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Véres bandita merénylet 
Perlesz Sándorné gyárosnő 

pesterzsébeti villájában
Revolveres, álarcos rablók leütötték a portást, Perlesznét 
a hálószobájában megkötözték és kirabolták, elvágták 
a telefondrótokat zsákmányoltak azután elmenekültek

Vasárnapra virradóra a csikágói gengszte
rizmus minden rémségével és valószínűtlen
ségével átköltözött egy órára Pestszenterzsé- 
betre:

három álarcos, revolveres, tőrös bandita 
megrohanta a Perlesz-gyárat, leütötte a 
portást, elvágta a telefonzsinórt, háló
szobájában meglepte, megkötözte és 

kirabolta a gyártulajdonosnőt 
és mindezt <— három percnyire a rendőr
kapitányság épületétől!

Pestszenterzsébeten az Erzsébet-utca 68— 
70. számú telken van a Perlesz Sándor-féle 
kötő-szövőgyár. A nagy épülettömb eleje 
maga a gyárépület, innen kerainit ut vezet 
a gyárudvar tulsó végébe, ahol a Perlesz 
család magánvillája áll.

villában lakik a gyártulajdonosnő,Itt a
özv. Perlesz Sándorné, a fia Perlesz Gábor, 
Perleszné tizenkétéves nevelt leánya és Dor- 
fenik Franciska osztrák nevelőnő.

Szombaton a munka befejezése után a 
munkások és a tisztviselők hazamenteik és 
Perleszéken kívül csak fíindheim Ferenc 
portás maradt a telepen.

Perlesz Gábor váWrff^ütátí “elbúcsúzott}fogvacogva felelt: 
az édesanyjától, autóba ült és Budapestre 
indult, azzal, hogy csak késő éjszaka jön 
haza. Röviddel Perlesz távozása után a há
ziak nyugovóra tértek. Perleszné a hálószo
bájában feküdt le, nevelt leánya pedig az 
osztrák nevelőnővel közös hálószobájába tért 
és a villában minden elcsendesedett.

Perleszné nem is mert megmoccanni és 
némán tűrte, hogy az álarcosok hátra

csavarják a kezét és megkötözzék.
Mikor már elvégezték a gúzsbakötés mun
káját, akár csak a portást, öt is vallatni 
kezdték:

— Megmondani, hol tartják a pénzt! Ilol 
vannak a kasszakulcsok?

Perleszné a félelemtől remegő hangon,

Élet-halál harc a portással

— Nincs pénz a kasszában, minden pénzt 
kifizettünk munkabérekre.

A banditák öszenéztek, azután sugdostak 
valamit, majd alkudni kezdtek:

— Rendben van, elhisszük, de akkor 
mondja meg,

mennyit ér az élete, mennyit akar adni 
az életéért? ...

Perleszné rimánkodni kezdett:

•— Nézzék, öszesen ötszáz pengő van ná
lam, az legyen a maguké, vigyék el. Az éj
jeliszekrényen van a retikülöm, benne van 
a pénz, vigyék el, de ne bántsanak, mit 
akarnak tőlem! ...

Az éjszakai látogatók odaléplek az éjjeli
szekrényhez, kivették a retikülbő) a pénzt 
és számolgatni kezdték. Közben még össze 
is vesztek.
, ‘-s.dCsak háromszáz pengő van benne —< 
mondotta az egyik.

■— Ne csalj, mert keresztüllőlek! — szólt 
rá dühösen a másik, de végül megegyeztek.

zsebregyürték a pénzt, azonkívül ma
gukhoz vették az éjjeliszekrény fiókjá

ból Perleszné ékszereit
egy arany pudertartót és egy drága, rubint- 
csattal összefogott igazgyöngysort, azonkí
vül egy ó-arany velencei brostüt.

Késő éjszaka fíindheim Ferenc ellenőrző 
körútra indult, végigjárta a gyártelepet. Mi
kor eljutott a főépülethez, három fiatal
embert pillantott meg:

három álarcos fiatalember húzódott 
meg az épület fala mellett, mezítláb vol
tak, cipőjüket a hónuk alá szorították, 
kezükben pedig revolverek, tőrök, csil

logtak.
fíindheim, aki hűséges alkalmazottja Per- 

leszéknek és erős ember, nem ijedt meg a 
vésztjósló külsejű haramiáktól, hanem egye
nesen nekikrontott:

— Mit keresnek itt maguk?
Az álarcos legények erre rávetették ma

gukat, az egyik vasdoronggal fejbevágta, 
úgy. hogy

Rindheimet elöntötte a vér és a földre 
bukott, de nem hagyta el magát, egy

pillanat múlva már talpon volt 
viaskodni kezdett a banditákkal,

hogy eljusson a portásfülkéig, ahonnan majd 
segítségért telefonálhat.

A három bandita és a portás között élet
halál harc kezdődött, fíindheim nem kiabált 
segítségért, tudta, úgy sincs a közelben aki 
segítségül jöjjön, mindenképpen csak a 
portásfülkébe akart jutni, hogy telefonáljon 
vagy valami szerszámot kaparintson a ke
zébe, hogy védekezhessen. Percekig tartó

véres dulakodás után be is jutott a fül
kébe, magával cipelve támadóit, akik 
úgy kapaszkodtak beléje, mint a szelin
dekek és közben ütötték, verték, sztir- 

kálták,
úgy, hogy mire bejutott a portásfülkébe, 
már dőlt belőle a vér.

Vallatás tőrrel és revolverrel
Hiábavaló volt fíindheim minden bátor 

sága és elszántsága,
a támadók végre is legyűrték,

a fülke padlójára dobták, kezét zsineggel 
hátra kötötték, majd vallatóra fogták:

—- fíögtön mondd meg, hol tartják a 
pénzt, különben meghalsz! — szólt rá az 
egyik és revolvert szegzett a mellének.

A derék portás nem akart útbaigazítást 
adni a rablóknak, inkább eszméletlennek 
tetette magát. A banditák egy darabig még

és

vallatták, de mikor nem adott választ, az 
egyik fölkapott az asztalról egy vizes üve
get és fejbevágta vele. Ezután már 

megelégelték a vallatást, betömték a szá
ját, az egyik ott maradt, hogy őrizze, 
a másik keltő pedig elindult, a gyártelep 

túlsó végébe,
Perleszék villája felé.

A villa ajtaja nem volt bezárva. Nyitva 
hagyták, hogy Pcrlcsz Gábor bemehessen a 
házba éjszaka, amikor hazaérkezik.

A gyárosné réméjszakája
Mikor befejezték a zsákmányolást, ugy- 

látszik mégsem voltak megelégedve, mert 
újra Perlesznéhez fordultak és megint fag
gatni kezdték, hogy hol

A rémülettől halálra 
szabadulni akart tőlük:

— Kérem, ha akarják 
a pénztárba, megnézhetik, hogy 
pénz a kasszában ...

A banditák megint összesúgtak, 
tak egy kicsit, de nem volt ínyükre az éj
szakai séta a gyárépületben.

Mialatt arról tanakodtak, elinduljanak-e 
pénztár felé, a suttogó férfihangokra 

felébredt a két szobával odébb alvó 
nevelőnő.

Nem tudta mire vélni a dolgot, kiugrott

van a kasszakulcs, 
gyötört

elvezetem

a

gyárosné

magukat
nincsen

tanakod

a r.

ágyából, Perleszné hálószobája felé sietett 
és beszólt:

— Valami baj van, nagyságos asszony?
A banditák kezében fenyegetően villantak 

meg a tőrök és az egyik csendet intett az 
uj jóval,

Perleszné nem Is mert kiabálni, attól 
tartott, hogyha lármát csap, az álarco

sok megölik, 
inkább csendesen, a hangjára nyugalmat 
erőltetve felelt a német kisasszonynak:

— Nincs semmi baj, Franciska, 
csak vissza a szobájába.

A banditák azonban most már 
kedni kezdtek, nem érdekelte őket 
a kasszakulcs, csak n menekülésre 
tak.

ni énjén

ideges
tóvá bb 

gondol-

Elvágják a
A félhomályos hálószobában 
kitapogatták a telefondrótot, elvágták, 
nehogy távozásuk után Perleszné rög

tön segítségért telefonáljon, 
azután otthagyták az összekötözött asz- 
szonyt, kimentek a villából, de útközben 
az ebédlőben még magukhoz vettek két ha
talmas, súlyos ezüstvázát.

Mikor becsukódott mögöttük a villa be
járata, Perleszné feltápászkodott az ágyból, 
kifelé indult és segítségért kiabált. A lár
mára fölriadt a nevelőnö és ugyanakkor 
kivágódott a hall ajtaja:

telefondrótot
a küszöbön bezúzott fejjel, vértől bo
rítva, hátrakötözött kezekkel megjelent 

Rindheim Ferenc,
banditák ugyanis akkor már elmenekül- 

i, tá-
a ..... _
tek, az éjjeli őr pedig sebektől boriivá, tá
molyogva, de mégis a lakásba vánszorgott, 
hogy megnézze, mi történt a főnöknőjével.

A nevelőnő előbb Perlesznét szabadította 
meg kötelékeiből, azután kibogozták a por
tás kezén a zsineget, mire fíindheim visz- 
szarohant a portásfülkébe és telefonált a 
rendőrségre.

Banditák a hálószobában A Palace-mozi rablói 7
A két bandita minden akadály nélkül be

jutott a villába. Beléptek az előszobába és 
innen benyitottak a hallba. Mikor lenyom
ták a kilincset, a neszre fölriadt álmából 
Perleszné. Azt hitte, a fia jött meg és ki
szólt:

— Gabi, te vagu az?
Nem kapott választ, mire nyugtalanul föl

kelt, kilépett a szobából, de a küszöbön ré
mülten torpant meg: 

két álarcos emberrel találta szemközt 
magát.

A rémülettől szóhoz sem jutott, megfor
dult, visszarohant a hálószobába és ijed
ten bebújt az ágyába.

A banditák utánarohantak, rávetették ma
gukat és

az egyik kezében megvillant a tőr:
— Csend legyen! Egy szót se! Különben 

a halálfiai! — hangzott fojtott hangon a fe
nyegetés.

Pár perc múlva
rlodóaufó állt meg a gyár előtt, rendőr
tisztek, detektívek, rendőrök ugrottak 
le az autóról, körülvették a gyárat, át
kutatták az egész telepet, a környéket, 

de a banditáknak már nyoma sem volt.
Perleszné és a portás szcmélylcirást ad

tuk róluk, a szcmélyleirás azonban nem 
pontos, mert hiszen álarc volt rajtuk és 
rsak félhomályban látták őket. Az egyik 
húsz huszonkétéves lehet, 170—175 centi

méter magas, a másik 22—2.1 éves feltű
nően magas, a harmadik 20—22 éves lehel.

A rendőrség nagy apparátussal nyomoz a 
vakmerő banditák után és azt sem tartja le
hetetlennek, hogy

talán ugyanazok voltak, akik a Palace- 
mozi pénztárát Is kifosztották.

A főkapitányság rádiógrammal alarmirozta 
az egész ország rendőrségét és nagyban ált 
a hajtóvadászat a pcstszenterzsébeti bandi
ták után.
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Eckhardt Tibor: Két turista borzalmas halála
Súlyos veszedelem a ma gyár or
szági németség horogkeresztes 

megszervezésének kísérlete
K tolnai kerület kisgazda párti képviselője, 

Kiéin Antal vasárnap « kerület három nagyobb 
kóziégében mondott beszámolóbeszédet, ame
lyeken felszólalt Eckhardt Tibor, a párt el
nöke la,

Duuaszentgyörgv községben reggel kilenc 
órakor tartolták a gyűlést, amelyen Eckhardt 
1 ibor ast hangoztatta, hogy amit Magyarország 
termel, art a kormány Intézkedései elzárják n 
külföldi piacoktól, viszont megakadályozzák, 
hogy a külföld olcsó ipari cikkei Magyar- 
országra bejöhessenek.

— A magyar kormány — mondotta Eckhardt 
— olyan vámsorompókat épített ki. amelyek 
már valóságos kínai falnak Illenek he.

A mostani kormányrendszerrel szemben 
az a kifogásom, hogy megígérte a Jót éa 

eselekszl a rosszat.
Dunaszentgyörgyröl Eckhardt Tibor és kísé

rete Faddra ment át, ahol a községháza udva
rán tartották n nagygyűlést. Elein Antal be
számoló beszéde után Eckhardt Tibor többek 
között a kővetkezőket mondotta;

— Ml nem vagyunk mindenáron ellenzékiek 
és megszavazzuk a kormány Javaslatát, ha az 
jó, mint ez az Ipari Javaslatnál történt A mi 
ellenzéki magatartásunkat a kormányzat mu
lasztásai, hibái és az egész, elhibázott kor
mányzati rendszer teszik indokolttá.

Foglalkozott ezután a gazdaadósságok ren
dezésével, a hitbizományi és a telepítési Javas
lattal, majd azzal fejezte be beszédét, hogy 
ebben at orizágban rendszerváltozásra van 
SZÍlkség.

— Hiába csábítanak engem — mondotta r— 
hogy álljak be miniszternek, vagy más

nak, ezt nem fogom megtenni.
Nem tettem meg a multizen, nem teszem a jö
vőbe sem. Nem az a fontos, hogy ki a minisz
ter, hanem egy olyan rendszert kell ebben az 
országban létesíteni, amelynek alapja a ma
gyar falu életének megbecsülése és a falusi

A szekszárdi polgármester 
ellen saját kérésére fegyelmit 

rendelt ei az alispán
Szckszárd, junius 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
téré.) Vasárnap délelőtt nagy érdeklődést kel
tett a városban az a hir, hogy dr. Perczell 
Béla vármegyei alispán

elrendelte a fegyelmi vizsgálatot vitéz Ven
del István szckMárdi polgármester ellen 

és ki is jelölte a fegyelmi biztost dr. Szongott 
Edvln főszolgabíró személyében. A fegyelmi 
biztos már a legközelebbi napokban Szék- 
srárdra érkezik s megkezdi a kihallgatásokat 
arra vonatkozólag, hogy tényleg történtek e 
visszaélések a városban, vagy csupán személyi 
hajsza Indult n polgármester ellen.

A fegyelmi vizsgálat elrendelésének érdekes 
előzménye van. Pápai Károly és Föglein János 
szekszárdi lakosok terjedelmes lwadvúnyt Intéz
tek as alispánhoz, amelyben kérték, hogy in-

MUtlós Lászlónk szül. Fuhrmaycr Cresccntla ugy a maga, mint 
gyermekei László és Sándor nevében mély fájdalomtól megtört szív
vel Jelenti, hogy imádott férje, a legjobb apa, testvér és rokon

Az Est lapkiadó rt. igazgatósági tagja, 
az Atbcimeiiiu Irodalmi és Nyomdai rt. Igazgatósági tagja, 

az 1’jsdgüzeni rt. nldnOkc, 
a Rlgler József Ede Paplrnentügyár rt. 

igazgatósági tagja, stb.

rövid szenvodés után, • hó 6-án csendesen elhunyt.
Szeretett halottunk földi maradványait e hó 8-nn, hétfőn d. V- 

4 órakor helyezzük örök nyugalomra a rőm. knlh. egyház szertar
tásai szerint a kerepesi-uti temetőben.

Az engesztelő szentmiseáldozatot az. elhunyt lelkiüdvéért e hó 
9-én délelőtt 9 órakor fogjuk a Jtegniun Mariantun templomban az 
Egek Urának bemutatni.

Gyászolják: Miklós Kálmán, Zoltán Béláné s«01. Miklós Penny, özv, 
Sebestyén Arnoldné szül. Miklós Jolán, Miklós Dezső testvérei: özv. 
Miklós Andoryé uül. Gombaszógl Frlda, Miklós KiUmánné szül. El
kérdi Elza, Miklós Dezaűné szül. Lttw-Brer Elei, Zoltán Béla sógornői 

és sógora éa nz egész rokonság.

kisemberek boldogulása legyen.
Horváth Zoltán szólalt fel ezután s azt han

goztatta, hogy a kisgazdapórt nem kötött szö
vetséget Bethlen Istvánnal és csak addig lesz
nek szövetségesei,

amíg a diktátorát meg nem döntik éa a 
titkos választójogot meg nem valósítják. 

Magyarországon be kell következnie a kor- 
mányváltozásnak. Az állam kormányzását ke
zünkbe akarjuk venni és nvugodt lehet min
denki,

hogy a kormányváltozás, amely most ese
dékes, minden zökkenés nélkül fog meg
történni, mert Eckhardt Tibor neve ga
rancia arra, hogy amikor a kormányzást 
át kell venni, nyugalom és biztonság lesz 

az országban.
Délután a németajkú Zomba községben tar

tottak gyűlést, amelyen a környékbeli Murgá- 
ról is, amely a miniszterelnök szülőfaluja, so
kan jelentek meg a beszámoló gyűlésen.

Eckhardt Tibor itt a németajkú kisebbség 
kérdésével foglalkozott.

— Az a kísérlet — mondotta — amely most 
történik mindenfelé és a német kisebbségek 
között, hogy horogkeresztes alapon szervezzék 
meg őket s

hogy a németországi rendszert ültessék át 
a magyarországi német kisebbségek kö
rébe, súlyos veszedelmet Jelent, mert ez a 
rendszer felülről egy ember diktatúrájának 
Jegyében uniformizálni akarja az összes 

állampolgárokat.
Ami a horogkeresztes mozgalomban nemzet
közi érték, azt a mi pártunk teljes mértékben 
vallja és hirdeti. Ez a népi gondolat, amelynek 
becsületes szolgálata kizárja azt, hogy a né
metség népi érdekei bármi vonatkozásban sé
relmet szenvedjenek.

Czirják Antal beszédével véget ért a nép- 
gyűlés.

d|tsa meg a polgármester ellen a fegyelmi vizs
gálatot.

Súlyos vádakat emeltek vitéz Vendel ellen, 
többek között azt is, hogy a városi építkezé
sektől szállíttatott anyagot a saját építkezésé, 
hez éa hogy házimunkálatainál városi munká
sok munkáját is igénybe vette.

A polgármester tudomást szerzett erről a be
adványról és

a városi közgyűlésen alaptalan rágalmak
nak minősítette a beadvány adatait.

Rágalmazás címén pert is indított Pápai és Fög
lein ellen, ki is tűzték a tárgyalást, éppen az 
elmúlt napokban, a bíróság azonban nem tár
gyalta érdemileg az ügyet, csak a védelem ál
tal bejelentett tanuk kihallgatását rendelte el. 
A polgármester ezután magn sürgette a fegyel
mi eljárás megindítását.

Bécs, Junius 7.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefónjelen- 

tése.) A pünkösdi ítéletidő borzalmas turisla- 
s.?erencséUcnséget okozott: a Hochtor-Oedslei- 
nen egy háromtagú társaság két tagja elpusz
tult. Az életben maradt turista, dr Hans Sche- 
rak, a bécsi katonai kórház orvosa, aki ször
nyű szenvedések után tudta csak megmenteni 
életét, a következő jelentést telte az ndmonli 
csendőrálloniáson:

— Pünkösd hétfő reggelén indultunk el a 
Hochtor csúcsa felé. Egész estig szakadatlanul 
másztunk és szinte as volt az érzésünk, hogy 
állandóan körben Járunk. Körülbelül félhétkor 
az úgynevezett hőlyukhoz érkeztünk és pihe
nőt tartottunk. A társaság egyik tagja, Wilma 
Gouth, mialatt a sátort fölállítottuk, 

elvesztette eszméletét.
Bevittük a sátorba s lehúztam a cipőjét. Wilma 
Gouth mind nyugtalanabb lett. Másik turista
társam: Schmied és én minden rendelkezé
sünkre álló ruhadarabbal betakartuk társnőn
ket. A sátor hamarosan teljesen beázott. Éj
jel egy óra tájban a sátor elé a hóra fektet
tük Wilma Goulhot és én zuhogó esőben meg
próbáltam eszméletre téríteni. A szerencsétlen 
nö

hörögni kezdett éa éreztem, hogy közele
dik a vég.

Háromnegyedkettökor Wilma Gouth már sem
miféle életjelt nem adott Félig ülve, félig 
fekve a szerencsétlen nőt oldaltfekvő helyzet

Látogatás a tatatóvárosí előadások 
kulísszacsodáínál

Tatatóvároa, junius 7.
(A Hétfői Napló kiküldött munkatársától.) 

Az Eszterházy-kastély parkjának falai mö
gött nagy sürgés-forgás és hetek óta lázas 
munka folyik. Most szerelik fel Kleiber Erich 
kiváló karmester elgondolása szerint a zene
kar „rezonáló készülékét".

Három vagon üvcgtörmelék kerül 
a zenekar deszkapadlója alá, hogy a hangot 
tisztítsa és felerősítse. Szemben a nézőtérrel 
egy

frissen összehordott dombot füvesítenek, 
amely természetes kulisszája lesz az előadá
soknak.

A másfél méterrel emelt nézőtérről tisztán 
végigteklnthetők az összes munkálatok Ké- 
szülőiéiben áll a két kasírozott torony, 
amelyben az Operaház reflektorait s az o célra 
külön kölcsönkért két katonai reflektort he
lyezik el. Ennek lábalnál próbálgatja 

nytltszinl Jelenősét a lovasbandérium, 
amely a Szent Fáklya záróakkordjaira robog

Elütött a vonat 
egy házaspárt

A Debrecen közelében fekvő Poétái köz
ség határában kettős vasúti gázolás történt.

Berde Imre gazdálkodót és feleségét, akik 
teheneket hajtottak hazafelé a mezőről, 
amikor a vasúti síneken haladtak keresztül, 
a vonat elütötte.

A gazdálkodó azonnal meghalt, felesé
gét haldokolva szállították kórházba.

A vizsgálóbíró megindította a nyomozást 
annak n megállapítására, hogy terhel-e va
lakit felelősség a szerencsétlenségért.

öt külföldi 
és tizenhárom magyar 
játékos a nemzetközi 

sakktornán
A Magyar Sakkszövetség vasárnap tar

totta XIV. nemzetközi mesterversenyét, 
amelyet Igen nagy érdeklődés előzött meg, 
mert a tavalyi sokat emlegetett

tatai versenynek sztárjai mind benevez
tek a nagy tornára.

Tizenhárom magyar és öt külföldi játékos 
volt a mezőnyben. A külföldiek sorában 
indult Zacconi gróf olasz bajnok, Edutard 
Glass osztrák, Ncudorf lengyel, May caeh 
bajnokok és Erdélyi István, aki román szi
liekben indult. A magyar játékosok sorában 
olt volt: dr. Négvesy György, Steiucr Lajos, 
akik a magyar olimpiai csapatban is játsza
nak,

Kluger Gyula, a fiatal tatai ehamplon 
és Szabó László, aki két év előli, tlzen- 

hétéves korában már mester volt. 
Indultak még Szigeti Miklós, Steiner Endre, 
G. Réthy Pál, Lovas Gyula, Gereben Ernő, 
Boros Sándor, dr. Balogh János. Sorsolás 
Utján állították össze a verseny első napló
nak indulóit.

A sakk verseny halálos csöndben, izguló 
nézők gyűrűjében folyt le a Budai Vigadó 
nagytermében. A játszmák n késő éjszakáig 
tartottak. 

ben tartva, egész három óráig folytattam a 
mesterséges légzést, mialatt Schmied — uta
sításom szerint - • lábfejét és alsó lábszárát 
dörzsölte. Három órakor megállapítottam, 

hogy Wilma Gouth
meghalt

Mikor utitársnőnk halálát Schmieddel kő- 
zöltem, a szerencsétlen férfl teljesen összeom
lott éa

hamarosan elvesztette eszméletét.
Reggel hat óra tájban hörögni kezdett és le
feküdt. Hogy a szerencsétlenséget megakadá
lyozzam, a kezemen és a lábamon lévő fngyá. 
sok ellenére elkezdtem hóval dörzsölni vég
tagjait. Schmied deliriumos álmában a szikla
csúcsról többször le akart szaladni a völgybe, 
úgyhogy végül

meg kellett kötöznöm.
Kedd reggel 6 óra 50 perckor Schmidnél is 

beállt a halál.
Szerda reggel félhét órakor kétnapos eső

zés után kisütött a nap. De én csak
kétórás erőlködés után négykézláb tudtam 

kimászni a sátorból.
Délután négy órakor elhatároztam, hogy meg
próbálok a fagyhalál elől a völgybe menekülni. 
A hólyuk fele másztam és hét órakor már 
megpillantottam az első fákat. Utolsó erőm 
összcszedésével tovább támolyogtam és este tiz 
órakor Johnsbachba érkeztem.

be a színre. Az Eszlerházyak a koroná
záskor használt hintóját most fényezik, mert 
ebben megy Gentz gróf Elssler Fannyért. Sé
tánk közben besötétedik, megindítják az elő> 
adásokra felszerelt áramfejlesztömotort és 
egyszerre

földöntúli fényben ragyog az ősi Esater- 
bázy-kastély

a reflektorok tüzében.
Ugyancsak sürög-forog a cselédség is az 

Eszlerházyak kastélyában, készítik a szállást 
az Operaház zenekarának, amelynek tagjait 
két napra vendégül látja Eszterházy gróf, 
hogy itt a Siegfricd harmadik felvonását át
gyakorolják.

Az előadásnak külön nevezetessége lesz a 
szereposztás: Schorr Frigyes Wotanja, Strack 
Tivadar Siegfriedje, Szántó Enid Erdája, Né
met hy Ella Brunhlldája fogják gyönyörköd
tetni a nézőket.

A reflektorok behunyják szemeiket: készen 
áll a szabadtéri előadás kulisszavilága.

(E. J.)

Hegölte feleségét 
az öreg férj

Baja, junius 7.
CA Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) A bácsmegyel Topolya községben 
vasárnap reggel borzalmas hitvesgyilkosság 
történt. Vadócz József 60 éves kőműves 
már hosszabb idejo rossz viszonyban élt 
negyvenesztendős feleségével.

Az iszákos férfi állandóan bántalmazta 
az asszonyt, mire Vadóezné a múlt hét ele
jén otthagyta házsártos férjét. Vasárnap 
reggel visszatért lakására, hogy elvigye hol
miját. Férje rázárta az ajtót, majd

baltával támadt az asszonyra és szét
zúzta a fejét.

A csendőrök pár óra múlva elfogták a 
gyilkost és letartóztatták.

ön sem lehel kivétel!
Ön győződiön meg arról, hogy I 
a HEZOLITE RAPID arcápoló 
gyorsborotvakrémmel viz, szap 
pan és ecset nélkül egy pero 
alatt tökéletesen megboroivál- 
kozhat.

■ ■M&AP/DMHH
\ GYORSBOROTVAKRÉM /
V kc szitu 1
\ ob.hoiczeristvAn /

Próbadoboz 24 fillér. - Ezt Is 
visszatérnem eredeti csomagolás 
vásárlásénál. Kapható minden 
szaküzlalben és a készítőnél, dr. 
HOI.CZER ISTVÁN vegyész Illat 
szertárában VI., Teréz-körut 8.
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Telefonriport a forrongó Paris 
izgalmas vasárnapjáról 

Ma proklamálják az általános bányász sztrájkot - A sztrájkoló 
hapsok barkákkal eltorlaszolták a folyókat — Marseilleben a 
munkásság megszállta a gyárakat - León Blum vasárnap meg
kezdte a tanácskozást a munkások képviselőivel 
Hazarendelték külföldről a francia nagyköveteket

Párizs, junius 7.
A franciaországi sztrájkhelyzet vasárnap 

nagyjában változatlan maradt. Mig Párizs
ban a helyzet enyhülésének jelel mutatkoz
nak, addig Észak-Franeiaországban

a sztrájkmozgalom feltartóztathatatla
nul tovább terjed és egyre veszedelme

sebb méreteket ölt.
Az uj kormány első kötelességének tartja 

a sztrájk elsimítását, ezért León Blum mi
niszterelnök, továbbá Salengro belügymi
niszter nagy erőfeszítéseket tettek, hogy a 
munkaadók és a munkások képviselői kö
zött közeledést hozzanak létre. Sikerült is a 
szakszervezeti vezéreket és a munkaadók 
szervezeteinek vezetőit rávenni arra, hogy 
újból leüljenek a tanácskozóasztalhoz.

A munkaadók és a munkások szervezetei 
vasárnap már meg is kezdték a tárgyaláso
kat a miniszterelnökségen a sztrájk meg
szüntetése érdekében. A tanácskozásokat 
Salengro belügyminiszter vezeti, mert Léon 
Blum miniszterelnök közben Delbos kül
ügyminiszterrel és Corbin londoni francia 
nagykövettel folytat megbeszéléseket. Remé
lik, hogy a megbeszélés eredménnyel fog 
járni és létrejön a két szervezet között a 
megegyezés, úgyhogy

a sztrájk az egész vonalon végetér.
Egyelőre csak az általános feltételeket tár
gyalják le, azután kerül sor a részletkérdé
sekre.

Általános szénbányászsztrájk
Észak-Franciaországban 
veszedelmes arányokban terjed a sztrájk 

és további sztrájkoktól tartanak. Az észak
franciaországi szénbányák munkásai most 
már

teljes számban csatlakoztak a sztrájk
hoz, úgy hogy a sztrájkolók száma 
Észak-Franciaországban meghaladja a 
300.000-et. Hétfőre a szénbányászok 

általános sztrájkot hirdetnek.
Csatlakoztak a sztrájkhoz a folyami és 
csatornahajózási vállalatok munkásai is. Az 
észak-franciaországi folyókon és csatorná
kon a sztrájkoló hajósok kis hajóikkal és 
bárkáikkal

eltorlaszolták a viziutat.
Lilié és Roubal városokban sztrájkba léptek 
a lapterjesztők, úgy hogy a két város va
sárnap teljesen újság nélkül maradt.

Leállnak az építőipari 
munkások is

Az épitőmunkások kerületi szervezete 
vasárnap délután Ülést tartott. Az ülésen 
— amely Igen heves vitatkozásokra adott 
alkalmat — elhatározták, hogy a szervezet 
keretébe tartozó

valamennyi építőipari munkás hétfőn 
megszünteti a munkát.

A Renault-miiveket még mindig „őrzik" 
a munkások. Sok autógarázsban

fogytán van a benzinkészlet és az autó
forgalom lényegesen csökkent. 

Amenylben továbbra Is benzinhiány mutat
koznék, az orvosokat, az élclmiszerüzemc- 
ket és az autóbuszokat

a hadsereg benzinállományából segítik ki. 
Marseilleben a vasgyárakat, az anyagraktá
rakat, a cukorgyárakat, az olajfinomító üze
meket és a szappangyárakat

megszállotta a sztrájkoló munkásság.

Sztrájkolnak a pincérek
A Iliiéi szállodai és éttermi pincérek szintén 
elhatározták, hogy sztrájkbalépnck.

A párisi napilapok vasárnap mind meg
jelentek, de csak

négyoldalnyi terjedelemben, 
mert a papírgyártó üzemek sztrájkja taka
rékoskodásra kényszeríti az újságkiadókat. A lapkiadóvállalatok és rikkancsok között 
létrejött a megegyezés, úgyhogy a rikkan
csok még vasárnap munkába álltak. A köz
üzemek szolgáltatása továbbra Is biztosítva 
van, a villany-, gáz- és vizüzemek, valamint 
a közszállitási vállalatok a legnagyobb 
rendben működnek. A vásárcsarnokokba 
Irányított árnk pontosan megérkeztek. A 
versaillcsi villamos- éa autóbuszüzem alkal
mazottai vasárnap reggel újból munkába 
állottak.A francia sajtó általábanvéve elismeri, 
hogy a bizalmi szavazat után

Blum miniszterelnöknek módjában áll, 
hogy erős többségre támaszkodva dol

gozzék programjának megvalósításán.
A balodat! lapok nagy megelégedéssel Ír
nak a népfront kormányának bemutatkozá
sáról, a jobboldali lapok ezzel szemben to
vábbra Ls ellenzéki hangot ütnek meg.

Leszállítják 
a frank árfolyamát

Francia pénzügyi körökben nagy megle
petést keltett a baloldali népfront kormá
nyának az az intézkedése, amellyel a fran
cia jegybank élére

uj embert állított,
Emilé Labevrieux a számvevőszék volt fő
ügyészének személyében. A Francia Bank 
legfőbb vezetésében beállott változás újból 
tápot adott azoknak a híreszteléseknek, 
hogy

az uj kormány megváltoztatja az ed
digi francia valutapolitikát.

Tannery volt jegybank-kormányzó távo
zásával olyan hírek kerültek forgalomba, 
hogy

a francia frank árfolyamát leszállítják 
és az angolszász valuták árszintjén rögzítik 
meg. Vincent Auriol pénzügyminiszter a 
leghatározottabban megcáfolta mindezeket 
a híreszteléseket és kijelentette, hogy az ui 
kormány nem gondol arra, hogy az eddigi 
francia valutapolitikán változtasson.

Az arany-elszállítások tovább folynak. A 
hét végén

köze] egymilliárd frank értékű aranyat 
vittek ki Franciaországból. A legközelebbi 

Turista autócarokon tör
tént rész vény csempészést 
jelentett be egy névtelen 

feljelentés a valuta
ügyészségnek

Bizalmas forrásból nyert értesülésünk 
szerint a legnagyobb titokban fontos nyo
mozás indult meg a valutaügyészségen. Égy 
névtelen feljelentés érkezett, amely szerint

Bécsben és Berlinben valutasiberek fel
hajtó hada dolgozik

és ennek a bandának tagjai turistákat bír
tak rá arra, hogy részvényeket csempéssze
nek Budapestre és itt azokat zugforgalom
ban értékesíttessék.

A valutasiberek megfigyelték ugyanis, 
hogy a turista autócarokon érkező vendégek 
podgyászát a határrendörség-tapintatosan 
flgyelembevéve az elsőrendű idegen forgalmi 
szempontokat nem vizsgálja túlságosan szi
gorúan át. Ezt a körülményt használták fel 
— állítólag — a valutasiberek arra, hogy az 
értékpapírokat Magyarországra csempész
hessék. A turistáknak — a névtelen felje
lentés eddig még ellenőrizhetetlen adatai 
szerint — jelentős százalékot adtak a jöve
delemből.

A valutaügyészségre éi kezeit névtelen le
vél azt is közli, hogy' a Bécsböl és Berlin
ből turista autócarokon Budapestre csem-

A Lipót-köruti valutaügyészségen egyéb
ként szünet nélkül óriási munka folyik. 
Még mindig nem sikerült kibogozni nz 
utóbbi idők

három nagyszabású valutaügyének 
minden részletét. Az egyik ezek közül az a 
300.000 pengős valulakiajánlási ügy, amely 
miatt annakidején kihallgatták a valuta
ügyészségen Knapp Miksa vezérigazgató kor
mányfőtanácsost is. Ezzel kapcsolatban ke
rült Budapesten letartóztatásba Bolh Vilmos 
az egyik vegyészeti gyár Lekicurópnl kép
viselője, akinek Bú-ben volt a székhelye.

A másik folyamaiban lévő nagv ügy 
a Phönlx egyik főtlszivisclőjénck 

biztosítással egybekötött hatszázezer pengős 
fizetési eszközökkel való visszaélése. Az ed
digi adatok szerint ennek az ügynek gyanú

Vasárnap három nagy valutaügyben 
detektívek serege utazott Bécsbe 

és Berlinbe

napokban újabb nagyobbarányu aranyel- 
szállitásokat várnak.

Visszarendelik az angol 
flottát a Földközi tengerről

A legközelebbi napokban a francia fővá
rosban döntő tanácskozások lesznek, ame
lyek

a népszövetségi politikára nézve is 
nagy jelentőségüeknck 

Ígérkeznek. Az európai nagyhatalmaknál 
akkreditált francia nagykövetek egymásután 
hazaérkeznek a francia fővárosba, hogy a 
Qual d’Orsay uj vezetőit tájékoztassák a 
jelenlegi külpolitikai helyzetről.

Francia politikai körökben mindinkább 
bizakodnak abban, hogy az angol kormány 
a szankciók kérdésében

felhagy eddigi engesztelhetetlen maga
tartásával.

A francia diplomáciai körök sokat várnak 
Sir Sámuel Hoare belépésétől az angol kor
mányba és bizonyosra veszik, hogy ez a 
nagytekintélyű államférfi érvényesíteni tudja 
majd befolyását az angol kormány dönté
sénél.

Valószínűnek tartják, hogy az angol kor
mány rövidesen

visszarendeli az anyaországi flottát a 
Földközi tengerről 

és azt hiszik, hogy Anglia Genfben a szank
ciók felfüggesztése mellett szavaz majd, 
ugyanakkor azonban nem fogja elismerni 
Abesszínia annektálását Olaszország által.

pészett értékpapírok
úgynevezett exota-részvények, 

tehát nagy bank- és iparvállalatoknak olyan 
papírjai, amelyek nem kerülnek általános 
forgalomba és nincsenek jegyezve a tőzs
dén.

A névtelen feljelentést — mint minden 
névtelen levelet — információink szerint 
kétkedéssel fogadták a valutaügyészségen, 
de megindult komoly apparátussal a nyo
mozás. A valutarendőrség detektivjei termé
szetesen a legnagyobb tapintattal végzik 
munkájukat és

figyelemmel vannak a fontos idegenfor
galmi szempontra, 

hogy ezentúl se molesztálják túlságos rigo
rózus vizsgálattal a Magyarországra érkező 
külföldi vendégeket. Abban az irányban is 
folyik a nyomozás, hogy ki irta a névtelen 
levelet és mi célja lehetett ezzel. A detektí
vek elsősorban azt nyomozzák most, hogy 
vannak-e zugforgalomban ilyen erota-rész- 
vények és hogyan kerültek azok Magyaror
szágra.

sitottja 600.000 pengős biztosítást kötött 
Budapesten a Phönixnél és a biztositó egyik 
külföldi fiókjánál idegen valutában vette fel 
a neki járó összeget.

A harmadik nagyszabású folyamatban 
lévő ügy a Perutz-félc pápai texlilgyárral 
kapcsolatos. Ebben az ügyben is egyes jelek 
szerint hasonló visszaélés történt, mint az 
előző nagy valutaügyben. Itt azonban még 
sokkal nagyobb összegről van szó:

egyes jelek szerint három millió pengő
ről.

Mind a három nagy ügynek vadnak bécsi, 
berlini és más külföldi vonatkozásai Is. 
Ezeknek kibogozására utaztak vasárnap a 
budapesti valutaügyészség titkosrendőrei 
Bécsbe, Berlinbe és más külföldi nagv váro
sokba.

RAGYOGÓGÖRLÖK

REGGELIG-TANC

Két kisbaba csodá
latos menekülése az 
autószerencsétlen

ségből
Vasárnap reggel Szombathelyen a Vörös*  

marty-ulcáhan, Pödör János aoíTör, aki egy 
bérautót vezetett,

belefutott egv nagy autóba, amelyen két 
csecsemőt vittek keresztelőre.

Az összeütközés ereje olyan nagy volt, hogy 
az egymásba fúródó két kocsi kidöntött egy 
öntöttvas gázlámpa oszlopot. A csecsemőket 
vivő autóban heten üllek, Kovács János, 
Kovács Jánosné, Borka Teréz, Szalag Ist
vánná a keresztszülők és Gregorcsik Aranka 
szülésznő, aki a csecsemőket tartotta az ölé
ben. Az összeütközés ereje az autók utasait 
és Bittér József soíTőrt kivetette az úttestre.

Mindnyájan megsebesültek, kivéve a két 
csecsemőt, akiknek a csodával hatásos 

módon semmi bajuk se történt!
Az összeütközés ügyébe nmegindult a 

vizsgálat, hogy kit terhel a felelősség.

Negyvenkilenc 
bűnözőt keres Buda
fok a fővárosban
Vasárnap délelőtt érdekes megkeresés ér

kezett a budafoki kapitányságtól a buda
pesti főkapitányságra. Az átirat 19 volt bu
dafoki polgár nevét és közelebbi személyi 
adatait közli és arra kéri a budafoki rend
őrség a főkapitányságot, hogy

a negyvenkilenc egyén ellen rendelje
nek el körözést, mert azok nyomtala

nul eltűntek Budafokról,
pedig ott még egy kis elintézni való ügyük 
van.

A negyvenkilenc budafoki lakost külön
böző kihágást ügyekből kifolyólag elítélték. 
Legtöbbjüket husz-ötven pengőig terjedő 
pénzbüntetésre ítélte a rendörhiró, de. 
akadtak olyanok is, akiket pór napos el
zárásra Ítéltek, mint visszatérő bűnösöket, 
mezőrendőri, ipari és egyéb kihágás miatt. 
Most vált esedékessé a pénzbüntetések le
rovása, Illetőleg a büntetés leülése, az ér
dekeltek azonban nem várták meg ezt az 
időpontot, hanem

váratlanul eltávoztak Budafokról 
és jelenlegi tartózkodási helyüket a rend
őrség a legszorgosabb kutatás után sem 
tudta megállapítani. Most abban bizakod
nak. hogy a pesti rendőrség segítségével si
kerül megtalálni n Budafokról váratlanul 
eltávozott személyeket.

t

A kisantant államfők 
vasárnapi 
tanácskozása

Bukarest, junius 7.
A kisantant államfők találkozásénak máso

dik napján, vasárnap délelőtt a ,három államfő 
a királyi palotában maradt és Pál régensher- 
ccg kihallgatáson fogadta Tatarcscu román mi
niszterelnököt. Délben nz államfők, a külügy
miniszterek kíséretében n fővárosból a skrovis- 
lei kastélyba hajtatlak Vgv hiszik, hogy ezen 
a vnsúrnapdélutám tanácskozáson

vitatták meg a legfontosabb kérdéseket.
A megbeszélések tartalmáról és lefolyásáról 
mindrzidcig semmit sem lehetett megtudni.

Vasárnap este nyolc órakor a három államfő 
risszatért Bukarestbe.
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o
Az autószerencsétlenségek rémkrónikájd- 

'jónak margójára szánt néhány tori a Kis- 
napló. Ajánlatot volna, ha az autósegycsü- 
letek a versenyrendezések mellett a ma
guk körében kissé erőteljesebb módon pro
pagálnák az „óvatosságot a vezetésnél” jel
szót. Magyarázzák meg a klubok az úrve
zetőknek, hogy a bravurteljesitményekel 
hagyják Caracciolára, meg Uelmár Wallcrre 
és legyenek egy kissé óvatosabbak, mikor a 
volánhoz ölnek, gondoljanak arra, hogy a 
Rókus-kórházon keresztül sokkal tovább 
tart az ut, mintha szép nyugodt tempóval, 
a kórház kikerülésével, egyenesen hajtanak 
a célhoz. De nem elég a szakértő-propa
ganda, talán ajánlatos volna, hogy ha a 
hatóságok is megszigorítanák az eljárást az 
autózás körül. Budapesten hozzávetőleges 
becslés szerint ötvenezer ember járkál haj
tási igazolvánnyal a zsebében. A rendőrség 
bizonyos időközökben revideálja ezeket a 
vezetőket, a rendőrorvos megvizsgálja őket, 
hogy alkalmasak-e még a vezetésre. Szerin
tünk — de minden józan autós sportember 
szerint is — nem ártana az eddiginél is fo
kozottabb ellenőrzés. A negyven éven felüli 
úrvezetőket, no meg a mindenesetre gyön
gébb fizikumú sofiroző hölgyeket vegyék 
komoly pszihotechnikai vizsgálat alá és aki 
megbukik a vizsgán, akiről kiderül, hogy 
nem elég erősek az idegei, valami baj van 
a szive körül, Ideges, vagy figyelmetlen, at
tól könyörtelenül vegyék cl a hajtási enge
délyt. Egészen bizonyos, hogy csökkenni 
fog az autókataszlróják száma.

&
Arisztokrata körökben napok óta nagy 

érdeklődéssel és még nagyobb megbecsülés
sel és tisztelettel beszélnek gróf Jankovich- 
fíésán Endréről. Jankovich-Bésán Endre 
gróf, aki valaha országgyűlési képviselő 
nőit és nagybirtokos, a Vatikán külön enge
délyével magánúton elvégezte a theológiát 
és rövidesen pappá szentelik. Valószínűen 
Veszprémben történik meg az avatás.

•

Bárcziházi Bárczy István államtitkár, aki 
a minap átadta várbeli palotáját a német 

*• követségnek, most bérpalotát vásárolt a 
Pnzsonyi-uton.

o
A farkasréti temetőben hétfőn délután 

katonai pompával temetnek egy derék ma
gyar katonát, Kunéry József nyugalmazott 
őrnagyot. Kunéry Józsefről, aki a hadsereg 
egyik legkitűnőbb tisztje volt, tudni kelt, 
hogy nemcsak kemény katona volt, de jó
ságos, melegszívű ember: pár esztendővel 
ezelőtt családi ékszereit felajánlotta a szű
kölködő szegény diákok megsegítésére.

0
Tegnap hirdették ki a diákolimpiát: 

eredményét. A kitüntetett és megdicsért 
diákok listáján szerényen húzódik meg egy 
név. 4 magyar irodalom-versenyen dicsé
retet nyert gróf Tisza József, a debreceni 
református gimnázium növendéke, gróf 
Tisza István unokája.

©
A millenium esztendejének boldog és 

gondtalan ideje elevenedik meg néhány 
órára hétfőn este a Margitszigeten. Gróf 
Wenckheim Józsefné vezetésével kerti ün
nepélyt rendeznek arisztokrata hölgyek a 
Pesti Jótékony h'őegylet javára. Grót Beth
len Margit révül irt erre az alkalomra, a 
revü szereplői egytöl-egyig fiatal arisztok
rata hölgyek lesznek. Farkas Imre konfe
rálja a műsort, amelynek többi részében a 
millcniumi év színházi és társadalmi ese
ményeit elevenítik fel. A budapesti társa
ság krémje vonul fel a kerti ünnepen, ez 
lesz nz idei nyár nagy divatbemutatója.

A
A magyar-lengyel barátság nemcsak a 

politikában van meg A magyar énekesnők 
egymásután aratnak sikert Varsóban. Most 
Mimi Prlncet, a széphangu, szőke sanzón- 
énrkcsnőt szerződtették Varsóba. Mimi 
Princ vasárnap tucatnyi bőrönddel nekivá
gott a nagy útnak Lengyelország felé.

©
L'gy látszik, van valaki, aki nem akarja, 

hogy a „Sárga-ügy” elaludjon. A Kisnapló- 
nak egy rejtélyes hang azt telefonálta, hogy 
a Sárga-házaspár megjelent a MAC szom
bati yardén partyján, ahol Sárgának éles 
nljérjc volt a rendezőséggel A Kisnapló 
megkérdezte a MAC-ot. Igaz-e a hír. Egyet
len szó se (gaz belőle! — hangzott a lakó- 
nlkus válasz.

BAKTER: Ződvendéglős legyek ebbe az 
esős évszakba, ha nem Pesten jártak me- 
gen, Lepcses szomszéd.

ÖRZSE; Ott jártunk bizony. Még pedig ip
pen a sok eső miatt, a Metelógiai Intézetbe.

LEPCSES: El is kanyarítottam jómódin 
a fő metelógus kínkeresü árgyélusát. Mon
dok: hát mit gondul maga, kecskebékát 
akarok én aratni a búzafŐdemen?? ölég 
legyen az esőbül, mondok, a gözös nyomja 
ki magukbul a sóhajtást, mert uszodábul 
nem lehet gabnát exportálni!

BAKTER: Hinnye a tátintóját! Jól oda- 
rottyintott néki. Oszt mit szólt rá az ille
tékes!

LEPCSES: Hogy aszongya a barom-mé
ter nem csinájja az esőt, hanem csak jelzi. 
De mondok, a metelógián ne a barmot mér
jék, hanem aztat állapíjják meg, hogy mi- 
tül van ez a latyak időjárás. Hát aszongya 
űk má tuggyák miiül van. Létezik Pesten 
e’ színigazgató, bizonyos Brődy Esvány 
nevű, ű okozza az egésszet, mer valahány
szor nyári színházat nyit a Margitszigeten, 
rögvest el kezd szakanni az eső s addig zu
hog, mig be nem csukja a bótot.

BAKTER: Mi a fene! Be kéne szegőd- 
tetnl aztat az embert a földművelési mi- 
nisztérijomba, szárasság ellen. — Hát egyé
ként mi újság Pesten?

ÖRZSI: Nagy újság van hájjá. Föloszlat
ták a kaszáskereszteseket.

BAKTER: Csak nem? Ugyan mér?
ÖRZSI: Mer kisüt, hogy a vezérüknek 

bolondházi bizonyítványa van. Ezér osztán 
főszólították űket, hogy indujjanak oszlás
nak.

BAKTER: No fene. És a nyilaskeresz- 
tesek?

LEPCSES: Azok a kórmányt támogaty- 
tyák.

BAKTER: Szóval űk együtt maradhat
nak.

LEPCSES: Nézze csak, annak a Bélfa
csaró Nagy Pálnak van aa a két ütődött 
fia, a Pista, meg a Jóska. Egy nap a Pista 
el kezdett szervezkenni, vagyis e’ kapa
nyéllel beverte az idesapja fejit. Hát az 
öreg igen mérges lett, bevitette űtet a té- 
boldába. Aszongya néki a jedző úr: „de 
hájjá, a Jóska fiát mér nem vitette be a 
Pistával együtt, iszen annak sincs ki a har
minckettő?" — „Tudom és aztat jól" — 
monta Bélfacsaró — „de a*  nem közveszél- 
les, mert csakis a Hózenslicc Jakab fejit 
szoktya beverni."

BAKTER: Nono. — Hát arrul mi hír, 
hogy a francia cucilisták kórmányra kerü- 
tek?

ÖRZSI: Úgy van, ahogy mongya.
BAKTER: Kíváncsi vagyok, mit fognak 

csinálni?
LEPCSES: Hát ugyanazt, amit az előbbi 

kórmány.
ÖRZSI: Csakhogy űhozzájuk a’ nem fog 

pászolni.
LEPCSES: Hábizony teheny csülkire 

nem illik a sarkantyú. Tavai Kalicza János 
ült a restibe oszt főtt marhahúst kosztolt. 
Eccer csak hallja, hogy egy úriember, aki

SB ÁRUIÉ moiomemk
SHORTBAN AZ IGAZSÁG

Nézzük meg 1936 bán a stranddivatot. 
Merészebb, vagy zártabb lett-c? óh, ki 
tudja, hogy fog kialakulni: a sok közűt ki 
mit választ magának. Ml egyelőre tárgyila
gosan és szerény véleményünkkel együtt 
leírjuk a divatot.

A trikó-történelemben az idén kétféle 
hölgyet különböztetünk meg. Az a nő, aki 
a testét nem akarja nagyon véka, akarom 
mondani trikó alá rejteni, kétrészes trikót 
visel: melltartót és nadrágot. A nadrá- 
gocska amellett olyan kicsi, hogy bugyi
nak is hívhatjuk nyugodtan, A melltartó 
azután vagy szervesen, akarom mondani 
gomb- vagy zippzárrnl függ össze a bugyi
val, vagy pedig teljesen különálló a nad
rág Is és a melltartó is Utóbbiaknál a 
lest kéltenyérnyi nagyságban szabadon mu
tatkozik. (A zippzárat egyáltalán nem tart
juk célsterilnek, mert megtörténhetik, 
hogy becsipjiik veje habfeher testünket, 
ezt pedljf egy zlppzár sem éri meg.) A két

llirdfirultáh fttrdőclkkek nagy választékban, méret után is 

szekeresül “cK

dhliUí / 

rántott harcsát falatozott, odaszólt a pin
cérnek: „hozzon e' liter bort, mert a hal 
úszni akar!" Hát Kalicza is urassan akart 
viselkenni, oszt mikor befalta a marhahúst, 
ti is rákajátott a pincérre: „hozzon e’ liter 
bort, mert a marha inni akar!"

BAKTER: Azon a Kaiiczán messziriil
Iádzik, hogy nem ű találta föl a lágytojást.

ÖRZSI: Sem a kálhacsőn a likat.
BAKTER: Hát abbu) mi igaz, hogy a 

Négus elment panaszkonni a Genfbe?
ÖRZSI: Az ám. Hogy mér nem vigyázott 

az órszágra a Népszöveccség.
LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy ec

cer Pesten a gázlámpa mellett álldigált e’ 
kisasszony. Eccercsak észreveszi, hogy e' 
ménkű nagy farkaskutya odaáll melléje s 
a szobatisztaság megőrzése végett punktos- 
san az ű selem harizsnyáját veszi célba. 
Persze igen szivire vette az esetet s ráhör- 
kent az ebgazdára, hogy aszongya: „nem 
tud vigyázni a kutyájára, mikor illen dó
got művel? — „Dehonnem tudok" — 
aszongya az illető, — „én mindig elugrok 
ha engemet akar megcélozni."

BAKTER: Ha főmének Pestre nem állok 
gázlámpa mellé, csakis esernyővel. — Hát 
arrul mit hallanak, hogy a Ieform-nemze- 
déket csak úgy engedélezte a miniszter, ha 
nem politizálnak.

ÖRZSI: Szegények, még vacsorázni se 
ülhetnek össze, mer mingyá rájukfogják a 
politikát.

LEPCSES: Mint mikor az a fődmérő úri
ember itt járt a faluba, oszt ollan fehér 
bokavédőt viselt a cipőjin. Csömör Ferenc 
figyelmeztette ütet: „tekéntetes uram, meg
követem, kilóg az alsó fehérnemű." — 
„Nem alsó fehérnemű az," — monta a főd
mérő, — „hanem kamásli." — „Tüllem 
úgy is nevezheti" — aszonygya Csömör, — 
„de azér mégis csak kilóg!"

ÖRZSI: Igaza vót néki. Oszt mehetnénk 
is aptva.

BAKTER: Várgyon csak. Még arrul nem 
szótak, hogy mi vót avval a pofonnal a ka- 
posi bíróságon?

LEPCSES: A’ jó vót. Kérdezte a biró, 
hogy nagy pofont kapott-e a panaszos. Erre 
odalép a tanú, kegyetlenül pofán csördíti 
a felperest, oszt aszongya: körűbelű ekkora 
vót.

BAKTER: Hinnye a szenvedésit. Hát ér
demes pereskenni?

LEPCSES: Előfordút eccer illen esemény 
mifelénk is. Bütyök András feleségit erő
szakkal megcsolkolgatta Papijesztö Czicza 
Gyula, oszt ezér főjelentették. Persze a bíró 
faggatódzott, hogy miképpen kezdődött a 
dolog. Hát így ni, — monta Bütyök And
rás, s avval nekiugrott a feleséginek ozst 
megmutatta a csolkot. Hm, monta a biró, 
csakugyan így történi menyecske? — Hát, 
— aszongya pironkodva Bütyökné — jobb 
vóna ha a vádlott mutatná be rajtam a 
bűncselekményt, mer fl valahogy úgy csi
nálta, hogy még két hét múlva is bizser- 
gett tüle a fülemtöve. — No áldás, békes
ség.

a német Ipar remekel. Képviselő

BAUER TIBOR
VI., Isabella-u. M. T.i tOB-lS

részes trikóval szemben pedig vigyázatra 
intjük a moletiebb hölgyközönséget, ne
hogy olyan vegyen kétrészes trikót, aki
nek oldalain a hús — „boldogan tör elő a 
réseken”.

A második csoportba azok a hölgyek 
tartoznak, akik a szolidabb, sokat sejtető, 
de keveset mutató trikót kedvelik. Ezek
nél a trikóknál a szabás fent a mellnél 
ügyes megoldásit, egybeszabott melltartó
ban kulminál. Rengeteg ezek között a más 
színnel csíkozott gyapjuanyag, ami az 
alakot valóban fejedelmivé nyújtja.

A déd- és nagyanyák — vájjon van még 
ilyen a világon? — természetesen továbbra 
is hűséggel kitartanak idén is a szoknyás 
trikónál.

A short az idén talán még fontosabb té
nyezője a strand-divatnak, mint a trikó 
Shorlban történik minden: a napozás. :i 
brldge, az evés, a séta. Itt lehet azul’n di
vatot csinálni! Olyan fantasztikus és Mié 

tea megoldásokat láttunk, amilyeneket még 
addig sohasem, l’jak a nadrágszoknyát 
thorlok. illetve rövid, berakott, gloknís 
nadrágok, övvel, napozó kendövei, vagy 
egyszerű csikós angol blúzzal. A legprak
tikusabbak a sötétkék lenvászon nadrág
szoknyás shortok, mert ehhez mindenféle 
színű blúz megy, csikós, pettyes, egyszínű, 
virágos kasmír stb. Nem uj, de azért ked
ves viselet az elől teljesen angolos hatást 
keltő, bubigalléros felsőrész, hát nélkül. 
Ha netán a strandon összetalálkoznánk 
konzervatív rokon nénikkel, akiktől eset
leg még halálozásuk esetén egy kis mara
dék is esik ránk, ajánlatos csak elölről mu
tatkozni. Mihelyst megfordulunk, vége lesi 
a „maradéknak" és a jó véleménynek.

A csikós anyagból készült dressing gou>- 
nők változatlanul tért hódítanak, de leg
újabban favorizálják az egészen rövid, kí
nai és virágos anyagból készült kabátkákat 
is, amelyek pontosan a trikót takarják 
csak. Vigyázat! Hölgyeiml Roppant pikáns 
divat. A gyanútlan (?) szemlélő esetleg azt 
hiheti, hogy a rövid kabátka alatt nincs 
semmi... Nagyon ravasz ...

A shortokhoz gyakran mutatnak ugyan
olyan sildet fejkendőt. Aki jól tudja vi
selni, annak bűbájos.

Szépek és apartak a strand- vagy plage- 
ruhák, négyszögletes, mély kivágással, ujja- 
nélkül, végiggombolva, vagy patentolva, két 
zsebbel, övvel.
Cikkünkben felsorolt nyomott, csikós, sima 
lenvásznak, gyürhetellen mosókelmék a 
legváltozatosabb figurális mintákkal, rend
kívül olcsón beszerezhetők Sugár Vilmos 
divatkülönlegességek áruházában, Deák Fe- 
renc-utca, Deák-tér sarok, ahol a legdivato
sabb anyagok mindig a legmérsékeltebb 

árban kaphatók.
íme, Hölgyeiml bemutattuk az uj strand

divatot. Kérjük, hogy vásárlás előtt az 
alanti két tanácsot tartsák szem előtt:

1. Ha molett vagy, végy egész trikót.
2. Ha zörögnek csontjaid, a legvasta

gabb, bolyhos gyapjutrikót válaszd, mert a 
férfiak épugy gyűlölik a hájat, mint a 
csontokat. (Dr. Dévainé Erdős Böske.)

Cikkünkhöz a Petőfi Sándor-utcai Székely 
Jenő-cég szolgáltatott igen értékes anyagot. Itt 
láttuk a legszebb és legújabb, igen Ízléses fürdő
trikókat, shortokat és dressing gownokat is.

♦
Annyi sokat hallottunk már beszélni Rács 

Elemér Kecskeméti-u. 6. sz. alatti kötött, szö
vött-üzletéről, remek saját gyártmányú pulin- 
véréiről és trikóiról, hogy gondoltuk, lévén 
úgyis aktuális, megnézzük. Bementünk és meg
állapítottuk, hogy minden dicsérő szó kevés 
volt. Egyetlen darabot sem láttunk, amelyre ezt 
mondtuk volna, hogy kevésbé Ízléses. Van egy 
barna, sárgával díszített trikója, olyan, mint egy. 
ruha, sötétkék-fehércsikos napozó kendője, sö
tétkék édes nyári pullovere, amelyek minden 
igényt kielégítenek. Párisi Ízlés, finomság jel*  
lemzi Rácz Elemért.

Az olimpiai versenyfutás 
c. keresztrejtvény versenyünk 

nyertesei
Tiz hétig tartó rejtvénypályáratunk iránt, 

melynek helyes megfejtéseit már a múlt héden 
közöltük, igen nagy érdeklődés nyilvánult meg. 
Kedves olvasóink szokatlanul nagy számban 
vettek részt a nemes versengésben, hogy a 
pompás, szebbnél szebb jutalmakat elnyerhes
sék.

A szerencsés győztesek névjegyzékét két 
részben fogjuk közölni. Az első 50 díj jutalma
zott jai itt következnek, mig a három főnyere
mény, köztük az ollmpiászra való kiküldetés 
dija és a további 47 ajándék részesültjeinek 
jegyzéke mához egy hétre jelenik meg.

Egy-egy ezüstlrónt nyertek:
Táncos Imre. Kre»i Árpádné. Holdonner Ferenc, Kál
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Egy-egy finom töltőtollat nyertek:
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rik né Ounabogddnu.

Egy-egy finom bankjegytárcát nyerlek:
Chermán Dezső. Gereben Viktor budapestiek. Csiszár 

János CcoWd.
Egy-egy kiló csokoládédesszertet nyertek:

Salgó Emil Budapest. Weber Krisztina Rdkosssmthdlp.

Egy-egy asztalllámpát nyertek:
Késmárky Jenő Uiput, dr. Neményi Alfréd Győr.

Egy-egy doboz levélpapírt nyertek:
Schidlsuer Tibor, Károlyt Jenóné budapestiek. Gyúr- 

rsovecs Sándor Vác.
Egy-egy piperekazettát nyertek:

Alexy Gyula, Rublczay Julianna, Lueczky Rezső, 
Flschgrtmd Magda, Laznicsek Kálmánná, Bosnyák Hen
rik. SzOcs Jenő. Kőssefll Károly. Erdélyi Jánoané, KnéM 
Ferenc, Királyi Antal. Nagy Imre, B. László Albert bu- 
Jnneslielt, dr. Papp-Sztlágy! Viktor Ulpest. Möllner Ká
rok Cilllaahequ. dr. Fonyó Vilmos Sdsd, Tuppler Jó
zsef Miskolc. Nagy János Salgótarján. Parccco H. Vil
mos Budaiak, Pctro Béla Tel élten.

Vidékre a nyereményeket postán küldjük el. 
A budapesti és környékbeli nyertesek ajándé
kaikat kiadóhivatalunkban kedden és szerdán, 
kellő személyazonossági Igazolás mellett, d. e. 
10 és 12 óra között átvehetik.

A további 50 nyertes névsorát jövő héten 
közöljük.
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Két nemzetközi kalandor ki akarta 
fosztani a Székesfővárosi 
Segitőalap pénztárát és a 
Sellnger-ékszertizletet
Vagyontérő vlllanygépeket találtak a kassza
fúróknál, akiket Izgalmas hajsza után elfogtak

a

lármát

házban,

kiáltást.

Szombaton késő este a Kálvin-tér 3. számú 
bérpalota segédházfelügyelője sorrajárta a 
lakásokat, hogy kivigye az összegyűlt kony
hai szemetet. Mialatt ő a lakásokat járta, 
Szalmásy Ferenc házfelügyelő végigjárta a 
házat, hogy megnézze: minden rendben 
van-e. A Kálvin-téri hatalmas bérpalota ut- 
vára nyíló frontján van ugyanis a Selinger 
Mór-féle nagy ékszerüzlet, egyik emeletén 
pedig a Székesfővárosi Segitőalap he- 
iyisége és

■ gondos házfelügyelő kapuzárás előtt 
minden este átkutatja a házat, hogy 
megnézze, ncin rejtőzködnek-e gyanús 
emberek, akik valami rosszban törik a 

fejüket.
Miközben Szalmásy a lépcsőházat járta, 

segédházfelügyelő a lépcsőház egyik fordu
lójában észrevett két gyanús embert. Rájuk 
szólt, hogy mit keresnek, mire ezek futás
nak eredtek. A segédházfelügyelő 
csapott:

— Gyanús emberek járnak a 
zárják be a ka pút 1

Szalmásy Ferenc meghallotta a 
azonnal bezárta a kaput és a lármára ösz- 
szecsődült házbeliekkel együtt a gyanús 
emberek fölkutatására indult. Közben rend
őrért is küldtek, megjött a rendőr és ne
gyedóráig tartó izgalmas hajsza követke
zett, amig végül elfogták a gyanús embe
reket:

Két elegánsan öltözött férfit.
A rendőr igazolásra szólította őkel: az 

egyik németül, a másik románul válaszol- 
gatott a kérdésekre. Csak annyit lehetett ér

Winchkler kereskedelmi miniszter 
sajtóperének tárgyalásán ma tesz vallomást 
Mecsér, Serbán Iván és még 20 tanúés még 20 tanú

. Az utóbbi évek legizgalmasabb sajtóperé
nek főtárgyalását folytatja ma, hétfőn reg
gel 9 órakor dr. Gadó István a budapesti 
bűntetőtöTvényszék elnökének tanácsa. A 
perben

■ főmagánvádló Winchkler István ke
reskedelmi miniszter

aki sajtó utján elkövetett rágalmazásért és 
becsületsértésért feljelentette dr. Bárkányi 
Józsefet, az Uj Barázda cimü hetilap fő
szerkesztőjét és Kormuth Pétert, a lap cikk
íróját.

Az ügyben már volt egy főtárgyalás, 
amelyen a vádat dr. Baróthy Pál, a buda
pesti ügyészség vezetője személyesen képvi
selte. A vádlottak felajánlották, hogy bebi
zonyítják állításaikat, az ügyészségi elnök 
ehhez hozzájárult, sőt ellenbizonyítást is 
ajánlott fel. Dr. Gadó tanácselnök helyt 
adott az indítványoknak,

az egész vonalon elrendelte a bizo
nyítást

Jót nevettem a plágiumvádon -
mondja Thomas Mann, a világ legnagyobb Írója, 
aki Budapesten töltötte hatvanegyedik születésnapjai

Mintha tavaly óta még jobban lefogyott 
volna Thomas Mann, a modern irodalom 
legkiemelkedőbb egyénisége. Szikár alakja 
és napbarnított arca mint egy elegáns film
színészé, ugy hatott a Belvárosi Színház 
színpadán, ahonnan a zsúfolt nézőtér áhi- 
tatos csendben, feszüli figyelemmel hall
gatta a nagy iró megnyilatkozását. Thomas 
Mann

drámai hangon, széles gesztusokkal 
valóban mint egy kitűnő színész

olvasott fel részleteket „József Egyiptom
ban" cimü müvéből, abból az uj könyvé
ből, amely bibliai trilógiájának utolsó kö
tele. Ez a könyv még meg sem jelent a 
piacon, máris élénk viták középpontjában 
áll, mert Pacucarin Aurél nevű lippai tanár 

plágiumvádat emelt ellene.
A román tanár azt állítja, hogy Thomas 

Mann uj könyvében egyszerűen plagizálta 
az ő „Fáraók álma" cimü, egyelőre meg 
nagyon is ismeretlen müvét.

— Mit szól a plágiumvádhoz? — kérdez
tük a mestert, aki az előadás ulán kissé 
fáradtan foglalt helyet a Belvárosi Színház 
társalgójában, egy feketeruhás, liliomarcu 
asszony, — a felesége mcllctl.

tcni a szavukból, hogy tiltakoznak a gyanú
sítás ellen, azt mondják, véletlenül kerültek 
a házba, nein rossz szándékból jöttek.

Miközben a rendőr a gyanús idegeneket 
faggatta, egyszerre csak jelentkezett az egyik 
házbeli lakó, aki hatalmas bőröndöt cipelt:

— A lépcsőház egyik ablakpárkányán ta
láltam, — mondotta és átadta a rendőrnek.

A rendőr kinyitott aa táskát, amelyből 
vadonatúj kasszafurú-garnitura került 
elő: villunyfurógépck, acél feszitővasak, 
kőtelek, kis reflektorok csupa speciális, 
finom szerszám, amely valóságos kis 

vagyont ér.
A rendőr most már nem sokat törődött 
két ember tiltakozásával és előállítottaa

őket a főkapitányságra. Itt kiderült, hogy 
az egyik Gerhard Lajos ncgyvenkétéves ro
mániai születésű, a másik pedig huszonluit- 
éves, Sikora Viktor a neve, Bécsben született. 
Gerhard és Sikora mikor vallatóra fogták 
őket,

zavaros válaszokat adtak,
különféle kifogásokkal igyekeztek magya- 
rázgatni, hogyan kerültek a Kálvin-téri bér
palotába.

A rendőrségen az a feltevés alakult ki, 
hogy Gerhard és Sikora nyilvánvalóan nagy 
„munkára" készült az éjjel,

ki akarták rabolni a Segitőalap pénz
tárát és a Sclinger-féle ékszerboltot la, 

hogy egy csapással két legyet üssenek.
A drága kasszafuró szerszámokat a rend

őrség bűnjelként lefoglalta, Gerhardot és 
Sikorát pedig őrizetbe vette és tovább foly
tatja ügyükben a nyomozást.

és a további tárgyalások határnapjául ju
nius 8., hétfőt és junius 9., keddet jelölte 
meg. A két főtárgyalási napra összesen hu
szonkét tanút idéztek meg.

A tanuk körül ma, hétfőn hallgatják ki 
többek közt: Mecsér András, országgyűlési 
képviselőt, Serbán Ivánt, a külkereske
delmi hivatal alelnökét, Bárányos Károlyt, 
a külkereskedelmi hivatal igazgatóját, Pet- 
rovics György és Erdőhegyi Lajos volt fő
ispánokat és még egész sor előkelő tanút. 
Beavatott forrásból nyert értesülésünk sze
rint a tárgyaláson

politikai szempontból rendkívül ér
dekes kijelentések

fognak elhangzani. Egyébként is óriási az 
érdeklődés a tárgyalás iránt, amelyen a bí
róság előtt fog beszélni Mecsér András 
Winchkler kereskedelmi miniszterről, aki
vel — mint ismeretes — a politikai élet 
kulisszái mögött éles kontroverziái voltak

A nézőtérről még behallatszQtt a közön
ség dübörgő tapsorkánja. A közönség nem 
akar elmenni a színházból, még egyszer és 
még egyszer látni akarja az irót. Thomas 
Mann azonban ezúttal nem „színész", nem 
forszírozza a tapsokat. Inkább felel a kér
désre:

__ Jól nevettem rajta, — mondja s most 
is szélesen nevel. — A svájci lapokból ér
tesültem az esetről, s mondhatom, 
mindenki humorosnak tekintette 
mintha plagizáltam volna.

— Látta valaha a román tanár
— Azt sem tudtam, hogy ez

lélezik.
— Tudtommal csak magyar nyelven je

lent meg ez a könyve, magyarul pedig, 
sajnos, nem tudok. Azután meg lehetetlen, 
hogy Pacucarin ur olvasta volna a „József 
Egyiptomban" cimü uj regényemet, hl-

hogy 
a vádat,

könyvéi? 
ax Iró

rr
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szén még be se fejeztem, meg se jelent se
hol ...

Ebben a pillanatban reccaen-roppan az 
ajtó, betörnek az autogramm-vadászok. 
Thomas Mann senkit se utasít vissza, min
denkihez van egy kedves szava. Jön Oltó 
Czarek is, a Pesten élő kitűnő iró, aki 
újabban Kossuth életrajzát irta meg és régi 

"**  '' ..................... ajó barátja Thomas Mann-nnk. Gratulál 
születésnapjához.

— Igen, tegnap leltem hatvanegyéves,
— mondja csendesen. — Bizony öreg

szem.
— Ezt mutatja irói működésem is. Ifjú

ságomban sohasem jutott volna eszembe 
bibliai témát feldolgozni, bár minden köny
vemben foglalkoztam vallási problémákkal. 
A harmadik József-kötetem után egy ne
gyediket is irok. Ennek címe „Joseph dér 
Ernáhrer" lesz. Uj bibliai témakörömben 
igyekszem uj stílust és uj hangulatot 
remteni. Hiszen

tulajdonképpen más világban élek 
mióta Írásaimban otthagytam a polgári 

világot.
— Es hova vezet ez a fejlődés?
Nem válaszol, de beszél a zürichi 

partján eltöltött csendes életéről és arról, 
hogy ha visszatekint eddigi életére:

nem megelégedett.
— Megelégedett ember talán nincs is. Ha 

arra gondolok, hogy még sokat dolgozha
tok, akkor talán vannak megelégedett per
ceim is ...

Amikor az álom valóra válik
Spiritiszta vita egy lipótvárosi ügyvéd titokzatos levele körül

A magyar spiritiszták köreit érdekes tele
patikus jelenség foglalkoztatja, amelynek 
központjában egy lipótvárosi ügyvéd, ifj. 
dr. Fodor Károly áll.

Fodor dr néhány nap óta különös levelet 
mutogat ismerőseinek. A levelet

egy Ismeretlen olasz hölgytől knpla 
Torinóból.

A levélnek az előzményeihez tartozik az, 
hogy Fodor Károly pár nap előtt különös

álmot látott,
egy ismeretlen város utcáin járt. A szél egy 
levelet kapott fel előtte. A levélre ar volt 
írva:

dr. Fodor, Budapest, Visegrádi-utca 14.
A levelet azután elsodorta a szél. Ar utcán 
a járókelők olaszul beszéltek és a felirato
kon ott volt a Torinó szó.

A szokatlan álmot követő második nap

Nyolc éven át tanítsanak 
idegennyelveket a közép 

iskolákban
A magyar közoktatásügy történetében párat

lan akció készül a fővárosi középosztálynak 
azon tagjai között, akiknek 10 éves vagy annál 
egykét évvel idősebb gyermekük van. Egy 
volt középiskolai tanár állt a mozgalom élére, 
amely olyan érdekes és kétségtelenül gyakorlati 
tervet propagál, hogy minden valószínűség sze
rint' Homann kultuszminiszter tetszését Is meg 
fogja nyerni.

Arról van szó ugyanis, hogy a jövő eszten
dőtől kezdve, már

a középiskolák, gimnáziumok éa reálgim
náziumokban egyaránt, első osztálytól kez
dődően, kötelező tantárgy legyen a francia, 

angol vagy az olasz nyelv,
olyan módón, hogy a diákok kedvükhöz képest 
válogathassanak a három világnyelv között.

Az idegen nyelveket azután olyan alaposság
gal tanítsák és annyira komolyan vegyék, hogy 

érettségi tárggyá léptessék elő.
Az érettségin, ha valamelyik nyelvből maturál 
ii diák, a vizsgálat egész ideje alatt az illető 
nyelven beszéljen a diák és tanára, hogy igy 
ne csupán az elméleti tudásról tegyen tanúsá
got, hanem igazolja azt is, hogy a nyolc év 
alatt a megfelelő idegen nyelvel tökéletesen 
megtanulta: írni, olvasni és ezen magát meg is 
tudja értelnj.

A mozgalmat elindító volt középiskolai tanár 
Ivet köröztet szerte a városban

és azt információnk szerint nagy örömmel fo
gadták a kezdő diákok szülei é» ugy tudjuk, 
máris löbbezren Írták alá a társadalom minden 
rétegéből, köztük számos közéleti férfiú is.

Az aláíró-sok gyűjtésének befejezése után a 
szülőkből

IMI tagú küldöttséget

szerveznek és deputáció megy Hómann Bálint 
közoktatásügyi miniszterhez, amelv előadja

| Vereté szállodák:
I BULLÁM 
I KÖZPONTI 
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Thomas Mann, a legnagyobb német iró 
ugyanis nem német állampolgár többé. 
Nem az ő hibájából .. .

Náday Gerti

: Németország?
is hozzátartozik ehhez a kérdés

érkezett a levél Torinóból. A feladója ait 
Írja, hogy két nap előtt

az utcán talált egy cédulát, amelyet a 
szél sodort.

A cédulán a következő cini volt: dr. Fodor, 
Budapest, Visegrádi-utca 14. Ellenállhatat
lan kényszer hatása alatt irt az ismeretlen 
címre; A levélíró olasz hölgy meleg szavak
kal ir azután a magyarokról és Badapestről, 
amelyet még eddig képen sem látott.

Érdekes, hogy Fodor ur, akit napok óta 
izgat az olasz levél, amely a furcsa álmot 
követő nap érkezett,

egy szót sem Ind olaszul, Torinóban 
nem járt sohasem.

Az Idegen nyelvű levelet nyelvtanárnő 
leánya fordította le magyarra.

A nem mindennapi telepatikus jelenség
ről spiritisztákkal is beszéltek, akik most 
próbálják megfejteni a levél és az álom tit
kát.

szóban a kérés gyakorlati És művelődési szem
pontból elsőrangú fontosságát.

Állítólag a készülő tervről már tudnak a kul
tuszminisztériumban, ahol mint hírlik, nem fa 
fogadják nz életrevaló eszme propagálását ide
genkedéssel.

Öngyilkos lett a 
fagylaltárus a rossz 
időjárás miatt

Vasárnap hajnalban eszméletlen állapotban 
lévő férfit talált a rendőr a Népliget egyik pad
ján. Fehér sapka és kabát volt az öngyilkoson, 
pár lépéssel tőle egy fagyialtos kocsi állt. A 
rendőrnek nem kellett sokat gondolkoznia, 
azonnal tudta, hogy a Népliget

öngyilkosa nem lehet más, mint fagylalt
árus.

Értesítette a mentőket, akik csakhamar kiér
keztek a helyszínre és megállapították, hogy 
Kozma Balázs 48 esztendős fagylaltárus

nagymennyiségű aszpirinnel éa aznhllmát- 
tal mérgezte meg magát.

Gyomormosás után jobban lett és könnyes sze
mekkel, elkeseredett hangon mondta el a mén 
tőorvosknak és a rendőrségnek életuntsága

I okát:
— Ar egésznek ez a

rettenetes rossz Időjárás az oka.
Feleségem és két gyermekem van, mind a hár
man betegek. Kinn lakunk az Auguszta-telepcn, 
egész télen jóformán nem volt semmi kerese
tem, abban bizakodtam, hogy majd jönnek a 
szép idők és akkor, mint az előző években, 
szerényen megélek a fagvlaltárusitásból. Hiába 
bizakodtam azonban, az. időjárás 
cserben hagyott.

Eddig még egy jó napom sem 
pünkösdkor, a két ünnep alatt alig .. 
másfél pengőt, hiszen a kiadásom jóval több 
volt és nyakamon maradt az áru. Nem is csoda, 
hiszen abban a bolond időben, különösen a 
második ünnepen, senkii sem ment el otthon
ról. Azt hittem, hogy ma. vasárnap, rpajd csak 
csinálok valamit, de amikor láttam, hogy ismét 
rossz idő lesz,

elkeseredésemben megmérgeztem magam.
Kozma Balázs fagylallárust, a rossz időjárás 

első pesti áldozatát a Rókus kórházba szállítot
ták a mentők.

alaposan

volt, 
kerestem
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KÖZGAZDASÁG
A BIOSz kész

a Phönix-ügy rendezésére
A Biztosító Intézetek Országos Szövetsége 

[(BIOSz) • tagok élénk résztvételével tartotta 
meg teljes ülését, amelynek legfontosabb 
tárgya Gergely Tódor, az Első Magyar Álta
lános Biztosító Társaság vezérigazgatójának 
jelentése volt arról, hogy a biztosító társa
ságok érdekképviseleto milyen módon kívánja 
megoldani és nyugvópontra juttatni a Phőnix- 
biztositó ügyében kipattant válságot.

Az elnök mindenekelőtt azt hangsúlyozta, 
hogy a Phönlx életbiztosító társaság válsága 
nem a magyar biztosítási Intézmény Válsága, 
hanem — szerinte — elszigetelt Jelenség, 
egy olyan intézet válsága, melyet a 100 éves 
becsületes múlttal és nagy tradíciókkal bíró 
magyar biztosítási intézménnyel összefüg
gésbe hozni nem lehet. A Phönlx életbizto
sító válságát olyan üzleti módszer idézte elő, 
amely a magyar biztosítási intézménytől 
mindig Idegen volt. A magyar biztosítási 
eszme ragaszkodik az életbiztosításnak világ
szerte érvényes megdönthetetlen matematikai 
és statisztikai törvényeihez. Biztos benne, — 
mondta Gergely — hogy a magyar közönség 
Józan része különbséget tud tenni vállalat 
és vállalat közt és távol áll attól, hogy a 
magyar biztosítási intézményt a maga egé
szében tegye felelőssé oly Jelenségekért, 
amelyekért ezt az intézményt felelősség nem 
terheli.

Ami már most a Phőn/x-flgy megoldását 
Illeti, a magyar biztosítási intézményt sem 
anyagi, sem erkölcsi — és annál kevésbé 
jogi — felelősség nem terhelheti a Phönlx 
és annak magyar fiókjának bukásáért. A ma
gyar biztosítási intézmény kész azonban 
elismerni, hogy amikor a kormány dicaé- 
retreméltó szociális érzéstől van áthatva 
azoknak a tízezreknek érdekében, akik a 
Phönlx bukása által önhibájukon kívül 
súlyosan károsodtak s a biztosító társaságok 
áldozatkészségére is appellál: a biztosító 
társaságok nem állhatták félre és híven 
azokhoz a nemes tradíciókhoz, amelyek ezt 
az intézményt mindenkor jellemezték, híven 
a szolidaritás eszméjéhez, amely a biztosí
tásnak éltető eleme, a biztosító társaságok
nak meg kell hozniok azokat az áldozatokat, 
amelyeket tőlük várnak.

Tiltakozott azonban az elnök az ellen a 
feltevés ellen, hogy ezeket az áldozatokat 
ügy állítsák be, mintha ezek holmi rejtett

PóslacsomaglarífáknAt at érdekeltségek' azt 
ai óhajukat nyilvánítják, hogy a tarifa kilón
ként Allnpitlassék meg, ami as áruk biztosabb 
kalkulációját tenné lehetővé. Súlyos sérelem
ként honák fel, hogy 6 kg árut csak úgy lehet 
rendelni, ha ebben a sulymennylségben a cso
magolóanyag (kosár, doboz) bennfoglaltatik. 
Ezáltal kevesebb árut lehet a csomagba elhe
lyezni. Ha pedig az áru súlya teljes 5 kg., úgy 
h néhány grammos burkolatért a jelenlegi 
helytelen tarifn miatt 70 fillérnek közel 200 
százalékos többletet kell megfizetni. Ez a rend
szer tarthatatlan. At 5 kg.-os ugrás a farijánál 
háborús maradvány, a békeidőben nem Isn.'er- 
fék Ki osztrák pósta 2H kilónkénti tarifával 
dolgozik. A csehszlovák pósta is hasonlókép
pen dolgozik, de ezenkívül nagy kedvezményi 
nyújt az úgynevezett „Pozfpiit-küldemények- 
nél, amelyeknél 100 gr os súlytöbbletet is tole
rál, kiköti azonban, hogy a kedvezményt csuk 
b csomagon felüli feladásnál adja meg, még ha 
külömböző címzettek részére szólnak is a kül
deményeik. Fontos szempont még a póstatari- 
fók megállapításánál, hogy azok amellett a fő
várost viszik közelebb a hntArszéli lakosság
hoz. egyben alkalmasak legyenek arra is, hogy 
a határszéleket hozzák közelebb egymáshoz. 
Mindenesetre közelebb mint a köreleső külföldi 
helyekhez.

♦
Kitilnő mérlegeket produkáltak a textilgyá- 

rosok , tömeges fizetésképtelenségeket jelen
tettek a kiskereskedők.

♦
Békebeli gabonacégek utján, a békeidőben — 

százmilliónyi összegek folytak a gazdatársada
lom kezébe előlegek címén, amely összegek a 
kereskedelemben és Iparban Intenzív tevékeny
séget váltottak ki. A mai irányított rendszer 
ssegénnvé teszi az országot.

.4 magyar-német áruforgalom szabályozásá
val kapcsolatos kérdések tárgyalására, a né
met delegáció erén a héten, fő-én érkezik Bu- 
dape»tre. A tárgvnlásokon flzlrozzák a magyar 
gyümölcs . zöldség- és főzclékklvltell kérdése
ket és mint értesülünk, módosítani fogják a 
behozatali kontingenseket is.

♦
Románia fenyőaniiaa ki vitele Magyarország 

fék majdnem a duplájára emelkedett az év 
ehő négy hónapjában az előző évihez ,vls»o 
nyitva.

1500 vagon nsztiák fenőanyag behozatali en 
Kedélyeit szombaton már kiosztották.

A nyári stetánvégi kiárusítás kérdésében ér 
tekeilUet tu toltak n fővárosi detailkereskc lök 
és áruházak és a július 19— augusztus t i idő 
ben állapodtak meg.

üzleti hasznok leplezése céljából hozatnának. 
Az ellen is kell — mondotta — tiltakozni, 
hogy követelődzve mintegy váltót prezentál
janak nekünk. Azt a beállítást, hogy ,,a ver
senytárs felel a versenytárs vétkeiért", azt a 
beállítást, hogy ax egész magyar biztosítási 
szakma felelős egy vállalatnak helytelen 
gesztiójáért, a Blosz elnöke szerint destruk
tívnak ée a gazdasági élet magasabb szem
pontjaiból nézve Is merőben helytelennek és 
károsnak kell minősíteni. Hiszen ez a beállí
tás azt jelentené, hogy a helyesen és becsü
letesen vezetett, gondos és körültekintő üzleti 
gesztióval rendelkező, a hatóság intézkedé
seit pontosan betartó vállalatok titkos tarta
lékát képezik minden helytelenül vezetett, a 
szolid Üzletvitel helyett a spekuláció céljait 
szolgáló, könnyelműen gazdálkodó és a ha
tóság Intézkedéseit megkerülő vállalatoknak.

Azokból a szempontokból, amelyeket fen
tebb említettem, a Phönix-ügy rendezése ér
dekében készek vagyunk áldozatokat hozni. 
Készek vagyunk ebben a rendezésben a leg
teljesebb lojalitással közreműködni, hogy a 
lehető legcsekélyebb mértékre csökkentsük 
az önhibájukon kívül veszélyeztetett biztosí
tottak károsodását. Nem hozhatnak azonban 
sem külön-külön, sem együttesen olyan ál
dozatokat, amelyek a működő biztosítási vál
lalatok biztosságát és ezzel a sokezer bizto
sított félnek érdekelt veszélyeztetik.

Kutasi Elemér dr. igazgató terjesztette elő 
ezután a Blosz 1935. évi működéséről szóló 
jelentést, mely részletesen ismerteti a bizto
sítási üzlet alakulását és a szövetség munkás
ságát az elmúlt évben, A Blosz 1935, évi 
jelentése az általános gazdasági helyzet vizs
gálatával kapcsolatosan megállapítja, hogy 
az 1934. évben kezdődött fejlődés a jelentési 
évben is fokozatosan folytatódott. A tűzbiz
tosítás! ágazat díjbevétele nagyjában azonos 
volt az előző évével, a kárbiztositá*  összes 
egyéb fontosabb ágazataiban azonban már 
bizonyos emelkedés észlelhető. Az életbizto
sítási üzletágnál az 1931. óta mutatkozó 
állandó csökkenés után a szövetség a Jelen
tési évben először számol be a díjbevételnek 
emelkedéséről. A jelentés a koronabiztositá- 
sok valorizációjáról is megemlékezik. Az el
múlt évben 170.000 darab életbiztosítási köt
vény átértékelési összegét — több mint 
15 milliót — fizetett ki a Felügyelő Hatóság 
az igényjogosultaknak.

Jalius 1. Az Olaszországba exportáló cégek 
fontos dátuma. Ettől a naptól kezdődöleg 
Olaszországba magyar áru, csak engedéllyel 
vihető be. A behozatali engedélyeket az illeté
kes olasz hatóság negyedévenként adja ki az 
Importőröknek.

♦
Á gyapjuaukcló időpontját Jullus 9-ben Álla

pították meg és máris nagy érdeklődés mutat
kozik a gyapjuaukció iránt, különösen Német
ország részéről. <

V
A kövezetvámok megváltására és a mellék

díjak megszüntetésére vonatkozólag előterjesz
tett tervezet tárgyalását < hó tO-ára halasztot
ták; ezen a napon hozzák meg a Máv. reform
jai tekintetében a határozatot, hogy a nagy 
termés értékesítése és a mngyar agrárexport 
vorsenyképessége szempontjából, már a Máv. 
által tervezett egyszerűsítés alkalmazásra is 
életbeléphessen.

♦
A „Budaníl" Rt. 10 éves fennállása alkalmá

ból az I. G. Farbcnindustrie frankfurti igazga
tósága úgy a vezetőségnek, valamint tisztviselő
karának szerencsekivánatát fejezte ki.

Az abesszin bőripar, a nemzetközi bőripar 
egyik legnagyobb konkurrense lesz. Ax olaszok 
Abbesziniában olyan nagyszabású bőripart 
akarnak élctrehlvnl, amely az egész afrikai és 
ázsiai szükségletet fedezni fogja.

★
A „Miskolci hét" augusztus 2-tól 9-ig terjedő 

időben, ipari és kereskedelmi vásárnak, kiállí
tásoknak, erdészeti közgyűlésnek, tüdöszakor- 
vosok közgyűlésének, Írók hetének, vasutas 
jubileumnak, ügetőversenyeknek és matyónap
nak rendezését is programújába vette.

lö.ftfíO élősertés szállítását Németországba 
befejezett ténynek lehet tekinteni. A kereske
delem kontingensét kizárólag élösertéskereske- 
dök fogják megkapni.

•
GyünvMcsexportunk szempontjából Angliá

ban nagy lehetőségek vannak. Az értékesítés 
szempontjából előnyünkre válik az is, hogy 
olasz gyümölcs nem kerülhet Angliába, úgy
hogy ti l.b árut jobb árak mellett szállíthatunk 
\ngliAnak.

*
<• O/ie díszközgyűlésén, nem hitelválságról, 

■ .m a „hitel" válságáról beszéltek. A beteg 
hitel A árja a konzíliumot.

♦
.4 texlilbehozatali bizottságok vezetősége ez 

ólon l« felhívja az érdekeltek ügyeimét arra, 
hogy Július és augusztus hónapokban az albi
zottságok nem fognak üléseket tartani, hanem

a Július—augusztusi kontingensekre vonatkozó 
behozatali igényléseket június második felében 
fogják letárgyalni. Az erre vonatkozó beboza 
tali igényléseket legkésőbb Június 15-éig kell a 
kereskedelemügyi minisztériumban benyújtani.

¥
Az Ürtkány-Zsllvőlgyi Magyar Köszénbánga 

Részvénytársaság igazgatósága az ezévi június 
30-ára összehívandó közgyűlésnek Javasolni 
fogja, hogy ax 1934. üzletévről áthozott 559.503 
pengő 69 fillér nyereségelővltel, valamint az 
1935. üzletévben elért 627.766.73 pengő nyere
ség alapján rendelkezésre álló összesen 1,181.270 
pengő 42 fillérből részvényenként 1.50 pengő 
osztalék kifizetését határozza eL

Fiedler-Földi, az állítólagos 
„NEP-detektiv“ perét a kormány
párt ellen ma tárgyalja a bíróság

Ma, hétfőn reggel lesz a budapesti polgári 
törvényszéken a perfelvételi tárgyalás annak 
az óriási feltűnést keltett politikai háterü 
pernek, amelyet Fiedler-Földi József ma
gántisztviselő indított

• Nemzeti Egység Pártjk országos szer
vezete ellen.

A NÉP szervezkedésének kulisszatitkai fog
nak állítólag kibontakozni ezen a tárgyalá
son. A kereset legalább is ezt ígéri. Földi- 
Fiedler eier pengő körüli összeget követel 
a NEP-től munkabér elmén. Azt adja elő, 
hogy van a NEP-nek egy úgynevezett defen- 
ziv osztálya, amit röviden „D-osztálynak" 
szoktak nevezni Ennek feladata: egyes po
litikusok szemmeltartása.

Földl-Fledler •— a kereset szerint —* * en
nek a „D-osztálynak" Marton Béla által 
szerződtetett „magándetektivje" yolt és az

Nagy feltűnést keltett a múlt héten Dór- 
mándy Gézának, a Magyar Bridge Szövetség 
elnökének nyilatkozata, amely a Hétfői 
Naplóban Jelent meg és amelyben Dormándy 
elmondotta, hogy komoly esélyei vannak a 
tervnek, hogy az 1037. évi brdige Európa- 
bajnoluágot Budapesten rendezzék meg. 
Ezzel a kérdéssel foglalkozott most a bridge- 
szövetség intézőbizottsága, melynek egyes 
tagjai mcglepetéssserUleg ellenezték a baj
nokság Budapesten tervezett megrendezését. 
Azt mondták, hogy ne vállalja Budapest a 
bajnokság rendezését, engedjük azt át Cseh
szlovákiának, mert a Magyar Bridge Szövet
ségnek nem áll rendelkezésére megfelelő 
adminisztráció arra, hogy megrendezze a 
nagy versenyt. Éles harc volt a kérdés körül 
az intézőbizottságban. A túlnyomó többség 
azt hangoztatta, hogy meg kell rendeznünk 
a bajnokságot annál is inkább, mert az 
anyagi eszközök nem hiányoznak. Az Inté
zőbizottság végül dr. Pétery Jenő, Keleti 
Andor és dr. Szomjas György személyében 
háromtagú bizottságot küldött ki, hogy ez 
állapítsa meg, vállalhatjuk-e az 1937. évi 
Enrőpa-bajnokság rendezését.

♦
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Treff az adu. Dél Indul és legjobb ellenjáték 
mellett egy ütést ad ki.

★
A Dunnkorző-terraszon a dr. Molnár 

Ilarry által rendezett keddi páros brldgever- 
senyt o VdrAoziyf-fivérek nyerték. Ugyan
azok, akik tagjai voltak a Hétfői Napló vál
lalati versenyén bajnokságot nyert csapat
nak is. így a Várkonyl-fivérek ismét bebizo
nyították, hogy kiérdemelték a Hétfői Napló 
értéke*  diját.

♦
Bécsi László, a kiváló magyar bridge ő. a 

válogatott csapat egyik legkitűnőbb Ingja, ta
nulmányúton van Netv-Yorkban. Most levelező- 
lapot kapott tőle a Hétfői Napló bridgeróraid
nak vezetője. A lap aláírói között szerepet Cul- 
bertson és Culbertsonné Is. Diesi most velük 
bridgezik Hisszük, hogy a magyar bridge-sztár 
— bár nem tudósított bennünket a játék ered
ményéről —, jól megállta helyét a világhírű há

A Magyar Ruggyantagyár R. T. Június hó
5- én megtartott közgyűlésén úgy határozott, 
hogy az elmúlt üzletévre részvényenként P 
2.50 osztalékot fizet.

♦’
Magyar Asphalt Részvénytársaság. A június

6- án megtartott közgyűlés elhatározta, hogy az 
1925. évi szelvényeket 0.60 pengővel váltja be.

¥
A Fiat Automobil, Magyar Eladási Rt. hatal- 

masarányu üzleti eredményről számol be. 
150.000 pengős tőke mellett 41.571.04 pengő 
nyereséget ért el az elmúlt évben.
mit az amatőröknek. Vigalmi és forgalmi adó- 

ál

zal bízták meg, hogy gróf Bethlen Istvánt, 
Grigert Miklóst, Bajcsy-Zsilinszky Endrét és 
néhány más prominens politikust megfi
gyeljen. Földl-Fledler azt állítja, hogy ő 
lelkiismeretesen elvégezte feladatát, amivel 
a legnagyobb diszkréció terhe alatt megbíz
ták, de

„tlszteletdlját" nem kapta meg.
Ezért indit most pert

Marton Béla, a kormánypárt országos 
szervezetének főtitkára annakidején nyilat
kozatot adott ki, amelyben tagadja a „D- 
osztály" létezését és tagadja, hogy Földi- 
Fiedlert detektlvmunkával bízta meg. A tár
gyaláson természetesen ez a NÉP állás
pontja is. A kormánypárt, amelyet a bíró
ság előtt dr. Huszovszkg Lajos ügyvéd, or
szággyűlési képviselő képylsel, a kereset 
elutasítását kéri,

zaspárral szemben Is. Btzunli Bécsi nagy tudá
sában és — hagyományos szerencséjében. Re
méljük, hogy Culbertsonék dollárjaival zsebé
ben érkezik majd vissza Budapestre.

¥
Á Magyar Bridgeélet junius! száma gazdag 

tartalommal megjelent. Ex a szám közli többek 
köxt a Hétfői Napló vállalati versenyének rész
letes eredményét, érdekei játszmáit is és Ismer
teti a pompásan bevált nj szisztémát, amellyel 
• versenyt rendezték.

Szegeden elfogták 
Kispest és Pestszent- 

lőrinc betörőjét
Vasárnap a hajnali órákban • szeged! 

rendőrkapitányságtól rádiógram érkezett a 
budapesti főkapitányságra. A rádiógram 
szerint Szegeden szombaton délután elfog
ták Kovicsei László 22 éves szövősegédet, 
aki Szegeden céltalanul csavargott s ezért 
előállították a rendőrségre.

A szegedi kapitányságon betörőholmik 
kerültek ki Kovicse! zsebéből, aki azt állí
totta, hogy ezeket

a szerszámokat ax utcán találta.
Előkerült zsebéből egy jegyzőkönyv Is, 
amelyen a neve állott s mellette ez a lak
cím: Kispest, Erzsébet-utca 122.

A budapesti főkapitányság a kispest! 
rendőrség közbejöttével megállapította, 
hogy valóban Kovicsei László 22 éves szö
vősegéd lakott a jelzett házban, ahonnan 
azonban már hónapokkal ezelőtt eltűnt. 
Mint kiderült, Kovicsei

Kispest és Pcstszentlőrinc üzletelt fosz
togatta ki sorra, azután nyoma veszett.
A megállapításokról értesítették a sze

gedi rendőrséget, amely kihallgatta az el
fogott embert, majd vasárnap, a déli órák
ban ennek a kihallgatásnak az eredményé
ről értesítette a főkapitányságot. Kovicsei 
Szegeden beismerte, hogy itt Kispesten és 
Pestszentlörincen április hónapban 

négy betörést követett el.
Betört Neveticzi Ferenc látszerészhez, ahol 
kétezer pengő értékű holmit zsákmányolt, 
majd

kifosztotta a Kispesten levő Tempó 
áruházát,

ahonnan tizennégy vég vásznat vitt el, 
azonkívül betört két trafikba is. Az egyik
ben háromezer pengő, a másikban kétezer 
pengő volt a zsákmány.

Szegeden letartóztatták a veszedelmes 
betörőt és hétfőn szállítják Budapestre.

— Villamos-készülékek a háztartás szolgála
tában. Ax Elektromos Művek V., Honvéd ucea 
22. szóm alatti kiállításában ax érdeklődőknek 
díjtalanul bemutatják mindazokat a villamos
készülékeket, amelyek segítségével a háztartási 
munkák úgyszólván Játszi künnvrdséggel fillé
rekért elvégezhetők. Például a villamos-vasaló
nak 1 órai üzemköltséggel 12 fillér, n porszívóé 
1 fillér, a parkeltakefélöé 6 fillér, a szellőzőé 
15 fillér; a villamos kávéfőzővel 6 csésze kávét 
1.5 fillér üzemköltséggel készíthetünk. A kiállítás 
villamos-konyhájában minden hétfőn, csütörtö
kön és pénteken délelőtt fél 10 órakor főző- 
előadást tartanak. A kiállítás megtekintése díj
talan, nyitva reggel 8-tól délután 3 óráig.
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Halálos diákszerelem: Első Magyar Automobil

tér, alig változik.
Várható időjárás 

Változó felhőzet, de 
eső, zivatar, esetleg

Záporeső, zivatar, 
jégeső

A Meteorológiai Inté
zet jelenti: Az időjárás 
Európa legnagyobb ré
szén esős.

Budapesten vasárnap 
délben a hőmérséklet 
17 Celsius fok, a ten
gerszintre átszámított 
légnyomás 758 millimé-

a kővetkező 24 órára: 
helyenkint még zápor
jégeső. Kissé élénkebb 

délnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet nem 
változik lényegesen.

A IIÉTFŐI NAPLÓ SPORTHIRSZOLGÁLA- 
TÁNAK ÚJABB FEJLŐDÉSE. A Hétfői Napló 
fejlődő sporthirszolgálata uj rendszerre) szol
gálja ki a főváros közönségének érdeklődését. 
Vasárnap, a kiemelkedő sporteseményekről 
plakátokat készíttet, amelyeket három helyen: 
a Savoy-, a Dunacorso- és a Club-kávéház ki
rakataiban függesztenek ki. A sport legfrissebb 
szenzációiról igy értesül a közönség percek 
alatt, a Hétfői Napló sportriportereinek hely
színi telefonjelentései alapján.

—< A világsajtó Magyarországról. A 
„Yorkshire Post“ legutóbbi számában John 
R. Hunt tollából „Tavasz Budapesten" cím
mel hosszabb illusztrált tudósítás jelent meg. 
John Hunt, aki legutóbb a Gyógyhelyi Bi
zottság meghívására járt Budapesten, érde
kes képet fest itteni benyomásairól. „Ami
kor az ember átlépi a magyar határt — 
Írja mintha Liszt zenéjének dallamával 
volna terhes a levegő. Szomorúság, sóvár
gás és aggodalom a jövő iránt, ezek az ér
zések kerítik hatalmukba a lelkeket Magyar
országon, a nyugati kultúra ezeréves védő
bástyájának határain belül". A cikkíró 
részletesen ismerteti Magyarország szerepét 
a világháborúban, majd rátér Gömbös 
Gyula miniszterelnökkel folytatott beszélge
tésének ismertetésére. „Gömbös miniszter
elnökkel folytatott beszélgetésem folyamán 
megtudtam, hogy Magyarország rokonszen- 
vet és megértés vár Angliától annyival is 
inkább, mert a brit politika önzetlen és be
csületes irányvonala jelenthet csak kiutat a 
nemzetközi politika káoszából." A Cikkíró 
ezután ismerteti Budapestnek a világon 
szinte egyedülálló gyógytényezőit, majd a 
közmondásos magyar vendégszeretetet di
cséri és örömmel említi meg, hogy mily 
egészen kivételes szívélyességgel fogadják 
Magyarországon az angolokat.

— Utazási kedvezmények a bécsi ünnepi 
hetek alkalmából. A junius 7-ike és 21-lke 
között megtartandó ünnepi hetek látogatói 
részére számos utazási kedvezmény van Bécs
be tervbevéve. Külföldiek és külföldön tartóz
kodó osztrákok az összes külföldi utazási iro
dákban 6 sillingért kaphatják a „Festkarte"-t. 
Ez junius 7. és junius 21. közötti időben vi- 
zunm nélkül való utazásra jogosít Bécsbe. öt 
napi bécsi tartózkodás után pedig 1936 junius 
6-tól junius 21-lg a visszautazásnál 80% en
gedményre jogosít az összes személy- és gyors
vonatokra tetszésszerinti határállomásig. Ezen
kívül számos kedvezményben részesülnek az 
ily jegyek tulajdonosai az Aspang-vasuton, a 
Raxra vezető drótkötélvasuton, a dunai gőzö
sökön, a bécsi városi körutazásoknál, vala
mint a színházak, hangversenyek és kiállítá
sok látogatásánál.

— NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS MUNKÁSVÉ
DELMI KIÁLLÍTÁS VÁCON. A Népegészség- 
ügyi és Munkásvédelmi Szövetség nagyszabású 
kiállítást rendezett Vácon, amelynek fővédnö
kei dr. Ruszthy-Rusztek Lajos polgármester, 
Kornis Gyula dr, a kerület képviselője és dr. 
Lukács György voltak. A kiállítás gazdag 
anyagából különösen a munkásvédelmi anyag 
foglalt el jelentős helyet, 12 főcsoportban vo
nultak fel az egészségügyi és munkásvédelmi 
intézmények szemléltető képei, modelljei és 
grafikonjai. Külön teremben állította ki a váci 
püspöki uradalom szociális munkájának do
kumentumait és különösen nagy tetszést kel
tett dr. Hajagos László, Vác tudós tisztifő- 
orvosának rendezésében, Vác városának nép
egészségügyi és népjóléti kiállítása. Az OTI 
egy teljes termet betöltő anyagán kívül a 
cserkészek és több tudományos egyesület 
is szerepel. Az első munkásvédelmi vándor- 
kiállításnak több mint 10.000 látogatója volt.

— KASSZAFURÓK AZ EGYESÜLT RUG
GYANTAGYÁR ANDRÁSSYUTI ÜZLETÉBEN. 
Az Egyesült Ruggyantagyár Andrássy-ut 8. szá
mú házban lévő üzletében vasárnapra virra
dóra betörők jártak. Az üzlethelyiség Révay- 
u teára nyíló ajtaján hatoltak be, megfúrtak a 
páncélszekrényt és ötezer pengőt vittek el. 
A rendőrség keresi a tettese et

— Agyonrugta a ló. a komárommegyei 
Ászár községben Kovács Mihály 59 éves gaz
dálkodó vasárnap éjszaka jól beborozva, itta
san tért haza. Kiment az istállóba és ostorral 
csapkodta a lovát. A ló megbokrosodott és fe
jén megrugta gazdáját úgy, hogy holtan ta
lálták az istállóban.

— Slrkőavatóa. Néhai Frisch Klári sírkövét 
vasárnap délelőtt avatták fel a farkasréti izr. 
temetőben.

— öngyilkos lett egy autobuszkalauz. A No 
vibazár-utca 9. számú házban levő vendéglő
ben vasárnapra virradóra luminállal megmér
gezte magét Kocsis Imre 39 éves autóbusz
kalauz. A mentők életveszélyes állapotban szál
lították a Rókus kórházba.

Vasárnap kora reggel autó állt meg a 
Pojor-szanatórium előtt. Az autóban Pajor 
Henrik, az igazgató-főorvos unokaöccse 
hozta be Gyömrőről mostohafiát, Kupey 
Károly 19 éves diákot a szanatóriumba. Á 
fiatalembert

orvosok és ápolók vették körül a sza
natórium előcsarnokában, hogy a mű
tőbe vigyék és ekkor megdöbbenve lát
ták, hogy a tragikus sorsú diák már 

halott.
Kupey Károly a fasori evangélikus gim

názium nyolcadikos diákja volt. Magas, 
szőke, jól sportoló fiú, Hamburgban szüle
tett és édesapja elhunyta után édesanyját 
Pajor Henrik vette feleségül, igy került a 
fiú Magyarországra. Pajorék Gyömrőn lak
tak. A nagy távolság miatt, az iskolaidő 
alatt az iskola internálasában lakott és sza
badidejét Gyömrőn töltötte.

Kevés bizalmasa volt a csinos, szőke 
fiúnak,

Legenda a Zita-telepen a londoni 
gyáros milliomos feleségéről
Meghalt egy titokzatos szegény öregasszony, akinek a szalmazsák
jában takarékkönyvet találtak

Budapestet sokszor foglalkoztatták már kü
lönféle örökségi legendák, most megint Ilyes
miről beszélnek: ezúttal a Zita-telep környé
kének lakói emlegetnek egy rejtélyes történe
tet.

A Zita-telep 27. IV/B számú lakásában egy 
kis kamrácskában lakott hosszú ideig egy öreg
asszony. Gosch Károlynénak hívták, nyolcvan
két esztendős volt. Nagyon szegényesen élde
gélt, sokszor a jószivü szomszédok látták ven
dégül ebédre vagy vacsorára. Mindenki sze
rette a környéken a csöndes öregasszonyt. 
Groschné nagyon szűkszavú volt,

csak néha-néha beszélt, de Ilyenkor na
gyon rejtélyes dolgokat emlegetett.

A beszédéből csak annyit vettek ki az isme
rősei, hogy valaha jobb napokat látott,

az ura angol ember, Londonban gyára volt 
és ez a gyár még ma is fenuáll.

Gosch Károlyné nemrégiben meghalt és elte
mették. Halála után a lakása egyideig zárva 
volt, később azonban uj lakó érkezett, a telep

— MA TEMETIK MIKLÓS LÁSZLÓT. 
Miklós Andor, Az Est néhai főszerkesztőjé
nek bátyja, Miklós László, az Athenaeum 
nyugalmazott igazgatója, az Ujságüzem RT. 
alelnöke, Az Est Lapkiadó RT. igazgatósági 
tagja, szombat reggel hosszas betegség után 
58 éves korában meghalt. Miklós Andor ha
lála annyira megrendítette Miklós Lászlót, 
hogy betegsége súlyosbodott és nyugdíjazá
sát kérte vállalatainál, amelyekben hosszú 
éveken át eredményes munkát fejtett ki. 
Felesége és két fia gyászolja. Temetése hét
főn délután 4 órakor lesz a kerepesi teme
tőben, a római katolikus egyház szertartása 
szerint.

— Verekedés a Városligetben. A városligeti 
Mutatványos-téren szombaton a késő éjszakai 
órákban egv vendéglőben borozgatolt Szegedi 
István 21 éves kocsis és Szalmás Ferenc 30 
éves alkalmi munkás. Borozgatás közben a két 
ember között nézeteltérés támadt, mire Szegedi 
előrántotta bicskáját és Szalmást a karján két
szer megszűrte. A mentők Szalmás sebeit be
kötözték. A rendőrség megindította a vereke
dés ügyében a vizsgálatot.

— Érdekli valami diszkrét ügy? Forduljon 
bizalommal Héczey Pól magánkulató irodájá
hoz, Sdndor-utca 27. sz. Telefon: 345—66.

— TELEKKÖNYVVEZETÖK A KÉPESÍTÉ
SÉRT. A Telekkönyvvezetők Országos Egye
sülete vasárnap tartotta Zsembery István el
nökletével évi rendes közgyűlését. Az elnöki 
megnvitó után Bácskai Jakab beterjesztette az 
évi jelentést, majd Pakod Lajos, Javonitzky 
Jenő, Kaszás Gyula, Simon Mihály és Molnár 
Gyula szólaltak fel. Végül Marzsttj György ér
dekes előadást tartott az ókor birtokviszonyai
ról. A gyűlés szónokai a telekkönyvvezetés 
magasabb képesítéshez kötését kérték. A gyű
lés végeztével üdvözlő tóvlratokat küldtek Lá
zár Igazságügyminlszlerhez.

— Labéa helyeit a futballista fejébe rúgtak. 
Csirás József tizenkilenc éves esztergályos se
gédet a pestszentlőrinci állami lakótelepen lévő 
futballpólyán Játék körben archarngták. A fia
talember arccsonttörést, azonkívül több sú
lyos sérülést szenvedett. Súlyos állapotban 
szállították a mentők szanatóriumba.

— Marólúgot Ivott. Szabó Júlia 24 éves 
gyórimunkásnő Munkás-utca 6. szám alatt levő 
lakásán marólúggal megmérgezte magót. A 
mentők a Szent István-kórházba szállították.

„BLUMRIMSTÖCKLS!
esténként Hor-Hh Karcsi kara^mi/zslkál

V. Jözsel-lér 1. Telelőn: bS-5-01 » Etelktllönlegeuégok, kitűnő badacsonyi tájborok!

méreggel megölte magát az 
érettségi előtt egy gimnazista

csak osztályfőnöke, dr. Reimport Elek ta
nár előtt nyílott meg a szive. A nyolcadik 
gimnáziumi sikeres vizsgák után Javában 
készült az érettségire. Pénteken érdekes 
változást láttak a zárkózott fiún. Nevetgélve 
beszélgetett társaival,

tréfálkozva mesélt egy „leányilgyéről", 
igy tudták meg társai, hogy utóbbi időben 
egy gyömrői fiatal leánynak udvarol.

Kupey Károly pénteken Gyömrőre ment, 
hogy ott készüljön elő szóbeli érettségijére.

Otthon is szóba került a diákszerelme, 
amelynek kapcsán mostohaapjával szó

váltásra került a sor.
A fiú ezt annyira szivére vette, hogy lugkŐ- 
vei megmérgezte magát. Mikor szülei felfe
dezték az öngyilkosságot, orvost hívtak, 
akinek tanácsára autóval siettek szanató
riumba szállítani a tragikus sorsú fiút, de 
már nem segíthettek rajta.

Egy tizenkilenc éves diákot elvitt a sze
relem ...

gondnoka erre kinyittatta a lakást, hogy rend
behozassa éi kitakarhassa. Amikor kinyitot
ták az ajtót, hogy elhordassák Goschné szegé
nyes holmijait, a rendezkedésnél nagy megle
petésre a szalmazsákjában 1350 pengős 

takarékkönyvet találtak.
A telepgondnok annak rendje és módja szerint 
a holmikról leltárt készített és eljuttatta az il
letékes kerületi elöljáróságra, ahol megindult 
a hagyatéki eljárás.

A ztta-telep környékén ezzel megindult a 
szóbeszéd, az emberek fantóziójót élénken fog
lalkoztatja Goschné históriája, mindenki va
lami rendkívüli titokzatosságot sejt az élettör
ténete körül,

megszületett a legenda a „milliomos* 4 lon
doni gyárosnéről, aki elhagyatottan halt 

meg a Zita-telepen.
A legenda természetesen csak a telep lakói 

között él, a hivatalos emberek várják, hogy 
majd Jelentkeznek Goschné eddig még isme
retlen hozzátartozói.

— Képviselői beszámoló. Berg Miksa báró 
kisgazdapárti képviselő vasárnap kerületé
nek két községében, Törteién és Tószegen 
tartott beszámoló gyűlést. Berg Miksa báró 
azt hangoztatta, hogy nem lehet állandóan 
helyettes miniszterelnökkel és helyettes mi
niszterekkel vezetni az országot és ha Göm
bös Gyula újból átveheti a miniszterelnöki 
széket, csak mint uj Gömbös Gyula jöhet 
vissza, más tanácsadókkal és más környe
zettel. Dinnyés Lajos, Dulin Jenő és Gaál 
Olivér beszéltek még a gyűléseken.

Ügyvédek vándor
gyűlése Vácon

Vác, juniua 7.
<A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) A Budapestvidéki ügyvédi Kamara va
sárnap délelőtt a váci városháza dísztermében 
vándorgyűlést tartott, amelyen több mint két
száz ügyvéd vett részt családtagjaikkal együtt.

Ruszthy Rusztek Lajos dr. polgármester és 
mások üdvözölték a vendégeket, majd dr. 
Aradi Béla a pcstvidéki ügyvédi kamara el
nöke tartott megnyitó beszédet.

Barát Sándor dr. újpesti ügyvéd határozati
javaslatot olvasott fel, amelyben

sürgeti aa összes szellemi pályákon mű
ködő magyar Intellcktuellek együttes tár

sadalmi szervezkedését
érdekeik megvédéséért.

Kadosa Marcell dr. az Uguvéd Otthon, dr. 
Szegő Ferenc pedig a nyugdljegycsület nevé
ben beszélt, A gyűlés résztvevői ezután a Po
kolszigetre vonultak, ahol banketten vettek 
részt. «s«w»

— Felszentelték az aj nnltárlas templomot. 
Vasárnap szentelték fel Pestszentlőrincen, az 
állami lakótelepen épült uj unitárius templo
ma *. A székely stílusban épült templomot a 
székely hősök emlékterr.plomának nevezték el. 
Az ünnepségen nagy számban jelentek meg 
eredeti népviseletben a székely egyetemi hall 
galók, azonkívül az egykori székely hadosz 
tóly is képviseltette magát. Az egyházi szer 
tartást Józan Miklós püspök végezte, majd 
Barabás István lelkész tartott ünnepi beszédet.

Királyi Magyar 
Automobil Club

Indulnak az összes világnagyságok:
Autó-Unión: Rosemeyer, Varzi, Sttick.
Mercedes Benz: Caracciola, Chiron, Von 

Brauchitsch.
Scuderla Ferrari: Brivio, Nuvolari, a har

madik vezető a startnál.
Továbbá: Ghyka herceg, Balestrero, Bel- 

mondo, D’Estrez, Soffietti és két híres 
hölgyversenyző: Miss Ellison és Mme Itier.

Világmárkák összecsapása Európa legnehe
zebb versenypályáján.

A küzdelem végig a nézők szeme előtt. 
Kényelmes tribünök, bflffék, átjáróhidak a 

pálya belsejébe. Számozott ülőhelyek.
Jegyek kaphatók az. összes sportjegyárusltó 

helyeken és a Királyi Magyar Automobil 
Clubban. —- Elővételnél kedvezmény.

Véres 
rablómerénylet a 

kispesti 
Határerdőben

A Kispest és Pestszenterzsébet között el
terülő Határerdőben már a múltban is több 
rablótámadás történt. A rendőrség állandó 

razziákat tartott ezen ■ környéken 
és a razziák során sok kétes exisztencia ke
rült rendőrkézre, köztük többen olyanok is, 
akik a fővárosból örök időkre ki vannak 
tiltva.

A nagy tisztitó munka azonban ugylát- 
szik nem hozta meg a kellő eredményt, 
mert

az utóbbi napokban ismét történtek 
ulonállások,

sőt vasárnapra virradó éjszaka súlyosabb 
kimenetelű merénylet is történt.

Nyara Mihály huszonnyolcéves iparosle
gényt, aki hetikeresetével hazafelé tartott 
az erdőn keresztül,

három Ismeretlen férfi megtámadta, a 
földretcperte, fojtogatni kezdték, ag y ha- 
főbe verlek és a nála talált pár pengőt 

elrabolva, elmenekültek.
A rablótámadást csak később fedezték fel, 
mire a merénylőknek már sikerült egérutat 
nyerniük. Nyarát súlyos sérülésekkel szállí
tották a Szent /stodn-kórházba. A rablótá
madókat keresi a rendőrség.

— SZENDY KÁROLY VARSÓBÓL BER
LINBE UTAZOTT. Szendy Károly polgár
mester ma délelőtt 9 órakor elutazott Ber
linbe. A polgármester búcsúztatására meg
jelentek a pályaudvaron Starzynski varsói 
főpolgármester, a külügyminisztérium kép
viselői és a magyar követség tagjai.

— ŰRNAPJÁN ZÁRUL A SZEGEDI IPARI 
VÁSÁR. Vasárnap rekord-közönség tekintette 
meg a Szegedi Ipari Vásárt. A Délvidék gazda
sági demonstrációját sokáig emlékezete*  egy
házi ünnepséggel telték maradandó emlékűvé. 
A szegedi kézmüiparosok, akik súlyos áldoza
tokat vállalva teremtették meg a Vili. Szegedi 
ipari Vásárt, vasárnap délelőtt hálából bemu
tatták szerszámaikat a Dóm-téren és a Foga
dalmi-templom plébánosa megáldotta a sze
gedi Iparosok szerszámait. Vasárnap az ország 
különböző részeiből fillére*  vonatokkal és uta
zási kedvezményekkel több mint 10.0ÍX) idegen 
érkezett Szegedre, úgy, hogy a vásár állandóan 
zsúfolt volt. A látogatók száma már megha
ladta az 50.000-et. Ilyen körülmények között, 
miután a vásár Űrnapján zárul, 80—100.000-re 
becsülik a látogatók szómát annál is inkább, 
mert Űrnapján Budapestről, a debreceni, ceg
lédi vonalról, valamint Csanád megyéből külön 
filléres gyorsvonatok indulnak Szegedre a vá- 
•árra. Junius 11-ig érvényes az. &0%-os utalási 
kedvezmény Szegedre és féláru i tatással ju
nius 13 lg lehet visszaindulni a kiindulási állo
másra. A Szegedi Ipari Vásáron a magyar kéz
műipar, háziipar, iparművészet és népművészet 
csodás alkotásai példátlanul nagy sikert arat
tak.

A*  atuslrlal vasúti szereneséflenaég kapcsán 
kösií az Európai Áru- éa Podgyá-szhlztosltó Rész
vénytársaság, hogy minden gondos utasnak 
módjában áll menetjegye megváltása alkalmá
val a vasúti személypénztáraknál és a mcnct- 
Jpgylrodákbnn biztosítási héiyegjegyekkel egy 
iilrn, vagy tickclkölvénnyci hosszabb tartamú 
utazásra érvényes utazási balesetbiztosítást 
kötni. A biztosítás a feltételek szerint az utazás 
Ideje alatt bárhol előforduló mindennemű bal
esetre terjed ki. Ugyancsak válthatnak er uta- 
sok as összes állomásokon és utazást irodákban 
olcsó dijak ellenében minden veszély ellen szóló 
podgyászblztositásl kötvényeket is.

— Bajtársi találkozó. A debreceni volt cs. 
és kir. 39. gyalogezred tisztjel és tisztjelöltjei 
csalódlagjalkkal együtt minden hónap máso
dik csütörtökjén, este 8 órakor tartják baj
társi találkozójukat a Zöldfa étteremben, Krisz
tina tér 9. sz. alatt. A legközelebbi összejöve
tel f. hó 11 én lesz.
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Magyar és abesszin 
motoros karam
bolja Szegeden

Szeged, junius 7.
CA Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 

A Délmagyarországi Autóklub vasárnap dél
előtt szabadtéri motorosversenyt rendezett.

A bemutatóversenyen több külföldi ver
senyzőn kívül a legjobb magyar motoros 
versenyzők is részt vet tek. A verseny során 
sulyoskimenelelii baleset történt.

A harmadik körben, közvetlenül a cél 
előtt,

Tállá Bécsben élő abesszin versenyző 
felborult.

Közvetlenül utána robogott Zamencsik Jó
zsef országos bajnok, rárohant Tollára, ó 
is kieseti a gép nyergéből s véresen terült el 
a salakon.

Suiyoe sérülésekkel, bordatöréssel vit
ték a szegedi kórházba.

Tállá sérülés nélkül úszta meg a karambolt.

— KOZMA BELÜGYMINISZTER VA
SÁRNAP DÉLELŐTT MEGLÁTOGATTA 
GÖMBÖS MINISZTERELNÖKÖT. Kozma 
Miklós szombaton a Dunántúlon járt és 
vasárnap délelőtt, visszafelé budapesti út
jában, Balatonfüreden meglátogatta Göm
bös Gyula miniszterelnököt, akivel hosszabb 
időt töltött, majd az esti órákban visszatért 
Budapestre.

— MINISZTERJÁRÁS SZEGEDEN. A 
szegedi ipari vásárral kapcsolatban vasár
nap nagy ünnepségek voltak, amelyeken 
résztvettek József Ferenc királyi herceg, 
Winchkler István és Bornemisza Géza mi
niszterek, a székesfőváros képviseletében 
Liber Endre alpolgármester. Délelőtt 11 
órakor kezdődtek az ünnepségek, amelyen 
József Ferenc királyi herceg, majd Bor
nemisza Géza és Winchkler István minisz
terek beszéltek a magyar ipar és kereske
delem fontosságáról. Áz ünnepségek után 
a Hungáriában diszebéd volt, majd ebéd 
után nz előkelőségek zuhogó esőben át
mentek az ipari vásárra és a hatórás esti 
gyorsvonattal tértek vissza Budapestre.

— Tabódy Tibor temetése. A váratlanul 
elhunyt Tabódy Tibor zalamegyei főispánt 
vasárnap d. u. temették a kerepesi temetőben 
nagy gyászpompával. A temetésen a hozzá
tartozókon kívül megjelent Albrecht királyi 
herceg, Gömbös Gyulát és a kormányt Da
rányi Kálmán földmlvelési miniszter képvi
selte. Shvoy Lajos székesfehérvári megyés
püspök szentelte be a halotatt. Bessenyey 
Zénó és még mások búcsúztatták Tabódy 
Tibort. A koporsót szinte végeláthatatlan 
menet kisérte a székesfőváros által adomá
nyozott diszsirhelyhez.

— Halálos szerencsétlenség a prágai ka
tonai óriás légi meetlngen. Közel négyszáz
ezer főnyi nézőközönség előtt tartotta meg 
a csehszlovák katonai légiflotta bemutató- 
ját, amelyen halálos szerencsétlenség tör
tént. A bomba vető gépek és vadászrepülő
gépek gyakorlata közben egyszerre tizenöt 
pilóta ugrott le a repülőgépekről ejtőernyő
vel. Egy repülőhadnagy ernyője későn nyílt 
ki és a hadnagy halálra zúzta magát.

— A nyíregyházi evangélikus Knssuth-glin- 
názluni vasárnap Ünnepelte hetvenötévé*  fenn
állását, dr. Geduly Henrik püspök nagy ünnep
ségek keretében inegáldoltn az intézet uj se- 
lyenizAszlóját.

FM nyári öliönyi 20 P.-firl

R
rlm*  vászonból ni értók utón próbákkal készítek 
udaprat, Terés-sórut 36. földszint 8.

— Berzsenyi Dániel éa Kis János emléktáb
lájának leleplezési ünnepe. Most van száz éve 
atink, hogy Berzsenyi Dániel és kilencven éve 
annak, hogy Kis János dunántúli cvnngélikus 
szupcrinledens és költő meghalt. Mindketten a 
soproni evangélikus líceum tanitávánvai vol
tak. Az évfordulóra a Soproni Evangélikus Lí
ceumi Diákszövetség emléktáblákkal örökítette 
meg emléküket. A kél emléktábla ünnepélyes 
avatása vasárnap zajlott le. Kopp Béla evan
gélikus püspök mondott emlékbeszédet, azután 
Németh Sámuel, a líceum Igazgatója beszélt.

— Ma száz munkás sztrájkba lép a kecs
keméti ládagyárban. Kozma Andornál, a 
kecskeméti ládngyár igazgatójánál szomba
ton este tíztagú munkásküldöltség jelent 
meg és közölte a gyárossal, hogy a munkás
ság harmincszázalékos béremelést követel. 
Ha ezt nem kapja meg, hétfőn reggel a 
gyár száz munkása sztrájkba lép. Kozma 
Andor elutasította a munkások követelését 
és igy ma valószínűleg megkezdődik n 
sztrájk.

Hol vasáról lettel?
Építési hitelt kedvező feltételekkel 

kaphat családi házához. 
h» temet tótunk vásárotle.

Magyar A'talános Ingatlanbank R. T.,
IV.,  Boák Fercnc-utca 17. Telefon: 818 fii.

A Dunába esett két munkás 
a Lánchíd festése közben

A Margit-hidon történt borzalmas autó
szerencsétlenség aktuálitást ad annak a 
büntetőtárgyalásnak, amely most szomba
ton folyt le a budapesti törvényszéken.

A múlt év októberében borzalmas szeren
csétlenség történt a Lánchídon: a hid fes
tésére fölépített állványzatok egyik deszkája 
beszakadt, két munkás a rakpartra és on
nan a Dunába zuhant. Az egyik munkás, 
Ritzl István, rövid idő múlva belehalt, a 
másik, Banusa István, aki súlyos sérülései
ből hosszas betegség után felépült, szomba
ton gondatlanságból okoztt emberölés vétsé
gével vádoltan került a budapesti büntető
törvényszék B/rfrfon-tanácsa elé.

A vád szerint Banusa. István a híd festést 
végző vállalkozó ismételt figyelmeztetése el
lenére, hogy egy’ deszkán két ember nem 
dolgozhat,

gondtalanul rálépett arra padlóra, 
amelyen Ritzl István térlelt és ezzel okozta, 
hogy a padló lezuhant és Ritzl István halá
lát lelte a Dunában. A halálos szerencsét
lenségért tehát őt terheli a felelősség.

— Nem érzem bűnösnek magam — 
kezdte vallomását Banusa István —, a tila
lomról, hogy két munkás nem dolgozhat 
egy padlón, nem tudtam, különben pedig 
njaga Bitzl felelős a szerencsétlenségért, 
mert

ő lépett rá a deszkára, amelyen már én 
dolgoztam.

Különös házasságszédelgési ügyet tár
gyalt szombaton a budapesti büntetötör- 
vényszéken Mcssik egyesbiró. A vádirat 
szerint Kenyeres - Lajos azzal követte el a 
bűncselekményt, hogy öt éven keresztül ud
varolt Győr Gizellának, akitől időközben 
ötszáz pengő készpénzt is kapott, de ígére
tei ellenére nem vette feleségül a leányt.

Kenyeres Lajos a tárgyaláson elmondta, 
hogy még teljesen tapasztalatlan fiatalem
ber Volt,' amikor megismertedéit Győr Gi
zellával, aki egyébként nála nyolc évvel 
Idősebb. A nő pénzt sohasem adott, csu
pán közös mulatozásaikon

a számlát szokta kifizetni.
A tanuk közül többen hallották, amikor 

n férfi
házasságot Ígért

Az asszony fizette
a mulatozás költségeit, 
házasságszédelgésért feljelentette a hűtlen lovagot

— FRIEDRICH ISTVÁN ÉS ÉBER AN
TAL AZ IRÁNYÍTOTT GAZDÁLKODÁS
RÓL. Drobny Lajos Győr város képviselője 
vasárnap beszámoló gyűlést tartott, melyen 
résztvett Friedrich István és Éber Antal is. 
Drobny beszéde után Éber Antal szólalt fel. 
aki a kormány gazdasági politikáját bí
rálta és azt hangoztatta, hogy az irányított 
gazdálkodás egyik okozója annak a sok 
bajnak, amelyben a világ most szenved, sőt 
okozója a külpolitikai bonyodalmaknak is. 
Utána Friedrich Istváty. szólalt fel, aki azt 
hangoztatta, hogy szabadság kell a politi
kához és szabadság kell a gazdasági élet
ben is. Nálunk mindent agyonigazgatnak, 
agyonreguláznak, de eredmények nincsenek, 
mert a vezetők túl sokát kotkodácsolnak, 
de keveset tojnak. A lelkes hangulatú nép
gyűlés László József pártelnök zárószavai
val végétért.

— Rozgnnylnál 3 kabinetkép 5 P. Kálvtn-tér 5.
— Kerti ünnepély. A Belvárosi Izr. Nőegylet 

és ifjúsági csoportja junius 11-én, csütörtö
kön délután és este tartja meg nagyszabású 
évzáró garden party-ját a Tarján Lukácsfürdő 
Parkterraszán.

— Frontharcos zászlószcntclés. Az Or
szágos Frontharcos Szövetség IX. kerületi 
főcsoportja lélekemelő ünnepség keretében 
tartotta vasárnap zászlósZÓntelését. A 
zászlóanyai tisztséget vitéz ár. Tóth András 
országgyűlési képviselő felesége töltötte be 
és az ünnepségen a frontharcosok vezetőin 
kívül a kerület számos előkelősége is meg
jelent.

— Zarándoklat Márlarcinetére. Shvoy Lajos 
megyéspüspök vezetésével ma külöpvonaton 
3000 zarándok utazott ,Máriarepictére. A za
rándokokhoz Budapesten az egyházmegye 
északi részének zarándokai is csatlakoztak. A 
zarándokok miséjét n megvéspüspük mondotta, 
majd katholiküs nagygyűlést tartottak.

— Félpengős .nyári menetrend jelent meg 
Az ismert Zöldmeuitrcnd ez alkalommal cél
szerű füzetalakban, 30 filléres árban kerül 
forgalomba. Ez az « !••»<» menetrend teljes rész
letességgel 'tartalmazza az. összes magyar vas
úti. továbbá a Duna Tisza i hajózási menet 
rerdeket is A félpcmn'-s nicnetrendfüzet min
den budapesti es vidéki dohánytözsdében és 
könyvkereskedésben, valamint az utcai árusí
tóknál kapható.

A törvényszék sok tanút hallgatott ki, 
akik közül többen azt vallották, hogy hal
lották a murikafélügyclö figyelmeztetését. A 
tárgyaláson bemutatták a halált okozó, desz
kát is, amelynek törési helyén világosan 
látszik, hogy a fa már nem volt uj, elgyen- 
giilt,

korhadt állapotban volt.
Márton tanácselnök ismertette ezután az 
iparfelügyelöség véleményét, amely szerint 
a deszka korhadt volt és

még egy ember súlyát sem bírta volna el. 
így tehát a szerencsétlenségért tulajdon
képpen

Zeller Ferenc mázolócég, a Lánchíd 
festésének vállalkozója felelős.

A bizonyítási eljárás lefolytatása után az 
ügyész vádbeszédében kérte Banusa meg
büntetését és indítványozta, hogy a törvény
szék az eljárás befejezése után tegye át az 
iratokat az ügyészséghez a vállalkozó ellen 
esetleg megindítandó eljárás céljaira. A védő 
beszéde után a törvényszék

fölmentette
Banusa Istvánt az ellene emelt vád aló), 
mert nem látta bizonyítottnak, hogy ö 
okozta volna gondatlanságával a szeren
csétlenséget. Egyben elrendelte, hogy az 
iratokat az Ítélet jogerőre emelkedésé után 
tegyék át az ügyészséghez. Az Ítéletet az 
ügyész megfelebbezte.

Győr Gizellának, más tanuk viszont azt 
látták, hogy a nö az egyes mulatozások 
után

pénzt csúsztatott az asztal alatt 
Kenyeres Lajosnak.

A bizonyítási eljárás lefolytatása után ér
dekes Ítéletet hirdetett Mcssik biró: Kenye
res Lajost

felmentette a csalás vádja alól,
mert --»*  az indokolás szerint *■ — ha erköl
csileg nem is ta'álja a törvényszék helyes
nek a férfi eljárását,

a közös mulatságokon elköltött pénzt 
nem tekintheti házassági ígéretekkel 

kicsalt összegnek, 
amelyeknek fontos ismérvük az, hogy a 
házasság megalapozására szükséges költsé
gek fedezésének ürügye alatt csalják ki.

— Az Operabarátok évzáró közgyűlése. A 
Magyar Operabarátok Egyesülete vasárnap 
este tartotta évzáró közgyűlését az Operaház
ban. Fellner Alfréd dr., az egyesület elnöke 
tartotta meg évi beszámolóját. Az egyesület 
évi működése alatt tiz tehetséges tagot jutal
mazott meg ösztöndíjjal és hatalmas mennyi
ségű jegyiek ötössel támogatta az Operaházat. 
A beszámoló után az Operáhár hallétje, élén 
Nizsinszkg Kirával, művészi produkcióival 
gyönyörködtette a megjelent tagokat.

— Halálragázolt a teherautó egy miskolci 
kislányt. Mracsek Edith hatéves miskolci kis
lányt elütötte a diósgyőri vasgyár egyik teher
autója. A kislány szörnyethalt. Eljárás indult, 
hogy tisztázzák, ki felelős a szerencsétlen
ségért.

— A gyermek jövője. A Magyar Szülők Szö
vetsége tegnap délután nagyszabású szülői na
pot tartott a Zeneművészeti Főiskola nagyter
mében. Bálint Antal ügyvezető elnök foglalko
zott a gyermeknevelés kérdésével.

— IZGALMAS GAZDAGYÜLÉS DEBRECEN
BEN. A Debreceni Gazdasági Egyesület ma 
tartotta közgyűlését. Délelőtt az igazgatóvá- 
lasztmány tartott ülést, amelyen egyhangúlag 
elfogadták a kültségvetést. A délután öt óra
kor tartott közgyűlésen azonban a költségve
tés körül izgalmas vita keletkezett, felvonul
tak ellene a NÉP debreceni szervezetének ve
zetői és dr. Kertész Kálmán súlyos kifogáso
kat emelt a költségvetés ellen. Dr. Hadházy 
Zsigmond volt főispán és öry stván földbirto
kos. a NÉP vezérkarával szemben azt hangoz
tatták, hogy nem szabad pártpolitikát bele- 
virini a gazdasági egyesület életébe, mert erre 
még eddig példa nem volt. Mindkét részről he
ves vita .indult meg, de végül is a NÉP kisebb
ségben maradt és a közgyűlés elfogadta az 
igazgatóság által megállapított költségvetést. 
A közgyűlés után n tagok még sokáig együtt
maradlak és a különböző csoportok között 
szenvedélyes és izgatott szócskák fejlődtek ki.

— A fogorvosok egyesületének közgyűlése. 
A Magyar Fogorvosok Országos Egyesülete 
vasárnap tartotta évi rendes közgyűlését. Dr. 
Mocelli Gusztáv megnyitó beszéde után dr. 
Áldor István a főtitkári jelentést terjesztette 
elő, majd dr. Möve Ili Gusztávot és dr. Kosz- 
iecska Ferenc prágni professzort tiszteletbeli 
taggá választották. A. Szabó pályadijat dr. 
Vargha István és dr. Rohák Rudolf, a Biliing 
pálvndijat pedig dr. • Hoff Pál nyerte. A köz
gyűlés után a Magyar Fogorvosok Országos 
Jóléti Egyesülete tartotta alakuló közgviiíé- 
sit. amelyen elnökké dr. Fried Samut, nlcl 
nőkké dr írni Laurát, titkárrá dr. Herkély 
Gusztávot választották

Négusnak képzelte 
magát, beszállították 

Angyalföldre
Vasárnapra virradó éjszaka különös lát

ványban volt részük azoknak, akik a So- 
roksári-uton, a Hév-állomás közelében tar
tózkodtak. Az éjszakai órák dacára is elég 
népes volt az utca, mert akkor érkezett az 
egyik helyiérdekű vonat Ráckeve felől és 
a környékbeli vendéglőkből is számosán 
igyekeztek hazafelé. Az utcai közönség 

fantasztikus öltözékü férfira lett 
figyelmes.

Egy harmincöt-negyven évesnek látszó, tor- 
zonborz külsejű, nagybajuszt!, körszakállas 
férfi haladt az úttest közepén, fehér nad
rág, apacsing volt az öltözéke, kopott szal
makalap volt a fején, kezében nagy színes 
esernyőt szorongatott. A járókelők kíván
csian állták körül, mire a zavarosan visel
kedő férfi hangosan kiáltozott:

— Takarodjanak az utamból! Nem lát
ják, hogy most érkeztem Budapestre?! Ha
talmas ur .vagyok én, csak maguk még nem 
tudják.

Én vagyok Abesszínia száműzött ural
kodója, a négus.

Rövidesen rendőr is előkerült, aki lecsil
lapította a Soroksári-uti négust, majd ki
hívta. a mentőket, akik megállapították, 
hogy a szerencsétlen ember, akit H. Vil
mosnak hívnak és az egyik pestkörnyéki 
községből — ahol házikezelés alatt állott, 
szökött fel Pestre — súlyos elmebeteg. Az 
angyalföldi elmegyógyintézetbe szállították.

—> A négus nem megy a Népszövetség 
elé. A londoni abesszin követség a négus 
londoni tartózkodásáról a következő köz
lést adta ki a sajtó képviselőinek: A négus 
még legalább egy vagy két hétig tartózko
dik Londonban. Valószínű, hogy’ utána 
Svájcba utazik, de nem jelenik meg szemé
lyesen a • Népszövetség előtt. A Népszövet
ség ülésén azonban képviselteti magát.
_ ügyvédi értekezlet a törvénykezési Il

letékek ügyében. A Budapesti Ügyvédi Ka
mara ma hétfőn délután 6 órakor Budapes
ten, a kamara dísztermében értekezletet tart 
az egyes' bírói, eljárásokban a törvénykezési 
illetéknek átalányban lerovásáról szóló tör
vényjavaslat tárgyában dr. Kövess Béla a 
kamara elnök elnöklete alatt.

— Eltemették Ribáry Károly biztosítóin
tézeti igazgatót. Megható gyászpompával te
mették el vasárnap Ribáry Károly biztosító
intézeti igazgatót, a multheti tragikus autó
katasztrófa áldozatát. A temetésen a rákos
keresztúri izraelita temetőben ott volt a 
gazdasági élet számos reprezentánsa. Sok
százfőnyi gyászoló közönség előtt Hevesi 
Simon főrabbi mondott búcsúztató beszédet, 
amelyben Ribáry Károly munkásságáról em
lékezett meg, azután a Gyászkórus éneké
nek kíséretével kivitték a koszorúkkal borí
tott koporsót a sirhoz.

— Rácz Zoltán pénzügynököt jogerősen 
felmentették. A Richter-féle váltók körül 
keletkezett bűnügyben, amelv annakidején 
nagy port vert fel, a tábla bizonyíték hiá
nyában felmentette Rácz Zoltán pénzügy
nököt. A Kúria Loyczell-tanücsa most jog
erőre emelte a felmentő ítéletet, azzal a 
változtatással, hogy nem bizonyíték hiá
nyában, hanem bűncselekmény hiányában 
mentette fel Rácz Zoltán. A Kúria Ítélete 
megállapította, hogy Rácz Zoltán tényke
déseivel semmiféle bűncselekményt nem 
követett el és a legnagyobb kereskedői gon
dossággal jár tel.

— öngyilkosok. A Ferenc-téren Schreiber 
Ignác mázolómester négyszer egymásután a 
nyakába szúrt. Nyomora miatt akart meg- 
halpi. A Rókus-kórházba vitték. — Szent- 
kereszlhy Kálmán géplakatos a józsefvárosi 
pályaudvaron vonat- elé vetette magát. Még 
idejében elkapták. a mozdony elől. Bevitték a 
főkapitányságra, ahol a rendőrorvos megálla
pította, hogy idegbajos. Gyógyintézetbe szállí
tották. — A rákoskeresztúri temetőben meg- 
mérgezte magát egy 40—45 cv körüli, isme
retlen nö. A Horthy Miklós-kórházba vitték.

— A gyógyszerészek egri kongresszusa. Va
sárnap fejezték be a magyar gyógyszerészek 
egri kongresszusát Tauffer Gábor országgyű
lési képviselő elnökletével. Határozatot hozlak 
n gyógyszerésztanfolyam nívójának emelésére 
és a gyógyszerészkamara, felállítására.
~ Ül garzón főzőtanfolyamok kezdődnek a 

székesfővárosi népművelési . bizottság rendezé
sében. A tanfolyamok kezdő, haladó és külön
legességi csoportra . tagozódnak. így módot 
nyújtanak' arra, hogy nemcsak a főzésben já
ratlanabb hölgyek és urak, hanem n gyakorlott 
háziasszonyok is gyarnpithassák konyhaművé- 
Meti ismereteiket. A tanfolyam időtartama hat 
hét,' beirntási díj 5 pengő. Felvételre jelentkezés 
a Gázművek VI., Vilmos császár út 3.. I. eme
leti mintakonyháibnn.

—* Befőzési bemutatók minden kedden és 
pénteken délután 5 órakor a Gázmüvek VI., Vil
mos Császár út 3„ I, emeelfi bemutató helyiAá- 
gében. Az elŐadásokdi, » takarékos gázfőzés 
ismertetésen kívül a különböző gyümölcsök és 
zöldségfélék ellevését. valamint a friss főzelék
félék különböző elkészítési módját is bemu
tatják.
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íme egy színigazgató, aki nem színházá
val, hanem másutt bukott meg: Roboz 
Aladárt, a Terézköruti Színház igazgatóját 
a solTörvizsgán pótvizsgára utasították, vi
szont Hermán Richárdot, a Belvárosi Szín
ház egyik igazgatóját átengedték.

Acs-Guthy Erzsébetnek, az eperjesi ma
gyar írónőnek és Simor Miklósnak közös 
színdarabja „Talány4* nagy sikert aratott 
Győrben, ahova Haász Aladár, a művészeti 
ügyek vezetője és Tahy László miniszter
elnökségi államtitkár is leutazott.

Gervay Marlea tízezer pengőre perelte szer
ződés meg nem tartásáért a Kamaraszínházat, 
amelyet különben nyárra egy „Budapesti ope- 
rettársulat**  cimü vállalkozásnak bérbeadtak.

Kiss Mannyi, az ismert és kitűnő szubrett 
Bukarestbe szerződött, ahol az uj operett- 
szinház szubreltprimadonnája lesz, — ugyan
csak külföldre; Pozsonyba — szerződött 
Jaczkó Cia, a híres volt gyermekprima
donna.

Szombaton este szánzáclóa operaelőadás 
lesz az Állatkertben, ahol Németh Mária. 
Falus Edlth, Laurisln, Érdi felléptével a 
Parasztbecsületet éneklik.

A Daily Miror nagy cikket közöl Tamás Ist
ván magyar filmjéről CafTé Moszkváról, amely 
a newyorki Tobis Theater egyik nagy sikere 
és átlagosan nagyobb bevételt csinált mint a 
Chaplin film: a newyorki fllmranglistán a két
csillagos minősítést kapta.

Középkori kürtösök har
sonái hívják a közönséget 

a pécsi Missa Sollemnis 
előadására
Lázasan folynak a próbák a 
székesegyház előtt

Pécs, Junius 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Junius tizedikén és tizennegyedikén mu
tatják be Pécsett a világhírű pécsi székesegyház 
előtt Ujházy György megrázó erejű drámáját, 
a Missa Sollemnist. Négyszázfönyi statisztéria, 
háromszáz tagú énekkar, százhúsz tagú zenc- 
és nagyszámú magánszereplő vesz részt az elő
adáson, melynek próbál naponta a késő éj
szakáig tartanak. Liszt Ferenc szentmiséje Uj
házy György drámai aláfestésében uj szint, uj 
erőt kap. E héten érkeztek Pécsre a darabban 
szereplő művészek: Lehotay Árpád, Táray Fe
renc, Hajmássy Miklós, Toronyi Imre, Gellert 
Lajos, Berky József és Szabó Sándor. Igen ér
dekesek lesznek az előadás világítási effektusai.

A szivárvány minden színét ontó fényszórók 
valóban

mesearerfi, varázalatoe látványt nyújtanak 
már most is az éjszakai próbákon.

Junius tizedikén este nyolc órakor, félkilenc- 
kor és háromnegyed kilenckor középkori ru
hákba öltözött kürtösök harsonáinak hangja 
figyelmezteti a közönséget a pécsi szabadtéri 
játékok megkezdésére. Hogy e kürtszó szavára 
minél többen utazhassanak Pécsre, a MÁV 
egészen különleges menetdijkedvezményeket 
biztosit. Junius 10 és 14-ikc között féláru jegy
gyei lehet Pécsre utazni, junius 11-én pedig 
Budapestről, Szigetvárról. Mohácsról, Szombat 
helyről, 14-én Budapestről, Szegedről, Bajáról. 
Szekszárdról és Bátaszékröl indulnak filléres 
vonatok Pécsre.

*A jövő vlrágoskertje. (Vizsgaelőadások.) Egy 
egész sereg vlzsgaclöadáson mutatkozott be a 
jövő virágoskertje. A legérdemesebb és legmü 
vészibb Trojanoff növendékeinek előadása volt 
a Városi Színházban, amely egyúttal az uj 
balettel ajándékozta meg a magyar zenei vi
lágot. Fóthy János poetikus meséje és Gyenes 
Erzsi jó munkája, amellyel Hubay Jenő mü
veiből válogatta össze a zenét, kiválóan érvé
nyesült a nagyszerű orosz származású koreo
gráfus, Trojanoff mester előadásában. Sok nö
vendéke már kész művésznő, igy Komlós Ad
rienné, Gara Ibi, Lőrén Edit, Ákos Klári, a két 
kis aranyos Fényes gyerek, Loew Betty, Salgo 
Juci, Sebők Vera, Borbiró Andrea, de ki tudná 
végigsorolni az összes nevet?! — Utasig Gizi 
iánc-studiója vasárnap tartott vizsgát a Fővá
rosi Operettszinházban, ahol a tizenkét éves 
.Szomjas Éva. Büchler Ági remek, majd a 
négyévesek csoportjából Géczy Fazekas Do
rottya, Schmideg Évi, végül pedig egy tizen
három éves kész művésznő, Fényes Magda 
aratott nagy síkért. — Brada Ede, az Opera
ház kitűnő balettmesterének növendékei is 
vasárnap vizsgáztak. A gyönyörűen sikerült 
előadás sztárja a kis kezdőcsoport volt. Fölso
roljuk a neveket: Lengyel Gabi, Vájná Éva. 
Pozsondi Irén, Ackermann Edit, Gárdái Pipi. 
Vadad1 Ági, Delénák Manna. Andrekovicg Kató. 
Somogyvári Rózsi, Súndorfái Klári. Igen sok 
tapsot kapott Kálmán Etelka, aki már az Ope
raház tagja, pompás volt Weisz Edit és Elek 
Mariea. — A Rákosi Iskola növendékei a Ka
maraszínházban a „Több, mint szerelem" cimü 
darabból vizsgáztak. Meglepő színházi szókész 
ségről tettek tanúságot Szécsl Hl, Pázmány
István, Székely Éva. Ráb Kató és Szalay 
lároly. 

/. A fizetésnéifáili szabadság.
HÓMAN BÁLINT kultuszminiszter való

ban salamoni ítélettel döntött a Bajor
ügyben, s a művésznő szabadságharcát 
€9U olyan békével pecsételte meg, amely- 
lyel, mint mondani szokták, jóllakott a 
kecske, de a káposzta is megmaradt. Ba
jor megkapta a szabadságát, de fizetés 
nélkül. A döntés méltányos és bölcs vol
tát senki sem vonhatja kétségbe, mégis 
akadtak hangok, amelyek kifogásolták, 
hogy a nagy színésznő ahelyett, hogy hi
vatalos dicséretet és kitüntetést kapott 
volna művészi teljesítményéért, gdzsibün- 
tetésben részesült. Pedig hát Bajort igazán 
nem kell sajnálni azért, hogy csak egy 
helyen veszi fel a nehéz gá
zsit...

EGYETLEN HANG SEM hallatszott 
azonban az egész magyar szí
nészet fizetésnélküli szabad
ságáról. Színházaink jórészt bezártak 
és szélnek eresztették a társulatot. A szí
nészek — már a szerencsésebbek — kilenc

2. Operetthős lett Budán
Igaz, hogy szerény Budapestünk egy

kori enfante terrible-jének változatos éle
tében már nem hoz különösebb meglepe
tést ez a leleplezésünk, de meg kell ír
nunk, hogy az egykori grófi milliomosfiu, 
autóversenyző és sztratoszféra-kutató, 
filmszínész és jazzkarmester, legujobban 
pedig regényíró, — ivíe es steht und geht 
— az operettszinpadra kerül. Elképzelem, 
hogy az idei libát és a jégbehütött, hámo
zott, kovászos uborkát annyira kedvelő 
budai operettközönség étvágyát miként 
fogja csiklandozni a grófi karrier le- és 
felfelémenő utjának példázata különösen 
akkor, ha a szomszéd asztalnál éppen a 
modell fogyasztja szerény vacsoráját.. .

A Budai Színkör, amely tizenkilence- 
diki premierjével jóformán az egyetlen 
színháza lesz a nyári Budapestnek, a leg
télibb? szezon legparádésabb szereposztá
sát megszégyenítő gazdagsággal igyekszik 
befejezni az immár halott színigaz
gató, Sebestyén Géza, megkez
dett müvét. Honthy, Fejes, Csortos, 
Rózsahegyi, Verebes nagy együtteséhez Pá- 
gert is leszerződtette, éppen Zichy Tini fi
gurájának alakítására. Páger játsza ezt a 
mulatós mágnásflut, aki reggel a lokálból 
autón megy a gimnáziumba, aki két kéz
zel szórja el ősei vagyonát, hogy azután, 
a végén, egy jazzkarmesterség jólkercsö 
pozíciójának happy endjével fejezze be — 
az operettet. Úgy tudjuk, hogy erre a sze
repre gróf Zichy Tivadarral is 
tárgyaltak, ez a szereposztás valóban 
pikáns lett volna, de miután a színház in
kább jó operettelőadást akart szervírozni, 
mint pikantériát, tehát Págcrt választotta. 
A kitűnő Tinink eszerint csak a nézőtér
ről gyönyörködhetik magában és innen 
gondolhat vissza az útra, amely a budai 
palotából a Budai Színkörig vezetett.

Vasárnap reggel el- 
Bársony elrepült, repült Budapestről 

a jéghercegnő Bársony Rózsi. Zürich- 
visszajött ben szállt ki délután a 

gépből, ahol rögtön megkezdik az „Én és 
a kisöcsém" próbáit. Amikor fájdalommal 
jegyezzük be a veszteségrovalba Bársony 
Rózsi távozását, a másik oldalon a kis

5. Még. ez történt a héten:
A Nemzeti Színház dicséretes, szép mun

kát végzett utolsó idei bemutatójával. Címe 
„Fény a faluban", Máriást Imre irta, aki 
meglepő erővel és elismerésreméltó szociá
lis érzékkel fogta meg a falu legégetőbb 
problémáit, az átvitt és valódi értelmű vi- 

szerelem
REGGELI Elán...
Egy makrancos menyasszony 
különös nászutja
A két főszerepben:

CAROLA LOMBARD .. PRESTOR FOSTER
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hónapig kaptak fizetést s miután az év 
tizenkét hónapból áll, három hónapig vagy 
a legnagyobb nyomorúságban élnek, vagy 
jobbik esetben adósságot adósságra hal
moznak. Természetesen nem a sztárokat 
sajnáljuk, akik azonban szintén nem ke
resnek olyan jól, hogy nyáron ne legye
nek kénytelenek dolgozni, hanem azokat, 
akik nyáron bizony nem találnak sehol 
sem elhelyezkedést, de a bankba se igen 
mehetnek pénzért. Ha történetesen meg
betegednek, sehol egy intézmény, amely 
segítene rajtuk! Hétfőn ülnek össze a szín
igazgatók és a színészek, hogy megtárgyal
ják a jövőévi kollektív szerződést, vájjon 
tárgyalnak-e erről?! Pedig az egyetlen 
pont, ahol szívesen hallanák a bölcs ha
talmi szót, amellyel például Hóman kul
tuszminiszter rendet teremtett egy elmér
gesedett művészi kérdésben. 'Mert bár so
kat érhet a szabadság fizetés nélkül Bajor 
Gizinek, de mit kezd vele, akinek a gázsi 
a fontosabb, nem a szabadság!. ..

gróf Zichy Tivi
Szeleczky Zita érkezését jegyezzük föl, 
aki valóságos téli expedícióból jött 
haza vasárnap. A Grossglockneren filmez
ték le Soltész Endre vezetésével a Jégher
cegnő, illetve „Tanulj meg szeretni" cimü 
filmet, amelyet Balogh Béla rendez, zene
szerzője pedig a híres Papír Sándor, az 
egykori nagy bonviván fia, Papir Viktor. 
Kívüle Basthy Lajos, Fülöp Magda, Mályi 
Gerő és a kis Dévényi Laci állták ki június
ban a Glosglockner hóviharait. Jegyezzük 
fel, hogy a filmet Szepes Béla, a ki
váló s i b a j n o k irta és az első magyar 
film lesz, amelyben a sport nagy szerepet 
játszik. I

EGY MÁSIK NAGY BONVIVÁNUNK fia, 
Rátonyi Ákos is filmet csinál — mégpedig 
a fiatalok filmjét. A rendező, producer, 
operatőr és a forgatókönyv-iró összesen 
sincs száz éve s,t- még ha hozzájuk 
számitjuk Borost Elemért, a „Tisztelet a 
kivételnek" cimü film szerzőjét. A fiatalok 
névsora a következő: R át k o n y i Ákos, a 
rendező, Keményfy Tamás, az operatőr, 
mind Korda-növendékek, Vári Pál, a for
gatókönyv írója és E ng e I György, a pro
ducer. A művészek közül férfiben legöre
gebb Ráday Imre, nőben Tolnay Klári. — 
ÍRJUK IDE gyorsan a következő magyar 
filmhirünket. „Házasság lehetsé
ges" címmel Kulin Erzsébet és Fodor 
Sándor irt filmet, amelynek forgatókönyvéi 
Nóti Károly készíti, aki Párisból jön haza, 
hogy a drehbuchot megírja. A film rende
zője Székely István.

RITKA ÉRDEKESSÉGÜ szerződés jött 
létre a héten. Németh Antal, a Nemzeti 
Színház igazgatója, a színház tagjává szer
ződtette Pata k y Jenőt, az akadémia ki
tűnő fiatal, most végzett növendékét, aki 
jelenleg a „Szomorú csütörtök, vidám va
sárnap" cimü fllmszkeccs bonviván szere
pét játssza. A szkeccsben egyébként hat 
kitűnő magyar zeneszerző egy-egy szám
mal szerepel és igy ez a fllmszkeccs való
sággal zeneszerző olimpián lesz. 
A film és a színpadi rész főszerepeit G óm
ba s z ö g i Ella, S z ö n y i Lenke, R á t- 
k a i Márton játsszák Pataky Jenőn kívül. 
A szkeccset Harmatit Imre írja és L a k- 
n e r Artúr rendezi.

lágosság kérdését. Mi történik addig, amed
dig a világtól elrugaszkodott faluban ki
gyullad a villanykörte fénye, tulajdonkép
pen ez a darab, amelynek során egy egész 
sereg olyan szereplővel ismerkedünk meg, 
akik részint késői unokái a népszínművek

ünnepi létéltoK
A tatatovfirúsi szabadtéri
lunlUi 11-lkl elttadAaAho*  - balettek 4g .Sitit 
trted*  ÜL felvonás — reggel fillére*  gjor*.  
Miután kulturvnnat és autohuwok. Jegy
iroda: Vigadó (Árkádok) és Operabálban.
A repUlttnan elliulasztása tolyUkn 
esős a mar csak korlátolt számban rendelkesési. 
jegyek megvételéről haladéktalanul gondoskodni.
Junius 21-;ki előadás: 1-idelio a várudvarban.

alakjainak, részint pedig annak a keresz
tezéseknek köszönhetik életüket, amelyek 
a falu és a város rövid viszonyaiból szár
maznak. Nagyon megdicsérjük Szörényi 
Évát, rójjuk le elismerésünket a kitűnő 
Juhász Józseffel, Apátiig Imrével, Tímár 
Józseffel, Unglwáry Lászlóval, Kűrthy Jó
zseffel, Kovács Károllyal és a kísérteties 
anyós-öreg mamával, Halmi Margittal 
szemben és állapítsuk meg, hogy Makláry 
Zoltán, Berki Lili, Ignácz Rózsa a Nemzeti 
Színház nagy erősségei.

tört ki a színpadi szer
zők és a vidéki szín
igazgatók között, amely 
vitába a kultuszminisz- 

miniszter is beleszólt. A vidéki igazgatók 
azt panaszolták, hogy a színpadi szerzők, 
illetve a pesti színigazgatók igen gyakran 
még az ötvenedik előadás után sem enge
dik darabjukat vidéken előadni és ez a 
tény a vidéki színészetet alapjá
ban r e n d i t i meg. A kultuszminiszter 
szombaton leiratot intézett a Színpadi Szer
zők Egyesületéhez és felkérte, hogy ejtse 
módját annak, hogy ezentúl legalább az 
ötvenedik előadás után minden darab vidé
ken is szinrekerülhessen. Ellenkező értelmű 
szerződést ne kössenek! A színpadi szer
zők, akik ezt a tanácsot, mint utasítást vol
tak kénytelenek elfogadni, ellenakciót 
indítottak és karöltve a szinéstegye- 
síilettcl, felpanaszolták, hogy vidékről jó
formán alig kapnak jogdijakat. Kérik a 
kultuszminisztertől, hogy azon igazgatók
nak koncesszióját vonják vissza, akik a jóg
ái) ja! vagy az egyesületi díjjal adósak. 
Miután a legtöbb színigazgató adós, csak 
,,a nagy bűnösök" elleni eljárásról lehet 
szó. Ilyen négy van! Ennek a négy 
igazgatónak a július nyolcadíkdn tartandó 
szinészközgyülésen valószínűen visszavon
ják a koncesszióját.

Vigyázat! Ilyen is történik nap-
erribib jóinkban, nemes Győr

, , városában, ahol ebben
G színésznő a pillanatban a szegedi 

színház működik. Tegnapelőtt este a behir
detett előadást alig lehetett megtartani — 
miután az egyik főszereplőnő e l- 
t ü n t. A fiatat színésznő, akiről szó van, 
felesége a társulatnál működő egyik szí
nésznek. aki az uj szezonra Pestre szerző
dött. .4 fiatal színésznő azonban fütyült a 
színpadi érvényesülésre és inkább a szerel
met választotta. Közvetlen az előadás előtt 
eltűnt. A rossznyelvek szerint a színigaz
gató behunyta a szemét, amikor a szép 
színésznő szökött. ..

kakaót

A KENYÉR. A Rádiósban King Vidor ren
dezésében egy finom és művészi hatású képet 
játszanak. Talán ez a hét legjobb filmtermése. 
— NAGYANYÓ MOZIJA. A külföldi film múltja 
és félmultjn. Szinte elcsodálkozik az ember 
amikor a Mla May és Zigoto slágereket látja: 
hát ezek voltak a mi bálványaink? Érdeket 
megnézni a Clty-ben.

AZ UFA TÍZ UJ FILMJE
A német filmgyártásnak az idén teljesen uj 

korszaka kezdődött, sokkal több filmet csinál
tak, mint egyébként, különösen nagyarányú volt 
a legelső német filmvállalat, az Ufa munkás
sága. Nem kevesebb, mint tiz film áll már a 
berlini Ufánál készen, másik tiz munkában 
van, a nyár folyamán még további tizet vesznek 
munkába, nem is szólva a rövid filmekről és az 
Ufa specialitásáról, n kulturfilmekről. Az Ufa 
teljes sztárgárdája: Harvey Lillán. Rökk Marika, 
Tasnády-Fekete Mária. Knoteck Hansl. Finken- 
zelter Hely, Bagover Lil, Huber Guszti, Ondra 
Anni, Ilaroua Lídia, Höhn Carola, Albert Hans, 
Fröhlich Gustav, Friltch Willy, Birgel Wllljr, 
Söhnker Hans, Schönhals Albert. Kemp Paul, 
l.oos The.xlor. Kempels Frltz, Dield Karl-Ludvig, 
Rlst Sepp, Slüve llans, Staal Viktor Filmjeik kö
zül már a legközelebb Budapestre kerülnek: A 
Savoy Hotel. Az utolsó akkord, A kolduvliák. 
Boccaccio, A mézeshetek. A kísértés órája. S 
szerencse gyermekei. Ul a szabadság 
Kreutzer szonáta és Drága kincsem.
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FUTBALL-
PARLAMENT

A Magyar Labdarugók Szövetségében 
megszűnt a nyilvánosság eddigi ellenőrző 
szerepe Merész húzással megszüntették a 
tanács üléseit, kizárták a sajtót, mindent 
zárt ajtók mögött intéznek. Az ügyek veze
tésébe a szűk körű elnökségen kívül senki
nek beleszólása nincs. A tagegyesületek ve
zetői sem a sportbeli, sem a gazdasági hi
bákra nem mulathatnak rá; röviden: dikta
túra van fi magyar futballban. Hogy ennek 
milyen súlyos következményei vannak, arra 
szükségtelen rámutatnunk. A sport nem nél
külözheti a szabadságol, a szókimondóit. 
Ezért, tehát kizáróan a sport érdekében in
dítjuk meg uj rovatunkat, amelyben mindaz 
napvilágot fog látni, amit különféle érde
kekből eddig gondosan titkollak. A futball 
hiányzó parlamentje helyeit ezen a helyen 
szólalnak fel közérdekű ügyben mindazok, 
akik eddig hallgatásra kényszerüllek.

Mennyié kéréséit az OTT 
a fuíballon

Szenzációs és megdöbbentő adatokat szerzett 
a Hétfői Napló a Nemzeti bajnokság féltve őr
zött üzleti könyveiből.

Kiderült, hogy az elmúlt bajnoki szerén, 
tehát félév az OTT pénztárába 36 ezer pen

gőt szállított.
Több mint 12 ezer pengőt fizeltek be az egy

letek és 25 ezer pengőt fizetett három váloga
tott mérkőzés után a szövetség. A bárom nagy 
egylet (Hungária, Újpest, Ferencváros) kivéte
lével ugyanekkor a tizenegy közép- és kis- 
egylet

mindössze 40 ezer pengő bruttó bevételt 
tud kimutatni.

Ebből kellett volna 140 futballistát eltartani, 
ha más nem terhelné a bruttó bevételt. Ennek 
azonban több mint a fele elvész a különböző 
egyéb adók és szövetségi terhek útvesztőjében. 
Az OTT az eddigi gyakorlattal ellentétben a 
36 ezer pengős futballadóból nem adott sem
mit a zamat őröknek. Vigalmi és forgalmi adó
átalány címén ezenkívül újabb 11 ezer pengő 
vész el a futball pénztárából.

Feltűnő a statisztika abból a szempontból 
is. hogy a nagyegyletek nézőszáma bogvan ala
kult. A féléves mérlegben

vezet a bajnok Hungária 41 ezer fizető 
nézővel,

utána a bajnokság harmadik helyezettje, a 
Ferencváros következik 30 ezer nézővel, mig a 
második U/pcst mindössze 16 ezer nézőt tud 
kimutatni. A Pltőbus összes fizető nézőinek 
száma 6000. A két újpesti csapat hallatlan ál
dozatkészségét és nagy .sportsikerét tehát nem 
honorálja kellőképpen a hazai közönség.

Megdöbbentő számok ezek a nyomorgó fut
ball eredmény-számláján.

Bojkot a bécsi bírák ellen
Vasárnap a magyar olasz mérkőzésen való

sággal letaglózta a magyar csapat győzelmét 
a becsi Miess biró, aki minden ítéletében téve
sen sújtotta a micinket. Hasonló játékvezetésre 
alig volt még példa. Csak az óriási számban 
kivonult rendőri készenlét akadályozhatta meg 
a tömeg féktelen dühét és a tcttlcgességel. A 
szövetségben az eset után nagy felfordulás volt, 
mert mint kiderült, végzetes sportdiplomáciai 
hiba volt a magyar-olasz mérkőzést osztrák bí
róval vezettetni. Az osztrákoknak a legutóbbi 
súlyos vereségük után érdekük volt, hogy a 
magyar csapat félelmesen megnövekedőit te
kintélyét egy vereség gyorsan megtépázza.

Csodálatos és megdöbbentő „véletlen", 
hogy a mérkőzés előtt n bécsi fntball ve- 
tetőkörei 2:1 arányú magyar vereséget jó
soltak s ez a bécsi bíró közreműködésé

nek nyomán pontosan teljesült.
Beavatott helyről kaptuk az információt, 

amely szerint valóban igv történt az eset. Meg
állapították. hogy a bécsi bírák az ilyen előze
tes tippelés hatása alól nem tudják kivonni ma
gukat Meislék ravasz, és féltékeny szerepe te
hát győzelemre vitte nz olasz csapatot, holott 
a magyarok fölénye szinte elsöprő volt

Éppen n különös Miesz-eset miatt határozták 
most el a vezetőkörök, hogy a jövőben 

prestlirs-meccsek alkalmával nem válasz
tanak többé osztrák bírót,

sót magvar olasz vonatkozásban a jövőben tel
jesen kikapcsolják a bécsieket

Szenzációs £erv a halóéi 
NB újjászervezésére

A Nemzeti Bajnokság u| rendszerét az előre
látó, tapasztalt sportemberek nagy aggodalom
mal fogadták. Az aggodalom nem volt alapta
lan, már nz első évben bebizonyosodott, hogy

■ Nemzeti Bajnokság kísérleti rendszere a 
maga 14 csapatával és leküzdhetetlen 
anyagi nehézségeivel csúfosan megbukott.
A nyilvános ellenőrzés és alkotmányos élet 

kizárásával dolgozó futballdiktatura ennek el

lenére sem hajlandó a bukott rendszert azon
nal revízió alá venni. Még egy évet kísérletez
nek, mór csak azért is, mert ez nem a szövet
ség számlájára történik.

Az, érdekelt profikörök most remek javasla
tot dolgoztak ki arra, hogy már az Őszi idény
től leépíthessék a szövetség álmodozóinak cső
döt mondott alkotását és lerakják a futball 
széles skálájú fejlesztésének alapjait. A tervek 
szerint ősztől felállítanák a Nemzeti Bajnokság 
II. osztályát, amelynek két csoportjában 14— 
14 egylet kiizdene. A tervezet szerint igy az 
ország valamennyi értékes csapata előtt meg
nyílna az érvényesülés útja s egyben egy év 
múlva I. osztály már ismét csak 12 részt

Az autószOmyek titánt harcára 
már készül a népligeti halálpálya

A Népligetben napok óta nagy tömeg mun
kás dolgozik az autóutak javításán. Junius 
21-én a világ legjobb autóversenyzői a Ma
gyar Grand Prix dijáért küzdenek ezen az út
vonalon. Ez a pálya az összes európai pályák 
között a legszerencsésebb összetételű, mert 
egyesit! magában mindazokat a tulajdonságo
kat, amelyek legjobban teszik próbára a gé
peket és vezetőket. Már magában az a körül
mény, hogy a népligeti ötkilométeres pálya 
köralaku, biztosítja, hogy átlag kélpercenként 
robogjanak el a közönség szemei előtt az 
autócsodák. A versenyterep rendkívül bonyo
lult volta megköveteli, hogy minden ügyessé
gük igénybevételével igyekezzenek legjobb tel
jesítményt elérni az indulók. Szakértők köré
ben máris elterjedi az a vélejpénv, hogy

az eddigi összes Grand Prlx-k között ez 
a legnehezebb pálya,

amelyen valaha autóversenyző futott, éppen 
ezért elnevezték egymás között a népligeti pá
lyát a versenyzők

„halálpályának".

Magyar sport-világszenzáció 
Gyenes szédítő sprintfutása
10.5 mp. alatt futotta a 1410 métert — Botrányos 
ostrommal és közelharccal tört utat a kinnrekedt 
közönség a BEAC sporttelepre

A berlini olimpiára készülő magyar atlé
tika első komoly erőpróbája vasárnap zaj
lóit le. A MAC rendezte a nagyszabású via
dalt a BEAC lágymányosi stadionjában. A 
viadalnak néhány kiváló lengyel vendége 
is volt, köztük

a világhíres Kucharski,
aki csak vasárnap reggel érkezett Buda
pestre, mig a honfitársai már huszonnégy 
órával előbb a magyar főváros vendégei 
voltak. A közönség különösen Kucharski 
startjára volt kiváncsi és a nagynevű len
gyel futó teljes mértékben beváltotta a 
hozzáfűzött reményeket, mert bár kissé, fá
radtan vette fel n küzdelmet, de impozáns 
stílusával és nagyszerű időbeosztásával biz
tosan győzött a magyar futókkal szemben.

Az idő nem nagyon kedvezett ennek a 
klasszikus viadalnak, hűvös, szeles, inkább 
márciusi hőmérséklet didorgette a nagy
számú közönséget. A verseny előtt

kiadós botrány zajlott le a jegypénz
táraknál.

Ugyanis mintegy háromszázan nem jutottak 
jegyhez és kinnrekedtek. Ezek a lelkes at
létabarátok nagy tüntetést rendeztek, majd

áttörték ■ kordont
és mit sem törődve a rendezőséggel, erő
szakkal jutottak be a nézőközönség sorai 
közé.

Az atlétikai versenyek immár hagyomá
nyos rossz rendezése, vontatottsága ezúttal 
is teljes mértékben megnyilvánult. Ax egyes 
versenyszámok között bosszantó hézagok, 
kitöltetlen negyedórák kényszeritették ásí
tásra a jobb sorsra érdemes publikumot, 
Amely — tanulva a tapasztaltakon — a leg
közelebbi atlétikai versenyre minden bi
zonnyal érdekes és izgató detektivregénvt 
fog magával vinni n tribünre. Ami az atlé
táink szerepléséi illeti, egv-két kivételtől el
tekintve. még nz előkészületek teljes kezde
tén vagyunk. Komoly, szorgalmas munka 
szükséges ahhoz, hogy az olimpiai jó sze
replés reményével felvértezve kiildhessflk 
atlétáinkat Berlinbe, örvendetes javulás 
mutatkozik a sprintereinknél, különösen

Gyenes szédületes formája 
kelthet bizalmat, aki ezúttal teljesen reóli

vevő küzdelmére csökkenne. A terv anyagi 
mérlege szerint

egy fővárosi egyletnek vidéki mérkőzése 
mindössze 90 pengőbe kerülne.

Hallatlan távlatokat nyit az uj terv, ame
lyet — jellemző! — már eleve elvet a szövet
ség azzal, hogy az NB bukott rendje két évre 
készült, tehát azt be kell várni. A szövetség
nek van türelme, az egyleteknek azonban nincs 
pénzük hozzá. S minthogy a rossz rendszer 
nemcsak az egyletek jövedelmét, hanem az 
adóhatóságok s főleg az OTT bevételét is 
érinti, akciót kell indítani arra, hogy az MLSz 
bürokratáit más oldalról kényszerítsék józan 
belátásra. Horváth Zoltán.

Közvetlenül a start után, ahol a tizenöt, 
együtt elindított versenyző még egy csoport
ban van,

éles tükanyar várja őket, 
hogy azután újabb kanyarulatok tegyék pró
bára ügyességüket. A legveszélyesebb éppen a 
legenyhébbnek látszó kanyar, amely a Népliget 
emelkcdettebb részén terül cl. Itt kezdődik az 
„előzés" és „lekörözés", a verseny izgalmas és 
drámai intermezzója.

A pályát a versenyzők tízszer futják körül,
Idejüket fotocellád Időmérők és három 

sportbiztos ellenőr méri.
Startsorendjiiket az előző napok tréning- 

jeinek eredménytabellája fogja megszabni. A 
világ eddig benevezett kilenc legjobb vezetője 
mellett, kik között Stuck és Caracciola is sze
repel — az angol birodalom is elküldi két 
legjobbját, Austin Doebson-t és Charles Mar
tini. A magyarokat llartmann László képvi
seli Mazeratti-kocsijával.

A középeurópai idei Grand Prix-k külön
böző okoknál fogva elmaradtak. így Buda

san és tisztán verte a magyar sprintergárda 
büszkeségét, Sirt. A többiek is nagyszerű 
eredményekkel jutottak a helyezésekhez. 
Külön meg ke.ll emlékeznünk a fiatal Cser- 
náról, a békéscsabai középiskolásról, aki a 
jövő gárdájának legnagyobb tehetsége és 
legszebb reménysége. A 182 cm-es eredmé
nye a magasugrásban azt jelenti, hogy jó 
kezek között továbbfejlődve, két éven belül 
ő lesz az első kétméteres magasugrónk. A 
részletes eredmények a következők:

110 m-cs gátfutás: 1. Jávor Beszkárt 15.7 
mp, 2. Levente Budafok 15.9 mp, 3. Szabó 
MAC 16.1 mp.

Magasugrás: 1. Cserna (Békéscsaba Kisok) 
182 cm. 2.—3. dr. Jász MAC és Rovó UTE 
holtversenyben 178 cm. Cserna egészen külön
leges stílusban ugrik, villámgyorsan startol és 
nyúlánk, könnyed testét valósággal lebegve vi
szi ál a léc felett

Snlydobás: 1. dr. Darányi MAC 1495 cm. 2. 
Csánvi MAC 1431 cm. 3. Varró Vác 1309 cm.

1000 m-cs síkfutás: Ezt a versenyt előzte 
meg a legnagyobb izgalom, mert a közönség

Újabb ragyogó eredmény:
68.23 méteres rekord gerellyel

Távolugrás: 1. Koltay BBTE 727 cm. 2.
Dombováry MAC 700 cm. 3. Somló e. k. 674 
cm

1500 m-es síkfutás: 1. Szabó MAC 3 p 56.4 
mp, 2. Iglól BBTE 4 p 0.36 mp, 3. Rátonyi 
MAC 4 p 04 mp.

Gsrelyvetés: 1. Várszegi TFSC 68 m 23 cm, 
országos rekordl 2. Lokajski Lengyelország 67 
m 28 cm. 3. Makay BBTE 58 m 09 cm. Vár
szegitől lábsérülése után ily remek teljesít
ményt senki sem várt. A lengyel, aki otthon 
a 73 métert is túlszárnyalta, szemmclláthntó 
idegességgel versenyzett.

Várszegi minden dobásával javított és 
utolsó kísérletével érte el nagy szenzáció.*  

keltő pompás eredményét.
Dobásai: 6187 cm, v. j., 6350 cm. kilépett, 
6816 rm, amelyet azután acélszalaggal utána
mérlek és 7 cm-rel többnek találták. A régi 
rekordot ugyancsak Várszegi tartolta, 6778 
cm-rel.

Rúdugrás: hármas holtversenyben Bácsal- 
másy BEAC, Csónyt MAC és Zsuffka MAC 390 
cm.

pesten fog lezajlani Középeurópa egyetlen ide! 
Grand Prix-je. Már meg is indult az autóször
nyetegek özönlése Budapestre. A magyar kö
zönség még aligha látott ilyen karosszériája 
hangosan dübörgő autócsodákat, amelyeknek 
a „halálpálya" rejtelmeivel kell majd meg- 
küzdeliök. E. J.

Nagy uszóverseny lesz csütörtökön fél 6 óra
kor a Császárban. A BSE rendezi olimpiai 
próbaversenyét. Németh János szakszerű ren
dezésében vonulnak fel az ifjúsági és hölgy
versenyzők. Albrecht királyi herceg vándor
díjáért és vizbeszállnak az uszósztárok. Remek 
rendezés — remek sport: BSE.

♦
A TTC junius 27—30-án, háromnapos autó- 

túrát vezet a Mátrába. Telefon: 270—90.

A MTK kétnapos uszőversenye iránt nagy 
az érdeklődés.

★

.4 pünkösdi bécsi uszóbotrány ügyében né
gyen készítik az osztrák szövetség címére kül
dendő átiratot. Eső után köpönyeg ...

♦
A MASz meghatározta a gyaloglást. Esze*  

rint: a gyaloglás lépésekkel történő olyan hala*  
dós, amelyben a földdel való érintkezés folyto
nos. Fő, hogy tudjuk...

♦
A BEAC GARDENPARTIJA. 'A BEAC junius hó 

13-án rendezi a főiskolai világbajnokságok szín
helyén először garden-Partgját. .4 rendezőség 
élén Erlesbeck Ottó, Reinhardt Ottó és vitéz 
Tóth László állanak.

nagy eredményt várt, ami be is következett. 
Három előfutam után a döntőbe kerültek: Sir, 
Minay, Nagy, Gerő, Gyenes, Paizs és Kiss.

Gyenes mint a fergeteg
fogja be hatvan méter után Sirt; a két kiváló 
futó egészen a célig centiméterekre egymás
mellen repül, az utolsó métereken Gyenes mell
bedobással győz. 1. Gyenes MTK 10.5 mp., 2. 
Sir BBTE 10.6 mp., 3. Nagy Géza MAC 10.7 
mp., 4. Gerő MTK 10.7 mp. (Négyen 10.7-en 
belül!)

Női magasugrás: 1. Csák Ibolya NTE 154 
cm, 2. Szentkirályi BEAC 140 cm, 3. Horváth 
NTE.

400 m-es síkfutás: 1. Zsitvay BBTE 50.4 mp.
2. Ribényi MAC 50.8 mp, 3. Zábolyi MAC 51.1 
mp.

800 m-es síkfutás: 1. Kucharski Lengyelor
szág 1 p 56.6 mp, 2. Vadas o. k. 1 p 56.9 mp,
3. Temesvári BBTE 1 p 57 mp. Kucharski 
hosszú lépésekkel, nagyszerű stílusban futotta 
le a két kört, Temesvári és Vadas kitünően 
ragadt hozzá az egész távon. Temesvári az 
utolsó métereken leszakadt, úgyhogy Vadasnak 
sikerült megelőznie.

Diszkoazvetés: 1. Donogán MAC 4710 cm.. 
2. Remecz Rákosliget 4498 cin., 3. Józan Pécsi 
EAC. 4453 cm.

Bombaformában 
a staféta

4X100 m-es staféta: 1. Olimpiai B-csapat (Ke
mény, Pnjzs, Gerő, Minay) 41.9 mp. Az olimpiai 
A csapat, amelynek tagjai: Nagy. Sir, Kovács 
és Gyenes voltak, Nagy leránduhisa miatt 80 
méternél leállt.

5000 m-es síkfutás: 1. Noji, Lengyelország, 
15 p. 02.2 mp., 2. Simon, Beszkárt., Í5 p. 02.6 
mp , 3. Kelen BBTE. 15 p. 04 mp.

4X100 m-es staféta: 1 Beszkárt 43.9 mp., 2. 
BBTE 44.1 mp.. 3. UTE 45.3 mp.

Hármasugrás: Somló e. k. 1450 cm. Somló 
egyedül indult.

4X800 m-es staféta: 1. BBTE 8 p. 07 mp., 
2. MAC. 8 p. 07.6 mp , 3. MAC B csapata.

.4 Bl.ASz junius 21-én az Eszterházy-palott 
dísztermében ünnepli tízéves fennállását.
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Pazar észfutballal 
verte a Phöbus a Young Fellows-t

Az egész magyar futballtársadalom féltő 
aggodalommal figyelt ma Zürich felé, 
ahova már két nappal előbb gyorsvonat 
röpítette a magyar bajnokság negyedik he
lyezettjének, a Phöbusnak harcedzett gár
dáját. Ezúttal először képviselte az újpesti 
villamoscsapat a magyar színeket a Közép
európai Kupa előkelő küzdelmeiben s Zü
rich felől az utóbbi időben bizony olyan 
hirek keringtek, amelyek érthető aggoda
lommal töltötték el mindazokat, akik a 
Phöbus jó szereplését várták. A Young 
Fellows-t állította vele szemben a sorsolás 
szeszélye, azt a svájci csapatot, amelynek

Winkler, az egykori világhírű MTK- 
half a trénere.

A szeretetteljes aggódás — hál’ Istennek 
— feleslegesnek bizonyult. A Phöbus kilelt 
magáért, kitett az egész magyar futballért 
és huszáros lendülettel, de amellett az ész- 
futball szabályainak rideg törvényeivel te
rítette kétvállra az előkelő svájci csapatot.

3:0 a győzelem aránya s ez most már 
elegendő lehet arra, hogy a Phöbus

továbbjusson a Kupa-kiizdelmekbcn.
Elsősorban a csapatnak, másodsorban 

pedig, de nem utoljára, a lelkes és fárad- 
hattalan vezetőségnek gratulál a bravúrhoz 
ma az egész magyar futballközönség.

Béky-bomba 1:0
PHÖBUS—YOUNG FELLŐWS 3:0 (1:0)

Zürich, Junius 7.
(A Hétfői Napló tud. tclefonjelentése.) Két

napos eső áztatta már a Young Fellows remek 
gyepes pályáját, amely köré a svájci érdeklő
dés ötezer nézőt vonzott. A vizes pázsit való
sággal korcsolyapályára változtatta a futball e 
nagy ütközetének színhelyét, aminek a lelkes 
újpesti gárda csak örült. Itt jöhetett ki igazán 
a Phöbus minden harci erénye, amelyet szak
avatott vezetői szisztematikus munkával o| 
toltak belé.

Lapos, rövid passzol:, füvetsimitó falsos 
labdák, uéhányhuzásos sakk-matt: ez a 
Phöbus ugylátszik nagyon jól bevált tak

tikája.
Ezzel kezdték és folytatnák végig a mérkőzés 
kilencven percét, megtoldva még azzal

n hallatlan lendülettel,
amelyet a csapat előtt lebegő nagy cél szug- 
gerólt az újpesti KK-kiilönitménybe.

Kilcncvenpercig tartott ez a lelkesedés s ez 
elég magyarázat. A mezőnyben egyenrangúak 
voltak Klnkler csapatával, a jobb és észszerűbb 
csatárakciók azonban megpecsételték a svájciak 
sorsát. Már az első félidő derekán magyar gól 
dagasztja a svájciak hálóját.

Solti, a válogatottban érdemtelenül mellő
zött kitűnő magyar csatár jól ugratja ki 
Jlékyt, akinek lába hatalmas lövésre lendül 
ée a süvítő labda az ellenkező sarokhun 

köt ki. 1:0.
Alig múlik el az öröm, amikor a svájciak ellen
támadása Frigeriot, a nemzetközi futballpiac e 
jól ismert sztárját juttatja kitűnő helyzetbe. 
Már-már az egyenlítés réme kisért, amikor

Csikós párduc-sterilen veti magát a labdára 
és pazar rolilnzonáddal tolja ki.

A Phöbus frontban van, egészen a félidő 
végéig $ aztán csak növekedik a győzelem 
sansza, mert a szünet után még a szelet is 
hátba kapja a kéksárga újpesti rohamcsapat, 
a szál segítsége egykettőre letöri a hiú svájci 
reménységeket. Már a 2.percben

korúért iveinek az újpestiek és Béky csa
vart labdája P. Szabóhoz kerül, onnan pe

dig védhctetlcnül a hálóba. 2d).
A Phöbus, okosan, nem elégszik meg az ered
ménnyel, hanem továbbra is prés alá fogja 
az amúgy is megkínzott svájci kapust, mig 
szórványos svájci támadásokat a ragyogóan 
működő védetem szikla#ziiátú<ú> hárítja el.

A 33. perc eldönti a nagy tél sorsát és pedig 
pazar jelenettel.

Turay II. oxforddnl pofozza a labdái Solti 
elé, aki kiugrik, három védőjátékost tesz 
egymásután ártalmatlanná felejthetetlen és 
vcdhetetlen cselezéseivel, azután ■ kifutó 
kapus mellett tizenhat méterről sem té

veszti cl a hálót. 3:0.
Mestermunka volt, mert lluen távolságból a 
pillanatok törtrésze alatt nehéz a megfelelő kis 
szöget megtalálni a kapu felé. Ezzel azután be 
is fejeződött az újpestiek svájci vendégeske
dést:,

A csapatból részenként a következők emel
kedtek ki: Kolosszális védőjátókot mutatott be 
Webcr, a halfsorban Megyeri valóságos mester
játékot produkált, mig a csatársorban Béky, 
Solti és p. Szabó mutatott be nagyvonalú ész- 
futballt. Egyébként a csapat minden egyes tagja 
hallatlan győzniakarással harcolt.

Sqgrzoni. az olasz ftitballblró kiválóan Vé
tette a mérkőzést s n végcfelé erős kézzel 
fogta le a svájci csapat durvaságra hajló Já
tékát.

„Megérdemelt nagy gy®- 
zelern" — mondja a 

svá'ci elnök
A svájci szövetség elnölco, Eichert, a mérkő

zés után a Hétfői Naptó tudósítójának rövid 
nyilatkozatot adóit, amelyben

a legnagyobb elismeréssel szólt a magyar 
c.sapat fePcsltményérlJI És azt Ulég fl gól

arány alapján Is reálisnak mondotta.

A közönség tapssal köszönte meg a Phöbus 
szép játékát. Feltűnést keltett az a határta
lan öröm, amellyel a levonuló csapat ünne
pelte az értékes győzelmet.

Barna Sándort, a caapat elnökét éa Bá
nyait a Játékosok a vállukon vitték.

A nagy győzelem után óriási érdeklődés 
varja a budapesti revánsmeccset, amelyet a 
Phöbus átalakított, modern sporttelepén fog
nak lejátszani.

Kikapott a Grashoppers 
Bécsben

Bécsböl jelentik: Austrla—fíraahoppera 8:1 
(2:0). A szombaton oly szerencsés vasúti kalan
don kereszlüment Grashoppers az Austriával

Győr benevezett a profiligába!
Győr, junius 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A nagymultu és kitűnő Győri ETO el
nöksége vasárnap reggel elhatározta, hogy 

csapatát a profiligában indítani fogja.
Az ETO-val igen értékes egyesületet nyer a 
proflbajnokság. A Budapest-Bécs vasútvonalon 
fekvő nagy nyugati sportmetropolis reprezen
táns csapata már a békében is nagy szerepet 
játszott Magyarország vidéki futballéletében. 
Az ETO több alkalommal nyerte a „legjobb 
vidéki csapat" címet és nemzetközi szereplé
sei Is számtalan sikert hozott a magyar fut- 
ballnak. A fővároshoz való közelsége és a 
jó vasúti összeköttetés biztosítja számára a

l -T, ....... .

Csik fáradtan is
58.4-et úszott százon

A FTC országos versenyével megkezdődött a 
komoly uszószezon Sajnos, az időjárás sem fo
gadta kegyeibe a zöld-fehérek agilis rendező
ségét. Az úszás amúgy is megtizedelt közönségét 
a téliesen hideg időjárás a minimálisra ritkí
totta. Csak a szélsőségesen rajongó uszódruk- 
kerek és a versenyzők közvetlen hozzátartozói 
dideregtek a Császárfürdő úszómedencéje kö
rül. Amilyen sivár az uszóuersengek közönség
képe, olyan sivár volt aránylag az első nagyobb 
uszőverseny eredménylistája is. Egyedül a 
100 m-cs gyorsuszás eredménye keltett érdeklő- 
dést.

Csik, nkl gőzerővel későül szigorlataira, 
fáradtan is kiu.sz.ta a maga 58.4 mp-es fölé

nyes Idejét,
mig mögötte Lengyel következett. Lengyel 
ezzel az úszásával is bebizonyította, hogy

ma ennek az országnak jóformán az egyet
len az ám ötté vő allround úszója.

Mind a sprinten, mind a középtávon, mind pe
dig a hosszú távokon egyaránt jó időket úszik 
ez a fiatal főiskolás s ha igaz az, hogy a nagy- 
úszók sosem egyetlen távra specializálták ma
gukat, akkor Lengyel csaknem versenytárs nél
kül tartozik a kevésszámú magyar „nagyok1' 
közé. A verseny részletes eredménye a követ
kező:

100 m-es gyorsuszás.' Wenczcl-vándoidij: 1. 
Csik BEAC 58.4 mp., 2. Lengyel DEAC 01.0 
mp., 3. Gróf UTE 62.8 mp.. 4. Angyal TSC 
63.8 mp., 5. Kiss BEAC 03.8 top., 0. Kőrös) 
egyl. kívül 04 4 mp.

400 m-es gyorsuszás: (Albrecht-vándordij): 1. 
Gróf UTE 5 p. 01 mp., 2. Pyber UTE 5 p. 23.0 
mp., 3. Angyal TSC 5 p. 29.4 mp. Gróf fölénye
sen csaknem cgv uszodahosaial nyerte a ver
senyét ás máris kitűnő formában van.

A többi számokban a fiatal korosztály mu
tatkozott be. Az eredmény sivár, ar. Indulók 
száma kevés.

50 m leány gyorsuszás; 1. Dóz.sa III. kér.
38.4 mp, 2 Dvorzsák UTE 40 2 mp, 3. Felhős 
BSE 40.8 mp.

i'ötftotürfront
Az URAK páratlan bravúrral 

menekült meg a kieséstől: 
a bajnokielölt Postás legyőzésével bajnokká 
avatta az UTE-t

Pdrtos-.snport
Az elsőség kérdése csak a r.ö|d asztalnál ÍQg 

eldőlni, a sport nagyobb dicsőségére. A Jelen
legi helyzet szerint az Elektromos Müvek 13, 
az FTC’H. « BTC 15, az MTK 10 pontot vesz
teit. A klcséskórdél már régen eldőlt: a Fér. 
Vasutas, M FC Köb. AC került a II. ősz, 
lályba.

Elektromos Müvek—Kőbányai AC 8i0 (3:0), 
Az uj csatársorral kísérletező Elektromos- 
együttes számúra nem volt egyenrangú elteníd 
o kőbányai csapat. Góllóvői l.évay (2), Víg Í9), 
Kolozsvári (2), Kocsis I. és Pfandter.

Fér, Vuautes-EMTK 5:ü (8,9). A vasutasuk 
csapata önmagát hazudtolta jneg pompás, len
dületes játékával. Az EMTK fáradtnn Játszott. 
Góllövő: Szanlszló (21, Releziiai í?) és Lakatos

BTC—MAFC 2:1 (1:1). A műegyetemisták
majdnem végig fölényben játszottak, de a kapu 
elet kihagyták a legjobb helyzeteket ezalatt 
az olasz-iskolát játszi) BTC kél gólt ért cl, 
Góllövő: Magyart. BUte, ill. Vizy.

BMTE— MÁVAG 4:3 (0:8). A játék alatt vl 
havit) esel majd elvitte a játékosokat. Az Usü 
félidőben a széllel jnts»ó gépgyáriak veselprit 
szünet után feljön a hazai csapat. Góllövők:

szemben nem tudta kikerülni a karambolt. Az 
Austria biztos fölénnyel és megérdemelten győ
zött ellene. A 6. percben Sindelar Jötte a ve
zető gólt, majd a 39. percben ugyancsak pinde- 
lar szerezte meg a második osztrák gólt. A II. 
félidő 7. percében Rigler szabadrúgásból há
romra növelte az Austria góljainak számát. A 
mérkőzési Igen szép játékot eredményezett s as 
Austria sokkal könnyebben győzött, mint várni 
lehetett volna. A Grashoppers csak a mezőny
ben volt jó, a kapu előtt a csatárai meglehető
sen bizonytalanoknak és gólképtclcnnck bizo
nyultak. így hát az Austria alighanem gond 
nélkül fut tovább a KK-ban.

nagyobb attrakció lehetőségét és minden bi
zonnyal a győriek a jövőben sűrűbben fogják 
vendégül látni mind a budapesti, mind a bé
csi nagy csapatokat i$.

A/ ETO elnöksége azonkívül azzal a terv
vel foglalkozik, hogy amatőr csapatát továbbra 
is szerepeltetni fogja a nyugati kerület baj
nokságáért vívandó küzdelmekben. Erre ter

mészetesen az alszövetség engedélye sziikr >es, 
amit most fognak megszerezni. A győri-K a 
proficsapatukat kiuáló helyi játékosokra óhajt
ják építeni, de azonkívül

néhány szombathelyi és fővárosi játékossal 
szeretnék kiegészíteni. Ezirányban a tárgyaló 
sokat mór megkezdték.

inp., 3. Lovács BSE 42.4 mp.. 3. Radó NSC 
48 mp.

100 m fiú hál: 1. Somogyi FTC 1 p 17.8 mp, 
2. Makláry MAC 1 p 22.8 mp, 3. Nagy Szeged 
1 p 23.6 mp. Somogyi tehetséges fiatal, aki 
rövidesen 1.15-ön belül úszhat. Kár, hogy nin
csenek ellenfelei.

100 m fin mell: 1. Kulcsár FTC t p 19.8 mp, 
2. Kónya FTC 1 p 24 mp. 3. Sauhentron MAC 
1 p 28.6 mp.

100 m II. o. gyors: 1. Zábrák BEAC 65.6 
mp. 2. Nagy UTE 66.4 mp.

100 m II. o. hát: 1. Barabás UTE 1 p 18.4 
mp. 2. Nagy UTE I p 19.8 mp, 3. lláss FTC 
1 p 21.4 mp.

100 m 11. o. mell: 1. Lenhényi BSE 1 p 20.5 
mp, 2. Nagy MTK 1 p 23.4 mp, 3. Sanyó FTC 
1 p 25 mp.

3x50 m fiú vegyes staféta: t. FTC 1 p 116 
mp, 2. MTK 1 p 46 mp, 3. MAC 1 p 51 2 inp.

4x50 m ifjúsági gyors staféta: 1. MAG l p 
57.4 mp, 2. BBTE t p 59.0 mp, 3. FTC 2 p 
01.6 mp.

VIZIPÓIAj'EBEDMÉNYEK:
UTE—FTC 6:1 (4:1). A lila fehérek az egész 

mérkőzés alatt nagy fölényben voltak, az FTC 
csak a meccs első perceiben bizonyult méltó 
ellenfélnek. Különösei) Halasy és Németh volt 
kitűnő, a többiek közepes formát mutattak. 
Németh szerezte meg a vezető gólt, majd Zó
lyomi egyenlített. Ezután Németh két újabb 
gólt, Halasy pedig egyel dobott. Valamennyi 
gó| Halasy, Németh is Kemény pompás Ossz- 
játékából született meg. Németh talán még 
biztosabb a kapu előtt, mint valaha. A má
sodik félidőben több gyenge passz mutatta 
egyes játékosok bizonytalanságát. Német és 
Kemény dobták az újabb gólokat. A biró Ha
lász volt.

MAC—BSE 4;3 (2:1). I. osztályú bajnoki 
mérkőzés. Biró: Bródy. Erős, nehéz küzdelem 
után tudta a MAC csapata legvürni a kitünően 
játszó BSE-t. A BSE múlt heti MTK ellent Já
tékát igazolta a mai mérkőzés és úgy látszik, 
hogy h BSE minden csapatunknak mumusa 
lesz. Góldobók: Kdnássy, Tarics (3), illetve 
Surány, Leml'ényi (9).

Sehidilk (3)K Rudas és Varga, 111. Ivanice, 
Stift és Pintér.

ÉtíFC-WSC 111 (1«1). Az otthon játszó 
SzFC hatalmas fölényben játszott, egy .tizen
egyest íi kihagyott. Góllövő: Sárközy, ill. 
Grohmusz.

MTK—M FC 0:2 (3:1). A kék fehérek eja 
társora igen jó| játszott a pompás budai vé
delemmel szemben. Góllövő: Pintér (3), Ha- 
luska, Szagán, Bihari, HL Csánk (2).

Biró-csopor^
Minden kérdés eldőlt! Bajnok lett az UTE, 

kiesett a BVSC, TLKés PTBSC. Nagy megle
petés az URAK pompás győzelme, amely baj
noksághoz juttatta az UTE-l s az URAK pe
dig megmenekült a kieséstől.

URAK—Postás 4:0 (4:0). Az URAK órlysf lel
kesedéssel játszó csapatára rá sem lehetőit is
merni, a Postás csak helyenként tudott veszé
lyessé válni. Góllövő: .Oláh (2), Nagy és Vaj(fr».

BSzKRT-Turul 4:1 (211). A BSzKRT csatár
sora hatalmas lendületével végig kezében tar
totta a játék irányítását, úgy íiogy az ered
mény nem is fejezi ki híven a két csapat kö
zötti különbséget. Góllövő: Szalai, Beracz, Szal- 
ler éa Bódcr, ill. Iilmmer.

BLK—TLK 1:0 (0:0). A TLK három tartalék, 
kai állt fel a sorsdöntő mérkőzésre s ráao’ésul 
Simcaó a játpk elején megsérült, a mentők 
szállították el a igy tiz játékossal meg kellett 
adnia magát a sorsának. Góllövő: Jerabck.

BVSC—pTBSC 0:0. A pénzügyi együttes vá
laszt, nappal és széllel hátban játszik, de Lő 
rinczy nagyszerű bekkjálékán minden igyeke
zete meghiúsul. Szlk'iet után a vasutasok óriási 
fölényben játszanak, n nagy porfelhőkben sok
szor alig lehet látni a labdát, de eredmény 
nincs.

Pamutlpar—UTE 4:4 (3:1). Az első félidőben 
a Pamutipar széllel hátban játszik, szünet után 
az UTE nagy fölénybe kerül, ur^rt a szél he 
lyenként viharrá erősbödik. GAJlÖvő: Ara- 
nyosy (2), Bencze és Balázs, ill. Mersva (2), 
Búza és Ströck.

Remek lovasgyőzelem 
az olaszok fölött

Hűvös, szeles Időben foiytattók vasárnap dél 
után a rákos! gyakorlótéren a nemzetközi Ip- 
vaspólóversenyeket, amelyekre előkelő, nagy
számú közönség rándnlt ki a íővűrpsból. A leg
nagyobb érdeklődés az olasz válogOiptt lovas
póló csapat szereplését előzte meg. A magyw 
olimpiai csapat két és fél gól előnyt adott a 
vendégeknek, de a magyar csapat igy is nagv 
fölénnyel győzött. A mérkőzés Idő részében 
Kovács és Diencs-öbm, a második részben 
Ohm, majd Szentpály góljaival biztosította be 
a magyar válogatott csapat a győzeln\et. A har 
madik részidőben az olasz c.sapat nagysxcrüW 
küzdött, az eredmény azonban néni változott, 
az utolsó játékrészben Szentpály (/^Ijriitrrl ,5'2 ét 
fél arányban Magyarország lovasai biztos győ
zelmet arattak. A magyar színeket Szentpály 
százados, vitéz I)ienes-Öhm főhadnagy, ifjú 
Bethlen István gróf és Kovács Dezső százados 
képviselte.

Kedden délután félnégy órakor Horthy Mik
lós kormányzó dijáért újabb küzdelmek kez
dődnek, amelyben hat csapat vesz részt.

A SIÓFOKI LOVASTORNA.
Siófokról jelentik: Az olimpiai válogató lo- 

vasmórkőzések második napján, vasárnap a 
kedvezőtlen időjárás ellenére újból előkelő 
közönség jelent meg, melynek soraiban jelen 
volt vitéz Shvoy István gyalogsági tábornok, a 
honvédség főparancsnoka. A vasárnapi műsor 
a Sió-dijjal kezdődött, az 1.30 méter magas 
díjugratásban 50 ló, körte 7 osztrák indult. Iz
galmas küzdelem után 5 ló végzett hibátlanul, 
négy magyar és egy osztrák. Az öt ló asután 
1.40 méter magas akadályokon újból Össze
mérte erejét. Az eredmény a kővetkező: I. 
Lieszkowsxky Pál százados, Ifiur, hibátlanul 
40 mp, 2. Szarka Lajos főhadnagy, Murza, hi
bátlanul 42 mp, 8. Platthv József százados, 
Grófné 4 hibapont 37 mp. Ezután bonyolítot
ták le az Amazon-dijat, az urlavosnők vadász- 
ngrntását 1.20 méter magas akadályokon. A 
hibapontot időbe számították át: Gyflsőtt: Cul- 
loch osztrák urlovasnő, Foxmald 58 mp, 2. Or
bán Istvánná Karakán. 3. Praxmahrer osztrák 
grófnő, Sarlatán.

Kikapott a VÁC vixipóló csapata Győrött: 
ETCL—VÁC 2:0 (1:0). Barátságos mérkőzés.

Kánitz nyerte n IV. osztályú kardiivó ver*  
senyf. A VÁC vasárnap a VVcsgelényi-utcai vj. 
vútermében rendezta meg a IV. osztályú kard- 
vivóversenyt, amelyet Kánitg MTK nyert meg 
7 gy. 2, Dr. Lutz Postás 6 gv. 3, Garasog VÁC 
'» gv. 4. Wyhs MAFC. 5. Vigvázó UTE. 6. Gonda 
Viktória. 7. Bocsák UTE. 8. Dr. We.|ss Viktória. 
9. Kiirt VÁC. A versenyben 35 vívó indult

A vidékiek nagyszert! szercplésa a tornísr. 
versenyen. A Tornász Szövetség vasárnap ren
dezte a l|. és HL osztályú férfi és nőj tornász 
esnpathajnokl versenyét az N'TE tornatermé
ben. A vidéki tornászok uralták a versenyt. 
II. osztályú női csapalbajnoksóg: 1. Nagyka
nizsai TE. II Nyiregyhózai TVE. IH. oszt, női 
csapjitbnjnoki verseny: I Salgótarjáni TE, 2 
Párái AC. TTL osztályú férfi ckapatbajnoltság:
I. Ki'kunfélcgyháza Reménység, 2. Toldi TE.
II. nsrt. srövaiségi diji 1. VII, ker, levente- 
(gyesölet. HL oszt szövetségi díj: I. VJ. ker. 
Icvcnla. II. uszt. ciapatbajnokság: 1. VII. ker. 
levente, 2. FBSK.

Rt.SOK lahílarugrtbajnnkság. Qsbrfcsnhől Je
lentik: Debrecen piarista gimnázium- Szegedi 
felső fémipariskola 3:2 (1.3).

liudaercg’Kum*  Debrecenből ialaatíki Dabra- 
"eni repülőtéri esendőroutag—Békéscsabai 10. 
gyalogezred 4:1 (1:1).
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Elképesztően 
katasztrofális vereséget 
szenvedett a Hungária 
a Bratisiavától

Favorit-Járás Negyeren

BRATISLAVA—HUNGÁRIA 7:2 (2:1)
A Bratislava, amely múlt vasárnap a 

Sparta ellen aratott győzelmével Is bebizo
nyította kitűnő formáját, vasárnap három
ezer főnyi közönség előtt 7:2 arányú aulyos 
vereséget mért a Hungáriára. A magyar 
bajnokcsapat teljesen csődöt mondott. A ve
zető gólt az első percben Titkos révén a 
Hungária érte el. A 16. percben Luckmann, 
a 30. percben Schodak révén két góllal fe

lelt a pozsonyi csapat.
Szünet után a Bratislava döntő fölénybe 

került, mig a Hungária védelme a folytonos 
támadások alatt teljesen összeroppant. A 
gólok a következő sorrendben estek: 5. perc 
l.uckmann, 11, perc Kardos, 20. perc Já
kobé, 30. perc Sors, 32. perc Sors, 40. perc 
Schodak. A mérkőzés végén a pozsonyi 
közönség a szenzációs sikert elért Bra- 
lislavn csapatát negyedórán keresztül ün
nepelte.

Féltucaí gólt löd az Újpest Grácban
Grácból jelentik: Újpest—Sturm 6:2 (2:1). i gólt szerzett, Kállai és Pusztai egyet-egyet. 

A lllafehérek nagyon jól játszottak és meg- A második félidőben Vincze helyére Ádámot 
érdemelten győztek. Vinczc és Kocsis két-két | telték be.

A KK-front eseményei
A Középeurópai Kupa küzdelmeinek selej

tező fordulójában a kővetkező érdekes eredmé
nyek voltak vasárnap:

Bern Is kiesett
Torino—Bern 4:1 (2:1). Az olasz csapat ál

landó fölényben játszott és könnyű győzel
met aratott n helyi együttes felett. A mérkő
zést Iváncsics Mihály kifogástalanul vezette.

Lausanne is megkapta 
a magáét

Zldenice—I^ausannc 5:0 (2:0). A mérkő- 
r/st a bécsi l-'rankenstein vezette. A morva 
csapat megérdemeltén győzött, minden ré
szében jobb volt, mint a svájci együttes, 
amely puha, eredménytelen játékával nagy 
csalódást keltett. A brilnnick góljait Sterz 
(2), Pnisa (2) és Nepala lőtte.

A Vívó és Atlétikai Club III. osztályú kard- 
vivóversenyének eredménye a következő: 1. 
Rostás MTK 7 győzelem., 2. holtverseny után 
Dahóczy BSE 5 gy., 3. dr. Bcsenyi Postás 5. 
gy.. 4. dr. Molnár BEAC 4 gy., 5. Soproni UTE 
4 gy., 6. Lantos UTE 4 gy., 7. Walter Elektro
mos 4 gv„ 8. Bordás Postás 2 gy., 9. Ilaász 
Elektromos 4 gy.

A hősök tőrvcrseiiyét, a negyedik tőrválogaló- 
versenyt vasárnap rendezték a Honvédtiszti 
Vívó Klubban. A délelőtti selejtező mérkőzé
sekből szép küzdelem után a döntőbe kerüllek: 
Húlszcghs József. Hátszcghy Olló, Maszlay, 
Zirczl, l'jíalusi. Kövei, llomoródy, Gcrcviclt és 
Bay.

KIKAPOTT A DFC BOROSZLÓBAN
Breslauból jelentik: A prágai DFC hatezer 

főnyi közönség előtt mérkőzött a Breslau 02 
csapatával, amelytől 4:2 (1:0) arányban ki
kapott.

A HÉTFŐI NAPLÓ SPORTHIRSZOLGÁLA- 
TÁNAK ÚJABB FEJLŐDÉSE. A Hétfői Napló 
fejlődő sporthirszolgálata uj rendszerrel szol
gálja ki a főváros közönségének érdeklődését. 
Vasárnap, a kiemelkedő sporteseményekről 
plakátokat készíttet, amelyeket három helyen: 
a Savoy-, a Dunacorso- és a Club-kávéház ki
rakataiban függesztenek ki. A sport legfrissebb 
szenzációiról igy értesül a közönség percek 
alatt, a Hétfői Napló sportriportereinek hely
színi telefonjelenlései alapján.

JÓ EREDMÉNYEK A SZEGEDI KERÉKPÁROS 
VERSENYEN

A Magyar Kerékpárom Szövetség deli kerü
lete vasárnap rendezte nagy érdeklődés mellett 
a Budapest—Szeged országos országúti kerék
párversenyét, amelyen a legjobb kerékpárver
senyzők vettek részt. Az indulás vasárnap reg
gel 6 órakor Budapesten volt és a versenyzők 
izgalmas és heves küzdelmet folytattak Szege
den a tűzoltólaktanya előtti célig. A főverseny
zők csoportjában a versenyzők a reméltnél 
jobb eredményt érlek el óránkénti 40 km-es 
átlagteljesítménnyel. A versenyben Liszkay fél
kerékkel győzött Adorján előtt. A részletes 
eredmény a következő:

Főversenyzők: 1. Liszkay Törekvés 4 ó, 16 p, 
45 mp. 2. Adorján Székesfehérvár. 3. Gere 
Postás. 4. Nagy MTK. 5. Szalay UTE. 6. Módi 
UTE. 7. Csapiár Diadal KK. 8. Nótás Postás 
(valamennyi rajta). 9. Bognár UTE 4 ó 18 p 
15 mp. 10. Jálics Postás, rajta. Az első sze
gedi versenyző, Kiss SzTK 4 ó 38 p 30 mp-es 
idővel 14.-nek érkezett célba.

III. és IV. osztályú versenyzők: 1. Papp FTC 
4 ó. 59 p. 30 mp. 2. Kovács Világosság rajta. 
3. Brechel UTE rajta,

V. oszt.: I. Jameska Törekvés 4 ó. 59 p. 40 
mp. 2. Jónás MPSC rajta. 3. Darázs Székes 
fehérvár rajta.

Reális, szép sportot nyújtó.versenynapot ren
dezett vasárnap a P. V. E. Mcgyercn: A favo- 
rilok: Umanova, Fokos, Böske, Cheekg és az 
utolsó versenyben Sherry sorra nyerték verse
nyeiket. A kétévesek eladóversényében a jó 
esélyű Pavlova, az 1850 méteres Ilandicapben 
pedig a régen esedékes Álba szerezték meg a 
dijat.

A nap krónikájához tartozik még, hogy a 
Gátversenyben harmadiknak beérkező Honvéd 
lovasa, Stecák, az őt verseny közben kétszer is 
akadályozó Liptóvár lovasát közvetlen a ver
seny után megütötte. A stewardok a magáról 
megfeledkezett lovast 200 pengővel megbírsá
golták.

Részletes eredmények:
I. KATONATISZTI SIKVERSENYHANDICAP. 

1. Umanova (7:10) Muhr fh 2. Losonc (2*/»)  
Pakufs h, 3. Carmen (2%) Vásárhelyi fh. F. m. 
Vihar (5) Ehrenberg fh. nyakhossz., 10 hossz. 
10:15, Befutó: 10:34.

II. GÁTVERSENY. 1. Fokos (8:10) Blasko- 
vlcs. 2. Liptóvár (10) llorák. 3. Honvéd (l*/»)  
Steczák. F. ni.: Bokros (5) Singer, Kartárs (4) 
Miiller. Fejhossz, 2 hossz. 10:18, 19, 53. Be
futó: 10:235.

III. AKADÁLYVERSENY. 1. Böske (4:10) 
Fetting K. 2. Mankó (4) Balázsovits. 3 Palla- 
galla (20) Singer. F. m.: Meglehet (10) Mészá
ros, Mccies (6) Berta, Rózsa Bimbó (10) Wol-

Vert, fi hossz., 3 hossz., 10:13, 12, 14. Befutó: 
10:27.

IV. GÖDI DÍJ. 1. Cheeky (4:10) Bihari. 2 
Tintoleon (2) Csömöri. 3. Tiro (5) Horák. F. 
m.: Minek? Horv. K. II. 5/4 h. 6 h. 10:16. Be
futó 23.

V. NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENY. 1. 
Pavlova (5) Csömöri. 2. Brezova (2) Pillér. 3. 
Ullimo G. (8:10) Alt és Futóbolond (4) Klim 
scha II. F. m.: Asszó (8) Szeltner, Borzas (8) 
Schwadlenka, Cudar (6) Mányi, Albusz (10) 
Bakonyi, Sárkány (10) Esch Gy. II. Furfangos 
II. (6) Esch I. 5/4 h. 2% h. 10:88, 11, 11, 10, 
10. Befutók: 285, 77, 174.

VI. HANDICAP. 1. Álba (6) Csömöri. 2. 
Lulu (1%) Bihari. 3. Gyöngykaláris (6) Berta. 
F. m.: Saturnus (4) Esch Gy. II. Doubtful 
(l’/z) Alt, Csókos Julis (6) Bakonyi, Robinson 
16) Esch I. Csicsóka II. (20) Mányi. 1 h, 1J4 
h. 10:113, 25, 15, 23. Befutó: 418.'

VII. WELTER HANDICAP. 1. Sherry (2) 
Klimscha II. 2. Mulatság (3) Bihari, 3. Bánom 
is ón (10) Csömöri. F. m : Amourette (10) 
Esch Gy. II. Africanus (6) Horváth K. II. Al
vajáró (6) Szeltner, Senora (10) Henrich, Ké
kes II. (5) Schwadlenka, Szép (12) Bakonyi, 
Matador (8) Wolbert, Mesebeli (4) Simics, Bá
tor (6) Esch T. Branyiszkó (20) Krédler, Sző- 
szike (10) Pillár, Vidó (25) Dér. Nyakh. 5/4 h. 
10:35, 16, 20. 56. Befutók: 51, 516.

Botos nyerte az Osztrák Derbyí
Az osztrák Dcrby eredménye már nem szá

míthat meglepetésnek Napóleon idei balsiker 
sorozata után. A verseny lefolyása azt látszik 
igazolni, hogy a tavalyi legjobb kétéves nem 
áll. Az istállótórsa: Napnyugta által diktált nem 
is nagy tempójú versenyben Napolen a fordu
lóig Boss mögött a harmadik helyen feküdt. A 
célegyenes elején

Napóleon élre megy, néhány hossz előnyt 
szerez, de ugyanakkor Schejbal már kény

telen ostorhoz nyúlni.
A favorit verve vanl Kívülről Botos nyomul 

fel követve Cyrano és Alaskától.
A távoszlopnál már látható, hogy Botos 

nyeri az idei Osztrák Dcrbyt.
A Weissdorn-mén könyen éri el Cyrano előtt 

a célt. Napóleon Alaska mögött egy hosszal ne
gyedik.

Részletet eredmények:
I. PREIS VON STEFANSTURM. 1. Waldfec 

(4) Fr. Klöhn.
II. TARTAR HANDICAP. 1. Ivánná (3) Ro- 

jik. 2. Sibiria (3) Schejbal. F. m.: Telehissi, 
Ruby, Reine Herodini. 10:32, 23, 18.

Junius 13 én 14-én d. u. 3 órakor

a magyar lovaregylel versenye
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III. MAXIM HANDICAP. 1. Napszámos (1%) 
Schejbal. 2. Pazmaniterin (3) Celer. 3. Bcngali 
(2%] Szabó L. II. F. m.: Grcy hope, I’ityula, 
Souvenir, Csárda. 10:19, 11, 11 12.

IV. OSZTRÁK DERBY. 1. Botos (5) Klim 
scha. 2. Cyrano (10) Balog. 3. Alaska (3) 
Esch. F. ni.: Napokon, Lator. Bagó, Nap
nyugta, Ugo, Boss, Galomir. 5/4 h. 1 % h. 
10:38, 21, 36, 17.

V. MAIDENRENNEN DÉR ZWEIG. 1. Har- 
ras (4:10) Klimscha. 2. Coroneta (8) Celer és 
Kalugyer (10) Gartenmayer. F. m.: Blume, 
Ppharniia, Ibrahim ben Al. 10:15, 10, 13, 19.

VI. INTERNATIONALE OFFIZIERS STEE- 
PLE-CHASE. 1. Séquédllle (7:10) Weissengru- 
bér fh. 2. Ma Recompensc (3%) Jiresch fii. F. 
m.: Jolanda, Puszta. 10:15, 12, 16.

VII. WELTER HANDICAP. 1. Xantha 13} 
Klimscha. 2. Orkán (5) Celer. 3. Perhaps (16) 
Vasas. F. m.: Fearless, Hnppy go lucky, Cas- 
tor, Bíbor, Al Capone, Arlberg. 10:25, 14, 29, 63.

Hírek
A Magyar Kanradij a júniusi meeting vasár

napi első nagyobb sporteseménye. A három
éves kancák legnagyobb versenyében a Szé- 
chenyi-mczönye áll ismét starthoz: Gamma 
(Csuta), Nlcole (Gutái). Alaska (Esch), Boriira 
derű (Csapiár), Formás (Weissbach) és Rcca- 
mier (Balog) küzdelmében ismét Nicole, Bo
riira derű és Alaska lesznek elől. A munkában 
mind a három nagy javulásról tesz tanúságot 
s igy meglehetősen nyíltnak látszik a verseny, 
bár a Széc.henyi-nycrő A’íco/e-nak. a neki ked
vező hosszabb távolság miatt, tulajdonkép még 
könnyebben kellene győznie.

Agrlppa, a tavalyi legjobb kétéves, szomba
ton debütál az idén.

RelchsfUrstöt és Seinc Hoheitet törölték a

arc rózsásain*  M. Szent róvldttéze. 
Sl. Bizonyon színre test. St. I jsAn 
M. Kirak, kihelyez. >1. Balatoni 
fordóhelj. >7 Nemes tém. íl. 
llelj határozó névutó. 4b. Tovább

él s másiknál 41. Csehszlovák vá
ros. 44. Német (érflnév. 4b. Anna 
becézve. 4S. Téli sporteszköz. 4b. 
Kis folyóvíz, bi. Igekőtő.

HÉTFŐI NAPLÓ
Sterkmtlk:

DR. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelői iierkciitö él kiadó:

DR. ELEK HUGÓ
SterkestlAiíg és kiadóhivatal:

Budapest, Vll. kern Erzsébet-körul 28. szám.
Vasárnap d u 2-tól kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomda) 
Telefont 808—M.

Vasárnap (cl. n. 2-IŐI): 345—81, 100—48.
AZ ELŐFIZETÉS ARA:

Egy évre 5 pengd. — Egyet szám ára: Magyarorszá- 
5on 10 fillér. Autzlrlábtn 20 Grotchcn. Franciaortzág- 

an 1 frank, Jugoszláviában 2.50 dinár. Nénietorazág- 
bán 15 Tf. Olauországban 1 líra. Romániában 5 lel.

Csehsilovákiában 1.20 ók.

Magyar Derbyböl, melyben igy most már csak 
magyar ló állhat starthoz.

Nlcole paris favoritja a Kancadijnak, de Bo
rúra derü-nek is nagy a pártja. Ez utóbbi 
oddsa l’/jil.

Csütörtökön zárja Megyer júniusi meetingjé- 
nek kapuit s ebben a hónapban ezzel végleg 
bezár a mostoha időjárás ellenére is kedvelt 
versenytér.

— Héber Bernát síremlékének felavatása. 
Héber Bernátnak, a Barcsay uccai főgimnázium 
volt tanárának tanítványai síremléket állítot
tak. A síremlék június 11-én, csütörtökön dél
előtt 11 órakor kerül felavatásra a rákos
keresztúri újtemetőben (izraelita temető, V. 
szakasz, 3. sor, 38 sírnál). Az emlékbizottság 
felkéri a volt tanítványokat, hogy hozzátarto
zóikkal együtt, minél nagyobb számban jelen
jenek meg ezen a kegyeletes ünnepségen.

— Vasárnapi öngyilkosságok. Herzfeld Gyula 
28 éves magántisztviselő az Andrássy-ut 23. 
számú ház előtt morfiummal megmérgezte ma
gát. — Kocsis Imre villamoskalauz Anpof-utvca 
3. szám alatti lakásán mérget ivott. — Rigó 
János^ cipészsegéd Csillaghegyen, a Damjanich- 
utca 57. alatt lugkővet ivott. — Pracher Ala
dárné 8 éves háztartásbeli asszony Kispesten, 
a ^,fl(iy Sdndor utca 151. alatt ismeretlen mé
reggel megmérgezte magát. A mentők vala
mennyi életuntat a flófeus-kórházba szállítot
ták.

— A nyár gyönyörű ünnepe lesz az Ujság- 
irónap, amelyet a 25 éves jubileumát ülő 
Újságírók Szanatórium Egyesülete rendez az 
Angol-Parkban junius 27-én, szombaton. Elő
kelő Írókból, művészekből és újságírókból ala
kult rendezőbizottság buzgólkodik a műsor 
összeállításán. A nagyszabású, eredeti pro
gramról a legközelebbi napokban nyújtanak 
tájékoztatást.

— Az egri frontharcosok tisztújító közgyű
lése. Az egri frontharcos-alakulat egyhangúlag 
Frank Tivadar egri alpolgármestert és főjegy
zőt választotta meg a csoport elnökévé, al- 
clnökök dr. Erlach Sándor és Sivora György.

— A sikkasztó Pálffy Zoltán leleplezte bűn
társait. A Bajai önsegélyző Egyesületnél tör
tént sikkasztás ügyében letartóztatott Pálffy 
Zoltán kihallgatását vasárnap tovább folytat
ták. Azt hangoztatta, hogy az elsikkasztott öt
ezer pengőből neki csak nyolcszáz pengő ju- 

n többit bűntársai osztották szét egymás 
között. Torsai közül kettőt vasárnap délben 
előállítottak a rendőrségre és dacára tagadá
suknak, őrizetbe vették őket. Szökésben lévő 
harmadik társát országszerte körözi a rendőr
ség.

— Kulyakiállilás az Tparcsarnokban. Az 
Országos Magyar Rcndőrkutya Egyesület, mint 
az Unión Canine Internalionala (Nemzetközi 
Kutyasport Szövetség) Brüsszel állal elismert 
magyarországi vezető szervezet ez év június 
14-én, vasárnap tartja meg nemzetközi cham- 
pion kiállltását a városligeti Iparcsarnokban, 
a Magyarországi Telivér Kutyafajtákat Te
nyésztő Szövetkezett Egyesületek közreműkö
désével az összes kutyafajták részére Neve
zési zárlat június 7. Nevezési ívet készséggel 
küld, valamint felvilágosítással szolgál a ki- 
állítási iroda: II., Szilágyi Dezső tér 5. Telefon: 
55-8-98. Hivatalos órák: hétfőn, kedden és 
szombaton délelőtt 10—12, csütörtökön dél
után 5—10 órakor.

— A budapesti nőlszabók tanoncmunka- 
kiállilása. A Budapesti Nőiszabók Ipartcstülete 
szombaton nyitotta meg országos tanoncmunka- 
kiállítását az Ipartestület sörházuccai helyiségé
ben. Közel másfélszáz kitünően sikerült 
munkadarabbal szerepelnek a tanoncok, ami a 
magyar divatipar nagy fejlettségét igazolja. A 
sikeres kiállítást Fessler Károly Ipartestületi 
elnök és Gráf Lajos alelnök rendezték.

— A finom és úri szórakocáa, valamint a 
legkellemesebb hangulat színhelye a Tabán- 
Bár. Ragyogó görlök. Kitűnő műsor. Reggelig 
tánc.

NYOMATOTT A Gt.OBI S NYOMDAI MflNTÉZET R. T. KORFORGOGÉ TEtN, HUDAPEST, VI., ARADI UTCA 8. - NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.


