filmkölcsönző vállalat 13.000 pengő 
értékű, a Café Moszkva gyártója pedig 
Guttmann Manó, a Pátria-filmkölcsönző 
tulajdonosa 5000 pengő értékű jutalmat 
kapott. A két díjnyertes rendező Gaúl 
Béla és Székely István. Ez alkalom
mal megírjuk ezt is: néhány héttel ezelőtt, 
amikor a filmsajtót a belügyminisztérium
ban vendégül látta Kádár Levente minisz
teri osztályfőnök, egy nyilatkozatában 
analógiát vont a százéves magyar színház 
és a néhány éves magyar filmgyártás kö
zölt. Azt mondotta, hogy ahogy száz év 
előtt a német nyelvet hihetetlen erőfeszí
téssel, jóllehet sekélyéé magyar müvekkel 
mégis csak kiszorították a pesti színhá
zakból, úgy a magyar film van hivatva 
most az idegen nyelvet száműzni amagyar 
mozik vásznáról. „Sajnos a mostani ma
gyar filmgyártás nagy része olyan gyenge 
művekből áll, amelyeket mindenáron 
javítani, nemesíteni kell." Várjuk ezt a 
nemesítő munkát, amelynek dicséretes 
előfutárja ez a két megérdemelt jutalom.
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Ufaladfai úkktU, 1
2
1

1
1
1

Strand- is teniszöltöny 
jo mosó koverkotW, gabardenból, A 
creppvAszooból, vagy lonkouipo-
Ucioló' (kabát és nádiig) r. P ■ “!

Paplanlepedó buMt 5.80
Nagy pAröahuzat — — — 2.58
Kerti abrosz darabja------ ---- 2.58

Angolos mintás Síével _ 
kooitűnro te térti oport Öltönyre?) Hl] 
tM cm nöloo .~ W,UU

Afrika rfflröíft keim. tSrtiC fiA 
öltönyre te nölkomittnire UOomn U*0U

Selymek 
mAtolyem fonalból 

Krepdesln sima sslnok- j jg

Sporting: wSízF
aoo-ttSvéei pamattrikóból. hosea O.

v a.as n « *■  1—■ ■ ■■ -

róo

„Szintűm" 
köslsfoért 

tompaufoyfl 
Mkőmtaelyvm 

ingünk 
alma 
uinekben

„Tl»xa“ 
dl vateaikss 
trtkömtealyaa- 

tog. négy elegáns 
ezJnbejj

nPlaiama" 
Rtfloy, stólai 

dhétatikm, 
papi Inból,

fehér, fetaíte. srtrU, tattá

finnUnetle i».rtí<s.aW< oUpon. dlr.nntko.
Pu.lInlH. 2 Rslldml, Bírna fasztelljiinekboa 
X.llrl.. a tallérral, k

•*  •••*  ’ipon,divatost kosával
pupgminn "3 ganerrai, biuu* jraoz.»o'>:.’«.LüGlíboa 
Zefirlng " gallérral, kockás ée csikóé mintákkal

Divatos nyári 
szandalett

Kék, mogyoró, barna, pinm, 
te Mnte bteWl, ébre •«*-  

tinti fiúén.
3S4B1 «-<■

4kBtenb«s« 
fazonban 

magnó, félmagae, 
vagy trotőrsarokkal, 

fehér, 
fekete, 

kombimén 
színekben

UtgfaB fontak.
Jó minőségek

Szövetek
Tlaata gyapjú gyöngy*  

sxávésÖ, kompié óin jjfi 
ruhakelme, <iTatMinekb.nA.3V

II

JMtKA 
öltöny 

a nvúr 
jienitidílB 

könnyű, nollős, 
nem pyürödtk, 
szí táv ász ónra 

dolgozva, 
(kabát éa nodrtg) 
divatos bőrövvel

kg Llsxl Ogg----- - -.88
kg Ríxs---------—.88
kg Tarhonya
3 tojáfloS ... ._ — —.88 
kg Csőtésxia
2 tojá»oa ... ... — —.88 
kg Levesléssta —.77 
kg MDCs. Cikória-.88 
kg MDCs. Maláta 
kávé ........... —.44

Ve kg Csokoládépor-.88 
•/.kgKakaó  _-.88 
•/, kg Élcsokoládé .88 
10 dkg Pörkölt kávé-.86 
< , kg Dióbél ----- -.77
ili kg Paprika éden

nemes, államilag zárolt—.46

Csemege
Ve vágható 

vegyes lx—----- —.88
V. kg Méx (ü.b.28f.) -.88
•/> kg Málnasxórp 

kimérve - ------------- —.88
3 doboz ‘/jotM

sxardlr'
1

sxardlnla--------- —.14
dobos Ólait 
ssardlnia(17 dekáé)— .58 
dobos Portugál 
sxardlnla(20 dókáé)—.70 
doboz Huskonserv 
l/4-08 — ......... ——.44
kg Traplsta-sajt 
(sovány) — ...------ —.88

*/. kg Magyar 
ementáli ...

1 kg Rábaköal 
sxaláml ...----- 2.98

kg Dlsxnóxslr — 1.58 
üt. «»Icát...----- —.«#

ÍPrmizeon betét 80 f.) 
xllvalx___...-.88

100 U... bdlOtthOi
8 ív befBzö hártya i fii
100 drb gumigyűrű — UH 
100 drb címke 1
10 Ív pergament P*P tr) QQ 
1 gombolyag zsineg | — níl 
100 drb cimke ’ ,ÜW

Marákén rendkívül hálás 1 QG 
sima ruhaanyag — — — ,,3Ü

Divat Imprimó mintáén QO
ke ropd PH In rmiUrtl o1«ó teon4«2U

Krepon külön tegeesógta ru-0 nO 
hára én kompiéra _ — _-v«jU

Mosó ruhaanyagok
Moaédalén _ - ------- I «
Bálim «• Inaié----- I
Qoldb.rg.r „Strand** -i nn 

ruha- és pongyolakelme ... «•**
Goldberger „lltuslon" i iö 

crep műselyem------------ — “w
Ooldborgor .,Flo«on“ óh 1 CG 
Felmayer „Műveletté" I.UO
Goldberger „Linón" . .. 

rnh»- és komplöeídonféf, mlnUs, J Jll méter*  B.60, sima .................C»fcV
Cérna dlerndll 1 át

kockás és virágon — _ _ I.tV
Lenvásxon 1 CG

ruhára és kosztümre — — l-W
Butorkarton métere _  _ —.78

JHJSTWIt
ÖI.TÖHV

pehclyköanyfl nyárt 
újdonság (kabát ée 
nadrág) divatos bőr

övvel

„Európa ‘ öltöny
Unom szövésű, könnyít nyári gs £B 
szövetekbe.), a logujabb fazonok- rSlfr 
bán, kabát és nadrág _ P Ifw1

1 kg Sxlnsxappan —.77
1 cs. Mandula- 

sxappan (60 dkg)..—.88
1 cs. Lanolln- 

sxappan (5 drb) ——.88
1 doboz Phönlx 

tlsxlltó por----- —.88
1 Üveg ’/to-es t*"»-  tlsxtitó_______-.66
20 drb MDCs. légy

fogó — .- — —.44
Ha még nem kapta meg, úgy

szines, kénes nyári árjegyzékünket
vidékre postán dljm«tee<m kaldjdk

WII<,VBM MERSEMOT 
molyeaákot. Rshijte a e en 
■Olyok ellen f'.életSOM meg- l| Jlll

Beyen jzaódiwiin/d*  
nyári dfvafu/4f<mod0«xf 

magéfhoxfak

■■■■■■■■■■■■■■■mi

Postai megientfelSaekei utSnvél.ilat .ifillltunk. is., pengőn felüt dl|mente>en
kérje

k
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Tovább süllyed
a hőmérséklet

A Meteorológiai Intézet jelenti hétfőn: 
Budapesten hétfő délben a hőmérséklet 17 
Celsius-fok, a tengerszintre átszámított lég
nyomás 756 milliméter, alig változik.

Várható időjárás a következő huszon
négy órára: Hazánk nyugati felén élénk 
északnyugati-északi, délkeleti részen keleti
délkeleti szél. A hőmérséklet nyugat felől 
kissé tovább siilyed. Holnap — ugyancsak 
nyugat felől — az időjárás némi javulása 
várható.

príma vászonból. mérték utón próbákkal készítek. 
Budapest, Teréz-körut 35. földszint 8.

— A QUEEN MARY NEM TUDTA 
MEGSZEREZNI A KÉKSZALAGOT. A 
Queen Mary angol hajóóriás hétfőn délután 
négy órakor befutott a newyorki kikötőbe. 
Az utat 4 nap 12 óra 24 perc alatt tet*e  
meg és igy nem tudta megdöntefii a Nor- 
mandle rekordját. Kr. óceán Kékszalagja 
tehát továbbra is a franciáké marad.

— Liszt- hangverseny az egri dóm előtt. 
Pünkösdvasárnapján este gyönyörű Liszt- 
hangversenyt tartottak az egri dóm előtt. 
A szabadtéri koncerten közreműködött 
1206 énekes, továbbá száztagú szimfónikus 
zenekar, öt filléres vonat ötezer érdeklődőt 
hozott az ország minden részéről, összesen 
hétezer hallgatója volt a hangversenynek, 
amit a rádió is közvetített.

— AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS EGYENLŐ
SÉG BÉKÉJÉT HIRDETTE HÉTFŐN 
LÉON BLUM. A szocialistapárt pünkösdi 
kongresszusának legkiemelkedőbb esemé
nye Léon Blum jövendő miniszterelnök 
nagy beszéde volt. Léon Blum hangoztatta, 
hogy a francia szocialisták, akik hűek ma- 
!adtak az internacionáléhoz, az igazság és 
egyenlőség békéjét akarják, az osztatlan és 
leszerelt békét.

— Szmrecsányi Miklós meghalt. A budapesti 
Vöröskereszt-kórházban pünkösd hétfőjén meg
halt Szmrecsányi Miklós nyolcvankétéves nyu
galmazott miniszteri tanácsos, Szmrecsányi La
jos egri érvek fivére. Szmrecsányi Miklós Eger 
díszpolgára volt, tagja a képzőművészeti ta
nácsnak és ismert művészeti szakértő. Holttes
tét Egerbe szállítják és ott temetik el.

— A kártyaparti vége: bicskázás. Dtir- 
rsánszky Ferenc gyárimunkás és Csánki Fe
renc kőmives Rákospalotán kártyázás közben 
összeverekedtek. Durzsánszky Csánkit a karján 
sebesitette meg, Csánki pedig bicskájával föl- 
hnsitotta Durzsánszky hasát. A szurkálókat első 
segélyben részesítették, azután bekísérték őket 
a főkapitányságra.

— A gyógyszerészek Egerben tartják köz
gyűlésüket. A Magyarországi Gyógyszerészek 
Egyesülete e héten, junius 5-én, 6-án és 7-én 
Egerben tartja 60. jubiláns közgyűlését.

— Rozgonylnól 3 kabinetkép 5 P. Kálvin-tér5
— A kalocsai Népművészeti lláz felavatása. 

A kereskedelmi kormány rövid idő alatt inár 
a harmadik Népművészeti Házat avatja és ál
lítja a népművészet és idegenforgalom szolgá
latába. Mezőkövesd és Kiskunhalas után a vi
lághíres kalocsai népművészet számára épült 
stílusos otthon, ahol a nálunk megforduló ide
genek együtt lalálják e vidék háziiparának min
den szépségét. A kalocsai Népművészeti Házat 
junius 7 én d. e. Zichy Gyula kalocsai érsek 
szenteli fel nagy ünnepségek keretében és 
dr. Winchkler István keresk. miniszter adja át 
rendeltetésének. Az ünnepségek keretében né
pies szokásaikat, gyermekjátékaikat, dalaikat 
és táncaikat is bemutatják a kalocsaiak. Az 
IBUSZ autóbuszkirándulást rendez az ünnepsé
gek alknlmából Az ebédet és belépőjegyeket 
is inagálmnfoglaló részvételi dij: 20 pengő, 
.legyek válthatók az Autobus Tours irodájá
ban, Vörösmarty-tér 7 és a MÁV hiv. menet
jegyirodákban.

Magánüzem vagyok, terhelm 
nőttek, de nem drágítok —

Dltrlchsteln

— Tropltcx férfiöltöny mérték szerint rendel
hető 38 P ért pehelykönnyű gyürhetctlen szöve
teinkből remek szabássnl, elegáns és Ízléses ki
vitelben. Kellemes viseleti Ruhnkcreskedelmi 
Vállalat Ferenc körút 39. I.

— Pénzt tatái ■ krcdencben eldugva! ... 
Melyik háziasszony nem tart szekrénye aljában 
régi, sérült, hibás evőeszközt amelyet érték
telennek tart: a vendégeknek nem meri már 
adni és inkább csak kegyeletből nem dobja 
ki . . . Mindez most pénzt jelent készpénzt éri 
A Wel'.ncr Alpacca Rt mától kezdve uj evő 
eszközre cseréli be a regi, használt, hibás evő 
eszközöket és a vételár 25% át betudja az uj 
áru értékébe Az akció csak junius 11 ig tart' 
vigyázzon a Weltner világmárkára!

U|abb véres zavargások 
Palesztinában

Jeruzsálem, junius 1.
A pünkösdi ünnepek alatt 

ujabb aiilyos zavargások 
voltak az ország különböző részeiben. A za
vargások

Ismét számofi halálos áldozatot 
követeltek.

Jeruzsálem zsidónegyedében az arabok 
megöltek 

egy németországi származású zsidót. A meg
gyilkolt zsidó férfi

a huszonhetedik zsidó áldozat
a zavargások kitörése óta.

Különböző városokból és községekből je
lentések érkeztek a felkelő arabok és rend
őrök összetűzéseiről, amelyek során 

hét arab felkelő életét vesztette.
A felkelő arabok pünkösd első napján

Újra kapható a „Lidó“, az elegáns 
nyári férfiöltöny, amely már eddig 

is meghódította a közönség ezreit!
Megnyugvással állapítjuk meg László Sán

dor férfiszabómester (József-körut 45. szám, 
(Isőemcleti sznhótermében) azon igyekezetét, 
hogy számol a közönség teherblróképességével 
és árait ehhez mérten szabja meg.

Erről győződtünk meg a fent Jelzett, mér
ték szerint dolgozó férflszabómestemél, aki a

— Magyar turista halálos szerencsétlen
sége Németországban. Münchenből jelen
tik: Muchmayer Jenő 61 éves magyar ál
lampolgárt a Notkar-csucs közelében hol
tan találták. Valószínűleg eltévedt hegymá
szás közben s az ismeretlen terepen lezu
hant.

— Két diák életmentő bravúrja. Berta 
Istvánná bajai lakos hétfőn délután a bajai 
Duna-csatornába zuhant. Deák István 10 
éves és fglói Zoltán 12 éves kisdiákok éle
tük veszélyeztetésével mentették ki Bertá- 
nét a Dunából. A mentők a kórházba szál
lították, ahol meghalt. Valószínű, hogy az 
idős asszony elszédült és igy zuhant a Du
nába.

— Herényi György: Az énekkari műveltség 
kezdetei. Molnár Antal szerkesztésében megje
lenő Népszerű Zenefüzetek hatodik kötete Ke- 
rényi György zenekultúrái munkája, amely a 
ma már az operaszinpadra visszaszorult kóru
sok életéből ad egy-két mozaikot. Elragadta
tásában magával az élő természettel azonosítja 
a többszólamú zenét. Túlzásai ellenére is azon
ban a rutinirozott körvezető sok tanulságot me
ríthet a tanulmányból, (e. y.)

— Orvosgyűlés Győrött. Az Elmeorvosok Or
szágos Szövetsége pünkösd vasárnapján Győr
ben országos kongresszust tartott dr. Jágó Ist
ván elnöklésével. A kongresszuson Haits Emil 
dr., a győri kórház elmeosztályának a veze
tője tartott nagyobb előadást.

— A külföldi sajtó Magyarországról. A lég 
utóbb ittjárt külföldi újságírók közül a napok
ban J. Troesch a „Journal de Geneve" és .1 
Withers n „Sunday Dispateh"-lmn közöltek 
hosszabb cikkeket magyarországi benyomásaik 
ról. A ..Journal de Geneve"-ben J. Troesch 
„Magyar tavasz" cimmel különösen a magyar 
vidék szépségeit vázolta és megemlékezett a 
külföldi újságírók tiszteletére rendezett tatai és 
zebegényi kirándulásokról. A tatai szabadtéri 
előadásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy 
az Esterházyak nagyúri Ízlése, a többszúzéves 
múlt szelleme és a természet szépsége együtte
sen intim és nagyszerű varázst kölcsönzött a 
Tatán rendezett szabadtéri előadásnak. — 
G. Withers a „Sunday Dispatch"-ban pedig a 
csikósok dicséretét zengi, „akiknek élete épp
oly kemény és festői, éppoly egészséges, mint 
a nomádoké; a honfoglaló Árpád harcosainak 
erejével bírnak, akik ezer évvel ezelőtt végig
sepertek Ázsián, kercsztültörtek a Kárpátokon 
abba az országba, amelynek áldott földjét az 
utódok voltak hivatottak évszázadokon át a 
Kelet felöl és Nyugat felől betörő ellenséggel 
szemben megvédeni". A „Sunday Dispatch" ki
váló munkatársa azután részletesen leírja Bu
dapest régi fürdőkulluráját, kiemeli, hogy a 
megvár főváros a világ legnagyobb fürdővárosa, 
amelynek csodás termáiban évente sokezer kül
földi nyeri vissza egészségét. Végül pedig a 
lcventemozgalom fejlődéséről számol be és 
megállapítja, hogy ugy a leventék, mint a le
venteoktatók „töretlen szellemben végzik mun
kájukat az ignzságtalnn békével sújtott, lova
gias magyar nemzet között"

— Gyermektombola nyeremények, apró, olcsó 
meglepetések, társasjátékok, nagy választékban 
Minerva Papiráruházban. Budapest, Kossuth 
Lajos-utca 20., Asloria-szállóval szemben.

— Felhívjuk olvasóink figyelmét László 
Sándor 40 éves urlsznhóságáro, Józscf-körul 
45. sz , akit mindenki a legnagyobb bizalommal 
kereshet fel. mert szakképzett munkásokkal 
készít legdivatosabb tavaszi szövetekből mérték 
után, remek szabással 40 pengőért ferfiruhát

Letartóztatták az arab 
nacionalisták vezérelt

számos középületbe
bombát dobtak,

amelyek nagy anyagi kárt okoztak. Attól 
tartanak, hogy az arabok

kikiáltják az általános sztrájkot és az 
arab városi tisztviselők Is csatlakoznak 

a sztrájkhoz.

Számolnak azzal, hogy valamennyi arab 
polgármester is benyújtja lemondását.

Á pünkösdi ünnepek alatt az angol ható
ságok ufásítására sok arab nacionalista ve
zért letartóztattak.

Palesztina gazdasági élete nagyon meg
érzi a már közel

hét hét óta tartó sztrájkot.
Gazdasági körökben azzal számolnak, hogy 
a kormányzat kénytelen lesz moratóriumot 
hirdetni.

nagy választékban nála lévő pehelykönnyű 
divatos nyári szövetanyagból, amely nem gyü- 
rődik, kellemes viselet, többszöri próbával ké
szít rendelésre mérték szerint rcmekszabásu 
férfiöltönyöket 40 pengőért.

Csak elismeréssel üdvözölhetjük a 40 év 
óta fennálló céget.

— A győri színház igazgatója rerdezi az 
abbazlai ünnepi játékokat. Sziklai Jenőt, a 
győri színtársulat igazgatóját az abbaziai 
ünnepi játékok rendezésére meghívták. 
A győri színtársulat igazgatója már el is 
utazott Abbáziába.

— VÉGE FELÉ KÖZELEDIK A PÁRISI 
SZTRÁJK. Hétfőn már csak mindössze hat 
üzemben folytatták a munkások a sztrájkot 
s az összes sztrájkolok száma ötezer volt. 
Frossard munkaügyi miniszter elnöklete 
alatt pünkösd mindkét napján egyeztető
tárgyalások folytak és a megegyezés létre
jött.

— Képviselői beszámolók. Törs Tibor, a 
megyaszói kerület képviselője a pünkösdi ün
nepeken kerülete több községében tartott be
számolót és választói mindenütt nagy szeretet
tel fogadták. Pünkösd hétfőjén Hernádnémeti- 
ben az ott rendezett dalosverscnven jelent meg. 
Mcskó Rudolf, a gyömrői kerület képviselője 
Tápiósáp és Tápiósüly községekben tartott be
számolót.

— Rossz volt a revolvergolyó — nem sike
rült az öngyilkosság. Kispesten, a Zrínyi-utca 
103. sz. házban Fally Ludmilla 45 éves zon
goratanárnő mellbelőtte magút, de csak erős 
ütést érzett a mellén, egyébként baja nem tör
tént. A szerencsésen végződött esetnek az a 
titka, hogy Fally Ludmilla a töltényt már har
minc éve őrizte és ezalatt az idő alatt a patrón 
tönkrement.

— Megölte a telefonvezeték. Hatvan mellett, 
a nagygombosi uradalomban Burda Mihály 
tetőfedő nedves talajon állva, megfogott egy 
leszakadt telefonvezetéket. Az elektromos áram 
azonnal agyonsujtotta.

— Hív az északi fény! Egyszer, ha csak két- 
három hétig is vágyakozunk kimenekülni a 
köznapiság börtönéből és szeretnénk kimerüli 
idegeinket inegfiiröszteni a természet áldott 
csendjében. Ez a kívánsága mindazoknak, 
akiknek a mai idők hajszolt munkájábán nincs 
módjuk arra, hogv a bennük felhalmozott ki
merültséget kipihenjék. E kívánság sehol oly 
tökéletesen nem teljesedhetik be, mint a Ham
burg—Amerika Linie egyik luxusgőzösén, az 
északi vidék csodálatos világában.

9 rettenetes Fedor
Kellér Andor
új életregénysorozata

ma kezdödifi

ZUBOV1TS FEDOR kalandos és humoros életének 
érdekfeszítően megírt izgalmas története.

Véres botrány 
a bíróság folyosóján

Egy fővárosi ügyvéd és egy ismert fogász 
véres bírósági botránya került szombaton a 
büntetöjárásblróságon Csépay biró elé. Az 
ügy vádlottja dr. Strauss Ödön ügyvéd volt, 
akit Mórlfay Sándor diplomás fogász feltűnően 
súlyos becsületsértés miatt jelentett fel.

Dr. Strauss Ödön tagadta bűnösséget, majd 
előadta, hogy egyik ügyfelének Mártfay Sán
dorral a Kerepcsi-uton társbérlete volt, amely- 
bői kifolyólag pereskedés keletkezeti. Márt- 
fayék ki is vonullak a bérletből és az ügyvéd 
a telken maradt ingóságokra a perköltségek 
erejéig végrehajtást kért és foganatosított, do 
a foglalás ellen az Excelsior fogkefe Kft. igény
perrel lépett fel. A tárgyaláson kiderült, hogy 
az Excelsior ügyvédjének

meghatalmazását Mártfay irta alá.
Ez ellen kifogást emelt dr. Strauss Ödön, mert 
a Kft. igazgatója Csirke Lajos volt és csak ö 
adhatott meghatalmazást. A meghatalmazás 
körüli vitából különböző bonyodalmak kelet
keztek, amelyek miatt izgalmas hangulat ala
kult ki a tárgyaláson.

— Maga prepotens, piszok alak! — kiáltotta 
felém Mártfay — mondotta az ügyvéd. — Mi
után nem tudtam más elégtételt szerezni, visz- 
szakiáltottam, hogy hülyéi Lehet, hogy azt is 
mondtam, hogy pénzt csalt ki. Ha nem mond
tam volna, akkor is a valóság bizonyítását ké
rem erre-vonatkozólag és

viszonvádat emelek Mártfay ellen.
— A botrány után — vallotta tovább az ügy

véd — a tárgyalóteremben maradt, bocsánatot 
kért a bírótól, majd három-négy perc múlva 
kilépett a folyosóra, ahol szembetalálta magát 
Mártfayval, aki izgatott szóváltás után egy

bunkósnyelü ernyővel homlokon vágta.
Az ügyvéd elvesztette eszméletét, az arcát el
borította a vér és kihívták a mentőket is, akik 
a bírósági folyosón első segélyben részesítették.

— A sebesülésem huszonhat nap alatt gyó
gyult be és

súlyos testi sértés miatt fel is Jelentettem 
Mártfayt

— mondotta az ügyvéd. — A nyomozás ebben 
az ügyben folyamatban van.

Mártfay tagadta, hogy a tárgyaláson szidal
mazta volna az ügyvédet. Azt is tagadta, hogy 
Strauss az ütés erejétől elvesztette volna esz
méletét. Csupán az történt, hogy utánaszaladt 
és eközben elesett. A pénzkicsalás vádjára vo
natkozóan hozzájárult a valóság bizonyításá
hoz.

A bíróság azzal napolta el a tárgyalást, hogy 
megkeresi az ügyészséget, értesítse a járásbíró
ságot a súlyos testi sértés bűncselekménye 
miatt folyó ügy állásáról.

Síu’X'iíilr. Horváth és penzió B
ARRA7IA Meleg tengeri gyógyfürdők, J HQDMfalM orvosi diéták, napos terraszok. M 

árnyas park, jutányos pausálárak. Saját strand H 
díjtalanul. Felvilágosítás: L&M

Brltannla-szállodu. d. e. 11— 5-fg. Tel. 20-6-46.

— Országzászlóavatás Egerben. Vasárnap 
avatták fel az egri országzászlót. Urmánczy 
Nándor és Erlach Sándor ünnepi beszéde után 
Braun Károly polgármester átvette az emlék
művet.

— Kitüntetett mentőfőorvos. Ruszwurm 
Rezső dr.-t, a Budapesti Mentőegyesület főorvo
sát abból az alkalomból, hogy 25 éven át az 
egyházi zene terén önzetlen tevékenységet fej
tett ki, a Római Szentszék munkásságának el
ismeréseképpen a Lateráni kereszttel tün
tette ki.

— A telekkönyvvezetők közgyűlése. A Te
lekkönyvvezetők Országos Egyesülete jövő va
sárnap. junius hó 7-én délelőtt 10 órakor tartja 
meg évi közgyűlését a budapesti központi kir. 
járásbíróság elsőemeleti 101. számú helyiségé
ben.

— UJ német motorkerékpár a magyar piacon. 
A motorkerékpárgourmandok, akiknek csak 
álom volt a pompás motorkerékpár, most 
valóra válthatják álmukat. Kevés pénzért töké
leteset! — adta ki a jelszót a K. Bauer Tibor 
cég, amikor piacra hozta a Németországban 
népszerű és keresett Ardie motorkerékpárokat. 
Prospektussal és minden felvilágosítással a 
K. Bauer Tibor cég szolgál, Budapest, VI., 
Izabella-utca 98.

Arámi trtamM
liliomaiul Sebestven



Budapest, 1936 junius 2. HÉTFŐI NAPLÓ 11

Gyilkosság 
egy pesterzsébeti 

vendéglőben
Tegnap éjszaka Pestszcnterzsébeten, a 

Ldzdr-utca és Magyar-utca sarkán levő ven
déglőben nagyobb társaság borozgatott. Ita
lozás közben az asztaltársak összevesztek,

a vidám mulatozás csakhamar vitába, 
azután verekedésbe fordult, nagy dnia- 
kodás támadt, egyszerre csak megvil

lant egy kés,
a kővetkező pillanatban a társaság egyik 
tagja, Nyerges Andor 30 éves hentesmester 
rémülten felkiáltott, azután végigvágódott a 
padlón, valamelyik verekedő mellbeszurta

A vendéglős a mentőket hívta, akik Nyer
gest első segítségben részesítették és

kórházba akarták vinni, de útközben 
a mentőautóban belehalt a sebébe.

Közben már rendőrök érkeztek a vendég 
löbe, de a nagy kavarodásban

eltűnt az az ember, aki Nyergest le
szúrta,

senki sem tudta megmondani, hogy ki volt 
és a rendőrség most keresi.

4 ailrakcióegy autocarutazás Meii 
Felsőolasz tavak + Dolomitok + 
Grossglockner + Salzkammergut 

Junius 14—28. Részvételi dl] P 286.—
Felvilágosítást nyújt a Világjárás r.-t. ét az OM1KE 
tanulmányutuzáal osztálya, IX., t'lltíi-ut 11. 
Telefon i 86-7-12 (M. N. B. 886. sz. eng.)

OLIMPIAI VERSENYFUTÁS
Tizhetes rejtvényversenyünk megfej

tései:
1. Tizinn. 2. Milánói Scala. 3. Haba- 

nera. 4. Tanagra. 5. Gordonka. 6. Sang- 
hai. 7. Ruhaszabó. 8. Fagaras. 9. Kip- 
ling. 10. Tamás.

A fenti 10 névben legtöbbször az „A“ 
betű fordul elő. A verseny 100 nyere
ményének sorsolása e hét folyamán 
történik meg és a szerencsés nyertesek 
névsorát a jövö héten kezdjük közölni.

— A 80 ESZTENDŐS FRIGYES KIRÁ
LYI HERCEG ÜNNEPLÉSE. Frigyes kirá
lyi herceg’S’O-ik születésnapját "e hó" 4-én 
csütörtökön ünnepli meg a királyi herceg 
családja a baranyamegyei Sátorhelyen. Az 
ünnepségen részt vesz a magyar királyi 
honvédség küldöttsége is, valamint ez alka
lommal tiszteleg Frigyes királyi herceg, 
mint uj ezredtulajdonos előtt a magyar ki
rályi Béla király 8-ik honvéd gyalogezred 
minden rendfokozatából álló küldöttsége 
is. Csapatszemle, diszmenet, majd a sátor
helyi hősi emlékmű megkoszorúzásával fe
jeződik be az ünnepség.

— Budapest idegenforgalmi politikájának 
újabb sikerei. Most jelent meg a „Buda
pest Idegenforgalmi Iroda Bécsben1* ide
genforgalmi iroda működéséről szóló be
számoló. Kovácsházy Vilmos székesfővárosi 
tanácsnok állította össze az iroda értékes 
munkájának statiszti1.'ját. Ennek az irodá
nak a létrejötte elsősorban Kovácsházy 
tanácsnok nevéhez fűződik. A beszámoló
ból megtudjuk, hogy a számos bécsi veti- 
tettképes idegenforgalmat népszerűsítő elő
adás mellett az 1932. évi 17.130 Pestre irá
nyított idegennel szemben 1935-ben 25.705 
idegen kereste fel a bécsi irodán keresztül 
Budapestet.

— Spiritusszal leöntötte és felgyújtotta ma
gát egy öregasszony. Dvorák Józscfnó 72 éves 
asszony, aki leánya látogatására érkezeit 
Budapestről Vácra. ma éjjel a Bákóczi-utca 18. 
szánni házban hálóruhában kiment az ud
varra, ott denaturált szesszel leöntötte és 
meggyujlotta magát. Mire a szomszédok az 
asszony segítségére siettek, Dvorákné mór 
harmadfokú égési sebeket szenvedett. Beszál
lították a váci kórhóba. Felépüléséhez nincs 
remény.

— Országos Iclkipásttori konferencia Buda
pesten. Az Actio Catholica Országos Elnöksége 
az. idén is megrendezi a fővárosban az országos 
lelkipásztori konferenciát Glattfelder Gyula me 
gyéspüspök vezetésével. A lelkipásztori konfe
rencia junius 23-án, kedd d. e. 9 órakor kozdfí- 
«!ik ős junius 25-én. csütörtökön végződik.

Hermina-ut 61, Telefon: 18-2-1)6
Ragyogó iuniusi műsor
DELY AND JÓST

akr. táncattrakció

? SISTERS „B“ ?
és a kitűnő kísérő műsor

TÁNC REGGEL 3-IG
Rossz idő esetén zárt helyiség!

Vasárnap a Körúton a járdára 
rohant egy autó és elgázolt 
két embert,
— hétfőn már elítélte a rendőrbírő a gázoló úrvezetői

Pünkösd vasárnapján délután négy óra 
tájban nagy riadalmat kellett egy magán
autó, amely

az Erzsébet-körut és Dob-utca sarká
nál hirtelen felsznladt a járdára és el

gázolt két járókelőt.
A szerencsétlenség színhelyén pillanatok 

alatt óriási tömeg verődött össze s a közön
ség köreben, amely még a Margit-hidon 
történt borzalmas autókatasztrófa hatása 
alatt állt, az első percekben túlzott hírek 
kellek szárnyra a szerencsétlenséggel kap
csolatosan. A rendőri bizottság a következő 
tényállást állapította ineg:

Fischoj Dezső harminchatéves érsekuj- 
vári cégvezető az S. 23—561. rendszámú 
autóján a Károly-körut irányából a Dob- 
utcán keresztül a Városliget felé igyeke
zett. Az Erzsébct-köruton hirtelen áthaladt 
egy 6-os jelzésű villamos előtt, amikor a 
Dob-utca sarkánál észrevette, hogy egy 
taxiautó kanyarodik ki a körútra. Hogy az 
összeütközést elkerülje, hirtelen lefékezte 
kocsiját,

mire az autó a síkos talajon megcsú
szott és felrohant a járdára.

A sarkon lévő mozi előtt tartózkodott eb-

Pofon és lovagias ügy
a malomcsőd miatt

Mezőtúr, junius 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lentése.) Bonyolult hátterű utcai affér 
tartja izgalomban Mezőtúr városát.

Mezőtúr egész gazdasági életét megráz
kódtatta annakidején a Gazdasági Malom 
csődügye, melynél több, mint hatszázezer 
pengő volt a kár. A malomra legutóbb ve
vők jelentkeztek. A csődválasztmány Sán
dor László 51.000 pengős ajánlatát fogadta 
el, mikor ezt követőleg Galambos István tö
rökszentmiklósi malmos hatvanezer pengős 
ajánlatot tett. Izgalmas tárgyalások és viták 
indultak meg. A csődválasztmány döntését 
megfelebbezték éa az üggyel a bíróság is 
foglalkozni kezdett, mikor Galambos Ist
ván

az izgalmak következtében szivszélhü-

„TROPITEX“X; 3a 
mérték szerint rendelhető MriLF 

pehelykönnyű, gyürhetetlen szöveteinkből, remek szabással, elegáns 
és ízléses kivitelben. — Kellemes viselet!

Ruhakereskedelmi Vállalat, Ferenc-körut 39. I. emelet.

P-érl

— A NAGYBETEG SURÁNYÍ MIKLÓS 
ÁLLAPOTA JAVULT. Megírtuk, hogy Su- 
rányi Miklóst, a kiváló írót a múlt héten 
nagybetegen a Zsidókórházba vitték. Vasár
nap Surányit kezelőorvosa, dr. kény Lajos 
intézkedésére átszállították a S/caffl-szana- 
lóriumba, mert tüdőbajára jóhatással van
nak a kedvezőbb klimatikus viszonyok. 
Hétfőn javult az Író állapota.

— 40 éves találkozót tartanak a IX.. Bakács
tért kereskedelmiben IROfl-ik millenáris évben 
érettségizettek Junius 3-án, szerdán este 8 óra
kor a városligeti Gundelnél (balra, a terrasz 
mellett).

— Az építkezést gátló jogszabályok. Dr. 
Kelemen Sándor ilyen címen most Irt egy ta
nulmányt, amely rámutat a paragrafusok tö
megére, amely az általános gazdasági nehéz
ségeken felül további akadályként tornyosul 
az építkezési szándék elé.

— Megnyílt a Fővárnál Nagy Cirkusz. Nagy 
ünnepi ténnyel és külsőségekkel nyitotta k| 
kapuit békeéveink híres Bckclowja. X cirkuszi 
mutatványtól a legfinomabb varieté számig 
minden megtalálható a nagy műsorban. Do ki 
kell emelni prof. Aris szinte emberfeletti pro
dukcióját, amely n tudományos világ előtt is 
rejtély. Natal, a gorilla ügyes szám.

— Gyernieknyarultntós as adriai tengerpar
ton. Az ndriai tengerpart legszebb pontján 
fekvő Dakar fürdőhely dr. Lieszer Einilné 
(Hungária felsökörut 93. Telefon: 903—42) az 
idén gyermeknyaraló telepet rendez be.

— Aulókarambol a Kőbányal-uton. A Kőbá
nyai-utón vasárnap délután a DB 474-es rend
számú személyautó összeütközött egy tejesko
csival. Az autó két utasa. Poltcr Lőrinc gazdál
kodó és Nagy Lajos lakatos súlyosan megsé
rült. A Horthy Miklds-kórházba vitték őket. 

HalduszoDoszlűi ayűgyiUNO
73 és 78°-os sós, jódos, brómos hldrocarbonatos hőforrások. ♦ Percenként 3000 liter 
forró víz. ♦ Strandfürdők ♦ Kádfürdők. ♦ Állandó orvosi felügyelőt s gyógykezelés. 
Prospektussal s mindennemű felvilágosítással készséggel szolgál ag Igazgatóság.

ben az időpontban Basel Rezső ötvenkét- 
éves magántisztviselő. Közvetlenül mellette 
állt Künk Ferenc kereskedő 31 éves fele
sége. Baselt elütötte az autó és a magán
tisztviselő esés közben fellökle a közvetle
nül mellette álló Klinknét, aki szintén a 
földrezuhant. Mind a ketten a combjukon 
és a lábukon szenvedtek sérüléseket. Ki
hívták a mentőket, akik megállapították, 
hogy sérüléseik szerencsére könnyebb ter
mészetűek. Mindkettőjüket lakásukra szál
lították.

A gázoló autó vezetőjét előállították a 
főkapitányságra,

majd onnan áttették hz iratokat a közleke
désügyi rendőri bírósághoz.

Lánczos János rendőrtanácsos, büntető 
rendörbiró intézkedésére még az esti órák
ban rendőrorvos szállt ki a két sérült la
kására és az orvosi látlelet felvétele után

hétfőn reggel már meg is tartották a 
tárgyalást a gázolás ügyében.

A tanuk kihallgatása s a szakértői vélemé
nyek ismertetése után vigyázatlan vezetés 
címén húsz pengő pénzbüntetésre ítélték 
el Fischofot, aki a bírságot nyomban le is 
fizette.

(lésben váratlanul meghalt.
Az ügy körül a mezőtúri lapokban nagy 

hírlapi csatározás fejlődött ki. Dr. fíordács 
Miklós, az egyik cikkíró

megtámadta a csődválasztmányt a jno- 
lometndás miatt éa a cikkre éleshangu 

hírlapi válasz következett.
Vasárnap délben dr. Bordács Miklós össze
találkozott dr. Fodor László ügyvéddel, a 
mezőtúri kormánylap szerkesztőjével, akit 
a cikk szerzőjének tartott. A két ügyvéd 
összeszólalkozott és pillanatok alatt tettle- 
gességre került a sor:

dr. Bordács kétszer pofonűtötte dr. 
Fodort.

Az utcai verekedésnek lovaglás folytatása 
lesz.

— GAZDAÜNNEP MAGYARÓVÁRON. A 
magyaróvári gazdanapok keretében vasár
nap díszközgyűlést tartott a Szarvasmarha- 
tenyésztő Egyesület, melyen Albrecht királyi 
herceg elnökölt. Megjelent a díszközgyűlé
sen Darányi Kálmán földmivclésügyl mi
niszter is, akit Albrecht királyi herceg üdvö
zölt s akj az üdvözlésre kijelentette, hogy 
szükség van néha a gazdáknak seregszemlét 
tartani, mert ebben az országban rólunk- 
nélkülük határozni nein lehet. A miniszter 
álment Levél községbe is, ahol a tejszövet- 
kezetet, majd Márialigeten az uradalom 
öntözőcsatornázását szemlélte meg.

— Alkotmányt kapott az olasz Kelet- 
Afrika Birodalom. Pünkösdvasárnap Mus
solini nagy ünnepségek között adta ét 44 
kitüntetett katonai pilótának a vilézaégi ér
met. A minisztertanács pünkösd hétfőn le
tárgyalta a? Olasz Kelel-Affrikn Birodalom 
alkotmányát és közigazgatási törvényeit.

— Gyereket gázolt a mlotorkerékpár. Kis
pesten, a Varja Kálmán-utcűbün Kovács József 
motorszerelő elütötte Balog Teréz ötéves kis
lányt. A gyermeket életveszélyes sérülésekkel 
n Szent Islván-kórházba vitték.

— Felhívjuk olvasóink figyelmét az OMIKE 
feltőolaszorstdgi utazására vonatkozó hirde
tésre.

— Ugylátsiik, van még valami, ami Jól megy! 
A ligeti Planlúzs bár exotikusan berendezett 
helyisége esténkint zsúfolásig megtelik a leg
előkelőbb publikummal. A mondén világ és az 
arisztokrácia minden számottevő tagjának az 
idén is kedvenc szórakozóhelye lett ez a tavaly 
felfedezett ki*  bár. A kitűnő júniusi műsor 
attrakciói a Páriából érkezett Sislars B . .. ? és 
Dely and Jóst excentrikus akrobatikus táncos
párok.

Pályázat
magyaros nóiruiialervekre

1. Magyar népművészeti jellegze- 
tesjégeinknek divatos öltözködéseink
ben való célszerű érvényesítése nem
zeti érdek lévén, a Magyar Divatcsar
nok pályázatot hirdet olyan női és 
leányka ruhák tervezésére, amelyeken 
a mindenkori nőidivat jellegzetessé
geinek megtartásával, akár vonalveze
tésben, akár az anyagok és színek 
összetételében, akár hímzések alkal
mazásával kifejezésre jut magyarsá
gunk is. A pályázat célja nem az, 
hogy speciális magyar ünneplő dísz
ruhák terveztessenek, hanem az, hogy 
olyan ruhatervek készüljenek, amelyek 
amellett, hogy divatosak, mégis emlé
keztetnek magyar mivoltunkra éa al
kalmasak nemcsak ünnepi viseletre, 
hanem köznapi, utcai, fürdőhelyi vagy 
estélyi ruhaként is hordhatók. A ki
tűzött célt az a terv közelíti meg leg
jobban, amely a divatszerűség mellett 
a magyaros jelleget a legízléseaebben 
és mégis legszemléltetőbben tudja ki
fejezésre juttatni.

A tervpályázat feltételei a követke
zők:

2. Tervezendők az első bekezdésben 
megjelölt célnak megfelelő női ruhák 
felnőttek részére, megrajzolva és szí
nesen kifestve vagy eredeti anyagok
ban kivitelezve. A ruhának úgy eleje, 
mint hátulja egyforma nagyságban 
rajzolandó, úgy, hogy a ruha sajátos 
vonalvezetése szemléltetve legyen. A 
rajz nagysága legalább 50 cm legyen. 
A magyaros díszítő elemek eredeti 
színekben alkalmazandók és annak 
egy ismétlődő részlete eredeti nagy
ságban és eredeti színekben dolgo
zandó ki, úgy, hogy a kivitelezés szá
mára elegendő útmutatással szolgál
jon. Minden tervhez a fölhasználandó 
anyagokról és a technikai kivitelről 
részletes szakleírás adandó. A legjobb 
munka dija 200.— P, a másodiké 
150.— P, a harmadiké 100.— P.

3. Tervezendők az első bekezdésben 
megjelölt célnak megfelelő leányka, 
ruhák, azonos feltételek mellett, mint a 
2. pontban. A legjobb terv díja 150.— P, 
a másodiké 100.— P, a harmadiké 
50.— P.

4. A díjazott tervek a Magyar Di
vatcsarnok kizárólagos tulajdonába 
mennek át a kivitelezés kizárólagos 
jogával, A tervező nem jogosult azt 
másnak akár sokszorosítás, akár ki
vitelezés céljából átengedni vagy el
adni. A Magyar Divatcsarnok jogosult 
bármely pályamunkát 50.— P ért az 
az előző mondatban meghatározott 
jogkörrel megvásárolni.

5. A pályázatban bárki résztvehet. 
A pályamunkák 1936 július 10-én déli 
12 óráig a Magyar Divatcsarnok író. 
dójában (VII., Rákóczi-út 70. sz„ III. 
em.) adandók be és azok fölött olyan 
szakzsűri dönt, amelyben az Országos 
Magyar Iparművészeti Társulat, az 
Országos Magyar Kir. Iparművészeti 
Iskola, a Nőiruhakészítők Országos 
Szövetsége, a Nőiruha., leánykaruha 
és fűzőkészítők Tpartestületa, vala
mint a Magyar Divatcsarnok kfktll- 
dendő szakértői Is helyet foglalnak.

6. A pályamunkák titkosak, jeligé
vel látandók el. A szerző neve és címe 
ugyanolyan jeligés zárt borítékban 
mellékelendő.

7. A pályázat eredménye a napi
lapokban közöltetni fog. A nem díja
zott, vagy meg nem vett pályamunkák 
legkésőbb július 20-ig a Magyar Di
vatcsarnok irodájában átveendők, 
mert azon túl annak megőrzéséért 
a vállalat felelősséget nem vállal.

—- Petőfi japánul. Feluinczi Takács Zoltán 
és Mezey István szerkesztésében megjelenő 
Távol Kelet cimü folyóirat második kötete 
most jeleni meg. A lap vezető helyen hozta 
Petőfi három szép költeményét Pap Ferenc 
japánt fordításéban. Révész Amadé • japári 
kIntiuikiH költészetet ismerteti. Dr. Mettu 
István „.4 japánt nép uj útja" cimü cikkében 
a februári forradalom szellemtörténeti hát
terét adja.

— Hulottat találtak a téglagyári tóban. A 
peslszenlerzsébeti téglagyári lóban egy jól öl
tözött férfi holttestét találták. Megállapították, 
hogy a holttest három nap óta lehet a vízben. 
A zsebében talált iratokból arra következtet
nek, hogyaz Illető Miitó László 31 éve*  hen- 
leameslcrrel azonos, aki Budapesten a Práter- 
utca 09. számú házban lakott.

'FLEKKEN- 
CSŐBENSÜLT 
hal-különlegességek a 

METROPOLE 
vlrágo iker tjében

FARKAS BÉLA Jg4nyzeoe|t»r*  I
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A botrányba fulladt magyar—olasz „bikaviadalon'*  gyilkos küzdelemben, tomboló fiittycrkán&an 

két perc alatt verték meg az olaszok az ina- 
szakadtáig fölényben harcoló magyar csapatot 

Olaszország—Magyarország 2sí (IsO)
Különös tömegjárvány szedte az áldozatait 

pünkösdvasárnap a Hungária-ufi sporttelepen. 
A veszedelmes gyorsasággal terjedő kórról 
morbus futballiensis néven tudna az orvostud >- 
mány. ha egyszer figyelmet szentelne a váloga
tott futballmeccseknek. A járvány úgy kezdő
dött, hogy .. . .harmincötezer ember jegyet vál
tott a magyar—olasz mérkőzésre. Ilaik átkot 
mormolva fizette le a méregdrága jegyek árát, 
de nem csapták be: mérget annyit kapott, hogy 
mind a harmincötezer nézőnek bőven jutott a 
fejfájásból.

Olaszvt sre ment ki Budapest apraja- 
nagyja, sőt többezer vidéki is s láthatott he
lyette magyarverést olyat, amilyenre az utóbbi 
évtizedben példa nem volt. Pedighát edzettek 
voltunk ott kint mi, harmincötezer magyarok: 
szinte már megszoktuk, hogy olasz barátaink 
tiz esztendő Ma szabályos időközökben figyel
meztetnek egy-egy takaros veréssel arra, hogy 
— nem tudunk futballozni. Ezúttal azonban, 
hogy, hogy nem, mintha osak összebeszélt vol
na a futballtársadalom, elhatározta, hogy kivé
telesen győzni fogunk. A futball tiszteletremél- 
tóan nagy laikus vezérei azt mondták, hogy 
kell győzni. Ilyen szimplán, magátólértctö- 
dően: kell. Mintha nem is lenne ellenfél. Néha 
a laikusoknak is Igazuk van. Most nagyon kö
zeljártak az igazsághoz. Majdnem győztünk. 
Majdnem! Csak éppen az olaszoknak kelleti 
volna kevesebb gólt lőni s a mieinknek többel. 
S minthogy nem igy történt: nem tört meg a 
tízéves széria, újabb vereséget könyvelhetett el 
a krónikás és harmincötezer ember mérgelődve 
foghatta fájós fejét. Brrl

Ettől eltekintve remek meccs volt. Futball 
alig, ellenben botrány, csontzene, füttykórus és 
pfuj-orkán szinte fölös mértékben.

Egy ország szive dobog 
a pályán

Kint volt „tóul Budapest". Művészek, politi
kusok. irók, papok, katonák, aztán a polgári 
társadalom minden rétege. Az angol kupa
döntő izgalma és inegkapóan szép külsősége 
fogadta a nézőt. Dolgoznak a filmesek, zajong 
a nép, mozog, gesztikulál és dohányzik min
denki . . lázban lüktet a nagy arénn minden 
zuga. Fél hat a mérkőzés kitűzött időpontja 
és órát lehet igazítani ahhoz a pontossághoz, 
amellyel

a kormányzó és felesége 
megjelenik a díszsátorban. Zugó tapsvihar for 
gadjii a főméltóságu párt, akinek kíséretében 
ott látjuk

Ilómnn Bálint kultuszminisztert, Bor
nemisza Géza Iparügyi minisztert, Fablnyi 
Tihamér pénzügyminisztert, lm rési y Bélát, 
a Nemzeti Bank elnökét, Ascanio dél Prlu- 
clpi Colonna olasz királyi követet. Vsctty 
Bélát, az MLSz elnökét és a kabinetiroda, 
valamint a minisztériumok magas méltó 

aágalt.
Érdeklődve figyelik a pálya meseszép ele 

venségét. Másfélórára most itt dobog egész 
Magyarország szive. Égszínkék dresszben ott 
feszit már nz uzurrik legendás legénysége 
Csupa jóltáplált, kidolgozott futballista. Mint
ha laboratóriumban, lombikokban kísérletez 
ték volna őket életre. Velük szemben cinóbcr- 
színű dresszben n magyar válogatott. Üdvözlik 
a közönséget, végig vigyázzák a himnuszokat, 
azután külön üdvözlik a kormányzót. A nagy 
meccs ravnsznevü bírája, n bécsi Miesz fejjel 
magnslik ki n mezőnyből. Sorsol, sok értelme 
nincs, mert se szél, se nap.

Vigyázz! Startra kész a kél sereg, amit kél 
baráti ország szerencsés és szerencsétlen fut 
ballkapilánya igy állított szembe egymással-

Magyarország:
Szabó — Polgár, Stcrnberg — Seres. Szűcs. 

Dudás — Cseh, Turay, Sárost dr., Toldi, Titkos
Olaszország:

Pcruchetti — Monzeglio, Allemandi —• De- 
Petrini, Andreolo, Faccio — Pasinati, Dcmaria, 
Mcazza. Ferrari, Colaussi.

Sz.irazak a torkok az izgalomtól. Dermedt 
csend üli meg a pályát fcllibbcn a függöny, 
kezdődik a dráma vagy komédia .. . ahogy tet
szik. Egyelőre nagyon komolyan veszi a kö
zönség Ahogy útjára röppen a labda, zug a 
félelmes huj huj bajra' Mint n vörös ördögök 
rohamoznak a magyarok. Csaknem finissel 
kezdődik a nagy meccs. Lélegzet állító tem
póban száguld a csapat, szinte önfeledt bol
dogsággal látjuk, hogy

tengelyében az újpesti Szűcs mint egy 
iulballturiós Irányítja a Játékot.

Szcs remek szereplése szinte váratlan szón 
ráció erejével hat. Erős, nagvirnmu Játékkal 
önt tüzet az erekbe, amitől Titkos boszorká
nyos gyorsasággal suhan az olasz kapu felé 
Kapufa, majd Gyurka doktor (sajnos, egyet 
len' nagy jelenete következik: fordulásból 
küldi kapu mellé a labdát. Ha sikerül a moz
dulat, regényt Írnak róla, olyan hatásos és 
nagyvonalú a Jelenet. Dehát nem Írnak regényt

róla. Harcolunk. Féktelen szilajsággal törnek 
előre a mieink. Turay Diesel-motorként, fárad
hatatlanul robog szakadatlan ingajáratán elő- 
re-hátra. Most fejel Sárosi: fára. Sóhaj szakad 
a mellekből. Kár volt érte. Egyébként...

Csoda történt: nem jutnak 
szóhoz az otaszok

Valóban csoda. Kimondott és szorgalmasan 
lekopogott fölényben van a magyar csapat. 
Korner-sorozat jelzi a ritka tüneményt. Toldi

földreszegzelt fejjel túrja maga előtt a leve
gőt meg az ellenfelet, ha nem tér ki. Harapós 
fiú Toldi. Bizonyos, hogy Raffael képein nem 
állhatna modellt az angyal figuráknak. Van is 
„respektje" az olaszok előtt, akik Toldi harc
modorát megkontrázzák és olyan duhaj fut- 
ballba kezdenek, hogy — Sárosi dr. azonnal 
leáll. Nem bocsátkozik közelharcba, kerüli a 
„csínt", rábízza Toldira és Turayra a nehéz 
testi munkát. Azok aztán alaposan beledolgoz
nak. Az olaszok csak védekeznek. Ezt a szak
mát mindenkinél jobban értik.

Tébolyitó fordulat — egyetlen olasz 
akció és máris gól

Védekeznek immár 2.5 perc óta és nem un
ják. Mi meg támadunk ... támadunk ... aztán 
Nem is paradoxon, nem is pech, több minden 
szóval kifejezhető balsorsnál: az olaszok lőnek 
gólt. (Ahogy a gólrajzunk mutatja.)

Depetrini labdáján Szűcs megcsúszik, 
Mcazza fürgén kanalazza ki alóla, suhan a 
passz az előrehuzódott védelmünk között 
Pasinati elé, egy villanás, már a hatoson 
van és dagad a hálónk, lohad a kedvünk 

— gól. 1:0.
Tébolvitó fordulat. De szerencsére nem bo 

londitja meg a magyarokat. Szívós igyekezettel 
fekszenek bele. Közben már van alkalmuk 
..megcsodálni" az olaszok hírhedt reménységét, 
sőt kimondott durvaságát. Előbb Szűcs, aztán 
Cseh kerül a földre, de nagyjából mindenki 
megkapja a magáét. Ropognak a csontok, esi 
korognak az ízületek, nem kellemes barátságos 
meccset játszani a tizenegy olasz futball- 
inkvizitor ellen. A fölényünk szakadatlan. De 

azakadtlan Sárosi dr. hanyatlása Is. Kardos
stílusban bújik el az olaszok mögött.

Valósággal játékon kívül helyezi magát. Nem 
megy, nem megy sehogy a játék. Dietz kapi
tány és Cseh a taccsvonalon nyilvános hit 
vitát rendez, Matyi magyaráz, harmincötezrün
ket meg a hideg ráz a fene nagy izgalomtól. 
Aztán felzug az első kiadós füttykoncert. Seres 
jól szereli Colaussit, amiért a temperamentu 
mos széhő az arcába vág. Miesz birónak „mi 
sze“ van a beavatkozástól, szemérmesen elfor 
dúl, nem tudja nézni, ha vernek valakit. Vaj
szive valóságos patronázs-hölgynek predeszti
nálja. De ismét zug a fütty és a pfuj. Most 
meg Pasinati akarta Szűcs bokáját emlékül il
letni. Megjelenik Monti szelleme . .. lábtörés 
kisért. A bécsi biró időleges látási zavarokkal 
küzködik. Sajnálják szegényt, de azért, ami
kor Depetrini hendszét sem látja meg, olyan 
diszitő jelzőket viharzik a tribün, szerencsére 
magyarul, hogy jobb, ha nem érti. Különös 
szeme van ennek a ilffesz-nek. Nem arra lát, 
amerre néz és mégse kancsal. Rejtélyes szem
állás.

Ahogy lefújja a félidőt, féktelen, fülrepesztő 
füttyöt kap ö is, az olaszok is.

Példátlan botrány a szünetben 
és az után

A szünetben fokozódik az izgalom. Fürdő
ruhás artistanők futnak a gyepre. Valami bi
zarr reklámötletről van szó. amit senki sem 
ért. Benne vannak a fütyülésben, a görl-sereg

is megkapja a maga porcióját. Egy ideig for
golódnak jobbra-balra félmeztelen szerénység
gel, aztán reklámbetükkel díszített igénytelen 
trikójukban

HÁROM GÓL — HÁROM PAZÁR RAJZ

Mcazza az elcsúszott Szilcs mellett rohamra küldi Paslnatit, a többiről jobb nem beszélni. 
1:0. Első félidő 30 perc, (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

Vcrdunt bombázhatták 
Suttyó bombája áttöri

Cseh

Igy, ahogy az egyenlítő gólnál a magyar tüzérség dolgozott. Végül Is 
az eleven embersövényt. 1:1. Második félidő 25. perc. (Copyright by 

Hétfői Napló System Horváth.)

Ferrari, akit az Indiánok „Nagy Koponya" néven llszlelhefnck, tudja, ml kell Mcazzának, 
meg a roskatag magyar védelemnek. 2:1. Második félidő 32. perc. (Copyright by Hétfői 

Napló — System Horváth.)

hallatlan merészségre vetemednek.
A kormányzó sálra elé futnak — tisztelegni a 
reklámmal. Az. államfő és felesége azonnal fel
áll és a sátor mélyébe vonul.

A közönség, amely frappirozva a merész
ségtől némán nézte végig ezt nz Ízléstelen 
és példátlan mókát, viharos tüntetéssel kö

veteli az artistanők eltávolítását.
A felháborodás viharának súlya alatt gyorsan 
eltűnnek a nimfák. Megdöbbentő mulasztás 
terheli a rendezőket, hogy ezt megengedték. 
Feltétlenül elégtételt vár a futballtársadalom, 
mert mérhetetlen kára lehet a sportnak abból, 
ha kótyagos és felelőtlen elemek hasonló mó
don inzultálják a gyanútlan nézőket. Viharos 
fütty fogadja a megafón hirdetéseinek és a 
postás zenekarnt k együttes szereplését is.

Pokoli melodráma
ez a kettő együtt. Dehát mindennek végeszakad 
egyszer: kezdődik a második félidő.

Füttyel kezdődik ez is. Az olaszok kapják. 
Paprikás a hangulat, a közönség nem felejtette 
el még az előző félidőt.

A játék csakhamar kialakul. Ismét magyar 
fölény. Fütty — fölény, fütty — fölény. Való
sággal a poklok kapuit repeszti a füttyvihar, 
amikor Sárosit nézik labdának az olaszok és 
rúgják, ahol érik. A kapus külön adagot he
lyez el Gyurka doktoron. Elképzelhető, hogy 
mi történt, ha Sárosi vérbenforgó szemmel, ma
gából kikelve fut a kapus után, hogy nyomban 
elégtételt vegyen. Tetézi a dühöt az, hogy a 
biró ellenünk ítél szabadrúgást. Elképzelhetet
len botrány tör ki. Valósággal

rendőri megszállás következik.
Aztán az olaszok Toldi t veszik kezelés alá.

Győzni csak harapva, 
marcangolva lehetne

Nem futball ez már, hanem bikaviadal. Foly
tatódnak a sportszerűtlenségek. Az olaszok 
minden labdát taccsra rúgnak, a közönséget 
bombázzák, ami csak olaj a tűzre, ügy lángol 
itt aszenvedély, hogy valósággal tűzveszély fe
nyegeti a pályát. A magyar fölény szüntelen. 
Csak a biró ellensúlyozza itt ott. Vagdalko- 
zássá alacsonydik a meccs. Hiába dolgoznak 
teljes szívvel a magyar vörös ördögök, ez ma 
kevés. Harapni és marcangolni kellene, ami
hez mi nem értünk. Csehet a 16-oson belül 
lekvárként kenik a gyepre. A biró vallásos 
szertartásnak minősiti és továbbot int. Hát igy 
nem leltet!

Ez nem futball, ez véres és kiábrándító 
cirkusz.

A pech sem tágít mellőlünk. Minden mellé 
megy vagy a bámulatos képességű olasz kapus 
zsákmánya lesz.

Először ős utoljára betörik 
az olasz Maginot-erődlánc

Az iram pokoli. Végre a többszáz almosz- 
feras nyomás alatt betörik az olasz védelem is.

Tizen vannak hátul, lövés lövés után akad 
cl az élő embersövényben, de végül is 
Turay lába elkeseredett lövésre lendül, zug 

a bomba, védhelctlen a gól. 1:1.
Kápráztató tömegjelenet és hangszimfónia 

fogadja az ezerszeresen megérdemelt gólt. 
Mámoros önkívületben biztatják most a fiukat, 
akik fújtatva kapcsolnak még nagyobb gőzre. 
Van is gólhelyzet, de Toldinak nem sikerül a 
fejes. Aztán először látogatnak el az olaszok 
hozzánk s csak a szerencse menti az üres 
hálót. Pattanásig feszült már minden ideg. 
Toldié is. öt méterről hibáz. Lüktet a vér a 
halántékokon, tébolyitó izgalom korbácsolja az 
idegeket, amelyek már nem győzik az ostro
mot. Mint a hideg zuhany hat a 32. perc.

Dcmaria passzát az okos Ferrari Polgár és 
Stcrnberg között nyílegyenesen siklatja 
kapura. Mcazza a sokszor megcsodált és 
mcgkeserillt villámstartot mutatja be, ami
vel egyedül áll az egész világon. Félmúsod- 
perc nlutt többméters előnyre tesz szert, 
Szabó ügyetlenül topog s hiába van a nagy 
center nyomában Polgár, nem tud segíteni 
a maga szerény képességével a katasz
trófán. A gól berepiil — eldőlt a meccs. 

2:1.
Villámgyors jelenet volt, úgy is hatott mint 

a villámcsapás. Néma lett az aréna. A kilenc- 
ticnperces küzdelemből csak két perc jutott az 
olasz csatárok tudományának és ez elég volt a 
SS perces hallatlan magyar fölény hatástalaní
tására.

A közönség hangtalanul indult el. Senkit sem 
érdekel már az ügy. Rcfejezték. Hiába táma
dunk továbbra is, meddő a fölény, csak kapu
fára, haszontalan gyógyító irrn telik. A nagy 
lét sorsa eldőlt ... nem sikerült a széria tiz- 
esztendős törvényét megdönteni. A maradék 
tömeg még megfütyüli az időhuzAsos olasz 
taccs-akciókat, fütyül a bíróra, fütyül az olasz 
diadalra, fütyül a futballra. Nem csoda. Még
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magyarázatot sem keres. Talán arra sem ki
váncsi, hogy busz komért rúgtunk az olasz 
kapu előtt — hatástalanul. Az is hekuba, hogy 
Sárosi dr. a második félidőben összesen 23 szór 
érintett labdát. Minden mindegy. Hagyomá
nyos pech, megszokott dolog.

Nehezen emésztettük meg all krakkóit Fészket rak a Nemzeti a Tetőben
MAGYAR OLIMPIAI VÁLOGATOTT
KRAKKÓI VÁLOGATOTT 3:2 (1:1).

Amilyen lélekemelő volt ar, ifjúsági váloga
tottak tehetségektől csillogó szép játéka, olyan 
lehangoló érzést váltott ki a szakértőkben az 
olimpiára készülő válogatott csapatunk

kínos vergődése
az ujahb nemzetközi erőpróbán. Igaz, hogy a 
több Ízben megeredt zápor csúszóssá tette az 
üdén zöldelő gyepszőnyeget, de ez nem szol
gálhat mentségül, mert Berlinben is ki va
gyunk téve hasonló záporoknak és egy alapos 
berlini „csúszás" igazán nem tenne jó szolgá
latot a magyar futballsport nehezen megalapo
zott jó hírnevének. Különösen az állóképesség 
körül tapasztaltunk nagy bajokat. Derék ama
tőrjeink az első negyedórában szédületes iramú 
remek játékkal rukkoltak’ ki, de ez a rövid 
negyedóra kivett belőlük mindent és a rákövet
kező 76 percben szinte hallottuk a ziháló mell
kasokat és szomorú szívvel láttuk a gyorsan 
kiapadt energiát — olimpiai reménységeink 
rogyadozó lábizmaiban. A 11. percben érjük el 
az első gólt Jakab révén. Karácsonyi kitünően 
iveit korneréből. Utána Karácsonyi két lépés
ről tisztán állva, az oldalhálóba lő.

— Karácsonyi ajándék! — mondja egy epés 
úriember.

A félidő utolsó perceiben ugyancsak korner- 
böl Pazurek I. behozza a nehezen kiharcolt gól
előnyt. Régi néhány parádés védéssel adott Íze

Megtorlás fenyegeti Opatát
Zl lengyel túrára sem akarják a trénert 
elvinni az olimpiára készülő amatőrök

Az amatőr futball bizonytalan olimpiai utján 
ismét Jelentős állomáshoz közeledik: rövidesen 
lengyel túrára Indul a válogatott. A közelmúlt
ban Velencébe utazott, ahol vereséget szenve
dett az olasz főiskolások csapatától. Az útra a 
csapattal három kisérő ment, itthon hagyták 
ellenben Opata Zoltánt, a csapat trénerét. A 
vereség és Opata lemaradása között nehéz oko
zati kapcsolatot találni. Mindenesetre furcsa, 
hogy a szakember marad itthon és a laikusok 
mennek. Furcsa, de nem szokatlan. Nyilván 
igy gondolkozik az amatőrök vezére, 7,sarnó- 
czag János is, aki a Hétfői Naplónak adott nyi
latkozatában leszögezte, hogy a több mérkő
zésből álló lengyel túrán Opatát már nem nél
külözhetik. Ez a sportszerű felfogás most más

Csillag vándordíja*  kerékpárverseny. A Vilá
gosság KK a béosi országúton rendezte vasár
nap 140 km-es országúti versenyét. Eredmé
nyek: 1. és II. o.: 1. Nótás Postás 4 ó 06 p 40 
mp., III. és IV. o.: 1, Papp FTC 4 ó 11 p 31 
mp., V. o. :1. Dohlinger UTE 4 ó 18 p 20 mp.

BLASZ B) válogatott— Eger válogatott 6:2 
(4:1).

Rajczy Imre a legjobb fővárosi vívó. Bala
tonkeneséről jelentik: Igen nagy érdeklődés 
mellett borús időben bonyolították le a leg
jobb fővárosi vívó címéért kiirt verseny máso
dik részét, a kardversenyt. A várakozásnak 
megfelelően Rajczy Imre dr. került ki győz
tesen a küzdelemből. Valamennyi ellenfelét le
győzte és veretlenül nyerte a büszke címet. 
Mivel a törversenyt is megnyerte, ő lett a ván
dordíj első védője is. A kardverseny részletes 
eredménye a következő: 1. Rajczy Imre dr. 
BEAC 8 gy., 2. Kiél BEAC 5 gy., 3. Babnigg 
BSE 5 gy.

Döntőmérkőzések a BEAC tcnnlszverscnyén. 
Vasárnap már döntőmérközésekre is sor ke
rült a BEAC nemzetközi tenniszversenyén. A 
férfi egyesben Szigeti győzött Balázs Zsiga el
len. A vegyespárosban Straub, Manzulto pár 
győzött a Balázs, Sárkány pár ellen. A döntő
ben Dnllos II., Schréderné verte a Straub, 
Manzutto párt. A férfipáros elődöntőben Szi
geti, Pető győzött a Macsuha, Nagy pár ellen. 
Egyéb eredmények: Szllvássy—dr. Huszerl 
6:4, 6:4. Nagy meglepetés.

Az UTE vlzlpólrtzók nagy győzelme Szege 
den. Szegedről Jelentik: Pünkösdvasárnap az 
UTE vizipólócsapata a Hazamenti metropólis- 
nan vendégszerepelt és barátságos mérkőzés 
során a SzUE ellen 12:3 arányban győzött. A 
játékidő 1X20 és 2X15 percig tartott. Az UTE 
góljai közül Németh egymaga hetet dobott.

ökölvívóink 16:0-ra győztek a szlovákok el
len. A Sportarénában lebonyolított magyar
szlovák ökölvívó mérkőzést a magyar botolók 
16:0 pontarányban nyerték, miután valamennyi 
mérkőzésükből győztesen kerüllek ki. A lég- 
súlyban Zsóry, a bantamsulyban Mándy, a pe
helysúlyban Énekes I., a könnyüsulyban Fisch,

Kikaptunk. A világbajnok olaszoktól, akiknek 
ezzel a mérkőzéssel és győzelemmel nagyon 
szerényen kell hazamenni, mert. .. borítsunk 
sietve fátylat a rossz álomra, a futballtalan 
futballra.

Horváth Zoltán

lítőt tehetségéből.
Szünet után Zsengellér szemfülessége isméi 

vezetéshez juttatja a magyar csapatot, de ez 
a góelőny is elvész egy merőben fölösleges, 
csúnya remplin, amelyért a biró 11-est ítél. A 
büntetőt Lyko kamatoztatja eredményesen. A 
37. percben esik a mérkőzést eldöntő gól Zscn- 
gellér lövéséből. A krakkói csapat lelkesen ját
szott és helyenként szépen kombinált. A ma
gyar csapatban a dorogi Farkas mutatta a lég 
többet, de a második félidőre érthetetlenül ki
vették a csapatból. Okvetlenül fokozni kell a 
csapat állóképességét, ha meg akarja állani a 
helyét a hátborzongatóan félelmetes berlini 
konkurenciában.

Nagyok a KISOK-lsták
KISOK VÁL.—ÉLASZ IFJ. VÁL. 4:1 (4:0)
Kedves előétele volt a „nagy menünek" a 

fiatal játékosgárda igazán szép küzdelme. Eb
ben a fair játékban volt zamat és a hatalmas 
rajokban hömpölygő közönség szívesen vette a 
futballista palánták lelkes játékát. Különösen 
az első félidőben bontakozott ki a KISOK na
gyobb tudása és Bencze, Tóth, Moór (2) gól
jaival behozhatatlan előnyre tett szert. Az 
ÉLASZ a második félidőben Marton góljával 
szépített az eredményen. Kellemes feltűnést kel
tett Moór gólképes játéka. A Moór megtette kö
telességét ...

helyről kap léket, mert — amint értesülünk — 
Opatát a lengyel túrára sem viszik el.

Afféle büntető flottalüntetés kiván ez lenni, 
amiért a sajtó — nem Opata! — csupán a 
sportszerűség pártjára állt. A beavatott hely 
közlése ellenére sem képzelhetjük el, hogy 
Zsarnóczay elnök ehhez a beleegyezését ad 
hassa. Sokkal nagyobb érdekek forognak koc
kán, semhogy éretlen megtorlási akciók miatt 
az előkészítés egyetlen elismert szakemberét is 
„kilőjjék" a sorból. A lengyel túra sem repre
zentációs ut, hanem az előkészület egyik fon
tos állomása. Itt nagyobb szükség van a tré
nerre, mint/ a kísérőkre. Berlin, az más. Ott 
mór a szakértő se sokat segíthet ..

a weltersulyban Bene. a középsulyban Varga, 
a kisnehézsulyban Farkas és végül ■ nehéz
súlyban Askénázl szerezte meg a győzelmet.

SZENZÁCIÓS MAGYAR UTVONALREKORD
A magyar—osztrák országúti kerékpáros 

versenyen a magyar csapat a heves ellenszél 
és esőzés ellenére kiválóan szerepelt. Bécsbo 
elsőnek Liszkay érkezett meg 7 óra 40 p 03 
mp idő alatt és ezzel csaknem két órával javí
totta meg az utvonalrekordol. A vasárnapi 
eredmények alapjón a verseny helyezése a 
következő: 1. Liszkay Törekvés, 2. Németh 
UTE, 3. Watzek Ostsport. Az összetett verseny
ben Magyarország vetet egy másodperccel 
Ausztria előtt.

KÉZILABDAGYÖZELEM LEVONULÁSSAL 
UTE—SC NEUNKIRCIIEN 10:8 (6:6)

Értékes győzelmet aratott az. UTE csapata 
az alsóausztriai kupagyőztes fölött. A játékidő 
első felében az osztrák csapat irányította a já
tékot. Szünet után az UTE fölénybe került és 
biztos győzelmet aratott ellenfele fölött. Fél 
perccel a befejezés előtt a biró kiállított egy 
osztrák játékost, amiért az osztrák csapat le
vonult a pályáról. Góldobók: Koltai (7). Dobos 
(2) és Csillag.

PRÁGAI FUTBALL
Pünkösd vasárnapján a következő llgnbaj 

nokl mérkőzések voltak: Bratlslava-Sparta 
1:0, Slavia—Kladno 3:1, Prostcjov-DFC 3:2. 
A Sparta és Slavia egyforma pontarányban 
végeztek a bajnokságban, de a Sparta gólará 
nya jobb s igy az idei csehszlovák ligabajnok 
a’ Sparta csapata lett. A nagyniullu DFC vére 
végével kiesett az első ligából.

KÉTSZÁZÉVES JUBILEUM
A müncheni Wacker 200 éves Jubileuma al 

halmával gyephokki tornát rendezett. Eredmé 
nyék: Arminia Bécs—MTV München 2:0. — 
Wacker—MHC Budapest 1:1.

AUSTRIA—FERENCVÁROS 4:0 (1:0)

Az Austria biztosan és fölényesen győzőit a 
válogatottjai nélkül játszó Ferencváros ellen, 
amelyben kölcsönkért játékosok töltötték be a 
tartalék szerepet. A Ferencváros csapatában 
egyedül Lázár nyújtott elfogadhatót a bal szél.: 6 
posztján. Az Austria góljait Jerusálem (2) 
Rigler és Adamek lőtte.

A torna második mérkőzésében a Rapid

Érdekes fordulat következett be a Teknőnek 
becézett nagvmultu Millenáris sporttelep törté 
netében. A főváros elvette a BSE tői. amely in
tenzív futball- és kerékpár-élet nélkül képte
len volt a nagy terheket tovább vállalni. A fő 
város mintegy

500.009 pengős tehertől szabadította meg a 
BSE-t.

A polgúimesternek az a terve, hogy a Millená
rist nz iskolai sportolás céljaira bocsátja, de 
esetenként (főleg vasárnaponként) bérbe is 
adja. Ezen a ponton kapcsolódik az ügybe a 
Nemzeti, a Nemzeti Bajnokság ifjonca. Példát
lan bravúrral és áldozatkészséggel heverte ki 
a súlyos csapást, amit az ismeretes belügymi
nisztériumi döntés mért rá és egyéves szám
űzetés után visszatért a „nagyok" sorába. Pá

Magyarország a legesélyesebb
a tonászoltapián!

— állítJa a holland sajtó az amszterdami mesés győzelem után
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Amsterdam, május 31.
Szombaton este vívták 5000 főnyi közönség 

előtt a magyar—holland—belga országok kö
zötti tornászmérkőzést, amelynek csapatverse
nyéből Magyarország tornászai kerültek ki 
győztesen. Második Hollandia, harmadik Bel
gium.

Az egyéni összetett verseny győztese dr 
Pelle István lett, 2. Tóth Lajos, 3. Wedel Hol
landia, 4. Péter Miklós, 5. Sarlós, 6. Kecske
méti Gábor.

Az egyéni számokban a helyezés a következő 
volt: Müszabadgyakorlatok: 1. holtversenyben 

Rekordhalmaz, nagy fejlődés 
a főiskolás sport pünkösdi vizsgáján

Pünkösd kettős ünnepén bonyolították le az 
ezévi főiskolai bajnokságokat a különböző 
sportágakban. A tavalyihoz viszonyítva minden 
téren nuyy fejlődés mutatkozik.

A fedettuszodában tartották meg
■z uszóbajuokl versenyeket.

A 100 méteres női hátuszásban Tóth Magda 
MAFC győzött 1 p 39 nip-es eredménnyel, a 
100 m-es női gyorsuszásban Csányi MAFC 
lett az első 1 p 23.6 mp-es eredménnyel, a 
3x100 m-es vegyes stafétabajnokság a BEAC- 
nak jutott, amely 3 p 42 mp-es idővel uj főis
kolai rekordot állított fel. A 100 m-es hál 
úszásban Gombos LASE győzött 1 p 13.8 mp- 
cet, a 200 m-es mellúszásban Lengváry BEAC 
szerezte meg a bajnokságot 3 p 03.8 mp-es 
eredménnyel. A 100 m-os gyorsuszás bajnoka

Csík BEAC lett 57.4 mp-cel, uj főiskolai 
rekordidővel.

A 100 m-cs női mellúszás győztese Mattyasov- 
szky BEAC, ideje 1 p 46.6 mp. A 3X66 m-es 
női vegyesstafétában ugyancsak főiskolai re
kord született, amelyet a MAFC állított fel 
3 p 17.6 mp-es idővel.

Főiskolai vizlpóló bajnokság:
Ef/rl jogakadémia—MAFC 4:1 (0:1). Ar. eg

riek góljait Kiss, Keller 1., Keller II. és Ku- 
chlnka, a Műegyetem gólját Wagner dobta. 
REAC—Egri jogakadi'mla 9:4 (3:9). A gólok 
közül Lengyel négyet, Csík pedig egyet szer
zett, az egri jogászok valamennyi gólját Keller 
I. dobta.

A LUDOVIKÁSOK NYERTÉK AZ EVEZŐS
BAJNOKSÁGOT

A főiskolások nyolcevezős bajnokságát a 
Margilhidlól a Műegyetemig terjedő négykilo- 
méteres Dunaszakaszon tartották meg. Több
ezer főnyi közönség nézte végig a szép ver
senyt, amelyben négy csapni vett részt: a Lu
dovika Akadémia két nyolcasán kívül a BEAC 
és a MEC vett részt u versenyen Indítás után 
azonnal a ludovlkósok kerültek az élre és a 
Lánchidnál niár egy hosszal vezettek, amit nz 
Erzsébcthidnál négy hajóhosszra növellek 
Bajnok: Ludovika I. csapata négy hosszal. 2. 
Ludovika II. csapata, 3. BEAC. 4. Műegyetem 
EC. A MEC hajója n célban süllyedni kezdett, 
úgyhogy az evezősök kénytelenek voltak egy
másután beleugrani a Dunába, ahonnan a ki
sérő motorosba kapaszkodtak fel. Az elmerült 
versenycsónakot azután motorossal vontatták 
ki a partra.

A főiskolai céllövöhajnoki verienyek során 
a kisöblű

puskacsapat verseny ben

hatalmas gólaránnyal fl:O (2:0) hengerelte Id 
Potya csapatát, a Triestinát.

GYŐZÖTT A BOCSKAI
Bocskai—Waria 8:2 (0:0). Nagy közönség 

előtt a Bocskai szép játékkal biztosan győzött 
a honi csapat ellen. A közönség melegen ünne
pelte a szimpatikus játékmodoru magvar csa
patot 

Elvette a főváros a BSE-tőt a Millenárist, 
most a liga „újonca" pályázik a sporttelepre

lyája azonban nincs. Viszont régebben éppen 
a Millenáris volt a Nemzeti főhadiszállása. Igy 
tehát

sok eséllyel pályázik most is a bérletre, 
amelyért egyébként némi dulakodás lesz, l'gy 
értesülünk, hogy a Nemzeti konkurrcnciót kan 
egy másik ligatag személyében. Hogy kié lesz 
a honfoglalás pálmája, az. ma még bizonyta
lan. Az azonban bizonyos, hogy a főváros nem 
utasítja vissza a kellően indokolt bérleti kérel
met. Beavatott helyen legfőbb érvként azt em
legetik, hogy a főváros dicséretremélló gyorsa
sággal sietett a Kispest csapata segítségére, ami
kor területet kért. Pedig a kispestiek nem is 
szorosan vett fővárosiak. Nem valószínű tehát, 
hogy a nagy népszerűségnek örvendő fővárosi 
fekete-fehérek „kérelmét" visszautasítsa a sport
barát polgármester.

dr. Pelle és Wedel. Lovon 1. dr. Pelle 29.4 p. 
Gyürüliintán: 1. dr. Pelle 29.7 p. Korláton: 1- 
Tóth Lajos 28.8 p. Nyújtón: 1. dr. Pelle 29 9 
pont. A magyar csapat közel 93%-os teljesít
ményt ért el. A versenyre a francia és a cseh 
tornaszövetség is kiküldötte megfigyelőit. A 
holland sajtó szerint

Magyarország tornászcsapata a berlini 
olimpiai játékok egyik legesélyesebb je

löltje.
A lapok kiemelik, hogy Pelle István teljesít
ménye megközelíti a 97%-ot és biztatónak lát
ják Tóth Lajos olimpiai szereplését is.

a Ludovika, kisöblű fékpuska csapatverseny-*  
ben a BEAC, a pisztolycsapatversenyben a Lu- 
dovika, a gyorstüzelő csapatversenyben a 
BEAC győzött. Az egyéni számokat Duska. 
László LASE, Pataky LASE és Vajda II. nyer
ték.

Az ökölvívó bajnoki mérkőzések
elődöntőiben a pehelysúlyú csoportban Mészá
ros PEAC győzött Pivny BEAC ellen, a közép
súlyban Fonyó BEAC, Sebestyén BEAC ellen, 
Schlolhauer BEAC Strausz KEAC ellen, a ne
hézsúlyú csoportban Baón BEAC legyőzte 
klubtársát, Farkast, Nekünck BEAC pedig a 
szegedi egyetemista Lányi felelt diadalmasko
dott.

D7 e eset tartja izgalomban a tenni-*
szezőket. A lengyel válogatottak 

■••■■■■■ budapesti szereplésének több 
kellemetlen epizódja volt. Először... a nagy 
meccs utolsó felvonására, a bankettre elfeled
ték meghívni a — lengyeleket. Csak az utolsó 
percekben kézbesítették a meghívást. Másod
szor ... a bankett után az egyik népszerű lo
kálba ment a társaság. A lengyeleket egy elő
kelő lengyel konzul felesége és Oklovich kapi
tány, a lengyel külügyminisztérium főtIsztvise
lő jc vezette. Az egyik magyar válogatott hiva
tásos táncosnőt választolt partnerül, majd sorra 
bemutatta a lengyel vendégek hölgytagjainak a 
kiválasztottat. A bemutató nem várt fordulattal 
végződött: a lengyelek szó nélkül fizettek és el
távoztak.

llj tagot avatott a Liga
Ritka ünnepet ült a sporttársadnlom: a Nem*  

zeti heroikus harcának győzelmét ünnepelte. 
Rekord sportteljesítménnyel és rekord áldozat
készséggel tornázta ismét vissza magát az Er
zsébetváros csapata a legjobbak köré. .4 fehér
asztal melleit köszöntötték a zöldgyep harco
sait és a vezetőséget. Szónoklatok szócirádái 
faragtak emléket a nevek köré ... Reichard 
Totyó. Molnár Ottó. Ralog Misa... ismert ne
vek. kipróbált, derék vezetők: a siker nem ma
radhatott cl. Megérdemelték, tehát nem volt 
feltűnő az ünneplés. Csupán az tűnt fel. hogy 
a banketten senki sem képviselte a belügymi
nisztériumot és a borsodi főispánt. Holott..» 
nélkülük a Nemzeti sohsem halmozhatta volna 
egymásra a pompás bravúrokat.
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Az olaszok véres botránya Bécshen
BAPID—FERENCVÁROS 5:8 (0:2)

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A Fradi az első félidőben fokkal Jobb 
volt a bécsi zöldfehércknél, a második félidő
ben azonban visazaesetf. Különösen Toldi ín 
Sárnál játékán mutatkozott meg az előző napi 
olaszok elleni mérkőzés. A Rapid n második 
félidőben Kabarék és Smlstlk helyén pihent 
embert állított be. l ilhrer bíró rendkívül gyen
gén vezette a mérkőzést. A 4. pereben Toldi 
fejesgólja jelentette a vezetést, majd a 26. peré
ben újabb góljával 2:<)-ra vezetett a Fradi. 
Szilnél után a 3. és 10. prreekben Melsler, Il
letve Proek a Kupid góllöviii, a 16. pereben 
Sárost 3:2 re Javítja n gólarányt, három pere 
múlva azonban Proek feltűnő offszájdhelyzet- 1:10.

A főiskolások sportpünkösdjén 
másodnap is remekeltek

.4 ffiiskolat teniszbajnokságok során n férfi
páros döntőben a Macsuha, Csiinma MAFC-pár 
győzött II Néinedy, Baífy Pécsi egyetemi pár 
illett 6:2, 6:2 arányban.

A főiskolai tornászbajnokságok női csapat
bajnok! küzdelmeinek során a TFSC (C-silllk, 
Foyth, Tőrög, Fuchs. Förstner) győzött. 2. 
Debreceni EAC, 3. BEAC, 4. MAFC. Az egyéni 
bajnokságot Csillik TFSC szerezte meg, 2. 
Fuchs, 3. Tőrős.

A férfi csapatbajnokság győztese a TFSC 
lett, a Debreceni EAC előtt. Egyéni bajnok: 
Románt! TFSC, 2. Gaál TFSC. 3. Vidos MAFC.

A BEAC nemzetközi teniszversenyét a nagy 
esőzés miatt pünkösd hétfőn nem folytathat
ták. az elmaradt mérkőzésekre kedden ekriil 
sor.

A főiskolai futballbajnokság 3—4. helyéért: 
KEAC (Szeged)—Debreceni EAC 4:1 (2:1).

BEAC—PEAC 4:1 (1:1)
A főiskolai futball bajnoki döntőmérkőzég érde
kes küzdelmei eredményezett. A budapesti egye
temisták megérdemelten nyerték a bajnokságot. 
Góljaikat Csikós (2), Mészáros és Szele rúgták, 
a pécsiek gólját CzilTra szerezte. A mérkőzést 
Klug Frigyes vezette.
A FŐISKOLAI ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGOK 
második napi programja nagy nehézségek közt 
bonyolódhatott le. miután a kiadós eső csak
nem teljesen viz alá borította n BEAC-pálya 
salakját. Természetesen nézőközönség alig 
akadt. Az eredmények « következők; 110 m-es

Proficsapataink külföldön
Lodz: Bocikat—Lodz válogatott 2:1 (2:1). A 

debreceniek góljait Hajdú és Takács lőtte. A 
szakadó eső miatt félbe ' kellett szikitani a 
mérkőzést, amelyet később folytatlak, de újabb 
eredményt ez nem hozill.

Nagyvárad: Soroksár—Crisana 3:0 (2:0). 
(Pünkösdvasárnap). NAC—Soroksár 5:1 (3:1). 
(Hétfőn!.

Temesvár: Kispest—Kinizsi 0:2 (3:1).

Vizipótózóink nem bírtak 
az osztrákokkal

Badenből jelentik: Pünkösd vasárnap Ma
gyarország-Ausztria vizipólómérkőzése 1:1 
(ól) döntetlen eredménnyel végződött. A ma
gyarok gólját Vértesy, az osztrákokét Müller 
dobta. Sorozatos gorombaságok és durva játék 
Jellemezték a mérkőzést, ami miatt a biró több 
játékost mindkét részen kiállított. Mngynr- 
ország B Ausztria B. 5:1. A magyar gólokat 
Tarics (2), Brnndv (2. és llahisy dobta. Az 
osztrákok gólját Kalla szerezte.

Bécsböl jelentik: Pünkösdhétfőn Sankl-Pöl- 
tenben kellett volna a magyar vizipólócsapat- 
liak szerepelnie, azonban a szakadó eső mialt 
a bécsi Diannbndba helyezték át a mérkőzést. 
A magyar válogatott csapat ezúttal sem hirt az 
osztrákokkal, a végeredmény 5:5 volt, félidő 
2:2. A magvar csapat nagy csalódást keltett, a 
fiatalok igen gyenge formát mutatlak. A gólok 
közül Hnlasy hármat, Taries és Brandy egyet- 
cgvet lőtt Áz osztrákok góljait Schönfeld (3) 
és Ricsi (2) szereit©.

Berlin heiyetí Győrbe!
Győrből jelentik: Győr válogatott—Krakó vá

logatott 1:1 (0:0). A pünkösd vasárnap Buda
pesten szerepelt krakói válogatott csapatra 
inindösszc ezer főnyi közönség volt kiváncsi. 
A lengyelekéi különben útközben kellemetlen 
malőr érle. l’gynnis autóik az. cső okozta nagy 
s irha besüppcdlek és csak kélóral késéssel ér
keztek Győrbe. A győri válogatott csapat telje*  
mh egVíMuangu ellenfele volt a lengyeleknek 
< < egy kis •./erene.sével le is győzhette volna 
okéi Az első félidőben mindkét oldalon több 
támadás volt, de a közvetlen védelmek jól 
..állták a sarat". A második félidő 19. percé
ben Malcczky szerezte meg a lengyeleknek a 
vezetést, majd a 34. percben Boros tizenegyes
ből cgvenlitett.

Ennek a mérkőzésnek az eredménye is bizo
nyítja. hogy amatőr válogatott csapatunk 
ulighn mehet Berlinbe, legfeljebb csak Győrig 
utazhat. Esetleg Győrben is tanulhat egyet- 
mást. 

KEHESZTHI-.ITVf.NYCNK ANYAGTORLÓDAS MIATT 
MAI SZAMUNKBÓL KIMARADT

ből egyenlít. A 29. pereben Rlnder szabadrú
gása Jut a Ferencváros kapujába, egy perc 
múlva pedig Prock beállítja a végeredményi.

ALSTRIA—TRIESTINA 2:1 (1:1)
Az olasz Játékosok kíméletlen, durva Játéka 

miatt a második félidő közepén kitört a bot
rány, a két rsapat tagjai összeverekedtek és 
percekig véres jelenetek borzongatták meg a 
nagyszámú közönséget. A példátlan botránynak 
a rendőrség vetett véget. A pünkösdi bécsi fut- 
balltorna végeredménye: 1. Rapid 13:3. 2. 
Austrla 6:1. 3. Ferencváros 3:9. 4. Trlestlna

gátfutás: 1. Csathó TFSC 16.4 inp., 2. Szabó 
Kecskeméti jogakadéinia 16.4 mp., 3. Józsa 
Pécsi EAC. — fi<)0 ni-es síkfutás: I. Báró BáníTy 
Pécsi EAC 2 p. 01.6 inp , 2. Puskás BEAC, 3. 
Geszlcsi BEAC. — 200 m cs sikfufás: 1. Ember 
Debreceni EAC 23.1 mp., 2. Szondy Magyar
óvári gazdasági akadémia 23.5 mp, 3. Monos- 
tory Pécsi EAC. — Gerelyvetés: 1. Várszcghy 
TFSC 60 m. 44 cm., 2. Csányi BEAC 56 in. 
40 cm., 3. Balogh Debreceni EAC. — 400 m-es 
gátfutás: 1. VerhŐczy Pécsi EAC 59.2 mp., 2. 
Hetényi BEAC, 3. Kerényi Pécsi EAC.

Magasugrás: 1. Behesi (PEAC) 178 cm; 2. Si
mon (PEAC) 175 cm; 3. Gál (Ludovika) 172 cm. 
5000 méterei síkfutás: 1. Enyedy (MAFC) 16 p 
30 mp; 2. Rácz (BEAC) 16 p 40 mp; 3. Báró 
BáníTy (PEAC). Hármasugrás: 1. Kapros 
(BEAC) 1351 cm; 2. Juhász (Magyaróvári Gazd. 
Akad.)

1500 m síkfutás: I. Bánffy báró PEAC 4:14.4 
mp. Rúdugrás: 1. Tölgyes László TFSC 350 cm. 
Sulylökés: 1. Deák Ferenc KEAC 13 m 49 cm. 
Távolugrás: 1. Szondy MóGAAC 6 m 92 cm. 
10.000 m-es síkfutás: 1. Rácz DEAC 34:35.6 mp. 
Í00 m-es sikfutás: 1. Haraszthy LASE I. 51.1 
mp. Diszkoszvetés: 1. Józsa PEAC 45.27 m. 
‘200 m-es gátfutás: 1. Kerényi PEAC 27 mp. — 
Nfíi számok: Magasugrás: 1, Szentkirályi Mar
git BEAC 138 cm. 100 m-es síkfutás: bajnok 
nincs. 1. Medveczky TFSC 13.7 mp. Sulylökés: 

I 1. Nagy Aranka TFSC 11.29 m. 100 m-es sikfu- 
I tás: 1. Ember DEAC 11.3 mp.

A pontversenyben: 1. Pécsi EAC 105 pont; 
•2. TFSC 71 pont; 3. DEAC 65 pont;

Újra fogyott az UTE előnye
Az ünnepek egyetlen bajnoki mécsén nagyot 

javult a Postás helyzete.
UTE—URAK 2:2 (0:0). Az URAK védelme 

igen jól játszott. Góllövő: Aranyosi (2), illetve 
Nagy és Mórócz.

KITŰNŐ ATLÉTIKAI EREDMÉNYEK KÜL
FÖLDÖN

A kölni atlétikai versenyen Weinkőtz a ma 
gasugrásban 185 cm es, a távolugrásban pedig 
712 cm-es teljesítménnyel győzött. Nottbrock 
a 400 méteres gátfutásban 55.4 mp-es idővel 
lett első.

Matti Jacrvinen cgv esti atlétikai versenyen 
a gerelyvetésben 70 méteres teljesítménnyel 
győzöl!. A 10.000 méteren Isohollo 31 p 46.8 
mp-es kitűnő idővel győzött.

A HOLLANDOK BOMRAFORMÁRAN
Luzern, május 31.

A holland válogatott hoki csapat vasárnap 
a svájci válogatottat 2:0 (0:0) arányban verte.

KIKAPOTr AZ OLIMPIAI B-VÁLOGATOTT
Székesfehérvár válogatott—Olimpiai B. válo

gatott 3:2 (1:0). Nyolcszáz néző előtt, felázotl 
nehéz talajon megérdemelt győzelmet aratott 
a vidéki csapat. Góllövők: Winklcr, Jámbor 
(2), illetve Dollina öngól, Horváth II.

Szldnnlts Ferenc lett a rendőrtiszti kard
bajnok. A RAG óbudai sporttelepén rendezték 
meg az országos rendőrtiszti egyéni kardvivő
bajnokságot. amelyben huszonkét vivő indult. 
A versenyt Szidanits Ferenc (Budapesti Fő
kapitányság) nyerte 8 győzelemmel; 2. Szék
udvari Imre (vidéki kapitányság) 7 győzelem
mel; 3. Eckl Tibor 6 győzelemmel; 4. Dr. KomA- 
romy Géza 6 győzelemmel; 5. Vitéz Vállav Ist
ván 5 győzelemmel; 6. Vitéz Szeredav József 
4 győzelemmel. A pontversenyt a vidéki fő
kapitányság csnpata nyerte 33 ponttal, a buda
pesti főkapitányság 22 pontjával szemben.

A Budapest—Béc« és vissza kerékpárverseny 
második napján Bécsböl huszonnégy versenyző 
indult el a kora reggeli órákban és tizennégyen 
érlek célba. A második napi befutás sorrendje 
a következő: 1. Adorján. 6 óra 32 p. 34 mp. 
2. Liszkny, 3. Kiihn osztrák, 4. Gförer osztrák, 

kél nap összesített eredménye: 1. Liszkay 
14 óra 12 p. 37.2 mp., 2. az osztrák Kiihn 14 
óra 12 p. 45.2 mp., 3. Adorján. 4. Gförer oszt
rák. A csnpntversonybcn: 1. Ausztria 71 óra 
25 p. 36 mp.. 2. Magyarország 71 óra 28 p. 
07.4 inp.

Helvcnévca n Nagykanizsai Torna Egylet. 
Pünkösd hétfőn impozáns ünnepség keretében 
ünnepelték a hetvenéves NTE-t. A városháza 
dísztermében dr. Krátky István elnökletével 
tartották meg a díszközgyűlést.

Honvéd és Tammuz npríélí a fő verseny eket
Vasárnap a Jankovich-emlékyerseny volt a 

megveri nap föeseménye. A jó tempóban vé
gigfutott akadály versenyt az allrund Honvéd 
nyerte szép küzdelem után a Mauser által lo
vagolt Böske ellen. Harmadik a favorit i a- 
rázna lett, melynek lovasa kissé korán vélte 
fel a versenyt. Az egyetlen német résztvevő: 
Tenor a vizesároknál minden baj nélkül el
bukott. Nagy meglepetést okozott a Bocskay 
liundicapben Bánom is én győzelme, de a kis 
inezőnyü gátversenyekben is fejtetőre állt a 
papírforma.

*
Hétfőn a Baich Péter-emlékverseny volt a 

nap föeseménye, melyet a vasárnap refüzáló 
Tammuz nyert meg nagy fölénnyel a német 
vendégek ellen.

Az Eslerházy-emlékversenyben szokatlan eset 
történt. A hármas mezőnyben vezető Lajla- 
gyöngve az egyik ugrás előtt beugrott a pálya 
belsejébe, az őt szorosan követő Fokos pedig 
utána ugrott, úgyhogy Boszorkány ellenfél 
nélkül maradt.

A Sorsolási-verseny nyerőjét a 3212-es sors
jegy tulajdonosa Nyéki Miklós nyerte, aki 
megtartotta a lovat és Gombolaihoz adta tré
ningbe.

A kél nap részletes eredménye: 
VASÁRNAP:

I. Hadscregl gálverseny: 1. Lajtagyüngye (6) 
Dókus h„ 2. Liptóvár (4) Muhr fh., 3. Bokros 
(5:10) Ehrenberger fh. F. m.: Giralba (3) Pa
kuts h. lg. könnyen, 8 h., 2'4 h. 10:26. Be
futó 354.

II. IJplay Béla emlékverseny. 1. Kiskun (3) 
Stecák, 2. Füsti fecske (5) Szele, 3. Schwert- 
knauf (p) Nette fh. F. m.: Ignác (l'A) Horák. 
Biztosan, 1 h., 1 h. 10:37. Befutó 231.

III. Jankovich-Bésán Gyula emlékverseny. 1 
Honvéd (6) Stecák, 2. Böske (2) Mauser, 3. 
Parázna (1J4) Blazsek. F. m.: Mankó (8) 
Muhr, Lurkó (12) Wolbert, Tammuz (3) Tóth 
A., Tenor (6) Hasse h., Puszta (3) Balázs J. II 
Küzdelem, % h„ 5 h. 10:102, 17, 13, 15. Be
futó 406.

IV. Gróf Batthyány Gábor emlékverseny. 1.
Allcgra (214) Mókus h., 2. Tiro (5) Pakuts h..
3. Grenz Wall (2) Nette fh. F. m.: Minek (3) 
Koltai fh., Kiszomhor (10) Lajtos h.. Baba (5) 
gr. Pejacsevich, Penang (3) Vásárhelyi h. Biz
tosan, ötnegyed h., 214 h. 10:35, 17, 27, 17.
Befutó 320.

V. Eladók versenye. 1. Sweethart (2) Berta.
2. Dsingiz Khán (2) Keszthelyi, 3. Léhiitő 
(114) Horák. F. m.: Okos II. (14) Cservény, 
Sinai (20) Krédói, Halász (8) Esch T. Könny., 
2 h., 8 h. 10:27, 15, 14. Befutó 66.

VI. Bocskay handicap. 1. Bánom Is én (20)
Klimscha II., 2. Alvajáró (6) Müller, 3. Csók 
(6) Simics. F. m.: Búvár (10) Henrich, Pénz 
(6) Pajor, Ráró II. (10) Soós, Fekeleszáru (10) 
Szabó J., Dénes (1>4) Keszthelyi, Rodosto (5) 
Szcntgyörgyi, Carmen (10) Ilorák, Nap hőse 
(20) Lök ős, Hans down (10) Cservény, Vise- 
grád (214) Gosztonyi, Bátor (6) Esch T. Küzd, 
fejh., 214 h. 10:234, 41, 34, 37. Befutó 1546;
2405.

VII. Pünkösdi handicap. 1. Charles (p) Bi 
bari, 2. Gyöngykaláris (2) Keszthelyi, 3. Mese
beli (8) Csömöri. F. m.: Széltoló (6) Szálkái. 
Rend (12) Szabó J. Csavargó (6) Szentgyörgyi. 
Robinson (5) Esch T., Nemere (6) Gosztonyi, 
Col-Santo (4) Klimscha II. Könnyen, 2% h., 
1 h. 10:28, 13. 15, 30. Befutó 33; 128.

HÉTFŐ:
I. Hadseregi slkverseny-handlcap. 1. Gyöngy

kaláris (1%) Ehrenb. fii., 2. Allcgra (7:10) 
Koltai fh., 3. Limanova (4) Vásárhelyi hd. 
F m.: Vcsla (3) Pakuts hd., Bánflyhunyad 
(6) Dókus hd. Biztosan, ötnegyed li., 214 h. 
10:21, 13, 13. Befutó 10:52.

II. Gróf Esterházy Károly emlékverseny. 1. 
Boszorkány (p) Stecák, 2. Lajtagyöngye (2>á) 
Horák, 3. Fokos (8:10) Mauser. Igen könnyen, 
számtalan hossz. 10:21. Befutó 10:65.

III. Br. Baich Péter emlékverseny. 1. Tam
muz (3) Jeney fh., 2. Schwerhieb (4) Hasse 
hd., 3. Sleinbruck (1%) Nctlc fh. F. m.: Mc- 
cies (3) Koltai fh., Rózsabimbó (6) Pakuts hd.. 
Losonc (6) Dókus hd. Könnyen, 5 h., 214 h. 
10:36, 36, 52. Befutó 10:292.

IV. Gróf Wenckhelm Dénes emlékverseny. 1 
Cheeky (l’/i) gr. Pejacsevich, 2. Rih (2) Kol
tai fh., 3. Sátán (l'/i) Jeney fh. Biztosan, 1 h.,
5 h. 10:20. Befutó 10:36.

V. Sorsolási handicap. 1. Matudor (2) Simics,
2. Sherry (114) Horváth K. II. 3. Mulatság (5) 
Mányi. F. ni.: Szclim Pasa (4) Berta, Bona 
(10) Gosztonyi, Nemere (10) Esch T. Szöszike 
(5) Klimscha H. Biz!., 1 h., 1 h. 10:38, 14, 13. 
21. Befutó 76.

VI. Kétévesek cladóverscnyc. 1. Ukrajna 
(l‘/«) Félix. 2. Folh (114) Esch T. 3. Ganymc- 
des (10) Csömöri. F. m.: Bonnc nuit (12) Szál
kái, Maiennacht (4) Gosztonyi, Csókos (12) 
Cservény. Pilvpalalv (3) Szentgyörgvi. 1 h.
6 h. 10:22. 13. 13, 24. Befutó 40.

VII. Júniusi handicap. 1, Charles il Mányi, 
2. Tiro (51 Keszthelyi, 3. Visegrád 181 Bakonyi. 
F. in.: Sok (20) Pajor, Salumus (214) Dósai, 
üstökös (4) Félix, Caracnlla (6) Szálkái, Algír 
(4) Feliing, Szép (12) Szabó J. Vajk (10) 
Horváth K. II.. Mesebeli (6) Gosztonyi, Hans 
down (201 Pillér, Quasimodo '(12) Esch T, 
Bánom is én (6) Csömöri. Könnvcn. 1. h, öt
negyed h 10:86, 30, 28, 52. Befutó 272; 873.

Bécsi ergdméisyek
A Prcis dér Stadt Wienben folytatódott a 

favorilok vereségének idei hihetetlen szériája. 
A reás favorit Simplont, mely legutóbb Buda- 
peslen 12 hosszal nyerte n Ki-béri dijai, más

ellenfél hijján saját istállótársa, Bonaparte 
verte meg.

♦
A Rolunden handicapet a Freudenau hétfői 

főversenyét Kaiserjáger nyerte.
Részletes eredmények:

VASÁRNAP:
I. Prels vöm Belvcdere. 1. Castor (11:10) 

Goldberg, 2. Bíbor (8:10) Gelléri. 10:15.
II. Pázinán handicap. 1. Atta Santorb (214) 

Klimscha, 2. Wicdersehen (l'Zt) Heiling. F. m.: 
Parse, Norma, Aranyláz. 10:27, 17, 13.

III. Maldenrcnnen dér Zweijühr. 1. Corslca 
(p) Klimscha, Vaklárma (2) Kotzor, 3. Pandúr 
(3) Vasas. F. ni.: Pyhamüá, Vihor, Coroneta, 
Blume. 10:16, 11, 11, 11.

IV. Prels dér Stadt Wien. 1. Bonaparte (5) 
Klimscha, 2. Simplon (8:10) Csapiár, 3. Boss 
(16) Takács J. F. m.t Lucius, Siva, Ugo, Galo- 
inir, Robin Hood. 10:69, 21, 14, 48.

V. Con ainorc handicap. 1. Csák chick (6) 
Reinwald, 2. Grey hope (214) Takács 1. F. in.: 
Szomjas, Bengali, Fram, Ivánná. 10:95, 40, 18.

VI. Paff hürdenrennen. 1. Goodnight (2) 
Rojik. F. m.: Caranus, Kirgise. 10:22.

VH. Welter handicap. 1. Siblrla (4) Klim
scha, 2. Telehissi (3) Szabó L. II. F. m.: Vin- 
dobona, Ruby, Zylmurbafi, Tünde. Tót.: 10:28, 
18, 21.

HÉTFŐ:
I. Prels vöm Graben. 1. Fe a rí ess (3) Klösz, 

2. Mágnás (214) Soffer. F. m.: Passabel, Virgo 
Rcgis, Bascilydes. 10:59, 34, 24.

II. Rother Stadi handicap. 1. Napnyugta 
(5:10) SchejbaL F. m.: Aranyláz, Bona filia. 
10:13.

III. Wasserturm Rennen. 1. Hellos. F. m.: 
Derűs, Fundus. 10:20.

IV. Rolunden handicap. 1. KafeerJHger (5) 
Heiling, 2. Pazmaniterin (3) Tóth. F. m.: Karo- 
lingen, Faun, Bengali, Reine Herodini. 10:42, 
19, 17.

V. Töff Rennen. 1. Paullne (5:10) Schejbal, 
2. Mister Chum (2%) Heiling. F. m.: Hitvány, 
Vreneli, Poseur. 10:15, 12, 18.
VI. Klnsky steple-chase. 1. Penzacola (2J4) 
Gelléri. F. m.: Vanina, Boston. 10:39.

VII. Welter handicap. 1. Nergal (2V4), 2. 
Talisman (2J4) Tuss. F. m.: Perhaps, Duleinea, 
Gránát, Merkúr. 10:24, 16, 17.

H/rek
Try Well végleges diszpozíció szerint távol

marad az osztrák Dcrby startjától. Valószínű 
viszont, hogy Alaska részt vesz a vasárnap el
döntésre kerülő versenyben.

A cseh Derbyt futották vasórnap Prágában. 
A versenyt Naplopó eddigi legjobb ivadéka: 
Napoli nyerte az alagi lovak ellen. A verseny 
eredménye:

Cseh Derby (60.000 ck., 2400 m.) 1. Napoli
(Esch György), 2. Gamma (Esch Győző), 3. 
Lator (Weissbach), 4. Fiola (Nagy G.), 5. Ma- 
yerling. Futott még 6 ló. Könnyen, 2 h., nyak
hossz, 1 ’/< hossz.

A Magyar ügető Derby a hét kimagasló sport
eseménye. Az iigetők legjelentősebb versenyé
ben, melyet június 6-án futnak, az alábbi me
zőny várható starthoz:

Ipoly hajt. Feiser
Bajnok S. hajt. Kovács II.
Galagonya hajt. Kovács F.
Törzsfőnök hajt. Fityó
Silly hajt. Zwillinger
Jonny hajt. Marschall

A verseny ismét Ipoly és Bajnok S. párhar
cának ígérkezik. A Derby-kisérleti versenyben 
ugyanis külön versenyt futott a két kiváló mén. 
Bajnok S. határozottan jobb klasszist repre
zentál, mint ellenfele, de kérdés, hogy lábai 
(melyek mindig aggályosak voltak) milyen ál
lapotban vannak. Legutóbb is csak azért ka
pott ki Ipolytól, mert nem volt rendben. Ez 
utóbbi rendkívül reális, jóképességü ügető s az 
a tény, hogy egészséges ló, ezúttal is javára 
billentheti a mérlegel.

A bécsi Derbyt fúlják vasárnap a Freude- 
nauban. A 30.000 schillinggel dotált díjban in
dulnak:

Alaiska lov. Esch
Lator lov. Weissbach
Bagó lov. Gutái
Botos lov. Klimscha
Napnyugta lov. Takács I.
Gálom ir lov. Szilágyi
URO lov. Takács J.
Boss lov. Csuta
Robin Hood lov. Szabó L. II.
Cyrano lov. ?
Napóleon lov. Schejbal

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerketzlilt:

DR. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelős ezerkcniő és kiadó:

DR. ELEK HUGÓ
Szerkesztőség és kiadóhivalAl:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 28. szám. 
Vasárnap d. u. 2-től kezdve:

VL kér., Aradi-utca 8. az. (Globus-nyomda) 
Telefon: 808—96.

Vasárnap (d. u. 2-től): 245—81, 100-48.
AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:

Egy évre S penuő. — Egyes szám ára: Magyarorszá
gon 10 fillér. Ausztriában 20 Groscben. Franciaország*  
bán 1 frank, Jugoszláviában 2.50 dinár. Németország*  
bán 15 Ff. Olaszországban 1 líra. Romániában 5 lei. 

Csehszlovákiában 1.20 ők.

nvom vtott » r.1 r.nvs ntompai Mfnr-7FT n t KnnroRGöGErEtN. Budapest, vi, aradi-utca s. — nyomdaigazgatói havas m.


